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Tėviškės žemė, tėviškės saulė. 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona, 
Nieks nepakeis man jūsų pasauly, 
Puoškit per amžius protėvių kluoną. 
Tėviškės žemė, tėviškės saulė. 
Jūs mano širdžiai vynas ir duona.

Bern. Brazdžionis
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Nesvieciantieji žiburiai
Žymas mūsų publicistas Adomas Į 

Jakštas savo metu yra išleidęs stam
bią knygą apie užgesusius žiburius 
— mirusius mūsų rašytojus ir visuo
menės veikėjus, kurių ne vieną in
tensyvus darbas per anksti išskyrė 
iš gyvenimo. Daugumas jų rašė ir 
veikė gana sunkiose, dar caro prie
spaudos sąlygose. Buvo ir tremiamų, 
ir kalinamų. Ir mirę jie mums švie
čia.

Dar stambesnę knygą galima bū
tų parašyti apie neužgesusius, bet 
ir nešviečiančius žiburius — mūsų 
inteligentus ir veikėjus, kurie kratosi 
darbo sunkiose tremties sąlygose. 
Kitados jie rašė? ir veikė, ir dirbo 
laisvės supamoj šaly. Yra dar ne
mirę, bet ir nešviečia. Iš savo gy
venimo, atrodo, bus visai išbraukę 
labai seną priekaištingą klausimą: 
„Argi žiburys atnešamas, kad būtų 
pastatytas po saiku ar po guoliu?**

Kitados lietuvių tauta juos įžiebė 
didelėmis' aukomis ir išlaidomis. Nė 
vienas šviesuolis negalėtų teigti, kad 
jis be visuomenės ir valstybės para
mos būtų toks išaugęs. Naudojosi 
bendra laisve, kilo tautos dvasiniais 
turtais, skaidrėjo kitų šviečiamas ir 
mokomas, kad taip pat kitus moky
tų ir šviestų. Niekas nereikalavo nei 
reikalauja privataus gyvenimo išsi
žadėti, bet kiekvienas žinojo ar bent 
turi žinoti, kad ji* visuomenei ir sa
vai tautai palieka skolingas.

Yra Žinoma, kad vaikai niekada 
tėvams negali atsiteisti, ir būtų ne

protinga šito reikalauti. Vaikai turi 
keleriopai skolą sumokėti savo vai
kams, kurie vėl lieka "įsiskolinę. Vi
sas gyvenimas ir visa žmonija, kaip 
grandinė, yra sumegzta tokios aukos 
ir skolos, pareigos ir teisės. Ar turi
me kokių teisių į tuos nešviečian
čius žiburius?

Visi esame dabarties padėty be
teisiai, ir dėl to manome, kad ne

turime pareigos rūpintis kuo kitu, 
kaip tiktai savimi. Kiekvienas pa
skirai laužo galvą ir džiūsta, kad 
kaip nors sumažintų tik sau tą didį 
vargą, kaip nors ištrūktų iš tos slo
gios padėties — nušoktų nuo tos 
judančios po kojomis platformos. 
Rodos, eitum per siūbuojantį lieptą 
ir, netekęs pusiausvyros, skėtrotum 
rankom, kad pačiam už ko nors nu
sigriebti ir nenukristi. Rodos, ryšu
lys toj kelionėj būtų toks slėgus, 
kad vienas sau tegalvotum, kaip jį 
nuo savo pečių nusimesti. Rodos, 
leistumeis stačiais laiptais žemyn, te
galėdamas tik sau pasišviesti įžiebtu 
degtuku. Kur čia kitais besirūpinsi, 
ir ką kiti bepadės, kad gali čia pat 
kristi ir nuriedėti. Geriau juk pa
čiam laikytis už turėklų, negu už 
kito svirduliuojančių pečių. Pareigos 
ir teisės — jos nasudafo jokios atra
mos ir jokio akstino. Nebent neštu- 
meis ant rankų savą kūdikį, ar kaip 
gandras dengtum jį savu kūnu 
liepsnų apimtame lizd£! Instinktas 
tatai, ar pareiga?

Rodos, tie pešviečiantieji žiburiai 
labai instinktu vadovaująs. Instinktu 
visai suprantamos savisaugos, instink
tu neatlyginamos medžiagiškai au
kos, instinktu patogesnio gyvenimo, 
nevėtomo rūpesčių ir neplakamo ne
malonumų. Kas iš to, kas supras ir 
kas beįvertins? O karčių kalbų ir 
netiesių žodžių pasipils iki soties — 
iš priešų ir iš tavo artimo "burnos. 
Taip tasai nešviečiąs žiburys ir pa- 
sivožia po asmeniškumo saiku arba 
slypi po savo patogumų guoliu. 
Neišgirsti palieka daug kartų girdė
ti ar bent skaityti žodžiai, žodžiai 
neištrinami, lyg* akmenimėse lente
lėse būtų įgraviruoti: „Nedegama 
žiburio ir nededama jo po saiku, bet 
ant žibintuvo, kad šviestų visiems, 
kurie yra namuose.**

Mūsų namams stoksta daug žibu
rių, kurie turėtų švytėti. Mokykla 
laukia mokytojų, stovyklos dairos 
dvasios vadų, kursai lūkuriuoja spe
cialistų, teismai klausinėja teisėjų, 
ligoniai žvalgosi gydytojų ir . . . ko-

Augsburgo UNRRAos vadovybė su direktorium M. S. Wish ik
V. Račkausko nuotr.
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mitetai gerų vadovų. Dažnai tie pri
gesę žiburiai yra čia pat, yra po ke
lis vienur ir — nė vieno kitur. Ne- 
parangu, per sunku, neįmanoma. 
Smagiau būti kartu septyniems ar 
penkiems nei pabirti po vieną. 
„Piūtis, tiesa, didelė, bet darbininkų 
maža.“ Maža kartais rūpesčio paro
doma savai prafesijai. Ar ne geriau 
ir naudingiau dirbti vaikų virtuvėje, 
negu pradžios mokykloje? Ar ne pa
rankiau dalinti maistą, negu teisė
jauti? Ar ne daugiau garbės rašyti 
dizcrtaciją, negu gimnazistams pa

žymius arba ligoniams receptus? 
Ar? . . .

Ar mūsų sąlygose ne geriau būti 
prigesintu žiburiu? Kada nors vėl 
stumdysimės pečiais, kad įkoptume 
į aukštesnį piedastalą ir iškeltume 
*avo žiburį., Bet ar jis tuomet be- 
švies? Reikės antrojo Adomo Jakšto, 
kad parodytų tikrus žiburius, kurie 
šviečia kiekvienoj sutemoj ir kurie 
užgęsta tik,, patys sutirpdami, kaip 
tos altorinės žvakės. Jų šviesa mums 
kelią nušviečia tam varganam trem
tinio kely.

Aleksis Rannit

Vasaros lietuvaite
Žalumoj vakarėj burlaivio kabliukas 
Gęsta; vėjas kils tuojau.
Nuo savęs, nuo viso žemo nusisukęs, 
Lūpom vien tave matau.

Kyla vėjas, danguje — vandens žydrynėj — 
Išpučia plačias žvaigždes.
Pojūčius tau skausmo -šaknys apipynė, 
Jos mane nuo šiolei ves.

v Jūra tartum grabas pradeda sunkėti,
Bet einu džiaugsmų keliu, 
Nes poezijos ugningą, skambią ietį 
Už tavas svajas keliu.

( Iš knygos „Kaesurve" vertė
Henrikas Radauskas

1



2 psi. Žiburiai 1946. VIII. 10. Nr. 32 (44)

Printed with the permission of UNRRA
* Leidėjas — redaktorius JUOZAS VITĖNASŽIBURIAI Laikraščio meninę pusę tvarko dali. V. RATAS

Redakcija ir administracija: Augsburg - Hochfeld, Baltic Camp, 
Lithuanian Committee / Printed by Haas & Ci®., Augsburg

Prof. dr. med. Antanas Starkus
Mirtininkų liudijimas apie savo išgelbėtoją

Amerikos lietuvių spauda pra
dėjo žmonių vertinimus, mūsų dva
sioje keliančius dažnai kartų nusi
vylimą. Pasiskaitęs straipsnių apie 
prof. Krėvę, mūsų didžiausią lite
ratūrini talentą ir neabejotinai 
taurų lietuvį, pajutau tokį kartėlį 
dvasioje, kad, suvažiavus žurna
listams lietuviams į Hanau, neiš
kenčiau nepareiškęs savo pasi
piktinimo.

Vertinti žmones reikia, ir kas 
vertas — tam ne straipsnio, o kny
gos negaila pašvęsti. Kad ir apie 
tokį prof. Starkų galima tomą pri
rašyti, nes šis žmogus, be nuopel
nų mūsų mokslui, yra pasidaręs 
legendarine gydytojo gelbėtojo 
asmenybė tūkstančiams pasmerk
tųjų, suvežtų į mirties stovyklą iš 
visų Europos tautų. Ateis laikas, 
kada kitataučiai rašys — karui ga
lutinai pasibaigus—gražiausius pa
gyrimus ir liudijimus prof. Starkui, 
o mes šiandien — reikia rausti iš 
gėdos — šį • žmogų pradėjom 
drabstyti purvais.

Kas gi yra prof. Starkus?
Didelių gabumų žmogus, nepa

pratai ryžtingas, aštraus proto, tie
sios sąžinės, paprastas ir atviras. 
Kilęs jis iš inteligentų šeimos (tė
vai buvo mokytojai), ir jo keturi 
broliai yra taip pat žinomi plačia
jai visuomenei, kaip asmenybės, 
tautos ir valstybės gyvenime ati
davusios savo reikšmingą dalį.

Prof. Starkus tėvynės laisvės 
kovų metu stoio į karių eiles, kaip 
leitenantas, dalyvavo nepriklau
somybės kovose ir už narsumą 
apdovanotas Vyties kryžiumi. Po 
karo, tikėdamasis daugiau patar
nauti žmonėms, jis imasi studijuoti 
mediciną. Baigęs mokslus, jis ne
siveržia pasilikti sostinėje, kaip 
daugelis jaunų to meto gydytojų, 
bet išvyksta į provinciją, kur labai 
stigo medicinos personalo, ir ten 
— Vabalninkuose — trejus metus 
važinėja po kaimus ir išgarsėja, 
kaip gabus ir geros rankos medi
kas. Po to ruošiasi daktaro laips
niui ir parašo geriausią dizerta- 
ciją mūsų medicinos fakultete. 
Norėdamas pasišvęsti mokslui, 
atsisako privačios gydytojo prak
tikos, labai pelningos, ir dirba 
Medicinos fakultete kaip dėstyto

JAV Nepriklausomybės šventės p roga Bambergo lietuviai Armijos štabo atstovui įteikė dovaną — 
Lietuvos Laisvės statulos modelį. Nuotraukoje matome Armijos štabo atstovą su dovana ir bam- 
bergiečius lietuvius. G. Puodžiukaičio nuotr.

jas, o šalia to pradeda tyrinėjimus 
bakteriologijos srityje. Tam reika
lui jis įsitaiso baltųių pelių ūkį ir 
jas panaudoja įvairiems tyrimams. 
Visą savo algą jis yra sukišęs į 
mokslinius tyrinėjimus ir, kas nuo
stabu, per keliolika metų darbo 
nėra sukrovęs jokio turtelio. Kai 
kiti Kauno gydytojai ir medicinos 
fakulteto profesoriai pasistatė na
mus ir įsitaisė ūkius, prof. Starkus 
paliko plikas, kaip ir reti pasišven
tėliai mokslininkai.

Salia Medicinos fakulteto prof. 
Starkus dar dėstė pastoralinę me
diciną ir higieną Metropolijos ku
nigų seminarijoj ir Teologijos fa
kultete. Be to, ėjo tų įstaigų gydy
tojo pareigas. Per dešimt metų jis 
ir čia visiems paliko geriausio 
įspūdžio, kaip žmogus ir mokslinin
kas. Jam reikalaujant, tų dvasinių 
mokyklų akademinis jaunimas bu
vo daugiau nukreiptas į sportą, 
nes uždaroje įstaigoje visada būta 
palinkimų į džiovą ir anemiją. Prof. 
Starkus pats nustatydavo dažnus 
visų teologijos studentų sveikatos 
patikrinimus ir laiku pastebėdavo 
džiovos ar kitų ligų pasireiškimus.

Prof. Starkus pasirodė ne tik 
gabus diagnostikas, ber ir retai 
talentingas terapeutas. Nustatyti 
ligos priežastis ir jos stovį jis mė
go pats, sėsdamasis prie labora
torinių priemonių. Bent taip jis 
darė Stutthofo koncentracijos sto
vykloje. Patys gydytojai, jo kole
gos, turėjo stebėtis, iš kur Starkus 
taip meistriškai atlieka visus, net 
pačius komplikuočiausius tyrimus. 
Pasirodo, kad jo bakteriologiniai 
tyrinėjimai dar Kaune jį buvo pa
rengę didžiuliam uždaviniui, kurį 
jis, atsidūręs kacete, atliko žmo
nėms gelbėti. Tame pačiame ka
cete jis įrengė kuklią, kokia buvo 
galima, laboratorijėlę, pats iš pra
džių joje dirbo atliekamu laiku, kol 
jam pavyko surasti vieną jauną 
kalinį, prancūzų gydytoją.

Kaip terapeutas, atseit, kaip gy
dytojas tiesiogine prasme, jis tu
rėjo kažkokią nuojautą ir kartu 
aiškų metodą.

Prof. Starkus, kaip žmogus, 
mėgsta žodį ir noriai leidžiasi į 
kalbą, nes jis nėra siauras specia
listas amatininkas, bet plataus 
masto mokslininkas, jis moka sep

tynias kalbas (lenkų, rusų, vokie
čių, prancūzų, danų,, norvegų ir 
pakenčiamai anglų), seka literatū
rą ir ypač domisi tarptautinės po
litikos problemomis. Taigi jei jis, 
kaip žmogus, turi ką pasakyti ir 
savo aiškiais bei pagrįstais išve
džiojimais sprendžia įvairias pro
blemas, tai, kaip gydytojas, jis ty
lus, bet veiklus. Ir reikia stebėtis, 
kaip jis meistriškai veikia — greit, 
tiksliai ir taikliai.

Prof. Starkaus darbas koncentra
cijos stovykloj

Skaitytojui gali kilti klausimas, 
iš kur šių eilučių autorius tokius 
pastebėjimus daro. Ar jis pats ša
lia jo dirbo? — Starkus mane du 
kartus gelbėjo iš mirties.

Vieną kartą buvau paskirtas į 
mirštančiųjų baraką ir tik vieno 
čeko sanitaro pagalba šiaip taip 
patekau į ligoninę. Tai buvo mūsų 
vargų pradžia, ir prof. Starkus vos 
vos pats buvo patekęs ligoninėn 
dirbti ir kasdien skaitėsi su gali
mumu, kad ji lenkai gydytojai iš 
ten išjos. Buvau visas išpūtęs, t> 
organizmas nuo išpadėjimo tega- 
mino tik vandenį. Reikėjo tik, kad 
ištinimas pasiektų širdį, ir būčiau 
buvęs oaigtas. Prof. Starkus — ta
da dar labai sunkiomis sąlygomis 
— per dešimtį dienų sunormalino 
mano išpūtimą ir numušdino karštį. 
Bet tą pačią dieną, kai karštis nu
krito, vokietis gydytojas vėl mane 
išsiuntė prie fizinių darbų. Kitą 
dieną vėl visu smarkumu ėmiau 
tinti, ir draugai mane vilkte par
vilko už rankų iš darbovietės. Lai
mei, tą vakarą mus visus iš fizi
nių darbu perkėlė į biuro darbus; 
(nes jau keletas mūsų buvo mirę, 
o keliolika—ligoninėje). Prof. Star
kus man patarė neiti gulti ligoni
nėn, kad neprarasčiau biuro dar
bo ir po ligoninės vėl neatsidur- 
čiau prie fizinių darbų. Jis apsiėmė 
man padėti ambulatoriškai. Tokiu 
būdu kasdien, nusivokdamas iš 
biuro, nusilakdavau į ligoninę, o 
prof. Starkus mane apdovanodavo 
po švirkštą.

Po pusės metų mano plaučiuose 
atsirado žaizda, ir ji truko pus
antrų metų. Per tą laiką prof. 
Starkus man yra "suleidęs apie 120 
kalcijaus injekcijų. Taigi man teko 
būti labai dažnu svečiu kaceto li
goninėj ir šitaip pasidaryti stebė
toju paties Starkaus darbų su li- 
gonimis, o iš dalies ir jo santykių 
su kitais gydytojais kaliniais. Ne 
kartą po injekcijų, kai jis turėdavo 
valandėlę laiko, paprašydavo pa
silikti ir leisdavosi į kalbas. Tada 
jis kalbėdavo — taip! Tada jis bu
vo žmogus, kaip visi, o ne gydy
tojas. Ir savotiškai įdomu, kiek 
Starkus paskęsta medicinos darbe 
ligoninėj iki visiško savęs užmir-

UNRRA gen. dir. La Guardia iš eina iš Augsburgo-Haunstetteno
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Šimo, tiek jis už jos ribų ar šalia 
medicinos darbo nenori nieko apie 
jį girdėti. Tada jo nesiklausk apie 
savo sveikatą ir visiškai neužsi
mink medicinos. „Gana! Leiskit 
man nors kartą pabūti žmogum. 
Juk iš proto galima išeiti tik apie 
ligas tegalvojanti" Jis tada darosi, 
kalbus, teiraujasi apie įvykius, pats 
pasidalina turimomis žiniomis, ver
tina jas, daro savo išvedžiojimus 
ir sprendimus. Kartais jo sprendi
mai yra griežti. Pats nuoseklus 
savo gyvenime ir vadovaudamasis 
aukšta morale, jis dažnai negali 
pakelti kitų nenuoseklumo, ištiži
mo, suktumo ar klastos. Iš šalies 
klausant, iš pradžių, kol jo dar ge
rai nepažįsti, atrodo, kad jo nuo
monė kartais labai netolerantiška 
ir perdaug radiKali. Jis net tave 
patį kartais griežtai išbars. Vėliau, 
kai jį pažįsti, atrandi, kad tai 
griaustinis, kuris nedaro žalos. 
Prof. Starkus turi savy daug dzū
kiškumo — štai iš kur jo kartais 
karštokas sprendimas. Kas žino 
dzūkų geraširdiškumą ir tiesumą, 
tam jau šito vieno užteks, kad 
staigesnio prof. Starkaus žodžio 
nepabūgtų. Juk toks buvo mūsų 
Jakštas, nors ir ne dzūkas (rytie
čiai aukštaičiai turi nemaža pa
našumo su dzūkais). Jakštas mo
kėdavo būti taip griežtas, kad kuo 
ne lazda išvarydavo iš namų. Bet 
kas jį pažino, tas kantriai palauk
davo, paklausydavo, o Jakštas 
staiga atsileisdavo, ir tada būdavo 
vienas malonumas su juo kalbėtis.

Toks yra ir prof. Starkus. Nu
stembi išgirdęs karčius kritikos žo
džius iš jo lūpų savo kolegoms gy- 
dydojams dėl jų profesinio nepasi
ruošimo. Bet įsitikinęs, kaip idea
liai jis žiūri į savo profesijos pa
skirtį, nulenki prieš jį galvą ir pa
teisini jį.

Nemėgo per daug prof. Star
kaus dėl jo atvirumo ir tiesumo 
tiek vokiečių kaceto administra
cija, tiek kaliniaf gydytojai, nors 
jį vertino ir su juo skaitėsi. Len
kai gydytojai, atėję į stovyklą, kar
tais pasiskelbdavo dideliais vie
nos ar kitos specialybės žinovafs, 

o praktiškai dažnai būdavo pa
prasti ir menko pasiruošimo me
dikai. Pamatęs jų darbą, prof. 
Starkus stačiai į akis jiems pa
sakydavo: „Jūs šiaučiai, ne gydy
tojai" ir savo ligonių jiems nepa
tikėdavo. Lenkų puikybė būdavo 
labai įžeista, ir jie iš pradžių pa
purkštaudavo. Bet, pamatę, kas 
yra Starkus gydytojas, koks jo pa
siruošimas, teorinis ir praktinis, 
jie mesdavo drovumą ir, lyg eili
niai medicinos studentai, klausinė
davo, kaip daryti tai ar kita. „Pro- 
fesorze, profesorze!“ — tik, žiū
rėk, ir tampo prof. Starkų tie pa
tys jo baramieji, tai termino ko
kio teiraudamiesi, tai konsiliumo 
kviesdami, tai prie laboratorinių 
įrankių sėsdami. O Starkus (nuo
stabus jo gabumas kalboms), išmo
kęs pačią Varšuvos tarmę, jiems 
lenkiškai atsako ir nurodo.

Dėl ligonių labo prof. Starkus 
nebijojo nemalonumų ir net pavo
jaus. Štai lietuvis inž. St. Daniūnas 
po trijų savaičių fizinio darbo 
priverstas atsigulti kaceto ligoni
nėj. Džiova! Stiprioj formoj. Reik
tų siųsti į tuberkuliozininkų skyrių, 
bet profesorius žinojo, kad eilinis 
vokietis pasiima kartais švirkštą 
ir nunuodija džiovininkus. Kaip 
apsaugoti Daniūną? Prof. Star
kus iį pasilieka savo vidaus ligų 
skyriuje, slepia jo diagnozę ir gy
do tol, kol ligonį, su atleidžiamųjų 
grupe, galėjo išlydėti į Lietuvą. 
Prisimenu, kaip profesorius juo 
rūpinosi (su Daniūnu pats buvau 
iš vienos gimnaziios ir dažnokai Jį 
aplankydavau), kokį jis sąžinės 
konfliktą išgyvendavo, baiminda
masis, kad Daniūno buvimas ne
sudarytų pavojaus užkrėsti kitų jo 
ligonių. Tiesa, jis nepaisė, kas jo 
būtų laukę, jei vokiečiai būtų pa
tyrę, kad jis sąmoningai slepia 
žmogų, skirtą mirčiai.

(Bus daugiau)
Kun. Stasys Yla

Vyt. D. Un-to Teologijos F-to _ 
Adjunktas,

Stutthofe kacetininkas Nr. 21257, 
Laikinojo Liet. Politkalinių 

Komiteto narys
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ISTREMIME GYVENANČIU LIETUVOS KATALIKU VYSKUPU RASTAS 
SAVO TIKINTIESIEMS LIETUVOS KARALAIČIO SV. KAZIMIERO, LIE

TUVOS GLOBĖJO, GARBINIMO REIKALU

Mylimiausieji Kristuje
Dar būdamas gyvas, Lietuvos ka

ralaitis šv. Kazimieras savo darbais 
ir krikščioniškomis dorybėmis pla
čiai išgarsėjo lietuvių, lenkų ir net 
kitose tautose. Jam mirus, jo užtari
mu įvykę dideli stebuklai (mirusios 
mergaitės atsikėlimas, stebuklinga 
lietuvių pergalė prieš rusus ir kt.) 
lietuvių tautoje jį dar labiau išgar
sino. Užtat jau nuo pat savo mir
ties karalaitis šv. Kazimieras Lietu
voje buvo nuoširdžiai garbinamas, 
taip pat jau nuo seniai lietuvių tau
ta laikė jį savo pirmuoju dangiškuo
ju globėju. Lietuvoje švęsta ne tik 
4-oji diena kovo, bet nuo tada, kai 
šventojo palaikai iš ištrėmimo vėl 
grįžo j Vilnių, visoje Lietuvoje, 
pradžioje 27 d. rugpiūčio, o vėliau, 
popiežiui Inocentui X leidus, sekma
dienį po oktavos Sv. Marijos Paėmi- I 
mo į dangų buvo švenčiama ir jo 
relikvijų grąžinimo šventė. Rusijos 
carams valdant Lietuvą, rusų valdžia 
visu griežtumu kovojo prieš šv. Kazi
miero ir kitų Lietuvos globėjų (šv. 

Jurgio, šv. Juozapato) šventes. Caro 
cenzūra jų atminimą išplėšdavo iš 
mišiolų, iš breviorių, neleisdavo jų 
minėti Lietuvoje spausdinamuose li
turginiuose ar pasauliniuose kalen
doriuose. Taip šv. Kazimiero relik
vijų grąžinimo šventė Lietuvoje pa
mažu išnyko, nors Vilniaus diecezi
joje ji buvo švenčiama iki pat »pas- 
kutinių laikų.

Kiekvienam tikinčiajam yra aišku, 
kad šiandien lietuvių tauta yra ypa
tingai reikalinga šv. Kazimiero pa
galbos. Mes esame reikalingi ne tik 
jo užtarimo pas Dievą ir ypatingu 
uolumu jo garbintą Sv. Mariją, bet 
mūsų jaunimas yra reikalingas pa- 
siraginimo geriau pažinti šio Lietuvos 
karalaičio šventą gyvenimą ir jo do
rybes.

I Statydami pavyzdžiu ypatingai sa
vo tautos jaunimui, Lietuvos vysku
pai jau nuo seniai yra susirūpinę, 
kad šv. Kazimiero, mūsų tautos 
šventojo, garbinimas būtų tikrai nuo
širdus ir visuotinis, kad šventojo

Vasara Kaune

asmuo butų apgaubtas tikros savo 
tautiečių meilės ir kad tuo būdu iš 
šv. Kazimiero galėtume susilaukti 
galingos paramos savo tautos nelai
mėse. Tarp kitų dalykų šv. Kazi
miero garbei buvo numatyta pasta
tyti atitinkamas paminklas. Deja, ki
lęs karas Šio sumanymo neleido rea
lizuoti.

Lietuvos vyskupai dar rūpinasi, 
kad šv. Kazimieras būtų Apaštalų 
Sosto paskelbtas nekaltybės ir skais
tybės pavyzdžiu ir ypatingu Lietu
vos krikščioniškojo jaunimo globė
ju, taip pat ir pirmuoju Lietuvos 
globėju. Tuo reikalu praėjusių metų 
rudenį lankydamas Apaštalų Sostą, 
Lietuvos Metropolitas J. E. Arki
vyskupas J.( Skvireckas įteikė Šv. Tė
vui ir atitinkamą raštą, į kurį š. m. 
sausio 15 d. gautas atsakymas. Jame 
pareiškiama, kad Šventasis Sostas 
tokį prašymą patenkinti nesąs prie
šingas, bet kadangi juo prašoma 
paskirti šv. Kazimierą globėju ir 
visai Lietuvos valstybei, tai, sekant

V. Račkausko nuotr.

Vyt Kastytis

Vaivorykšte
Per debesis, audros prigėrusius,
Skaisti vaivorykštė nutįsta
Tenai, kur veržias ištremta jaunystė, 
Kur svetimi be gailesčio duris užvėrė.

Viena pėda — į mūsų skausmą atsišliejus, 
Kita — parėmus pavergtos šalies vargus, 
Šviesių vilties spalvų šviesiu žėrėjimu 
Gaivina tautą nevilties tamsiam kalėjime.

Ir jos aukštais laisvos padangės tiltais 
Apsunkus tremtinio širdis keliauja
Į tėviškę, ateivių pažadų piktai apviltą, 
Ir gyslose išniekintas užverda kraujas.

UNRRA gen. dir. La Guardia kalbasi su lietuviais vaikais Augs- 
burgo-Haunstetteno DP stovykloje

V. Račkausko nuotr.

Bažnyčioje priimtos praktikos pa
vyzdžiu, reikią, kad to prašytų ne 
vien vyskupai, bet ir atskiros tautos 
bendruomenės. Tokie prašymai, pa
prašyti kunigų, tikinčiųjų ir žymes
niųjų asmenų, turį parodyti visos 
tautos norą turėti šv. Kazimierą pir
muoju savo tautos globėju.

Nereikia nė aiškinti, kokios vis
pusiškai didelės reikšmės turėtų 
šiandien toks Apaštalų Sosto pada
rytas gestas mūsų tautai. Tai su
prasdami, mes, ištrėmime su jumis 
esantieji Lietuvos vyskupai, ir kvie
čiame visus tikinčiuosius lietuvius 
prašyti Apaštalų Sostą šių malonių. 
Tokie prašymų laiškai Apaštalų 
Sostui galima siųsti J. E. Lietuvos 
Metropolito Arkivyskupo J. Skvi
recko vardu j Regensburgą (Alter | 
Kornmarkt 7).

Kartu mes kviečiame visus mūsų 
tikinčiuosius švęsti ne tik 4 d. ko
vo, bet atnaujinti ir šv. Kazimiero 
'tūno grąžinimo į Vilnių šventę, ku
ri turėtų būti švenčiama sekma- Į 

dienį po oktavos Šv. Marijos Paėmi
mo į dangų. Šiais metais tai būtų 
rugp. 25 d.

Šiai šventei mišių tekstą ir vietos 
ordinarų leidimą tą sekmadienį lai
kyti votyvines šv. Kazimiero kūno 
perkėlimo šv. mišias parūpinsime 
mes patys.

Šią šventę čia ištrėmime būdami 
turėtume ypatingai iškilmingai 
švęsti. Reikia, kad tą dieną ypač 
mūsų jaunimas gausiai eitų prie šv. 
komunijos. Pamokslai, paskaitos ir 
šv. Kazimiero garbei tą dieną ruo
šiamos akademijos šventojo asmenį 
ir gyvenimą turėtų kuo plačiausiai 
atskleisti tremtyje gyvenantiems mū
sų tautiečiams.

JUOZAPAS SKVIRECKAS 
Lietuvos Metropolitas ir Kauno Ar
kivyskupas

VINCENTAS BRIZGYS 
Kauno Vyskupas Pagalbininkas

VINCENTAS PADOLSKIS 
Vilkaviškio Vyskupas Pagalbininkas
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Algimantas Giedrius*)

Netikėtas susitikimas
(Ištrauka iš apysakos „Sūkuriai 

ir žmonės”)
Pakrikusių žmonių minia pa 

mažu tirpo šešerių aukštų kvartali
nio namo duryse. Prie pat įėjimo 
buvo spūstis. Nervingai šūkaudama 
vokiečių policija davinėjo gyven
tojams nurodymus, skirstydama 
žmones į atskiras namo požemio 
šakas.

Neramios žmonių srovės neša
mas, Andrius Jodauga pradėjo 
leistis akmeniniais laiptais į negi
lų apšviestą požemį. Vidinis ra- 

-mumas aršiai kovojo su dilginan
čiu baimės jausmu. Sis jausmas 
valandėlei išblaškė ir Andriaus 
mintis apie Saliutų.

— ?!.., — netikėtumo žaibas 
nusmelkė Andriaus krūtinę. Kele
to metrų atstume pamažu spaudė
si priekin į slėptuvę ir Salomėja 
Vainoriūtė...

— Tu neišvažiavai? ... Salomė- 
jai...

— Mielas Andriau! — su 
džiaugsmu ir išgąsčiu aiktelėjo 
putinais nuraudusi panelė. — Šią
nakt šiaurėje nuo Berlyno subom
bardavo didelį gelžinkelio centrą. 
Traukiniai, neina ... Neišvažiavau. 
Grįžau į viešbutį... O Dieve, ko
kia laimė, kad vėl susitikome ... 
Mano širdis nujaučia kažką siau
bingo ... Jeigu jau žūtume, tai abu 
drauge, Andreli...

Jodauga tvirtai parankėn paima 
susijaudinusią Salomėją ir jos ne
didelę kelionės valizėlę.

— Manoji iškilmingai viešbuty
je pasiliko. Žadėjau po pietų užei
ti ir pasiimti. Dar gerai, kad šį 
seną redaktorišką krepšį pasiė
miau. Čia visa mano kūryba, rank
raščiai, kuriuos Kaune supėjau 
pasiimti, — raminančiai šypsojosi 
Andrius.

*) Redakcija pastebi, kad Algi
mantas Giedrius yra vieno asmens 
slapyvardis, o ne žinomo vaikų 
rašytojo A. Giedriaus-Giedraičio 
pavardė.

Žvilgsnis į Vienybės aikštę Kaune

Ilgi, žemi slėptuvės koridoriai 
buvo jau pilni žmonių. Vėliau atė
jusius vis ragino eiti priekin. An
drius su Salomėja, net už kelių 
pasisukimų, atsidūrė nejaukaus, 
žemo slėptuvės griovio gale. Dau
gybė visokių vamzdžių, kurie bu
vo išvedžioti koridoriaus lubose, 
aukštesnio ūgio vyrams stačiai 
kliuvo už kepurių. Žemoj slėptu
vės patalpoj savijauta buvo be ga
lo slegianti. Elektros laidai, van
dens ir degančių dujų vamzdžiai 

Augsburgo lietuvių choras su savo dirigentu Jer. Kačinsku ir muz. A. Šimkum
V. Račkausko nuotr.

grėsmingai tįsojo ties pat susi
spaudusių žmonių galvomis ... ■

Saliute dar gavo siaurą vietelę 
atsisėsti, o Andrius stovėjo šalia 
kiek susilenkęs, nes ties jo galva 
kaip tik buvo įvairių vamzdžių su
sikryžiavimas. Dešinėje požeminis 
koridorius baigėsi kažkokiu tam
siu posūkiu. Kairėje sėdėjo dvi 
senės, kiek toliau — eilė moterų su 
mažais vaikais, vyrai, kažkoks 
aviacijos leitenantas. Ir žmonės, 

žmonės... Ankštai susispaudę, iš
sigandusiais veidais, tylūs...

Senu įpratimu, Andrius mėgina 
šį tą ramiai pasakoti, net kiek 
pajuokauti. Salomėja sėdi tyli, su
sigūžusi. Jos ’ veidas išbalęs, pa
blyškęs.

Staiga vos girdimas bombonešių 
dūzgimas sudrebina žmonių širdis. 
Kažkas siaubingo, negirdimo vyks 
ta virš galvos ... Pirmasis toninių 
bombų „kilimas" pakeliui į kvar
talus ...

Duslus trenksmas sujudina šešia- 
aukštį namą. Kažkur pleišėja ir 
griūva mūro sienos ... Oro srovė 
užtrenkia Andriui dešiniąją ausį. 
Iš koridoriaus tamsos pro kertę 
pasipila kalkėtos dulkės...

— Truputį kažkur nukrito... — 
stengiasi nenustoti lygsvaros Jo
dauga ir pamažu traukiasi. arčiau 
kitų žmonių. Saliute keliasi nuo 
suolo ir bailiai spaudžiasi prie 
dulkėmis apniešto Andriaus. Ir vėl 
baisus trenksmas sujudina visą 
slėptuvę ... Namas erdėja, stenė
damas lūžtančiomis geležinėmis si
jomis ... Mirties siaubo apimtos 
moterys puola vaitodamos ant že
mės. Pradeda klykti vaikai... Tą 
pačią sekundę gęsta elektros 
šviesa. Kapo tamsumas užlieja 
tūkstančius žmonių, susigrūdusius 
ankštuose namo požemiuose ...

— O, Dieve! Kur mano krep 
šys! ... Mano pinigai, kortelės!... 
— isteriškai surinka kažkokia- 
vokietė.

— Kur mano vaikai? ... Kur ma
no vaikai!... — rauda šaukdama 
kita moteris ...

— Ramybės! Ramybės!... — pasi
girsta vyriški balsai.

Vėl nauja artimų sprogimų se
rija varo iš proto persigandusius 
žmones ... Visi gaivališkai spau
džiasi išėjimo link. Andrius su 
Saliute dar tvirčiau susikimba ran
komis ir žingsnis po žingsnio stu
miasi priekin. Klaiki tamsa spi
gina akis. Andriui atrodo, kad 
toje vietoje, kur jis iš pradžių 
stovėjo, įgriuvo slėptuvės lubos. 
Iš ten kažkas vokiškai šaukiasi 
pagalbos:

— Hilfe!... Hilfe!... Hilfe!...
Slėptuvės pareigūnų nesigirdi. 

Visi užsiėmę tiktai savimi. Už
griautojo balsas silpnėja.

— Jėzau ... Jėzau ... Andreli... 
Virpa persigandusi Salomėja. — 
Jau, tur būt, iš čia neišeisime ...

— Būk tvirta ir melskis, bran
gioji. Nuo savo likimo nepa
bėgsi ...

Tamsoje kažkas mėgina už
degti žvakę. Vieni nudžiunga ir 
pritaria, o kiti keikdamiesi šau

kia gesinti, kad neužsidegtų du
jos, jeigu susprogtų vamzdžiai ...

Kažkur viršuje ^vėl gaudžia arti
mesnių ir tolimesnių sprogimu pra
garas ... Žmonės mėgina apsi
prasti su baisios mirties pavo
jumi, kuris kybo ties jų galvomis.

Iš priekio sunkiai atsistumia 
pora policininkų. Jie nešasi už
daras, silpnai spinksančias lempas. 
Išgąsties apimti, pilki žmonių vei
dai klaikiai mirga rūškanoje lem
pų šviesoje. Viršutiniai drabužiai 

balti nuo dulkių. Policininkai 
iriasi tolyn, ieškoti užgriauto' 
žmogaus. Atrodo, kad trumpai va
landėlei bombardavimas kiek nu
tolsta.

Suspausti prie šaltos betoninės 
sienos, tylūs stovėjo Andrius su 
Salomėja. Vidiniiį išgyvenimų sū
kuriai audringai daužėsi dviejų 
artimų sielų gelmėse. Antro neti
kėto susitikimo džiaugsmas, skais
ti, nuoširdi meilė, šiurpulingos 
mirties baimė po namo griuvėsiais 
ir beprotiškas troškimas gyviems 
išeiti iš šio karto, — stačiai už
temdė Andriaus sąmonę. Žaibu 
prabėgo jo sujaudintoje vaizduo
tėje giedrių vaikystės dienų ir 
vyriškojo gyvenimo filmą. Ir jis 
staiga nutrūko šio klaikaus pože
mio tamsoje... Noras gyventi 
buvo toks stiprus ir jaudinantis, 
kad Andrius turėjo gerokai val
dytis, kad nepravirkų, kaip mažas 
vaikas...

— Vandens! Kas turite van
dens? — aidėjo nuo žiburių pusės 
policininkų balsai. Atrodo, niekas 
nė nesijudino atiduoti savo geria
mojo vandens atsargą iš po griu
vėsių ištrauktam žmogui. Tik po 
keleto minučių kažkas iš priekio 
per rankas siuntė nedidelę alinę 
bonką su vandenių. Tačiau nu- 
kentėjusis, matyt, buvo jau per- 
silpnas, nes nepanaudotas gėri
mas tuoj grįžo atgal.

Jautri Andriaus ausis staigą vėl 
sugauna keistą stichinį šniokštimą. 
Jis net nieko nespėja pasakyti Sa- 
liutei. Vėl nauji trenksmai, slėptu
vės sienų svyravimas, žmonių 
riksmas ... Aitrios dulkės pilasi 
ant galvų, ant veidų, į akis ir 
plaukus. Neaukštai skrendančių 
bombonešių masės ūžesys slėptu
vėje visiems aiškiai girdimas. Ga
lingų, duslių sprogimų perkūnija 
mala aplinkui be paliovos. Nervų 
įtempimas pasiekia aukščiausio 
laipsnio. Žmonės vėl gaivališkai 
mėgina veržtis arčiau išėjimo, bet 
negali pasijudinti.

Andrius su Saliute stovi tylūs, 
suakmenėję ir tarsi suaugę į vie
ną kūną. Klaikiomis tylos tarp 
bombų sprogimų sekundėmis An

drius tarsi girdi išgąstingai pul
suojančią Salomėjos širdį. Rodos, 
jaučia jos plakimą net per viršu
tinius drabužius. Viltis išeiti iš šio 
pragariško požemio darosi vis 
silpnesnė, miglota, kaip tolimas 
apgaulingas aidas...

Ir vėl sprogimas, tratėjimas ir 
lūžimas virš galvų... Tamsoje 
susigrūdusių žmonių uoslė staiga 
pajunta baisiausią dalyką:

— Dujos!... Dujos!... Iš suga
dintų vamzdžių... — Staiga vi
sus perveria siaubinga žinia . . . 
Aitrus, troškinąs degančiųjų dųjų 
kvapas jaučiamas gan ryškiai ir 
vis tirštėja...

Naujas psichologinis momentas 
pribloškia žmones. Griaunamųjų 
bombų pavojus tarsi būtų sumažė
jęs. Visų lūpose žodis dujos, o 
prieš akis — siaubinga, lėta už- 
sinuodijimo mirtis... Moterų vai
tojimas ir vaikų klyksmas didėja. 
Vyrai dar vis raminasi, bet jų bal
sai darosi nervingesni, drebą, už
kimę. Kažkas pataria kvėpuoti per 
suglemžtą nosinę. Daugelis jomis 
jau prisidengę bumas ir nosis. 
Kiekvieną • minutę dujų dvokimas 
ir koncentracija didėja.

Andrius laikosi gan gerai. Sa
liute! trošku ir darosi silpna. Slėp
tuvės panikos chaose beveik ne
galima' susikalbėti. Andrius tiktai 
jaučia, kai Saliute nerviškai spau
džia jo ranką, girdi jos tylaus de
javimo skundą.

Jau daugiau pusvaląhdžio, kaip 
siautėja bombardavimas. Šimtai 
lėktuvų, banga po bangos, griauna 
Berlyno centrą. Slėptuvėje, kurio
je tūno Jodauga su Vainoriūtė, 
artinasi baisioji valanda. Dujų 
smarvė jau pradeda dusinti žmo
nes, graužia akis. Sunkiai laikosi 
ir tvirtesnieji. Vaikų verksmo ne
besigirdi. Tiktai kažkoks visų 
žmonių unkštimas ir murmėjimas 
baisingai alsuoja tamsių požemių 
klaikumoje.

Andriaus Saliute bejėgiškai už
sikniaubusi prie jo krūtinės. Jo- 
daugos smilkiniuose ūžia. Andrius 
jaučia, kaip jo pojūčiai darosi ne
jautrūs, atbukę. Mirties baimė lyg 
ir nejaudina, bet vargina. Tegul 
tik viskas baigiasi. Greičiau, grei
čiau ... -

— Donnerwetter! Sakrament!... 
Kaip tyčiomis šiandien išėjau be 
revolverio. Negalėsiu nė nusi
šauti ... Sūniška mirtie šitoje 
dvokiančioje skylėje ... —Nesusi
valdydamas griežia dantimis netoli 
Andriaus atsigrūdęs aviacijos ka
rininkas. Išgirdusi jo žodžius, Sa
lomėja įsitikina, kad gyvenimo 
valandos baigiasi, kad juodu su 
Andriumi jau gyvi palaidoti po to 
namo griuvėsiais.

— Jeigu per pusvalandį iš čia 
neišeisime — žūsime, — šaltai 
slapčia nusprendžia Andrius. Jis 
tyli dantis sukandęs, tvirčiau 
spaudžia prie burnos dujomis dvo
kiančią nosinaitę, paskutinį kartą 
apkabina Saliutės pečius.

Nauja bombonešių banga vėl 
sėja aplinkui sprogimų griausmus 
ir mirtį... Žmonių nervai nebeiš
laiko. Prasiveržia barniai ir 
keismai prieš valdžią, prieš patį 
Hitlerį...

— Reikalaujam tuojau mus iš
leisti! ... Mes norime su vaikais 
Įnirti ne čia, o atvirose gatvėse!... 
Prakeikti šunes, Suėdėte fronte 
mūsų vyrus, o dabar čia mus gy
vus marinate ... Šalin iš kelio!... 
Pirmyn prie išėjimo!... Atidaryti 
slėptuvės duris!... Prakeikta ban
da!... — Pradeda plūstis mote
rys. Susispaudusi minia pasistumia 
keletą metrų ir vėl visi sustoja 
vietoje. Iš slėptuvės išleisti nie
kas nė nemano. Kažkas priekyje 
šūktelia, kad išėjimas jau užgriau
tas... Visiška panika, sumišimas, 
artinasi paskutinioji...

Dar kartą susiūbuoja požemio 
sienos ir lubos... Vėl griūva, 
lūžta, pleišėja... Žmonės puola
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ant žemės, vieni ant kitų, chaotiš
kai grūdasi tamsoje.. s

Staigo... šalto vro srovė pa- 
dvekia iš užgriuvusio požemio ga
lo.,. Dujų tvaikas skystėja. Žmo
nės godžiai traukia į save švaresnį 

„orą ... Kažkur griūvant įvyko 
susijungimas su namo išore ..-. 
Bombardavimas nutolsta, aprimsta.

— Išgelbėti! ... — be žodžių 
šaukia kiekvienas savo mintyse.

— Išgelbėti!... — sujunda Sa- 
liutės ir Andriaus širdys ... At
gyja gyslose kraujas, užkaista 
skruostai. Viltis išsigelbėti didele 
skaisčia žvaigžde suspindi pože
mio tamsoje. Pojūčiai darosi jau
tresni, kantrumas visa pakelti 
auga, noras vėl gyventi, kurti, 
mylėti — darosi gaivališkas, dide- 

- lis.
— Koks atsitiktinumas ... Ko

kia laimė!... Viena aš būčiau iš 
baimės numirusi... Jeigu iš čia 
stebuklingai išeisime, Andreli, aš

Gyvendami savo tėvynėje, turė
jome elgetų specialistų, kurie iš 
įpratimo ar pamėgimo medžiodavo 
centus. Retas tai darydavo iš rei
kalo. To, pasakytume, luomo 
žmdnės būtų išnykę, jei būtų buvę 
imtasi griežtų priemonių. Bet tų 
elgetų Lietuvoje tikrai buvo maža, 
ir jie nesudarė didesnio rūpesčio, 
o jei vienas kitas išvengdavo el
getyno ar iš jo ateidavo pas gerą 
žmogų pasistiprinti, tai nebuvo 
jokia problema. Kas kita dabar. 
Kažkaip per vienerius metus iš
mokome elgetauti ir iš kito ran
kos malonės žiūrėti. Va, tai jau 
yra problema, kuri turi ir savo 
priežastis ir istoriją.

Subėgome į Vokietiją įvairių 
profesijų žmonės. Vieni čia dirbo, 
o nepajėgūs keliavo iš lagerio j 
lagerį, vis toldami nuo fronto. Re
tam kuriam teteko lengviau gy
venti, ir tik tam tikra dalis ne
palūžo ligi elgetos lygio, valingai 
ištvėrė, laikydami darbą ir uždarbį 
savo ateities ir dabarties pragyve
nimo pagrindu. Tokie ištvermin
gieji, gavę ką nors iš savo glo
bėjų malonės, dėkingi tiems globė
jams, bet visiškai negalvoja, kad 
čia kas nors duodamas atlieka 

Penicilino' išradėjas dr. AL Flen ing

niekuomet daugiau nenorėčiau 
su tavim skirtis... — Gyviau 
prašneko prię Andriaus glausda
mos! Salomėja ir visa nukaito, iš
girdusi pati save, kad per daug 
pasakė, kad nejučiomis prabilo 
išsiblaškiusi, mylinti širdis ..»

— Niekuomet ■■ ■ niekuomet, 
Salomėja, — bendro gyvenimo 
džiaugsmo pagautas, sušnabždėjo 
Saliutei į veidą Andrius, godžiai 
ieškodamas jos mylinčių lūpų ... 
Dar niekuomet juodu nebuvo taip 
vienas antram brangūs, kaip šią 
baisią išgyvenimų valandą. Dul
kėta, dvokianti slėptuvės tamsa 
rūpestingai slėpė du besimylinčius 
jaunus žmones. Žmones, pilnus 
gražiausių svajonių, vilčių sau ir 
savo tėvynei, pilnus kūrybinių jė
gų. gyvenimo. O tuo tarpu ten 
viršuje siautėjo mirtis, liejosi 
prakeismo ašaros ir kraujas. Nau
ji Berlyno centro griuvėsiai sken
dėjo liepsnų ir dūmų jūroje ...

K. Plaučiunas

Suelgetejimas
jiems pareigą. Šitokie visada pa
jėgs savo rankomis užsidirbti duo
nos kąsnį ir apsirūpinti.

Daug blogiau su kita dalimi. 
Vieni jų dirbo fabrikuose ar ki
tur priverstinį darbą ir pusbadžiu 
gyveno, neturėdami sočios dienos 
ir žiūrėdami, kur nutverti kokį 
nors kąsnelį. Kiti, gaudami elge
tiškas normas, bado šmėklos ver
čiami nusižemino ligi elgetos ir 
ėjo svetimtaučių (vokiečių) pakie
miais prašyti gabalėlio duonos, 
menkavertės bulvės ar apipuvusio 
griežčio, norėdami patys išlikti 
gyvi ir savo vaikuose išlaikyti 
gyvybę to beprotiško karo grės
mėje. Kas mirė — su gailesčiu 
prisimename, kaip nuostolį savo 
tautai, bet susirūpinti tenka gyvų
jų 'įpročiais, tų, kurie ir šiandien 
nemeta elgetiškų papročių, prie
šingai, gyvena net stiprindami 
juos, laikydami tai normaliu da
lyku.

Šiandien visi turime, palyginti, 
žmoniškas sąlygas. Jei niekas mū
sų neverčia kol kas užsidirbti sau 
duonos kąsnio, tai laisvą laiką vi
sada galima sunaudoti taip, kad 
jis duotų naudos, jei ne .mums pa
tiems, tai mūsų bendruomenėms.

Žiburiai

Iš tiesų dalis mūsiškių yra įsijungę 
į darbą, eidami šiokias ar kito
kias pareigas stovyklų administra
cijoje. Kiti dirba naudingą kultū
rinį darbą, treti mokosi kurio nors 
amato, stengiasi įsigyti specialybę 
ar pagilinti turimąją, pramokti 
kalbų. Visa tai labai gražu, bet 
dalis, nekalbant apie didesnes 
nuodėmes, vakarus prakortuoja, o 
pasiūlyti jiems pridėti savo ran
kas prie kurio nors darbo nė ne
mėgink. Jie užimti nieko neveiki
mu. Jie tik reikalauja, kad jiems 
viskas būtų gatavai paruošta ir 
atiduota, kas tik būna geriausia. 
Jei mūsų bendruomenėmis besirū
pinančios įstaigos neturintiems 
aprengti atveža drabužių — elge
taujantieji pirmieji ištiesia prašan
čias rankas, nors ir turėtų dar 
atsargų. Jie nesitenkina ir prašy
mu: tiesiog verkia, dejuoja, 
triukšmauja, skundžiasi, o gavę 
prastesnį daiktą meta dalytojams į 
akis, nes jie nori naujų. Kai išsi
kovoja, kas patinka, atriša savo 
maišą ir krauna ateičiai, rytdienai, 
užmiršę, kaip viskas nepastovu ir 
neamžina.

Jeigu kas duoda, tų ištiestų 
rankų galvos laiko tiesiog savo 
šventa pareiga ne tik priimti, bet 
reikalauti. Prieinama net prie keis
tų elgetystės pavyzdžių Moteriš
kė ko ne su ašaromis dejuoja, 
kad iš mažai teatvežtų, drabužių 
ji nieko negavo savo vaikui. Gir
di, užsiverks nabagėlis, sulaukęs 
motiną be dovanėlių, o ji ėjo at
siimti tų dovanėlių, lyg būtų už
dirbusi ar padėjusi. Kitais kartais 
yra gavusi, vaikas aprengtas, bet 
iš įpročio ji nori gauti kiekvieną 
kartą. Todėl nenuostabu, kad jau 
ir dalis vaikų, pamatę atvažiuo
jančią mašiną, išmokę iš tėvelių 
ir motinėlių, drąsiai klausia, bene 
jiems ką nors atvežė.

Tokie dalykai tikrai nemalonūs 
.ir verčia susirūpinti. Amžinu įpro
čiu, amatu padaryti ištiestą ranką 
skaudu būtų mūsų tautai. Elgeto
mis išvirsti mes nenorimi, nes 
tai būtų gėda, o vis dėlto pirmuo
sius šio gėdingo amato pažymius

Peniciliną visai atsitiktinai sura
do dr. Aleksandras Fleming’as Lon
done 1928 m. Įdomu kas ištikrųjų 
yra tasai penicilinas. Pasirodo, kad 
tai ne kas kitas, kaip paprasti pe
lėsiai, augą ant sūrio, ant obuolių, 
duonas ir kitų valgomų produktų. 
Tokius pelėsius tenka matyti kiek
vienam kasdieniniam gyvenime.

Dr. Aleksandras Flemingas, be
dirbdamas -laboratorijoje, pastebė
jo, kad ant plokštelių, kur buvo 
pasėti stafilokokai (paprasti įvai
riausių apsikrėtimo žaizdų žadin
tojai) išaugo paprasti žalsvi-mels- 
vi pelėsiai, o stafilokokai išnyko. 
D-ras Flemingas susidomėjo šiuo 
klausimu ir pradėjo tyrinėti, kodėl 
stafilokokai išnyksta ten, kur pasi
rodo pelėsiai. Kilo mintis,- kad pe
lėsiai sunaikina stafilokokus.

Vėliau D'r. Flemingas pabandė 
pelėsių užuomazgas — sporus pa
sėti į buljono stiklinį mėgintuvė
lį. Po kelių dienų jis pastebėjo, 
kad iš tokių pasėlių išaugo didelis 
pelėsių grybas, o apačioje susi
rinko apie 1,5 cm. drumzlėto skys
čio. Vėliau jis padarė bandymus 
su pelėsių skysčiais su įvairiomis 
bakterijų rūšimis. Pastebėjo, kad 
pelėsių skysčiai ypatingai veikia į 
tris bakterijų rūšis: stafilokokus, 
streptokokus ir pneumokokus. Sta
filokokai yra įvairių šunvočių ir 
kitų, tankiausiai odos susirgimų 
priežastis. Streptokokai — rožės 
ir kraujo ligų apsikrėtimai. Pneu-

5 psi.

Augsburgo—Dillingeno mokiniai rungtyniauja
V. Račkausko nuotr.

jau matome įsistiprinant dalies 
mūsų tautiečių sielose. Kas iš mū
sų beliks, jei ištiestą ranką laiky
dami pagaliau įprasime pasiten
kinti ir apipuvusiais griežčiais, 
kai gerų dalykų nebegausime? O 
mes mėgome juk pūslėtomis ran
komis užsidirbti duoną ir dėl to 
vis šviesiai žiūrėti į rytdieną. Suel
getejimas šviesos juk neatneš.

A. Gs.

PENICILINAS
mokai — yra plaučių uždegifno 
priežastis.

Atliekant laboratorinius bandy
mus pasisekė nustatyti, kad peni
cilino, pelėsių grybelio skystis, la* 
bai smarkiai užmuša šias bakteri
jas. Net 100 kart atskiestas skystis 
smarkiai naikina aukščiau minėtas 
bakterijas. Reiškia, veikia 3 kart 
stipriau negu karboliaus neatmesta 
rūgštis.

Vėliau buvo padaryti bandymai 
ir su gyvais padarais: pelėmis ir 
kralikais. Penicilino skystis išvirk - 
sta į kraujo indus, pasirodė, kad 
toks skystis nėra pavojingas, nes 
jis nenaikina kraujo baltųjų rutu
lėlių, kurie, kaip žinome, organiz

mui padeda apsiginti nuo įvairių 
susirgimų, o susirgus liga nugali. 
Net įleidus į nugurkaulio smege
nis, nebuvo pastebėta jokių suža
lojimų bei apsinuodijimų. Taip pat 
padėjus ant atviros žaizdos, pasi
rodė penicilino skystis visiškai ne
kenksmingas.

Dr. Flemingo penicilino darbų 
aprašymas pirmą kartą pasirodė 
1929 m. viename anglų medicinos 
žurnale „The Britische Journal of 
Experimental Pathology, Juni", ku
riame, kaip tik ir pranešama, kad 
penicilinas nėra kenksmingas or
ganizmui kraujo rugenoms-serumui 
ir gali būti pavartotas net gydy
mui plačiu mastu. Reikėjo ieškoti 
naujų priemonių gaminti peniciliną 
platesniu mastu.

1899 m. vokiečių mokslininkai 
Loe ir Emmerich sū bakterinių kul
tūrų pagalba surado bakterijoms 
užmušti t. v. pyocionasa. 1938 me
tais Oxfordo universiteto Dr. Ha
word t Waites Flory Flemingo dar
bus patobulino ir tada kaip tik jis 
užsimojo masiniai gaminti penici
liną. /

Ištisais mėnesiais jis su savo 
asistentais dirbo norėdamas paga
minti 100 L. penicilino sriubos, iš 
kurios gavo tik 1 gramą rausvai 
rudų miltelių t. v. natr. penicilino 
kristalų.

Prieš 10 metų Dr. Flemingo at
likti bandymai su gyvulėliais bu
vo pakartoti naujai su penicilinu 
t. y. su kristalizuotą medžiaga ir 
vėl gauti vienodai geri rezultatai. 
Padaryti bandymai ant augmenų 
plokštelių, parodė, kad tokie mil
teliai sunaikina augančias bak
terijas. Penicilino skiediniai 
1:2.000.000 taip pat neleidžia bak
terijoms augti. Nuo plokštelių to
liau pereita prie gyvulėlių: pelių, 
žiurkių ir kačių. Ypatingai smar
kiai veikia į streptococcus pyoge
nes — įvairių žaizdų rožės sukėlė
jus, — stafilococus aureus — pū
lingų uždegimų sukėlėjus, o taip 
pat karo metu pasitaikančios bai
sias ligas — gazines gangrenas — 
jos sukėlėjas — „Clostridium Sep- 
ticum*.
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Penicilino gamyba

Po sunkaus darbo su gyvulėliais 
reikėjo pereiti prie žmogaus, o jo 
gydymui reikėjo turėti žymiai di
desnes penicilino atsargas. Beda
rant bandymus pasirodė, kad iš or
ganizmo penicilinas inkstų pagalba 
laibai greitai pašalinamas. Tiriant 
kraują pasirodę kad bematant iš
nyksta. Norint, kad penicilinas 
veiktų į raumenis arba leisti su
darius nuolatinį kraujo venos lašų 
aparatą. Žodžiu, organizmas turi 
būti penicilinu perpildytas, kad jis 
galėtų veikti.

Dr. Florey su savo asistentais 
susitaręs su viena firma pagamino 
daug penicilino, norėdamas pagy
dyti susirgusį. Pirmas bandymas 
buvo atliktas 1941 emtais gydant 
vieną policininką, kuris beviltiškai 
sirgo kraujo apsinuodjimu. Jam bu
vo padaryti į rankos veną penicili
no išvirkštimai. Po poros dienų li
gonis pagerėjo — temperatūra kri
to, o po 5 dienų votys pradėjo vi
sai gerai gyti. Deja šis pirmas ban
dymas pasibaigė nelaimingai, ka
dangi neužteko penicilino. Bakteri
jos nugalėjo ir pacientas mirė. An
trasis atsitikimas taip pat panašiai 
baigėsi. Trečiasis 15-kos metų pa
cientas sirgo kraujo apsikrėtimu — 
streptokokais. Jis ir buvo išgydy
tas, nes jau jam buvo duota pa
kankamai penicilino. Toliau buvo 
pagydyti 7 ligoniai. Šių ligonių už
teko įrodyti, kad penicilinas yra 
geras vaistas. Nors tai ir buvo įro
dyta, bet visas sunkumas buvo ta
me, kad nebuvo galima pasigaminti 
vaistų tiek, kiek reikia, nes vieno 
ligonio pagydymui Dr. Florey asis
tentams reikėjo dirbti ištisais mė
nesiais. Anglų pramonė ir farmaci
jos įmonės |buvo apkrautos karo 
pramonės gamyba. Reikėjo ieškoti 
kitų kelių. 1941 metais Dr. Florey iš
vyko į Vašingtoną, kur rado 2 fir
mas, kurios sutiko pradėti darbą. 
Bet ir jų gamyba buvo nepakanka
ma, jų gamybos užteko vienam, ki
tam ligoniui. Tad čia prisidėjo 
amerikoniško maisto gamvbos Prie 
Čikagos yra žemės ūkio gamybos 
įstaigos, kurioms vadovauja Dr. 
Robert Cogleill.

Be to, peniciljno gamyba galima 
buvo padidinti dar suradus naujų 
būdų pelėsiams auginant maistą. 
Buvo surastas būdas pelėsius au
ginti, ne tik ant plokštelių, bet ir 
ant buljonų. Dr. Flemingas_pelėsius 
augino tik buteliuose ir bliūdeliuo- 
se. Naujai pritaikinti pelėsių augi
nimo būdai leido pagaminti iškar
to iki 500 Hktltr. pelėsių skysčių. 
Tokiu būdu penicilino pelėsiai ga
lėjo pagaminti iki 200 ir net dau
giau vienetų viename kubiniame

centimetre. Tuo tarpu anksčiau 
gaudavo tik 2 vienetas. Taip buvo i 
pasiruošta masiniam penicilino ga- : 
minimui.

Amerikos pramonė, pritariant 
vyriausybei, pasiruošė peniciliną < 
gaminti masiniai. Daugumas farma
cijų ir chemijos fabrikų pradėjo • 
persitvarkyti į penicilino gamybą. : 
Taip pat daugumas Šampingjanų— , 
grybų gamintojų, perėjo į penici
lino gamybą. Metų bėgyje buvo 
pagaminti dideli penicilino kiekiai, 
kuriais pasistengta patenkinti Ame
rikos armijos reikalavimus. Be to, 
jo kaina buvo žymiai sumažinta, 
kad jis būtų prieinamesnis ne tik 
kariškiams, bet ir civiliams gyven
tojams.

1944 metais birželio mėnesyje 
penicilinas buvo, nors ir mažais 
kiekiais, patiektas 19 valstybių. 
Vėliau jų eksportas 7 kart dar pa
didėjo. Penicilinas duodamas tik pa
tikimiems Amerikos ir kitų šalių 
gydytojams, kurie privalo kas mė- 
nesis duoti apyskaitą ir kokie gau
ti rezultatai begydant ligonius. 
Pirmą kart tokia kontrolė buvo 
alikta pačioje Amerikoje, Bostono 
ligoninėje, kuriai vadovauja D-ras 
Chester Keefer. Jis pirmas išdirbo 
instrukcijas, kaip reik peniciliną 
vartot ir taikyti gydymui ir kaip 
reik atsiskaityti. Jis yra net išlei
dęs specialią mokslišką knygą (Dr. 
Keefer. Die Anwendung von Peni- 
cilin).

Reik pridėti, kad penicilino pa
galba dabar plačiai gydomos įvai
rios ligos, ypač Vokietijoj plačiai 
paplitusi gonorėja, sifilis, smagenų 
uždegimos ir kitos.

Pasikalbėjus su klinikų specia
listais pastebėti na, kad gydymas 
penicilinu yra naujas ir geras bū
das. Bet dar sunku spręsti apie jo 
„stebuklingumą", nes paprastai 
naujus vaistus iškelia į padanges, 
o paskui jie krenta žemyn. Dabar 
bandoma išaiškinti penicilino che
minį sąstatą. Tiriant, pasirodė, kad 
į pencilino sąstatą įeina: deguonis, 
vandenilis, azotas ir angliavande
nis. Bet nustatyti kiekvieno elemen
to tikrą atomų skaičių dar nepasi
sekė. Vėliau, suradus jų skaičių — 
galima bus gaminti sintetiniu — 
dirbtinu būdu. Sis kelias gali pa
dėti surasi naujus vaistus. Dr. Fle
ming mano, kad penicilinas gali 
būti kiekvienu momentu pakeistas 
naujai surastais vaistais.

Tolimesniems firmoms kelias yra 
atviras, o ypač pritaikius atomo 
skaldymo principą — bus galima 
ir nuo tokių ligų kaip vėžys ir ki- 
surasti naujus gydymo būdus, kad 
tos ligos.

Venkime insinuacijų
Mūsų tautiečiai jau buvo pakar

totinai įspėti ir prašomi vengti 
viso, kas mūsų bendruomenei ar 
jos nariams gali pakenkti, sukelti 
nereikalingų sunkumų ir nemalo
numų, bei* vis pasigirsta, kad 
mūsų benotuomenės nariai, mūsų 
broliai nukenčia dėl įtarinėjimų, 
dažniausiai nepagrįstų skundų.

Tas reiškinys yra smerktinas vi
sais atžvilgiais. Visi geros valios 
tremtiniai kviečiami į kovą prieš 
tuos, kurie, teikdami skundus, ne 
tik atskiriems asmenims, bet ir vi
sai bendruomenei ir stovyklų va
dovybėms padaro daug sunkumų, 
nes toms tenka reikalą aiškinfi, 
įrodinėti, kad skundai yra be pa
grindo ar nors iškreipti faktai, kad 
skundo kėlėjo buvo bloga valia, 
noras pakenkti kitam tautiečiui.

Tokių skundų bendruomenės tar
pe neturi būti. Jei kas mano, kad 
kitas tautietis nėra vertas būti 
tremtiniu, kad jis yra nusikaltęs ir 
jo nusikaltimas yra keltinas vie
šumon, nė vienas tenepamiršta, 
kad kiekvienoje stovykloje turime 
savo rinktą komitetą ir stovyklos 
vadovą, dėl kurių sprendimo ga
lima apeliuoti į visuotinį susirinki
mą. Jei, skundo kėlėjo manymu, 
tie organai skundo neišsprendė 
teisingai, dar yra teismas, kuris 
tam įsteigtas, kad spręstų ginčus, 
baustų nusikaltėlius.

Būtina, kad tremtiniai kreiptųsi 
į tas įstaigas ir pavestų joms 
skundus spręsti. Tų įstaigų spren
dimai bus tikslūs, nes joms yra 
prieinama reikiama medžiaga, įro
dymai. Jei komitetas, susirinkimas 
ar teismas ras kaltinamąjį kaltą, 
jis bus nubaustas. Jei jie ras, kad 
nusikaltimas yra sunkus, jie per
duos kaltininką kam reikia, ir ten 
jis ras savo teisėją.

Jokiu atveju nepasidarykime sa
vo brolių teisėjais be pavedimo. 
Nekaltinkime mūsų rinktų organų 
šališkumu, jei jie klausimą išspren
dė kitaip, negu skundo kėlėjas lau
kė ir tikėjosi. Mūsų rinkti organai 
įsipareigojo mūsų reikalams tinka
mai atstovauti. Mes juos rinkome, 
ir turime jais pasitikėti. Jei jie 
veiks prieš daugumos valią, jie 
gali kiekvienu metu būti pakeisti. 
Tačiau pavieniai tremtiniai neturi 
teisės griauti mums atstovaujančių 
organų veiklos, veikti priešingai 
Tremtinių Bendruomenės statuto 
dėsniams ir globėjų instrukcijoms.

I Kas šių dėsnių nesilaikys, veiks 
prieš daugumos valią ir bus trau
kiamas atsakomybėn.

Laikykimės šių dėsnių: — Nė 
vienas tremtinys neskundžia savo 
tautiečio, apeidamas mūsų įstaigas 
(komitetą ir teismą). — Be atitin
kamo įsigaliojusio teismo spren
dimo nė vienas tremtinys nesiūlo
mas šalinti iš stovyklos. — Neįta- 
rinėkime savo tautiečių lengvabū
diškai, nes už nepagrįstus kaltini
mus reikės atsakyti. (L. T. B.)

Lietuviški pašto ženklai
Šių, 1946, metų balandžio 

mėn. 3 d. L. T. B. Komitetas Mont
gomery stovykloje, kurį sudarė 
Br. Blokštys, Alf. Samušis, J. 
Kazlauskas, K. Povilaitis ir V. 
Liuima, nutarė išleisti pašto ženk
lus. Tais ženklais norima įamžinti 
lietuvių tremtinių bendruomenės 
gyvenimą šiose trijose stovyklo
se: Hassendorfe, Montgomery var- 
cįo stovykloje ir Seedorfe. Pašto 
ženklų piešinius paruošė dail. Jo
nas Steponavičius, atlikdamas ir 
spausdinimo paruošiamuosius dar
bus. Technikinius leidimo reikalus 
tvarkė Z. Raulinaitis. Viso išėjo 
iš spaudos keturios pašto ženklų 
laidos:

1. Stovyklos bendruomenės gy
venimui Hassendorfe prisiminti 
ženkluose vaizduojama lietuvio 
ištvermės ir lūkesčių simbolis 
(„Stilizuota Vytis"),

m. mūsų spaudoje dar mažai te* 
pasirodė, nors medžiagos daug 
yra. Netikra mūsų kasdienybė ne
leidžia refleksijom užsiimti. Br. K. 
brošiūra šioje srityje bus pirma
sis žingsnis, jei neskaitysime ke
leto straipsnelių periodinėje spau
doje. Autoriaus rašyta svetimtau
čiams. Taip bent atrodo iš įveda
mojo ir baigiamojo brošiūros 
skyrelių, kurių pirmajame reiš
kiama viltis, kad skaitytojas su
sidarys vaizdą apie mažos tautos 
didelę kovą, o antrajame aiš
kinama, kodėl mes negrįžtame 
namo.

Brošiūra yra parašyta grynai 
žurnalistiniu metodu. Autorius tik
rai su pagrindu skundžiasi doku
mentacijos stoka ir yra privers
tas rašyti daugiau iš atminties 
arba sekti jo turima gausia vo
kiečių okupacijos meto slaptąja 
spauda. Iš jos yra paimta dauge
lis ištraukų bei citatų. Iš 11 iliu
stracijų, 10 yra taip pat slapto
sios spaudos tekstų fotografijos

Pienocentro rūmai Kaune

2. Montgomery stovyklos gyve
nimui prisiminti ženkluose vaiz
duojama Lietuvos kančia 1940— 
1946 metais („Sopulingoji Lietu
va"),

3. Seedorfo stovyklos gyvenimui 
prisiminti - vaizduojamas lietuvio 
veržimasis į laisvę („Trimituojan
tis angelas").

4. Šioje laidoje visi aukščiau 
paminėti trys ženklai trispalvėje 
sujungiami blokuose, norint pa
vaizduoti tautiečių likimo ir vilties 
bendrumą.

Šie ženklai atspausti tik dabai. 
Dėl techniškų priežasčių 

spausdinimas .užtruko.
jų at

S. N

Knygos
Br. Kviklys, LIETUVIŲ 

SU NACIAIS 1941 
Memmingenas 1946, 48 psl., kaina 
5 RM.

Liūdnų prisiminimų iš 1941—44

KOVA
1944 M.

Susidarymas pelėsių, iš kurių gaminamas penicilinas

arba montažai. Be to, autorius 
duoda dar keletą įdomių ištraukų 
iš vokiečių spaudos.

Savo ’ darbelį autorius pradeda 
istoriniu įvadu, kuriame, kad ir 
kai ką praleisdamas (pv. vad. 
prūsų nutautinimą), kad ir ne be 
klaidų, apžvelgia senosios Lietu
vos kovas su vokiškojo imperia
lizmo užmačiomis bei jo forposto 
vaidmenį vaidinusių kryžiuočių 
ordinu, prisimena Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimo bei Bermonto 
avantiūros laikus, o kaip Nepri
klausomos Lietuvos pasipriešinimo 
pavyzdį iškelia Neumanno-Sasso 
bylą. Toliau priminęs, kaip lietu
vių tauta buvo apgauta ir apvil
ta 1941 m., kaip buvo užgniaužta 
beatsikuriant nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, kalba apie tai, 
kaip vokiečiai stengėsi visur rasti 
vokiškumo bei viską vokietinti, o 
kraštą užsimojo kolonizuoti dar 
karo metu; kaip juokingai vykdė 
„ denacionalizaciją ", ūkininkams 
„grąžindami nuosavybėn jų pačių 
ūkius. Kalbėdamas apie lietuvių 
kovą prieš nacių pastangas Lietu
vą įjungti į vokiečių karo ūkio' 
mašiną, autorius paliečia valiutą, 
sumini vokiečių įsteigtus ekono
minius centrus, valdžiusius Lietu
vos ūkį, kalba apie jų pastangas 
lietuviškąsias - įmones dirbtinai • 
įklampinti į skolas ir privesti prie 
bankroto, kad tuo būdu jos pe
reitų į vokiečių bankų nuosavybę; 
kalba apie ūkininkų piliavas, jų 
dydį ir terorą dėl jų nepildymo. 
Atskirai aptardamas Lietuvos žy-

I dų išžudymą,' lietuviškosios visuo
menės nusistatymą pailiustruoja 
gana vykusiom citatom iš to meto 
slaptosios spaudos. Toliau apta
ręs kovą dėl švietimo reikalų 
tvarkymo, atskirai sustoja ties 
inteligentijos vaidmeniu kovoje su 
okupantais ir apibūdina jau ir 
periodinėje tremtinių spaudoje 
minėtas inteligentijos aukas, žu
vusias šio karo metu — KZ, kalė
jimuose ir ištrėmime, o taip pat 

1 pakartoja jau skelbtą teisininkų 
aukų bei nukentėjusių statistiką.

6



1946. VIII. 10. Nr. 32 (44) Žiburiai 7 psi.

Tdliau paminėjęs nepavykusius 
vokiečių mobilizacijos bandymus, 
plačiau paliečia Liet. Rinktinės 
bylą, įvertina lietuviškosios po
licijos vaimenį visos tautos vesto
joje kovoje prieš okupantus, ap
taria slaptąją politinę veiklą, slap
tąją spaudą įveda skyrelį apie 
jumorą, kaip kovos priemonę (pa
kartoja keletą politinių anekdotų, 
deja, ne lietuviškos kilmės) ir 
baigia brošiūrą aptardamas nacių 
keršto priemones prieš nepalen
kiamą tautą, primena kolektyvines

LIETUVIAI VOKIETIJOJ
Iš „Lituanikos“ gyvenimo 

(Oldenburgas)
Liepos mėn. 24 d. vietos komi

teto buvo įsteigtas žemės ūkio stu 
dijų ratelis, kuriam priklauso per 
50 narių.

Jau gerokai laiko, kai stovykloje 
veikia vietos komiteto įsteigtas 
vaikų darželis. Darželiui vadovau
ja stovyklos gyventoja p. Petry- 
lienė.

Veik visi galintieji dirbti fizinį 
darbą vietos UNRRAos yra įtrauk
ti į darbą. Dirbama kanadiečių ka 
riuomenės žinioje, aerodromo sta
tyboje ir kitur.

Nors stovykla gyventojų skai
čiumi yra, palyginti, labai maža, 
tačiau sporto srityje neatsilieka 
nuo kitų stovyklų. Ypač orinio ko
mandai lenkiasi visos aplinkinės 
stovyklos. Stovykloje veikia spor
to klubas, vadovaujamas p. Palu- 
becko.

Palengvinti sunkiai viengungių 
vyrų padėčiai vietos komitetas 
įvedė ir įgyvendino projektą, kad 
bent baltinių skalbimas būtų priei
namas. Tuo būdu visi vyrai, ne
turintieji šeimų, priskirti laisvoms 
stovyklos moterims bei panelėms, 
kurios už mažą atlyginimą skalbia. 
Komitetui ir mielosioms skalbė
joms viengungiai dėkingi.

Stovyklai vadovauja stovyklos 
komendantas p. St. Aneliūnas. Ko
mitetui pirmininkauja p. B. Kara
lius. V. Pašilys

Kemptenas. — Liępos mėnesį 
Kemptene savo mokslo metus bai
gė anglų kalbos kursai suaugu
siems. Nuo pereitų metų spalio 
mėn. kursus lankė per 100 asme
nų, suskirstytų į 7 grupes. Kursuo
se dėstė lektoriai Briedis, Daukan
tas, Daugėla (kursų vedėjas) ir 
Valiukas. Po trumpos pertraukėlės 
liepos mėn. pabaigoje pradėti nau
ji mokslo metai.

— Dariaus ir Girėno minėjimo 
dieną pulk. Tautvilas paskaitė 
paskaitą, skautės padeklamavo, o 
Armono vedamas vyrų choras pa
dainavo. Po to įvykusiam krepši
nio turnyre dalyvavo Eichstatto, 
GSK, „Šarūno" ir gimnazijos ko
mandos. Laimėjo šarūniečiai.

— Liepos mėn. 29 d. Kempteno 
T,Maironio" vardo lietuvių gimna
zija pradėjo darbą. Šiuo metu mo
kosi 123 mokiniai: 63 berniukai ir 
60 mergaičių.

Po ilgos ligos mirus Al
giui Norvaišai, Vokietijoje 
esantieji draugai biržiečiai 
siunčia giliausią užuojautą 
Norvaišų šeimai.

Jonas Mekas
Wiesbaden, DP Camp

Mieliems prieteliams p. p. 
Jonui, Agotai ir Juozui, Onai 
Skimbirauskams, svetimoj 
šaly netekusiems savo bran
gios dukters, seserų ir svai
nės Anelės Skimbirauskaltės, 
skaudžiose nelaimės valan
dose nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

L ir J. Janušauskai 

bausmes, kaimų deginimą ir žmo
nių žudymą.

Tremtiniškose. gyvenimo sąly
gose, neturėdamas jokios doku
mentinės medžiagos, autorius tų 
klausimų visoje pilnumoje atvaiz
duoti, žinoma, negalėjo. Tačiau ir 
šitokioje žurnalistinėje formoje 
brošiūra mūsų visuomenei primins 
skaudžius nacistinės okupacijos 
pergyvenimus ir duos medžiagos 
išryškinti lietuviškajai pozicijai 
pasikalbėjimuose su svetimaisiais.

A. Grybas

Antrose rungtynėse susitiko 
krepšinio „liūtai": „Šarūnas" Ir 
jaunučiai Kempteno gimnazijos 
mokinukai. Kova, žinoma, buvo 
perdaug nelygi, tačiau moksleiviai 
garbingai sukovojo iki galo, baig
dami rungtynes pasekme 48:19 
(22:6).

Finale susitiko nuolatiniai 
„priešai": G.S.K. ir „Šarūnas". Ten" 
ka pastebėti, kad šias rungtynes 
G.S.K. sukovojo labai ambicingai 
ir buvo gan kietas riešutas šarū- 
niečiams. „Šarūnas" laimėjo pa
sekme 35:15 (13:5).

Turnyro nugalėtoju išėjo „Šarū
nas", II-oje vietoje liko G.S.K, 
o III ir IV vietą pasidalijo Eich
stattas ir Gimnazija.

Komandoms atstovavo: „Šarū
nui" — Puzinauskas, Norkus I, 
Norkus II, Duliūnas, Andrulis III, 
Bagdonas, Mackevičius ir Varka
la; G.S.K. — Panavas, Krutulis, 
Bacevičius, Sventickas ir Makaus
kas; Eichstattui — Butvilą, Dauk
ša, Ramanauskas, Žvirgždys, Ki- 
kilas ir Siemaška; Gimnazijai — 
Ringys, Šlepetys. Murauskas, Pa
bedinskas, Gilys ir Klimas.

Pranešimai
Aukštesniųjų mokyklų 

'kapelionų studijų dienos
Gimnazijų, progimnazijų ir spe- 

cialinių mokyklų kapelionų studijų 
dienos įvyksta Fuldoje (Mutterhaus 
der Barmherzigen Schwestern, Ka- 
nalstraBe, prie pat Katedros), 1946 
m. rugpiūčio 27—29 d. d. Dalyva
vimas būtinas. Atvažiuoti iš vakaro. 
Maitinimasis bus bendras, tačiau 
maisto atsivežti visoms trims die
noms. Studijų dienų programa bus

—: Liepos 28 d. estų krepšinio 
rinktinė, besirevanšuodama „Saru 
nui", rungtynes pralaimėjo 83:36.

, ' K. Da.

Rozenheimo stovyklai, nuo pat 
os įsikūrimo pradžios, vadovauja 

Cerekas. Čia įsikūrė ir gyvena Je- 
ošeko kvartetas.

Stovyklos gyv. švietimui ir jų 
tautinei sąmonei ugdyti yra įsteig
tas liaudies universitetas ir mok. 
amžiaus jaunimui — progimnazija. 
Be to, veikia šoferių ir auto-me- 
chanikų mokykla, kuri jau suspė
jo paruošti apie pusšimtį tos srities 
specialistų. Yra anglų kalbos kur
sai.

Gyventojai pagal turimas kvalifi
kacijas susigrupavę į sekcijas. Iš 
jų pažymėtinos: teisininkų, sporti
ninkų, šoferių ir auto-mechanikų. 
turistų ir moterų šeimininkių. Kiek
viena sekcija turi savo valdybą, 
kuri rūpinasi pastarosios reikalais.

Kultūringas ir dėmesio vertas 
stv. komiteto darbas tai dipl. teis. 
Juknos parašytos knygos „Demo
kratijos keliais" išleidimas. J.S.

Sportas
Red. V. Gerulaitis
„Šarūnas" Geislingene

Liepos 14 d. Kempteno „Šarū
nas", kaip reprezentacinis mūsų 
krepšinio vienetas, buvo pakvies
tas ir lankėsi Geislingene, kur bu
vo vietos estų reprezentacinės 
krepšinio komandos YMCA sve
čias. Kadangi tai buvo draugiškos 
rungtynės tarp dviejų reprezen
tantų — estų ir lietuvių, todėl jų 
buvo laukiama su didžiausiu susi
domėjimu. Rungtynes stebėjo per 
1500 žiūrovų.

Estams teisėjams komandos pri
sistatė: „Šarūnas" — Puzinauskas, 
Andrulis III, Norkus I, Norkus II, 
Mackevičius, Varkala ir Duliūnas; 
estų YMCA — Alt. Harma, Paa 
Diisik, Waltmann, Pilli, Leima, Rae 
ir Lepik.

Kempteniškiai rurgtynes baigė 
gana efektinga pasekme 69:22.

Vakare ta pat proga buvo su
loštos draugiškos stalg teniso 
rungtynės tarp Kempteno lietuvių 
ir . Geislingeno estu stovyklų. 
Rungtynių pasekmė 8:1; laimėjo I 
Kemptenas. Kemptenui atstovavo 
Norkus II, Andrulis m ir Duliū
nas.

Dariaus ir Girėno metinėms pami
nėti krepšinio turnyras Kemptene

Liepos 17 d. Dariaus ir Girėno 
metinėms paminėti Kempteno 
Sporto Skyrius surengė krepšinio 
turnyrą, kurio metu surinktos au
kos buvo skirtos mūsų karo be
laisviams šelnti.

Turnyre dalyvavo: Eichstattas. 
Kemnteno „Šarūnas", G. S. K. ir 
Gimnaziia.

Pirmosios rungtynės tarp Kemp
teno G.S.K. ir Eichstatto komandų, 
ypač žaidimo pradžioje, dėl ko
mandų anvlvgio pajėgumo, suda
rė aštresnės kovos vaizdą, ir 
krepšiai svvravo tai vienu, tai ki
tu naudai. Tik antrame kėlinyje 
G.S.K.. būdami cieresni metikai, 
galutinai užtikrino sau laimėjimą' 
pasekme 47:30 (24:16). 

3042. Mrs. K. Bernatavičienė, 5632 
9th Ave., Rosemont, Montreal, Ca
nada, ieško Šačkuvienės-Pranaičiūtės 
Marijonos.

3043. Jasinskas Henrikas, Olof- 
stroms - Bruksegendam, Olofstrom, 
Sverige, ieško Rickaus Juozo su šei
ma ir dr. Gulbino Antaną,

3044. Stigiene-Bačiulytė, 826 N. 
Montello Street, Brockton, Mass., 
U.S.A., ieško brolio Antano Bačiu- 
lio (sūn. Jono).

3045. Bagučanskas Kazys (sūn. Vai. 
Čiulytės Antaninos) gali susirašinėti 
su giminėmis tokiu adresu: Mr. K. 
Vaičiulis, 1015 S. 24th Street Mil
waukee 4, Wise., U.S.A.

3046. Grigaliūnas Bernardas gali 
susirašinėti su Grigaliūnu Mykolu, 
1541 Hamilton Ave., N. W. Grand 
Rapids 4, Mich., U.S.A.

3047. Lapurka Vaclovas (sūnus 
Juozo) gali susirašinėti su: Mrs. 
Jadvyga- Kaliūnienė, 68 Perry Ave., 
Worcester 4, Mass., U.S.A.

3048. Oržekauskis Pranas gali su
sirašinėti: Mr. Antanas Urbonas, 69()q 
Baylis Ave., Cleveland 3, Ohio, 
U.S.A.; Mrs. Stasė Andriuškaitė, 412 
E. 13th S., Georgetown, Ill., U.S.A.

3049. Sideras Kazys gali susiraši
nėti: Mrs. Anna Dėdinas, 31 Reed 
Street, Coxsackie, N.Y., U.S.A.

3050. Liūdžius Valentas (s. Mar
tyno) gali susirašinėti su dėde: Mr. 
Aleksandras Kuklys, 13 South Avė., 
Derry, N.H., U.S.A.

3051. Orakauskis Antanas gali su
sirašinėti: Mrs. Lucy Magar, P.O.B. 
162, Tarrifville, Conn., U.S.A.

3052. Povilaitis Antanas gali su
sirašinėti su broliu: Mr. Casimir Po
vilaitis, 2341 E. York St., Philadel
phia 25, Pa., U.S.A.

3053. Daugėla Jonas gali susiraši
nėti: Mrs. Justina J. Šulskis, 32 Lake 
Avenue, Binghamton, N.Y., U.S.A.

3054. V. Mažeikienė, 22 Banksstr., 
Chicago, Ill., U.S.A., ieško Žukaus
kienės Onos.

pasiųsta kiekvienam atskirai. Ruoš
tis aktyviai dalyvauti.

Kan. Feliksas Kapočius
Šv. Sosto Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad nuo 1946 m. rugpiūčio mėn. 
1 dienos Regensburge, UNRRA 
Team 120, bus įsteigta pereinamo
ji stovykla visiems tiems, kurie 
norės apsigyventi UNRRAos 
III-ojo District’o stovyklose.

DP teisėms įsigyti su teise apsi
gyventi UNRRAos stovyklose čia 
veiks nuolatinė apklausinėjimo 
komisija.

Visi buvusieji karo belaisviai, 
kurie norėtų įsigyti DP teises su 
tikslu apsigyventi UNRRAos 
III-ojo District© stovyklų ribose, 
gali vykti tiesiai į Regensburgą, 
pasiimdami su savim gautus iš 
stovyklos, kurioje norėtų apsigy
venti, vietinio komiteto ir 
UNRRAos dalinio sutikimo raš
tus. Savo daiktų patariama su sa
vim nesigabenti.

Visi kiti, kurie dabar gyvena 
ne UNRRAos III-ojo Districto ri
bose, prieš vykdami, turi pasitei
rauti vietoj, ar nėra jų Districto 
ribose panašios centrinės apklau
sinėjimo komisijos ar pereinamo
sios stovyklos, kad nesusidarytų 
nereikalingų važinėjimų ir išlaidų.

Juozas Velička
L.R.K. Įgaliotinis Regensburge

PADĖKA
L.R.K. Dillingeno Skyriaus Vai 

dyba dėkoja „MŪSŲ KELIO" Vyr. 
Redaktoriui ponui DOMUI PENI- 
KUI, paaukojusiam Raudonajam 
Kryžiui 1000 RM.

Skyriaus Valdyba

Paieškojimai
3055. Jalinskas Česlovas (rašyti per 

L'Abbe Danauskas Julius 2, rue 
Chant d’oiseau, Woluwe St. Pierre, 
Bruxelle, Belgique) ieško Jalinsko 
Germano su šeima, inž. Rimavičiaus 
Zigmo su šeima, inž. Damijonaičio, 
inž. Zailskio Antano ir Markevičie
nės (Jagminaitės) Amelijos.

3056. Zavickienė Paškauskaitė Va
lentina, Ansbach, Hindenburg-Kaser- 
ne, ieško tėvo Paškausko Jono, bro
lių Prano ir Broniaus Paškauskų ir 
seserų Uršulės ir Bronės Paškaus- 
kaičių.

3057. Matijošaitienė Ona, Ans
bach, Hindenburg-Kaserne, Lit. Ko- 
mitee« ieško sūnaus Matijošaičio Zig
mo, dukters Račiūnienės-Matijošai- 
tytės Agotos, Balčiūnaitės Petronė
lės, Dobilienės-Balčiūnaitės Kuni- 
gundos ir kitų pažįst.

3058. Vebeliūnienė Magdė, Ans
bach, Hindenburg-Kaserne, Lit. Ko- 
mitee, ieško vyro Vebeliūno Albino, 
49 m. amž.

3059. Ambraziejus Vincas, Mūn- 
chen, Lamontstr. 21, Lit. Komitee, 
ieško sūnaus Raimundo, gim. 1927 m.

3060. Klepeckas Kazys, Kleinkotz 
uber Gunzburg a. d. Donau, Lit. La
ger, ieško Sprindžio Jono, Dagių 
Kosto ir Povilo ir Klepecko Kosto.

3061. Benediktas K., Kleinkotz 
uber Gunzburg a. d. Donau, Lit. La
ger, ieško žmonos Domicėlės K.

3062. Glebns Napoleonas, ieško 
giminių ir pažįstamų. Atsiliepti: Juo
zas Velička, Regensburg, Moltke- 
Pl. 5.

3063. Žitkus Vladas ieško Lelešių 
Kazio ir Albino, svainio Krikščiūno 
Prano, seserų Antaninos ir Angelės 
ir kitų artimų bei pažįstamų. Kreip
tis: Juozas Velička, Regensburg, 
Moltke-Pl. 5.

3064. Ingelevičienė Olga, Kempten 
Rottachstr. 15, Lit. Lager „Vytau
tas“, ieško sūnaus Ingelevičiaus Dio
nizo, gim. 1927 m.

3065. Snelius Emilis ieško žmonos 
Šnelienės Martos, seserų Morkevi- 
čienės Adelės, Turinskienės Emos,

Benkienės Martos ir kitų giminių 
bei- pažįst. Kreiptis: Jonas Liūdžius, 
Landshut, Lehbūhlstr. 5, Lith. Camp.

3066. Petruševičienė Michalina, 
Uchte, liet, stovykla' „Vytis“, ieško 
sūnaus Petruševičiaus Algirdo, gim. 
1928 m.

3067. Stonys Juozas, Meerbeck bei 
Stadthagen, Lit. Lager, ieško sūnų 
Vytauto ir Jono.

3068. Ruzgas Vladas, Hanau, liet, 
stovykla, ieško dėdės Ruzgo Petro 
ir pažįstamų.

3069. Misiūnas Feliksas, Stuttgart, 
Luisenstr. 2, ieško brolio Misiūno 
Jono, giminių ir pažįstamų.

3070. Žukauskas Klemensas, Ans
bach, Hindenburg-Kaserne, ieško 
brolienės Žukauskienės Onos su duk
rele Adute ir kitų pažįstamų.

3071. Butkienė Kazimiera, Lit. 
Wald-Lager 136, DP Camp, Arns
berg, ieško sūnaus Butkaus Ignaco 
Edvardo, gim. 1906 m., paskt. metu 
gyv. Brandenburge.

3072/ Kruklienė M„ DP Camp 
1217 A, Wentorf, Assembly Centre, 
bei Hamburg, ieško .sūnaus Povilo 
Kruklio, gim. 1925 m.

3073. Kniuipys Juozas, Rebdorf bei 
Eichstatt, DP Camp, ieško brolių Jo
no ir Benedikto Kniuipių.

3074. Jablonskis, Dansk Rode Kors 
Djr Nymindegab pr. Norre Nebel 
Danmark, ieško žmonos Jablonskie
nės Stefos su dukterim Aleksandra.

3075. Kuraitienė Ona, Deinsen, Kr. 
Alfeld, lietuvių stovykla, ieško gi
minių ir pažįstamų.

3076. Orentas Augustas, Deinsen, 
Kr. Alfeld, lietuvių stovykla, ieško 
Žmonos brolio Čėsnos Jono ir pažįs
tamų.

3077. Čėsna Petras, Deinsen, Kr. 
Alfeld, lietuvių stovykla, ieško žmo
nos Urtės ir dukters Ernos.

3078. Timas Augustas, Deinsen, 
Kr. Alfeld, lietuvių stovykla, ieško 
sūnaus Timo Jono.

3079. Ceras Gustavas, Deinsen, Kr. 
Alfeld, lietuvių stovykla, ieško bro
lių Karlio ir Evaldo ir svainio Ke
liaus Gustavo.

Lietuviai, gyveną (24) Liibeck, Ar- 
lillerie-Kaserne, Lith. Camp, ieško 
giminių ir pažįstamų

" 3080. Kukanauskas Vincas ieško 
brolių Juozo ir Antano Kukanauskų.

3081. Petraičiai Elžbieta ir Mo
tiejus (iš Vilkaviškio) ieško gimi
nių ir pažįstamų.

3082. Dargienė Elena ieško vyro 
Dargio Vlado.

3083. Naruševičius Vincas, s. Juo
zo, ieško brolio Naruševičiaus Kazio, 
Petrausko Povilo, giminių ir pažįsta
mų.

3084. Stakėnas Albertas ieško Ku* 
preišio Juozo, Dubausko Vlado, gi
minių ir pažįstamų.

3085. Vaitkevičius Steponas ieško 
pusbrolio Gražio Povilo ir jo sūnaus 
Juozo.

3086. Lithuanian Welfare Office, 
(24) Liibeck, Moltkestr. la, ieško 
Nemunicnės-Grajauskaitės Evaldos, 
Žinantieji apie jos esimą ar likimą 
prašomi atsiliepti.

3087. Lithuanian Welfare Office, 
(24) Liibeck, Moltkestr. la, ieško 
Tamašauskaitės Lilės, Dudėno Jono 
ir Veličkos Broniaus., Žinantieji apie 
jų esimą ar likimą prašomi atsi
liepti.

Galiu suteikti žinių apie šiuos, 
žemiau išvardintus, karius, žuvusius 
Italijoje:

1. Kulikauskas Adolfas, gyv. prie 
K. Naumiesčio, žuvo 1945 m. ba
landžio 16 d. prie Medicinos miesto, 
kur ir palaidotas.

2. Berlinskas Jurgis, gyv. Kaune, 
žuvo 1944 m. spalio 20 d. prie Kaso 
Marcone, kur ir paladotas.

3. Mikšys Pranas, gyv. Kaune, 
žuvo 1945 m. balandžio 18 d. 5 km 
į pietryčius nuo Budrio miestelio.

4. Litvinas Vincas, gyv. Lekė
čiuose, žuvo 1945 m. balandžio 22 
d. prie Po upės, ties Feraros miestu.

Kreiptis: Bečys Marijonas, Lin- 
den/Post Eberfing. Krs. Wellheim.
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Amerikiečių lakūnai, vyr. Woodrow ir pilotas Swancutt, numetę 
, atominę bombą Bikini salojė

* Lėktuvas su atomine bomba ruošiamas startui

Apie lenku is Lietuvos 
repatriacija

Apie lenkų repatriaciją iš Lietuvos
Spaudoje buvo rašyta, kad len

kai iš Lietuvos repatrijuojami, ta
čiau nebuvo aišku, kaip ta repa
triacija vykdoma, kas gali repa
trijuoti ir 1.1. Dabar A. Bimba, 
tęsdamas Lietuvoje patirtų įspū
džių aprašymą, plačiau pasisako ir 
šituo klausimu.

A. Bimba Amerikos „Laisvėje" 
rašo: „Man esant Lietuvoje, lenkų 
kraustymas ėjo visu smarkumu. 
Tam darbui vadovauja Tarybų Lie
tuvos užs. reik. min. pavaduotojas 
Albertas Knyva, jaunas, darbštus, 
rūpestingas vyras. Su juo aš su
sipažinau, jis man suteikė daug 
informacijų apie tą visą taip svar
bų darbą. Jis man sakė, jei bus 
užtektinai traukinių, tai lenkų re
patriacija bus baigta 1946 m. kaip 
jau esame girdėję, Lietuvos ir 
Lenkijos buvo susitarta, kad len
kai, kurie nori, gali išvažiuoti iš 
Lietuvos. Bet toje sutartyje, ma
tyt, nebuvo aiškiai nustatyta, ku
rie lenkai turi išvažiuoti: ar visi 
lenkai, ar tik tie, kurie buvo Len
kijos piliečiai, t. y. Vilniaus kraš
to lenkai. Man esant Lietuvoje, 
tuo reikalu buvo Varšuvon nuvy
kę Tarybų Lietuvos užs. reik. min. 
Povilas Rotomskis ir jo pavaduo
tojas. Sugrįžo nieko konkretaus 
nesutarę.

Lenkų valdžia laikosi tos pozi
cijos, kad iš visos Lietuvos kilę 
lenkai arbą. „pasiskelbę lenkais" 
gali išvažiuoti. Mat, Lenkijai 
trūksta žmonių, ypatingai jai rei
kia žmonių į Rytinę Prūsiją. To
dėl ji stengiasi gauti kuo daugiau 
šia žmonių iš Lietuvos. Tuo tarpu 
Lietuvos vyriausybės pozicija yra, 
kad Lietuvos piliečiai pasiliktų 
Lietuvoje, kad repatriacija liečia 
tik tuos lenkus, kurie prieš karą 
buvo Lenkijos piliečiais. Lietuvos 
vyriausybė išdavinėja leidimus tik 
tiems, kurie pirmiau buvo Lenki
jos piliečiais. Kitiems lenkams lei
dimai išvykti iš Lietuvos neduo
dami. Kiek suprantu, Lietuvos vy
riausybė šitaip orientuojasi irgi 
todėl, kad ir Lietuvoje taip pat 
nėra jokio žmonių pertekliaus".

— Komjaunimo Tiesa" rašo: „Le
nino jaunimui kenkėjų netrūksta 
iš visų pusių. Kaimo susirinkimam 
trukdo darbo vengiantis elemen
tas, kuris atskirus komjaunuolius ' 
terorizuoja, Silpnesnio partinio iš
silavinimo jaunuoliai pamiršta, kad 
mus gina randonoji armija." Ki- j 
toj vietoj rašoma, kad Lampėdžių 
(kurortas prie Kauno) komjaunimo 
vėliavą piktadariai pavogė ir iš
niekino

Bikini sala atominei bombai sprogus

Avelė, kuri per atominės bombos bandymą Bikini saloj išliko gyva

Žmogus, kuris sėdėjo ant laiptų, atominei bombai sprogus Nagasaki mieste, Japonijoj, sudegė, o jo 
vietoj liko tik tamsus plotas
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