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CHARAKTERIS IR MOKSLAS
Žmogaus būdas svarbiau, ne

gu diplomas — su šia mintimi 
esame taip apsipratę, kad labai 
retai pagalvojame apie jos reikš
mę. Praktiškam gyvenime būna 
atvirkščiai: diplomas pasidaro 
svarbesnis ui charakterį. Vos 
paminėjai, kad anas ar anoji yra 
baigę aukštąją mokyklą, tuoj į 
juos žiūrima su ypatinga pagar
ba. Suprantama, juk ne kiekvie
nas gali ištverti universitete iki 
pat galo, ypač šiais hedonizmo 
laikais.

Kokį didelį vaidmenį vaidina 
diplomas, matome iš mūsų laik
raštinių kronikų. Kiek ten moks
lo metų pabaigoje prirašoma 
liaupsių, iškeliančių protingus ir 
daug žadančius diplomantus! Li
teratai, sociologai, antropolo
gai, fizikai, inžinieriai, matema
tikai, net daktarai. Jų pristaty
mas yra įspūdingas. Ir jų gabu- 
mams nėra ribų. Atrodo, mes 
auginame tik mokslininkus.

Ir teisingai, žmonija nuo se
niausių laikų tradiciškai kėlė ti
tuluotus, premijuotus, diplo
muotus. Buvo metas, kad, 
“mokslo” garbės besivaikydami, 
jaunuoliai keliaudavo į užsienį 
ir ten kartais už pinigą įsigyda
vo prašmatnų gotiškomis raidė
mis atspausdintą pažymėjimą, 
kad jie yra cum Įaudė baigę 
aukštąją mokyklą su daktaro 
laipsniu. Ar šiandien tokie daly
kai pasitaiko, sunku pasakyti. 
Bet yra tikra, jog neretai uolūs 
tėveliai, ir toje pačioje Ameri
koje, stumia jaunuolius į aukš
tąjį mokslą, nepaisydami nei jų 
gabumų, nei norų. Sudaromos 
palankiausios sąlygos, žadami 
nauji automobiliai, stereofoni 
kai, atostogos Europoje, kad tik 
augintiniai šiaip taip užbaigtų 
studijas ir įrėmintų ant sienos 
universiteto baigimo raštą.

Iš tiesų tėvai žino, ką daro — 
diplomas vaikui nepakenks. Su 
juo lengviau bus kopti į mokslo 
ar biznio aukštumas. Deja, vė
liau pasirodo, kad “mokslo 
aukštumas” pasiekęs mokslin
čių* sąžiningai dirba braižyklo

je arba klijuoja etiketes siunti
nių įstaigoje. O į savo literatū
ros ar sociologijos knygas jis ir 
žiūrėti nenori. Apskritai, visa jo 
mokslinė bei kultūrinė erdvė 
taip ir sugniūžta, miesčioniškų 
malonumų saujoje.

Nenorime tuo pasakyti, kad 
paprastas darbas nužemina mo
kytą žmogų. Visiškai ne. Joks 
doras darbas žmogaus nežemina. 
Tik minėtoje situacijoje prasi
muša linksma ironija — štai, tė
veliai sielojosi savo vaiko išsi
mokslinimu, kėlė jo gabumus į 
padangę, rūpinosi jo prestižu ir 
pan., o dabar, va, kas išėjo — 
augintinis savo pasiekimais gy
venime neprašoko ano baigusio 
tik haiskūlę. Kokia neteisybė! 
Kokia gyvenimo išdaiga.

čia tiktų geras amerikietiškas 
posakis — “A lot of money and 
only donkey work to do”. Kai 
kada gyvenimas nepaiso nei pa
žymėjimų, nei laipsnių, nei ti
tulų, nei kilmės šakotų medžių. 
Biznierių žurnale Peter Ducker 
rašo: “Aš noriu sužinoti, ką šis 
žmogus gali padaryti, o ne tai, 
kiek pinigo yra sudėta jo auklė
jimui”. Kitais žodžiais, apsuk
riam biznieriui turėtų rūpėti į 
darbą stojančio jaunuolio cha
rakteris, o ne diplomas. Tvirta
me charakteryje kaip tik prasi
muša užsiangažavimas darbui, 
drąsūs, tikslūs sprendimai, vaiz
duotė, atvirybė aplinkai, visuo
menei, meilė kultūrai. Tai ver
tingi bruožai. Suprantama, ir 
aukštoji mokykla juos skatina. 
Juk yra mokyklų su labai ge
rais mokytojais. Bet dažnai, be
kraunant diplomui reikalingas 
žinias, ar per jėgą stumiant se
mestrą po semestro, žmogiško 
būdo dalykai lieka užkampyje ir 
ten pelyja per visą gyvenimą.

Būtų gražu, kad mūsų jaunoji 
karta, siekdama mokslinės švie
sos, nenutoltų nuo žmogiškų 
vertybių, nenusisuktų nuo savos 
visuomenės, neužsidarytų moks
linės biurokratijos rateliuose ir 
“intelektualų” klubuose, kur į 
visą gyvenimą žiūrima tik iš

Praeito ir ypač šio šimtmečio 
mokslo ir technologijos didžioji pa
žanga sukrėtė žmonijos kultūrines, 
net religines tradicijas. Bet mokslas 
kai kuriais atvejais žmogaus idėjinį 

gyvenimą paveikė neigiamai tik to
dėl, kad žmogus nesugebėjo mokslo 
pasiekimų suderinti su kilniomis 
tradicijų vertybėmis. Dėl mokslo pa
siekimų nesuderinimo su giliai pri-' žinti materiją yra šio laiko kiekvie- 
gijusiomis tradicijomis kilo sumiši
mas, kuris vienus nuvedė į skepti
cizmą, kitus į pesimizmą, bet kitus 
paskatino tyrinėti naujus kelius, ve
dančius į aiškumą, suprastinimą ir 
į suderinimą senųjų idėjų su nau
jomis. Ir net iki šiol dar vis daž
nai užmirštamas svarbiausias reika
lavimas — jungti mokslo laimėji
mus su tomis vertybėmis, kurios bu
vo kultūrinių tradicijų ir religinių 
idėjų pradu.

Gamta yra giliai vieningos pri
gimties kūrinys. Pilnesnis jos paži
nimas žmogui gali padėti suprasti 
būtį. Todėl gamtai tyrinėti atsirado 
gamtamoksliai filosofai h* net gamta
moksliai teologai. Materijos prigim
ties pažinimas veikia žmogų idealo- 
giniai; paaiškėjus jos prigimčiai, ji 
tampa žmonijos mokytoja ir vieny- 
toja, bet ne skaldytoją ir kiršintoja, 
kaip yra kai kur iki šiol tik dėl ne

pilno į problemą įsigilinimo.

Kas yra materija? Ar ji yra galu
tinis realybės pradmuo? Ar į ją ir 
daugiau kas įeina, kaip kad erdvė ir 
laikas? Kas tad šie komponentai

yra? Nesunku suvokti, kad iš mate
rijos padaryta mūsų planeta ir visa 
mūsų saulės sistema. Materiją ma
tome visatos erdvėje žvaigždžių pa
vidale ir jaučiame jos spinduliavi

mą iš erdvės. Materiją matome ir 
jaučiame čia pat įvairių medžiagų 
pavidale. Iš materijos sudaryti au
galai ir gyviai. Tad suvokti ir pa-

aukšto ir bendraujama tik su sa
vais, t. y. su diplomuotais žmo
nėmis.

Tvirto charakterio keliai veda 
visur. Ir laimingi yra tie, kurie 
moka tais keliais keliauti ir nie
kad nepavargti. Pr.V.

no žmogaus būtenybė.
Norint giliau pažinti šiometinio 

mokslo laimėjimus, reiktų perskai
tyti daug knygų, padirbėti moks
linėse laboratorijose ir gerokai pasi
tobulinti matematikos skaičiavimuo
se, kas truktų eilę metų ir kas ne 
kiekvienam įmanoma. Todėl čia pa
bandysime daugumai prieinamu 
būdu tuos mokslo pasiekimus kiek 
galima trumpiau apibūdint bei pa
aiškinti, vengiant platesnių įsigili

nimų.
Graikijos mintytojai (Lenkippos, 

Demokrites ir kt.) V a. pr. Kr. jau 
buvo priėję išvados, kad visos me
džiagos nėra Ištisinės ir vienalytės, 
bet sudarytos iš atskirų dalelyčių, 
vadinamų atomais. Vėliau visa tai 
buvo ilgam pamiršta, ir tik Dalto- 
nas 1808 m., formuodamas chemi
jos mokslą, šią hipotezę atgaivino. .

Nuo praeito šimtmečio antrosios 
pusės kiekvieną atskirą materijos 
rūšį pradėta vadinti cheminiu ele
mentu. Iš viso dabar jau yra žino
mi 103 elementai. Kiekvieną chemi
nį elementą sudaro pastovaus svo
rio atomai, būdingi tik tai materi
jos rūšiai. Tad atomų rūšių yra 
tiek, kiek žinomų ir dar nežinomų 
cheminių elemetų. Tie cheminių 
elementų atomai spiečiasi per mo
lekules (tam tikras atomų grupes) 
į begalinę junginių įvairybę, suda
rant kietas, skystas ir dujines me
džiagas, augalus ir gyvus organiz-

elektra, nelygi- 
atominės struk- 
kad mažiausias 
elektros atomas.
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mus, sudarytus iš celių su daugy- 
ve įvairių atomų.

Atomus ir molekules dar XIX a. 
pradžioje mokslininkai laikė kietais 
ir jokiomis priemonėmis nesuskaldo- 
mais materijos trupinėliais. Bet Fa
radėjus 1836-37 metais patvirtino 
glaudų ryšį tarp materijos ir elekt
ros. Heimholzas 1881 metais išty
ręs paskelbė, kad 
nant materija", yra 
tūros ir nustatė, 
elektros kiekis yra
Tomsonas 1891 metais tam tikrojnis 
priemonėmis pagavo aną elektros 
kiekį — neigiamos elektros atomą ir 
pavadino jį elektronu. Jis nustatė to 
elektrono masę, dydį ir įrodė, kad 
elektronas yra bendra sudėtinė vi
sų cheminių elementų atomų da
lis.

Suradus elementuose neigiamos 
elektros atomų dalis ir matant, kad 
atomai elementuose elektriškai ne
utralūs, tapo aišku, kad kiekviena
me atome turi būti ir atitinkamas 
kiekis, teigiamos elektros. Tomsonas 
ir kiti mokslininkai vėliau nustatė, 
kad bet kurio atomo tiegiamoji elekt
ros dalis turi atsverti elektronų nei
giamą elektrą. Tyrinėjant vandeni
lio atomą, rasta, kad jame yra tik 
vienas elektronas, kurį atsveria jo
jo branduolyje esanti teigiamoji (ly
džiu ir tapo pavadintas protonu. Vė
liau nustatyta, kad bet kurį atomą 
sudaro vienodi elektronų’ ir proto
nų kiekiai.

Pradžioje buvo manoma, kad tei
giamasis atomo branduolys yra ka
muolio pavidalo ir kad elektronai 
yra įterpti į tą kamuolį. Tik vėliau 
jau kinetinė dujų teorija leido nu
statyti vidujinę laisvą atomo dalių 
būklę ir gana tiksliai net apskaičiuo
ti atomo skersmenį, kuris pasirodė 
esąs viena šimtamilijoninė cm. da
lis.

Rutįierfordas, šviesdamas alpha 
spinduliais plonas metalų plokštis, 
nustatė, kad minėto atomo dydžio 
erdvė esanti pripildyta ne ištisai ir 
kad jame esama dar labai, palygint, 
didelės tuščios erdvės. Tuomet jau 
skaičiavimais nustatyta, kad alpha 
dalelės priartėja prie atomo centro 
iki vienos dešimttrilijoninės cm da
lies pačiame atome. Dar vėliau pa
tirta, kad atomo branduolyje be pro
tonų dar yra ir kitokių dalelyčių, 
iš viso iki 30 rūšių, neskaitant 
elektronų ir protonų.

Alpha dalelė arba alpha spindu

lys yra helio atomas, nustojęs dvie
jų elektronų; arba, sakoma, dvi
gubai tonizuotas helio atomas — 
lyg sulipę du protonai.

Tolimesnieji mokslininkų tyrinėji
mai įrodė, kad kai kurių, vadinamų 
radioaktingų (spinduliuojančių) 
elementų atomai savaime skyla, di
deliu greičiu išmesdami į erdvę 
elektronus ir teigiamas alpha dale

les.
Atomo branduolio krūvis (elekt

rinis jlydis) yra proporcingas eili
niam skaičiui periodinėje cheminių 

elementų sistemoje, 
susispietusi visa atomo masė: proto
nai, neutronai, mezonai ir kitos da
lelytės pagal elemento rūšį. Apie ato
mo branduolį apvaliomis arba elip
sinėmis orbitomis dideliu greičiu 
skrieja elektronai, kurių skaičius yra 
lygus eiliniam numeriui cheminių 
elementų lentelėje, o taip pat lygus 
tam numeriui ir protonų skaičius 
atomo branduolyje.

Atomo svorio vienetu priimta vie
na šešioliktoji dalis deguonies ato
mo svorio. Lengviausias'atomas yra 
vandenilio atomas — tik 1.008 de

guonies atomo svorio.

Materijos cheminių elementų 
dėsningumą surado ir nustatė Men
delejevas kartu su vokiečių moksli
ninkais 1868 metais. Tuo metu jiems 
jau buvo žinomi 92 elementai. Iš su
darytos lentelės numatė, kad turi 
būti gamtoje dar bent 4 elementai. 
O iki šiol jau surasta net 11 naujų 
elementų ir keli jų izopotai.

Izopotu vadinamas elementas, tu
rintis tą pat kiekį protonų atomo 
branduolyje ir tą pat atominį nume
rį, bet tik skirtingą kiekį neutro
nų. Neutronas yra atomo branduo
lio sudėtinė dalis elektriškai neutra
li, sudaryta iš elektrono ir neutrino. 
Savarankiškai jis išsilaikyti negali ir 
subyra į elektroną ir neutroną, ku

rie tuojau prisijungia prie artimes

nių atomų branduolių. Kol kas ne
utrinas dar mažai ištirtas ir dau
giau tik spėjama atomo branduolio 
pridėtinė dalelytė.

Periodinę cheminių elementų 
lentelę galima matyti kiekviename 
fizikos ar chemijos vadovėlyje, en
ciklopedijos ir p. Čia jai prisiminti 
parodyta tik josios dalis — pradžia 
ir pabaiga.

3h
e S

Branduolyje S > II
Vandenilis H .... .. 1 .. ..... 1.008
Helis He..... .. 2 .. ...... 4.003
Litis Li ..... .. 3 .. ..... 6.940
Berilis Be..... .. 4 .. ..... 9.013
Boras B ..... .. 5 .. .....10.820
Anglis C ..... .. 6 .. .....12.010
Azotas N ..... .. 7 .. ......14.008
Deguonis O ..... . 8 .. .....16.000
Fluoras F ..... 9 .. .....19.000
Neonas Ne..... .. 10 .. .....20.183
Natris Na..... .. 11 .. ......22.997
Magnis Mg..... . 12 .. .....24.320
Aliuminis Al ..... .. 13 .. ......26.980
Geležis Fe.... .. 26 .. ......56.850
Uranis U ,.... . 92 .. ...238.070
Kalifomis Cf ..... .. 98 .. ...244.000

elementų irKeletas cheminių 
daugybė medžiagų yra laboratorijo
se dirbtinai, pagaminta, bet tie ele
mentai nepastovūs ir medžiagų 
amžius ribotas.

Visa mūsų žemės planeta suda
ryta iš cheminių elementų mišinių, 
skaitant apytikriai: oras iš 78 prot. 
azoto, 21 proc. deguonies, 1 proc. 
kitų įvairių dujų ir be to vandens 
garų bei dulkių; vanduo iš 89 proc. 
deguonies, 11 proc. vandenilio ir ki
tų priemaišų; žemės pluta iš 50 
proc. deguonies, 25 proc. silicio, 7.5

(Nukelta į 2 psl.)
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proc. aliuminio, 4 proc. geležies, 3.2 
jšroc. kalcio, 2.3 proc. natrio ir 2 
proc. įvairių kitų dujinių, skystų 
bei kietų elementų.

Chemijos moksle sudėtinės me
džiagos žymimos cheminėmis formu
lėmis, parodant jose elementų sim
bolius ir elementų atomų skaičius 
medžiagos molekulėse; pvz. — van
duo H2O, kalio salietra KNOS, 
benzinas CeH«, cukrus CeHi2D6, 
ir t. L

Kiekvieno elemento atomai yra 
panašūs j mūsų saulės sistemą, taip 
pat j bet kurios saulės — žvaigždės 
sistemą visatoje su jųjų planetomis; 
taip pat į mūsų saulės planetas su 
jųjų satelitais — mėnuliais. Saules, 
planetas ir atomus valdo vienodi 
dėsniai, o tarp jų skirtumas tik ma
sių ir atstumų dydžiuose. (Žiūr. 1, 
2, 3 pvz.)

Medžiagoje tarp atomų ir mole
kulių veikia sąkabos arba traukos 
jėga. Juo kietesnės medžiaga, Juo sa- 
kabos jėga didesnė, ir todėl medžią-1 
gos dalis atskelti, atskirti yra sun
kiau.

Turint galvoje atomų dalelių ma- 
žybę ir atstumus tarp atomo bran
duolio ir elektronų',' -atrodo, kad ato
mai ir molekulės yra lyg kokios erd
vės tuštumos, ir todėl net ir kietos 
medžiagos ar jųjų '.elementai, kaip 
kad uolienos ir metalai, turėtų būti 
permatomi, kaip kad oras ar van
duo, bet taip nėra dėl atomų dide
lės daugybės ir didesnės sankabinės 
jėgos, dėl didęspio, kiekio dalelių 
atomuose, didesnio atominio svorio 
ir kitokių šviesoj pasireiškimų.

Elektromagnetinių bangu teorija 
rodo, kad šviesos bangų versmė yra 
ne kas kita, kaip elektronų virpe
siai. Virpėdamas arba skriesdamas 
pasikeičiama orbita, elektronas ati
duoda energiją aplinkai, kada jis ar
tėja prie atomo branduolio. Artėda
mas prie branduolio, elektronas ne
nukrenta j branduolį, nes jis skrieja 
tik pasikeičiančia orbita. Elektronas, 
pukrisdamas į žemesnę orbitą, nu
stoja energijos, ją išspinduliuodamas 
j erdvę, o pakildamas į aukštesnę 
orbitą, įgyja energijos iš šalies. Atsi
palaidavusi energija nuo elektrono 
išeina į erdvę šviesos spinduliais. Ta 
atpalaiduota energija paleidžiama į( 
erdvę tik labai riboto dydžio porci
jomis, vadinamomis fotonų viene
tais, arba kvantais. Fatonas yra be- 
mąsė atomo dalelė, tik kaip koks 
Šviesos ar energijos trupinėlis.

Elektronai gali būti išspirti iš pa
stovių orbitų. Tuomet toks atomas, 
nustojęs vieno ar kelių elektronų, 
vadinamas tonizuotu atomu. Elekt
ronams išspirti iš jųjų orbitų arba 
juos grąžinti į žemesnes orbitas ga
lima tik tam tikrais smūgiais, arba 
keičiant temperatūrą, Išspirtą elekt
roną iš atomo pagauna kiti šalimais 
esamų medžiagų atomai arba jie iš
keliauja į erdvę energijos bangomis. 
Jei elektronas skriejo tolimomis orbi
tomis, tai jis erdvėje virsta šviesos 
bangomis, o iš artimų branduoliui 
orbitų išlėkę, ; elektronai skrieja 
Rentgeno (X) spij'id.uliais.

Radiacija vadiname bet kokių 
bangų sklidimą iš medžiagos į ap
linkumą. Seniau radiacija vadindavo 
tik šviesos bangų sklidimą, bet kaip 
Mąxwell’is remdamasis Faradėjaus 
darbais XIX amž., išaiškino elektro
magnetinio lauko sąvoką ir šviesos 
elektromagnetinę prigimtį, fizikai 
pradėjo tyrinėti įvairias kitas elektro
magnetines bangas: radio, X, alpha, 
beta, gama spindulių, o taip pat ir 
kosminių spindulių, mūsų planetą 
pąsiekusių iš visatos.

Norint geriau suprasti elektro
magnetinę radiaciją, tenka prisiminti 
akustinę radiaciją, kuri lengviau su
prantama. Akustinė radiacija.yra su
keltos bangos ore, vandenyje ar kie
tose medžiagose, kur. ji vyksta skir
tingais greičiais; pvz.: ore 331-334 
m—sek., vandenyje 130 m-sek., gele
žyje' 5.000 m-sek. — įvairiais daž
numais (ciklais) . Žmogus girdi gar
so bangas nuo 20 iki 20.000 ciklų 
sekundėje.

Elektromagnetinė radiacija1 yra 
ritmiškas neramumas elektromagne
tiniame lauke, besiplečiąs šviesos 
greičiu — 300,000 km-sek. aplink 
ritmiškai veikiantį atomų ar jų 
komponentų jaudintoją. Pavyzdžiu 
gali būti vanduo.

Ledo gabale molekulės įtieki, bet 
judesio energija yra mažesnė už mo
lekulių sankabos jėgą, ir todėl ledas 
palieka kietame stovyje iki tempera
tūra nepakyla aukščiau 0°C. Tempe
ratūrai pakilus, ledas tirpsta, nes 
molekulės, suaktyvėję nuo energijos 
iš šalies, neišlaiko sankabinės jėgos. 
Pakaitinus vandenį iki 100°C, visos 
vandens masės molekulių jėga jų
jų judesio nesulaiko, ir vanduo virs
ta garais. Molekulių judėjimas ga
ruose sukelia elektromagnetines ban
gas. Kaitinant garus dar aukštesnė
je temperatūroje, molekulės suskyla 
į vandens sudėtinius elementus — j 
atomus, ir vanduo virsta atskiromis 
vandenilio ir deguonies dujomis. Šias 
dujas įkaitinus iki 1.000°C, sujau
dintų atomų branduoliai nesulaiko 
elektronų jųjų orbitose, ir jie, iš
lėkę iš savo orbitų, palieka atomų 
branduolius vienišus, be elektronų, 
vadinamus ionais. 100.000°C tempe
ratūroje ir atomų neutronus, mezo- 
nus ir kt. Pasiekus 10.000.000°C 
temperatūrą, buvusi materija suyra 
— jos visa masė virsta energija. Ši 
energija skleidžiasi įvairaus ilgio 
bangomis. Šviesos bangų ilgis 0.4 
-0.76 mikrono; X bangų ilgis tūks
tantį kartų trumpesnis už šviesos 
bangų ilgį — jas sudaro elektro
nai; beta spindulių bangas sudaro 
elektronų radiacija, artima šviesos 
bangų greičiui; gama spindulių 
bangos trumpesnės ir už X bangas 
net tūkstantį kartų, — jas sudaro 
atomo branduolio atskalos — proto
nai. Gama spinduliai dar vadinami 
mirties spinduliais, nes jie yra pavo
jingi visokiai gyvybei. Alpha spin
dulių bangos, sudarytos iš helio 
atomų branduolių, nustojusių abei- 
jų ■ elektronų, yra tūkstantį kartų 
trumpesnės už šviesos bangų ilgį.

ATOMINĖS bombos sprogimas 
yra atomų skilimo grandininė reak

cija. Ji vyksta uranio atomus skal- j 
dant neutronais. Atominėms bom
boms gaminti naudojamas uranio 
izotopas 235, arba dirbtiniu būdu pa
darytas elementas plutonis (žiūr.. 5 
pvz.).

Bet kokiam atominiam skilimui 
vykstant, susidaro vienodo dydžio 
branduolio skeveldrų ir stiprus elekt
romagnetinis spinduliavimas, kartu 
išskiriant iš kiekvieno sprogusio ato
mo dar du ar tris neutronus, kurie 
sukelia naujus atomų sprogimus, o 
šie vėl sprogdina kaimyninius ato
mus ir t. t. Pakanka, palyginti, ne
didelio dūžio, kad pradėtų vykti 
grandininė reakcija, kuri tartum 
griūtys auga sunkiai įsivaizduojamu 
greičiu. Atominės bombos sprogimui 
pradėti reikia sujungti du atominės 
medžiagos gabalus, kurių vienas tu
ri būti mažesnis už vadinamąjį kri
tiškąjį dydį. Sprogimas įvyksta per 
vieną milijoninę sekundės dalį, at-1 
palaiduodamas milžiniškus energijos 
kiekius, sukauptus atominėje me
džiagoje; pvz.: 1 kg. uranio 235 visai 
susprogdamas virsta tokiu energijos 
kiekiu, kurį gali išvystyti 20.000 to
nų stiprios cheminės sprogstamos 
medžiagos (trinitrotoluolo). Atomi
nės bombos sprogimo metu susida
ro 14.000.000°C karštis. Tuo pat 
metu pasiskleidžia labai stiprūs ir 
organizmams pavojingi spinduliai 
(gama ir kt.); taip pat susidaro ra- 
dioaktinga aplinka dėl virtusių ra- 
dioaktingomis artumoje esamoms 
medžiagoms. Radioaktingų dulkių 
debesis vėjas paskleidžia daugelio 
tūkstančio kv. mylių plote.

Hirošimoje numesta viena atomi
nė bomba 1945.VII.6. iš 300.000 gy
ventojų 80.000 užmušė, apie 
100.000 sužalojo, paliekant daugu
mą jų invalidais likusiam gyveni
mui; be to, daugelis iš išlikusių 
greitai išmirė.

Atominiai reaktoriai garo jėgai
nėms elektrai gaminti veikia tais 
pačiais principais, kaip ir atominė 
bomba, tik juose padaromi įrengi
mai atomų sprogimui sulėtinti. Šis 
atominės medžiagos sprogimo sulė
tinimas virsta atominiu kuru, kuris 
yra daug tūkstančių kartų galin
gesnis garui gaminti už paprastą 
kurą, kaip akmens anglis, alyva ar 
mineralinės dujos.

Vykstant atominiam sprogimui, 
dalis masės (materijos) virsta ener
gija (šilima). Atominės elektros jė
gainėje pagaminti vienai kilovatva- 
landai elektros reikia tik 0.000044 
gr. uranio ar platonio masės, o ak
mens anglies kuro elektrinėje jėgai
nėje vienai kilovatvalandai paga
minti reikia 110 gr. akmens anglies 
(pagal formulę: C+D2=CO2+E, 
kru CO2 anglies dvideginis ir E 
energija). Tad nors ir brangiai kai
nuoja atominių jėgainių įrengimai 
bei statyba, bet jų eksplotacija la
bai apsimoka. Jau apskaičiuota, kad 
akmens anglies išteklių prie dabar
tinio suvartojimo gali užtekti tik iki 
2200 metų — tik 226 metams, o 
atominio kuro gali užtekti šimtams 
tūkstančių metų.
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tematiniai taškai, lyg net neturin
tys medžiagos savybių. Dėl tų da
lelyčių neįsivaizduojamos mažybės 
jos virsta kažkokiais abstraktais, 
mintinėmis sąvokomis, medžiagiš
kai neapčiuopamomis. Schroedinge- 
ris savo knygoje “Science and Hu- 
manism” sako, kad, moksliškai gal
vojant, materiją tenka vaizduotis 
kaip mintį. Šių dienų moksle ma
terijos samprata nėra tiek materia
listinė, kaip ji buvo antroje XIX 
amžiaus pusėje. Toli gražu ir dabar 
materija nėra visai aiški ir pilnai ži
noma, tačiau dabar jau dauguma 
mokslininkų materijos nelaiko aiš
kiai apčiuopiamu, grubiu daiktu, už
imančiu vietą erdvėje. Materija da
bar suprantama ne vien tik kaip 
materialūs kūnai, turintys masę, bet j

kartu ir fiziniai laukai, kaip elekt
romagnetinis ir gravitacinis (trau
kos). Vis labiau įsigali nuomonė, 
kad materijos sąvoka tampriai yra 
susijusi su erdvės ir laiko sąvoko
mis. Bet šioje srityje yra dar be
galė klausimų, neaiškumų.

Komunistų dialektinio materia
lizmo vadovėliai savo tezes dėsto iš 
anksto suformuluotos “tiesos” pro
paganda, per daug net nesirūpin
dami įrodymais. Jie tvirtina, kad kai 
materija išnyksta, tai tik išnyksta 
toji riba, iki kurios mes pažinojome 
ją iki šiol. Žinojimą giliname toliau:

DRUSKOS MOLEKULE
Parijus vienam elektronui 14 natrio Naji atomo' 

J ehloro Cliy atomą, gaunamas natrio iona»Sa+ lr 
neiglaraas doro atomas OI" , Stipri elektrostati
ni jiaja suriša atomus i druskos molekulf NaSl.

Natris - metalas lr uloras - dujos, susijungi, 
sudaro vandenyje tlrestanil* uolieną. Į

Pvz. 3

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IF 

GERKLES LIGOS
2858 VVeat 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

išnykę tokios materijos savybė?, ku
rios anksčiau atrodė absoliutėmis, 
nekintamomis, pirmapradėmis, vė
liau pasirodo kaip santykinės, bū- 

<Nuke)ta j 3 psi.i
—
DR. NINA KRAUGti 
KRIAU6ELI0NAITE

Atominių bombų gamyba ir ato
minių reaktorių veikimas gali žmo
nijai sudaryti daug pavojų, ir todėl 
tenka imtis tam tikrų atsargumo 
priemonių. JAV, gaminant atomi
nes bombas, teko įrengti net 14 spe
cialių tam reikalui atominių reak-

1HS=2H4 + neutron + energija.
Atominės bombos dydis ribotas, 

ųes vienoje vietoje negalima laiky
ti daugiau uranio, negu jo kritiška
sis svoris leidžia. Vandenilio bom-

torių gaminti plutoniui ir kitiems 
reikmenims. Šiuose reaktoriuose 

susidaro daugybė radioaktingų me
džiagų gamybos atmatose ir plau
name vandenyje — pamazgose, ku
rios turi būti izoliuotos. Tam rei
kalui pastatyta prie visų 14 reak
torių milžiniški pamazgų tankai po 
150 milijonų galionų talpos. Aukš
to radioaktingumo vanduo verda 
aukštoje temperatūroje ir sutirpdi- 
na betono ir metalo tankų sienas, 
todėl šios pamazgos, išsiverždamos 
j podirvį, prasisunkia į upes ir eže
rus. Radioaktingos liekanos kai kur 
suleidžiamos į nenaudojamas pože
mio kasyklas (vario, akmens anglies 
ir kt.) ir palaidojamos giliai žemėje. 
Jei būtų paleista laisvėn ši radio- 
aktingoji medžiaga, tai ji užterštų 
orą, vandenį ir visą žemės paviršių 
lygiai taip, kaip ir atominis karas, 
ir sudarytų visam pasauliui tokį 
pat pavojų. Atomines bombas da
bar gamina ne tik JAV, bet Sovietų 
Rusija, Kinija, Vakarų Europos 
valstybės ir kt. Panašūs pavojai ir 
tokios pat atsargumo priemonės 
naudojamos prie atominių jėgainių.

VANDENILIO (H) bomba pa
remta priešingu principu negu ato
minė bomba. Atominėje bomboje 
sprogimas vyksta didelio atominio 
svorio elementų atomų skilimu ne
utronų įtakoje, o H bomboje spro
gimas vyksta lengvi;jų atomų su
sijungimu — susiliejimu, susidarant 
elementui heliui. H. bombai gamin
ti naudojamas vandenilis ir jo sun
kieji izotopai: deuteris ir tritis (H, 
ir H3). Milžiniški energijos kiekiai 
išsiskria, kai pastarieji jungdamie
si sudaro helį pagal formulę: 1H2 +

• •••••»-«« •• •

Grandininė reaksija atominėje bonboj#
Uranio izotopaa 2555 OBaria; Krlptonas
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bos pajėgumas galimas iki 50,000 
tonų trinitrotoluolo. Vandenilio 
bombai sprogdinti naudojama ma
ža atominė bomba, pagaminta spe
cialiai tik šiam reikalui, mat josios 
sprogimui sukelti reikalinga nema
žiau kai 20,000°C temperatūra. Van
denilio bombos sprogimo padariniai 
dar baisesni, negu atominės, nes, jai 
sprogus, prasideda sprogimas ir ore 
esamo vandenilio ir kiti susiliejimai 
su daugybe pavojingų spindulių. 
Daromi bandymai pagaminti ma
žiau pavojingas vandenilio bombas 
su mažiau pavojinga radiacija; ban
doma sukontroliuoti vykstančias re
akcijas it panaudoti esamą vande
nynuose deilterį (sunkųjį vandenį), 
kad nereiktų jo gaminti atominiuo
se reaktoriuose, kas labai brangiai 
kainuoja.

Panašūs į vandenilio bombos 
sprogimą reiškiniai vyksta mūsų 
saulėje ir žvaigždėse, kur vis atpa
laiduojama neišsenkama energija 
(materijos evoliucija; Weizsaeker — 
Bath’s ciklas).

Iš tų kelių užuominų matome, 
kad materija reiškiasi energija. Tos 
energijos šaltinis yra elektronai ir 
protonai —pagrindiniai atomų ir 
visos materijos elementai; iŠ to sa
vaime seka išvada, kad pati mate
rija turi nemedžiaginį, bet kažkokį 
dvasinį neaprėpiamos jėgos pagrin-1 
dą.

Sudėtingesnių jų elementų ato
mų branduoliuose yra dar ir kitų 
dalelyčių: neutronų, neutrinų, lep- 
tonų, mezonų, hiperonų, fotonų 
ir. kt. — priskaitoma net iki 30, be 
pagrindinių, kaip protonai ir elekt
ronai; visos jos turi savo paskirtis.

Senovės graikų filosofai, pradėję 
nagrinėti materijos esmę, laikėsi gry
nai materialistinės sampratos ir su 
Demokrito atomais užėmė griežtai 
materialistinę poziciją. Vėliau, Pla
tono dėka, jie pasuko ‘ priešingos 
krypties sampraton — idealistinėn, 
matematiškai imant, formalion ma
terijos koncepcijon. Kaip dabar pa
aiškėjo, smulkiosios materijos pa
grindinės dalelės ir yra tik lyg ma-
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(Atkelta iš 2 pusi.)
dingos tik kai kurioms materijos bū
senoms. Vienintelė materijos savybė 
su kurios pripažinimu susijęs filoso
finis materializmas, yra savybė bū
ti objektyve realybe, kad ir egzistuo
jančia už mūsų sąmonės (Kurs Ob- 
ščei Fiziki — S. Friš i A. Timoro- 
va). Pagal dialektini materializmą: 
nieko kito nėra ir negali būti, kaip 
tik matęrija, nežiūrint, kokiame pa
vidale ji bebūtų, pvz., kad ir besi
reiškiančia energija, su kuo sveikas 
protas sutikti negali.

Tačiau, anot Oliver Lodge (Ener- 
gy, 1957), mokslas turi atsakyti, ar 
materija yra “sui generis” dalykas, 
ar ji originali ir savarankiška. Tai yra 
didį problema, kurią reikia išspręs
ti, nes tik tuomet liausis ginčai ir 
nesusipratimai.
. Einšteino garsioji formulė: 

E—mc2 (energija lygi masei, padau
gintai iš šviesos greičio kvadrato), 
reiškia, kad materijos masė turi su- 
permilžinišką energijos kiekį, kad 
materijos masė yra nuostabus ener
gijos superkoncentratas. Apie šią 
gamtos giliai paslėptą tiesą mate
matiškai galvodami, iš garsiosios 
Einšteino formulės galime darytis 
tolimesnes išvadas: jei formulėje 
E—mc2 absoliutų šviesos greitį pri
imsime vienetu, tai mūsų ši formu
lė pasikeis į E”, nes vienetas pa
keltas kvadratu vis tiek palieka vie
netu; tad išeina, kad energija lygi 
masei, o absoliutus šviesos greitis 
gamtoje yra lemiantis.

Kadangi masė m yra materijos 
kiekis, kurį turi kūnas, o tai negin
čijama ir svarbiausia materijos sa
vybė, tai vieton masės formulėje ga
lime imti pačią materiją M ir tuo
met gauname E =M energija lygi 
materijai, arba materija yra lyg tas 
pats, kas ir energija. Kūnų energija 
neginčijamai yra darbas W (nuo 
žodžio work), kurį atlieka jėga F 
(nuo žodžio force), nueito atstumo 
s (nuo žodžio space); taigi formulę 
galime perrašyti taip E=M "W— 
Fs, arba tiesiog M=Fs; t y.: ma
terija lygi jėgai atstume, — nueita
me kelyje.

Kalbant visatos mastu, nueitą ke
lią s, kaip erdvės dalį, superdina- 
miškai imant, turime laikyti visatos 
erdve S. Kadangi jėga F, kaip ku
rianti materiją, yra itin speciali 
Kosminė Jėga, todėl mūsų formulę 
teisingiau rašyti taip: M=Fs, — 
reįškia: Materija yra Kosminė Jėga 
Erdvėje.
.Dabar tik klausimas: kas gi yra 

ta Kosminė Jėga? Einšteinas, ne
praktikuojantis jokios religijos, sa
kydavo: “Gamtoje reiškiasi didi iš-
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mintis: žavėjimasis ta išmintimi yra 
giliausias religinis išgyvenimas”.

Iš fizikos mokslo žinome, kad jė
ga yra judesio priežastis. Laikas gi 
yra judesys, turintis judėjimo prie
žastį pats iš savęs. Ir tikrai, laikas 
įvykių atžvilgiu yra absoliutus ju
desys ir kartu absoliutinė jėga, nuo 
kurios niekas negali pabėgti. Tad 
laikas yra svarbesnis ir už pačią erd
vę. Todėl laikant jėgą judesio prie
žastimi, o laiką absoliučiu judesiu ir 
tuo pačiu absoliučia jėga, materijos 
formulę galime išreikšti taip: M-= 
TS, t y. — materija yra laikas erd
vėje.

Mūsų laikų fizikui elektromag
netinis laukas yra tiek pat realus, 
kaip stalas, prie kurio jis sėdi. Mo
dernioje fizikoje ir modernioje filo
sofijoje, dėka lauko teorijų, materi

ja laiko būvyje virsta kažkokiu 
vaiduokliu, kuris viename savo pa
vidalų yra medžiagiškas, apčiuopia
mas, o kitame — guvi, galinga jėga.

Visa, kas gamtoje ir pačioje visa
toje reiškiasi, yra ne kas kita, kaip 
bevaldantis vyksmą protas. Pasi
žvalgę aplinkumoje lengvai galime 
įsitikinti, kad gamtos ir žmogaus 
protas yra labai panašūs. Reiški
niai atomų ir molekulių struktū
roje, augalų išsilaikymo ir platini- 
mosi būdai, gyvių prisitaikymas ap
linkai ir laiko sąlygoms yra stip
riai pagrįsti to įrodymai. Pienė sa
vo sėkloms paskleisti anksčiau išra
do ir sukūrė parašiutą, negu žmo
gus; augalai, neturintieji stiprių ka
mienų, užsiaugina vijoklinius raiš
čius, užsikabinti už stipriųjų kitų 
augalų kamienų; paukščiai, kei

čiantis meto laikotarpių sąlygoms, 
tūkstančius kilometrų perskrenda 
be kompasų, nepa klysdami ir žjno 
skridimo laiką be kalendorių; gand
rai ir varnėnai, praleidę žiemos ato
stogas Afrikoje ir pavasary grįžę 
Lietuvon, susiranda savo lizdus ir 
t. t., ir t. t Mintis, dvasia ir pro
tas nėra vien tik filosofų linksniuo
jamos sąvokos ir priklausančios vien 
tik žmogui, — jos yra gyviuose, 
augaluose ir pačioje materijoje, kaip 
neginčijamos fizinės realybės. Praei
ties mokslo nuostatai: “materija — 
priešybė minčiai” lyg ir negalioja.

Ieškant materijos prigimties ma
tematine analize, prieita prie laiko 
ir erdvės prigimčių, išreikštoje lyg
tyje: M“TS. O tai ir turi dabar 
lemiamos reikšmės. Tai pats svar
biausias materijos dvasinės prigim
ties įrodymas, o taip pat įrodymas, 
kad materija nėra SUI GENERIS 
dalykas, kaip norėtų dialektinis 
materializmas.

Dabarties chaosą sukūrė dviejų 
rūšių tvirtinimai: nerealus, perpin
tas senovės mitais idealizmas, ir ak
lai jam priešingas, nerealus, siauras 
dialektinis materializmas. Abu juos 
reikia taisyti.

Materijos susidarymą visatoje, for
maliai aiškina kelios teorijos. Įžy
musis astronomas Hoile teigia, kad 
materija visą laiką tvėrėsi ir dabar 
tebesitveria lyg iš nieko: būtent — 
vienas protonas pats susidaro di
džiulėje erdvėje, pvz. —vieno ku
binio kilometro, per tam tikrą lai
ką; prie jo tokiu pat būdu atsira
dęs prisigretina elektronas; ir taip 
laiko būvyje susidaro labai retos 
vandenilio dujos, iš kurių per labai 
ilgą laiką erdvėje susiformuoja kiti 
jau sudėtingesni cheminiai elemen
tai. Ši prielaida pateisinama tuo, 
kad erdvėje visuomet yra kosminių 
spindulių nuo ankstyvesnių susi- 

grupavimų tolimoje erdvėje. Senes
nės teorijos tvirtina, kad visa ma
terija tapo sutverta vienu metu prieš 
labai daug laiko, iš kurios susikū
rė ar tapo sukurti visi visatos 
žvaigždynai — pasauliai. Šią teori
ją išvystė kan. Lemaitre ir Holden. 
Vėliau atsirado Gamovo kosmogoni
nė teorija su pradine materija ylenu. 
Pastaroji teorija pagrįsta matemati
niais išvedžiojimais. Pagal Gamovą 
—visų pirma atsirado tik neutro

nai, kurie laiko būvyje pradėjo virs
ti protonais, sudarydami protonų ir 
neutronų mišinį, davusį cheminių 
elementų formavimosi pradžią. Da
bartiniu metu einama prie naujų 
koncepcijų tarp Hoile ir Gamovo 
teorijų.

Aplamai, kosmogonijos mokslas 
beveik visų vystomas teologiškai, j 
— panašiai, kaip Biblijoje pasaky-| 

ta. Pradžioje vyko materijos sutvė
rimas, ar tvėrimasis; bibliškai ta
riant: “Fiat lux”. Daugumos pripa
žįstama, kad pradžioje buvo tik ne
utronų dujos erdvėje ir laiko būvy
je. Iš neutronų susidarė vandeni
lio dujos, o vėliau deuteris ir helis, 
— tai buvo pradiniai elementai, iš 
kurių vyko tolimesnis materijos 
kondensavimasis į sudėtingesnius 
elementus ir jųjų sambūrius — 
žvaigždynus, žvaigždžių (saulių) 
sistemas, kas mūsų saulės sistemoje 
tęsėsi daug trilijonų mūsų žemės 
metų. Tai stipriai paremti moksli
niai spėjimai, teoriškai imant, gali
mi.

Materijos atsiradimas visatoje, jos 
susibūrimas į milžiniškas mases, ku
riose vyko ir tebevyksta tolimesnė 
materijos evoliucija; vėliau žvaigž
džių susibūrimas į galaktikas ir 
pastarųjų į meta galaktikas —* yra 
labai plačios apimties klausimų 
kompleksas, ir šiandien niekas dar 
nežino, ar kada nors žmogaus pro
tas pajėgs atsakyti į visus tuos klau
simus.

Apie kai kuriuos astronominius 
procesus ir dabar žemę pasiekia ži
nios iš tolimos erdvės. Yra paste
bėtos vadinamos visatos ūkanos, — 
spėjama, kad tai yra naujai besi- 
kuriantieji pasauliai. Taip pat visa
toje matomos ypatingai mažos 
žvaigždės, sudarytos tik iš ątomų 
branduolių su vadinamu gravita
ciniu sugriuvimu. Spėjama, kad to
se žvaigždėse elektronai yra sukritę 
į atomų branduolius ar išsispindu- 
liavę į erdvę. Tvirtinama, kad tai 
yra pasenę pasauliai. Kada jie buvo 
sutvėrti ar susitvėrė ir kaip jie vys
tėsi, kodėl jie pasiekė tokį stovį, 
šiandien dar niekas nežino. Apskai
čiuojama, kad tokio pasenusio pa
saulio materijos vienas arbatinis 
šaukštelis mūsų žemėje svertų 10 
milijonų tonų!

Tikėkime, kad visatos erdvės ir 
joje esamos materijos mokslas žmo
nijai suteiks dar labai daug įdomių 
Žinių, kurios padės moksliškai dau
giau pažinti tą PROTĄ, kuris tvar
ko pasaulį, o taip pat ir mūsų pa
čių esmę bei paskirtį šioje planetoje.

Pierre Emmanuel

BALETAS IR JO ISTORIJA

Šiuo klausimu pasirodė du 
nauji veikalai: “Ballet, an Illust- 
rated History”. Parašė M. Clar- 
ke ir C. Crisp. 245 psl. Išleido 
Universe Book. Kaina 15 d. Ant
ras leidinys: “Ballet and Modem 
Dance”. Kolektyvinis choreo
grafų, šokėjų ir kritikų veikalas 
su A. Crickmay ir kitų nuotrau
komis. 144 psl. Octopus Books, 
144 psl., kaina 4 dol. 98 et.

TU

Paklausk žmogų: Kas tu esi f
Dabar, kai Dievas numirė, kas tut

Užrūstink juos.
Priversk juos kentėti
Vieną paskui kitą
Ir visus kartu.

Jie nebemoka pasakyti: Mes.
Jau nebėra mūsą,
Tėra tik AS,
Ir AS,
Ir AS.

Ir visi jie Saukia vienu balsu:
AS esu Žmogus,
Padarytą daiktą Karalius.
Ir kiekvienas galvoja:
AS esu balsas,
AS esu vienintelis,
AS esu pasaulis.

Jeigu Dievas yra miręs, kiti irgi mirę
Ir žemė būtą tik tuščia vieta.

Be Likimo, kuris bėga į nebūtį,
Silpnesnis bemirštąs po stipriuoju, 
Tvirtasis besmaugiąs silpnąjį.
Ir visi staugia kartu: Tai Likimas!

Bet Likimas neturi ausų,
Jis yra iš tą, kuris eina visai vienas,
Savo šešėlio virvės vedinas,
Ir jo šešėlis nežino kur link.

Jis yra tokia silpna dvasia,
Kad žudo todėl, jog kraujas raudonas,
Kuris uždega,
Kad galėtų abiejų rankom paimti saulę.
Jis yra tas kliedįs sūkurys,
Kuris dykumoje išbarsto kalbą,
Jis yra Aš, ir Aš, ir Aš.

Ir vis dėlto šių žmonių dulkių
Užtenka padaryti pasaulį,
Kuris išskiria norėjimo grūdą,
Proto sparną,
Garsvyčių grūdelį ant žemės.
Sielos dalelytę, kuri sako: TU.

Išvertė P. Gaučys
Pierre Emmanuel (gim. 1916 m.), prancūzų poetas, karo ir 

pokario metais iškilęs į šių dienų prancūzų poezijos viršūnes.

MOKSLININKAI APIE SLOGAS PRIVAČIOMS MOKYKLOMS

Virginijos universiteto moks
lininkai skelbia, kad besisveikin
dami rankomis daugiau slogų 
krėtų perduodama, negu kosint.

Nevv Yorko valstijos guber
natorius pasirašė įstatymą, ku
riuo privačioms mokykloms ski
riama 8.2 mil. dolerių paramos.

Stasį Šalkauskį prisimenant
JUOZAS ERETAS

Džiugu girdėti, kad šventos atminties ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos by
la Romoje sparčiai eina pirmyn. Nemažiau 
džiugu žinoti, kad mes turime dar antrą kan
didatą į Altoriaus garbę — Stasį Šalkauskį 
(1886-1941). Verta tad nors trumpai ap
žvelgti jo gyvenimiškąjį kelią.

VAIKYSTĖ

Stasys gimė 1886 m. Ariogaloje, Raseinių 
apskrityje, kur jo tėvas Julijonas vertėsi gy
dytojo praktika. Šis buvo augęs Joniškyje, ūki
ninkų šeimoje. Bet joje bus pasimaišęs ir 
svetimas kraujas, nes jo veide galima buvo 
įžiūrėti totoriškų bruožų, kurie jo sūnuje dar 
ryškiau pasirodė. Motina, Barbora Goštau- 
taitė buvo kilusi iš aplenkėjusių žemaičių di
dikų ir dėl to namuose tekalbėdavo lenkiš
kai. Bet, nežiūrint jos bajoriškos kilmės, ji bu
vo — kaip visa šeima — lietuviškos orien
tacijos. Tatai jos vis dėlto nesulaikė skaityti 
tą prancūzišką bei lenkišką literatūrą, kuri 
iš Paryžiaus ir iš Vilniaus pasiekė jos že
maitišką užkampį. Tokiu būdu Stasys išau
go kaip dvikalbis tautiškai mišrioje šeimoje. 
Vadinasi, sūnus nuo pat vaikystės dienų sto
vėjo sur les confins de deux mondes — ant 
slenksčio tarp dviejų pasaulių. Jis per visą gy
venimą nepasitraukė nuo to slenksčio, o vi
suomet stovėdavo tarp dviejų galimybių, ku

rias jis bandydavo suvesti bei suderinti. Yla 
jj dėl to ir vadino “priešybių suderintoju”.

Einantį antrus metus vaikutį tėvai vežė 
Rygon, kur tėvas manė galįs išplėsti savo me
dicinišką praktiką. Kelionės metu Stasiukas 
iškrito iš rogių, ir tik už kelių verstų šeima 
pastebėjo, kad keliauja be mažiausio savo na
rio. Sugrįžusi, jį rado ramiai gulintį snieguo
se. Keliems metams praslinkus, Šalkauskiai 
(1891) vėl sugrįžo Lietuvon, kur tėvas šįkart 
įsikūrė Šiauliuose. Ten jis, visuomenės nuo
širdžiai gerbiamas, nuo 1905 iki 1915 metų 
ėjo miesto burmistro ir daugiau kaip 40 me
tų taip pat savivaldybės gydytojo pareigas- 
Čia Stasys atsistojo ant slenksčio, net ant vi
sokių. Lietuvių tarpe jis atsidūrė tarp aukš
taičių ir žemaičių.

Patriotiškas gimnazistas (1895-1905)
Baigęs rusišką pradžios mokyklą, Stasys 

1895 m. Šiauliuose įstojo ir į gimnaziją. Pra
džioje mokslas jam nekaip sekėsi, nes dėl 
silpnos sveikatos turėdavo praleisti daug pa
mokų. Sykį jis — tėvui to reikalaujant — tu
rėjo pakartoti vieną klasę. Dėl to jis gimna
ziją tebaigė pa 11 metų, revoliucijos sukrės
tais 1905 metais. Jam noro baigti ją laiku 
netrūko. Būdamas dar vaikas, valiai stiprin
ti jis darydavo net tam tikras pratybas; pa
vyzdžiui ilgesnį laiką kampe stovėdavo ant 

vienos kojos; o motinos paklaustas, kam tai 
darąs, atsakė: “Valią lavinu”.

Gimnazijos dėl jos rusiškumo nemėgo, nes 
ją telaikė policijos nuovada. Šis jo patriotiš
kas nusistatymas jį suvedė su vienminčiais 
lietuviais, ypač su broliais Biržiškomis, kurių 
tėvas irgi buvo gydytojas. Drauge su jais — 
ir dar su kitais susipratusiais lietuviais — Sta
sys dalyvaudavo pasilinksminimuose gamtoje, 
kur būdavo karštai diskutuojami lietuvybės 
bei socialiniai klausimai. Į tuos disputus jis 
gyvai, bet saikingai įsijungė, pasisakydamas 
už lietuvybę. Anais laikais tam reikėjo drą
sos, nes, Stasiui baigiant gimnaziją, iš 36 
abiturientų vos šeši aiškiau pasisakė už lie
tuvybę.

Baigęs septintą klasę, jis su savo vyresniu 
broliu Kaziu ir su dar trimis patriotiškais bi
čiuliais. pėsčias išsileido į tris savaites trun
kančią ekskursiją po žymią dalį Lietuvos. 
Kurtuvėnuose jie aplankė Povilą Višinskį 
(1875-1906), prisisielojusį spaudos ir mokslo 
reikalais, į kuriuos jis buvo įvedęs ir Mariją 
Pečkaųskaitę — Šatrijos Raganą. Apie Kalti
nėnus tie patriotiški turistai apžiūrėjo garsio
jo Dionizo Poškos (1757-1830) Baublį, o Kra
žiuose jie liūdėjo dėl kazokų prieš H metų 
sugriautos bažnyčios. Paskui jie pro Šatrijos 
kalną nuvyko į Raseinius, o iš ten nusuko į 
Klembergo dvarą, kur aplankė archeologą Ta
dą Daugirdą (1852-1919), Toliau tie “tau
tiškieji maldininkai” pro Ariogalą, Stasio gim
tinę, pasiekė Nemuną, Lietuvos gaivintoją, 
kuriuo garlaiviu plaukė į Kauną. Iš čia jie 
traukiniu keliavo į Vilnių ir į Trakus, kur 
Lietuvos senovė į juos prabilo galingu bal
su. Ši ekskursija ne tik sustiprino trapią Sta
sio sveikatą, bet jam padarė dar ir neišdil- Prof. Stasys Šalkauskis (I8MHM1)

domą įspūdį, nes žavingoje gamtoje giliai per 
gyveno Lietuvos istoriją.

Kitas sprendžiamasis abituriento išgyveni 
mas buvo patriotų gegužinė Andrijavos dva
re, netoli Šiaulių, nes ten jie, jau nevaržomi 
žandariškos gimnazijos vadovybės, atviriau 
galėjo svarstyti atsistatysimos Lietuvos valsty
bės reikalus. Buvo atvykę ir žymių veikėjų — 
judrusis kun. J. Trumas (1869-1933) bei in
žinieriai St Kairys (1878-1964) ir VI. Siru- 
tavičius (“homo novtis”, 1877-1967), kurių 
ugningos kalbos dar sutvirtino Stasio ryžtą 
pasišvęsti vargstančiai tėvynei. Momentas iš
plėtoti patriotinę veiklą buvo patogus, nes 
pralaimėtas Rusijos 1904-05 metų karas su ja
ponais buvo smarkiai sukrėtęs carų imperiją, 
kas davė progos dar drąsiau siekti Lietuvos 
laisvės.

Nusistatęs pačiame Rusijos centre įsigyti 
mokslo ginklus prieš rusų priespaudą, Stasys 
1905 m. rudenį įsirašė studentu į Maskvos 
universitetą.

STUDIJOS MASKVOJE IR TARNYBA 
SAMARKANDE (1905-1911)

Šalkauskis savo studijas Maskvoje pradėjo 
tuo pačiu laiku, kai rusai, patyrę kare skau
džių nuostolių, turėjo taikintis su japonais. 
Jis pasirinko teisę ir, be to, lankė ekonomi-. 
jos paskaitas. Politinė situacija studijoms ne
buvo palanki, nes nuolatinės studentų riau
šės bei laikini fakulteto uždarymai neleido 
susikaupti mokslui. Stasys neprisidėjo nei prie 
smurtininkų iš kairės, nei prie radikalistų iš 
dešinės, o, būdamas demokratas, siūlė taikin
gu būdu susitarti ir visuomenėje, ir univer
sitete. Jo politinio idealo reiškėjas Rusijoje 
tuomet buvo p. V, Miliukovas (1895-1943),

(Nukeltą į 4 psl.).
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STASĮ ŠALKAUSKĮ PRISIMENANT
(Atkelta iš 3 pusi.) 

konstitucinių demokratų vadas, kurio laikraš
tį “Reč” jis atidžiai skaitydavo.

Už tą principą nepajudinamai stovėda
mas, Šalkauskis ir savo studijose ieškojo tie
sos, teisės bei teisingumo. Bet kadangi jis vi
so to taip mažai patyrė, jaunas studiozas 
smarkiai nusivylė tais juridiniais mokslais, ku
rie turėjo jam praskinti kelią į advokatūrą, t. 
y. į teisybės ieškojimą bei jos gynimą. Dėl 
to jis savo idealo pradėjo ieškoti už univer
siteto ribų, kur jis antru kartu pateko į fi
losofijos orbitą.

Mat, jis dar gimnazistu būdamas, buvo 
susipažinęs su veikalais filosofiškai nusiteiku
sio teisninko Emest Heilo (1828-1885), 
prancūzo, kuris mėgino gyvenimą pagrįsti 
mistiškai suvoktu mokslu, kuo jis pasiprieši
no racionalizmui bei formaliai suprastai tei
sei. Jaunas jo gerbėjas labai susimąstė, suži
nojęs, jog Heilo, atstumtas juridiniame pa
saulyje dažnai pasitaikančio neteisingumo, at
sisakė nuo advokatūros ir pasišventė tiesos 
ieškojimui.

Pasinešdamas panašia linkme, Šalkauskis 
dabar rusuose surado antrą tokį pasaulietį, 
būtent mistiškąjį teosofą Vladimirą S. Solov
jovą (1853-1900). Įtikintas jo mokslo tikru- 

- rfiu bei sužavėtas šventu jo gyvenimu, lietu
vis įstojo į jo sekėjų ratelį, kuris penkerius 
metus prieš tai mirusio Solovjovo idėjas skel
bė rusų inteligentų tarpe. Spindintis jo pa
vyzdys nūnai tapo ta žvaigžde, kuri nušvies 
jauno adoratoriaus kelius net vėliau Vakaruo
se, nors ten jam rūpės pažinti ir racionališ- 
kesnį neotomizmą. “Nors aš katalikas — taip 
jis pasisakė — buvau atsidūręs tarp rusų pra
voslavų, bet radau jų tarpe ne tik palankų 
priėmimą.“ Gal tatai įvyko dėl to, kad pats 
Solovjovas, neišstodamas iš savo Bažnyčios, 
buvo perėjęs į katalikybę. Solovjovas — tai 
pravoslavas tarp katalikų, o Šalkauskis — tai 
katalikas tarp pravoslavų, kuo busimasis mū
sų filosofas vėl atsistojo ant slenksčio tarp 
dviejų pasaulių.

Iš tos pozicijos dairydamasis į savo ap
linką, Šalkauskis dėmesį dar buvo nukreipęs 

lenkų filosofą Joseph Maria Hoene-Wrons- 
kį (1779-1853), kuris Kanto bei vokiečių idea- 

—■'.lizmo įtakoje buvo sukūręs tam tikrą “abso- 
lučią filosofiją”. Ši jaunam lietuviui buvo įdo
mi tuo, kad bandė filospfiją suvesti su reli
gija, siekdama sintezės, giminingos Solovjovo 
pažiūroms. Hoene, gimęs Rytuose, bet miręs 
Vakaruose, Šalkauskiui buvo artimas ir savo 
“slenkstingumu”, nors jo lenkiškas “mesianiz
mas” Šalkauskiui ir negalėjo patikti.

Nors Šalkauskis dėl savo atsidavimo dva
sios mokslams neapleido ir teisės bei ekono
mijos, šios šakos jam teturėjo užtikrinti duo
ną, juk vėliau iš ko nors reikės gyventi. Šiuo 
atžvilgiu jos greit bus jam reikalingos, nes 
dėl nusilpusių plaučių Šalkauskis 1908 m. 
turėjo išvykti į rusiškąjį Turkestaną, į Samar- 
kando miestą, kur sausas klimatas jį galėjo 
apsaugoti nuo gresiančios džiovos.

Ir čia mūsų studentas atsistojo ant sieks
nio, šįkart ant rasiško, nes šiuose visai ne- 
uropietiškuose Rytuose, kur 14-me šimtme- 
yje buvo viešpatavęs mongolas Timur-Ta- 
nerlanas, jam atsivėrė neaprėpiama Azija su 
ūsą jos egzotika. Šioje “Tūkstančio ir vienos 
aakties šalyje” jis viename komercijos ban
ke turėjo dirbti visai nepasakišką darbą. Sup
rantama, kad tai jo solovjoviškumo negalė
jo patenkinti. Nepatenkino jo nei juridinė 
praktika, nes pirmą vedamą bylą jis taip 
skaudžiai pralaimėjo, kad advokato fraku te- 
apsi vilko tik dar vieną sykį, o paskui jis vi
sam amžiui nusisuko nuo šio — kaip jam 
atrodė — savanaudžių bei sukčių pasaulio.

Tuo jis daugiau laimėjo laiko toms nau
joms idėjoms, kurios čia kurstė jo protą. Bet 
nors Šalkauskis jomis ir smalsiai domėjosi, vis 
dėlto, bijodamas suklysti tose “orientališko- 
se miglose” bei budistų įsiliejime į kažkokią 
“Nirvaną”, jautė stiprų traukimą į santūres
nius, “protingesnius” Vakarus. Dėl to jis 1910 
metais, fiziškai sustiprėjęs, sugrįžo į Maskvą, 
kur išlaikęs baigiamuosius egzaminus, gavo 

'teisininko diplomą ir kitų metų pradžioje iš
vyko atgal į tėvynę. Šiuo grįžimu 25 metų 
jaunuolis ištrūko ir iš tų pinklių, kuriuos 
aistringi Rytai buvo paspendę jo charakteriui, 
nes orientalės jau ėmė gundyti jį savo šilki
nėmis paslaptimis.

PIRMAS SĄLYTIS SU ATEITININKAIS 
(apie 1908 metus)

Bene reikšmingiausias asmeninis Stasio 
Šalkauskio pergyvenimas Maskvoje buvo jo su
sitikimas su Pranu Dovydaičiu (1886-1942?). 
Jį surado universiteto bibliotekoje, kur šisai, 
pasislėpęs už knygų kalnų, gilino savo studi
jas net dviejuose — teisių ir filosofijos — 
istorijos — fakultetuose. Įsirausęs į savo kny- 
gas,busimasis mūsų enciklopedininkas nemė

go būti trukdomas ir dėl to tik urzgėdamas 
sutikdavo jo lankytojus. “Atrodė — kaip sve
čias iš tolimo Turkestano apibūdino tą pasi- 
šiaMidi -'.kad tw žj darbą dirbai g» did&>

liu įnirtimu ir be jokio saiko. Net tavo iš
vaizda darė įspūdį asketo. Man rodėsi, kad 
tu ėjai maksimalinio rigorizmo linkme.” >

Užkalbintas dėl katalikiškos akcijos jauni
mo tarpe Dovydaitis minėjo Kuraičio pastan
gas Louvaine, Belgijoje; tačiau iš jo gautus 
laiškus neprašytam svečiui terodė iš tolo. Ir 
iš viso šis knygomis užsibarikadavęs triūslys 
nebuvo linkęs tam nuo Minijos pasienio at
sikrausčiusiam nepažįstamam išduoti ateiti- 
ninkiškas paslaptis. Dėl to jis pasitenkino pa
tarimu Tartu universitete suburti vienmin
čius. Be to, davė jam vieną “Ateities” nume
rį, kviesdamas tame žurnale bendradarbiau
ti, kuo ir baigėsi šis pirmas, nejaukus susi
tikimas tų dviejų idealistų. .

“Jis man nėra palikęs jokio gilesnio įspū
džio”, prisipažino užkluptasis maždaug po .25 
metų “Ateityje”. Aš neatsimenu, kad būčiau 
tave raginęs imtis plunksnos darbo. Aš tai 
aiškinu taip: tu buvai savo išvaizda toks, 
kaip ir kiti padorūs studiozai. Aš tuo tarpu 
atrodydavau lyg koks ‘katoržininkas’, ar net 
tiesiog ‘velnias’, iš kurio nė žodžio ištraukti 
nebuvo galima.” Nors Šalkauskis į slieko na
melį pasitraukusį savo kolegą dar aplankė jo > 
butelyje, juodu — miestelėnas ir kaimietis — 
nesuartėjo. Kitaip ir būti negalėjo, nes “sa- 
kuotnugaris” — taip iš pamiškės kilęs Dovy
daitis save vadindavo — ir burmistro sūnus 
socialiai gyveno skirtinguose pasauliuose, ku
riuos tęjungė bendra idėja.

Bet nepaisant tokios nesėkmės, Šalkauskis, 
atsiliepdamas į Šio “unrvinio mokslų fanati
ko” kvietimą, nuo 1911 metų pradėjo rašyti į 
“Ateitį”, kur jis be kitų rašinėlių išspausdino 
ir vęrtįmų iŠ Heilo apmąstymų. Jakštas — 
Dambrauskas (1860 - 1938) savo “Draugijo
je” mielai skelbė ir to ateitininkiško debiu
tanto studiją “Bažnyčia ir kultūra” ir tarsi 
atlygindamas autoriui, 1914 metams pažadė
jo “Motinėlės” stipendiją, kad galėtų vykti į 
Šveicariją, kur Friburgo universitete ketino 
studijuoti filosofiją.

Tačiau stipendininkui besiruošiant vykti 
Vakaruosna, kilo Pirmas pasaulinis karas, kad 
kelionę teko atidėti. Bet jo troškimai išsipil
dė sekančiais — 191Š — metais, kada “Pet
rapilio Komitetas nukentėjusiems nuo karo 
šelpti” jį paskyrė savo įgaliotiniu Šveicarijoje. 
Per tris dienas teko išsiruošti kelionei, kuri 
truko net 3 savaites: iš Petrapilio per Stoek- 
holmą, Oslo, Londoną ir Paryžių, ty. aplenk
damas kariaujančių frontus, išvargintasis ke
leivis pasiekė išsvajotą taikos salą.

Iš priespaudos imperijos ištrūkęs, Šalkaus
kis laisvės šalyje jautėsi lyg atsidūręs ant ki
tos .planetos, kuri jį sveikino skaisčiai žiban- 
šiomis Alpėmis. Ir dvasiniai jam Šveicarija 
buvo artima, nes ji, tikras kalbų bei kultūrų 
slenkstis į visas puses, jam buvo pati tikroji 
vieta vaisingam tiesos ieškojimui.

FRE1BURGO KŪRYBA (1916-1920)
Kiek apsidairęs Berne, Šveicarijos .adminis

tracijos centre, Šalkauskis 1916 m. pradžioje 
persikėlė į idilišką, jaukųjį Friburgą, kur tuo
met lietuviškasis gyvenimas .virte buvo užvi
ręs. įgaliotinio pareigos jam nebuvo prie šir
dies, nes kur vilioja pinigas, ten želia ir sa
vanaudiškumas. Sis ir čia taip vešliai tarpo, 
kad jis jautriam mintytojui sudrumstė ramy
bę, kas neleido auginti stipresnių filosofiškų 
sparnų. Dėl to Šalkauskis gangreit išsilaisvi
no iš jį varžančių pareigų komitete, kuris ne
buvo laisvas nei nuo lenkuojančių intrygų. , 
Numetęs visus varžtus, Šalkauskis ėmė darbuo
tis studentų draugovėje “Lithuania”, kurią ga
lima laikyti ateitininkų skyrium, savarankiš
kai veikiančiu nuo karo izoliuotojo centro 
Kaune.

Friburge, šiame anais laikais beveik kai
miškame “Oksforde” Alpių papėdėje^ Šalkaus
kis nerte pasinėrė savo studijose, kurios da- > 
bar vyko daugiausia po neotomizmo ženklu. 
Kai kam gali atrodyti keista, kad Solovjovo 
sekėjas dabar taip stropiai gilinosi į Aristote
lio ir į Šv. Tomo Akviniečio mokslą. Bet tai 
suprantama, žinant, kad Šalkauskis ir filoso
fijoje stovėjo ant slenksčio, nes jis kartu su 
Paul Valery galėjo sakyti: “Je sense en mys- 
tique, je pense en rationaliste”. Dėl to Yla 
teisingai galėjo mūsų filosofą šitaip apibūdin
ti: “Jis buvo platonininkas ir aristotelininkas, 
augustinininkas ir tomistas. Jis buvo skirtas 
tuodu pasauliu derinti savo asmenyje”.

Šalia savo tiesioginių studijų, iš Rytų at
skubėjęs, uoliai gilinosi į ypatumus tų Va
karų, j kuriuos jis tarsi buvo įkritęs kaip į 
kokį virimo katilą. Kontrastas buvo toks šau
kiantis, kad jautrianervis mūsų filosofas net 
fiziškai kentė nuo to verdančio vakarietišku- 
mo. Visas jo išganymas, kad Friburgas jąm 
buvo tikra ramybės oazė. Pamažu rasdamas | 
savo vietą tarp abiejų pasaulių, Šalkauskis su
vokė tikrą (o gal tik tariamąjį?) savo tau- 'į 
tos uždavinį: "Tautinės civilizacijos problema 
Lietuvoje yra derinimas priešingų, bet niekad 
neprieštaringų Rytų ir Vakarų pradų.”

. {Bus daugiau}

Mėnulio brolis Merkurijus
A. RADŽIUS

Nuostabi mūsų saulė. Gražaus 
būrio planetų apsupta, it kokia 
karalienė, vaikšto Paukščių Ta
ko rūmuose. Kiekviena jos plane
ta savotiškai skirtinga, kiekviena 
yra savitas pasaulis, kiekvienai 
gailimą pridėti tik jai būdingą 
epitetą. Sakykim, Merkurijus yra 
karščiausia ir šalčiausia planeta, 
Venera — paslaptingiausia, Že
mė — pati svetingiausia gyvybei, 
Marsas — garsiausias, Jupiteris — 
didžiausias, Saturnas — 'gražiau
sias (žiūrint pro teleskopą), Ura
nas — pirmasis surastas telesko
pu, Neptūnas — surastas pieš
tuku, t. y. skaičiavimu ir Pluto
nas — pati tolimiausia planeta 
ir didelė neklaužada, nedraus
minga.

Iki erdvės eros pradžios astro
nomai turėjo visai tikslų saulės 
sistemos vaizdą. Išlukšteno daug 
duomenų apie planetų judesius ir 
apie jas pačias. Bet tik raketos, 
tik prasiveržimas į erdvę leido 
jiems pažvelgti į planetų veidus 
iš arčiau.

Jau ,1969 metais Mariner 6 ir 7, 
praskridę pro Marsą, pasiuntė že
meli pirmąsias jo paviršiaus nuo
traukas. Ir kaip nuostabu — Mar
se besą kraterių, kaip ir mėnuly. 
Bet tikras Marso paviršiaus 
vaizdas išryškėjo tik tada, kai 
Mariner 9-sis 1971 an. lapkričio
14 d. tapo dirbtiniu Marso sate
litai ir ėmė jį fotografuoti iš vi
sų pusių.

Nežiūrint to, dar prieš metus 
nebuvo tiek daug žinoma inty
mių detalių iš planetinio pasau
lio, kiek jų sužinota dabar. Štai 
pernai gruodžio mėnesį pralėkė 
pro Jupiterį Pionierius 10-sis, o 
Mariner 10-sis aplankė Venerą 
š. m. vasario 5 d. ir Merkurijų 
kovo 29 d. Pralėkęs pro šias pla
netas, Mariner 10-sis .tęsia savo 
kelionę aplink saulę, tapęs mažy
tę, žmogaus padaryta, planeta, 
š. m. rugsėjo 21 d. jis vėl susitiks 
su Merkurijum ir apdovanos ast
ronomus naujam informacijom. 
Tik kelių mėnesių bėgyje net trys 
planetos atskleidė tokių .paslap
čių, kokių žmogus .be raketų pa
galbos niekad nebūtų sužinojęs.

Bruce Murray, vadovaująs 
mokslininkų grupei, analizuojan
čiai Mariner 10 fotografijas, pa
reiškė, kad Merkurijus atrodąs vi
sai kaip mėnulis. Bet jau prieš
15 metų žymus prancūzų plane
tų specialistas Audoin Dollfus 
pastebėjo, kad prie geriausių ste
bėjimo sąlygų Merkurijuj esą ma
tomi ženklai, kuriuos galima bū
tų gretinti su ženklais, matomais 
mėnulyje nuoga akim. Mariner 
10-sis tą pranašumą dramatiškai 
patvirtino. Jo fotografijos parodė 
gausybę kraterių. Nuo mažyčių 
vos matomų duobučių iki didžiu
lių įdubimų. Kol kas pastebėtas 
didžiausias įdubimas 1300 kilo
metrų (800 mylių) diametro. 
Gali būti ir didesnių “jūrų”, ku
rios vėliau bus surastos, nes Ma
riner 10-sis tenufotografavo tik 
45 proc. Merkurijaus paviršiaus.

Patys krateriai labai panašios 
struktūros, kaip ir mėnulio. Vie
ni turi centrines viršūnes, kiti ne. 
Vieni krateriai kartais užkloja ki
tus, didesnius kraterius, prakirs- 
datni jų sienas. Kai kurie turi į 
visas puses sklindančius spindu
lius, kaip ir mėnulio Tycho kra
teris ar kiti. Vienu žodžiu, Mer
kurijus yra tikras mėnulio bro
lis. Net pradedama jo kraterius 
krikštyti, kaip ir mėnulio. Mari
ner 10-jo mokslininkų grupė, va
dovaujama minėto Bruce C. Mur- 
ray, pasiūlė vieną ryškų 25 my
lių diametro kraterį pavadinti 
Kuiper vardu. Gerard P. Kuiper 
buvo žymus planetų specialistas. 
'Iki savo mirties priklausė minė
tai mokslininkų grupei. Jis .pasi
mirė pernai, Kūčių dieną, kai Ma
riner 10-sis buvo pakeliui į Vene
rą ir Merkurijų.

įdomu, kad rusų astronomas 
Nikolai Kozyrev keliom progom 
jrra paskelbęs, jog Merkurijus tu

rįs atmosferą, sudalytą iš van
denilio. Mariner 10-sis, tiesa, pa
stebėjo vandenilio pėdsakus labai 
retoje Merkurijaus atmosferoje, 
bet to vandenilio, esą ten tiek 
mažai, kad iš žemės negalima jo 
■pastebėti. Iš viso Merkurijaus at
mosfera tokia reta, kad yrą be
veik valkumas. Daugiau, negu 
milijoną kartų retesnė už žemės 
atmosferą. Jos sudėtis rodo, kad 
Merkurijus, kaip ir žemė, galįs tu
rėti radioaktyvių medžiagų.

Mariner 10-sis nepastebėjo jo
kio magnetinio lauko aplink Ve
nerą, bet Merkurijus, pasirodo be
turįs magnetinį lauką. Nors jis 
apie tūkstantį kartų silpnesnis 
už žemės, tačiau daro įtakos sau
lės vėjui.

Bet kodėl Merkurijus karščiau
sia, kartu ir šalčiausia saulės 
sistemos planeta? Jei sakytumėm, 
kad karščiausia, tai būtų supran
tama, nes Merkurijus pati arti
miausia prie saulės planeta, vos 
36 milijonai mylių atstu. Bet ko-

Palyginimui menulio paviršiaus de
tale — pietinė mėnulio dalis.

kiu būdu gali būti kartai ir šal
čiausia? Gia kaltas atmosferos re
tumas, praktiškai beveik visiškas 
jos nebuvimas, ir lėtas planetos 
sukimasis aplink savo ašį. Aukš
čiau buvo manoma, kad Merku
rijus aplink savo ašį apsisukąs 
per tą patį laiką, kaip ir aplink 
saulę, t. y., per 88 dienas. Tad 
jo viena pusė turėtų būti nuolat 
atsukta į saulę taip, kaip mėnu
lis vieną pusę yra atsukęs į že
mę. Bet 1965 metais radaru nu
statyta, kad mėnulis aplink savo 
ašį apsisukąs per 59 dienas. Tai 
vis tiek labai lėtas sukimasis, ir 
'kai į saulę atsuktoji pusė įkaista, 
tamsioji, ilgos nakties pusė .atšą
la beveik iki erdvės temperatū
ros. Atmosfera yra per skysta, 
kad galėtų sušvelninti tokius ašt
rius temperatūrų skirtumus. Tai 
patvirtino Mariner 10-jo įvykdy
ti temperatūros matavimai. Pa

Merkurijaus profilis, sudarytas iš devynių fotografijų, kurias Mariner 10-sis 
nufotografavo iš 145000 mylių, artėdamas j planetą. Kai kurie krateriai be
veik 124 mylių diametro. Sunku patikėti, kad Čia ne mėnulis. Tik “jūrų” trūks-
tą.

sirodė, kad .paviršiaus tempera
tūra terminatoriaus zonoje (t. y. 
riboje tarp šviesios ir tamsiosios 
hemisferos) staigiai krito nuo 
350° F karščio, saulei vos paki
lus nuo horizonto, iki 200°F šal
čio, tuoj peržengus terminatorių. 
Pačiam Merkurijaus vidurdienį, 
kai saulė pasiekia aukščiausią 
tašką, temperatūra pakyla . iki 
800°F karščio. Tada pyrago,
ant Merkurijaus įkaitusio ak-,

mens padėjęs, nespėtum iškepti. 
Sudegtų.

Kaip atrodytų, nusileidus ant 
Merkurijaus paviršiaus? Būtų 
karšta. Baisiai karšta. Saulei 
lėtai, labai lėtai tekant, dar jai 
nepasiekus .10° aukščio viršum 
horizonto, temperatūra jau . gero
kai aukštesnė už vandens virimo 
temiperatūrą, ir saulė spinduliuo
ja 10 kartų intensyviau, negu že- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Šį melą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjų ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokių laimėjimų. Atsilankykite.

* ■-

6245 south vvestern avenue 476 7575

CHICAGO
savings and loan association
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Naujas Lietuvos 
istorijos vadovėlis

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTY
BES ISTORIJA. Pirmoji dalis. Istori
jos vadovėlis lituanistinių mokyklų IX 
skyriui arba V klasei. Redanavo Vin
centas Liulevičius. Išleido JAV Lietu
vių Bendruomenės švietimo Taryba 
1974 m. Chicagoje. Leidimą parėmė 
Lietuvių Fondas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Vadovėlis 200 psi., 162 
iliustracijos, su priešistorine chrono
logija ir kirčiuotu žodynėliu gale, kie
tais viršeliais, kaina $5.00, gaunamas 
ir “Drauge”.

♦

Iš pratarmės sužinome, kad 
vadovėlis paruoštas lietuviškos 
talkos būdu, įtraukiant ir jau
nuosius istorikus, teisingiau is
torikes. Pats redaktorius para
šė tris iš aštuonių vadovėlio sky
rių: I Bk. — Geografinės žinios; 
V sk. — Lietuvių valstiečiai ir 
VIII sk. — Lietuvių kariuomenė. 
Likusius 5 skyrius parašė jau
nos talkininkės: n sk. — Lietu
vių kunigaikščiai, parašė istor. 
mokytoja Danutė Bruškytė; III 
sk. — Lietuvių bajorai — Dan
guolė Stončiūtė; IV sk — Lietu
vių miestiečiai — stud Silvija 
Alenskaitė; VI sk. Žemiausias

Mėnulio brolis 
Merkurijus

(Atkelta iš 4 pusi.) 

mėje. Saulė kyla lėtai ir vis įkas 
kartą smąrkiau kaitina Merkuri
jaus uolas. Ore vis tiek šalta, nes 
oro praktiškai nėra.

Saulės skritulio diametras be- 
veik_tris kartus didesnis, negu iš 
žemės žiūrint. Saulės dėmės letng- 
vai.jpatamos nuoga akim. Bet... 
nežiūrėkit į saulę, jei kartais pa
sitaikytų į Merkurijų nutūpti. 
Tai būtų .paskutinis pažvelgimas 
į jos Skaistybę, o po to viskas a,p- 
temtų. Netektumėte savo gražių, 
mėlynų akyčių. Reikia stiprių filt
rų, kad nesusilauk tumėm nakties, 
dar saulei nenusileidus.

Aplink saulę gražiai virpuliuo
ja jbs vainikas, kurį tik retomis 
progomis per saulės užtemimus 
iš žemės galima pamatyti. Į abi 
saulės puses, diametraliai prie
šingose pusėse, tolyn išsikišę, du 
silpnai šviečiantys ir dailiai nu
smailinti stipinai. Lyg saulė bū
tų pamauta ant milžiniško ieš
mo. O tas iešmas yra ne kas ki
ta, kaip ekliptikos plokštumoje 
esančios dulkės, kurios reflektuo
ja saulės spindulius, sudaryda
mos neįprastą vaizdą.

Beje, Merkurijui galima pridė
ti dar vieną epitetą — tai pati 
mažiausia saulės sistemos plane
ta. Jis mažesnis net už IJI-ji Ju
piterio satelitą Ganimedas. Mer
kurijaus diametras siekia 3120 
Veneroje, pamatysiu kitą kartą.

Ką Mariner 10-sis pastebėjo 
mylių, tuo tarpu Menkurijaus 
skersmuo 3030 mylių.

luomas ir VII Sk. Susisiekimas 
— istor. mokytoja Augusta Šau
lytė. Bene visos šios jauniausios 
kartos lietuvės istorikės pačios 
labai neseniai baigusios Pedago
ginį lituanistikos institutą ir 
taip yra pagirtinai aktyviai įsi
jungusios į lituanistinio moky
mo darbą. Tai pats šauniausias 
mūsų atžalynas, kuriam tikrai 
verta garsiai šūktelėti triskart 
valio!

Didelio darbštumo ir kruopš
tumo V. Liulevičius gali būti gy
vu, šviesiu pavyzdžiu visiems ki
tiems pensininkams akademi
kams, tokiems tinginiams, kaip 
ir šias eilutes rašantis. _

V. Liulevičius ruošia dar 3 pa
našius vadovėlius X, XI ir XII 
skyriams, kiekvienam skyriui 
atskirai, ir tokiu pat teminiu — 
dalykiniu metodu kaip ir šis. 
Ateitis ir praktika parodys, ar 
šis naujas Lietuvos istorijos dės 
tymo metodas bus geresnis už 
senąjį chronologinį metodą. Sa
kykime, ši pirmoji vadovėlio da
lis yra ir pirmasis naujojo meto
do išbandymas.

Beje, šis pirmasis turi apsčiai 
ir trūkumų, ne tiek turininių, 
kiek technikinių. Kai kurios 
iliustracijos absoliučiai netinka
mos spaudai apskritai.

Labai puikios yra visos iliust
racijos nuo 43-čius iki 55. Ar ne 
per daug iliustracijų skirta akė
čioms (58-63). Pirmą ir trečią 
išmetus, tas perdėtas apstumas 
sumažėtų. Kai kurias iliustraci
jas suglausčiau, nes užima per
daug vietos, pavyzdžiui: Nr. 68 
ir Nr. 69 turėtų būti šalia vienas 
kito, taip pat 74-ji ir 76-ji, 84- 
oji ir 86-oji iliustracijos.

Labai pagirtina mintis buvo 
pridėti netgi kirčiuotą žodynėlį 
gale, kuris mokiniui labai labai 
pravers ir palengvins. Kažin ar 
vertėjo poskyrių antraštes ap
vesti tokiais riebiais kvadratais, | 
kurie užima apsčiai vietos. Ko
dėl taip mažai kunigaikščių 
iliustracijų — tik trys, kai anks
čiau dvigubai daugiau. 123-me 
puslapyje pavaizduotas tipelis 
greičiausiai yra koks nors plik
bajoris, o ne valstietis.

Maži netikslumai, maži daly
kėliai, o vis dėlto nesunkiai iš- 
vengtini ar bent pataisytini ki
tose vadovėlio laidose.

Bet tai atskiri medžiai, o ne 
miškas, ne graži-žalia lietuviška 
giria, kokia yra šis seniai lauk
tas ir sulauktas Liulevičiaus ir 
jo šaunių, jaunų talkininkių va
dovėlis. Reikia tik lietuviukų bei 
lietuvaičių tėvams ir nebūtinai 
tėvams, skubinti šį vadovėlį įsi
gyti ir prie jo sodinti savo jau
nąjį atžalyną.

Dr. Gr. Vai.
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šlniop aštriais kraštais krateris yra

KNYGA APIE KAMIKAZE 
PILOTUS

Merkurijaus krateriai iš 12000 mylių atstumo. Truputį aukščiau vidurio, de- 
, j apie septynių mylių diametro.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

LEONARDUI ANDRIEKUI
60 METŲ

Kūrybingas ir energingas Lie
tuvių Rašytojų draugijos pirmi
ninkas Leonardas Andriekus — 
sukaktuvininkas: liepos 15 d. 
sulaukė 60 m. Yra gimęs Barsty
čiuose, Mažeikių apskrity. Teo
logijos studijas ėjo Austrijoje ir 
Jugoslavijoje bei Italijoje, kur 
1940 m. įšventintas kunigu. Gi
lindamas studijas Šv. Antano 
universitete, 1945 m. pasiekė 
teologijos daktaro laipsnį. Daug 
iniciatyvos yra parodęs spaudos 
darbe. Buvo Italijoje lęisto Lie
tuvių Balso redakcijos narys, 

' Šv. Pranciškaus Varpelio redak 
i torius, Aidų techn. redaktorius, 
I suredagavo pranciškonų metraš
tį. Buvo .tėvų pranciškonų pro- 
vinciolas, Šv. Antano gimnazijos 
rektorius.

Tačiau didysis jo kūrybinis 
įnašas į mūsų kultūrinį gyveni
mą yra poezija, kuri lietuvių vi
suomenę pasiekė pradžioje žur
naluose, vėliau ir rinkiniuose: 
Atviros marios, Saulė kryžiuose 
(laimėjo Lietuvių rašytojų dr- 
jos premiją), Naktigonė.

Jo poezijoje religinė tematika 
reiškiama naujais niuansais san
tykiuose su Dievu, ryški savo 
nuoširdumu, mistišku skaidru
mu, nepretenzingu paprastumu, 
bet kartu ir lyriniu gilumu, įve
dant ir liaudies kūrybai artimų 
bruožų, etnografinių spalvų, tau
tinių motyvų. Ketvirtajame jo 
poezijos rinkiny Po Dievo ant
spaudais duodama Vytauto Di-

FEDERAL

PASSB00K SAVINGS
Interest Paid to Dote of Withdrawal 
YIELD INCREASES TO 539% 
on interest occumuloted for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS4 
) Or More 90 Doy Moturtfy 

YIELD INCREASES TO 6 002% 
on interest occumuloted for I yr. YEARLY

r VI
YEARLY

Cl/ GI

' VII
YEARLY

SyiND/lRD FEDER/U- S/v/lNGS 
4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Ulinei, 60632 — 847-1140

Celebrating our 65th year
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000,000.00 

Member Federal Savingi and Loan Insurance Corporation

YtAILY

*A subsfantial interest penalty is required for early withdrawal.

i

•Joy CERTIFICATE ACCOUNTS* 
< Zj $1,000 Or More 4 Yeor Maturity
■ ' YIELD INCREASES TO 7 35%

YEARLY on interest accumulated for 1 yr.

Cl/_oy CERTIFICATE ACCOUNTS* 
1,000 Or More I Yeor Maturity 

YIELD INCREASES TO 6 8I% 
on mtereit accumulated for I yr.

"71/cw CERTIFICATE ACCOUNTS*
■ fO $5,000 Or More 4 Yoor Maturity
■ ' YIELD INCREASES TO 7.90% 

YEARLY on interest occumuloted for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
‘1,000 Of More 30 Month Maturity 
YIELD INCREASES TO 7 08% 
on interest occumuloted for I yr.

S1ANDARD FEDERAL 
FINANCIAL FRIEND 
OF THE FAMILY

ūmo
' viri r»

Matydama didelį pavojų 
Pasaulinio karo metu ir bijoda
ma amerikiečių invazijos, Japo
nija suorganizavo Kamikaze pi
lotų grupę, kurios nariai su lėk
tuvu ir sprogmenimis smogdavo 
į taikinį, patys žūdami. Per 10 j 
mėnesių taip žuvo 450 Kamika
ze pilotų, bet jie nuskandino 
34 amerikiečių laivus, sužalojo 
288, jų tarpe 9 lėktuvnešius, 8 
kovos laivus, 4 kreiserius ir 54 
naikintuvus.

me (vertė Demie Jonaitis), pa
vadinimu Amens in Amber.

U
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Visas Kamikaze veikimas ap
rašytas, naujame veikale, išvers
tame iš japonų kalbos, “Bom to 
Die”. Išleido Ohara Publication, 
Los Angeles mieste. Knygą pa
rašė gyvi išlikę Kamikaze pilo-

MENO PARODA PRIE 
BUCKINGHAM FONTANO

Tapybos, skulptūros, rank
darbių ir kitų meno darbų paro
da rugp: 24-25 d. bus surengta 
Grant Parke, prie Buckingham 
fontano. Joje bus išstatyti dar
bai, atrinkti iš 15 meno parodų 
įvairiose miesto dalyse. Premi
joms turima 4,900 dolerių.

|
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

□ R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCI ATIOlI

B. R. PLnM.K.1 KWI CZ, Pr*®x.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% eV:% 574%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. Investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas

ANTRAD. h- PENKTAD. » v. r. Iki S v. ▼.
VALANDOS: ŽEfiTAD. « v. r. iki 12 v. d. Trečiad: uždaryta.

PIRMAD IR KETVIRTAD. » ♦. r. iki » v. ».
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džiojo godų poetinė interprete- 
cija. Jo poezijos pavyzdžiai yra 
pasirodę ir anglų kalbos verti-

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

3240 SO. HALSTED STREET TEL — CA 3-7232
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

La i dot u v I ū Direktoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Callfornnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

Rudeninės ekskursijos j Lietuvą 1974 metais
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DAR YRA KELIOS 

LAISVOS VIETOS !
RUGSĖJO MENESIO 1 dieną — 15 dienų kelionė — GRUPE #9-A 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas) 
IŠ CHICAGOS — $992.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $880.00 (dvigubam kambary).

20 dienų kelionė — GRUPE #9-B 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas; Roma) 

Iš CHICAGOS — $1128.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $1016.00 (dvigubam kambary).

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIOMS GRUPĖMS IKI RUGPIŪČIO MĖN. 3 D.

SPALIO MĖNESIO 2 dieną — 15 dienų kelionė — GRUPĖ #10 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinkis) 

Iš CHICAGOS — $944.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $832.00 (dvigubam kambary).

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIAI GRUPEI IKI RUGSĖJO MĖN. 3 D. 
VISOS GRUPĖS VAŽIUOJA VIENAI DIENAI I KAUNĄ.

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS. 
Prices & Air fares subject to change. Rates quoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE;

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue

Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame Informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

!

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNI8KOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. -Telef. GRovehill 6-2345-4 
1410 S. SOth Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKBTR AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrgnia 7-3372
2424 W. 69th STREET TeL REpubllc 7-1213
11023 Southwest Highvray, Palor Hills, HL Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

POVILAS I. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ Tel: YArds 7-1138-89

VASAITIS — BUTKUS
1443 S. SOth AVĖ., CICERO ILL; Tel: OLympic 2-1003
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REDAGUOJA ST. SEMENIENE, 6507 S. TBOY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—598b

NUOTRAUKŲ KONKURSAS 
IR PARODA

'Lietuvių foto archyvas vėl skel
bia nuotraukų konkursą ir paro
dą, kur įvyks Jaunimo centre, 
Chicagoje š. m. lapkričio 22- 
įgruodžio 1 d.

Konkurse bus dvi nuotraukų 
grupės — juoda balta ir spalvo
ta. Juoda balta — nuotraukos tu
ri būti paties fotografo darbas, 
spalvotos įgali būti pagamintos 
laboratorijos.

Nuotraukos turi būti bent 
5”x7” dydžio (bet pageidaujamos 
didesnės), priklijuotos prie karto
no. Ant (kitos pusės turi būti už
rašytas dalyvio vardas, pavardė,

Nauji leidiniai KRONIKA
FILOSOFIJOS SKYRIUS 
LITUANISTIKOS INSTITUTE

BIRUTE VOKIEČIŲ ROMANE

Buvo nemaža staigmena, kai I 
rankas pateko vokiška knyga, ant
rašte “Birutė”, su prierašu po 
antraše. “Roman aus Litauen”. 
Išleista Darnm leidyklos Miun
chene.

Būtų ši knyga man visai nepa- 
kliuvusi, jei nebūtų jos mūsų sce
nos darbuotojų vadovė Sofija 
Adomaitienė padovanojusi vardi
nių proga aktorei (Birutei Briedie
nei, gyvenančiai mūsų apylin
kėse. Nors veikalas 418 psl. ir 
vokiškos knygos jau seniai buvo 
beskaitytos, bet perskaičiau ji 
greitai per porą dienų. Yra intri
ga. Knygos autorius Wemer 
Scheu turėjo būti koks nors 'Lie
tuvoje gyvenęs vokietis. Jis varto
ja lietuviškus vardus, net ir mer
gaičių paivardėhns lietuvišką galū
nę pridėdamas. Miestų ir vietų 
vardus duoda lietuviškus. Įterpia 
žodžius, net sakinius lietuviškus. 
Tiesa, kartais su klaidomis, bet 
vis dėlto įgalima suvokti apie ką 
kalbama.

Autorius orientuojasi Lietuvos 
kultūriniame, ūkiniame, visuo
meniniame, politiniame gyveni
me, net įstengdamas įžvelgti į 
kaimo ir miesto būties atmainas. 
Ir apima labai platų laikotarpį: 
nuo caro laikų, nepriklausomybės 
kovų, valstybinio gyvenimo orga
nizavimo, nepriklausomybėje .pa
siektų laimėjimų, veda per pirmą 
ir antrą pasaulinį karą į rusų ir 
vokiečių okupacijos metus. Sten
giasi būti bešališkas, nors tarpais 
iškelia ir vokiškos galvosenos mo
tyvus, pvz. kalbėdamas apie Klai
pėdos kraštą. Beje, neaplenkia 
nei Klaipėdos prisjungimo prie 
Lietuvos bei jos atiplėšimo po len
kų ir po Hitlerio utimatumų.

Romano personažai ryškūs. 
Gyvai perteikta kaimo buitis su 
energingu, sumaniu ūkininku 
Antanu Kurkausku, uoliu bažny
čios statytoju, Didžiojo karo be
laisviu, atsikuriančios Lietuvos 
tarnautoju, seimo nariu. Figūruo
ja ir gana taurūs dvasiškiai su 
kiek labiau suaristokratėjusiu vys
kupu, kuris yra artimesniuose 
santykiuose su grafais, bet jau 
naujesnės dvasios grafais, kurie į 
savo rūmus nesibaido įvesti ūki
ninkaitę Birutę, kad ir kambarine 
iš pradžių, bet mokydami ją dva
ro elegancijos, prancūzų kalbos. 
Salia tėvo Kurkausko, jo gražuo
lė duktė Birutė yra pagrindinis 
romano personažas. Senelio mo
kytojo globoje ji auga giliai pat
riotinėj dvasioj. Pradžioje atspari 
dvaro pagundoms. Berno nu- 
kriausta, ji išteka už grafo, pali
kusio dvarą Lenkijos pusėje, bet, 
nepaisant tų nuostolių, pasilie
kančio ištikimu Lietuvai padary
tai priesaikai.

Su grafu, raitelių karininku, 
Birutė, jo žmona, apsigyvena Kau
ne. Ir čia prasideda jos slydimas. 
Vyras nesulaukia paaukštinimų. 
Lėšų trūkumo bijodama, ji laisvi- 
nasi iš prieauglio. Jos keliai pra
deda pintis su anksčiau ją mylė
jusiu Vladu. Vyrui žuvus katas
trofoje, ji nublūdija su Mažosios 
Lietuvos lietuviu. Bet tėvo drau
gų kunigų padedama ji, nors lai-

rutė ryškus, bet trapus charakte
ris. Pradžioje žavi palangiškės Bi
rutės sekėja, patrotė, vėliau įsi
traukia į žvalgybos tarnybą, ži
noma, Lietuvos labui. Pagundų 
blaškoma karininko žmona, vė
liau — jo našlė, ji pakartotinai

adresas .ir nuotraukos pavadini- 
'mas. Su eksponatais reikia pri
statyti ir nuotraukų duplikatus,

suklumpa, vis dar neprarasdama kurie bus naudojami spaudai ir 
skaitytoją intriguojančio perso-,knygai PARODA ‘74. Kiekvie-
nažo pobūdžio.

Romanas kitatautį skaitytoją 
gerokai supažindina su Lietuvos 
keliu laisvėje ir okupacijose, 
vaizdžiai perteikia nepriklauso
mybės siekiančio lietuvio ilgesius.

Juozas Prunskis

nas dalyvis gali pateikti ne dau
giau kaip dešimt nuotraukų. Ga-

NAŠLES -UŽMIRŠTOS MOTERYS
Vėliausioji knyga moterų lite

ratūroje “Widou>” svarsto vieni-
šos moters būklę iŠ visai naujo ir 
labai atviro taško — našlaujan
čios žmonos.

Knygos autorė Lynn Caine iš 
profesijos yra redaktorė, ne rašy
toja, ir retkarčiais tai pastebima 
jos nerangiame stiliuje. Tačiau 
aplamai jos pasakojimas yra ver
tas skaitymo. Kitos moterys prieš 
ją — Lillian Hellman ir Helen 
Hayes — aprašė našlavimą ge
riau, bet Caine atskleidžia keletą 
originalių užkampių.

Nematoma moteris
Našlė, Caine tiki, yra nemato

ma moteris. Visuomenei sunku, 
anot jos, suvirškinti netekėjusias 
ir persiskyrusias moteris, bet naš
lė yra tikrai kebli padėtis, iš da
lies dėl mūsų modernaus (bloges
nio už Viktorijos laikų) nusista
tymo mirties atžvilgiu.

Anais laikais bent vyravo rea
lus pripažinimas mirties ir liūd
numo; netgi buvo priimtas gedu
lo laikotarpis. Mes dabar beveik 
nepripažįstame mirties — kaip 
gali kas nors liūdėti dabartinėje 
“Clairol” visuomenėje?

Per kentėjimą — i išminti
Caine kalba plačiai apie savo 

kaltę dėl savo elgesio prieš vyrui 
mirštant vėžiu ■ ir po to. Atrodo, 
jog jiedu abu užsitvėrė siena ir 
nusistatė nieko nekalbėti apie li
gą. Jie bijojo sužlugti. Da
bar Caine mano, kad tos rizikos 
reikia griebtis ir būtina išsišnekė
ti apie abiejų baimę, nors tai ir 
yra baisiai sunku.

Šiuo atveju “Widow" yra sa
votiškas vadovėlis. Ji rašo: “Ken-

tėk, pasiduok liūdesiui. Išsakyk 
savo pyktį ir baimę”. Ji tuo išdės
to senovišką graikų tiesą, kad visa 
išmintis ateina per kentėjimą; 
tai pamoka, kurią mes turime iš
mokti vėl naujai.

Žiūrint labiau praktiškosios 
pusės, ji turi labai sveikas mintis 
apie finansus ir testamento svar
bumą. Jos patarimai taipgi liečia 
vaikus, intymesnius dalykus, nu
eina net ligi užuojautos atvirukų 
didelės paguodos.

Sugrįžimas į normalią padėtį
Pati Caine atrodo labai sužeis

ta. Skaitančioji jaučia didelį gai
lesį jos atžvilgiu. Atrodo, jog jos 
patarimai atėjo jai pavėluotai. Ji 
jaučiasi mirties persekiojama, nes 
ji nežinojo, kad tinkamas gedu
las atskiria gyvuosius nuo miru
siųjų. Ją slegia neišsakyti žodžiai, 
nepralietos ašaros.

Jos liūdniausias prisipažinimas 
yra tai, kad po trejų metų nuo 
vyro mirties, ji vis dar negalėjo 
išsiverkti.

Tačiau savo knyga ji galėtų iš
gelbėti kitas nuo pamašaus liki
mo.

Ji pasakoja, kaip jos mažas sū
nelis, tėvui gulint mirties patale, 
jai pasakė, jog jis tikisi kada nors 
vėl būti “linksmas”, kaip seniau. 
Šios knygos tikslas yra paguosti 
liūdinčius dėl atsiskyrimo, per
siskyrimo ar mirties.

Anot mažo berniuko galvose
nos, mes turime suprasti ir pri
imti kentėjimo būtinumą, pajėgti 
pravirkti ir numalšinu skausmą, 
iškilti iš mus slegiančios širdgėlos 
ir tapti vėl džiugiais asmenimis, 
kaip anksčiau būta.

Praeitų metų abituriente, Liet mot fed. narė, stud. V. Kerelytė prisega gėlę 
šių metų abiturientei V. Labanauskaitei. Abiturientų pristatymo vakaras, kurįvą apšaudant, įstengia pabėgti _ _ _ ____________ ..______ , r___ ________

nuo antru kartu atslenkančių bol-1 ruošė Liet mot fed. Chicagos klubas, talkinant abiturientų motinų komitetui, 
ševikų, pasiekdama Vokietiją. Bi-1 įvyko L m. gegužfa mta. 1* d. Mm Reom rsstorane, Chicagoje,

Įima dalyvauti ir su mažiau dar
bų.

Jury komisija, kurios sąstatas 
bus paskelbtas vėliau, atrinks 
nuotraukas parodai. Kita komisi
ja kūrinius premijuos. Premijos 
už geriausius darbus bus skiria
mos tik jaunesniesiems amžiumi 
fotografams (iki 30 metų), bet 
parodoje kviečiami dalyvauti vi
si, ne tik mėgėjai, bet ir profesio
nalai. Siunčiant darbus, pažymė
ti dalyvio amžių. Už geriausius 
darbus bus paskirtos piniginės 
premijos: I — 350.00 dol., II — 
250.00 dol., III — 150.00 dol.

Nuotraukas reikia pristatyti iki 
lapkričio 15 d. šiuo adresu: 

Algimantas Kezys, SJ 
2345 West 56tn St. 
Chicago, III., 60636 USA

'Dalyvavimo mokestis yra 3.00 
dol.

Parodos proga bus išleistas fo
to albumas PARODA ‘73, kuria
me bus atspausdintos rinktinės 
nuotraukos iš pernykštės lietuvių 
fotografų parodos. Kitais metais 
bus išleistas kitas albumas PA
RODA ‘74 su šios parodos repre
zentaciniais darbais.

Barat akademijoje, Lake Fo- 
rest, netoli Chicagos, kur su
ruošta lietuvių dailininkių pa
roda, nuo liepos 25 iki rugp. 11 
d. kasdien statoma John Guare, 
premijuoto autoriaus, muzikinė 
komedija "Rich and Famous”.

MIRĖ LATVIŲ 
MOKSLININKĖ RAŠYTOJA 

DORA ŠV1KULĖ

Šveicarijoje, prie 'Badeno ežero, 
gegužės 12 d. mirė latviams pla
čiai žinoma Dora Švikulė, sulau
kusi 90 metų amžiaus. Diesnę sa
vo 'gyvenimo dalį. Dora švikulė 
paskyrė žmogaus sveikatos ir am
žiaus prailginimo tyrimui, nes, 
jos manymu, žmogus turėtų gy
venti bent 150 metų. Anot jos, 
ilgą amžių žmogus gali pasiekti, 
santūriai gyvendamas, nuosai
kiai valgydamas tik augalinį 
maistą, vengdamas įvairių svai
galų ir gerdamas vaistažolių ar
batą. Taip gyvendama ji sulaukė 
90 metų, tačiau kiekvieną žmogų 
seka tas nežinomasis ir nenuma
tytasis, ir Dorą Švikuilę .pakirto 
piktybinis auglys. Ji studijavo 
Varšuvos universitete mediciną, 
baigė Maskvoje Šaniauskio insti
tute gamtos fakultetą ir studija
vo Maskvos eksperimentinės bio
logijos institute. Nepriklausomy
bės pradžioje fiziologijos fakulte- į 

to asistentė Tartu universitete, o 
j nuo 1925 m. studijuoja Šveicari
joje, Zuericho universitete.

Ji yra 'parašiusi apie 40 moks-1 
lo darbų ir 2 knygas: “Vaistažo
lių arbatos” (išparduota) ir 
“Sveikatos bei ilgo amžiaus pa-1 

' slaptis”.
Reikia pridurti, kad statistikos 

žiniomis žmogaus vidutinis am
žius buvo 1800 metais — 29 mė

liai, 1880 metais — 38 metai, 
11900 metais — 44 metai, 1944 
i metais — 58 metai, 1950 me- 
j tais — 65 metai. Taigi žmogaus 
■amžius vis ilgėja. Bet pastaruo
ju laiku tenka skaityti, kad dėl 
chemikalų bei nuodų maiste ir 
oro bei vandens taršos žmogaus 

i amžius jau pradėjęs trumpėti.
1 A. T.

• AIDAI, 1971/ m. birželio mėnesinis žurnalas. Leidžia Ma- 
mėn. Nr. 6. Mėnesinis kultūros! rfjonų vienuolija. Redaktorius 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas'kun. Juozas Prunskis. Adr.: 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 4545 W. 63 St., Chicago, III. 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 60629. Mėtoms 4 dol. 
pranciškonai., Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams — Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Administ
ruoja Benvenutas Ramanaus
kas, O.F.M., 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Metinė 
žurnalo prenumerata — $10.00.

Šiame numeryje pradėtas Fe
likso Jucevičiaus straipsnis “Be
ieškant meno teorijos pagrin
dų”. Naujų eilėraščių puulapis 
Kotrynos Grigaitytės. Dabar
ties žmogaus problemas dar to
liau nagrinėja Antanas Paškus, 
šį kartą kalbėdamas apie psicho
delinę mistiką. Apie kompiuterį, 
kaip lietuviškos veiklos naują 
talkininką, rašo Antanas Dun- 
dzila. Edmundas Arbas pateikia:
BtraiĮunį -Lietuvi. įtektas j į 
XX amžiuje”. Skaitytoją pa-1 
traukia dar ir tokie straipsniai: i 
“Studento žvilgsnis į lietuvių 
misiją” (Kazimiero Sideravi- 
čiaus), “Vatikanas sovietinėje 
propagandoje” (dr. J. B. Radai- 
čio)(, ir “švietimo tarėjas dr. 
Pranas Germantas” (Igno Malė- 
no).

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
plačiai rašoma apie neseniai mi
rusį Antaną Paplauslką-Ramū- 
ną (J. G.), apie Jeronimo Ka
činsko mišias (Izidorius Vasy
liūnas), apie Kęstučio Zapkaus 
tapybą (Vida Krištolaitytė), 
apie mokslininką ir laisvės kovo
toją Sacharovą (Ramūnas J. 
Girnius). Juozas Kralikauskas 
atsako dr. J. Baliui senosios lie
tuvių religijos tema. Recenzuo
jamos knygos: Aloyzo Barono 
“Šilko tinklai” (Vladas Kulbo
kas), Alės Rūtos “Po angelų 
sparnais” (VI. šaltmiras), 
Australijos lietuvių poetų anto
logija “Terra Australis” (Vla
das Kulbokas).

Puslapiai iliustruoti Kęstučio 
Zapkaus tapybomis, lietuvių ar
chitektų darbais ir kt.

Danguolė Sadūnaitė su giliu 
įžvalgumu rašo apie taurios 
meilės kelią. Kun. A. Nockūnas, 
MIC, informuoja apie pentekos- 
talų suvažiavimą Notre Dame 
universitete, kur dalyvavo 
25,000 žmonių. Laišku iš Londo
no kun. dr. K. Matulaitis pasa
koja apie religinio gyvenimo 
naujienas D. Britanijoje. Psi
chologiška A. Barono novelė 
apie automobilio nelaimę. Kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC, rašo apie 
mistinius reiškinius. Kun. J. 
Prunskis pasakoja apie sielos 
ryšį su Dievu. Duodami straips
niai apie persekiojimus Lietuvo
je, apie sidabrinę sukaktį kun.

Lituanistikos instituto tary
bai nutarus plėsti institutą, 
steigiant daugiau skyrių, birže
lio 9 dieną tarybos posėdyje 
tikraisiais nariais išrinkti šie 
filosofijos daktarai: kunigas 
Andrius Baltinis, Chicaga, kun. 
Valdemaras Cukuras, Pomfret, 
Conn,: Vytautas Doniela, Uni
versity or Newcastle, Australi
ja; kun. Pranas Gaida-Gaidama- 
vičius, Toronto: Puozas Girnius, 
Bostonas; kun. Feliksas Jucevi
čius, Montreal; kun. Algirdas 
Jurėnas, Univ. of Maine, Augus
ta; Antanas Maceina, Muenster, 
Vokietija; Algis Mickūnas, Ohio 
University, Athens; Ignas Kęs
tutis Skrupskelis, University of 
South Carolina, Columbia, S. C., 
Vincas Vyčinas, Comox, B. C., 
Kanada.

L. I. prezidiumo paprašytas, 
dr. J. Girnius sutiko pravesti Fi
losofijos skyriaus vedėjo rinki
mus. Jis talkininkavo instituto 
tarybai, parūpindamas kandida
tų adresus. L. I. tarybą sudaro 
penkių asmenų prezidiumas ir 
septynių skyrių vedėjai. Kartu 
su naujuoju Filosofijos skyriu
mi ir organizuojamuoju Psicho
logijos - pedagogikos skyriumi 
Lituanistikos institute bus devy
ni skyriai, o jų vedėjai bus tary
bos nariai.

DAIL. J. MACKEVIČIŲ 
PRISIMENANT

Jau 20 m. šiemet sueina, kai 
Šveicarijoje mirė dail. Jonas 
Mackevičius, daugelio istorinių

; J. Baltrušaičio, MIC ir daug kitų
I žinių.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971, m. 
birželio mėn. Oficialus Lietuvių 
skautų sąjungos organas. Reda
guoja A. Namikienė, 6041 S. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
60629. Leidžia LSS Tarybos Pir- 
mija. Administruoja A. Orentos, 
6842 S. Campbell Avė., Chicago, 
UI. 60629. Metinė prenumerata 
$5.00, garbės prenumerata 
$10.00, garbės leidėjo prenume
rata $25.00

• VILTIS, Volume 33, No. 2. 
June-September 1971/. A. Folk
lore Magazine. Tarptautinės ap
imties folkloristikos ir tautodai-, paveikslų kūrėjas. Mirė 1954 m. 
lės žurnalas. Redaguoja ir lei- Į liepos 25 d., turėdamas 72 m. am 
džia V. F. Beliajus, P. O. Box 
1226, Denver, Colorado 80203. 
Žurnalas leidžiamas anglų kal
ba, tačiau kiekviename numery
je būna ir lietuviškos medžiagos. 
Metinė prenumerata $5.00.

• VYTIS, 1971/ m. birželio — 
liepos mėn. Nr. 6. Oficialusis 
Lietuvos Vyčių organas. Reda
guoja Loretta I. Stukas, 1467 
Force Prive, Mountoinside, N. J. 
07092. Administracijos adresas: 
Vytis, 1625 W. Marquette Rd., 
Chicago, III. 60636. Metinė pre
numerata $4.00.

• Filatelistų draugijos Lietu
va BIULETENIS, 1974 m. bir
želio mėn. Nr. 2 (160).

žiaus. Dailės mokslus buvo iš
ėjęs Maskvoje. Gilinosi j meno 
kūrinių atlikimą, lankydamas 
daugelį užsienio kraštų. 1907 m. 
dalyvavo pirmoje lietuvių dailės 
parodoje Vilniuje. Penkiolika 
metų gyveno Capri saloje. Vė
liau iki 1940 m. buvo Meno mo
kyklos mokytoju Kaune, kur dės 
tė akvarelę ir paišybą. Jo kūri
niai buvo išstatyti daugelyje pa
rodų. Buvo vienas iš Lietuvos 
dailininkų draugijos steigėjų. 
Apdovanotas D.L.K. Gedimino 
II laipsnio ordinu. Buvo realis
tas, linkęs j romantiškumą. Nu
tapė didelio formato istorinius 
paveikslus: Lietuvos kariuome
nė žygiuoja j Vilnių, Kun. A. 
Mackevičius šventina 1863 m. 
sukilėlių vėliavas, Vytautas ties 
Naugardu, Vytautas ties Juodą
ja jūra, Lucko suvažiavimas ir 
t. t. šiuose paveiksluose stengė
si rūpestingai perteikti istorinę 
tikrovę. Jo gamtovaizdžių tapy
ba pasižymi saulėtu 
m u.

• MŪSŲ SPARNAI, 197If m. 
birželio mėn. Nr. 36. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas. 
Redaguoja Jokūbas Kregždė, 
2439 W. 51st St., Chicago, III. 
60632. Leidžia Lietuvos Evan
gelikų reformatų kolegija. Ad
ministruoja Jonas Palšis, 5718 
S. Richmond St., Chicago, DI. 
60629. Kaina auka.

Žurnalas didesnio formato, 96 
psl., gausiai iliustruotas nuo
traukomis. Aplamai žurnalas 
teikia gana autentišką vaizdą 
lietuviškosios evangelikų refor
matų bažnytinės bendruomenės. 
Jos veiklai žurnale ir skirta dau
giausia puslapių. Tačiau ne
trūksta taipgi įvairios etnogra
finės bei istorinės medžiagos 
apskritai.

• LAIVAS, 1971/ m. rugpjūtis. Uilly fondas Indianapoly nese-, ras veiks prie St. Meinard kole- 
Religinio ir tautinio gyvenimo niai paaukojo milijoną dolerių, gijos ir seminarijos.

EKUMENINIS INSTITUTAS 
PALESTINOJE

Tarp Jeruzalės ir Betliejaus 
pastatytas Ekumeninis institu
tas, priklausąs Notre Dame uni
versitetui Indianoje. Popiežiaus 
Pauliaus ir Jeruzalės ortodoksų 
patriarcho Atenagoro susitari
mu, tame institute gyvena kata
likų, protestantų ir ortodoksų 
mokslininkai, kartu melsdamiesi 
ir studijuodami. Šiam institutui

spalvingu-

PAMOKSLININKŲ 
MOKYKLA

St. Meinard, InCL, 
mokslininkų ruošimo centrą, ku
riam anoniminis geradarys pa
aukojo milijoną dolerių. Cent-

I

turės pa-

Patrauklūs keramikos dl< Ūmiai
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