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LHSTUVię TAOTOSAKW 
LOBYNAS 

Dėl visokių iš anksto neįma
nomų numatyti priežasčių už
trukęs kiek ilgiau, negu reikėjo, 
pasirodo Dr, Jono Balio išleidžia
mas "Lietuvių tautosakos lo
tinas", . ' • 

Kas iii yra? O, žinom*,, po 
tuo vardu gali slėptis tikrai 
įvairių tautosakos lobių, šiuo 
atveju pasirodo dvi knygos, 
įrištos į vieną bendrą viršelį, 
kurių vienoje yra rinkinys įvai
rių pasakojimų apie dvasias, 
Vaiduoklius, numirėlius ir t.t., 
o kitoje — didelis rinkinys vi
sokių magiškų "užkalbėjimų". 

Kalbu čia, kaip pirmutinis tų 
knygų skaitytojas — skaitęs 
dar iš korektūrinių nuotraukų. 
To skaitymo įspūdį apibūdinau 
sau šiais žodžiais: "Kaip kadai
se prie balanos šviesos .. 

Iš tikrųjų, beskaitant visus 
tuos pasakojimus apie vaiduok
lius, dvasias, vėles, imtynes su 
velniais ir t.t. gyviausiai prisi
mena senesnių laikų Lietuvos 
kaimo vakarai grįčioje prie ba
lanos šviesos (balanos buvo var
tojamos ne tik pareitame šimt
metyje, bet ir I-jo pasaulinio 
karo metu, kai vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje žibalo'beveik 
neįmanoma buvo gauti). Susi
renka visa šeimyna prie vaka
rinių darbų — kas mezga, kas 
verpia, kas virves veja, o čia 
dar koks kaimynas užėjęs pyp
kiuoja — ir Ina pasakoti visokius 
nuotykius apie degančius pini
gus, apie keistus žiburėlius, 
apie neprašytą vakaruškose sve
čią su ožio kojomis, apie imty
nes su "ponaičiu" kur pakrūmėj, 
apie atgijusius numirėlius ir t.t. 
Skaitai pirmąją "Lobyno" kny
gą, jokiame tokiame suėjime ne 
pripasakoja tokių "istorijų" tiek 
daug ir tokių įvairių, kąip "Lo
byne". 

Kita dalis atidengia dideles 
paslaptis. Kas neatsimena, kad 
Hai tame ir tame kaime gyveno 
"burtininkas", arba "šnabždū-
uas", ar "žadėtoja"! Atsimenu, 
kai tekdavo kartais pro tokį 
Vilkablauzdės kaimą važiuoti į 
Tauragnus, visada parodydavo 
4 vieną namą, kur gyvena toks 
liiskis "čėraunykas". Ir baisiai 
būdavo įdomu, kokius jis ten 
tpkius paslaptingus žodžius ži
no, kad išgelbsti gyvulį ar žmo 
m nuo gyvatės įkandimo, kad 
"užkalba" "rožę" ir t.t. štai dr. 
Šalys čia atidengia šimtus to
lių "paslapčių". Savotiški, keis
ti ir vietomis juokingi tie "už
kalbėjimai". Kas būdingiausia, 
kad daugumas jų labai krikš
čioniški, su Dievo, Kristaus, Ma 
rijos ir šventųjų vardais, nors 
iai kur pinasi ir senosios lietu 
vių ar slavų tikybos elementai 

; jfeei šiaip prietarai. O juk kai 
kalbama apie "čėraunyką", tai 
paprastai galvojama, kad jis 
"turi reikalą su velniu .. 

Tiesa, šie rinkiniai yra pa
tiekiami moksliniu metodu ir 
mokslo Veikalui. Bet, reikia pri 

pažiAti, fcid jie ffloMs paslcaff-
tyti ir šiaip tautosakos mėgė
jams ir net paprasčiausiems 
smalsuoliams. 

Abi dalys (224 puslapiai) vie
noje knygoje dabar bus gauna
mos už $3.00. Prenumeratoriai, 
apsimokėję iš anksto, gauna jas 
už $2.00. Gauti bus galima tie
siog iš leidėjo (Dr. J. Balys, 
Indiana University, Blooming-
ton, Indiana), ir visose lietuviš
kų knygų pardavyklose. 

KNYGŲ LENTYNA 

Ar žinote, kad vien per šių 
metų liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesius yra išėję iš spaudos 
58 atskiri spausdinti lietuviški 
(arba apie lietuvius) leidiniai? 
Penkios dešimtys aštuoni! Per 
tris mėnesius! Taigi maždaug 
po vieną kas 36 valandos! 

Neįtikėtina? Tikrai nelengva 
įtikėti. Bet pažvelkite į ką tik 
išėjusią "Knygų Lentyną" ir įsi
tikinsite. Ten surašyti visi tų 
leidinių pavadinimai, autoriai, 
leidėjai, nurodytas dydis, pus
lapių skaičius ir kt. Tai negali 
būti prasimanymas. Tai faktai. 
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Aldona pasižymi Kolumbijoje 

Kas tai yra "Knygų Lenty
na?" Tai yra dalykas, kuris tu
ri savo jaudinančiai graudžią 
istoriją, daugeliu atžvilgių pa
našią į vargo mokyklos istoriją. 
Kiekvienam dabarties lietuviš
kos knygos mėgėjui nėra sveti
mas A. Ružancovo vardas. Jis 
Lietuvoje buvo vienas iš labiau
siai pasišventusių mūsų biblio-
grafininkų, nors tai ir nebuvo 
jo pagrindinė profesija. Ir sve
timuose kraštuose atsidūręs jis 
nemetė šio darbo, reikalaujančio 
tiek daug kruopštumo ir tikrai 
idealistinės meilės knygai. Jis 
rinko ir registravo kiekvieną 
pasirodžiusią lietuvišką knygą, 
kiekvieną leidinėlį gyyendamas 
tremtiniškose stovyklose, neme
tė jis to darbo ir Amerikoje at
sidūręs, kur tenka sunkiai ko
voti už savo fizinį išsilaikymą. 

"Dirvoje" kartą jau buvo ra
šyta, kad A. Ružancovas, netu
rėdamas kitų priemonių, lietu
višką bibliografiją nors ir ant 
šluotos (nes teko jam su tuo 
įrankiu pragyvenimą uždirbti), 
bet garbingai neša. šapirografu, 
rotatorium, bet jis nuolat, dau
giausiai savo lėšomis, nedaugelio 
tepadedamas, vis protarpiais iš
leisdavo rinkinėlį žinių, kas nau_ 
ja atsiranda lietuviškų knygų 
lentynoje. 

Pagaliau jis susilaukė rimtos 
paramos. Vlikas paskyrė lėšų 
"Knygų Lentynai", tai yra, lie
tuviškos bibliografijos žinioms) 
išleisti spausdintai. Pačiu laiku, 
nes dabar jau yra ko į tokį lei
dinį ir rašyti, kadangi leidinių 
išeina vis daugiau it daugiau. 

"Knygų Lentynos" Nr. 7-9 
išėjo jau aštuonių žurnalinio 
formato puslapių, kur kėturis 
puslapius smulkiomis raidėmis 
užima trijų mėnesių leidinių są
rašas. Kitus tris puslapius uži
ma irgi įdomus dalykas — svar
besnių straipsnių, pasirodžiusių 

laikraščiuose,' UffaSas (nurodant 
kieno, kokiame laikraštyje, nu
meryje, puslapyje), o aštuntas 
puslapis — bendra informacija 

Redaktorių A* Ružancovą tik
rai verta pasveikinti už ištvermę 
ir gražų pasišventimą, šio "KL" 
nr. kaina tik 25 centai. Gauna 
mas kreipiantis šiuo adresu: 
Lithuanian Bibliographic Ser 
vice, 602 Harvey St., Denville, 
111. Kitas numeris, su paskutinių 
šių metų trijų mėnesių leidinių 
ir straipsnių registracija žada 
išeiti sausio mėnesį. 

ANGLŲ KALBOS VADOVAS 

Gerą dovaną lietuviams pra
dėjo duoti ir "Word & Phrase" 
leidykla. Ji sąsiuviniais leidžia 
katedieninės anglų kalbos vado
vą, kuris paruoštas bendradar
biaujant su Chicagos Wells High 
School ir anglų kalbos kursų 
svetimšaliams mokytojais. Va
dovo autorius yra W. Paul. Lie
tuvių kalbos taisyklingumą tik
rina dr. P. Jonikas. 

Koks yra tas vadovas ? Spren
džiant iš pirmųjų sąsiuvinių (I 
ir II dalies), aiškėja, kad tai 
nėra vadovas visiškai pradedan
tiems, bet užtat jis neabejoti
nai bus didelis turtas jau šiek 
tiek pralaužusiems pirmuosius 
ledus, tai yra, jau pradėjusiems 
šiek tiek kalbėti, jau šiek tiek 
galintiems paskaityti. Toks va
dovas, pirmuosius žingsnius jau 
pražengusiems, geriau ir grei
čiau bei tiksliau už visus kursus 
galės atidengti daug platesnius 
anglų kalbos horizontus, paaiš
kins ir atidengs tokias paprastas 
anglų kalbos "paslaptis", kurių 
jokių būdu nepajėgs taip su
prantamai išaiškinti lietuviui 
joks mokytojas, nemokąs gerai 
ir lietuviškai. 

Todėl tikrai patartina visiems 
naudotis proga ir kogreičiausiai 
šį žodyną užsisakyti. Galima 
pasinaudoti Dirvoje dedamu ku
ponu — visos kitos informaci
jos bus gautos su pirmu sąsiu
viniu. VisaS vadovas sąsiuviniais 
bus leidžiamas gal daugiau kaip 
metus. Ir užsimokėt todėl gali 
ma dalimis. Visa kaina būsian
ti apie 20-24 dolerius. Tai ne
maža kaina, bet ir turtas to ver
tas. 

Nors, kaip sakyta, tai va
dovas, prieinamas tiems, kurie 
jau pirmuosius ledus yra pra
laužę, bet patartina jį dabar už
sisakyti ir tiems, kurie tik da 
bar pradeda pirmuosius sakinius 
angliškai mokytis. Nes juk ne
truks ateis laikas, kada tų sa
kinių bus jau kiek daugiau pra
mokta ir vadovas tada tikras 
išganymas, tforint tikslingai 
iengti tolyn. 

Naujų metų dieną sukanki* 
lygiai dveji su puse metų, kaip 
Aldona Gimbutaitė — Grinienė 
dirba direktorės darbą Kolum
bijoje, Pacho mergaičių poilsio 
kolonijoje. Savo takto ir gero 
būdo dėka mūsų tautietė at
kreipė kolumbiečių dėmesį ir jai 
sekasi šiame krašte. Lietuvių 
tremtinių gyvenime tai gal vie
nintelis atsitikimas, kad sve
timtautė ir dar geriau nemokė
dama vietinės (ispanų) kalbos, 
būtų paskirta vadovauti auklėji
mo įstaigai. Kolonija įsteigta 
prieš 14 metų. 

• Kad vietiniai kolonijos tvar-

buvo pranešta, kad 
"Tremtis" Vokietijoje išleido 
Vytauto Alanto romaną "Pra
garo pošvaistės". Didesniais kie
kiais tą knygą Amerikoje gal 
bus galima gauti tik po Naujų 

Metų, bet jau dabar turime ga
limybės papasakoti, kaip ta 
knyga atrodo. Visų pirma, tai 
stambokas kūrinys — 432 pus
lapiai. Išleista gražiai, kietu vir_ 
šeliu, normalus šriftas (ne toks 
smulkus, kaip "Altorių šešėly"), 
žodžiu sakant, išvaizdos atžvil
giu solidus indėlis į biblioteką. 

Turinys ? Ne apie Liuciperiaus 
pragarą, o apie pragarą, kurį 
daugeliui mūsų teko pergyventi 
1944 metais. Visas veiksmas 
vyksta tais metais. Pradžia dar 
Lietuvoje, pabaiga Vokietijoje. 
Vokiečiai okupantai, gestapas, 
pogrindžio veikla, idealistai pa
triotai ir išdavikas, žiaurios 
niekšybės ir iš tos padėties iš
kylą klausimai apie moralės pa
grindus. Autorius savo žodyje 
sako: ''Mano didvyris j ieško 
"užuovėjos" ir, galbūt, kitokios, 
gyvenimiškesnės moralės prin
cipų Lietuvos senovėj, kada mū
sų proseneliai dar tebekūreno 
Amžinąją Ugnį,r. 

Veiksmas vyksti gana intri
guojančiu būdu, skaitytoją "pa
gauna", nors vietomis herojai 
ir ima dostojevskiškai filosofuo
ti, spręsti moralines problemas. 
Vietomis vyksta jau, galima sa
kyti, publicistinės diskusijos 
tarp krikščionybės ir senosios 
lietuvių religijos pažiūrų į įvy 
kius ir poelgius (autorius klfž 
kodėl senąją lietuvių religiją va
dina stabmeldybe, nors atrodo, 
puikiai žino, kad lietuviai sta
bams nesimeldė, jų nei neturė
jo). Bet tos diskusijos toli ne
siekia Dostojevskio veikaluose 
esamos apimties. Ar" tos disku
sijos klausimą pakankamai gi
liai paliečia ir ar jį išsprendžia, 
apie tai tektų atskirai kalbėti. 
Kiekvienu atveju, kūrinys įdo
mus skaityti ir ne tuščias, ne 
vien smalsumą tenkina, bet iš 
vienos pusės pavaizduoja vieną 
iš tragiškųjų tautos gyvenimo 
momentų, iš kitos pusės — iš
kelia daug klausimų, daug min
čių, dėl kurių yra ko pagalvoti 
ir ne kartą į skaitytas vietas su
grįžti bei jas pasvarstyti/ 

Knyga netrukus bus gaunama 
pas "Tremties" atstovus, taip 
pat ir "Dirvoje". V. R. 

-kytojai patenkinti lietuvaites 
darbu, kuriai yisai savarankiš
kai leidžiama tvarkytis koloni
joje, gali paliudyti šie jos stei
gėjo Dr. Agustin žodžiai: "Tik 
p. Aldonos dėka ši kolonija gy
vuoja ir yra Pacho pasididžiavi
mas". Aišku, p. Aldona ir daro 
visa, kad neapvylus jai reiškia
mo pasitikėjimo. Jau dvieji me
tai ji tebedirba su tuo pačiu 
personalu (visi kolumbiečiai) — 
jaunute mokytoja Luci, ekono
me Jties ir rūbininke Dora. Savo 
gera nuotaika ir nuolatine šyp
sena ji visus patraukia. Mergai
tės ją vadina "Mamasita", o vi
sas Pacho miestelis ją pažįsta 
kaip senjora Aldona. Jos dėka 
miestelio inteligentai daugiau 
sužinojo ir apie Lietuvą. 
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Kolonija yra apie 100 km. 
nuo sostinės Bogotos. Pasiekia
ma per 2,5 vai. automobiliu la
bai įspūdingu, bet ir pavojingu 
plentu. Visą laiką kelias vingiuo
ja bedugnių pakraščiais. Pats 
Pacho miestelis yra 1,7 km. 
aukštumoje nuo jūros pav. (Bo
gota — 2,6 km.) ir metinė vi
dutinė temperatūra siekia ligi 
20 laipsnių šilumos. Tai amži
no pavasario klimato juosta. 

Kolonijos, kuriai vadovauja 
lietuvaitė, tikslas — teikti poil
sio ir džiaugsmo 40 mergaičių, 
kurios keičiamos kas du mė 
nesiai. Aldona, gerai pažindama 
vaikus ir mėgdama auklėjimo 
darbą, labai vykusiai sudaro 
darbo programą ir moka ją įvyk
dyti. Dar Vokietijoje dirbdama 
vaikų vasaros kolonijose ji įsi
gijo didelį patyrimą. Pasirodė 
labai naudinga ir buvusi veikla 
skaučių tarpe. 

Pacho miestelis yra lyg ir ku
rortas. čia nuolat gausu svečių 
iš sostinės. Būti Pacho ir ne
aplankyti kolonijos svečiams 
būtų gaila, nes nepamatyti gra
žiausio kampelio. Vis Čia pilna 
lankytojų ir jie, lydimi p. Al
donos, žavisi jos paaiškinimais 
ir išvyksta patenkinti. Puiki, 
anot jų, toji "lituana", kaip ji 
sugeba visus sudominti ir už
krėsti gera nuotaikai 

Aldona savo darbu labai pa
tenkinta. Gyvena su savo 11 me
tų sūneliu Vygintu, antrosios 
klasės mokiniu. Jis jau skaitė 
kelis referatus apie Lietuvą sa
vo mokykloje. Maži kolumbie 
čiai myli lietuviuką ir stebisi, 
kad jis tiek daug yra matęs, 
pergyvenęs ir tiek žino. Aldonos 
vyras, Aleksas, negaudamas dar
bo Pacho, dirba Bogotoje, vie
name sporto klube, kaip jojimo 
ir polo mokytojas. Taigi, lietu
vaitė savo energija ir sąžiningu 
darbu gražiai atstovauja Lietu
vą tolimoje Kolumbijoje —- be
lieka tik jai palinkėti ir toliau 
ištvermės. (rm.) 

To Our Friends and PątHgąft 
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BACHER PLUMBING COMPANY 

Clevelando LSK "žaibo" moterų tinklinio komanda, dalyvavu
si Toronto žaidynėse. Stovi iš kairės į dešinę: Elvyra šikšniū-

t: t€, Aniceta GiedraiHeni fkapitonty, Aušra Barzdukaitė ir Al
dona Liutkutė; žemai: Nijolę Balčiūnaitė ir Nijolė Ambrazaitė 

1822 PROSPECT AVE. Pft 1-5377 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

BETTER RADIO & TELEVISION 
SERVICE CO. 

EXPERT SERVICE ON ALL MAKES 

9005 SUPERIOR AVENUE CE 1-663&44 

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

american Stamping c& 

978 EAST 64th ST. HE 1-2870 

A. PAUL TINCHER 

HANDWRITING EXPERT 

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink 
Paper, Typewriting, Court Photographs 

NATIONAL CITY BANK BLDG. 

CH 1-2344—MA 1-7696 Eveningi—WY 1-3666 

GREETINGS and BEST WISHES 

AMALGAMATED ASS'N. OF 

ST. & E. RY. 

740 SUPERIOR AVENUE. W. 

Hafiy ian0 — Secretary* 

GREETINGS arid BEST WISHES 

A. B. C. GARAGE 

GENERAL AUTO REPAIRING 

All Work Done to Your Expectation* 

8829-33 ST. CLAIR AVE. GL 1-5630 

GREETINGS and BEST WISHES 
To All Our Friends 

THOMAS J. UNJK INSURANCE CO. 

WE INSURENCE EVERYTHING 

UNION COMMERCE BLD6. < TO 1-0800 
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GRECTINGS mi BEST WISHES 

STEEL FABRICATORS CO. 

CENTER AND SPRUCE 

TO 1-2643 K 
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