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Baltų praeiti praskleidus
Knygą vertinant, bet nepervertinant

ANTANAS MAŽIULIS

Marija Gimbutas, THE BALTS. 
Ancient Peoples and Places. Publ. 
by Frederick A. Praeger, New 
York, 1963, 286 in 8°; su 79 fo
tografijomis, 47 piešiniais ir 11 
žemėlapių; Ancient Peoples and 
Places Geli. Editor: Dr. Glyn Da- 
niel.
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NEIŠNAUDOTOS PAJĖGOS

Baltų tautos ir jų senovė ang
lų k. tekalbantiems dažnai tebė- 

i ra labai neaiškios, draugėn su- 
• plakamos su ‘baltų kraštais’, 

taigi tik su XX a. Antra, šios 
tautos jiems tolimos ir mažos, 
todėl didiesiems dažnai ‘neįdo
mios’, ypač, kada apie jas tiek 
nedaug terašyta jiems supran
tama kalba. Dr. M. Gimbutienė 
šią didžiąją spragą naujuoju 
darbu — THE BALTS, — tie
sa, dar labai apžvalginiu, gero
kai praskaidrina, ypač, kai kny
gą išleido Londono ir New Yor
ko didelės leidyklos — Ancient 
Peoples ir Places serijoje, ku
rią įsigyja didžiosios ir univer
sitetų bibliotekos. Naujoji kny
ga baltų tautas paliečia nuo jų 
kilmės glūdumų (išsiskyrimo iš 
kitų indoeuropiečių tautų, apie 
2200 pr. Kr.) iki XIII a. pra
džios, būtent jų galutino kilčių 
išsiskyrimo — istorinių laikų. 
Visą šį daugiau kaip 3000 m. 
tarpą autorė suskaldo atskirais 
proistoriniais tarpsniais ir juos 
atskiroje lentelėje suveda drau
gėn su įprastiniais Europos pro
istorės skyriais, turi atskirą 
įvadą, pateikta 79 nuotraukos, 
47 piešiniai ir 11 žemėlapių.

Nestiminėti šaltiniai

Įvado skirsnyje autorė perbė
ga baltų kraštų geografiją, kli
matą, kraštovaizdį ir gana pa- 
gauliai, nors ir labai trumpai, 
tų kraštų gyvenimą. Ji trumpai 
sumini XIX a. ir vėliau veiku
sias šių kraštų praeičiai tirti 
draugijas (privatines) ir ki
tas institucijas, proistorikų kon
gresus, muziejus ir t. t- Bet, de
ja, nežinia, kodėl nutylėjo Lie
tuvių literatūrinę d-ją (Litaui- 
sche literarische Gesellschaft) 
Tilžėje ir net Lietuvių mokslo 

* draugiją Vilniuje; pastaroji tik
rai nemažiau svarbi už kitas 
ten suminėtas. Lygiai nemanau, 
kad buvo tikslu nutylėti T. Dau
girdas ir jo išugdytas Kauno 
miesto muziejus ar vėlesnis, bet 
tikrai reikšmingas, Šiaulių ‘Auš
ros’ muziejus. Iš autorės įvado 
susidaro įspūdis, kad lietuviai 
aplamai savo praeities tyrinėji
mais visai nesidomėjo ir visai 
nieko nebuvo padaryta. Ir nors 
baltų praeities tyrinėjimams 
mūsų įnašas buvo seniau pats 
mažiausias, bet vis dėlto ne 
niekinis. Jo dydį ir reikšmę pla
čiai išnagrinėjo J. Puzinas sa
vo disertacijoje — Vorgeschich-

• 
tesforschung und Nationalbe- 
wusstsein in Litauen (1935), 
kuris autorės literatūros sąraše 
turėjo būti paminėtas. Nema
nau, kad autorė savo profeso
riaus didesniųjų darbų būtų ne
skaičiusi ar net jų visai nežino
tų, nors, deja, jų esama ir dau
giau praslydusių, pvz. Stand 
der archaeologischen Forschun- 
gen in Litauen 1938, Die Flue- 
gelfibeln in Litauen und ihre 
Bedeutung fuer Handelsge- 
schichte (Festschrift Wahle 
1950) ir kt. Paskutiniuoju J. 
Puzino darbu autorė, man atro 
do, kaip tik nemažai pasinaudo
jo, ką trumpai su kitų darbais 
nurodė ir išnašoje, nes, apla
mai, J. Puzinas tuos senuosius 
prekybinius santykius su seną
ja Romos ijnperija jau ne pir
mą kartą kelia, bet literatūros 
sąraše šio darbo taip pat nesu
minėjo, t. y. neiškėlė, tartum 
jis būtų mažiau reikšmingas už 
kitus jos atskirai minimus skirs 
nių literatūroje žurnalų, ypač 
rusiškųjų, straipsnius. Taip pat 
nežinia, kodėl autorė išvengia 

l)r. Marija Gimbutienė
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minėti Vytauto D. Kultūros 
ziejaus metraštį (I. 1941), 
riuo ji naudojosi taip pat. 
jau, jis, kaip lietuvių leistas ir 
be svetimos cenzūros brauky
mų pasirodęs, jau nebeminėti- 
nas, nes šiaip įrašomi kiti lei
diniai taip pat mažosiomis 
bomis ir be jokių svetima 
ba santraukų, kartais gal ir 
žiau reikšmingi. Taip pat 
mirštąs ir Gimtasai Kraštas, 
kur ir pati autorė savo priešis
torinius straipsnius spausdinti 
pradėjo.

Kalbinė medžiaga ir 
vietovardžiai

Toliau kalbiniame ir istori
niame skirsnyje (21—36 psl.), 
taip pat ir kilmės (37—53 psl.) 
autorė sumini istorinių šaltinių 

Auksinės plokštelės (IV amž. po Kr.), rastos jotvingiu kunigaikš
čio ka|»e, Šveicarijos vietovėje, netoli Suvalkų. (Iš knygos "The

Balta.)

įvairius baltų kilčių vardus, 
juos trumpai aptaria ir t. t. 
Nors autorė šalia proistorės 
studijavo ir kalbotyros dalykų 
Vytauto D. ir Vilniaus univ. 
(pas prof. A. Salį, prof. Pr. 
Skardžių ir kt.), deja, šiems 
skirsniams kalbos duomenimis 
per šykščiai naudojosi, ir ne
susidarai jokio aiškaus vaizdo, 
kuo gi baltų k. nuo slavų k. 
skiriasi.

Atskirų čia Kultūros ir kitų 
žodžių minėjimas bei atrinki
mas pakiša mintį, kad baltų ir 
slavų k. labai artimos, lyg net 
artimesnės ir ne tiesiog iš sate- 
minių būrio atskirai išskilusios. 
Jei autorė būtų įrašiusi nors 
kelis sakinius apie šių abejų 
kalbų būrių kalbinius skirtus, 
pvz. suminėjusi su pastaba, kad 
ne visais atvejais minkštieji in
doeuropiečių prokalbės k, g, 
garsai baltų kalbose išvirsta š, 
ž, bet kartais ir išlieka baltų k., 
pvz. pr. kerdan, kerdžius; kirp
ti; skersas; kirsti; keturi; klei
vas; pr. gabawo; gėda; gegu
tė; pr. geide, geisti; pr. geitan; 
pr. gelso, geležis; gelti; geltas; 
gyvas; gimti; pr. genno ir t. t., 
kai šie ir jiems panašūs pavel
dėti žodžiai slavų kalbose nie
kur pavėldėtinių minkštųjų k 
ir g neišlaikė.

Taip pat palyginus baltų au,

KIŠENINĖS KNYGOS ĮSIGALĖJO AMERIKOJE

Ne tik Amerikoje, bet ir Eu
ropoje buvo metas, kai naujo, 
aktualaus, svarbaus spausdin
to žodžio ištroškę skaitytojai 
vargiai galėjo įsigyti kainos po
žiūriu sunkiai įkandamas kny
gas. Štai, kad ir Vokietijoje, 
prieš 30—40 metų knygą įsigy
ti tegalėjo turtingesni gyvento
jų sluoksniai. Studentai mate
rialiu požiūriu buvo tiek nuskur
dę, kad jiems ir svajoti buvo 
sunku apie Tomo Manno “Zau- 
berberg” ar Spenglerio “Unter- 
gang dės Abendlandes” knygas. 
Jos buvo perbrangios. Tuo tar
pu dar anais laikais prancūzai 
jau sugebėjo išleisti vad. bro- 
šiūrines knygas, ir jos nebuvo 
liuksuso prekė.

Šiandien jau susiduriame su 
visai kitokia padėtimi. Ne tik

Sidabrinė segė su grandinėlėmis, sidabrinė antkaklč ir bronzinės 
apyrankės, rasto, „uiters kape (IV amž,. po Kr.) Upytės apylin
kėje, Panevėžio aphr. (Iš knygos "The Balte”.)

ei bei jų atitikmenis su slavų 
k. išvirtėliais u, i, pridėjusi ko
kį sakinį, kiek maždaug laiko 
reikia tokiems garsų pakiti
mams ii* nurodydama, kuriuo 
metu šiuos dvibalsius slavų k. 
prarado, — autorė būtų tikrai

IR EUROPOJE
Europoje vyksta ginčai prieš ir už vad. paperbooks

V. ALSEIKA, Vokietija

JAV-se, bet ir visuose Euro
pos kraštuose knygų rinką už
kariavo vadinamos kišeninės 
knygos (paperbooks, Taschen- 
buecher), ir niekas nedrįstų 
teigti, kad tos masinio tiražo, 
pigios, plonais viršeliais kny
gos negalėtų rasti pirkėjų. Jų 
randa ne tik tūkstančius, bet 
jau ir milijonus. 

Auksinis skaitymo amžius?
Jei amerikiečiai už kišenines 

knygutes moka po 35—50 et., 
o Vokietijos gyventojai, viduti
niai, 2.20 DM., tai jau liudytų, 
kad knyga virto masinio parei
kalavimo preke. Žinoma, Ameri
kos gyventojui 35 et. žymiai ma
žesnis pinigas, kaip vokiečiui 
jo dvi markės, vis dėlto tokio
je Vokietijoje tai milžiniškas 
šuolis knygos atpiginimo kryp
timi, jei prisiminsime, kad vi
dutinio dydžio (300—400 psl.) 
storais viršeliais knyga Vokieti
joje kaštuoja ligi 20 ir daugiau 
DM. Palyginus JAV ir Vokie
tijos gyvenimo lygį, būtų gali
ma teigti, kad vokiškoji nekiše- 
ninė knyga yra dvigubai bran
gesnė už amerikietiškąją.

Tad ir nenuostabu, kad tos 
vokiškos kišeninės knygutės 
krašte įsigalėjo triumfališkai, 
paplito ir toliau leidžiamos vis 
didesniais tiražais. Vokietijoje 
jas pradėjo leisti žinomoji S.

padariusi labai didelę paslaugą 
baltams, priversdama gal susi
mąstyti ir slavų - baltų prokal
bės skelbėjus, kurių itin ne
trūksta angliškai kalbančiuose 
kraštuose.

(Nukelta į 2 psl.)

Fischerio leidykla, pradėjusi 
Sigm. Freudo “Pasąmone” ir 
Leo Trockio “Rusų revoliucijos 
istorija”. Fischerį pasekė kitos 
leidyklos, ir dabar knygų rin
koje rasime nebe šimtus, bet 
tūkstančius pavadinimų. Visos 
tos “paperbooks” teikia milži
niškos bibliotekos vaizdą — ša
lia beletristikos, modernaus 
mokslo, biografijų, vis daugiau 
skelbiama dokumentuotos me
džiagos, atsiminimų.

Tose knygose ar knygutėse 
aprėpiamos visos sritys. Jų vir
šeliai patrauklūs, nors Vokie
tijoje mažiau pastebėsi pastan
gų patraukti būsimus pirkėjus 
viršeliais, rėžiančiais akis spal
vingumu, nusikaltimų pasaulio 
ar pusnuogių moterų pavaizda
vimais. Čia jau skirtumas, ly
ginant su Amerika, ypatingai 
su jos “drugstorėse” siūlomo
mis kišeninėmis knygutėmis. 
Vokietijoje ir aplamai Europo
je pastebimas pasirinkimas tų, 
“paperbooks”, kuriose plačiai 
ir spalvingai atstovaujama viso 
Vakarų pasaulio (iš dalies ir 
rytų Europos) literatūra, moks
las, dvasinis pasaulis, o spau
doje visai teisingai klausiama: 
ar jau bus prasidėjęs auksinis 
knygų skaitymo amžius?..

Pradeda veikti kišeninių 
knygų priešai...

Tie patys intelektualai, dar 
ne taip seniai reikalavę knygos 
sudemokratinimo, atpiginimo,

(Nukelta į 6 psl.)

Tai šit jau ir dvidešimt me
tų, kai palikome degantį Vil
nių, tuštėjantį Kauną, kva
piąsias Lietuvos pievas ir lau
kus. Rodos, nedaug laiko, o 
vis dėlto tai geras ketvirtada
lis žmogaus gyvenimo, dauge
liui dargi tas pats pajėgusis.

Prisipažinkim, ne visi tą lai
ką išnaudojome prasmingai ir 
vaisingai. Vienas pajėgė su
kaupti gėrybių krūvas, kurios 
įgalins jį patį ir jo palikuo
nis ramiai sutikti bet kokį ne
tikėtumą; kitas pasispaudęs 
ir gal susispaudęs pasiekė 
aukštesnį dvasinį ar protinį 
laipsnį ir tuo pačiu išėjo į 
šviesesnį kelią; trečias liko 
koks buvo; nieko nelaimėjo, 
nieko nepralaimėjo, jeigu, ži
noma, nelaikytum pasyvu žilo 
plauko.

Net ir neabejotini medžiagi
nio pirmumo atstovai teigia, 
jog pirma reikią gyventi ir tik 
po to filosofuoti, neginčija 
dvasinių reikalų būtinumo. Tik 
jiems paprastai pakanka pas
tarosios srities mažumėlio: 
laikraštis reikalingas, bet už
tenka vieno; knyga taip pat 
nekenkia, bet negi jų krausi 
pilnas lentynas; ir susirinki
mas neprastas dalykas, bet, 
žinoma, jų nelankysi kas mė
nesį. Ir taip nuosekliai prieina
ma maždaug prie saldaus nie
ko neveikimo būsenos.

Jeigu taip ar panašiai visi 
darytume, seniai nebebūtų li
kę nė pusės lietuviškų laikraš
čių, neturėtume nei koncertų, 
nei vakarų, nei parodų ir ne- 
beabejotinai plaukiotume pil
koje prieblandoje. Laimei, 
taip dar nėra. O tai dėl to, 
kad turime variklių. Bet ar 
jų užtenka? Ar visas jų pa
jėgumas išnaudotas?

Iš vienos pusės turime švy
tinčių paveikslų. Prieš 15 me
tų atsidūrė šiame krašte ža
lias jaunuolis, o šiandien jis 
jau 15 knygų autorius. Kai 
važiavome iš Vokietijos, tik 
vienas mūsų dailininkas tepa
jėgė palikti savo vardą vokie
čių enciklopediniame žodyne, 
o nūnai čia jau keletas mūsiš
kių prasiskverbė į pirmaujan
čias galerijas ir buvo ten at
žymėti. Jeigu 1950 metais te- 
matėme tik keletą lietuvių pro
fesorių JAV universitetuose, 
tai šiandien jų yra jau kelias
dešimt. Visa tai, aišku, pirmoj 
eilėj yra atskirų individų nuo
pelnas.

Tačiau nemažesniu įnašu 
pasireiškė ir mūsų kolektyvai, 
o tai savaime parodo solida
rumą ir bendruomeninį atsa
kingumą. Masinės dainų ir šo
kių šventės, mažesni šokių, 
dainų ar vaidinimų vakarai,

Šiame numery:

• Baltų praeitį praskleidus.
• Neišnaudotos pajėgos.
• Kišeninės knygos įsigalėjo 

Amerikoje ir Europoje.
• Michelangelo paminklas žmo

nijai.
• Kristijonas Donelaitis.
• Estetinė sąvoka mene ir a- 

mate.

operų spektakliai — visa tai 
mūsų jaunimo įnašas, rodąs 
lietuvių kultūrą. Po tokių gru
pių net ir apsnūdusiam ar ati- 
tokusiam pasidaro nebe gėda 
būti lietuviu.

Taigi visiems mums ne gėda 
susimąstyti ties dvidešimtme
čio balansu. Daugeliu atvejų 
mes esame pralenkę visos tau
tos pasiekimus, nors čia mū
sų tėra vos keletas procentų. 
Žinoma, ten procentus numu
ša botagas, baimė ir Prokrus- 
to lova.

O vis dėlto sau giedoti him
ną reikštų pabaigos pradžią. 
Pasiekėme daug, bet ar nega
lėjome pasiekti daugiau? Ar 
visos mūsų profesorių, rašyto
jų ir kitų menininkų pajėgos 
išsemtos bei panaudotos? Aiš
ku, kad ne. Tatai ypač pasi
daro akivaizdu, kai nebeten
kame kurio. Tada pamatome, 
kad niekas nebegalės padaryti 
to, ko nespėjo padaryti Bir
žiškos, Pakštas, Šapoka ar 
Škėma su Kaupu. Vienam trū
ko ar trūksta laiko ar pinigo 
tam, kad galėtų pasakyti ar 
parašyti tai, ką težino ar te
gali gal tik jis vienintelis. Bet 
daugumui trūksta moralinės 
atramos, tos svarbiausios kū
rybinio ar mokslinio darbo 
paskatos. Nesakome, kad jos 
stokotų, bet kad jos galėtų 
ir turėtų būti daugiau ir pa
lankesnės, tai, rodos, niekas 
neabejoja.

Iš nesamo nereikalaujama 
nieko. Bet tai svarbiausia ir 
yra, ir visi tai mato, kad, anot 
to ruselio, “yra, tik kad neiš
lenda”. Jeigu, kaip sakyta, tik 
vienas, buvęs nežinomas, ra
šytojas išleisdino 15 knygų, 
vadinas, skaitytojų būtų pa
kankama. Jeigu trejetas tūks
tančių prenumeratorių įgalino 
istorinį visos pasaulinės trem
ties įvykį — Lietuvių Enciklo
pedijos išleidimą, tai rodo, 
jog turime gražų būrį mokslą 
suprantančių tautiečių. Jeigu 
lietuviška opera sutraukia pen
ketą tūkstančių žiūrovų vien 
tik Chicagoje, tai ženklas, kad 
nė muzikinės kultūros nesto
kojame. O vis dėlto, kai žinai, 
jog mūsų mokslininkų ar ra
šytojų veikalai, belaukdami iš
leidimo eilės, greičiau sulau
kia jų autorių mirtieB, — ne
gali likti tautiškai ir kultūriš
kai ramus ir patenkintas jau 
tuo, kas yra šiaip ar taip pa
daroma. Kurmiui pakanka že
mės kauburiuką išrausti, o iš 
šviesaus lietuvio, sąmoningai 
pasirinkusio kovą prieš rusiš
ką komunizmą, reikalautina 
kur kas daugiau.

B. Babr.

• Aloyzo Barono eilėraščiai.

• Biologinis žmonių giminės 
blogėjimas.

• Abejojimas dėl vieno taisy
mo.

• Pabarimai ir patarimai litua
nistams.

• O vis dėlto yra neaiškumų.
• Filmų įvairumai.

• Moterų gyvenimas; Lietuvos 
kunigaikštienė Birutė.
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Baltų praeitį praskleidus
(Atkelta iš 1 psl.)

Toliau tenka pabrėžti, kad 
autųrę per maža naudojas) bal
tų tautų plotams aiškinti van
denvardžiais, nuostabiai patiki
mais mūsų senovės liudininkais; 
jų žodžiui galima buvo nukirsti 
šiėk tiek ir proistorinės dalies, 
jei buvo nustatyta leidėjų kny
gos puslapių skaičius, kaip šia
me krašte mėgstama daryti. 
Šalia vok. K. Būgos straipsnio 
baltų vietovardžiams, verti do
mės ir jo lietuviškieji Kalboje 
ir Senovėję. Taip pat reikėjo 
peržvelgti, ir plačiau Vasmerio, 
Krabas i£ kt. vandenvardžių 
studijos, suminėti ten šiems plo
tams nagrinėtų baltiškųjų van
denvardžių skaičius, ne tik To- 
ropovo ir Trubačevo paskutiny
sis darbas. Nežinau, kieno klai
du kąi išspausdinta, kad Pane- 
vlįžįp, apg. Tiltelio vardas Ysra 
(32 psį,), kai jis žinomas Įst- 
rąs yardų (plg. Paįstrys), pa- 
gąjiąu ir prieglįškės Įsros var-, 
das yra ir Įstra; Įstrą liudija’Jas yra ir ĮStra; Įstrą liudija |but4 tiek turėjusios kalbinių, 
ir vQk. Inątejr; tą pačią šaknį kultūrinių ir kt. skirtybių, kad 
paliudiją ir Stręva bei kiti upe- -)as Sotume jau vadinti atski
lą, taip .pątp iy visa eilė latvis- romia gentimis ar kiltimis, nors
kųjų. Spaudos neaiškumu lai- vokiecmi jas dažnai darydina 
k Jį ir šios šaknies sanplaiką1 ‘Staemme • Ir aPlamai mes Pas" 
*sJ;”W, nes tai dviejų laipsnių kutiniu metu, žvelgdami j bal-
ajįąįįąfytos šąknys, spaudos klai- 
dpųiįa (ąr redaktoriaus persi
stengimas) yra 41 p. šuns se
novinis parašymas (kai kuriuos 
vokiečių kalbininkų raštuos ir 
dabar iš senųjų autorių perima
mas), kur vietoje ‘uo’ teberašo 
‘u’- (su mažyčiu viršuje rutu
liuku). ir ‘ie’ vis dar rašo ‘e’ su 
dviems taškais viršuje, kaip čia 
su viešpačiu 42 psl.). Panašiai 
yra parašytų ir latviškų žodžių, 
pvz. 40 psL govs : guovs ir 1.1.

Sęųajai baltų žemdirbystei ir 
kultūrai, aplamai aiškinti auto
rę nąųdojasi senstelėjusiu O. 
Sęįjęader darbu, skirtu indoeu- 
ijępjęčių kultūros atsklaidai, 
kažkodėl > nuošalyje palikdama 
J. Sabaliausko etimologinius 
darbus apie senuosius europie
ti^ augalus ir t. t. Kartais tuos 
senuosius kultūros žodžius au
torę yer lengvai jungia ir aiš- 
įųia, pyz. prie šaknies *dm ir 
jos lotų lyčių *dam-, *dem- k. 
a. šen. inęhį damas, lot. domus, 
gię. domos... be jokios pastabos 
prijungė mūsų namas (42 psl.), 
kurio šaknis nėra jau taip aiš
ki, būtent, ar čia n tikrai iš d 
pakeistas, nors panašių pakiti
mų iškelia J. Endzelynas ir kt. 
Todėl autorė būtų gerai pada
rius, kad ne namą įrašiusi, bet 
tos pat šaknies ir paveldėtą iš 
indoeudopiečių prokalbės (Knis
tis ir jo vedinį Dimstipatis 
‘dimstį saugančią dvasią*, ‘nam 
sargį’ ir kt. Dimstį žinojo jau 
Bezzenbergeris ir kt. Apie ją 
gana išsamiai Liet. Enciklope
dijoje parašė A. Salys, kur pa
sisakė ir dėl galimos namo 
jungties, bet tik dėl galimos, 
bet ne tikros. Lietuvių pekus 
(40 pili.), nors ir labai įdomus 
žodis, drauge su pr. peeku, var
gu ar baltiškas veldinys, daž
niau linkstama kalbininkų lai
kyti gotų k. skoliniu, kai čia 
autorės laikomas senu ir baltų 
išlaikytu žodžiu. Taip pat au
torės savu žodžiu duotoji mėsa 
(41 psl.) vis tik tėra gudiškas 
skolinys, bet savi yra pr. men- 
sa, lat. miesa ir rodos, kvėdar
niškių žemaičių melisa. Panašių 
lengvų etimologinių pasivaikš
čiojimų šioje knygoje yra ir 
daugiau, pvz. ež. vardas Naru
tis nėra senybinis vardas, neįti
kinama ir Volgos : Jilga grutė 
(33 psl.) ir t. t.; tokių yra ir 
religijos skirsnyje, kur pr. dey- 
wis : deivas : dievas lengvai su
dedama su šen. indų Dyaus ir 
lot. deus, nors kalbininkų čia 
skiriamos dvi šaknys, kur Dy- 
auch pita jungiamas su lot. Jup 
piter ir kit., o mūsų dievas pri
klauso antrinei šakniai; prie jų 
paprastai prijungiama ir diena 
(plg. H. Krahe, Sprache u. Vor- 
zeit 1954, 36). Atrodo, kad au
torę, jungdama etimologiškai 
eilutėn žodžius, nesinaudojo eti
mologiniais žodynais, bet tik 

rašė pirmojo įspūdžio vedina. 
Dievo etimologiją yra plačiai 
nagrinėjęs ir Pr. Skardžius (Ai
dai 6, 7 1963), nors, gal būt, 
šis straipsnis buvo per vėlai iš
spausdintas, t. y. autorei pasku
tinę šios knygos korektūrą per
skaičius. Antra, : dėl religijos 
skyriaus etimologijų autorė ga
li teisintis, kad ji žodžius, t. y. 
dięyų vardui jungė nę etįimolo- 
giškai, bet reikšmiškai, kaip 
dažnai religijos fenomenologijos 
darbuose randame, bet šiaip re
ligijos istorijos leidiniuose die- 
vyno etimolęgija nenųmojama 
ir nenuleidžiama negirdomis.

Baltų skirtybių ir panašybių 
problemos

Atskira šneka (tas prašoka 
recenzijos apimtį) būtų apie tai, 
ar galima P. Dusburgo suminė
tas 10 sričių atskirais vardais 
darydinti kiltimis (tribes 22 ir 
kt. p.). Man sunku įsivaizduoti, 
kad tos prūsų atskiros sritys 

tų praeitį ir jų kiltis, vis 
giau linkstame kažkodėl 
koti, kas juos vienus nuo 
skiria, ir per mažai apžvelgia
me, kas juos jungia. Panašiai 
elgiasi ir autorė, dviems atski
rais skyriais suskaldydama žal

dau- 
ieš- 
kitų

Dešimtojp šimtmečio po Kr. bronzinė apyrankė, rasta prie Švėkš
nos, Žemaitijoje. (Iš knygos “The Balts”.)

vario amžiaus baltų kultūrą, bū
tent — rašo atskirai apie va
karinių ir rytinių baltiškųjų plo
tų kultūras, nors tiems skir
tams duomenų neperdaųgiausia 
ii’ aiškiai išvesti tas skirtų ri- 
bąs dar sunkiau. Aplamai, vi
soks neapdairus baltų kilčių 
skirtybių ieškojimas ir jų pa
brėžimas šiandien išvirto nebe 
mokslo reikalu, bet itin naudo
jamas grynai politiškai. Mūsų 
kaimynai, siekdami susiaurinti 
baltų gyvenamuosius plotus ir 
baltus priglobti j slavų tautas, 
itin pabrėžia visas baltų kilčių 
skirtybes, pvz. versdami jot
vingius atskira pereigine baltų 
šaka (A. Kaminski), ar laiky
dami juos artimesnius slavams 
kaip lietuviams (J. Otrębski), 
taigi per jotvingius gaunasi at
gaivinti jau numirusių baltų - 
slavų prokalbės prielaidą.

Proistorės lajkų skęrspiūvis
Baltų proistorės laikus auto

rė apžvelgia 5 skyriais: Pajū
rio baltų žalvario ir ankstyva
sis geležies amžius (54—90 
pšl.), Rytų baltų žalvario ir 
ankstyvasis geležies amžius 
(91—108 psl.), ‘Aukso amžius’ 
(šenasiš geležies amžius 1000— 
400 po Kr.; 109—140 psl.), Bal
tį) ‘vidurinis geležies amžius’ 
(141—154 psl.) ir Baltų istori
nis priešaušris (155—178 psl.); 
paskutiniame skirsnyje teisin
gai ‘ autorė daro, juos išskirda
ma iš grynos proistorės ir šią 
datą iš XII a. atkeldama maž
daug į X a. pradžią, nors galo 
prieduru juos vėl užbaigia ne 
XII a., bet nutęsdama toliau.

Visi šie proistoriniai skyriai 
parašyti gana įžvalgiai, nors 
gal kartais ir per drąsiai auto
rė baltų žemės pakraščių radi

nius ir santykius su ano meto 
kaimynais interpretuoja. Bet ši 
interpretacija, atrodo, bus at
remta į pagrindinę, bet dar te- 
bespausdinamą autorės knygą 
Bronze Age Cultures in Eastern 
and Centrai Europe, kur tuos 
klausimus ji bus pagrindinai 
palietusi, todėl daug kas šioje 
knygoje atrodo neįprasta, bet 
anoje galės būti pakankamai 
paremta ir įtikinama, šiaip šio
je knygoje žalvario amžius ga
lėtų sukelti ne vieno vokiečių 
proistoriko stambių priekaištų, 
nes germaniškuosius plotus jie 
mėgsta išplėsti į baltų žemes, 
o vadinamas veidines urnas lai
kyti germaniškomis ir pn. Visi 
šie skirsniai aprūpinti gausio
mis radinių nuotraukomis, pie
šiniais ir įvairiais žemėlapiais.

Senovės religija

Paskutinis knygos skirsnis 
skirtas baltų religijai (179— 
204 psl.). Autorė čia pirmą kar
tą įjungia prie Smolensko Tre- 
tiakovo ir Tušemlios kasinėji
muose rastuosius ‘šventyklų’ 
davinius, kurie gali būti ir lem
tingi pakeisti šventviečių ir gal 
dvasininkų buvimo ir nebuvimo 
prielaidas, nors dabar dar sun
koka prileisti ‘šventuosius’ na- 
namus baltus tikrai turėjus; 
čia reikia aiškesnių duomenų. 
Šiaip autorės pateiktas baltų 
religijos vaizdas įprastinis, jau 
nekartą jos skelbtas. Pagrinde 
ir dabar gausi prasmenija (sim

siejimas, dažnai pa
laiko skirtybes ir pn. 
ir čia kartoja gausią 
‘mėnulinę’ ir ‘žalteli-

bolika), išplaukianti iš vad. ‘gy
vatos’ prielaidos, visur labai 
aiškiai prasikiša fenomenologi
nis žvilgsnis ir jam būdingas 
apraiškų 
mirštant 
Įsakmiai 
‘saulinę’, 
nę’ prasmeniją, kurios gausiai 
matome kryžiuose. Visi šie 
prasmenys-jai proistorės religi
niai veldiniai. Bet man ir toliau 
lieka neaišku, kaip tie visi sau
lės prasmenys iš mūsų išplito 
po Europą, anksti patekdami

Viršuj, kairėje — bronzinis kirvis (XIII amž. pr. Kr.) Stremėnai, 
Vidurio Lietuvoje; viršuj, dešinėje — bronzinis kirvis (XII—XI 
amž. pr. Kr.) Laumėnai, Šiaulių apskr.; apačioje, kairėje — vėly
vojo bronzos amž. ietigalis, Alytus; apačioje, dešinėje — vėlyvojo 
bronzos amžiaus kirvis, Žygaičiai prie Tauragės. (Iš knygos “The 

Balta”.)

T
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į bažnytinį meną, na, ir į jėzui
tų vėliavą!

Man atrodo, kad atėjo laikas 
krikščioniškojo Europos meno 
įtaką suvokti mūsų liaudies me
ne ir ne visas sutinkamas sau
lutes ir kitus prasmenis aiškin
ti neapdairiai — senove. Tiesių 
ir kreivų spindulių kryžmose 
yra ir Šveicarijos kryžiuose 
(Rofna ir kt.), jų yra Romoje 
ant tabernakulių kryželiuose ir 
t. t., jie jėzuitų bus perkeldinti 
ir į Lietuvos bažnyčių kryžių 
kryžmas, o vėliau išplito ir vi
sur krašte. Delčia po mūsų kry
žių kryžma taip pat nėra mūsų 
prasmuo, nes ji gausi Balkanuo
se ir šen. rusų stačiatikių baž
nyčių kryžiuose; ji galima aiš
kinti pagonybės nugalėjimu 
(delčia po kryžma), bet ir ome
gos raide, jos prasmeniu, ypač 
kai omegos vidurinė šakelė su
tapo su kryžiaus stulpu, todėl 
ir liko stačiatikių bažnyčių kry
žiuose labai išsirietę delčios ra
gai. Jei V. Europos kryžiuose 
turime pagrinde kaukolę ir 
kaulus, — R. Europoje šių 
prasmenų vietoje — omega, ku
rią anksčiau su alfa kabindavo 
ant kryžmos šoninių galų. Lie
tuvoje, greičiausia po Lietuvos 
Brastos bažnytinės unijos 
(1596) galėjo būti pas mus 
žengtas dar vienas žingsnis: 
vakarietiškajam ‘sauliniam’ kry 
žiui, po jo kryžmos ir spindulių, 
pridėtas rytietiškas omegos 
ženklas — delčia,, taigi Lietu
vos kryžiuje sudaryta taip pat 
abiejų Bažnyčių jungtis. Lygiai 
taip pat Lietuvoje išplitę pa
prastieji ir daugiaaukščiai sto- 
giastulpiai turi įdomių atitik
menų Balkanuose, kaip tik me
džio srityje, o Slovakuose net 
augantį medį panaudoja stati
niu. Aplamai, visa toji mūsų 
prasmenija reikia pagrindinai 

persvarstyti ir nurašyti ne vie
nas dalykas iš senosios baltų 
religijos, bet jau laikas įrašy- 
dinti tokį arklių kultą (plg. ark
lių kapus) ir daugelį kitų da
lykų.

Autorė šaltininius baltų die- 
vyno vardus dažnai bus be jo
kios atrankos įrašiusi, neskir
dama iš esmės, kas baltų reli
gijai būdinga ir kas antrina. 
Čia būtų labai naudinga buvę 
paskaityti Pr. Skardžiaus (Ai-

* P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t t
ORTHOgEDMOS TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v.Vai.: i ••

vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

uždaryta. __  ,___
Ofiso telefonas: PR 8-3229. 

Res. telef. IVAlbrook 5-5076
Res. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-6001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868 

pp. S BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Ąntrad. ir penkt, vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 631d Street 
Kampas 63-člos Ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrOok 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso, HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt 
susitarus.

7-9, 
tik

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 West 51 st Street 
Valandos: pirm., antį)., ketvlrt. 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. 
ŠeStad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

2-9
v.,

TeL ofiso 735-4477; Rez. PR 8-69110
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU Ht

EMOCINES LIGOS 
CRAVVPOD MEDICAL BLDG. 

64411 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKlšERI.IA IR MOTERŲ LIGOB 

6132 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

biblio- 
kultas 
Bertu- 
der al-

dai 5 1954) ir W. C. Jaskie- 
wicz (Studi baltici IX 1952) 
darbai, pastarasis būtinas bu
vo įrašyti ir į bibliografiją. Įra- 
šydintini buvo Z. Ivinskio Se
novės lietuvių religijos 
grafija 1938 ir Medžių 
1938—39. Taip pat J. 
Įeit Das Religionswesen
ten Preussen mit lituaisch - le- 
ttischen Parallelen 1924, H. 
Thomas Die slavvische und bal- 
tische Religion vergleichend 
dargestellt 1934 ir L. Adamo- 
vičs Senlatviešu religija 1937, 
taip pat ir E. Zicans darbai, bet 
buvo galima drąsiai, išleisti W. 
Mannhardto Die lettischen Son- 
nenmythen 1875.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Siiecialybe akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVlčIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 \Vest 63rd Street
Plrmad., antrad., kėtvirt. ir penkt. 

nuo 11 Ilfi 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Tel, ofisų PQ 7-6060, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3814 VVest 63rd Street
kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
vai. Tręčiad, ir šešt. uždaryta.

Vai.: 
iM 8

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette Iioiul _
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PU 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51 s t Street 
Oakley Medical Arts

Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir 6eS- 
tad., tik susitarus.

Tel. REUance 5-1811

PR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad.. ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p.. 6:30-8:30
vai. vak. Šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIV IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL T11TILDTNG 
7156 South Western Avenue

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki I vaL p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vaL ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-2010,

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas lIEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
C h; I R U R Q A s 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Speęialybę — vidaus ligos 

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampan) 
Vai.: kasdien 9-11 ryt-o ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Mlchigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: Plllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriSni. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS
Monroe Building, Suite 709 
104 South Mlchigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu

Ar tai buvo būtina?

Baigiant šios labai reikalin
gos ir mums naudingos knygos 
recenziją, vis lieka man mįslė, 
kodėl autorė nusilenkė Lietu
vos okupacinei pakaitai: Vy
tauto D. Kultūros muziejų vi
sur iškeičia į Kauno Istorinį 
muziejų, ji žymi ii* LTSR, kai 
Latvijos muziejams, atrodo, iš
likę senieji vardai, nors ji ir 
Latvijai pridėjo TSR, tiesa, 
klaidingai (226 psl.). Ar ang- , 
liškai rašant būtinos tos oku- » 
pacinės prieduros paliudyti 
bendradarbiavimui ir pn. ? O 
gal jos atsiradę ir be autorės 
žinios ?

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. . 
Trečiadieniais ir šeštadieniais

•. . i uždaryta.
TeL Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GTOYTdlAŠ TR OHlRURGAS 

SPEG. VŲ?AUS ■ LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p. 
I/iBkyrua trečiadjery 

šeštadlcniaifl 10-5 v. p. p.

Ofino tetefoiuia — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
gydytojas ir CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampai Kedzie ir Areliiar) 

VAL.: kas(ll«n nuo 2 iki .8 vai. vak.
Treč. ir aekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS *
SPEC. ORTUOPEDINES 14GOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290. 
Atostog<»se iki liepos 27 <1.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akLs ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r. Iki 1 po
piet. i
——————————————— - 

Rez. tel. PR 9-11730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pilstės ir šlapumo takų 
cliij-urgija

Ofisas: Naujas adyesas: 2454 We«t 
71st St. (7t-os ir Campbeli Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michi- 
gan avė. Suite 808, tel. OE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofisų tel. < REliance 5-4410 
Rez. tel. Gltoveliill 6-0617

Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.
Offiso telef. CLiffside 4-28911 
Resld. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS’IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir ęek- 
madlenials uždaryta, priimama pa
gal’ susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. 
t kl 5 V. V. T

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 

Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospei’t 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4: 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

TeL ofiso PR B-0446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p.p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šcšUtd.pagal sutartį

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6652 

Rez. 6600 So. Ashland Avfflue 
VaJL 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-T v. V.



Michelangelo paminklas žmonijai
Nuostabioji Siksto koplyčia!

Šiemet švenčiama 400 metų 
sukaktis nuo meno genijaus — 
tapytojo, skulptoriaus, architek
to ir italų poeto Michelangelo 
Buonarroti mirties. Jo garsusis 
kūrinys PIETA — SKAUSMIN
GOJI MOTINA — Vatikano 
paskolinta Amerikai, New Yor
ko pasaulinėje parodoje stebi- 

*na ir žavi milijonus amerikiečių 
ir kitų lankytojų. Jo sukurtas 
didingas Dovydas, kovojantis 
prieš Galijotą, simboliškai iš
reiškia Florencijos miesto lais
vės kovas ir lieka jos pasididžia
vimu. Bet didžiausias Michelan
gelo paminklas žmonijai yra jo 
sukurti paveikslai popiežiaus 
Siksto koplyčioje. Jie vaizduo
ja visą žmogaus kelią nuo jo 
sukūrimo genezės iki paskuti- 

‘nio teismo finalo.
Ženkime šiandieną bent min

timis kaip turistai į Vatikano 
valstybę ir pažvelkime iš arti 
į nuostabiąją Siksto koplyčią, 
kurios slenkstį kasdien vasaros 
metu peržengia nemažiau kaip 
6,000 lankytojų iš viso pasau
lio kraštų.

PREL. K. RAZMINAS

naujai (Al fresco) uždėto kal
kių tinko piešiamas paveikslas 
skystais dažais, kurie džiūdami 
įsigeria į tinką ir neprileidžia 
jau jokių pataisymų.

ir Adomo mirus. Tai nuostabūs 
kūriniai, kurių spalvas ir gro
žį, figūrų dramatišką išraišką 
neįmanoma žodžiais išreikšti, o 
reikia pačiam pamatyti ir išgy
venti...

Kūriniai

Koplyčios istorija

Pirmiausia daugelis klaidin
gai mano Siksto koplyčią esant 
Šv. Petro bazilikos dalimi. Tai 
*nėra tikslu, nes ji stovi šalia 
Šv. Petro bazilikos pastatyta 
architekto Giovanni de Dolcio 
1480 metais kaip privati popie
žių koplyčia. Ji atsirado patvar
kymu popiežiaus Siksto IV-jo, 
nuo kurio ji gavo ir dabartinį 
vardą. Kaip sako tradicija, jos 
didumas esąs toksai pat, kaip 
buvo Saliamono šventykla Je
ruzalėje, būtent, 40 ir puBė met
ro ilgumo, 13,30 metrų platu- 

‘mo ir 20.30 metrų aukštumo. 
'Kaip architektūrinis kūrinys, ji 
nėra ypatingai žymi, tačiau jos 
garsą sudaro nuostabiosios ta
pybos freskai, sukurti jau po
piežiaus Julijaus II-jo laikais 
ir jo užsakymu.

Pradėjęs šį darbą, Michelan- 
gelas visai jame paskendo. Ket
verius su puse metų dirbdamas, 
buvo priverstas žvelgti iš apa
čios į viršų, kol gražiausiomis 
spalvomis išpuošė 520 kvadra
tinių metrų skliautines lubas, 
sukurdamas ant jų dvylika di
džiulių paveikslų ir dar dvyli
ka įvairių pranašų bei Sibilių at
vaizdų, patalpindamas juos pa- 
skliautėse ir tarpulangių erd
vėse. Neskaitant įvairių deko
ratyvinių smulkesnių figūrų, 
skliautuose ant lubų penkios 
freskos vaizduoja pasaulio ir 
pirmųjų žmonių sukūrimą, o 
kiti septyni paveikslai aiškina 
įvairius Šv. Rašto Senojo Tes
tamento įvykius: Žalčio gundy
mas pirmųjų tėvų rojuje, No
jaus arka, tvanas, Nojus ir jo 
vaikai, Judita su Holoferno gal
va, Dovydas su Golijoto galva ninką, pats, lydimas 10 kardi-

“Paskutinio teismo” istorija
O tačiau • visa tai pralenkia 

savo didingumu ir nepaprasta 
dramatine įtampa žymiausias 
Mykolo Angelo paveikslas -fres
ka “PASKUTINIS TEISMAS”.

Dvidešimt dvejiems metams 
praslinkus, kai buvo užbaigti 
gražieji Siksto koplyčios lubų 
freskai, Mykolas Angelas vėl 
buvo pašauktas į Vatikaną. 
Trys popiežiai pasikeitė po Ju
lijaus II mirties 1513 metais 
ir tuolaikinis popiežius vadino
si Paulius III. Jis pasiryžo įvyk
dyti popiežiaus Klemenso VII 
sumanymą — užbaigti Siksto 
koplyčios puošimą, duodant ati
tinkamą paveikslą - freską prie 
didžiojo altoriaus galinės sie
nos, kuri buvo likus neužbaig
ta dekoruoti. Pradžioje Myko
las Angelas spyrėsi ir atsisaki
nėjo, nes ir taip turėjo daug 
darbų ir užsakymų. Tada Šv. 
Tėvas Paulius III, kad parody
tų, kaip labai jis vertina meni-

Michelangelo “Paskutiniojo teismo” detalė (Iš freskos Siksto koplyčioje).

nolų, atvyko pas Mykolą Ange
lą į jo butą Romoje ir sutarė 
visas sąlygas Paskutinio Teis
mo paveikslui.

Freskoje įkūnyta šiurpulinga 
drama

1536 metais pradėjo Myko
las Angelas kurti Paskutinį teis- 

kuris turėjo užimti veik 
kvadratinių metrų plotį, 
milžiniškas paveikslas -

mą,
220
Tas

freska pareikalavo ištisų pen- 
kerių metų įtempto darbo, kol 
1541 metais buvo užbaigtas tas 
šedevrų šedevras, savo didybe 
ir dramatine galybe niekieno ne
pralenktas. Centre viešpatauja 
Kristus ir Marija, apsupti dan
gaus šventųjų ir angelų, kurių 
trimitų aidas, rodos, lyg kelte 
kelia teisinguosius iš kapų am
žinai laimei, o pasmerktuosius 
meta į Charono laivą, kuris

juos turi perkelti per Siksto - 
Acharonto upę į dar gilesnes 
pragaro bedugnes.

Reikia daug valandų, kad pil
nai būtų galima įsigilinti į tą 
nepaprastą kūrinį, pamatyti jo 
grožį, jo kompoziciją, nuosta
bias detales ir visą, tiesiog šiur
pulingą, dramą, kuri jau 400 
metų stebina pasaulį ir prime
na jo keleiviams universalinį 
sprendimą!

Dailininkai, puošę koplyčią

Pirmiausia Siksto koplyčios 
trys sienos buvo išpuoštos di
džiulėmis freskomis iš Mozės 
ir Jėzaus gyvenimo, tapytomis 
ankstyvojo italų renesanso dai
lininkų Signorelo, Botticellio, 
Ghirlandaio, Rosselio, Perugino 
ir Pinturicchio. Pabaigti deko
ruoti koplyčios ketvirtąją sieną 
ir skliautines lubas popiežius 
Julijus II-sis 1508 metais pa
kvietė 34 metus einantį jau ta
da išgarsėjusį Michelangelą 
Buonarroti. Be didelio entuziaz
mo sutiko tą uždavinį garsusis 
skulptorius, kuris kaip tapyto
jas nebuvo dar ypatingai pasi
reiškęs, ypač “ai fresco” tech
nikoje. Tai vienas iš sunkiausių 
tapybos būdų, kada ant ką tik Siksto koplyčios bendras vaizdas

Estetinė sąvoka mene ir amate
MIKAS ŠILEIKIS

Mene yra daug žinojimo ir 
supratimo elementų, daug idė
jų, kaip ir kitose gyvenimo sri
tyse. Yra visokių rūšių meno. 
Kiek yra idėjų, tiek yra jų ša
lininkų. Meno rūšys ir žmonių 
idėjos nėra vienodos, nevieno
das ir menas. Visa tai pareina 
nuo kūrybos vertybių, apie ku
rias verta kalbėti ir nekalbėti.

cijos, nors atrodo “natūralios”, 
bet nieko bendro neturi su me
no estetika, tai tik paviršuti
niški efektai. Kai mašina ban
doma kopijuoti rankų darbą, 
tuoj pasirodo estetinė netvar
ka. Mašina dirba mechaniškai, 
nes ji neturi tradicijų, nejau
čia ir negalvoja, dėlto ir jos

gaminys nėra nei kūryba, nei 
menas. O kur nėra kūrybos, 
ten negali būti meno estetikos.

Funkcionalizmas ir amatas 
teoretiškai siejamas su fiziniu 
menu — architektūra, laivų sta
tyba, tiltų statyba, net automo
bilių planavimu ir kt. — su tuo, 
kas rišasi su fizika ir kas prak
tiškam gyvenimui naudinga. 
Pramoginiai šokiai: džazo mu
zika, tvistas, nėra menas. Ta
čiau tie, kurie tuos dalykus 
mėgsta, intuityviai pagauna es
tetinę ekstazę. Kuriems minėti

Menas perkelia mus iš žmo
gaus veiklos j estetinės egzal
tacijos pasaulį. “Mes pakylame 
aukščiau gyvenimo srovės”, sa
ko Bell. Grynoji estetinė są
voka yra gilesnė ir pilnesnė už 
naivios estetikos momentą. Dis
ciplinuota estetika labiau ana
litiška, mažiau dogmatiška. Pir- 
mojon kategorijon imamas inte
lektas, nuoširdi kūryba, reikš
minga forma ir rimtas huma
nistinis auklėjimas. Kur stoka 
tikrojo meno, ten gali būti tik 
naivios estetikos kompleksas — 
pseudo menas ir pseudo esteti
ka. Amatininkai savo produk
tus vadina meniškais darbais, 
krautuvės pilnos kopijuoto tra
fareto. Pramonė tonomis spaus
dina paveikslų reprodukcijas, 
spausdina literatūrinį šlamštą 
su pornografiškais paveikslais, 
iš plastikos gamina gėles ir t. 
t. Gėlės ir paveikslų reproduk-

Aloyzas Baronas
GYVATVORE

Žali migleliai pirštelius pakėlę 
Erdvėn, kur bėga debesėliai blyškūs, 
Žmogus ateina ir žirklėm viršūnėlę 
Ramiai apkarpo, žaliam kraujui tyškant.

Ir stengiuos taip prasimušt iš tarpo
Ir, rodos, pastangų ir norų užtenku,
Tačiau gyvenimas tarytum žirklėmis apkarpo, 
Ir vis taip pažeme ir pažeme slenku.

ROŽĖ

Kadaise pasakoj apie ištikimybę, 
Segė tave į beržu kvepiančias kasas. 
Dabar tu suodinoj garažo pašalėje žydi, 
Nuplieskiama vėlyvo popiečio šviesa.

Nebėr kasų, kažin kur jos automobiliais 
Lekui, užmiršdamos, kad visa taip trapu. 
Ir miršta rožės vienišos ir tylios 
Kovoj su dūmų ir rūkų kvapu.

I

dalykai nepatinka, tie negali pa
justi estetikos grožio.

Estetikos sąvokos labai nely
gios, nes tai priklauso nuo žmo
gaus gabumų, išsilavinimo, jaut
rumo menui ir skonio. Esteti
kos sintezę apibūdinti arba kri
terijų rasti nėra lengva. Be to, 
estetika ir etika nevisada de
rinasi. Esti ir prieštaravimų 
viena kitai. Pvz. nemoralus kū
rinys, meniškai pavaizduotas, 
estetiškai pateisinamas, o etiš
kai paneigiamas. Dirbtinės gė
lės estetiškai nėra tas pat, kas 
yra gyvos gėlės. Perpiauk gė
lę per pusę ir josios estetinis 
pilnumas žus. Tas pat ir dailėj 
atsitiks, jeigu paveikslas nebus 
sudvasintas, nebus organiškai 
nuoširdus, be jausmo ir meilės, 
bus kaip dirbtinės gėlės. Este
tika reiškia grožio, kilniadvasiš
kumo pajautimą, 
doros ir socialinės 
numą.

Religinio meno
pats religinis menas turi etinę 
asociaciją su disciplinuota dog
matine estetika, nes iš dalies ji 
yra tradicinė, daugumos žmo
nių vertinama.

Modernaus meno estetika nė
ra dogmatinė, bet ją gali tokia 
padaryti organizuotas protestas 
prieš senąsias tradicijas, ro
mantizmą ir realizmą. Dabar 
dar lygiagrečiai tebeegzistuoja 
dvi griežtos meno srovės: abst- 
raktizmas ir realizmas. Blogas 
abstraktus kūrinys lygus blo
gam realistiniam. Neišmintinga 
sakyti, kad kiekvienas abstrak
tus paveikias — šedevras; taip 
pat neišmintinga sakyti, kad 
kiekvienas paveikslas yra 
šlamštas. Reikia jausti spalvas, 
formą ir pažinti 3 dimensijų erd
vę. Mehas yra dvasios ritmas, 
laimingas tas, kuris tą ritmą 
gali

o etika — 
tvarkos pil-

estetika ir

pajusti.

sau tariau: “Eisiu 
priešų", ir tą dieną

Aš 
savo 
radau nei vieno draugo, 
aš pasakau: “Eisiu ir jieškosiu 
draugų”, ir tą dieną neberadau 
priešų.

— Gertr. R. Lernis

ŠIOKIADIENIS
GATVE

jieškoti 
aš ne- 
Ir vėl,

Ant stulpo užrašas, kad gatvė vienakryptė, 
Tekėk, kaip upėje, tik viena kryptimi.
Ir tu, nebetikėdamas vėl kada išlipti, 
Graudžiai mąstyt ir sielvartaut imi.

Ir kam tie užrašai vienos krypties gatvelėj, 
Jeigu tu rūpestį nepasibaigiantį neši;
Rožių takai ar akmenuotas kelias,
Į sieną rūškaną vis tiek atslmuši.

DVIRATIS
i

Berniukas lekia dviračiu kaip vėjas, 
Tiek daug, tiek daug jo judesy giedros. 
Ir
Ir

tu skubi nepasibaigiančioni alėjom, 
šviečia rausvas skliautas vakaruos.

i

taip mini, skubėdamas į stotį, 
lis arčiau, ir ils sparčiau, tačiau 

Tu negali nė atsikvėpti, nė sustoti, 
Kol tie saulėlydžiai sušvis bauginančiai skaisčiau.

Ir 
Ir

KRISTIJONAS 
DONELAITIS

RUSŲ IMPERIALIZMO TARNYROJE

DR. JONAS GRINIUS

(Tęsinys iš praeito šeštadienio)

Toj pačioj gamtoj aiškiai prasiveržia ir 
kitos Donelaičiui brangios idėjos. Lakštin
gala jam — pilka, kukli, linksma čiulbanti 
būrė, gandrai — geri “gaspadoriai”, plėš
rusis erelis — geras valdovas globėjas, 
miške apsnigtos pušys — periukuoti ponai
čiai, o šalia jų nuogi krūmai — vargingi 
būrai.

Kai mūsų poetas turi reikalo su žmonė
mis, jam dar smarkiau suvaldyti savo va
lingą temperamentą, kuris kiekviena proga 
svaido vaizdingai rašytojo idėjas. Tada net 
monotoniškas hegzametras nebepajėgia su
valdyti ramaus pasakojimo. Ne dėl tikroviš
ko gyvenimo meilės Donelaitis tada suku
ria savo teigiamuosius ir neigiamuosius vei
kėjus, pirmuosius suidealizuodamas, ant

ruosius sušaržuodamas ir sukarikatūrinda
mas, bet dėl aistringos meilės savo idėjoms 
ir dėl noro savo skaitytojams patraukti ar
ba jiems atgrasinti. Savo idėjoms įkalti į 
skaitytojų atmintį Donelaitis pakartoja pa
našius vaizdus hr posakius, jis kuria savo 
hiperboles, kuriose tikrovės gabalėliai tėra 
tik priemonės kokiai nors idėjai ypatingai 
pabrėžti.

Realistinės - impresionistinės sielos kū
rėjai taip nesielgia su gamta ir gyvenimo 
faktais kaip Donelaitis. Jiems tikrovė gera 
tokia, kokia ji yra. Jiems nereikia jos vie
naip ar kitaip iškreipti. Tuo tarpu Donelai
tis nuolat į ją įsiveržia dvejopai: arba tie
siog į ją įpindamas savų idėjų, arba vaiz
dais pabrėždamas teigiamybes ir neigiamy
bes doroviniu atžvilgiu. Joks realistinės sie
los rašytojas nekuria taip gausiai metafo
rų - hiperbolių, kaip elgiasi Donelaitis, nes 
hiperbolė yra kraštutinis tikrovės iškreipi
mas nuotaikos arba idėjos labui. Donelaičiui 
tokie iškreipimai labai mieli, nes jie įsmen
ga į skaitytojo vaizduotę ir atmintį. Jis taip 
pat dažnai vartoja drastiškus žodžius ir po
sakius, paimtus iš grubios tikrovės, bet jo 
nukreiptus į idėjinius bei pedagoginius tiks
lus. Donelaičio medžiaga personažams, vaiz
dams, vaizdingiems posakiams ir pamoky
mams bei jo kalbos žodžiai dažnai yra pa

imti iš kasdienybės, iš lietuviško kaimo Prū
sų Lietuvoj, bet pro visą šitą medžiagą ir 
drauge su ja poetas veržiasi giliau, aukš
čiau ir toliau, kad su savim pakeltų savo 
skaitytojus. Taigi Donelaičio elgesys su jus
line tikrove yra grynai idealistinis. Todėl 
jo stilių arba jo išraiškos ir vaizdavimo bū
dą labiau tiktų vadinti realistiniu idealizmu, 
o ne realizmu.

Pagaliau Donelaičiui tikrovė nėra tik ma
terija, gamta, biologinis ir mąstantis žmo
gus, kaip tai suprato nevienas materialis
tas, Donelaičio amžininkas, vadinamas filo
sofu arba švietėju. Donelaičio tikrovė daug 
platesnė ir gilesnė. Joj telpa materija, gam
ta, biologinis, mąstantis ir dvasinis žmogus, 
jo ydos, nuodėmės ir dorybės, velnias ir Die
vas, kuris yra viso ko Viešpats. Šitokią tik
rovę Donelaitis savo “Metų” poemoj sten
giasi pavaizduoti ir ją liudija. Todėl jo 
paukščiai kalbasi apie Dievą. Prieš Dievo 
garbę padangėje skelbiančius gervinus žvirb 
liai su savo vaikais protestuoja teigdami, 
kad jie taip pat garbina Dievą. Gandras 
ereliui paukščių akivaizdoj aiškina Dievo 
įstatymą ir žmonių nuodėmes. Tamsybių 
gyviai — šiksnosparnis su pelėda — teirau
jasi pono persirijimo priežasties. Nors pa
gerbiami Adomas su Ieva kaip pirmieji tė
vai, bet Donelaičiui jie atrodė beveik tokie 

pat varguoliai kaip būrai, savo vaikų skau
dinami. Dievo Donelaitis, žinoma, pavaiz
duoti negali, bet jis yra jo poemoj, apsi
reikšdamas per žmonių mintis, ypač per vi
sos gamtos kūrinius ir savo įstatymus, ku
riuos tikintiesiems nušviečia Apreiškimas, 
o netikintieji jiem prieštarauja savo dar
bais. Todėl ir nuodėmės bei dorybės nėra 
kažin kokie atsitiktinumai, bet Dievo valios 
nepaisymai arba jos vykdymas, taigi realy
bė. Todėl Donelaičio “Metuose” matomas 
realizmas yra gilesnis ir platesnis, negu ma
terialistai jį supranta. Jį galima pavadinti 
integraliniu. realizmu, jei kam realistinis 
idealizmas atrodytų nepriimtinas.

Tačiau Donelaičio “Metų” negalima va
dinti nei realizmu, nei šviečiamuoju realiz
mu, nes mūsų poetas stovi arčiau Dantės 
Alleghierio ir Motiejaus Valančiaus negu 
savo amžininkų, šviečiamųjų filosofų Vol- 
taire’o, J. J. Rousseau, G. Lessingo. Nors 
jis turi šio to pasiėmęs iš XVIII amž. lite
ratūrinių tradicijų, tačiau tuo, kuo jis di
delis, būtent, integraliniu realizmu (tikrovės 
neribojimu jusline patirtimi) arba realisti
niu idealizmu (net vulgariausios tikrovės 
palenkimu idealui ir idėjoms), Donelaitis 
stovi aukščiau savo amžiaus bei jį pralen
kia. Europoj ir Lietuvoj jis tėra vienintelis, 
unikumas, nepaimituojamas ir nepralenkia

mas, nors jo kalba ir nėra tobula. Todėl jo 
realizmą ir idealizmą sunku pastatyti į ko
kią nors laktą.

Donelaičio asmuo, nesužalotas jo lite
ratūrinis palikimas, jo integralinis realiz
mas nepasiduoda nei sumarksistinti, nei su
rusinti. Todėl tuščiai kalba L. Gineitis, kad 
“išvertus poemą "Metus” į rusų ir kitas kal
bas, Donelaitis toli peržengė savo krašto ri
bas”. šitoks ir panašūs posakiai patarnau
ja rusiškam imperializmui, bet ne tiesai. 
Ji nurodo, kad Kr. Donelaitį į platųjį pasau
lį išvedė jo tautietis Liudvikas Rėza, 1818 
metais išversdamas Donelaičio poemą vo
kiškai. Po to ją du kartu išvertė vokiškai 
G. Nesselmann (1869 m.) ir L. Passarge 
(1894 m.). Rusai Donelaičio “Metus” su lie
tuvių pagalba teišsivertė tik 1946 m. Tokia 
yra tiesa.

Kai sakoma, kad sovietinėj santvarkoj 
rusai K. Donelaitį gerbia, galima tikėti, kad 
jų tarpe yra tokių šviesių žmonių. Bet jie 
tikriausiai galios neturi. Tuo tarpu iš rusų 
komunistų propagandinės pagarbos neuž
tenka: reikia darbų, kurie patenkintų Done
laičio skelbtą teisingumą, būtent, rusų ko
munistai turėtų atitraukti savo kariuomenę 
iš Lietuvos ir iškraustyti kolonistus iš Do
nelaičio tėvynės. Tai būtų reali pagarba Do
nelaičiui. (Pabaiga)
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Biologinis žmonių giminės blogėjimas
r

Problema, kuriai ieškotina skubių ir naujų sprendimų
l) ‘i / v

DR. VLADAS LITAS

Natūrali atranka yra auga
lų ir gyvulių išsijojimo priemo
nė: silpnesni individai išmiršta, 
sveikesni ir stipresni išlieka, 
'tuo būdu vyksta nuolatinis au- 
gąlįi ir gyvulių tobulėjimas. 
Gariltos mokslai ir medicina na
tūralią atranką iš žmonių gimi
nėj beveik išstūmė. Medicina 
išgelbsti ar bent prailgina fizi
niu ir dvasiniu požiūriu silpnų 
žmonių gyvybę. Dvasinės ir fi
zinės šitų žmonių anomalijos 
pereina į vaikus. Šituo būdu 
dabar susidaro žmonių giminės 
paveldėjimo blogėjimas. Natū
rali gyvių atranka yra ne kas 
kita, kaip natūrali pusiausvyra. 
Kultūrinis žmogus natūralią 
žmonių giminės pusiausvyrą su
ardė. Natūralios pusiausvyros 
suardymą rodo vienas papras
tas' pavyzdys.

tumų. Šito skirtumo priežastį 
sudaro gyvenama aplinkuma ir 
nuolatinis užsiėmimas. Tarp 
aukštesnės kastos žmonių In
dijoje spalvinis aklumas yra 
dažnesnis. Žemesnės kastos 
žmonėse šitas aklumas yra re
tesnis atsitikimas.

Regėjimo defektai
Regėjimo defektai, kaip silp- 

naregystė, trumparegystė, spal
vinis aklumas ir t. t., būdavo 
primityviųjų žmonių gyvybinė 
grėsmė. Kultūrinis žmogus šitą 
defektą pašalina techniškomis 
priemonėmis — akiniais. Akių 
defektai tarp primityvių žmo
nių, kurių gyvenimo verslą su
darydavo medžioklė, maisto rin
kimas ir t. t., būdavo gyvybinė 
nelaimė. Šitų žmonių likimas — 
ankstyva mirtis. Plėšrūs ir nuo
dingi gyvuliai prisidėdavo prie 
šitų žmonių naikinimo. Kultū
ros kilimas tarp žmonių suma
žino natūralią atranką. Bet pa
veldimas akių defektingumas 
su kultūros kilimu neišnyko: re
gėjimo defėktai tarp kultūrinių 
žmonių yra gana praplitę. Ši
tas defektas apima vis dides
nes žmonių mases.

Akhimas spalvoms
Tarp aukštos kultūros žmo

nių yra gana dažnas žalios - 
raudonos spalvos aklumas, ki
taip pasakius, žmonių aklumas 
šitoms spalvoms. Šiuo laiku 
tarp įvairių tautų yra surink
ta gausi statistinė medžiaga 
apie aklumą raudonai - žaliai 
spalvai. Statistiniai duomenys 
rodo žmonių giminėje natūra
lios atrankos sumažėjimą. Šių 
laikų primityvios .tautos, kaip 
Australijos negroidai, Afrikos 
negrai ir šiaurės Amerikos in
dėnai, raudonos - žalios spal
vos aklumo atžvilgiu yra daug 
sveikesnės: aklumas prieš ši
tas spalvas yra retas atsitiki
mas. Primityvių tautų raudo
nas - žalias aklumas neapima 
daugiau kaip 1—2% žmonių. 
Tarp japonų ir meksikiečių ši
tas aklumas yra du kartus daž
nesnis. Tolimesnį šito aklumo 
kilimą rodo turkai, armėnai, 
suomiai ir Rytų Europos tau
tos (4—7%). Didžiausias šito 
aklumo dažnumas yra tarp Va
karų Europos, Šiaurės Ameri
kos ir Australijos baltųjų žmo
nių (6—10%). Bet tos pačios 
tautos žmonės spalvinio aklu
mo atžvilgiu turi didelių skir-

Paveldimas liguistumas
Dalinis aklumas tam tikrų 

spalvų atžvilgiu ir natūralios 
atrankos sumažėjimas prieš ši
tą defektą kultūringose tauto
se, palyginus, yra gana silpnas 
natūralios pusiausvyros suardy
mas. Bet yra sunkių paveldėji
mo defektų. Paveldėjimas per
siduoda genais. Genų pasikeiti
mas arba mutacija yra pavel
dimas, kitaip pasakius, pereina 
į vaikus. Liguisto paveldėjimo 
žmones ankstyvesniais šimtme
čiais likviduodavo mirtis, šitie 
žmonės nepalikdavo tolimesnių 
įpėdinių. Natūrali atranka li
guisto paveldėjimo žmones iš 
žmonių giminės anksti išskirda
vo. Liguistas žmogus mirtimi 
išsinešdavo ir liguistus genus. 
Mūsų laikų medicina liguisto 
paveldėjimo žmonėms padeda 
išlaikyti gyvybę. Paveldimas li
guistumas gali pereiti į vaikus 
ir taip prisidėti prie žmonių gi
minės biologinio blogėjimo.

Naujagimiai perskelta lūpa, 
žandikauliu ar gomuriu ligi 
naujausių laikų būdavo pa
smerkti ankstyvai mirčiai. Šių 
laikų medicina juos nuo mirties 
apgina: vaikui įdedamas dirb
tinis gomurys. Chirurgai su
tvarko įgimtus vaiko širdies de
fektus ir tuo būdu vaikas pasi
lieka gyventi. Ankstyvesniais 
laikais šituos vaikus sutikdavo 
neišvengiama mirtis. Įgimtas 
klubo išsinarinimas ir pėdų su
traukimas nėra tiesioginė gy
vybės grėsmė. Šitie defektai 
yra gyvenimo galimybių apribo
jimas. Mūsų laikų medicina ir 
socialinė samprata jiems gyve
nimo galimybes pagerina.

Hemofilija ir cukrinė

Paveldimos ligos vis daugiau 
plečiasi

Šitų pavyzdžių galima pri
rinkti gana daug. Medicina, ko
vodama prieš paveldimas ligas, 
tuo būdu eina prieš natūralios 
atrankos principą. Paveldimos 
ligos “išgydymas” yra tik žmo
gaus išlaisvinimas iš kentėjimų 
ir mirties. Liguistas genas pa- 

< silieka. Medicina paveldimo li- 
1 guisto geno negali išgydyti. Pa- 
I veldima “išgydyto” individo li
ga pereis į vaikus. Tuo būdu 
paveldimos ligos medicinos dė
ka vis plinta. Šitaip plečiasi 
žmonių giminė be natūralios 
atrankos.

Susidaro dabar paradoksiška 
padėtis: medicina paveldimas 
ligas vis daugiau “išgydo”; bet 
paveldimos ligos mūsų vaikuo
se vis daugiau plėsis. Paveldi
mos ligos laimės lenktynes prieš 
mediciną. Šituo būdu vis dau
giau ir daugiau liguistų genų 
pereina į žmonių giminę. Natū
ralios atrankos iškritimas iš 
žmonių giminės 
svyrą. Medicina 
tūralią žmonių 
ką. Paveldimų 
iš generacijos į 
rosi vis didesnis.

Hemofilija paveldima kraujo 
liga, ankstyvesniais laikais 
reikšdavo trumpą žmogaus gy
venimo kelią: mirtis pasiimda
vo hemofilija sergančius vaikus 
ir jaunuolius. Hemofilai daž
niausiai nepalikdavo vaikų. Ši
ta kraujo liga mūsų laikais pra
rado savo aštrumą. Prieš krau
jo ligas medicina turi gerų prie
monių.

Cukrinė liga — Diabetes mel- 
litus — prie insulino terapijos 
prarado savo grėsmę; šituo bū
du yra sumažintas žmonių mir
tingumas. Šių laikų medicina 
gali pagydyti, bent iš dalies, 
abiejų lyčių nevaisingumą. Pa
veldimas medžiagų apykaitos 
sukrikimas (Phenylketonuria) 
yra didelio svaigulio priežastis. 
Laiku pradėtas gydymas ir die
ta sutvarko naujagimio medžia
gų apykaitos sukrikimus ir tuo 
būdu padeda išvengti ligos.

iš sveikų. Bet kol kas hera sta
tistikos.

Atominių spindulių įtaka
Atominis amžius yra kita 

žmonių giminės blogėjimo prie
žastis. Prie to prisideda įvairūs 
fiziniai ir cheminiai faktoriai. 
Pavojingiausias paveldėjimo ge
nų priešas, kaip bandymai su 
gyvuliais rodo, yra Jonizuojan
tys spinduliai. Šitie spinduliai 
yra trumpų bangų ir turi di
delę energiją. Didžiausią pavo
jų tuo būdu sudaro rentgeno, 
radiumo, elektronų, protonų ir 
neutronų spinduliai. Tam tik
ras šitų spindulių kvantas iš
šaukia paveldimą genų pasikei
timą. Spinduliai padidina muta
cijų dažnumą. Šitos spindulių 
sukeltos mutacijos dažniausiai 
reiškia paveldėjimo pablogini
mą. Radioaktyvūs spinduliai 
yra sunki paveldimų ligų prie
žastis. Atominės energijos nau
dojimas tik taikos reikalams 
vis vien neišjungia atominių 
spindulių pavojaus žmogaus pa
veldėjimui. Šito pavojaus didu
mas kol kas nėra nustatytas.

Chemikalų veikimas
Prie fizinių faktorių priside

da cheminiai, šitie taip pat ga
li pabloginti paveldėjimo genus. 
Šiais laikais daug yra mutage- 
ninio veikimo cheminių medžia
gų, medikamentų, dezinfekcijos 
priemonių, gėralų, išmetamų 
dujų, skysčių ir t. t. Chemika
lai užteršė didmiesčių orą. Mu- 
tageninį šitų medžiagų veikimą 
rodo bandymai su gyvuliais. 
Klausimas dar nėra pilnai 
tirtas. Bet pavojų šaltiniai 

būti žinomi iš anksto.
Išsigimėlių gausėjimas

Liguistumo genų ir tuo būdu 
paveldimų ligų dažnėjimas iš 
kartos į kartą po kelių šimtme- 
—. —— Ūtt Vi— -i .   L.. ......

suardė pusiau- 
eina prieš na- 

giminės atran- 
ligų dažnumas 
generaciją da-

Insulino pavojai

Mūsų tauta nuo paveldimų li
gų taip pat nėra laisva. Statis
tikos, deja, nėra, bet mūsų tau
tą apima tie patys paveldėjimo 
dėsniai. Vokiečiai tik kai kurių 
paveldimų ligų turi statistiką.

Paveldimas lūpos, žandikaulio 
ir gomurio plyšys tarp vokiečių 
paskutiniame šimtmetyje yra 
du kartus dažnesnis atsitiki
mas. Kraujo ligų dažnumas 
taip pat rodo kilimo palinkimą. 
Diabetikų skaičiaus pakilimas 
dabar nekelia abejojimų. Prie 
cukrinės ligos gydymo insulinu 
prisideda kita blogybė: insulino 
teratogenija. Insulinas gali su
kelti nenormalių vaikų gimimą. 
Eksperimentai su gyvuliais šitą 
patvirtina. Nenormalių vaikų 
gimimas iš cukrine liga sergan
čių motinų yra dažnesnis kaip

ri

iš- 
tu-

čių kultūrinę žmoniją gali pri- Į mųjų suprato šitų dėsnių svar- 
vesti prie “geninės mirties”: | bą žmonių paveldėjime. Šitie 
dvasinių ligonių, išsigimėlių ir dėsniai yra biologinio žmonių 
kitokių i 
sudarys daugumą, šitokią, ne-į 
visai malonią, pranašystę skel
bia H. J. Mueller, Nobelio pre
mijos laureatas. Aldous Hux- 
ley šitaip sako: ‘‘Medicina da-, 
bar padarė tokią pažangą, kad 
praktiškai nebeliko 
sveikų žmonių”. Šituo jis nori 
štai ką pasakyti: žmonės, ser
gantys paveldimomis ligomis, 
medicinos dėka užvaldys žemę. 
Sveikų žmonių skaičius eis ma
žyn. Kitaip pasakius, ateities 
kartų žmogus bus protezinis 
žmogus — “išgydytas” nuo pa
veldimų ligų, šitas žmogus iš 
pat ifiažų dienų turės būti gy
domas ir išlaikomas iki vedy
binio amžiaus. Tada jis savo 
paveldimą ligą perleis į vaikus.

nenormalumų žmonės giminės pagerinimo pagrindas.
Paveldėjimo higiena pasisako 

už vaikų gimimą tik iš sveikų 
tėvų paveldėjimo atžvilgiu. Nuo 
Galtono laikų paveldėjimas ar
ba genetika padarė didelę pa
žangą. Mendelizmo mokslas da- 

daugiau bar išsivystė į molekuliarinę 
genetiką, šitas mokslas dabar 
pasiekia paveldėjimo genų mo
lekules. Bet šiuo laiku paveldė
jimo problemų yra daugiau 
kaip Galtono laikais. Atominis 
amžius žmonių giminei sukūrė 
naujų pavojų

Paveldėjimo higiena
Kaip išvengti kultūrinės žmo

nijos “geninės mirties”? Medi
cina šito klausimo neišspręs. 
Mokslas turi išeiti prieš pagrin
dinę šitos blogybės priežastį. 
Individualinės higienos negana. 
Šių dienų gamtos mokslai kai-! 
ba apie paveldėjimo higieną. 
Paveldėjimo higiena turi kitą, 
dažnai piknaudotą pavadinimą, 
būtent, Eugenika.

Anglų gamtininkas F. Gal- 
ton 1880 metais išvystė pavel
dėjimo higienos ir aprūpinimo 
programą. Šitas gamtininkas 
sukūrė eugenikos sąvoką. Pro
grama aniems laikams buvo per 
ankstyvas reikalas. Gregor 
Mendel, augustinų vienuolis, 
1865 metais paskelbė paveldėji
mo dėsnius. Bet šitie dėsniai nu
ėjo į užmarštį. Antras šitų dės
nių atidengimas įvyko apie 1900 
metus. Galtonas vienas iš pir-
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VISI Į LIETUVIŲ DIENĄ

PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpjūčio mėn. 2 dieną

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO 
PARKE, Kennebunkport, Maine

11 vai.
12 vai. 

3:30 vai.

šv. Primicijų Mišios 
.................... pietūs 
kultūrinė programa

Pranciškonai kviečia visus kuo nuoširdžiau 
šiai dalyvauti šioje metinėje šventėje.

Storm
Windowt
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gyvenimas ateitimi ieško naujų 
kelių naujoms problemoms 
spręsti.

iwoinpE.sim5
TV-RAOI3AI-□UOST. RBK 

STEREO FONOGRAFAI-FLO 
ANTENOS - BATERIOO! 
■L. VIRT. PRIETAISAI-Vtoif/n kalnt k- grtkŲ*

3321S. Haltttd St.-CL.IHTCT4-!

PAGRINDINIS IR SMULKUS
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4818 S. Western, Chicago 9, UL 
4av ST. BCERBA LA 8-17*0

*

Žmonija kryžkelėje
Didžiausias žmonių giminei 

pavojus yra iš dvasinio nesuge
bėjimo prisitaikyti prie šiandie
ninės situacijos. Dabar praside
da atominis amžius. Žmonija 
negali galvoti tik apie praeitį 
ir užmiršti ateitį, šito sustingi
mo priežastys yra įvairios: ne
žinojimas tikrosios padėties, ne
susivokimas pagrindiniuose bio
logijos klausimuose, klaidingos 
politinės idėjos, dvasinis aklu
mas, klaidingos pažiūros. Žmo
nija šiandien yra kryžkelėje: 
gyvenimas praeitimi veda į ak- 
ligatvį, iš kurio nėra išėjimo,

IVI O V I N G
i SER8NAS per krausto baldus 
r kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
aidimai ir pilna audrauda.
2047 W 67 PI. WA 5-8063
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J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustynum 
VVA 5-9209 Chicago, III.
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 
P. RUDftNAS

4448 S. Western Avė.
Tel. 847-4829 ir YA 7-1026

Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

GR6-7777 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

5%j

4
*

on Investment boira. 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
mokome 4%% dividendų kns pusmeti Ir 
kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

■

■
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Storm 
Doorv
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Storm windows & doors of 
B.F.Goodrich KoroseaFrigid vinyl 
_ won’t plt, corrode, peel, crack, 

chip, tarnish, rot or rust

LU 5 — 6291

Nylono, stainless steel ar aluminijaus langai, 
durys, SIETELIAI.

ALUMINIJAUS NAMŲ PRIESTATAI (PATIO), STOGELIAI 
TVOROS. KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI MODERNUS 
NAMŲ PAGERINIMO REIKMENYS. DIDELIS PASIRINKIMAS 
(27 RŪŠIŲ).

eurrent dividend
4U% DIVIDENDU MORAM
Vi 1 metų Investavimo bonus 

dar išmokame po už
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCIIER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir ŠeStad. » v. r. — 4:10 p, 

Trečlad. uždaryta: ketvirtad.
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TURTAS £87,000,000

Už taupmenas mokame dividendą kas 3 menesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

%

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

JUSTIN MACKIFAVICII, Ir., 
Prezidentas

REZERVAI — $8,500,000

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCIIER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: VIrginia 7-1141

Cl/I D’C SELF□ l\ll VSERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

LIEPOS — JULY 23, 24, 25 D. D.

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full ųuart $/)..98

POPULAR BRAND OF IMPORTED FRENCH
COGNAC Fifth $4.. 9 8

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $/J.,89 
RICCADONNA IMPORTF.D VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29
CANADIAN HOST RARE 

CANADIAN WHISKY Fifth $3-29
ST. CROIX IMPORTED LITE OR 

DARK RUM Fifth $2.98
ESCORIAL GELB IMPORTED GERMAN

LiąiEI'R Fifth $5.69

ASSORTED IMPORTED 1961 VINTAGE
GERMAN WINES Fifth _98<

WURZBURGER OR LOUENBRAL IMPORTED
GERMAN BEER Case of 24—12 oz.
Bottles Case $7.95



ČŠtMUC. J.. . . „jsU,____ *1
K. P. Celiešius, Draugo lie

pos 11 dienos kultūriniame prie
de vertindamas Stasio Žilio 
“Gyvenimo šaltinius”, linksta 
taisyti tokius sakinius, kaip 
“Išpažintis buvo įsteigta ne 
žmogui kankinti, bet jam nura
minti”,, “Atgailos sakramentas 
yra skirtas sunaikinti nuodė
mėms, atgauti prarastai malo
nei bei nuopelnams”. Esą būtų 
tinkamiau pasakyti "kankinti 
žmogų, nuraminti jį” ir “sunai
kinti nuodėmes, atgauti praras
tą malonę bei nuopelnus”, nes 
po galiniuotinių veiksmažodžių 
reikią vartoti galininko, ne nau
dininko linksnį.

Abejojimas dėl vieno taisymo

MUSŲ KALBA

Sandra Čipkienė Natunmortas su kriauklėmis

Tas tiesa, kad su galiniuoti- 
niais veiksmažodžiais vartoja
mas vadinamasis objekto gali
ninkas, reiškiąs papildinį, pvz.: 
nusišluostė ašarėles, krimto rie
šutus, gaudė žuvis, statė vago
nus ir laivus, svarstė darbo pla
ną, sudarė sutartį ir sutvarkė 
reikalą, krovė kraitelį ir pynė 
vainiką, iškasė duobę ir kt.

Bet galiniuotinių veiksmažo
džių santykiai sakiniuose iš tik
rųjų daug platesni, nei čia mi
nimasis tiesioginio papildinio at
vejis. Galiniuotiniai veiksmažo
džiai gali eiti 
tariniais, bet 
dalimis. Tada 
žodžiais gali
ne tik galininko, bet ir kuris 
nors kitas linksnis.

sakiniuose ne tik 
ir kitomis sakino 
su šiais veiksma- 
būti vartojamas

riu dantų riešutams krimsti (J. 
Balčikonis), šitas tinklas geras 
žuvims gaudyti (J. Jabl.). Spyg
liuočių mediena plačiai panau
dojama vagonams ir laivams 
statyti (spauda), šaukim posė
dį darbo planui apsvarstyti 
(spauda), šiandien gražus oras 
šienui plauti (gyvoji kalba).Su
tartims sudaryti ir visam reika
lui sutvarkyti skiriamas dvejų 
metų laikas (V. Mykolaitis - Pu
tinas). Nėr man močiutės krai
teliui krauti, nėr man seselių 
vainikui pinti (tautosaka). Kiti 
pažadėjo ir vaikiukus leisti 
duobei iškasti (žemaitė) ir kt. 
(J. Balkevičiaus Dabartinės lie
tuvių kalbos sintaksė 288), Ži
lio sakiniuose tokia “priemone” 
yra išpažintis ir atgailos sakra
mentas, vadinas, čia turime sa
kinius su tikslo aplinkybe, to
dėl, mūsų supratimu, juos ga
lime palikti tokius, kokie para
šyti: Išpažintis buvo įsteigta 
ne žmogui kankinti, bet jam 
nuraminti. Atgailos sakramen
tas yra skirtas nuodėmėms nai
kinti ir prarastai malonei bei 
nuopelnams atgauti.

Daugiau: naudininkų verti
mas galininkais čia priešintųsi 
mūsų kalbos mokslo reikala
vimams.

St. Barzdukas

Stasio Žilio atveju turime ga- 
liniuotinio veiksmažodžio bend
ratį, kartu su naudininko links
niu einančią tikslo aplinkybę. 
Čia sakinio veiksniu arba papil
diniu pasakome-priemonę (daik
tą, įrankį, medžiagą, asmenį, 
laiko tarpą ir kt.) tam tikram 
tikslui pasiekti, o pats tikslas 
parodomas naudininku (ne gali
ninku!) su bendratimi. Aiški
namaisiais pavyzdžiais imkime 
mūsų aukščiau duotas atitinka
mų sakinių dalis, iš papildinių 
ir tarinių paverstas tikslo ap
linkybėmis: Aš tau duosiu šil
kų skepetėlę ašarėlėms nusi
šluostyti (J. Jablonskis. Netu-

PASTABOS IR NUOMONĖS
iiuiUiiiiiiiiiihniiinuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiini^

Pabarimai ir patarimai
lituanistams

Mūsų spaudoje kartas nuo 
karto pasirodo priekaištų mūsų 
kalbininkams. Reti tie balsai, 
tačiau įkyrūs ir kartais juo
kingi. Uoliausias šioje srityje 
yra Anis Rūkas. Jis prarečiui 
viename ar kitame laikraštyje 
prabyla lietuvių kalbos grynu
mo klausimu. Jam mūsų raštų 
kalba esanti sėte prisėta sve
timybių, kurių būtų galima, jo 
nuomone, išvengti, vartojant 
savus, grynus, lietuviškus žo
džius. Kaip galėtų atrodyti t

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

UETUVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. Western, PRosp. 8*5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nun 12 iki S valandos
Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos.

ga-kia grynai lietuviška kalba, 
lime patirti iš “Pasaulio Lietu
vio” Nr. 7—8 (1964 — D. M. — 
gegužės - birželio mėn.). Anio 
Rūko “Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNO” recenzijos. 
Joje pateikti Anio Rūko kalbos 
pavyzdžiai rodo jį esant “Auš
ros” laikų filologu, užsimaniu
siu pamokyti mūsų kalbininkus 
ir lietuvių visuomenę jo paties 
ištaisytos “grynos” lietuvių kal
bos.

Esama dar ir tokių tautiečių, 
kurie parašo laišką savo skai
tomo laikraščio redakcijai, 
trumpai - drūtai papliekdami 
kurią jiems akin krintančią ne
gerovę. Tačiau tų laiškų redak
cijoms mūsų spaudoje maža. 
Sis reiškinys liudija skaitytojų 
pasyvumą. Tačiau tokie laiškai, 
kaip kažkokio V-nio (prieš porą 
ar daugiau savaičių “DRAU
GE”), rodo visai kitą, visai prie
šingą Anio Rūko skelbiamų 
priekaištų kalbininkams kryptį. 
V-nio nuomone, mūsų raštų kal
boje perdaug uoliai lietuvinami 
svetimi vardažodžiai, ypač as
menvardžiai. Svetimtautis, skai
tydamas mūsų spaudoje mir
gančius vardų sulietuvinimus, 
nustebtų ir net pasipiktintų, 
matydamas iškreiptus asmen
vardžius ir vietovardžius. Ten

pat V-nis pateikia net pavyzdį, 
kaip lietuvis jaustųsi, skaityda
mas savo pavardę sulenkintą 
į “Barzdukievvicz”. štai stipri 
ir “nuoširdi” filologija! Primin
ta žinomam lituanistui, kaip at
rodytų jo pavardė, jei lenkai 
elgtųsi panašiai kaip lietuviai, 
iškraipydami svetimus asmen
vardžius. šia proga tenka už
tikrinti uolųjį V-nį, kad lenkai 
minėtos pavardės nelenkintų, 
kaip ir lietuviai savo spaudoje 
nieko neįpažįstamai nelietuvina. 
Čia tėra tik blogos V-nio nuo
taikos padarinys, kai jis pikto
kai puola mūsų kalbos autori
tetus, nevengdamas ir konkre
čių asmenų. Visas mūsų “be- 
atodairinio lietuvinimo” nusikal
timas glūdi tame, kad raštuose 
vartojami svetimi asmenvar
džiai ir vietovardžiai yra links
niuojami lietuviškomis galūnė
mis. Paliekant visus tuos var
dus jų originaliuose vardinin
kuose, nebūtų galima pasakyti 
ir viso sakinio padoriai lietu
viškai. Kadaise nacių okupuoto
je Lietuvoje buvo įsakyta var
toti tik “Adolf Hitler” be jokių 
lietuviškų galūnių visuose links
niuose. O kaip atrodė lietuviš
ka mintis sakinyje, okupantui 
jau nerūpėjo. Bet tai buvo kaip 
tik tos paičos rūšies reikalavi
mas, kurį įžvelgiame V-nio laiš
ke DRAUGUI.

Jau daug labiau įsidėmėtinas 
K. S. Karpiaus balsas, išreikš
tas visa 32-jų psl. brošiūra 
“Kalbos vienodinimo klausimu” 
(autoriaus leidinys, 1963, Cle- 
veland, Ohio). Su daugeliu au
toriaus tvirtinimų galima ne
sutikti, bet nemažą jų dalį ga
lima ir verta diskutuoti. Reikia 
manyti, kad K. S. Karpiaus1 
balsas nebus vėjams paliktas. 
Šia proga tenka palinkėti, kad 
visi kiti, ne Karpiaus masto, 
lietuvių kalbos mylėtojai (jei 
jie tikrai tokie!) prenumeruotų 
bendrinės kalbos laikraštį GIM
TĄJĄ KALBĄ. Jos prenumera
ta tik $2.00 metams. Už tą po
rą dolerių jie gautų 4 sąsiuvi
nius žurnalo, kuriame susirastų 
daug atsakymų į kylančius kal
binius klausimus. Padvigubėjus 
prenumeratorių skaičiui, galima 
būtų tikėtis GK virtimo mėne
siniu žurnalu. Tai būtų žymiai 
patriotiškiau, negu V-nio ir pan. 
rūgojimai lituanistų adresu.

Ta proga pateikiu ir GK ad
ministracijos adresą: Gimtoji 
Kalba, 5348 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60632.

V. Čižiūnus
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ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga

raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 
transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

O

2637 West 47th Street, Telef. LA 3*9663
CHICAGO 32, ILLINOIS

||T T %/ ® RADIO (LIETUVIAI)
r*I I I - V. Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

# .... .............
Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
gražiausioje ir geriausioje vietoje! CAPĘ COD kaip 
tik ir yra gražiausioji vieta, o
OSTERVILLE MA NO R 

JUOZAS KAPOČIUS, Sav.
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 
poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d,
Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Ine., West Bay Rd., Oflter- 

ville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: Osterville, Mass. 
GArden 8-6991.

' .... ..... ....... .11 -Į.2.......................

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrlnli dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

AND LOAN 

ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ............ 9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marąuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

• CM
• Ceftege leme Sevtaf*
• Heme Mertfege Lee ei
• Heme hipreruMid leeot
• Otrbfmei Ovb
• Inured Pemly Sevtoft
• Helery Fvblta Service
• AM typee ei Imerenee
• Pree •emmošdty reemc far yeer etfeetoeUM 

mee tingi
• Ce»h cherti end pey f«n»>y bMi with ewr 

ipedol money erder chadn. Ne tento torft 
fe memberi

• U. 1 Peitel Stom> M och Ine ServtaS
• Sėli ond rodoem U. S. lendi
• Twe largo frea parklnf kete
• Drhro*ln Wlndaw
• Save-byMob Kiti
• Travalen Checkš
• Šefe Depo* Senet
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0 vis dėlto dar yra neaiškumu
Kelios problemos Veneros metų paraštėje

ALEKSANDRAS KADŽIUS, Baltimore, Md.

Per visus 1964 metus dan
gaus skliautus dominuos Vene
ra, tarytum kokia žymi kino 
artistė, stebinanti visus savo 
šviesumu ir nuostabiu spinde
siu.

Kada ir kur?

Dabar ji tolsta nuo saulės ir 
vis šviesėja. Balandižo 10 die
ną ji pasiekė 46° kampą nuo 
saulės ir leidosi keturiom va
landom vėliau, negu saulė. Nuo 
anos dienos ji pradėjo artėti 
prie saulės, bet jos šviesumas 
didėjo, kol pasiekė maksimumą 
gegužės 14 d. Birželio 19 d. Ve
nera paskendo saulėss pinduliuo- 
se, ir įvyko vadinamoji konjunk
cija, t. y. susijungimas su sau
le. Liepos mėnesį ji pasirodė 
kitoje saulės pusėje ir vėl kar
tos savo spektaklį iki pat šių 
metų pabaigos, bet jau rytme
čiais.

efekto priežasčių ieško Veneros 
atmosferoje. Manoma, kad sau
lės šviesa plačiai išsisklaido 
viršutiniuose Veneros atmosfe
ros sluoksniuose ir dėl to jos fa
zės gerokai pasiankstina. Kiti 
mano, kad tai esąs ne kas kita, 
kaip šviesos kontrastų efektas.

Peleninė Veneros šviesa

Veneros fazės

Žiūrint pro teleskopą, Vene
ra atrodo ne taip, kaip kitos 
planetos, kurios visada mato
mos, kaip maži rutuliukai su 
paviršiaus dėmėmis. Venera tu
ri fazes, kaip ir mėnulis. Pir
masis jos fazes pastebėjo žy
mus italų mokslininkas, tele
skopo išradėjas Galileo Galilei. 
Šiemet kaip tik sukanka lygiai 
400 metų nuo jo gimimo datos.

Dabartiniu metu teleskopi
niam vaizde Venera atrodo lyg 
pusiau perplauta. Dėl to ši fa
zė vadinama dichotomija. Ji 
įvyksta tada, kai Venera būna 
elongacijoj, t. y., kai žemė ir 
Baulė, iš Veneros žiūrint, suda
ro 90° kampą.

Kodėl taip yra?

Nors šią planetos poziciją 
astronomai šiandie lengvai ap
skaičiuoja, bet praktikoje kap
rizingosios Veneros fazės nesi
laiko astronomų skaičiavimų. 
Jau 18 šimtmečio pabaigoj 
Schroeteris pastebėjo, kad di
chotomija skiriasi nuo teoretiš
kai apskaičiuotos datos net ke
letą dienų. Tas reiškinys dar 
ir šiandie vadinamas Schroete- 
rio efektu.

1960—61 ir 1962 metais 
Montrealio stebėtojai, o taip 
pat ir Britų astronominė drau
gija specialiai tyrė Veneros fa
zes. Jie nustatė, kad 1960—61 
m. vakarinio Veneros sezono 
metu (t. 
vakarinė 
ja įvyko 
Anksčiau,
skaičiuota. 1962 metų Vakarinio 
sezono metu dichotomija įvyko 
net nuo 11 iki 13 dienų anks
čiau. Iš tų tyrimų dar paaiškė
jo, kad skirtumas tarp tikrosios 
ir teoretiškosios fazės mažėja, 
fazei artėjant prie minimumo, 
t. y., kai Venera tampa siauru 
piautuvėliu. Vidutiniškai Vejie- 
ros fazės skiriasi nuo teoretiš
kų skaičiavimų 7—8 dienom.

Kodėl taip yra? Jokiu būdu 
negalima tikėti, kad skaičiavi
mo teorija būtų klaidinga ar 
stebėjimo daviniai netikslūs. 
Čia veikia kitos, nežinomos prie
žastys, todėl astronomai gali 
tik spėlioti. Vieni Schroeterio

Kitas paslaptingas Veneros 
reiškinys — tai vadinamoji “pe
leninė” jos šviesa. Būna atvejų, 
kada tamsioji Veneros pusė yra 
įžiūrima, ypač kai Venera būna 
arti išvidinės konjunkcijos, kai 
jos piautuvėlis yra gan siauras. 
Likusi tamsioji planetos dalis, 
t. y., jos nakties pusė, lyg ir 
šviečia silpna pilka šviesa. Vie
ni stebėtojai sakosi labai retai 
matę šį reiškinį, kiti tvirtina 
pastebėję jį beveik kiekvienos 
fazės metu.

Panašus reiškinys mėnulyje 
yra lengvai išaiškinamas: žemė, 
atmušdama saulės šviesą, ap
šviečia tamsiąją mėnulio pusę. 
Bet Veneros žemė negali ap
šviesti, nes per toli, ir nėra jo
kio kito artimesnio kūno, kurs, 
atmušdamas saulės spindulius, 
apšviestų Veneros naktį. Tad 
iš kur toji šviesa? Astronomai 
turi davinių manyti, kad galė-

Cia mėnulis — Venera didžiausio 
spindėjimo metu. Fotografuota 200 
inčų diametro teleskopu Mt. Palo- 
maro observatorijoj.

/

y., kada Venera buvo 
žvaigždė), dichotomi- 
nuo 7 iki 10 dienų 
negu teoretiškai ap-

tų būti Veneros pašvaistės. 
Kaip amerikiečių erdvės laivo 
Mariner II skridimas parodė, 
Venera neturi intensyvaus mag
netinio lauko, tad jos pašvais
tės galinčios būti lygiai pasi- 
skirsčiusios aplink visą plane
tą, ne taip, kaip žemėje, kurios 
pašvaistės, magnetinio lauko 
įtakoje, koncentruojasi tik apie 
ašigalius.

Jeigu tikrai pašvaistės suke
lia tamsiosios Veneros dalies 
švitėjimą, tai jos turi priklau-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupya’te pirkdami čia 
Įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street

Nuotrauka Vytauto MaželioRami pakrantė

KIŠENINĖS KNYGOS...
(Atkelta iš 1 psl.)

dabar jau pradeda šiauštis. Jų 
tarpe atsiranda ir “paperbooks” 
priešai. 1961 m. pradžioje Švei
carijoje gyvenąs Max Piėard, 
vokiečių spaudoje paskelbė sa
vo argumentus prieš kišenines 
knygutes. Jam ypatingai nepa
tiko serijinis tų knygų leidimo 
būdas. Svarbiausias argumen
tas — tokio pobūdžio knyga 
virtusi masiniu produktu. Kai 
knygutės leidžiamos serijomis, 
tai, girdi, knygos nebegali būti 
individualiai parenkamos ir rei
kiamai panaudojamos. Kai skai
tytojas knygą panaudoja kaip 
prekę, tai sunku kalbėti apie 
turinio ar dvasinės formos po
veikį. Šveicaras, apkaltinęs ki
šenines knygas, iškėlęs savo ar
gumentus, atrodo, laukė atsi-

liepiant tų knygų šalininkų, ger
bėjų. Kaip nebūtų keista, bet... 
į Picardo argumentus nebuvo 
atsakyta.

Hemingway šalia skalbimo 
miltelių...

Tik metams praslinkus, šių 
metų pirmoja pusėje, per Fed. 
Vokietijos televiziją įvyko pasi
kalbėjimas apie šias kišenines 
knygutes. Ir kas gi pasirodė? 
Daugumoje pasisakyta prieš. 
Žiūrovams parodytas “super
marketo” vaizbas: šalia skalbi
mo miltelių, pamidorų, matyti 
išdėstytos ir pigiosios knygos 
— čia ir Hemingway ir Mauriac 
ir vokiečių Boell. Iškeltas klau-

syti nuo saulės aktyvumo. Bet 
šiai išvadai patvirtinti dar 
trūksta stebėjimų. Dar nėra nu
statyta, ar peleninės šviesos pa
sirodymas turi kokį ryšį su sau
lės dėmių veikimu.
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GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu- Į 

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lkl8:00 

valandos vakaro.Rankomis ispiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

toje savo atostogų metu susi
pažins su kokia biografija ar 
su masių psichologijos proble
ma, tai ar tokiu atveju kuris 
nors iš intelektualų galėtų pa- 

o kodėl jos ma- sipriešinti? Ar nieko nereiškia,

simas: ar dera spausdintą žodį ’ mis. Girdi, jei įstaigos tarnau- 
drauge pardavinėti su skalbimo 
milteliais? Vienas iš žurnalistų 
net nurodęs, kad, girdi, gal šios 
knygos ir masiniai perkamos, 
bet... jos neskaitomos. (Čia kil
tų klausimas
siniai perkamos?)

Tačiau dabar jau spaudoje 1 
atsiranda ir daugiau argumen
tų, pateisinančių tų “paper- j 
books” leidimą ir masinį pa- i 
skleidimą. Tie patys vokiečiai 
dabar primena prancūzų gele-1 
žinkelių stočių kioskų vaizdus 
— čia šalia bulvarinių laikraš- . 
čių, spalvotų kriminalinių ar 
“wild west” istorijų, lengvai ga
li įžiūrėti vieną ar kitą Gon- 
court premijuotą romaną. Ten 
tai įprasta, ir niekas dėl to ne
sipiktina. Pastarojo dešimtme
čio vakarų pasaulio žmonės, pa
galiau, ne vienoje srityje susi
duria su vad. masių fenomenu. 
Milijonai žmonių keliauja po 
užsienius, milijonus išleidžia 
atostogoms, plokštelėms, foto 
nuotraukoms. Jei tų kišeninių 
knygų tiražai yra bent dešimtį 
kartų didesni už vad. “norma
liųjų” knygų tiražus, jei auto
rius pasiekia žymiai daugiau 
skaitytojų, tai ar dėl to kenčia 
kultūra?

Argumentų “už” skaičius vis 
auga... Sakoma: ar nereikia 
džiaugtis, kad tų knygučių for
matas, svoris ir kt. įgalina jo
mis naudotis, t. y. jas skaityti, 
ir atostogų metu, lėktuvuose, 
traukiniuose, savaitgalių progo-

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITTVINAS, Prez.

3039 S. Ilalsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p.

kai šimtai tūkstančių studentų 
virsta masiniais knygų skaity
tojais? Taigi, vis daugiau pasi- 

I sakoma už šias “paperbooks”, 
ir neatrodo, kad tektų asejoti 
jų dar didesniu įsigalėjimu 
ateity.

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sią šukuotoju.

Artistic Beauty Salon 
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098 

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

— nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak.Val.
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
oi

SuperFIame Į

Smcloir

3605 West 63rd St, POrtsmouth 7-8020

J

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

,, ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 5VALANDOS: PIRM.’ ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8
ŠEŠTAD. 9 v r. Iki lt v. d. Trečiad. uždaryta

STEIN TEXTILE CO.
f 616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.9 TELEFONAS — HARRISON 7-3737
% Jefferson St., Chernin’s aikštėje.
K Atdara kasdien Įskaitant Ir sekmad nuo 9:15 r. Iki 5:30 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta masinom:- už kampu i Alau

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Tevtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių. šilko, nylnns, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, ėinčilos, “needlepoint” ir kitų.

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

AUTOMOBILIU TAISYMAS. 
Stabdžiu įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas Ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais 
Naudokitės mūsų žemomis

■lingu darbu

ČESAS AUTO
?423 West 59fh Street

kainomis, garantuotu Ir aąži-

REBU1LDERS
Chicago 29, Illinois

GRivehfll 8-7777

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų. 
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., Ir SeStadlenlals nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 ik! 4:30 po pietą

.... ----- ^1
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE * MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARI. ASSURANCE COMPANY
REI.IANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAb INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUAbTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

OMAIJ.EY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-520ą
%

i



• Sendraugių ateitininkų sto
vykla įvyksta “Dainavos” sto
vyklavietėje prię Manchester, 
Mich., rugpiūčio 2—9 d. d. Sa
vaitei pramatyta tokia studiji
nė programa.

Sekmą.dienį, VIII. 2. Kun. dr. 
A. Liųjma, S.J. “Visuotinis Baž
nyčios Susirinkimas”.

Pirmadienį, VII. 3. Dr. A. 
IJulevičius “Liturginis atsinau
jinimas ir mes”.

Ąntrądienį, VII. 4. G. Ivaš- 
kienė “Moteris visuomenėje ir 
Bažnyčių je”.

Trečiadienį, VIII. 5. A. Ve- 
dteekas “Lietuviai, vietinė poli
tika ir laisvės kova”.

Ketvirtadienį, VIII. 6. S. Rad
vila “Lietuvių katalikų spauda 
šių laikų perspektyvoje”.

Penktadienį, VIII. 7.
♦ Palubinskas “Kaip mes 

jame turtą?”
šeštadienis, VIII. 8. 

Vygantas “Pasauliečio vaidmuo 
Bažnyčioje”.

Stovyklą baigiant, VIII.8 vaka
re įvyksta dailiojo žodžio kon
certas, kuriame dalyvauja: K. 
Almenas, V. Bogutaitė - Keb- 
lienė, K. B radimas, K. Keblys, 
D. Kolbaitė, J. švabaitė - Gy
lienė.

• Dr. Juozo Girniaus paskai
ta “Dainavoje”. Dr. Juozas Gir 
nius “Dainavos” stovyklavietėje 
VIĮI.9 skaitys paskaitą, kurioje 
bu apžvelgiamas išeivijos dvide
šimties metų kultūrinis gyveni
mas. Paskaitą ruošia sendrau
gių ateitininkų stovykla ir ben
drinė studijų savaitė.

Bronius Kviklys

Dr. F. 
naudo-

ų 
Dr. V.

katalikų
Šiomis 

spaudos

• Stambus lietuvių 
mokslininkų leidinys, 
dienomis Romoje iš 
išėjo Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos “Suvažiavimo Dar
bų” penktasis tomas. Leidinys 
apima 660 didelio formato pus
lapių. Jame surinktos 1961 me
tais Chicagoje įvykusio Akade
mijos suvažiaVitnd paskaitos. 
Redagavo prof. Antanas Liui- 
ma, kuris dabar yra Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos pir
mininkas.

Albinas Adomai- 
chemikas, dirba 
laukinių gyvulių

• Vytautas 
tis, tyrimų 
JAV žuvų ir 
tyrimo centre Laurel, Mary- 
land. Jis yra baigęs chemijos 
studijas Šv. Kryžiaus kolegijo
je VVorcestery, Mass., ir ten 
pat gavęs organinės chemijos 
magistro laipsnį. Studijas gilin
damas dar išėjo cheminio bio
loginio ir radiologinio karo kur
sus, cheminio korpuso kursus, 
žibalo inžinierijos kursus Qali- 
fornijos universitete, gilinosi į 
naujausią JAV cheminę pažan
gą. Dėstęs aukštosiose mokyk
lose ir dirbęs žibalo pramonėje, 
ųųo, 1957 nj. dirba minėtoje žu
vų ir laukipių 
įstaigoje. Yra 
draugijos vyr. 
darbis lietuvių 
spaudoje, 
chemijos
mokslo žurnaluose.

gyvių tyrimo 
JAV chemikų 
nariu. Bendra- 
ir amerikiečių

rašąs specialiuose 
ir artimų sričių

• Donelaičio vertėjas rusų 
kalbon paleistas iš katorgos. 
24 metų amžiaus sovietų poe
tas ir vertėjas (į rusų kalbą 
išvertęs Donelaičio “Metus”) 
Josif Brodskį neseniai grįžo iš 
priverčiamųjų darbų stovyklos. 
Kovo mėn. jis buvo nuteistas 
kaip “veltėdis” penkeriems me
tams priverčiamųjų darbų. Jo 
eilėraščiuose buvę rasta antiso- 
vietiškumo. Brodskis atliko 
bausmę kaip mėšlo išvežiotojas 
viename Archangelsko sovcho- 

' ze. Brodskio ištrėmimas liudi
ja, kad komunistinėje santvar
koje kiekvieno, kuriuo nors at
žvilgiu partijai nepatinkančio 
kultūrininko likimas yra ir to
liau despotų rankoje, nežiūrint, 
kuriais vardais sovietiniai tiro
nai besišauktų. Brodskis iš ka
torgos buvo paleistas, tur būt, 
dėl to, kad rašytojo ištrėmimas 
labai plačiai nuaidėjo laisvojo 
pasaulio spaudoje, o taipgi kė
lė nepasitenkinimą kituose so
vietų rašytojuose.

• Broniaus Kviklio “Mūši; 
Lietuvos” antrasis tomas jau 
spaudoje. Juozas Kapočius, Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas 
Bostone, jau pradėjo Br. Kvik
lio “Mūsų Lietuvos” II-jo to
mo spaudos darbus. Naujasis 
ML tomas apims Utenos, Ro
kiškio, Kauno, Kėdainių, Uk
mergės, Biržų, Šiaulių apskri
čių vietovių aprašymus ir, gal 
būt, Sūduvos šiaurinę dalį. Ir 
ši knyga bus gausiai iliustruo
ta nuotraukomis, paveikslais, 
žemėlapiais. Manoma, kad ML 
II tomas pasirodys 1965 metais. 
I-sis tomas, apie kurį “Drauge” 
if kituose laikraščiuose buvo 
plačiai rašyta, susilaukė labai 
palankaus visuomenės įvertini
mo,

• A. J. Greimo straipsnis 
“Dramatis personae” — seman
tinė (kalbinė) studija — iš
spausdintas naujausiame nume
ryje žurnalo “Arena”, leidžia
mo Londone. Šis A. Greimo 
straipsnis tai ištrauka iš ilges
nės studijos “Introduction a la 
semantiąue structurale”, para
šytos prancūzų kalba.

• “Keisti dalykai vyksta mū
sų literatūroje”. Sovietų Rašy
tojų. Sąjungos orgąiųųi. ‘^įjįęr. 
raturnaja Gazeta” vienoje pas
kutinių laidų aštriai puolė ke- 
turius neseniai pasirodžiusius 
sovietinius romanus. Esą juose 
skirta per daug vietos sausiems 
techniškiems klausimams ir per 
mažai susidomėta gyvais žmo
nėmis. Žurnale rašoma: “Keisti 
dalykai vyksta mūsų literatū
roje. Viename romanų aiškina
ma, kaip drėkinamos stepės, ki
tame kaip veisiamos žuvys, 
trečiame — kaip greičiau sta
tyti namus... Juk statybos įran
kiai ar alyvos vamzdžiai nega
li būti literatūros kūrinių ob
jektais... Pirmoje eilėje reikia 
paliesti žmones... Jei kūrėjas 
nekelia žmonių abipusių ryšių, 
jų džiaugsmų ir rūpesčių, jis 
jau —i nebe kūrėjaB. Romanų 
autoriai temas apie statybą ar 
drėkinimą turėtų perleisti spe
cialistams...’’ (Vėl stebime keis
tis reiškinius. Kaip maskvinio 
žurnalo raginimą suderinti bu 
partijos reikalavimais, kaip su
prasti lietuvio rašytojo J, Do
vydaičio pastarojo meto entu- 
zizmą, aprašant įmonių ar elekt
rinių darbus ir Lietuvos partie
čių pasitenkinimą? — E.).

• Geros nuotaikos jubiliejus. 
Lietuvoje kuriančiam rašytojui 
Jonui Dovydaičiui liepos 12 (įl, 

' sukako 50 metų amžiaus. Ta 
proga “Literatūra ir Menas” 
(nr. 28) paskelbė pasikalbėji
mą su Dovydaičiu. Jis teigė, 
kad “proza negali atitrūkti nuo 
komunizmo statybos uždavinių”. 
“Tiesoje” (nr. 162, liepos 12) 
paskelbtame A. Pociaus straips-
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENE

Keistasis paauglių pasaulis
Jau senokai yra žinoma, kad 

gerai nusimaną savo profesi
joje ekrano aktoriai pageidau
ja nevaidinti su vaikais ar gy
vuliais. Filmas “The World of 
Henry Orient” yra tikras įro
dymas, kad jie visad buvo tei
singi. Netgi tos aukštas meni
ninkas, kaip Peter Sellers, ne
gali konkuruoti su dviem jau
nom, šviežių veidų jaunuolėm, 
15 ir 17 m. amž., kurios debiu
tuoja šioje nekvailoje komedi
joje.

Tippy VValker ir Merrie 
Spaeth yra visas XX-tojo amž. 
paauglių “cimusas”. Jos žino 
“viską”: apie persiskyrimus, 
psichiatriją; kramto gumą, iš
pūsdamos burbulą ir jį susprog- 
dindamos, “įsimyli” vyresnius 
vyrus, o faktinai yra labai vie-

nišos mergaitės. Viena — iš su
irusios šeimos, kita — apleista 
turtingų bei abejingų tėvų, ypač 
pĮiuškės motinos.

Filmas persunktas didele do
ze humoro ir jautriomis sceno
mis sentimentaliems žiūrovams, 
kartu gi prikimštas keistomis 
situacijomis ir aštria ironija ki
tai kino lankytojų grupei. Ki
taip tariant, šis filmas yra pra
moga plačiai publikai; įvairių 
tipų, amžiaus, reikalavimų ir 
net išsilavinimo.

Petęr Sellers, Henry Orient 
rolėję, yra vidutinio talento

koncertinis pianistas, taipgi 
veidmainis ir donžuanas. Jo mė- 
giamiausįąs. “ų^sipmųnas’’ M^ų- 
hattane — praleisti laiką su 
turtingomis ištekėjusiomis mo
terimis.

Tačiau visas veiksmas vysto
si ne apie jį ir jo gyvenimą, 
bet centralizuojasi apie 14-ihe- 
tes mokines, kurias pasigėrėti
nai natūraliai žaismingai suvai
dino aukščiau njinįmos dyi “ne
žinomosios”.

Dvi draugės, Valerie ir Ma- 
rian, bežaisdamos savo įsivaiz
duotame pasauly, sekioja pas
kui pamėgtą ekcentrišką pianis
tą Henry Orient, kartais ras- 
damos jį kompromituojančięse

situacijose. Jų nuotykiai yra la
bai juokingi, o dar juokingesnė 
yra, pianisto reakcija. Po fcai 
kai kurių vargų ir bėdų viskas 
baigiasi laimingai vargšei Tip
py — nors tai ir nėra įprastos 
rūšies “happy and”.

Jaunoji Paula Prentiss pasi
rodo kitokioje rolėję, kaip jai 
iki šiol įprasta. Angelą Lansbu- 
ry įtikinančiai suvaidino vėja
vaikę žmoną ir motiną.

Nunnaly Johųson ir jo duk
tė Nora parašė nuotykingąjį 
tekstą pagal jos pačios parašy
tą romaną. George Roy Hill su
režisavo protingai ir lengvai. 
Suaugusiems ir jaunuoliams.

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus Ir kt. Ifirūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavlmui.

Visas darbas yra garantuotas 
aitdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL., 60609

ir

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

Siunčiami siuntiniai
LIETUVĄ

ir kitus kraštus
Didelis pasirinkimas medžiagų 
kitų prekių.

EXPRESS GIFT PARCEL CO.
3820 S. HALSTED ST., LA 8-2021 

Liusė Kavaliauskiene

l

ir

nyje nurodoma, kad J. Dovy
daitis liko ištikimas savo pa
grindiniam kūrybos principui — 
“operatyviai atsiliepti į karš
čiausius ir reikšmingiausius da
barties įvykius. Jis myli svaigi
nantį ir mūsų žemę keičiantį 
tempą...” Paklaustas apie sa
vijautą, rašytojas atšovė — 

.“geresnės nereik”. Ųiepos 11 d. 
vad. Aukščiausio Sovieto įsa
ku, u# “nuopelnus, vystant lie
tuvių tarybinę literatūrą ir so
cialistinę kultūrą” J. Dovydai
čiui buvo suteiktas nusipelnusię 
kultūros veikėjo garbės vardas 
Cbeje, Lietuvoje žmonės sako 
‘(pasipelniusio” — E.)..

Illllllllllliiillllllllllllllllllllllllllllilllilllll
LEO’S SINCLAIR SERVICt

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 

Tune-ups Ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonu PRospect 8-9588 

illllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilli

SIUNTINIUS Į LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
’Ltcenzijuota lietuvių Įmonė regis

truota Ų.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARŲUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
3212 S. Halsted. Chicago 8, 1U. 

Tel. CA 5-1864
2439 W. 69 st. ir 2608 W. 69 St., 

Chicago 29. III.
Tel. — WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos,

• skalbimo masinos, automobiliai.
motociklai, pianinai 1S Europos

• ir Sov. Sąjungos sandėlių.
, Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai

SIUNTINIAI -- DOVANOS Į SSSR

PACKAGE EXPRESS X TRAVEl AGENCY, INC
(Licensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS 
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, New York - Tel. IN 7-5522

DĖMESIO DĖMESIO

Pranešame, kad pagal naują susitarimą
press jau dabar galite siųsti savu giminėms
rėš primokėti gaudami įvairiausių produktų 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠLAIDOS produj^ųuus parinkti ir jieips nu
siųsti į bet kurią SSSR dalį. • , ...

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje, Odesoje ir Rygoje.
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20 dienų užsakymui atėjus į Maskvą.
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, tarp jų — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro

tus, saldainius ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovaninių siuntinių kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys iš katalogo.
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

MOŠŲ SKYRIAI:
1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
46 WH1TEHEAD AVENUE
963 BTJ5ECKER STREET
13 SARGENT STREET 
IOT^M^nue

107 SO VEBMONT AVENUE

701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 albanu Avenue
303 GROVE STREET 
1200 South Avėnue 
1028 KENILAVORTH AVENUE 
11339 JOŠ CAMl’Al AVENUE

NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS

tarp Vnešposyltorg, Maskvoje ir Package Ex- 
ir draugams siuntinius i SSSR, jie nieko netu- 
sįuutinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR

Y.
N. Y.

BROOKLYN, N. 
N>W YOIU* 3, 
NE1VARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA. N. Y.
COHOES, N. Y. 
FARM1NGDALE, 
PHJLADELPHJLĄ 2“, 
ALLENTOtVN, pa. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BAIZTIMORE 31, MT), 
BUFFAIjO, NETO YORK 
gETROIT 12, MICH.

ARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CI.EVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.

N. J.

N. J. 
23, PA.

IN 7-6465 
OH 4-1540
MI

OI. 
RE 
FĖ 

363-0494
PO 
HE 
BA 
DU 
HU
DI
TX 
TO 
CH
HE
GR
PR
TO

2-24.52 
7-6320 
2-7470
7- 2727
9-4507
5-0415
5-42.10
5- 0550
6- 2818
2-4240
5-0700
8- 0298 
7-5104
5-0308 
5-9740 
1 -0096
9- 3980

REIKALAUKITE MUSŲ
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama

M43 WE8T «Srd 8TMSI
Telef. PR 8-0888 PJt 8-68-U

GUŽAUSKŲ BEVERLY N1LLS GELINY6IA
Geriauaioa gėlas dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
TRYS MODERNIŠKO8 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PELNYKITE '
Dividendus Ketvirčiais

TAIP... pas mus Jūs turite pasi
rinkimų Įvairių taupymo sąskaitų 
atitinkančių Jūsų reikalavimams...

ATVYKITE TUOJ PAT
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INVESTMENT sąskaitoms.

Indšlial apdrausti Iki $10,000.00 
federalinės Valdžios įstaigos.

VISOMS TAUPYMO SĄ-TOMS

Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių baudų už prieš 
terminą atmokėtas paskolas.

ST. ANTHONY
SAVINOS & LOAN ASS’N

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii.
NEMOKAMA VIETA AUTO

MOBILIAMS
Telefonai: 656-6330 ir 242-4395 
Joseph F. Gribauskas, Exec- Sek- 
-----

KH I

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales, Ine 
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515 

CHRYSLER - Imperini — PLYMOUTH ■ Valiant — BARACUDA 
300 gerų vartotų automobilių. laibai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų.

Didžiausią ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel OOmmodore 4-2228

ANTANAS M. PRILUPS
8307 UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ._____Tel. LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. h'epos mėn. 25 d.

Redaguoja St. Seminienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIENĖ 
BIRUTĖ

J. DAINAUSKAS, Chicago, III.

Emigracijoje,* tarp kitų orga
nizacijų, atsikūrė “Birutininkių 
draugija", kurios pilnas pava
dinimas yra "Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštienės Birutės 
Karių šeimų Moterų draugija", 
jau Lietuvoje turėjusi gražų 
veiklos balansą ir tradicijas, 
puoselėdama meilę Lietuvos 
praeičiai, menui, lietuviškumui. 
Birutininkių vadovybė, tęsdama 
tas tradicijas, sumanė, vieton 
savo vėliavos, pateikti visuome
nei valdovės Birutės portretą, 
kur; padarė mūsų garbus me
nininkas prof. A. Varnas. Nau
jasis portretas buvo atidengtas 
birutininkių surengtame kon
certe š. m. kovo 14 d. Birutinin
kių valdybos nutarimu, tas 
portretas bus atiduotaą Čiur
lionio galerijai.

Birutė nėra kokia legendari- 
nė ar mitologinė figūra. Tai 
mūsų istorijos gyvas asmuo, 
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio 
žmona ir Vytauto Didžiojo mo
tina; berods, daugiausia išgyve
nusi Trakų pilyje. Aleksandro 
Bychovec (buv. Valkavisko ap
skrities žemių ribų apeliacinio 
teismo pirmininko) rastoje ir 
Teodoro Narbuto 1846 m. iš
leistoje Vilnioje "Lietuvos Kro
nikoje", skyriuje užvardintame 
“Lietuvos Didžiųjų Kunigaikš
čių kilmė..." randame: “...Val
dydamas Trakuose ir Žemaiti
joje, Kęstutis išgirdo apie Pa
langos merginą, vardu Birutė, 
kuri savo dievams stabmeldiš
ku papročiu pasižadėjo laikyti 
skaistybę ir pati buvo žmonių 
garbinama it dievaitė”, šioje 
vietoje kronikos rastame origi
nale, kaip tai pažymi T. Narbu
tas, “apačioje kitu rankraščiu 
prirašyta; Nb. Birutė: ištekėjo 
1343 m., liko našlė 1382 m., mi
rė 1416 m.

Kaip atrodė Birutė?

Toliau toje kronikoje trum
pai rašoma apie Kęstučio pirš
lybas bei vedybas ir Naujųjų 

Ašaros jau nudžiūvo... Susan Scranton apsiverkė, kai jos tėvas 
respublikonų konvencijoje nebuvo nominuotas kandidatu į prezi
dentus. Tačiau ir ji, kaip matome, greit pasipuošė dviem Goldwa- 
terio sagutėmis ir šiltu šypsniu parodė, kad širdies daugiau nebe
skauda...

Trakų įsteigimą, į kur Kęstu
tis perkėlė savo sostinę.

Iš kitų kroninių žinių mato
me, kad Lietuvos valdovo Kęs
tučio žmona buvo Žemaičių ba
joro Vydimanto duktė ir, pagal 
padavimą, buvo vaidilutė prie 
ugnies, skirtos deivei Prauri- 
mai pagerbti. Dar iš kitų kro
nikinių žinių patiriame, jog būk 
tai Kęstutis, išvogęs Birutę iš 
Palangos, pradžioje ją slėpė 
naujoje Trakų pilyje, ant salos 
Galvės ežere, kur gimė Vytau
tas.

Tačiau nė viena tų žinių ar 
padavimų nieko nesako apie Bi
rutės išvaizdą. Gi dabar susi
dariusį "tradicinį” Birutės vaiz-

Kunigaikštienė Birutė

dą mes randame vien XIX a. 
pradžioje Silvestro Valiūno 
(1787—1831) parašytoje ir 
Dionizo Poškos ištaisytoje, 1828 
m. paskelbtoje “Birutės daino
je”. Toji daina sako: “Ant ma
rių krašto Palangos miestelyj... 
kol buvom ponais ir gudų ir 
prūsų... skaisti, kaip rožė ir rū
ta, kunigaikštienė gyveno Biru- 
ta. Nebuvo ana kokia karalaitė, 
bet iš Palangos vargdienio mer
gaitė, žemčiūgais brangiais ir 
aukso auskarais ne gašavojos 
vaikštinėt pamariais. Ji savo 
darbo marškinius dėvėjo, trum
pą, rainuotą sijoną turėjo; ant 
gelsvų kasų — rūtų vainikėlis, 

ant balto kaklo — gintaro šniū
relis...”

Nebeabejotina, kad tas Biru
tės “portretas’’ sudarytas vien 
poeto vaizduotės, pagal to lai
ko propaguoto “liaudies roman
tizmo rėmus.

Lenkų iškraipymai
Kai kam atrodo, jog šiandie

ną neturi jokios reikšmės, kaip 
mes tituluotumėme savo anuos 
valdovus, kaip vaizduotumėme 
jų menamus portretus. Galima 
būtų su tuo sutikti, jei sveti
mieji, o ypač lenkai bei rusai, 
nuolat nepabrėžtų, kad pvz. 
“ano laiko Lenkija buvo kara
lystė, o josios valdovai kara
liai, su kuriais, tariamai, skai
tėsi visi Vakarai, gi Lietuva 
buvusi tik kunigaikštystė ar 
Didžioji kunigaikštystė ir jo
sios valdovai buvo žemesnio 
rango, nei Lenkijos valdovai. 
Tokie teigimai lenkų ir šiandie
ną įkyriai yra propaguojami ir 
svetimieji (o ne retai ir mūsų 
žmonės, rašantieji istorinėmis 
temomis. Tokių iškraipymų at
žvilgiu, visų pirma mes patys, 
turime pradėti istoriniai teisin
gai tituluoti ano laiko savo val
dovus, lygiai kaip ir tinkamai, 
valdoviškai, juos vaizduoti, nes 
to laiko Lietuva buvo kokius 
7 kartus didesnė ir stipresnė, 
o tuo pačiu ir turtingesnė, nei 
to laiko Lenkija.

Lietuvos karalienės Mortos, 
kaž kaip nedrįstama vadinti, ti
tuluoti “Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštienė”, gi Birutei, ir iš vi
so ano laiko Lietuvai bei josios 
valdovams, net savieji nenori 
pripažinti Vakarų taikyto ka
ralystės ir karalių titulo. Tuo 
tarpu ir aršiausi Lietuvos prie
šai niekur nepateikia jokių duo
menų, kad Lietuva, kuriuo nors 
būdu, po Mindaugo laikų, būtų 
(pvz. kokiu nors aktu) “degra
duota”, būtų tapusi, ypač ano 
laiko tarptautiniuose santykiuo
se, menkesnė valstybė, nei ji 
buvo Mindaugo laikais, o tuo 
labiau menkesnė už Lenkiją. To 
dar galima buvo nepaisyti, ka
da mūsų pačių pažinojimas mū
sų istorijos buvo dar gana pri
mityvus, daugumoje paremtas 
vien priešų komentarais. Ne
abejotina yra, kad “Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės” ti
tulas Lietuvai, ypač, kai ji bu
vo gretinama su Lenkijos vals
tybe, buvo pradėtas taikyti nuo 
XV amž. vidurio, Kazimiero Ge- 
diminaičio laikais, pirmon eilėn 
jo vaikų auklėtojo Jono Dlugo
šo kronikoje, kuri buvo para
šyta dideliausio ano laiko Lie
tuvos valstybės priešo, lenko, 
ir, jau net šiandienine prasme 
lenkininko, Zbignievo Olesnic- 
kio įtakoje, šiandieną jau ne
abejotina, kad visos J. Dlugo
šo primetamos “nuodėmės” Len
kijos kaimynams, jų valdovams, 
o jų tarpe ir Lietuvos, didžia 
dalimi yra Dlugošo išgalvotos. 
Lenkai, neišgalėdami ginklu už
valdyti Lietuvos, gerumu, ke
lis šimtmečius, kultūriškai bu
vo okupavę Lietuvą, per tuos 
ilgus šimtmečius pasisengdami 
ir mums patiems ir kaimynams 
mūsų praeitį neišpasakytai ap
juodinti, iškraipyti. Per ištisus 
amžius Lenkija migdė Lietuvą 
užgulusi, troškindama lyg tas 
legendos šikšnosparnis. Lenki
ja pamilo poetingą Lietuvos 
praeitį, bet ir šiandieną negali 
atleisti naujų laikų lietuviams

O. Bačkienes sveikinimas Lietuvių kongrese
Ponia Ona Bačkienė, Lietu

vos pasiuntinybės patarėjo Wa- 
shingtone žmona, atstovavo Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų sąjungą Amerikos Lie
tuvių kongrese, įvykusiame bir
želio 26—28 d. O. Bačkienės 
jautrūs sveikinimo žodžiai, pa
sakyti A. L. kongreso metu, 
priminė pavergtos lietuvės mo
tinos dalią. Ji pasakė:

"Pasaulio 
Organizacijų 
sveikinu šio 
primindama, 
išaugino mūsų tautos veikėjus, 
didvyrius, savanoriu, partiza-

Lietuvių Katalikių 
sąjungos vardu 

kongreso dalyvius, 
jog lietuvė motina

i

Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.Portretas

MUZIKE GAVO MOKSLO LAIPSNI

Muzikė Nijolė Stadalnikaitč - 
Ulėnienė birželio mėn. gavo 
Master of Arts laipsnį Colum- 
bia Universitete, New Yorke.

Nijolė pianinu skambinti pra
dėjo Kaune, būdama septynių 
metų. Karo išblokšta, su tėve
liais ir broliu, apsiyveno Kemp- 
tene, Vokietijoje, kur toliau 
mokėsi pianino. Atvažiavus į 
JAV, belankydama pradžios 
mokyklą ir gimnaziją, privačiai 
tęsė muzikos studijas. Porą 
metų mokėsi pas prof. Vyt. Ba
cevičių New Yorke ir dalyvavo 
jo rinktinių mokinių rečitaliuo
se. Aukštąjį mokslą išėjo Hart- 
ford, Conn., gaudama Bachelor 

■

Nijole Stadalnikaitč - Ulėnienė

or Music 
iš Hartt

of Music ir Bachelor 
Education laipsnius 
College of Music. Studijuodama 
Hartforde, Nijolė aktyviai vei
kė Lietuvių Sąjungos Hartfor
do skyriuje, vadovavo vyr.

už jų pastangas eiti nepriklau
somybės keliu. Tame glūdi ir 
mūsų sąmonėje įsiviešpatavęs 
Lietuvos valdovės Birutės port
retas, kur matome paprastą 
kaimo mergelę, nes.. “Lietu
viai — chamai, niekad jie ne
turėjo savo didingų valdovų bei 
valdovių”. Atrodo, kad 
prabusti mums patiems 
svetimųjų hipnozės.

nu, kurie žuvo už mūsų tautos 
laisvę.

Šiandien lietuvės motinos ken
čia ir vargana jos bei tautos 
dalia šaukte 
butinę kovą 
nes ir mūsų

Tat sesių 
šio kongreso darbai sėkmingai 
įsijungtų į tarptautinio masto 
dvikovą tarp laisves ir vergo
vės ir svarbiausia, kad pasiek
tų ir pažadintų laisvųjų tautų 
sąžinę, nes tas tegali pagreitin
ti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą”. 

skaučių grupei ir penkias vasa
ras vadovavo mažosioms sto
vyklautojoms Putnamo seselių 
vedamoje mergaičių stovykloje. 
Taip pat daugelyje rytinio pa
kraščio lietuvių ir amerikiečių 
parengimuose yra skambinusi 
solo bei akomponavusi. Ištekė
jus už inž. Jono Ulėno, su vyru 
apsigyveno Plainview, Long Is- 
land, N. Y. šiuo metu N. Ulė
nienė jau kuris laikas dėsto mu
ziką bei grupinį piano vienoje 
Long Isalnd, N. Y., aukštesnė
je mokykloje. Kadangi grupinis 
piano dėstymas yra gana nau
jas pedagoginis metodas, jis 
yra sukėlęs daug susidomėjimo, 
ir todėl N. Ulėnienės grupinės 
klasės yra dažnai vizituojamos 
muzikos pedagogų bei universi
teto studentų, kurie ieško pro
gos arčiau su šiuo metodu su
sipažinti. N. Ulėnienė taip pat 
turi savo privačią piano studi
ją, kurioje mokosi lietuvių bei 
amerikiečių jaunimas. Linkima 
jaunai muzikei daug sėkmės 
jos pasirinktoje šakoje.

(V. V.)

Elgeta ir moteris
Gatvėje viena stora moteris 

bara išmaldos prašantį vyrą:
— Kaip jums negėda užsiim

ti tokiu amatu?
— Bet tai vienintelis būdas 

kreiptis į gražią moterį, niekie
no jai nepristatytam, — atsa
kė vyras.

Moteris, nieko nebesakydama, 
įmetė į jo kepurę dolerį...

(Šitas ir daugiau mūsų pusla
pyje spausdinamų “moteriškų” 
juokų yra paimta iš Pr. Alšėno 
knygos “Tūkstantis šypsnių”.)

šaukia mus į žūt- 
už tikėjimo, sąži- 
tautos laisvę.

vardu linkiu, kad

laikas

Jau ir rudeninės mados iš New Yorko pasiekia klientes. Kairėje Eric Lund sukurtas apsiaustas, per juosmenį su- 
imtas odiniu plačiu diržu. Sekanti yra namų šeimininkės, priimančios svečius, suknelė iš Dynasty kolekcijos. Tai 
liuksusinė ligi grindų ilgumo suknelė su vadinamu “empire’’ — pakeltu juosmeniu. Antra iš dešinės — Frechtelio 
sukurta ryškaus žalio šilko dviejų dalių eilutė per juosmenį suimta ir užbaigta su tos pat medžiagos kaspino surišimu. 
Paskutinioji yra aviečių, rausvos ir žalios spalvos Chapman sukurta šifoninė vakarinė suknelė.

Moterų kūno kultūra
Moterų kūno kultūros istori

ja yra gan sena. Graikijos vals
tybės žydėjimo laikais moterys 
kūno kultūrą plėtė taip, kaip 
ir vyrai. Jokios valstybinės 
šventės ir apeigos neapsieidavo 
be moterų dalyvavimo žaidi
muose. Net mokslo vyrai ska
tindavo moteris prie fizinio kū
no lavinimo bei sporto. Pvz., di
dysis Graikijos filosofas Plato
nas savo raštuose yra užakcen
tavęs, esą, būtų perdaug nepro
tinga, jei nebūtų rūpinamasi 
pakelti moterų kūno kultūros 
į aukštesnį laipsnį.

Gražiai išlavintas kūnas
Todėl senovės graikų moterys 

turėjusios gražiai išlavintą kū
ną. Mat, anais laikais moterys 
nepažinojo jokių dirbtinių prie
monių kūno suvaržymui, pvz., 
gorsetų ir kitokių varžtų... Jos 
dėvėdavo 
batus ir 
įvairiais 
anuomet 
ir kūno 
didžiuoti, 
lygiai lavinamas, kaip ir proto. 
Tačiau, kartu su Graikijos ne
priklausomybės praradimu, žlu
go visos gražiosios moterų vil
ty.

Moteris viduriniais amžiais
Laukinės tautos sunaikino vi

są, ką graikai per šimtmečius 
sukūrė. Po Kristaus gimimo dėl 
įvairių dalykų buvo pradėta žiū
rėti į kūną, kaip į nuodėmių 
šaltinį. Labiausiai dėlto nuken
tėjo moterys. O viduriniais am
žiais kūno neapykanta pasiekė 
aukščiausią laipsnį. Į moteris 
daug kur buvo žiūrima kaip į 
silpnesnį tvarinį. Buvo prieita 
net

lengvus drabužius, 
taip pat dabindavosi 

papuošalais. Dėlto 
moterys savo grožiu 
miklumu galėjo pasi
nes kūno grožis buvo

prie to, kad moterys netu-

motinos Scheibbs mieste, Australijoje, po 15 metų baiim’nimosi, 
įsitikino, kad jų naujagimes dukros buvo sukeistos ligoninėje. Teismas 
nustatė, kad Brigita Oismueller - Baumfried (viršuj, vidury) tikrumoje 
yra duktė Karolio ir Kristinos Arzt (žemai dešinėje ir kairėje), o Ger
trūda Arzt (žemai, vidury) yra duktė Angelės Oismueller-Baumfried.

Dvi

Ką ir kam skiria moteris

Dažna moteris turi galvą 
skrybėlei, krūtinę — įvairioms 
sagutėms, pečius — apsiaustui, 
kaklą — karoliams, rankas — 
pirštinaitėms, širdį — vi
siems... 

turi būti lygiai 
ir protas. Va- 
po truputį at- 
teisių. Moteris,

rėjo teisės žvilgterėti į vyrus. 
Jos pradėjo savo veidą slėpti 
po šydu. Nuo to laiko ir atsi
rado įvairūs moters kūną varžą 
apsirengimai, gorsetai, kurie 
varžė moterų judesius. Moterys 
nebegaudavo mokslo šviesos. Ir 
iš viso mokslui tada buvo erš
kėčiuotas kelias. Tiesos aiškin
tojai dažnai laužuose suspirgė- ~ 
davo...

%
Moterys įgyja daugiau teisių
Tačiau 13—14 amž. žmonija 

pradėjo išsinarplioti iš dvasinės 
vergijos. Vienas, kitas moksli
ninkas išdrįso kelti žodį. Paga
liau, ir bažnyčia pripažino, kad 
žmogaus kūnas 
lavinamas, kaip 
dinasi, moterys 
kovojo daugiau 
būdama iš prigimties silpnesnė, 
ėmė rūpintis sustiprinti savo fi- 
zines kūno jėgas per fizinį kū
no lavinimą ir sportą. 18—19 
amž. atsirado visa eilė moterų 
kūno kultūros specialisčių mo
kytojų, kurios sukūrė net atski
ras sistemas, kaip reikia mankš- 
tyti moterų kūną ir kit.
Savarankiškesnės socialiniame 

gyvenime
Per Pirmojo ir Antrojo Pa

saulinio karo audras moterys 
parodė krašto gynimo darbuo
se daug sumanumo, energijos 
ir įgavo didesnio savarankišku
mo socialiniame valstybės gy-» 
venime. Be to, moterys ėmė 
energingiau organizuotis ir 
ruošti sporto viešus pasirody
mus. Amerikos ir Europos vals
tybių moterys, siekdamos glau
desnio bendradarbiavimo, įstei
gė tarptautinę moterų sporto 
lygą, kuri jungia visų valstybių 
moterų sporto vienetus.

J. M.
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Dažytas ilgiau tveria
Du vyrai kalbasi, jog statis

tika rodanti, kad moterys il
giau gyvena. Bet nežinia kodėl?

— Tai labai paprastas daly
kas. Dažytas daiktas juk vi
sada ilgiau išsilaiko, — “paaiš
kina” antrasis.
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