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REIKŠMINGAS BIBLIOGRAFINIS VEIKALASnumery
Paskirta Stasio Šalkauskio vardo 
kūrybinė premija.
Reikšmingas bibliografinis 
veikalas.
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Marionetinio teatro vizija 
ir tikrovė.
Vladas Jakubėnas apie 
Vladą Baltrušaitį.
Lietuvių etninės grupės 
lieratūra vienoje knygoje.

Kertinė paraštė
PASKIRTA STASIO ŠALKAUSKIO 
VARDO KŪRYBINE PREMIJA
Laureato tam. Stasio Ylos žodis, premiją įteikiant jam Ateitinin- 
kijos jubiliejinės stovyklos Iškilmingam baigiamajame posėdy, 
Dainavoje, š. m. rugpjūčio mėn. 81 d.

Mūsų kultūriniame gyvenime 
premijos yra įsipilietinęs reiški
nys. Prasidėjo jis literatūriniuos 
baruos ir tolydžio šakojosi į ki
tas ritis. Šis reiškinys neabejoti
nai teigiamas — atkreipia dėme
sį, sakykim, į naują veikalą ir jį 
išpopuliarina. Ar tai pakelia ku
riančiųjų ar veikiančiųjų kūrybi
nį potencialą? Sunku pasakyti. 
Daugelis tų, kurie kuria ar kūry
biškai veikia, turi kitų motyvų 
-r stiprių ar mažiau stiprių, pa
tvaresnių vidinių, kurie juos an
gažuoja kūrybai ar veiklai. Pre
mijos tos angažuojančios jėgos 
neturi . Jos gal priartėja kūrybos 
ar vejlelos vertinimui. Bet mes ži
nome, kad galutinis vertinimas 
bet kurio reikšmingesnio darbo 
ar visuomeninio darbo priklauso 
nę komisijoms ir ne šiai dienai, 
ovateičiai.

Negaliu kalbėti vkž kitus. Ma
no gyvenime premijų idėja nėra 
dar radusi savo vietos. Premijo
mis mes, buvusieji kacete, vadi
nome pridedamą duonos riekelę, 
kuri kartais buvo duodama prie 
kai kurių sunkesnių fizinių dar
bų. Juokais pro ašaras draugai 
pasigirdavo, jog gavę premiją, ir 
mums būdavo įdomu kokią: spy
rį, lazdą, bizūną ar nokautą. Gy
venime vietoj fizinės lazdos kr bi
zūno, visi esam gavę panašaus 
pobūdžio moralinių premijų. Jos 
verčia mus reaguoti nebūtinai 
neigiamai. Širdy dažnai laiminu 
rykštę ir diržą, — tiksliau tas 
ratlkas, kurios mane papeikė vai
kystėj. Premija nėra tik saldainis 
ar riestainis, yra kažkas daugiau. 
Ir čia mes visi esame laureatai, 
sakyčiau, labai autentiški.

Nematau didelio ryšio tarp 
vadinamos premijos ir darbo. 
Jeigu dirbi, nuoširdžiai, — ne
skaičiuodamas nei laiko, nei jė
gų, visada esi atlygintas su kau
pu; atlygintas paties darbo pras
mingumu. Ir tuo, sau laimi iš jo

daugiau nei tai, ką kitiems duo
di. Kiekvienas darbas, aišku, tu
ri savo kainą, ir tą kainą reikia 
mokėti lygiai jauname amžiuje, 
lygiai ir subrendusiame. Kai tą 
kainą sumoki — kančios, įtampų, 
išsisėmimo kaina — pasidarai 
neutralus, kas ir kaip tavo dar
bą vertins. Galutinis žodis pri
klauso tavo sąžinei ir tavo vizi
jai. Vizija tau sakys, kaip Čiur
lioniui jo paveikslai ant sienos, 
šaukte šaukdami visomis savo i 
spalvomis ir formomis, apie ne-1 
gebėjimą, nemokėjimą. {Iš jo 
laiško sužadėtinei). Niekas nėra 
patenkinęs idealinės vizijos troš
kulio, koks genialus bebūtų. Juo 
jautresnė sąžinė, juo gilesnė vi
zija, juo didesnis kūrėjo ar vei
kėjo nuolankumas, dėl to būtų 
juokinga suvilioti jį laurų garbe.

Ateitininkų premija, neseniai 
įkurta, truputį skiriasi nuo kitų. Ji 
pavadinta kūrybine premija ir ri
šama su Šalkauskio vardu. Ją ly
di čekis, bet jos vertė ne piniginė, 
ir ne konkursinė. Ateitininkų 
premija implikuoja standartus, 
kuriuos taip aukštai iškėlė Šal
kauskis ir savo asmeniu ir savo 
kūrybine veikla. Ir kaip tik dėl to 
manau, nei vienas šios premijos 
gavėjas nesijaus esąs vertu ar sa
ve pateisintu.

Kiekvienas ateitininkas, pagal
vojęs, galėtų pasakyti: ne man 
ateitininkai turėtų teikti premiją 
lyg atlyginimą, bet aš jiems. Ma
no skola ateitininkams už tai, ką 
jie davė, kur jie mane lenkė, yra 
didesnė už dešimtį panašių pre
mijų.

Komisija, kuri darė sprendimą 
šiemetinei premijai, spėju, turėjo 
prieš akis darbą su jaunąja atei
tininkų generacija ir ryškėjan
čius to darbo rezultatus. Nuopel
nas to darbo slypi naujesniame 
metode, kuris buvo pritaikytas 
ir išbandytas su pačiu jaunimu,

(Nukelta j 3 pat.)

VINCAS MACIŪNAS

A LITHUANIAN BIBLIOORA-
PHY. A chek-list of books and ar
ticles held by the major librariea 
of Canada and the Uunited States. 
Adam & Filomena Kantautas. The 
University of Alberta Press, 1975. 
First published by The University 
of Alberta Press, Edmonton, Al
berta, Canada. ISBN 0-88864-010-2. 
Leidinys didelio formato, kietais 
viršeliais, 764 psl., kaina $10.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

Buvo tai prieš keletą metų. Pas 
mane, Pensilvanijos universiteto 
bibliotekoje, atsilankė nepažįstamas 
vyras, maždaug mano amžiaus. Pa
sisakė esąs Adomas Kantautas (ko
kia graži lietuviška pavardė, dingte
lėjo man), dirbąs Albertos univer
siteto Edmontone (Kanadoje) bib
liotekoje, užsimojęs surašyti Kana
dos ir JAV bibliotekose esančią li
tuanistiką ir tuo tikslu lankąs svar
besniąsias Amerikos bibliotekas, ku
riose tikisi rasti daugiau medžiagos 
savo veikalui. Kadangi lituanistiniai 
reikalai man visada arti prie širdies, 
mudviejų kalba greitai ir lengvai 
užsimezgė. Taip pat ir tarpusavio 
simpatijos jausmas. Toks tokį pa
žinę. Užimponavo man ir svečio ge
ras pasiruošimas pradėtam darbui. 
Mano susidarytąją Pensilvanijos 
universiteto bibliotekos lituanikos 
kartoteką (tada turėjusią maždaug 
6000 ar 7000 kortelių) jis visą spe
cialiu aparatu greitai nusifotografa
vo. Pasikalbėjome dar įvairiais rū
pimais klausimais, pažadėjau savo 
tolimesnę pagalbą, ir jis po kelių die
nų išvyko toliau.

Ir štai dabar prieš mane ant sta
lo guli stambi, lyg senoviškas mi
šiolas, knyga. Atsiverčiu antraštinį 
lapą: “A Lithuanian Bibliography: 
A check-list of books and articles 
held by the major libraries of Cana
da ant the United States. (By) 
Adam and Filomena Kantautas. 
The University of Alberta Press, 
1975”.

Skaitau Ir galvoju, kokie keisti ir 
nesuprantami mūsų likimo keliai. 
Gal tik labai jau retam iš mūsų 
prieš keliasdešimt metų bus 
šmėkštelėjusi mintis, kad nusidan- 
ginsim kažkur už jūrų marių toli- 
mon Amerikon, čia pastoviai įsikur
sime ir dirbsime darbą, kuriam dau
gumas nebuvome namie rengęsis. 
Nepagalvojo ir Tauragės Maisto 
fabriko direktorius A. Kantautas, 
kad bus nublokštas nežinoman Ed- 
montono miestan ir čia dirbs vieti
nio universiteto bibliotekoje. Nau
jame krašte visi mes griebėmės bet 
kurio pragyvenimui reikalingo dar
bo, bet drauge stengėmės įsigyti 
naujas vietos sąlygoms tinkamesnes 
specialybes. Kantautas jau Lietuvo
je buvo pamėgęs knygas. 1934 m. 
baigęs Prekybos institutą Kopenha
goje ir paskirtas Šiaulių vidurinės 
prekybos mokyklos direktorium, jis 
įsteigė mokyklos knygynėlį ir jį su
tvarkė Devvey dešimtainės sistemos 
pagrindais. Kaip neseniai atvykęs 
užsienietis, negaudamas ekonomistui 
tinkamo darbo, Kantautas ilgainiui 
įstojo Washingtono universitetan 
(Graduate School of Library Scien
ce, University of Washington, Seat- 
tle, Wash.) ir 1960 m. baigė ma
gistro laipsniu. Grįžęs Edmontonan,
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Ateitininkų Federacijos jubiliejinėje stovykloje, vykusioje Dainavoje nuo rugpiūėio 24 d. Iki rugsėjo 1 d., pradėta 
Kryžių kalno tradicija išeivijoje. Kai tėvynėje kryžių statymas okupanto laikomas nusikaltimu ir kai žinomojo 
Kryžių kalno Jurgaičiuose šimtai kryžių vis pakartotinai naikinami, Kryžių kalnas dabar atkuriamas Dainavoje. 
Pirmąjį kryžių Dainavos Kryžių kalne praėjusią savaitę pastatė ateitininkai. Viršutinėje nuotraukoje matome kry
žiaus statymo momentą; apatinėje nuotraukoje — bendrasis Dainavos Kryžių kalno vaizdas su Ateitininkijos pa
statytuoju kryžiumi. Nuotraukos Jono Kuprio

Okupuotos Lietuvos ateitininkų sveikinimas 
išeivijos Ateitininkijai jubiliejinės 

stovyklos Dainavoje proga
Atėjo laikas, kada tėvynė ne

bereikalinga Jūsų materialinės pa
galbos (tai prašome gerai įsidėmė
ti). Tėvynėje yra visko, kas žmo
gui būtina. Šiandien mums reika
lingas jūsų su mumis dvasinis 
bendravimas. Atėjo vieni kitų 
dvasinio parturtinimo metai. 
Glaudus mūsų dvipusinis bendra
vimas padės mums išlikti šių die
nų audringame okeane, ne tik 
šlikti, bet ir įnešti savo indėlį į 

tautų kultūros lobyną...
Tragiškas mūsų kartos likimas. 

Kiekviena iš mūsų likimas savaip

dirbo Albertos univ. bibliotekos bib-Head of Order Department). Užsi- 
liografijos ir užsakymų skyriuje tikrinęs pastovų ir malonų darbą, 
kaip vyr. bibliografas ir užsakymų Kantautas, ne taip kaip dažnas iš
skyriaus vedėjo padėjėjas (Assistantmūsų, tuo dar nesitenkino. Jam

nubaudė. Kai mes mintyse prisi
mename savo draugus, neranda
me nė vieno, kuris peržengė per 
gyvenimą arba žengia jo keliais 
be Skausmo ir kančių.

Dargi dabar, kada, rodos, perė
jom per laiko ugnį ir audringus 
vandenis, ir prasidėjo lėta gyveni
mo pabaigos tėkmė, dargi dabar 
kartais iškyla dūšios gilumoje sun
kių minčių audros. Už ką gi, Vieš
patie, už kokias nuodėmes ar nu
sikaltimus mes esame žeminami 
ir išmesti už gyvenimo borto? Vie
ni čia, kiti už jūrų-marių.

Ką norėtųsi pasakyti visoms 
trims kartoms — seneliams, tė
vams ir vaikams. Jūsų meilė tė
vų žemei ir idealai, kuriuos pasi
rinkote ir visą savo gyvenimą jais 
grindžiate, tebūna neatskiriama 
Jūsų asmenybės dalis šiandien ir 
•rytoj. Tegul ji eina iš kartos į 
kartą. Žmogus — laikinas šios 
žemės pakeleivis. Meilė ir idėja, 
kuri dega Jumyse, amžini.

Mūsų dienomis ryšys su drau
gais būtinas, kaip ir kiekviename 
žmoguje neatsiejama yra jo praei
tis. Su Dievu!

knietėjo, savo naująja specialybe 
pasinaudojant, atiduoti reikšmingą 
duoklę lietuviškajai visuomenei, o 
visuomeninės pareigos jausmą jis

bus paveldėjęs Iš savo tėvo (taip 
pat Adomo), istorinės 1917 m. Vil
niaus lietuvių konferencijos daly
vio. Tokia yra, bent aš taip vaiz
duojuos, Jo bibliografinio veikalo 
genezė.

Jis gerai suprato savo užsimoto 
darbo didelę reikšmę mums. Nori 
rašyti kuriuo nors lituanistiniu 
klausimu, ir bematant susiduri su 
reikalingos literatūros stoka. Vyres
nieji, kurie jau buvome susidarę 
didesnes savo asmenines bibliotekas, 
turėjome jas palikti, ir tik labai re
tas bus sugebėjęs daugėliau knygų 
atsivežti. Reikšmingesnių asmeni
nių bibliotekų Amerikoje buvo la
bai maža. Su didžiausiu apgailes
tavimu prisimeni, kad energingojo 
Amerikos lietuvių veikėjo bei kny
gų leidėjo kun. A. Miluko turtin
ga biblioteka (ten sako, buvę net 
Daukanto rankraščių) tuoj pat po 
jo mirties 1943 m. buvo išmesta 
miesto šiukšlių vežėjams. Yra lie
tuviškų knygų ir įvairiose Ameri
kos viešosiose ir universitetų bib
liotekose. Betgi niekas specialiai ne
buvo čia telkęs lietuviškų knygų. 
Nors lietuvių imigrantų skaičius 
Amerikoje buvo nemažas, betgi 
mokslinių pajėgų jie maža teišug- 
dė, o Amerikos mokslo dėmesys li
tuanistikai buvo plg- minimalus. Ir 
tik po Antrojo karo ima atsirasti 
čia daugiau lituanistų net ir nelie
tuvių tarpe. Drauge gausėja ir lie
tuviškų knygų skaičius Amerikos 
bibliotekose. Pvz., Kento universite
to (Kent State University) biblio
tekoje dr. J. Cadzow (jo motina 
Amerikos lietuvaitė) rūpesčiu pasta
ruoju laiku' jau susidarė reikšmin
gas lituanikos rinkinys. Ir aš pats, 
jau daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio dirbdamas Pensilvanijos univer
siteto bibliotekoje, stengiuos čia su
kaupti kiek galiu daugiau lituani
kos. Nemaži plg. lietuviškų kny
gų kiekiai yra Kongreso, New Yor- 
ko viešojoje, Harvardo universiteto 
ir kai kuriose kitose bibliotekose. 
Vertingą senų lietuviškų knygų 
rinkinėlį tini Newberry Library 
Chicagoje. Pasitaiko lietuviškų 
knygų ir kitose bibliotekose, kur jų, 
rodos, net nebūtum tikėjęsis. Betgi 
žinok, žmogau, kur kas yra, kur ko 
ieškoti. Žinant gi nesunku per va
dinamąjį Interlibrary Loan skyrių, 
kurie yra bent didesnėse biblioteko
se, pasiskolinti reikalingą knygą; 
arba užsisakyti kokio straipsnio, net 
ir ištisos knygos xerosinę nuotrau
ką. Todėl visi lituanistai su dideliu 
džiaugsmu pasitinka naująjį biblio
grafijos veikalą ir junta nuoširdžią 
padėką A. Kantautui ir jo mieląją! 
talkininkei p. F. Kantautienei.

Veikalas turi 764 (XXXIX, 725) 
nemažo formato puslapius. Biblio
grafiniame sąraše yra 10168 nume
riai. Šalia atskirų leidinių, Čia su
žymėta ir šiek tiek straipsnių; apie 
1500, kaip mane yra informavęs au
torius. Prie kiekvienos bibliografi
nės pozicijos nurodoma, kuriose bib
liotekose tas ar kitas leidinys randa
mas. Akis užkliuvo betgi už kelių 
knygų (Nr. 3125, 3275, 3501,
9035) be nuorodų, kuriose biblio
tekose jos yra. Veikalo gale pridėtos 
autorių ir antraščių rodyklės, taip 
pat ir sąrašas periodikos, iš kur 
imti bibliografijon įtrauktieji straips
niai. Pateikiami ir bibliotekų, iš 
kur imta medžiaga, sąrašaL

(Nukelta j 2 psl.)
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REIKŠMINGAS BIBLIOGRAFINIS 
VEIKALAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Rinkdamas medžiagą, Kantautas 
aplankė 46 bibliotekas. Jų tarpe 
buvo 6 lietuviškų institucijų bib
liotekos: Chicagoje — Balzeko mu
ziejaus, Kazimieriečių vienuolyno ir 
Lietuvių muzikologijos archyvo;
Putname, Conn. —• Alkos muzie
jaus ir Nek. Prasidėjimo seserų vie
nuolyno; Thompsone, Conn. — Mą- 
rianapolio kolegijos. Svarbesnės jo 
aplankytos nelietuviškos bibliote
kos: Columbia University (New 
York), Harvard University, Hoover 
Institution on War, Revoliution, 
and Peace (Stąnford, Calif.), Lib
rary of Congress (Washington, C.
C.), New York Public Library, Uni
versity of Califomia (Berkeley, Ca
lif.), University of Chicago, Uni
versity of Pennsylvania (Philadel- 
phia). Korespondentiniu būdu dar 
gauta informacijų iš 63 bibliotekų; 
jų tarpe yra ; Cleveknd Public 
Library, Kent State University,
Nevvberry Library (Chicago), Uni- 
veisity of Kansas (Lawrence, Kan.; 
jei neapsirinku, čia yra patekusi preL 
J. Končiaus biblioteka). Vienas ki
tas leidinys yra nurodytas ir Euro
pos bibliotekose; jų 11: British Mu- 
seum (London), Biblioteųue Na- 
tionale (Paris), Institut fuer Welt- 
wirtschaft (Kiel) ir kt. Gaila, kad 
praleistos dvi lenkiškų institucijų 
bibliotekos Chicagoje, kur esama, 
kaip mane informavo kolegos litua
nistai, vertingų knygų Lietuvos is
torijai.

Suprantama, daug laiko reikėjo, 
kad galėtų aplankyti tiek daug bib
liotekų ir išvažinėti Ameriką nuo 
rytų ligi vakarų. Tam A. Kantau
tas sunaudojo iš Edmontono uni
versiteto gautas apmokamas meti
nes atostogas (sabbatical leave).

Veikalo, kad ir daug darbo pa
reikalavusio, parengimas spaudai 
tai dar toli gražu ne viskas. Jį dar 
reikėjo juk ir išspausdinti. Čia A.
Kantautas parodė ir daug energi
jos ir sumanios patyrusio ekonomis
to iniciatyvos. Jis sugebėjo išsirū
pinti Kanados federalinės valdžios ir 
Albertas provincijos Kultūros depar
tamento finansinę paramą. Veikalo 
pratarmėje taip pat dėkojama ir lie
tuviškoms institucijoms: Lituanisti
kos institutui, Kanados Lietuvių 
fondui, Kanados LB valdybai ir Lie
tuvių fondui (Chicagoje).

Ir štai veikalą turime rankose.
Normaliomis sąlygomis toks veika
las tai ne vieno ar dviejų žmonių, 
o didesnio talkininkų (ir dar iš 
Įvairių lituanistikos sričių) sam
būrio darbas. Medžiagos surinki
mas, jos sugrupavimas ir surašymas, 
o ypač didelio kruopštumo, kantry
bės ir gaišto reikalaująs tikrinimas 
ir dar kartą tikrinimas — visa tai 
vienam ar dviem tikrai nelengvas 
darbas. Tad tam tikri praleidimai, 
neapsižiūrėjimai ar netikslumai tie
siog neišvengiami. Štai prof. Vaclo
vo Biržiškos “Lietuvių bibliografi
jos* (kad ir nebaigtos) kelių to
mų pasirodymas buvo epochinė 
mūsų bibliografijos data. Betgi vie
nas, kad ir labai Įtemptai dirbda
mas, autorius neišvengė Įvairių ne
tikslumų. Jis pats tai geriausiai ma
tė, todėl rengė antrąjį savo biblio
grafijos leidimą, kuris, deja, nebe
buvo išspausdintas. Todėl nenuo
stabu, kad yra netikslumų ir 
Kantautų veikale, ir kai kuriuos jų 
suminėsiu. Žinoma, paprašytas grei
tai parengti šią recenziją, neturiu 
laiko pagrindinai Įsigilinti ir išnag
rinėti veikalo. Noriu betgi aiškiai 
pabrėžti, kad pasitaikantieji netiks
lumai anaiptol nenuneigia didelės 
veikalo svarbos.

Visų pirma, pati veikalo antraš
tė (Lithuanian bibliography) gali 
būti dvejopai suprantama. Tai gali 
būti sąrašas visų lietuviškų kny
gų, kiek jų rasta Kanados ir JAV 
bibliotekose. Betgi taip pat gali bū
ti sąrašas knygų apie Lietuvą 
(Įvairiomis kalbomis), kaip ir yra 
Kantautų veikale. Gal tad būtų 
derėję knygos paantraštėje paminė
ti, kad tai “Banks on. Lithuania” ar 
kaip nors panašiai.

Recenzuojamame vėikhle viename

sąraše faktiškai sujungti du, kad ir 
ne tuo pačiu principu sudaryti są
rašai: knygų ir straipsnių. Knygos 
įtraukiamos visos, kurias pavyko 
aptikti čionykštėse bibliotekose. Ne
bent iš netyčių viena kita praleis
ta; pvz., pasigendu kelių Pensilva
nijos univ. bibliotekoje esančių 
(jau buvusių 1964 m. išspausdin
tame Pensilvanijos univ. bibliot. li- 
tuanikos sąraše) Vydūno veikalų: 
Apšvietimas (1908), Kaimo didvy
ris (1914), Mūsų laimėjimas 
(1913), Pasaulio gaisras (1928), 
Piktoji gudrybė (1908), Slėpiningoji 
žmogaus didybė (2. leid. 1921), Są
monė (1936), Tauresnio žmonišku
mo užtekėjimas (1948), Visumos są
ranga (2. leid., 1920), Žmonijos ke
lias (2. leid., 1914). Taip pat pasi
gedau Aleksandro Armino (Venan- 
cijaus Ališo), Alg. Mackaus, Ant 
Šmulkščio (Paparonio) poezijos 
rinkinių, J. Balvočįaus (Geručio) 
apsakymų, J. Savickio (Rimošiaus) 
šaunios beletristinės knygos “Tru
putis Afrikos” (1934). Dar neradau 
K. Gečio lenkiškos disertacijos apie 
blaivybės brolijas žemaičių diecezi
joje 1858-1864 m.

“Tėviškės Žiburių” (1975. VII. 
17) recenzentas pasigedo “Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyno”, 1962 
m. Chicagoje perredaguoto. Betgi 
jis apsiriko neradęs 1936 m. “Saka
lo” b-vės išleisto “Tarptautinių 
žodžių žodyno”. Kantautų biblio
grafijoje toji knyga yra (Nr. 352), 
tik nenurodyta, kad ją turi ne tik 
MB (t. y. Bostono viešoji biblio
teka), bet ir PU (Pensilvanijos univ. 
bibl.). Beje, ir prie kelių kitų kny
gų (Nr. 6337-6341, 7268, 9027,
9028, 9036) pasigedau PU santrum
pos.

Recenzuojamame veikale nerasi-
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Adomo ir Filomenos Kantautų parengtos Bibliografijos aplankas

me kad ir svarbių lituanistikai kny
gų, jei jų neaptikta Amerikos bib
liotekose. Antra vertas, surašytos ir 
mažesnės reikšmės knygos, jei jos 
tose .bibliotekose yra. Taigi tai nė
ra rinktinė bibliografija (selected 
bibliography), o jungtinis Amerikos 
bibliotekų lituanikos katalogas ar 
sąrašas (check-list, kaip ir rašoma 
paantraštėje). Kitaip yra. su straips-

Kun. Stasys- Yla, Stasio Šalkauskio vardo ateitininkijos kūrybinės premijos 
laureatas. Premija jam buvo paskirta už kūrybingą naujų metodų pritaikymą 
ateitininklško jaunimo veikloje, asmeniškai dalyvaujant ių kursuose, paruošiant 
jiems atitinkamas programas, leidinius ir kt. Premija Įteikta jubiliejinės atei
tininkų stovyklos iškilmingam baigminiam posėdy Dainavoje š. m. rugpiūčio 
mėn. 31 d. Nuotr. V. Maželio

• _
parašte

(Atkelta iš 1 psl.)
jam įsijungus visu jaunatvišku 
kūrybiškumu. Ta jaunųjų gene
racija buvo ir yra tokia pajėgi, 
entuziastinga ir taip kūrybiška, 
kad nuopelnas priklauso jai. Šią 
premiją aš ir norėčiau pavadinti 
jauniausios ateitininkų generaci
jos premija. Padėka už pačią pre
miją priklauso Alinai Skrupškeiie-

nei, šios premijinės minties ini
ciatorei, dabartiniam Ateitininkų 
Federacijos vadui už šios premi
jos atnaujinimą ir komisijai. Ma
no vardas čia yra pripuolamybė. 
Čekį (1.500 dolerių) grąžinu at
gal Ateitininkų šalpos fondui su 
konkrečiu prašymu: paremti 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
rudeninius ir žiemės kursuS: Ačiū.

niais. Tiesa, ir jie parinkti tik iš 
Anierikos bibliotekose esančių lei
dinių, betgi čia jau tikra “selec
ted bibliography”, ir tai ne per di- 
dėlė, nes tik maždaug septintąją vi, 
so veikalo dalĮ teapimanti. Kai kur, 
atrodo, tikrai galima buvo parinkti 
daugiau straipsnių, pvz. visame fi
losofijos (tiesa, nedideliame) skyriu
je tėra du straipsniai.

Žinoma, straipsnių parinkimas 
tai autoriaus nuožiūros dalykas. 
Betgi dėl kai kurių straipsnių pa
rinkimo tikslingumo'galima būtų ir 
suabejoti. Sakysim, straipsnių sąra- 
šan Įtraukti bent keli Liet. mokslų 
akademijos išleistosios penkiatomės 
liet. literatūros istorijos skyriai: “Li
teratūros raida pokario laikotarpiu 
(Nr. 8088), “Tarybinė lietuvių po
ezija” (Nr. 8104) ir kt. Tuo būdu 
galima būtų išrinkti keliasdešimt 
straipsnių, betgi skaitytojas juk ir 
pats žino, kad tokiame išsamiame 
veikale jis gali rasti paskirų lite
ratūrinių laikotarpių ar rašytojų 
apžvalgas.

Akis dar užkliuvo už Nr. 8173 — 
B. Sruogos raštų imtos Butkų Ju
zės “Žemės liepsnos” recenzijos. 
Vargu ar tikslinga įtraukti tokias, 
dargi antraeilių literatūrinių vei
kalų, recenzijas, nes jų sąrašas bū
tų labai didelis ir tiktų nebent gry
nai literatūrinei bibliografijai. Taip 
pat vargu, ar verta Įrašyti itin ma
žus, vos dviejų puslapių, straips
nelius (pvz. Nr. 8118).

Pasitenkinsime tomis trumpomis 
pastabomis dėl straipsnių sąrašo. 
Gal buvo galima jo ir iš viso at
sisakyti, nes tai tik ne per didelis 
priedas prie knygų sąrašo, kuris li
tuanistams ir yra svarhiąusias.

Iškyla knygų bei straipsnių 
smulkmeniškos klasifikacijos klausi
mas. Sąrašas padalintas Į 13 pa
grindinių skyrių: bibliografijos, in
formaciniai leidiniai, bendrieji vei
kalai, serijiniai leidiniai, žemės 
mokslai, gyventojai, valstybė, visuo
menė, ekonomika, istorija, filosofija, 
religija ir kultūra. Skyriai dalinami 
į poskyrius, o šie dar Į mažesnius 
skyrelius. Iš viso skyrelių, Į kuriuos 
sugrupuoti veikalai ir straipsniai, yra 
net 269. Tai rodo autoriaus rūpestį 
ir kruopščias pastangas padėti skai
tytojui susirasti įvairių lituanistikos 
sričių sritelių medžiagą. Betgi ant
ra vertus, toks smulkmeniškumas 
ne kartą sudaro keblumų ir pačiam 
autoriui ir skaitytojui. Tai lyg ko
moda su daugybe stalčiukų. Ir ne
lengva išvengti, kad kuris nors daik
telis nebūtų įdėtas ne tan stalčiu- 
kan. Kartais net nelengva nuspręsti, 
kurin “stalčiukan” viena ar kita 
knyga geriau tiktų. Neišvengė tų 
savotiškų spąstų ir autorius. Štai 
Vydūną knygelė “Gyvenimas Prū

sų Lietuvoje apie 1870 m., kaip jj 
vaizdavo Kr. Donelaitis” (Nr. 
6124), yra istorijos skyriaus “Lith
uania Minor and East Prussia” po
skyrio “General studies” skyrelyje, 
o vokiška to veikaliuko versija (Nr. 
1051) yra visai kitoje vietoje: bend
rųjų veikalų (General works) sky
riaus “Cultural, intellectual, and so
čiai life in galerai” poskyryje.

Iliustracijai pateiksime dar kelis 
pavyzdžius. J. Šliūpo “Lietuviškieji 
raštai ir raštininkai” (Nr. 73) pa
teko prie bendrųjų bibliografijų, 
nors tikroji tos knygos vieta yra 
šalia kitų liet. literatūros istorijos 
apžvalgų. Lietuvos lenkų rašytojo 
L Cbodzkos lenk raštai (jo Lietu
vos paveikslai ir Lietuvos padavi
mai, Nr. 6552) klaidingai Įtraukti 
kultūros skyriaus “General studies” 
poskyrin, o turėjo būti tarp groži
nės literatūros kūrinių “Original 
works in foreign languages on Litu- 
anian themes” poskyryje. Mano 
disertacija “Lituanistinis sąjūdis 
XIX a. pradžioje” (Nr. 7328) įdėta 
kalbos skyriaus “History and re- 
search” poskyrin, nors ji nemažiau 
tiktų istorijos skyriaus istoriografi
jos poskyriui, nes apie susidomėjimą 
istorija ten net palačiau rašoma, 
kaip apie susidomėjimą kalba. Lie
tuvos archeologijos, botanikos, geo
logijos, hidrologijos, medicinos, mu
zikos, pedagogikos, šen. lietuvių re
ligijos ir dar kitokios dalykinės bib
liografijos yra “Subject bibliogra- 
phies” (Nr. 89-129) skyriuje; betgi 
folkloro, istorijos, kalbos ir litera
tūros bibliografijos, juk taip pat da
lykinės, yra jau folkloro, istorijos ir 
L t poskyriuose. K. Doveikos kny
gelė apie Donelaitį (Nr. 8130) yra 
literatūros skyriaus biografijų po
skyryje (Nr. 8119-8184), o analo
giškas, tik daug didesnis ir reikš
mingesnis, V. Gineičio veikalas (Nr. 
525) paskirų asmenų biografijų 
skyriuje (Nr. 449-709). Tiesa, pasta
ruoju atveju autorius padarė atitin
kamą nuorodą į tą kitą skyrių, pa
lengvinančią skaitytojui susirasti; 
betgi toli gražu ne visada tokiais 
atvejais nuorodos pateikiamos. Štai, 
pvz. B. Sruogos “Giesmė apie Ge
diminą” (Nr. 6323) yra istorijos 
skyriaus “Historical novels, poetry, 
and drama” poskyryje, ir skaityto
jas, neradęs tos knygelės šalia kitų 
B. Sruogos poezijos rinkinių, pa
manys, kad tos knygelės čia iš viso 
nėra; tiesa, yra atitinkama biblio
grafinė nuoroda, bet ji apsirikus įdė
ta dramos skyrelin.

Minėtame “Historical novels...” 
poskyryje randame kai kuriuos liet. 
grožinės literatūros veikalus istorinė
mis temomis, pvz., Krėvės “Min
daugo mirtį”, “Šarūną” ir “Skirgai
lą”. Nerasime betgi istorinių B. 
Sruogos dramų, V. Mykolaičio “Su
kilėlių”, V. Pietario “Algimanto”, 
Vienuolio “Kryžkelių” ir kt., kurie 
yra tik grožinės literatūros skyriu
je. Tame skyriuje yra du istoriniai 
J. Kralikausko romanai (Nr. 8577, 
8579), betgi jo “Mindaugo nužudy
mas”' (Nr. 6276) nukeltas “Histo
rical novels...” poskyrin. Panašiai 
yra ir su K. Karpium (Nr. 6272- 
6273 ir 8560-8562). Gal tad būtų 
būtų buvę geriausia aną “Histori
cal novels—” poskyrį riboti tik kita
kalbiais veikalais, kuriems čia at
stovauja F. Bernatavičius, J. Kra
ševskis, Ad. Mickevičius ir kt. Tik 
įtraukiant Mickevičiaus “Gražiną”, 
“Konradą Valenrodą” ir “Poną Ta
dą”, reikėjo nepamiršti ir “Vėlinių” 
III dalies, kur ryškiai atvaizduotas 
Vilniaus studentų ir kitų Lietuvos 
moksleivių persekiojimas.

Beje, tame poskyryje yra anglų 
poeto R. Brooke (1887-1915) viena
veiksmė drama “Lithuania” (Nr. 
6261). Čia tėra klaidinanti antraš
tė, nes tame kriminaliniu įvykiu pa
remtame veikalėlyje, kurio vienas iš 
pagrindinių veikėjų yra Ivanas 
(tai tau ir lietuvis!), jokios Lietu
vos iš viso nėra. Poeto biografas 
taikliai nurodo, kad veikalo antraš
tė yra beprasmė (pointless), nebent 
tas kraštas blogai garsėtų žmogžu
dystėmis; galima būtų veikalą va
dinti ir Mackbeto Škotija (Chr. Has- 
sal, Roopert Brooke: A. Biography. 
London, 1964, p. 340). Kadaise ir 
aš, veikalo antraštės suklaidintas, 
puofimr jį skaityti iv misivyliao. No-

| rėjau tuoj apie jj net ir rašyti, tik 
1 kiti darbai sukliudė.

Neaišku, kodėl filosofija gavo sa
varankišką skyrių, o nebuvo pada
ryta kultūros skyriaus padaliniu. Be 
to, manytume, kad filosofija buvo 
gerokai nuskriausta, nes visame jos 
skyriuje tėra 13 bibliografinių po
zicijų, kurių beveik pusę sudaro 
6 Vydūno veikalai.

Vienu betgi atveju būčiau linkęs 
pridėti naują skyrelį. Štai kalbos po
skyrio senųjų tekstų (Old texts) 
skyrelyje šalia pasaulietinių bei ki
tų religinių tekstų randame 36 Šv. 
Rašto (viso ar paskirų jo dalių) 
vertimus. Jų tarpe yra ir . Bretkū
no 1590 m. vertimo mikrofilmas, 
kurį turi Pensilvanijos univ. biblio-

! teka. Žinoma, tai tikrai senas ljė- 
I tuvių kalbos tekstas, ir labai svar
bus kalbininkams. Tačiau vadinti 
senu tekstu arkiv. J. Skvirecko verti
mus dar lyg ir nederėtų. Kadapgi 
šv. Rašto vertimai sudaro itin reifc- 
mingą kiekvienos raštijos (ir ltė- 
tuvių) dalį ypač ankstyvesniais pe
riodais, gal būtų reikėję klasifika- 
cijon įtraukti Šv. Rašto vertimų, ‘Sr
bent jau religinės raštijos skyrelį.

Dar ir daugiau galima būtų dis
kutuoti veikalo klasifikacijos klausi
mais. Betgi svarbiau yra juk ne t^i,

I kurin skyriun knyga įtraukta, o tai,
Į kad ji iš viso įtraukta ir kad skaityto
jas ją susiras Kiekvienos betgi biblio
grafijos pagrindinis uždavinys, kad 

(Nukelia j 3 pusi.)
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DR. ANNA BALIUKAS
2858 West 63rd Slreei

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso Ir buto Ol.ymplc 2-415*

DR. F. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS
1443 So. SOtb Aveane, Cicere

Kasdien 1-1 vai. Ir 6-3 vai. vok.
Iiskjrus trečiadienius 

AeStadlenlals 12 Ir 4 vai. popiet

0R. K. G. BALUKAS
SkilifriJ# ir moterų Ilgo* 

Ginekologinė Chirurgija
8441 So Pulaski Road (Crawford 
Medlcal BuUding) Tet LU 5-6448 
8007 W. 83 Pln Justice, 01. 5994)500

Priima ligoniui pagal susitarimą. 
Jai neatsiliepia. skambinti 374-801^

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai. plrmad.. antrad. ketvlrtad. Ii 
penktad nuo 12 4 vai. p. p. 4-3
vai. vak SeStad 12-3 vai. p. P 
trečlad. uždaryta.

DR. VU BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medlcal Center
0132 So. Kedzle A ve.

Vai.: plrmad., antrad. Ir ketvlrtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro.

Oefttad. nuo 2 iki 3:30 vai 
Pagal susitarimą.

Ofiso telef. WA 5-2070
Rezld. tel. IVAIbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS '
GYDYTOJA IR CHIRURGE
H PUIKI V IR VAIKŲ LOTOS O 

SPECIALISTU
MKDICAL BlILDING

7150 South Weetern Arenas 1 
Valandos. Kasdien nuo 1# vai. r*' 
Iki 1 vai popiet

Offteo telef. RE 7-1168 : ) j.
Rerld telef 23# 2S1S.

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 Iki 7 popiet, 

antrad., penkt. 1-6, trsė, Ir 6eėt. tik 
s.isltarue

Ofiso HF. 4-1818. Rea. PR S-SOOi

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street n'

(71-os ir Uamphell Avė., kampa* f
Vai,: plrmad., antrad., ketv. Ir penkt 

Nuo 3 Iki 7 vai. p p. • ”
Tik (“usltaroe ,)■}?

Or, Ant.. Rudoko kabinot*

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 tVest 51st Street
TOL. OR 0-2400

Vai.: pagal susitarimą' plrmad Ir 
ketv. 1—4 Ir T—S- antrad Ir penk
tad. 10—4, SeStad 10—3 vai.

Tet. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
• KTU LOTOS - • CHIRURGUS

Ofisai J*V£
lll N VPARA8H AVĖ. i,

’SOO lt. CENTRAL AVĖ. ■■
Valandos pagal susitarimą

Ofe. tei 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IK CHIRT ROS 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos
CKAVVFOKD MRDICAL BU1L.DING

8446 So Pula.k' Roa.<
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

2618 V. 71st 3L - Tel 737-514*
tikrina akla. Pritaiko akinius h. 

“eontaet lensee"
Vai pagal -unitąrimą Uždaryta tMė

Berid tei. — GI 8 3873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHTRtTRGUA. 

3132 So. Kedrie Avė., WA 5-2370 
Valandoi imgal sUHltartmą Jei ne- 
s teliepia, -kamtitnt! M1 2-0001.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLftS IR 

PROSTATOS CHIRUROIJAc
2853 W. 8Srd Street i

Vai antrad. nuo 1-4 popiet pM
Ir ketv. nuo 5-7 vakare

OHeo tel. 775-2880; re*. 4433645

Tel - BE S-580S

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Aklų Ligos

3907 West tOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS
J O ■ B A

vaikų ligos
2856 Vest OSrd Street

Plrmad , antrad., ketvlrtad., h penki, 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 3 
vai. vak.. SeStad nuo 1 Iki 4 vai.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. HSrd Street

Ofiso tet. RE 5-4410
Rezld Glt 5-0617

Valandos; pirm Ir ketv. nuo 1 vai 
Iki S vai p. p Ir nuo T Iki 8 vai v 
antr. ir penkt nuo 1-8 vai. p p 

Ir vakarais pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Bendra praktike ir moterų ligoe 
Ofisas Ir rea. 2652 W SOth 9Lį

Tel. PRospeol 8-1328.
Ofiso vai.: Pirm., antr., tred., Ir

penkt. nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 8 Iki 8 
v. v. 4eėtad. 3-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą

Ofs PO 7 8003 Re* GA S 7278
OR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2844 Vest OSrd Street 

Valandos pagal euaiUrimą

DR. K. A. V. JUČAS
486-4441 — LO 1-4005 
|s4 neatsiliepia 501-1070

ODOS 1,1008 — CHIRURGIJA
Ofisai: 1002 No. VVestem Avenue 

5214 Na Westem Avenue
Valandoe pagal susitarimą

VU telefonai 852-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1437 So. t9tb Court Cicere
Vai kasdien 1.0-12 Ir 4-7 Trečlad Ir 
Jeitad. tik susitarus.

Ofiso tel. HE 4-2123 Namų GI 8-6106

DR. V. TUMASONIS
C H I R U G A S

8454 Weat 71et Street
Vai.: pirm., antrad., ketv Ir penktad 

3-6 Ir 8-7 — 16 anksto susltaru*

TeL, Ofiso PR 5-644e

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet

Treč Ir ftedtad.. pagal susitarimą

Ofise tel. 588-3183; namų 833 4850

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3234 S. Narraganaett Avenaf
Vai.: pirm., antr., ketv. 1-6 Ir 04. 
penktad 1-6. Itefitad pagal vualtartiiK

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems..
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Teatriniai laiškai iš Europos (2) Danguolė Sadūnaitė

Marionetinio teatro vizija ir tikrovė
.A. LANDSBERGIS

-ūk Liepos mėn. Belgija
, Pro Brugge lėlių teatro “Tijl 

Uidenspieghel” langą matyti se
noji ispanų okupacinės valdžios 
gubernatoriaus būstinė. Į ją nu- 
krciptos Eulenšpygelio ir jo sėb
ro Lamine Goedzak marionečių 
akys. Ar jie rezgia naujus planus 
ispanams išvyti ir Flamandijos 
laisvei atstatyti?

O ką galvoja flamandų teat
ralai? Ar tradiciniame lėlių teat
re neslypi įkvėpimo versmė da
bartinei scenai atnaujinti? Tik 
prisiminkime, kaip Bertolto

vaikuose ugdyti estetinį jautru
mą ir nuosprendį. Menu auklė
jama širdis. O vaikų širdis ski
riasi nuo suaugusiųjų. Vaikams 
reikia kitokios patirties, jų proti
nė apimtis mažesnė už suaugusių
jų, ir čia marionetės atlieka ypa
tingą uždavinį. “Jų nesaisto trau
kos, laiko ir erdvės dėsniai”.

Kai kurie lėlių teatrai mėgina 
užimponuoti savo žiūrovus, 
stengdamiesi kuo labiau priar
tinti savo marionetines prie mi
niatiūrinių žmogeliūkščių. Hin- 
deryckx’o pažiūra visai kitokia.

Brechto teoriją ir praktiką pa-lja_m lėIės “ ?ėl;a.,nei Smogiškos
veikė jo vaikystės lėlių teatrėliai 
Augsburge. Juk tarp lėlių ir mo
derniojo teatro yra įdomių para
lelių.

Piet’as Hinderyckx’as, Brugge 
lėlių teatro direktorius, į šiuos

būtybės, nei ‘‘mini’ aktoriai ar 
aktorės; net jų žestai ir jų pro
porcijos jau nebėra žmogaus imi
tacija: jos gali nusiimti galvas ir 
laikyti jas savo rankose ar vaikš
čioti debesimis”. Lėlių teatro

TiUs Eulenšpygetis kalbasi su Pietų Hyndericlocu

VASAROS OAZĖJ

supasi dar vis — 
dar vis

neišblukęs
džiaugsmas
aguonose

klausimus atsako teigiamai. Taip, spektaklis vyksta ne priešais yai- 
Flamand i joj stengiamasi atgaivin-j bet drauge su jais. Vaikai 
ti marionetinę sceną. Įvairiuose nesileidžia įspraudžiami į pasy-i 
miestuose dygsta lėlių teatrėliai. vaus žiūrovo vaidmenį: jie nori 
O kaip su jų kokybe? Čia jo vei- įkūnyti savo pačių vaizduotės 
das šiek tiek apsiniaukia. Paaiš- skrydžius, dalyvauti spektaklyje”, 
kėja, kad šiame Įėjimame rene-j O suaugusieji. Ir jiems mario- 
sanse daug mėgėjiškumo. Prie netės gali atverti kitą pasaulį. Lė- 
iškilesniųjų lėlių teatrų plikiau-; lės gali sakyti ir daryti tai, ko 
so POSTI'LJON Briuselyje ir jo'mes nepriimtumėme iš gyvų ak- 
paties TIJL UILENSPEIGHEL. rtorių. Jos išjuokia žmonių ir _vi-

Pačiam Hinderyckx’ui lėlių te
atras yra religija, apie kurią jis 
kalba rapsodiškai. Jame jis regi 
“neišsemiamą kūrybinės vaizduo
tės, ir meninės išraiškos versmę”. 
Vaizduotės burtai gali vystytis be 
ribų, nes lėlių teatras “atsipalai
duoja nuo tikrovinio pasaulio su 
joapribojimais”. Kokį pasaulį at
neša lėlių teatras? Skirtingą poetų 
svajų, vaizduotės ir...” Suaugu
siųjų siekių pasaulį”.

’Hinderyčkx’as įžiūri lėlių teat
re ii labai didelę auklėjamąją 
vertę. Tai esanti puiki priemonė

suomenių ydas. “Ar jos bebūtų 
pasiruošusios įvesti mus į nau
ją pasaulį ir savo magiška galia 
pad'ėti mums prisiartinti prie 
tvėrimo širdies”.

Hinderyckx’o entuziazmas už
krečiantis. Grįžtant į viešbutį pro 
Brugge kanalus, jų tamsė
jančiuose veidrodžiuose sumirga 
Arlekinas, pasprukęs iš neapoli-

Veteranas Kor Van Lonimel įkvepia gyvybę Lamine Goedzak marionetei

žmogiškos sielos nuogumą. Tik, dalykų nebuvo siekta, ko būtų.
taniško lėlių teatro; Jean-Louis bedarant viešbučio duris, pri- 
Barrault, pavirstantis marioneti- sistato du klausimai. Kas Hin- 
niu automatu Scapin’o vaidme-j deryckx’o marionetinio teatro vi
nyje; Grotovvskio aktoriai, sude-'zijoje yra būdinga išskirtinai tam 
rinantys ir marionetiškumą, ir teatrui? Ir ko iš jo suminėtųjų

neįmanoma pasiekti “gyvaja
me” teatre? O viduje, lipant laip
tais, sustabdo paskutinis šio laiš
ko klausimas: kąme gi glūdi ma 
rionetinio teatro esmė?

REIKŠMINGAS BIBLIOGRAFINIS 
VEIKALAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

naudotojas kuo lengviau susirastų 
jam reikalingą knygą ar straipsnį. 
Man atrodo, kad jam būtų leng
viau susigaudyti, jei klasifikacija 
Hitų mažiau komplikuota ir skyrių 
skyrelių būtu mažiau.

Imant bibliografijon knygas iš 
įvairių bibliotekų, susiduriama su 
tam tikrais sunkumais, ar net savo
tiškais “spąstais”, nes paskiros bib
liotekos tuos pačius veikalus kartais 
skirtingai sukataloguoja. Štai vienas 
pavyzdys. 1800 m. Kristijonas Mil
kus (Chr. G. Mielcke) išleido dvi
kalbį lietuvių vokiečių žodyną, ku
riame atsirėmė ir maždaug dvigubai 
padidino 1747 m. Pilypo Ruigio 
(Ruhig) žodyną. Tad kai kurios 
bibliotekos 1800 m. žodyną laiko ne 

,'Mįlkaus žodynu, o tik nauju Ruigio 
žodyno leidimu. Ir taip čia recen
zuojamame veikale atsirado du 1800 
m. žodynai: Milkaus (Nr. 279) ir 
Ruigio (Nr. 295), nors faktiškai tai 
yra ta pati Milkaus knyga.

Lietuviškų knygų (ypač seniau) 
antraštiniame lape autoriaus pavar
dė kartais pateikiama kilmininko 
linksniu. Ir štai Britų Muziejaus 
biblioteka vieną M. Biržiškos knygą 
taip sukatalogavo: “M. Biržiškos 
anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuo
se”. Tai suklaidino recenzuojamo- 
jįios knygos autorių, kuris tą ant
raštę pateikė taip, kaip ir Brit., 
Muz., ir ją išvertė (beje, lietuviš
kų antraščių duodami taip pat ir 
angliški vertimai): “The Biržiškos 
at that in Viekšniai and Šiauliai” 
(Nr. 6192). Gaila, kad autorius tos 
antraštės nepaėmė iš Pensilvanijos 
unlv. bibliotekos, kur ji tiksliau su
kataloguota.

Dar vienas pavyzdys. Randame

du leidimu^ Stanislovo Zana
vyko (tai ankstyvesnysis Maironio 
slapyvardis) Lietuvos istorijos ap
žvalgos “Apsakymai apie Lietuvos 
praeigą”. Tik 1891 m. leidimas (Nr. 
4468) įtrauktas kaip Jono Mačiulio 
knyga, o 1903 m. leidimas (Nr. 
4503) kaip St. Zanavyko, nes bib
liotekos, kuriose tas leidimas rastas, 
nebuvo atskleidusios Zanavyko sla
pyvardžio. Kadangi autorių rodyk
lėje nėra nuorodos, kad S. Zana
vykas yra J. Mačiulio slapyvardis, 
skaitytojas galės nepastebėti, kad 
turime du to paties veikalo leidi
mus. Ir dar. Nėra rodyklėje ir nuo
rodos, kad J. Mačiulis tai Maironis. 
Tad skaitytojas taip ir nesužinos, 
kad anoji Lietuvos istorija yra Mai
ronio veikalas.

Susiduriame su tikrųjų pavar
džių ir slapyvardžių problema. Pa
prastai bibliotekos atskleidžia, jei 
tik žino, autorių slapyvardžius. Kar
tais betgi palieka' slapyvardžius, jei 
jie geriau žinomi, kaip tikrosios pa
vardės. Ir taip Kongreso biblioteka 
(o jos praktikos laikosi daugumas 
bibliotekų, taip pat ir Kantautas 
savo veikale, kaip ir pats pasisako 
pratarmėje) kataloguodama palieka 
tokius slapyvardžius kaip Maironis, 
Salomėja Nėris, Vienuolis; antra 
vertus, rašo ne Lazdynų Pelėda, 
Šatrijos Ragana, I. Šeinius, Vaižgan
tas, Vydūnas, Žemaitė (nors tai irgi 
labai žinomi slapyvardžiai), o S. 
Pšibiliauskienė, M. Pečkauskaitė, L. 
Jurkūnas, J. Tumas, Wilhelm Sto- 
rost (tą vokišką pavardės formą 
vartoja ir Kantautas; beje, Pensilva
nijos univ. bibliotekos kataloge yra 
Vilius Storasta), J. Žymantienė. Ka
dangi kataloguose ir bibliografiniuo
se sąrašuose visada duodamos nuo

rodos nuo slapyvardžių (ar retkar
čiais atvirkščiai), skaitytojui nesun
ku susirasti visas kurio nors vieno 
autoriaus knygas. Recenzuojamame 
veikale slapyvardžiai atskleidžia
mi pateiktose antraštėse, bet atitin
kamos nuorodos kartais iš netyčių 
yra praleistos autorių rodyklėje (ir 
tai gali sudaryti keblumų skaity
tojui), pvz„ Dr. S. Aliūnas —A. Ba
ronas, O. B. Audronė — O. Balčiū
nienė, J. Dobilas —J. Lindė, Jau
nutis Vienuolis — J.A. Herbačiaus- 
kas, Jovaras — J. Krikščiūnas, J. 
Laukys — S. Daukantas, Putinas — 
V. Mykolaitis, Seirijų Juozas — J. 
Židanavičius, Liūne Sutema — Z. 
Katiliškienė, Šatrijos Ragana — M. 
Pečkauskaitė, M. Šiaulėniškis — M. 
Šikšnys, J. Švaistas — J. Balčiūnas, 
Bale Vaivorytė — P. Orintaitė. Kai 
kurie slapyvardžiai taip ir liko iš 
viso neatskleisti, pvz., J. Devvinskis 

S. Daukantas (Nr. 7447), Papa- 
ronis — A. Šmulkštys (Nr. 4523), 
St. Zanavykas — J. Mačiulis-Mai
ronis (Nr. 4503). Kaip jau buvo mi
nėta, veikale neatskleista, kad Mai
ronio tikroji pavardė J. Mačiulis. 
Reikėjo taip pat nurodyti, kad ir A. 
Vienuolio tikroji pavardė — A. Žu
kauskas, nes taip kai kurių biblio
tekų kataloguose rašoma. Autorių 
rodyklėje randame ir Vladą Būtė
ną (Nr. 9591) ir jo čia neatskleis
tąjį slapyvardi — V. Ramojų (Nr. 
2875, 9532). K. Puidos beletristinė 
knygelė “Ruduo” (Nr. 8737) yra iš
spausdinta K. Žegotos slapyvardžiu, 
bet to slapyvardžio nerandame nei 
pateiktoje antraštėje, nei autorių 
rodyklėje. Skaitytojas panašiai ne
sužinos, kad ir A. Maceinos poezijos 
knyga “Gruodas” (Nr. 9205) bu
vo išspausdinta tik A. Jasmanto 
slapyvardžiu. Dar būtų reikėję, pa
aiškinti, kad slapyvardžiu Dvi Mo
terį (Nr. 9837-8938) prisidengusios 
dvi mūsų žinomos rašytojos Žemai-

-------------------------------------- ------

tė ir G. Petkevičaitė. '
Jei kurio nors autoriaus pavardės 

yra vartojamos skirtingos formos 
kataloguotojas daro nuorodas j pa
sirinktąją. Randame tokias nuorodas 
ir recenzuojamame verkaię: K-Szyr- 
wid — K. Sirvydas (heje, mūsų iš
eivijos kalbininkai rekomenduoja ra
šyti: K. Sirvydas), John Szlųpas — 
Jonas Šliūpas, M. Mosvidius — M- 
Mažvydas ir įct Būtų tad, reikėję 
nuorodos L. Rėzą -r- L. Rbesa, nes 
pirmoji pavardės lytis vartojama da
bar leidžiamose knygose (plg- Nr. 
6953).

Kartais kuris nors autorius ilgai
niui kiek pataiso ar net ir visai pa
keičia savo pavardę. Žinoma, ir to
kiu atveju kataloge vieno autoriaus 
knygos laikomos draugėje, o skai
tytojui susigaudyti padeda atitinka
mos nuorodos. Recenzuojamo vei
kalo pratarmėje rašoma, kad tam 
tikrais atvejais (in a fevV unųsuai 
cases) dėl tam tikrų priežasčių 
(kurių gi?) vartojamos abi auto
riaus pavardės formos, rodyklėse 
Įdedant nuorodas “see also”. Bet 
taip ir lieka neaišku, kodėl sąraše 
šalia pvz. Kazio S. Karpiaus (Nr. 
2367, 6272-6273) palikta- senoji jo 
pavardės forma Kazimieras S. Kar
pavičius (Nr. 4850 ir kt.). Taip pat 
neaišku, kodėl straipsnių autorių 
pavardės (tai ir pratarmėje nurodo
ma) turi būti rašomas taip, kaip 
yra atitinkamam žurnale ar laikraš
tyje, nors knygų autoriams ta tai
syklė netaikoma. Tad J. Ambraze
vičiaus, vėliau pasivadinusio J. Bra
zaičiu, straipsniai (senesnieji) įra
šomi kaip J. Abrazevičiaus (Nr. 
960), o jo knygos (ir senesniosios) 
įtraukiamos naująja J. Brazaičio pa
varde (Nr. 7957, 8125). A. Čipkus 
ir knygas ir straipsnius pasirašinėja 
■lavo pasirinktuoju A. Nykos-Niliū
no pseudonimu. Jo straipsniai taip 
ir įrašomi (Nr. 7994, 7995); betgi

ir mano Širdis juokiasi 
Viešpatyje.

ŽYDI GĖLĖS

bet,
ruduo ateis ..

ir pils mėnesiena 
Saitą sidabrą

į rankas — 
kaip iSmaldą

SĄULEl LEIDŽIANTIS

Tavo Širdis atkūrė mane, 
VieSpatie!

kaip Šie saulėleidžiai
naktį-------

gimdydami raudonumą, 
iSsiliedami į kraStus

ir aS ilgiuosi Tavo rankų, 
kaip duonos

l.

aš — Sis bespalvis stiklas, 
VieSpatie.

ir truks man visą gyvenimą — 
(ilgą ir sunkų gyvenimą truks) 
surinkti į save Tavo Šviesą

n.

neleisk man būti vienai! 
iSskirstyk mane į daugelį

upių-------

į vanden is,
į upes iSskirstyk — 
į Tave vedančias

III.

ir vėl aušta rytas-------
(nauja diena)

Tavo troškuliui pabusiu, 
degimui Tavo — 
ir Šauksmui

o knygos jau įtraukiamos kaip A. 
Čipkaus (Nr. 9124-9126). Žinoma, 
tai nėra esminis dalykas, nes skai
tytojas vis tiek susigaudys, nors gal 
ir turės tam tikro galvosūkio.

Nurodysiu dar keletą paskirų ne
tikslumų, pastebėtų veikalą grei
tosiomis peržiūrinėjant — Nr. 467 
ir 468: ta pat J. Basanavičiaus au
tobiografija “Mano gyvenimo kroni
ka ir mano ligos istorija” įrašyta 
skirtinga antrašte, taip pat nurody
ti ir ne tie “Lietuvių Tautos” žur
nalo metai ir numeris. Antraštė 
tiksliau pateikta (kad ir nepilna) 
Nr. 468, o žurnalo numeris — Nr. 
467. Ar tik nebus mūsų autoriaus 
čia suklaidinusi Lietuvių En
ciklopedija (II, p. 247; žr. biblio
grafiją, pridėtą prie str. apie J. Ba
sanavičių). — Nr. 5102: “Kovos 
metai dėl savosios spaudos” (1957) 
redaguoti ne vieno tik V. Bagda- 
navičiaus, bet taip pat ir P. Joniko 
bei J. Švaisto-Balčiūno. — Nr. 7345: 
W. Rothkircho rusiška knyga apie 
liet. pagonybės klausimus (1890) 
klaidingai patekusi j kalbos skyrių. 
— Nr. 7362: Tai K. Jablonskio, o 
ne P. Skardžiaus straipsnis. — Nr. 
8160: O. Narbutienės knygelė apie 
Ed- Balsio kūrybą (1971) turi būti

Nuotrauka K. Ambrozaičio

PASTOVUMAS
1.
daugiau nebesikeiskim; 
tu būk — 
naujagimė tamsa 
mano dienoj

Z.
iSskelk iš manęs

saulę,
tavajai nakčiai

PETELIŠKĖ
VieSpatie!
tą šiltą, plazdantį rojų, 
kurį nupaišei jai ant sparnų 

žiūrėk,
kaip ištikimai nešiojasi jį 
visur su savimi

PASIRINKIMAS
geriau būsiu pelenais, 
besilaikančiais 
tavo cigaretės —
• •■•••••
negu gėle,
kurios tavo akis nemato.

ne literatūros, o muzikos skyriuje. 
— Nr. 9092: Dali. P. Lapės dailiai 
iliustruotas A. Baranausko “Anykš
čių šilelio” leidimas nėra V. Maciū
no redaguotas; mano ten tėra 
straipsnis apie Baranausko poemą. 
Kalbiniu atžvilgiu “An. Šil.” tekstas 
čia blogai pateiktas, ir nenoriu, kad 
man būtų skiriama atsakomybė už 
leidimą. — Autorių rodyklėje pra
leista poeto Jurgio Baltrušaičio pa
vardė, nors jo dvi knygos yra bib
liografijoje (Nr. 9086, 9087). — 
Dar autorių rodyklėje neišskirti du 
Pranai Naujokaičiai (Nr. 109 ir Nr. 
7992 ir kt.), du Vytautai Steponai
čiai (Nr. 329, 3677 ir 78-80 ir kt.), 
du Petrai Vileišiai (Nr. 2916 ir 
3246, 3247); antra vertus, iš vieno 
Juliaus Būtėno padaryti du autoriai 
(Nr. 627 ir 497-501) — Nr. 9457: 
tai K. Donelaičio “Das Jahr in vier 
Gesaengen. Uebertragen von L. J. 
Rhesa” (1818). Knyga įrašyta liet 
literatūros vertimų į kitas kalbas 
skyrelyje. Iš tikrų betgi čia yra tik 
vokiškas vertimas, bet ir pirmasis, 
Rėzos kiek sutrumpintas, Donelai
čio poemos leidimas. Jo vieta turėjo 
būti liet. poezijos skyrelyje šalia ki
tų Donelaičių “Metų” leidimų. 
Neradęs ten, pagalvojau, kad tos

knygos iš viso nėra Amerikos bib
liotekose. Nerado jos čia ir recenzuo
jamo veikalo autorius, pridėdamas 
prie knygos įrašo santrumpą BM 
( t. y; British Museum). Tą kny
gą betgi aptikau Harvardo univ. 
bibliotekos kataloge (žr. Widener 
Library shelflist, 40:Finnish and Bal- 
tic history and literatures. Cam- 
bridge, Mass., 1972, — Nr. Balt 
9645.19.100).

Recenzuojamo veikalo gale yra 
autorių ir antraščių rodyklės. Yra 
knygų, kurios savo antrašte visų 
pirma ir yra žinomos, Tai kolekty
viniai leidiniai, anoniminiai veika
lai, periodika, istorinių ir kitokių 
dokumentų rinkiniai, įvairūs oficia
lūs valdžios leidinai ir L t.; pvz., 
Aidai, Codex diplomaticus Lithu- 
aniae, Dabartinės liet. kalbos žody
nas, Lietuvių Enciklopedija, Lietu
vos apgyventos vietos, Sodžiaus me
nas, Vainikai ir kt. Tokių knygų 
antraščių rodyklė yra, aišku, la
bai reikalinga? Betgi dėl kitokių 
antraščių, pvz., grožinės literatūros 
kūrinių ir ypač žurnalinių bei laik
raštinių straipsnių, rodyklės būti
numo galima būtų ir suabejoti.

Nemanau, kad kam galvon atei- 

(Nukelta 1 4 p«L)
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Vladą Baltrušaitį 
prisimenant

Lietuvių etninės grupės 
literatūra vienoje knygoje

A. SKRUPSKELIENĖ

VLADAS JAKUBĖNAS

Prieš keletą savaičių mūsų 
em’,gracijos kultūriijis potencia
las sumažėjo vėl vienu asmeniu: 
š. m. liepos mėn. 27 d. mirė Vla
das Baltrušaitis, kadaise talen
tingas jaunesnės kartos Kauno ir 
Vilniaus operų solistas; ypač ryš- 
kėjęs vaidybiniais gabumais cha
rakteringose rolėse, paskutiniuo
ju laiku Chicagos Marųuette Par
ko lietuvių parapijos vargoninin
kas. Slegiančios situacijos, lydė- 
jusios jo paskutini gyvenimo pe
riodą, paliko įspūdžio tiesiogi
niams dabarties liudininkams. 
Tas įspūdis ir jo sukeltas asme
nybės vaizdas toli gražu nėra pla
čiai apimantis ir objektyvus. Vla
das Baltrušaitis, kaip asmuo, 
žvelgiant į jį iš kiek toliau, yra 
keleriopais atžvilgiais įdomus ir 
reikšmingas. Tolimesnės istori
nės perspektyvos šviesoje jo pa
liktas vaizdas yra šviesus, skaid
rus ir kūrybingas.

Su Vladu Baltrušaičiu teko su
sipažinti 1932 m. kai, sugrįžus 
iš Berlyno studijų, buvau paskir
tas Kauno konservatorijos moky
toju ir direktoriaus J. Gruodžio 
potvarkiu mokslo metų pabaigo
je būdavau gausiai skiriamas į 
vad. “privalomų dalykų” (Minor 
Subjects) egzaminų komisijas. 
Tuo būdu netrukus teko sueiti i 
kontaktą su dideliu studentų 
skaičium.

Vladas Baltrušaitis buvo iš
skirtinė figūra kitų studentų tar
pe, tiek linksmu, humoristiniu 
būdu, kuriame jautėsi įgimta 
inteligencija, charakteringai rau
donos spalvos veidu, rausvais, 
berods, kiek garbanotais plau
kais, gražia, literatūrine jurbar- 
kiškio aukštaičio lietuvių kalba 
ir dideliu gabumu ir rimtumu 
meno studijose. Vadinamieji 
privalomieji dalykai buvę šiaip 
vokalistų studentų “pabaisa” eg
zaminuose. V. Baltrušaičiui tai 
buvo vieni juokai; jis juos išlai
kydavo penkiukėmis, mažai kla
ses belankydamas ir nedaug be
siruošdamas. Iš specialybės dai
nininkas — baritonas, jis greit 
prasimušė į' ‘^Metropolio” vieš
bučio lengvo žanro dainininkų 
grupę; joje dalyvavo taipgi ma
žo bet malonaus balso, labai mu
zikalus tenoras St. Graužinis, 
šlubas, bet grakščios figūros. Be- 
rod.i buvo dar vienas narys — 

sas. Sis populiarus ansamblis, 
p atrodo, veikė nepriklauso- 

ai nuo jau tada garsėjusio leng- 
o žanro solisto, tenoro A. Sa- 

baųiausko. V. Baltrušaitis greit 
turėjo progos pasirodyti ir vąls- 
t "bulėje operoje; dar būdamas 
konservatorijos studentu, 1937 m. 
buvo priimtas į Valstybės teatro
solistus.

Bedirbantiems valstybinėse 
įstaigose, prie kurių priklausė ir 
Valstybės teatras ir radiofonas, 
buvo reikalingas geresnei algai 
gauti ir mokslo cenzas, atseit <— 
konservatorijos diplomas, pasie
kiamas, tik išlaikius visus nepo
puliarius “privalomus dalykus”. 
Tolimesnėje metų raidoje dauge
lis jau garsėjančių gimnazijos 
chorų vadovų ir muzikos moky
tojų pan. ateidavo eksternais iš
laikyti trūkstamas užskaitas. At
mintyje liko vienas egzaminas, 
kai Vladas Baltrušaitis ir Stepas 
Graužinis atėjo eksternais laikyti 
jiems užsilikusį “trečiąjį solfe
džio” — neseniai įvęstą specia
liai dainininkams skirtą kursą, 
kur reikėjo, pačiam sau diriguo
jant, vikriai iš lapo dainuoti gan 
komplikuotas melodijas bei due
tus. Graužinis su Baltrušaičiu 
jiems pateiktus uždavinius atliko 
pasigėrėtinai: dainavo visus vo
kalistams sunkius pustonius lyg 
pora gerų orkestrantą gučiamtį-

jų. Komisija juokais užklausė: 
i ‘‘Kiek jiems statyti? Juk penkių 
neužtenka”. Egzaminantams jau 
beišeinant, komisijos narys Vi. 
Jakubėnas (garsėjęs tada kaip 
egzaminų “pabaisa”) pasiūlė eks
perimentą. ‘‘Penkiukė” esanti vis- 
tiek garantuota, tepabando egza
minantai padainuoti paskutinį 
numerį iš penktosios knygos 
prancūziškojo “Solfege dės solfe- 
ges”; ši knyga klasėse nebūdavo 
vartojama, kaip per sunki mū
sų krašto sąlygose augusiems 
studentams. Egzaminantai už
protestavo, bet susikaupė prie 
pulto ir — neskubotai, visiškai 
tiksliai padainavo “super” sunkų 
duetą. Sis įvykis buvo gana pla
čiai tada pasklidęs po Kauną; su 
kiek šaržuotais variantais. Jis bū
davo VI. Baltrušaičio dažnai pa
sakojamas ir Marųuette Parko po
būviuose. Čia mano duota versi
ja giliai įstrigo atmintin ir yra 
tikrai autentiška.

Antram pasauliniam karui 
priartėjus, V. Baltrušaitis jau bu
vo įsitvirtinęs kaip talentingas 
charakteringų rolių solistas Kau
no, o vėliau Vilniaus operoje. 
Kartu gi jis naudojosi visuotina 
simpatija dėl savo linksmumo, 
paslankumo ir vispusiško muzi
kalumo. Operų partijas pasiruoš
davo pats sau fortepijonu pritar
damas, noriai padėdavo ir kole
goms. Su kitais jaunais daininin
kais plačiai koncertuodavo pro
vincijos miestukuos.

Vokietijos stovyklų laikotarpy
je Detmoldo (Anglų zonoje) me
nininkų kolonijoje VI. Baltrušai
tis kone lemiamai prisidėjo prie 
“Sevilijos kirpėjo” spektaklio pa
ruošimo, tiek chorą mokydamas, 
tiek akompanuodamas, tiek ir re
žisuodamas. Nenoriu čia mažint 
kitų meno vadovų reikšmės ir 
veiklumo, yra tačiau tikra, kad 
VI. Baltrušaičio įnašas buvo di
delis, pateikiant iš Prancūzų zo
nos atvykusiam dirigentui A. Ku- 
čiūnui jau paruošto spektaklio 
sąstatą.

Ir vis dėlto, šviesų V. Baltru
šaičio asmenį ėmė: lydėti kaž
koks dar neišryškėjęs niūrus še
šėlis.

Persikėlęs iš Kalifornijos į 
Chicagą vargoninkauti Bridge- 
porto Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje, V. Baltrušaitis perėmė čia A. 
Gečo jau suorganizuotą vyrų 
chorą. Vladas Baltrušaitis buvo 
tas, kuris pirmas sumanė pasta
tyti operą “Rigoletto”, kurioje 
reikalingas tiktai vyrų choras. 
‘‘Rigoletto” buvo pastatytas jau 
sekančiais 1957 m.; V. Baltrušai
tis įvykdė visą pastatymą, kaipo 
neginčytinos ansamblio vadovas, 
pasikviesdamas dirigentu čia pat 
Chicagoje gyvenantį A. Kučiū- 
ną; pats gi sukūręs ryškų paties 
Rigoletto vaidmenį. Buvo nutar
ta darbo nenutraukti, kitiems 
metams užplanuojant “Faustą”. 
Darbui įpusėjus, sužinota, kad 
V. Baltrušaitis netrukus persikel
siąs į Brooklyno lietuvių parapi
ją, šeimos gerbūvio labui dėl 
aukštesnio atlyginimo palikda
mas jo taip mylimą operos darbą. 
Tuo pačiu laiku atsirado įtampa 
tarp kolektyvo vedėjo ir tarp di
rigento A. Kučiūno, pradėjusio 
elgtis savarankiškai - vadoviškąi. 
A. Baltrušaičiui išvykus, ši pro
blema išnyko. A. Kučiųnas, kaip 
meno vadovas ir dirigentas per
ėmė pionieriška mėgėjų trupės 
“suprofesionalinimo” darbą; V. 
Baltrušaičio pirmykštė rolė buvo 
gerokai primiršta, atrodo, net 
vengiama minėti. Tačiau istori
joje taip nėra: pirmieji atradėjai, 
sumanytojai ar vykdytojai kiek
vienu atveju stambiomis raidė
mis įrašomi istorijos lapuosiu,
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Vladas Baltrušaitis (1912-1975)

VI. Baltrušaičiui 1967 m. su
grįžus į Chicagą Marųuette Par
ko lietuvių parapijos vargoninin
ku, iš jo buvo daug laukiama. 
Deja, ne viskas išsipildė. Prie pa
rapijos susirinko balsingas, iš pri
tyrusių Chicagos Lietuvių operos 
ir “Dainavos” choristų susidėjęs 
sambūris. Buvo, ypač pradžioje, 
gražių pagiedojimų per pamaldas, 
buvo suruošta pora bažnytinių 
koncertų. Bet... tai nebuvo tas, 
ko būtume galėję laukti iš pla
čių gabumų ir gilios muzikinės 
kultūros muziko. '

Daugelis talentingų ar genia
lių žmonių buvo slegiami nelai
mių, kurios daugiau ar mažiau 
trukdė, o kartais ir sužlugdė jų 
menišką veiklą. L. v. Beethove- 
ną kurtumas sugriovė kaip gar
sėjantį pianistą ir dirigentą, ta
čiau iki mirties jis kūrė genialią 
muziką. Fr. Chopiną, W. von 
Weberį — džiova per anksti nu
varė į kapus. Roberto Schuman- 
no progresuojanti psichinė liga 
atsiliepė į žymią dalį jo vėlybes- 
nių kūrinių.

Neslėpkime teisybės: talentin
gą Vladą Baltrušaiti palaipsniui 
sugriovė bangomis jį užguldaivęs 
alkoholizmas. Nėra žinių, kada 
ši nelaimė pradėjo reikšmingai 
veikti V. Baltrušaičio gyvenimą, 
bet reikia manyti, kad jau seno
kai šis slogutis protarpiais ėmė 
mažinti jo darbingumą bei me
niškus pasiekimus.

V. Baltrušaitis yra sukūręs 
stipriai charakteringų operinių 
vaidmenų; vieną ryškiausių esa
me matę 1957 m. “Rigoletto” pa
statyme. Neabejotinai, kad ope
ros solisto, gal ir dramos akto
riaus taipgi ir režisieriaus karje
ra jam būtų buvus tinkamiausia, 
įdomu tačiau, kad nei Lietuvoje 
laikinose chorvedžio pozicijose, 
nei vėliau, riedant tremties eta
pais, V. Baltrušaitis niekur nėra 
sudaręs pastovaus aukšto lygio 
choro, kuris būtų garsėjęs savo 
pastatymais. 3io straipsnio auto
riui teko artimai susidurti su šia 
jojo problema, padedant akom
paniatoriaus pareigose suruošti 
paskutinį bažnytinį koncertą: G. 
Rossinio “Reųuiem”. Mano 
nuoširdžiu įsitikinimu, V. Balt
rušaitis turėjo savyje stambaus 
chormeisterio duomenis: puikią 
klausą, vokalinę nuojautą, tikslią 
ir skoningą muzikinę orientaci
ją bei stiliaus nujautimą, kartu 
gi temperamentą, sugebantį pa
gauti ir klausytojus. Deja, buvo 
ir kitas — negatyvus bruožas: 
nesuvaldomas emocingumas. Ge
rai atjausdamas sukauptos ar 
mistinės nuotaikos epizodą, jį ty
liai pradėjęs, dirigentas tuoj įsi
karščiuodavo ir verste versdavo 
choristus pereiti į “crescendo” ir 
‘‘forte”. Repeticijose atkreipda
vau jo dėmesį į tai; jis mielai su
tikdavo: koncerte, girdi, būsią 
geriau. Koncerte dalyvavau kaip 
klausytojas; buvo įspūdinga ir 
sklandu. Tačiau Rossinio veika
las nuskambėjo kone ištisai 
“fortissimo” ženkle, keletui epi
zodų trumpam laikui prasidėjus 
iš “piano”. Sis kiek operinio po
būdžio veikalas išlaikė dinamiz
mą, bet kone visai nustojo iškil
mingai sukaupto mistinio ele
mento, kuris duoda visam veika
lui kontrastingumo ir vientisu
mo.

Kildavo mintis, ar Sis emoeinės 
pusiausvyros, susivaldymo trū
kumas, pastebėtas jam diriguo-

Skaitytojai iš ankstesnių šio 
dienraščio straipsnių jau, tur 
būt, žino apie organizuojamą se
riją leidinių vienu bendru vardu 
“Lietuvių etninė enciklopedija” 
— “Pictorial Encyclopedia of 
Lithuanian Culture in USA. 
Serijos leidėjai yra Lietuvių 
foto archyvas —• Lithuanian 
Photo Library and Loyola Uni- 
versity Press. Iniciatorių mintis 
yra parodyti lietuvių etninę gru
pę, nesutirpusią lydymo katile, 
nepalaužtą skurdžių materiali
nių sąlygų ir įsigyvenimo naujo
je aplinkoje vargo, kuris yra vi
sų išeivių dals.

Kai kurie šios serijos leidiniai 
jau yra spausdinami ir, tur būt, 
netrukus bus skaitytojų ranko
se. Literatūrai skirtas leidinys 
šiek tiek užtruks ir bus pareng
tas spaudai pačioj šių metų pa
baigoj. Jis išeis anglų kalba, 
poezijos skyrius dviem — lietu
vių ir anglų. Kad amerikietį 
skaitytoją galima sudominti mū
sų kūryba, parodo jau turimi 
mūsų autorių kūrinių vertimai ir 
neblogi spaudos atsiliepimai 
apie juos. Palankiai buvo sutik
ta Stepo Zobarsko išleistos “Se- 
lected Lithuanian Short Story”, 
Algirdo Landsbergio ir Clark 
Mills rūpesčiu parengta ir Voy- 
ages Press išleista lietuvių poe
zijos antologija anglų kalba 
“The Green Oak” ir kiti leidi
niai. Vertimų į anglų kalbą jau 
turime nemažai. Planuojamas 
leidinys papildys šią verstinę li
teratūrą, nes daugumas kūrinių 
anglų kalba skaitąnčiam bus 
nauji, tik vienas kitas dalykas 
bus paimtas iš seniau išėjusių 
leidinių.

Vertimai, žinoma, turi būti 
kaip galima tikslesni, autentiš
ki ir pateikti geriausia anglų 
kalba. Į tai kreipiama daug dė
mesio. Sunkiausia versti poezi
ją, ne visuomet pasiseka tiksliai 
pajusti kūrėjo nuotaiką ir ją 
perduoti tokiu pat išvidiniu rit
mu. Bijodami, kad poezija gali 
nukentėti, redaktoriai leidžia ją 
dviem kalbom — lietuvių ir 
anglų. Panašių kitų tautų poe
zijos leidinių jau teko matyti, 
pvz. vokiečių poezijos rinkinys, 
kur šalia eilėraščio originalo 
spausdinamas ir jo prancūziš
kas vertimas.

Reikalas versti kaip tik ir su
trukdo ir sulėtina darbą. Labai, 
sunku gauti patyrusį vertėją, 
įmanomai mokantį abi kalbas. 
Bet dirbama intensyviai. Pasi
naudojant vasaros atostogomis, 
sutelktas visas būrys talkininkų, 
daugiausia iš jaunųjų akademi
kų __ vertėjų, sekretorių, kal
bos šlifuotojų, techninių patarė, 
jų menininkų.

Lietuvių literatūrai skirtas 
leidinyB truputį Bkiriasi savo 
tikslais nuo šiaipjau literatūri
nių antologijų ir poezijos rinki-

«V V

-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM 6YVENDHUL

jant stambų religinį veikalą, ne
bus turėjęs paralelizmo su nesu
sivaldymu, periodiniai atslen
kančio ir jį kankinusio slogučio 
akivaizdoje?

Vlado Baltrušaičio netekus, jį 
ilgiau h" nuodugniau pažinoju
siems neišnyksta iš praeities at
minimų jo gyvybingas, skaidrus, 
žmogiškai šiltas vaizdas, lyg 
šviesaus meno pasaulio riterio, 
kurį tamsios likimo rankos pa
laipsniui pritemdė ir prislėgė.

Sis šviesus, pagrindinis ir tik
rasis Vlado Baltrušaičio vaizdas 
tepasilieka mumyse, tebūnie jis 
primintas ir tiems, kas tepažino 
vien jo gyvenimo finalą. Tebū
nie jam lengva, kad ir ne gimto
ji, be jį motiniškai priglaudusi 
Amerikos žemėj _

nių. Jis taikosi prie bendro viso 
šio sumanymo tikslo — prista
tyti lietuvių imigrantų grupę ir 
jos aspiracijas. Jo tikslas nėra 
parodyti, kas lietuvio rašytojo 
yra iš viso sukurta ir kokių vir
šūnių yra pasiekta. Tam būtų 
reikėję žymiai praplėsti geogra
fines ir istorines ribas. Norima 
čia parodyti kuriantį imigrantą, 
nežiūrint, kada jis paliko savo 
gimtąjį kraštą, čia sutiksim la
bai įvairią išeivių grupę, įvai
raus išsilavinimo, skonio, pažiū
rų ir talento. Jis dažniausiai 
dvikalbis, atsineštinės ir naujo
sios kultūros brandintas. Palis 
jų yra seniai palikę gimtąjį 
kraštą, kiti pateko į imigranti- 
nes sąlygas po karo, jau suau
gę, jaunesnieji jau čia išėjo 
mokslą ir įsijungė į kultūrinį 
amerikiečių gyvenimą.

Leidinys apima tik imigran
tų literatūrą. NSra įtraukti Lie
tuvoj rašiusieji ar rašantieji. 
Pagrindą sudaro šio krašto imi
grantai rašytojai, bet šalia jų 
matysim kelis autorius, kurie 
savo imigrantines dienas pra
leido Europoje ar kur kitur. Jie 
įtraukti į šį leidinį, nes dėl nedi
delio skaičiaus imigrantų ki
tuose kraštuose negaJi sudaryti 
atskiros imigrantines grupės.

Tokia išeivių kūrybos istorinė 
apžvalga, savotiška jų kūrybinės 
veiklos kronika gali būti įdomi 
ne vien literatūros mėgėjams, 
bet ir ateities istorikams. Bus 
įdomu patirti, kaip žmonės, atsi
dūrę svetimame krašte ir naujų 
aplinkybių suvaržyti, griebiasi 
gimtojo žodžio, kartais naivaus 
ir labai paprasto, norėdami pra
plėsti savo dvasinės egzistenci
jos ribas. Matysime jų pastan
gas surasti save, suvokti lietu
vių kultūros skirtybę ir jos vie
tą platesniame amerikinės kultū
ros kontekste. Imigrantų kūry
ba gali būti savotiškas doku
mentas, turįs ir sociologinės 
vertės tiems, kurie domisi etni
nėmis problemomis.

Planuojamame leidiny kiek- 
kiekvieną autorių reprezentuos 
jo nuotrauka, trumpa — dėl la
bai ribotos vietos — biografija, 
jo sukurtų veikalų bibliografija 
ir jo kūrybos pavyzdžiai — bele
tristikos, poezijos ir dramos. į

(Atkelta iš 3 pusi.)

tų mintis alfabetinėje rodyklėje ieš
koti viena raide prasidedančių ant
raščių, pvz.: “A. Venclovos kūry
bą”, “J. Biliūnas”, “J. G. Herder 
und die Dainos” ir t. t. Arba, kas 
gi ieškos tokių antraščių: “Dr. Ka
zys Grinius”, “Jo malonybė naujas 
žem- vysk. Pr. Karevičius”, “Kata- 
log der Bibliothek”, “Poezijos rink
tinė”, “Profesorius Juozas Eretas” 
ir t. t. Ieškojimą sunkina ir tai, kad 
kai kuriais tais pačiais žodžiais pra
sideda labai daug antraščių: “Dzie- 
je” (lenk. istorija) — 25, “iš” — 
54, “lietuvių” — 277, “Lietuvos” 
— 380, (“Lithuanian” — 100) 
“mūsų” — 48, “o”, (slaviškai:apie) 
—-5 j, “ueber” (apie) — 34 ir 1.1.

Skaitytojui patogiausia būtų tai 
kombinuota autorių ir antraščių 
rodyklė, būtent, kad prie autorių 
pavardžių būtų pridėtos trumpos 
jų veikalų antraštės. Vietos veikale 
tokia rodyklė užimtų maždaug tiek 
pat, kiek dabar dvi atskiros rodyk
lės. Tai būtų pilnas alfabetinis 
šion bibliografųon įtrauktos lituani- 
kos sąrašas. Ir skaitytojas būtų la
bai patenkintas. Dabar nori jis su
žinoti, ar kuris nors pvz. M. Biržiš
kos veikalas yra įtrauktas. Atsiver
čia rodyklę ir randa prie jo pavar
dės pridėtus 35 numerius. Tad ir 
vąrtyk storą tomą, ieškodamas no
rimos knygos. Kombinuotoje rodyk
lėje iš karto būtų aišku, kurios vie
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M. K. Čiurlionis (1875-1911) Žemaičių kryžiai

REIKŠMINGAS BIBLIOGRAFINIS 
VEIKALAS

no ar kitos autoriaus knygos yra čia 
randamos. Tokios rodyklės klasifi
kuotose bibliografijos dažnai ir yra 
vartojamos, pvz., kad ir aukščiau 
minėtame Harvardo kataloge “Wi- 
dęner Library Shelflist”.

Baigsiu man pačiam nelauktai 
nusitęsusią recenziją. Norėjau pa
rodyti skaitytojui, su kuriomis pro
blemomis ir sunkumais ne kartą 
gauna susidurti bibliografijų ar ka
talogų sudarinėtojai. Tad visi būsi
me atlaidesni dėl kai kurių netiks
lumų, kurie tokiuose veikaluose tie
siog sunkiai išvengiami; ir ypač da
bartinėmis musų lituanistinio dar- 
bo sąlygomis. Ir dar sykį noriu pa
kartoti, ką jau buvau recenzijos pra
džioje pažymėjęs, kad pasitaikantie
ji netikslumai kurių kai ką iškėliau^ 
anaiptol nenuneigia didžiulės svar
bos to bibliografinio veikalo, kokio 
dar nebuvome turėję išeivijoje ir dėl 
kurio pasirodymo aš džiaugiuos 
drauge su kitais lituanistais ir juo* ' 
nuolat turėsiu naudotis savo moks
liniame ir bibliotekos darbe. Žino-1 
ma, per tuos kelerius metus, kurie 
praėjo nuo veikalo galutinio paren
gimo spaudai, įvairiose bibliotekose 
gauta daug naujų knygų. Štai ir 
Pensilvanijos universiteto biblioteka, 
įsigijo daug. ne tik naujų, bet ir 
senesnių vertingų leidinių. Būtų 
tad visiems labai pageidautina, kad 
Kantautai ilgainiui parengtų savo' 
veikalo papildymą.
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Kultūrinė kronika
M. K. Čiurlionio 100 metų gimimo 
sukaktį minint

š.m. rugsėjo 22 d. sueina 100 
metų, kai gimė tapytojas ir mu
zikas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Sukakčiai artėjant, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje vi
sokiausių renginių ir leidinių, 
kaip atrodo, bus, o jau ir buvo 
tikrai nemažai.

štai, įdomus ir gana gerai pa- 
R vykęs eksperimentas buvo pade

monstruotas pereitą savaitę vy
kusioje ateitininkų jubiliejinėje 
stovykloje, Dainavoje. Teresė ir 
Jonas Bogutai, panaudodami 
skaidrėse Čiurlionio paveikslus ir 
jų detales, sukūrė gana įspūdin
gą viso vakaro čiurlioniškąjį ak
centą. J trijuose ekranuose išny
rančius Čiurlionio paveikslus la
bai apgalvotai buvo įjungta ir 
šiuolaikinė mistiškoji muzika ir 
astronautinės žemės bei mėnu
lio nuotraukos, o taipgi telesko
pinės visatos nuotraukos. Visa ši 
pagalbinė vaizdinė medžiaga 
buvo tarsi rėmai bei analogiški 
komentarai pačiai Čiurlionio kū
rybai. Ir ši kartą Bogutų kūry
binį užmojį reikia tik sveikinti.

Kaip intensyviai Čiurlionis 
rugsėjo mėnesyje bus minimas 
Lietuvoje, liudija jau vien Vil
niaus pavyzdys. Visą rugsėjo mė
nesį valstybinėje filharmonijoje 
čia bus net penkiolika koncertų 
bei literatūros vakarų, skirtų vie

nokiu ar kitokiu būdu Čiurlionio 
į garbei, jo prisiminimui ir jo kū
rybos atlikimui. Taigi sostinėje, 
galima sakyti, visą mėnesį kas 
antras vakaras yra skirtas Ciur- 

j lioniui. Čia dainuos Čiurlionio 
kūrinius chorai, simfoninis or
kestras ir instrumentalistai atliks 
Čiurlionio kūrinius, o rašytojai 
skaitys savo kūrybą čiurlioniš
komis temomis.

Sukakties proga M.K. Čiurlio
nio kūrinių paroda rengiama 
Maskvoje, Tretjekovo galerijoje. 
Ton parodon i? Kauno į Mask
vą jau išvežti 64 Čiurlionio pa
veikslai. Paroda Tretjekovo ga
lerijoje vyks porą mėnesų. Bus 
eksponuojama "Pavasario sona
ta”, “Žiemos” ciklas, "Zodiako 
ženklų” ciklas, “Karalių pasaka”, 
‘‘Auka” ir kiti kūriniai.

šimtmetinės sukakties dieną 
Dresdene (Rytų Vokietijoje) 
rugsėjo 22 d. turi išeiti impo
nuojanti 300 psl. monografija — 
didžia dalimi spalvotų Čiurlionio 
darbų albumas, Šj leidinį dailės 
pasauliui pateiks vokiečių lei
dykla “VEB Verlag der Kunst”.

Išeivijoje M.K. Čiurlionio gi
mimo šimtmetinis jubiliejus 
taipgi įvairiomis formomis jau 
minimas ar artimiausioje ateity
je rengiamasi minėti. Bet apie 
tai plačiau kitą kartą.

Clurflonio reprodukciją parodoje Comara Gallcrv, Los An (teles. U kairės Į d.: Irena Tamošaitienė, Darija Zailūnaitė, 
kun. Bruno Markaitis, S. L, Giedra Dovydaitytė, Giedra Gustaitė ir Cecll Comara, savininkas. Nuotr. P. Jasiukonio

Lietuvoje mirė Petras Juodelis

tino jo sielą, buvo — Vilnius, 
šio brangaus jam miesto istorija, 
jo architektūros nepakartojamas 
grožis. Kiekviena gatvelė jam 
buvo tarsi jo paties sielos vingis, 
iškalbingas ir pilnas poezijos. 
Šiandien Petro Juodelio nebėra 
gyvųjų tarpe. Jis lieka simboliu 
tų kūrybingų, turtingos dvasios 
žmonių, kuriems tragiškas laikas 
užkirto galimybes realizuoti sa
vo turtinga patirtį. Bet Petras 
Juodelis — ši skaudaus likimo 
figūra — ilgam liks neišdildo
mu prisiminimu širdyse tų, ku
rie jį pažinojo — Lietuvoje ir 
Vakaruose. Jo vardas išliks gy
vas ir lietuvių literatūros pusla
piuose. a.

ŽUVO REŽISIERIUS
Lenkijos teatre iškilęs režisie

rius, išlavinęs nemažai scenos 
darbuotojų, Konrad Swinarski 
žuvo lėktuvo nelaimėje. 
ORGANIZUOTI GYDYTOJAI

JAV gydytojų sąjunga AM A, 
kurios centras yra Chicagoje, tu
ri 173,221 narį.

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

LAIKRAŠTININKUI 
ST. PIE2AI 70 M.

Vienas ii nedaugelio lietu
vių, dirbusių didžiojoje JAV 
spaudoje, yra Stasys Pieža, ku
ris rugp. 18 d. sulaukė 70 m. 
Yra gimęs 1905 m. Tauragės 
apakr. Mokėsi Quigley ir Mun- 
delein seminarijose, baigęs De 
Paul universitetą. Nuo 1934 m.

Jk Chicago Evening American re
porteris, vėliau — Chicago 

ts American religijos skyriaus re
daktorius ir konkursų direkto
rius. Kaip specialus korespon
dentas buvo kelis kartus siųs
tas J Europą ir kitus Amerikos 
kraštus. Am. Liet. R. Kat. Fede
racijos pirmininkas 1950-1952, 
Alto narys, veiklus vyčiuose, 
pravedė Lithuanian Plaza pa-

* vadinimą Marųuette Parke, Chi
cagoje. “Draugo” bendradarbis. 
Paskaitininkas. •» ■•••. •’

LIETUVYBĖS UGDYTOJAS

šiemet birželio 22 d. suėjo 
50 m., kai mirė Tomas Ferdinan
das Žilinskas, varpininkas, ilga
metis Veiverių seminarijos mo
kytojas. Jis buvo 1883 m. baigęs 
Suvalkų gimnaziją, Varšuvoje

** studijavo teisę, bet dėl ūkinių 
sunkumų buvo priverstas moks
lą nutraukti, perėjo mokytojauti 
j Veiverių pedagoginius kursus, 
o vėliau J Veiverių mokytojų se
minariją, kur išdirbo 37 metus 
— Iki 1903 m. Perleido apie 700 
mokinių, žadindamas juose lietu
višką sąmonę. Dalyvavo varpi
ninkų suvažiavimuose. 1903 m. 
persikėlė j Kauną, įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Priklausė Lie
tuvių mokslo draugijai, veikė 
Dainos draugijoje, mokytojavo 
Saulės dr-jos kursuose, sudarė 
lietuvių kalbos programą. Karo 
metu buvo Voroneže. Grįžęs 
Lietuvon, buvo švietimo minis
terijos patarėjas, taip pat mo
kytojavo Palaidotas Šunskų ka
pinėse. Veiveriuose jam buvo 
pastatytas paminklas su įrašu: 
“Lietuvos mokytojų auklėtojui”.

GEOGRAFAS O. ŠINKŪNAS

Vienas iš neužmirštamų auto
rių krašto pažinimo vadovėlių 
pradžios mokykloms ir geografi
jos vadovėlių gimnazijoms buvo 
Peliksas Šinkūnas, miręs 1970 
m. liepos 30 d-, taigi šiemet su
eina 6 irt., kai jtr netekomei Ra
šinėjo į vaikų periodinę spaudą.

Nuo 1944 m. Vilniaus universite
to dėstytojas. Pamėgęs pedago
giką, parūpino Pasakojimus apie 
didįji Šveicarijos mokytoja J. 
E. Pestalozzį. Bendradarbiavo 
LJetuvičiko.ie enciklopedijoj, Kos 
mose, Kultūroje, švietimo Dar 
buose.

RUSŲ CENZORIAUS 
ATSIMINIMAI

Massachusetts universiteto lei
dykla Amherste išleido knygą 

“The Diary of Russian Oensor”. 
(1975 m„ 397 psl., $20.00). Tai 
kiek sutrumpintas dienoraštis 
Aleksandro Nikitenko. Leidinį 
išvertė ir redagavo H. Saltz Ja- 
cobson.

Dienoraštis apima 51 m. lai
kotarpį iš caristinio meto (1828 
-1877). Nikitęnko buvo ukrai
niečių kilmės, baudžiauninko 
sūnus, bet prasiveržęs J uni
versitetinį išsilavinimą. Jis bu
vo literatūros kritikas, autorius 
straipsnių iš estetikos ir litera
tūros istorijos, 30 m. profeso
riavęs Petrapilio universitete, 
dėstydamas literatūrą. Mokslų 
akademijos narys. Bendravo su 
Puškinu, Gogolio, Turgenevu, 
Tolstojumi ir kitais. Tuo pačiu 
metu dirbo dviem kryptim: bu
vo leidinių cenzorius ir žurnalų 
bendradarbis literatūros temo
mis, persiėmęs liberaliomis pa
žiūromis. Jis susitikdavo su ca
ro šeimos nariais ir su Rusijos 
radikalais. Tai viskas atsispin
di Jo šiame dienorašty. Taigi 
veikale yra ne vien cenzoriaus 
atsiminimai, bet ir XIX šlmtm. 
Rusijos kultūrinės bei politinės 
istorijos medžiaga. Autorius 
kalba faktais, užgriebia profe
sūros ir studentijos bei kitų 
sluoksnių gyvenimą. Knyga 
skaitoma lengvai, parašyta 
trumpais, atskiroms metų die
noms skirtais gabaliukais. Tai 
ir yra tikras dienoraštis. J. Pr.

MIRĖ BRITŲ 
DRAMATURGAS

Vienas Iš vadovaujančių bri
tų dramaturgų — Sir Peter 
Daubenay — mirė, teturėdamas 
54 m. amžiaus, sirgdamas skau
duliu smegenyse. Jis buvo stei
gėjas Karališkosios Šekspyro 
bendrovės, organizavusios pa
saulio teatrų sezonus, atkvie- 
čiant į Londoną japonų, nišų 
teatrus, New Yorkd negrų an-

Rugpiūčio 24-ą dieną, sekma
dienį, Vilniuje mirė gilus litera
tūros ir meno tyrinėtojas PET
RAS JUODELIS. Jo tragišką gy
venimą ir atkaklų, nenuilstamą 
literatūrinį darbą jau daug metų 
slėpė priverstinės tylos uždanga. 
Petras Juodelis, gimęs 1909 me
tais Aukštadvaryje, studijavo 
slavistiką Vytauto Didžiojo uni
versitete. Mokytojavo Virbalyje, 
Panevėžyje, Vilniuje. 1929—19- 
30 metais redagavo literatūros ir 
kritikos žurnalą “Piūvis”, kuria
me bendradarbiavo poetas Jonas 
Aistis, Antanas Miškinis, Banai
tis, Blazas, Motiejus Miškinis ir 
kiti. Sis žurnalas buvo nauja an- 
tiketurvėjinės reakcijos apraiška 
kūrybinėje plotmėje. Žurnalo es
tetinės ideologijos principus su
formulavo Petras Juodelis. Bū
dingi bruožai buvo: pastovesnių 
vertybių ilgesys, rūpestis tauti
nės kultūros formomis ir anti- 
tradtcinės eksperimento estetikos 
atmetimas. Literatūrinė “Pjūvio” 
bendradarbių kūryba artima ne
oromantinei krypčiai. Šio žurna
lo literatūrinės pažiūros darė |-

takos ne vienam savo kartos ra
šytojui: Aisčiui, Miškiniui, Liau
dai.

1944—1946 metais Petras Juo
delis dėstė Vilniaus universitete 
1947 m. buvo suimtas, (kalintas 
lageriuose. Seimą ištremta į Si
birą, neturėdama žinių apie Juo
delio likimą. Atbuvęs lageriuą, 
dar daugelį metų gyveno trem
tyje su šeima. Grįžo į Lietuvą 
tik po 1956 metų. Pastaraisiais 
metais, prieš išeidamas j pensi
ją, dirbo Vilniaus Dailės muzie
jaus moksliniu bendradarbiu. 
Vertė grožinę literatūrą, dau
giausia iš lenkų kalbos (Kosi- 
dovskį ir kitus autorius).

Nepaisant ilgų metų tremties, 
kuri palaužė jo sveikatą, Petras 
Juodelis visą laiką rašė, nors 
neturėdamas vilties spausdinti. 
Jis yra parašęs stambią studiją 
apie Mikalojų Konstantiną Čiur
lionį, platų essay apie Šekspyro 
‘ Hamletą”, daug straipsnių lie
tuvių istorijos temomis. Dalis šių 
rankraščių dingo arba buvo su-

narkinta per kratas ar nuolatinių 
persekiojimų pasekmėje.

Petras Juodelis buvo šviesi ir 
reto originalumo asmenybė. Jo 
didelė erudicija ir fenomenali at
mintis yra daug suteikusi žinių 
Dailės muziejaus leidžiamiems, 
menotyros leidiniams, teikusi pa
galbos ne vienam jaunesnės kar
tos literatui ar literatūros tyri
nėtojui. Artima draugystė jį ri
šo per neperžengiamą geografi
nį atstumą su Aisčiu, su kuriuo 
jis nuolat susirašinėjo; su Kaziu 
Boruta, kurių temperamentingi 
susitikimai ir pokalbiai žaižara
vo karštom diskusijom ir sąmo
jingom paradoksaliom mintim, 
kurios nuolat sukosi apie Faustą 
Kiršą, Mykolaitį Putiną, apie 
ano meto gyvą literatūrinį sąjū
dį ir maištingą Borutos poeziją. 
Juodelis įdėmiai sekė Vakarų fi
losofinės minties ir literatūros 
vyksmą, kuris gimdė jam plačias 
asociacijas ir apibendrinimus. 
Nemažiau jį domino dailė ir jos 
istorija.

Ir dar viena aistra, kuri mai

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND (HECKHKITEKS

NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso

Virt 50 metų patikimas jums 
patarnavimas

5610 S. Pulaaki Rd., Chicago
Phone — 581-4111

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tua reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

A. T V E R A S
laikrodžiai ir brangenybes

Pardavimas ir taisymas 
2046 W. 60th Street Tel. RE 7-1941

C R A hl E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETRI EUICZ, Prea.
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Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų — 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 
Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.

gauti daugiau informacijų prašomi

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road 

Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969*1190 
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Galaiy Teur & Travels 

141 Linden Street
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Iš Lietuvių mokytojų stovykloj leisto laikraščio 
“Karaliaus Varpas"

DARBO DIENOS
Neseniai atžventėm darbo 

dieną, o jau ir prasideda darbas 
visiems, kurie visą vasarą kan
kinosi be darbo. Dabar darbo iš- 
šūkis visom organizacijom, vi
siem moksleiviam ir visiem, kurie 
norėjo šokti, o balių nei Ba
lio Pakšto, nei kokiame Marti- 
nipue nebebuvo. jPraesideda darbo 
metas, ir atšventus darbo dieną. 
Tai labai malonu konstatuoti. 
Tačiau didžiausia darbo našta 
teks pakelti ne dirbantiems, bet 
tiems, kurie moko, kaip reikia 
dirbti. Svarbiausias darbas šiame 
gyvenime yra ne dirbti, bet kitus 
mokyti. Bet dar svarbesnis dar
bas yra viską kaip reikiant su
griauti. Juk nėra lengva kokią 
nors organizaciją skaldyti, pir
mininkus išmaudyti kokiame 
nors Arkansas Spring purve, ra
šyti kokiuos šmeižtaraščius, kad 
visi visuomeniniai pastatai nuo 
to Šaunaus griovimo dundėtų.

Kritika yra nuostabus darbas. 
Be kritikos nebūtų sukuriami 
nauji veiksniai.’ Pagaliau nebū
tų ko veikti. Taigi, to kritikavi
mo darbo imasi visi, neišskiriant 
ir mūsų, pensininkų. Šiaip jau 
pensininkai ,kaip skelbia visuo
menininkai, labai dažnai kratosi 
darbo, sakydami, kad jie neturi 
laiko. Tik vienas rašytojas V. 
Ramonas sakosi, kad jis esąs pen
sininkas ir turjs laiko. Už tokį 
nuostabų originalumą jam reikė
tų skirti šalia literatūrinės ir ori
ginalumo premiją.

Darbas yra, pavyzdžiui, kokios 
nors loterijos bilietus platinti, au
kas rinkti, gegužinę ruošti, bet 
jau rašyti apie tuos dalykus, tai 
jau nebėra darbas. Rašymas jau 
yra ne darbas, juk ir liaudies dai
noje dainuojama, kad du broliu
kai kunigai, du broliukai urėdai, 
tik aš viena vargau dieną, grė
biau lankoj šieneli. Žodžiu, koks 
ten darbas rašymas ar skaitymas. 
Šiaip jau darbas lengvai =aptąria- 
mas, kas dilba su rankomis- ir 
liežuviu, tas jau tikras darbinin
kas.

Galima prie darbų priskaityti 
ir artimo apkalbėjimas, ir šuns 
pavedžiojimas, ir Snapso gėrimas, 
ir skundai, ir intrigos, ir, paga
liau, savo asmens kėlimas. Žino-

ma, daugelis 'įvairių darbų jau su- 
techninta, daugelis darbų galima 
atlikti patobulintais įrankiais,bet 
asmenybės kultą vis tiek ligi šiol 
tebereikia kelti ant šakių. Tai, 
be abejo, nėra vis būtum šakė
mis keliamas, yra gana nemažas 
darbas.

į Yra sugebančių vienu metu 
dirbti daug darbų. Pvz. geria ka
vą, skaito laikraštį, rūko cigare
tę, kramto gumą, klauso muzi- 
kaltina ozoną, čiaudo ir spiau- 
do ant grindų. Šiaip ar taip, lie
tuviškas posakis, kad kas nedir
ba mielas, vaike, tam ir duonos 
duot nereikia, Amerikoje nega
lioja. Tai buvo tais laikais, kai 
nebuvo miesto šalpos įstaigų ir 
bedarbio pašalpų.

Bet jeigu kas nelabai darbą 
mėgsta, tas tegu pasirenka gar
bingesni darbą —kovą. Apie ją 
Ant. Gustaitis šitaip sako:

Vienas pi auna, kits pila,
pasmeigia, atriekia,

Ar duria į akį paršiuko galvos.
Vieningai su peiliais ir Šakėm

į priekį
Nė žingsnio nuo tikslo atgal

be kovos.

Basa Šlavėja ir

apsiavus grybų rinkėja

DAKTARU IR POETO 
MOKSLINIS DARBAS

Dr. John Madden, Chicagos ( 
Universiteto profesorius, sako: 
“Alkoholikių motinų gimstantie- 
ji kūdikiai yra alkoholio daugiau 
paveikti, nei mes manome”.

Dr. David W. Smith, Wash- 
ingtono D. C. Universiteto, me
dicinos profesorius, kalba trum
pai: “Daugiau kūdikių gimsta 
girti”.

Tuo tarpu mūsų poetas Ant. 
Gustaitis, matyt patyręs apie tų 
daktarų teigimus, jų mokslini ži
nojimą papildo, primindamas:

Išguldė jus audra, lyg ąžuolus 
išrovus,

Ir Dievo vazone, išaugame
kiti:

Jūs maudotės Merky su
marškiniais ir drovūs —

Mes mirštame girti.

PAGARBA ŽMOGAUS 
DRAUGUI ASILUI

“Didelę duoklę tenka atiduoti 
gyvulėliui asilui. Jei tinginį ir 
kvailą dažnai vadiname asilo 
vaidu, tai negailestingai skriau
džiame tą darbštų, ramų, ištver
mingą, kantrų gyvylėlį, geriausią 
žmogaus draugą — asilą. Jis Is
panijoj didžiausiam kaištyje ne
šioja negalinti pajudėti žmogų 
Ir ištikimai Jam tarnauja”.

R. Spalis 

Ii taip ii kitaip

Išdavimas

“Per 20 metų Sovietai stengė
si atsiekti savo tikslo — būtent, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės sutiktų, kad pavergtosios tau
tos Lietuva, Latvija ir Estija tik
rai yra sovietinės respublikos ir 
kad tai pareikštų raštiškai. Pra
ėjusią savaitę jie savo tikslo pa
siekė”.

‘‘Naujienos”, Rugpiūčio 13 d. 

Laimėjimas

“Helsinkio aktas yra laisvojo 
pasaulio įrankis kovoje įprieš ti
roniją”.

“Naujienos”, rugpiūčio 16 d.

DVIEJŲ DAINAVOS 
ANSAMBUO VADOVŲ

NORAI

“Pabėgau, nes norėjau gyven
ti laisvas, kaip menininkas ir 
kaip žmogus”.

Muz. Aloyzas Jurgutis, 
pernai pabėgęs iš okup. Lietu
vos, dabartinis Dainavos vado
vas.

“Stebėdamas Dainų dieną, 
pavydėjau Lietuvos choristams 
ir muzikantams sąlygų, kurios 
čia jiems sudarytos valstybės 
globos ir dėmesio".

Muz. P. Armonas,
“Gimtasis Kraštas” rugpiū

čio 21 d., buvęs Dainavos an
samblio vadovas.

Kadangi pavydėjęs kapitalis
tinės vergijos A. Jurgutis jau 
Amerikoj, tai pavvdintis tarybi
nio rojaus P. Armonas galė
tų užimti ten buvusią Jurgučio 
vietą.

SVIETO LYGINTOJAS

Milijonierių kartą aplankė so
cialistas, ir tuojau pradėjo kalbė
ti apie reikalingumą padalinti 
visus turtus, ne esą neteisinga 
vieniems turėti daug, o kitiems 
nieko. Turtuolis liepė savo sek
retoriui padalyti jo turtą iš pa
saulio gyventojų skaičiaus ir lie
pė išmokėti pasaulio lygintojui 
jo teisingą dalį. Tai buvo 16 cen
tų!

KAIP REIKIA PAGYVINTI
PARENGIMŲ PROGRAMAS

Padangėms ėmus niauktis, Alf- 
fas Brinką geram ūpui palaikyti, 
apsirengęs ir nusigrimavęs klau- 
nu, apjojo ant šunies aplink so
dybos sodą su skambalu rankoje.

O. Algminienė

— Valančius, besikrapštyda- 
mas po Kražių biblioteką, pradė
jo rašyti “Žemaičių vyskupystę”.

— Dviem gudročiams viena
me šaukšte maža vietos.

— Gražiausiame nepriklau
somybės laikotarpyje vysk. Va
lančius buvo laikomas po šluota.

Kun. St Yla

— Kas norite dainavimo pa
mokos metu kalbėti, išeikite už 
durų. Kas matote kokį nors įvy
kį, nors ir nesvarbų, kuris reikė
tų kaimynui pasakyti, geriau už
rašykite: mes nenorim, kad dėl 
dainavimo kas nors liktų ne
įtraukta į Lietuvos istoriją.

— Dainuodami supliauškin
kime rankomis arba nosim gerai 
patraukim: taip sumoderninsim 
dainą.

F. Strolia

— Jei vaizduotėje nematy
si bernelio, nešokančio nuo žir
go, ir mergelės, kaip stirnįukės 
nuo jo bėgančios, kaip tu sukursi 
dainą.

— Mes taip aiškiname Ivar 
džius nemokantiems lietuvių kal
bos: jis •*— tai vyras, storas. Ji, 
matot, viena raidė nukrito, plo
nesnė.— tai moteris. O daikta-

,/». 1 vardžius mokydama, rodau pie
šinius, ir yaikai turi sakyti: Aš 

a&sse nofitl jįjų. gitų įr gitų daiktų. 
Modernusrkompozitoriua ir jo |

įkvėpimo šaltinis • Dr. D. Tarnui ionyte

KETINĘ GATVIŲ KAUTYNĖMS

Toronto “Star” kolumnistąs 
Gary Lautens su nostalgišku ato
dūsiu prisipažįsta, jog jis esąs pa
tenkintas nesąs jaunas. Priešin
gu atveju, jis nebetiktų jaunių 
gengių kautynėse.

Prieš keletą ar kelioliką metų, 
prieš gatvių kautynėms išsivys
iant, pirmoji taisyklė buvusi — 
išsirinkti oponentinį partnerį. Ir 
tai buvę visiškai nesunku, nes 
aplinkui dešimt ar dvylika jau
nuolių vis matydavęs.

Kas nors iš kautynėms besi
ruošiančiųjų galėjęs sušukti: “Aš 
renkuosi partneriu su mėlynu 
švarkeliu”.

Kitas vėl galėjęs paskelbti: “Aš 
imu jaunuolį geltonu megstinu- 
ku!”

Dar trečias jaunuolis galėjęs 
griebti tą pilku megstiniu.

Greitai susiporavus kautynes ir 
prasidėdavusios. Bet šiandien 
kautynių partnerį išsirinkti nėra 

taip lengva. Bėdos prasidedan
čios tada, kai kas nors išsitaria:

PREZ. SMETONOS 
ŽIAURUMAS

“Man atrodo, kad jo “diktatū
ra” tegu ir buvo diktatūra, bet 
vis tiek palyginti švelni... Jis vis 
tiek nebuvo toks žiaurus, koks 
buvo Hitleris arba net ir kiti ano 
meto diktatoriai”.

P. Stravinskas,

“Naujienos”, rugp. 22

SUŽAVĖJO NAŠLIUKE:

Aš pagalvojau, šita našliuke 
turi gražią figūrą, laiba, grakšti, 
kaip voveraitė; plaukai sudėti ir 
tinka prie jos veido, ant kurio ne
simatė nei pudros, nei raukšlių. 
Tai saulės, gryno oro ir ąžuolų 
kvapo užauginta moteriškutė. Jei 
būčiau jaunesnis ir našlys, tai to
kios ežero nimfos nebūčiau iš 
savo tinklo paleidęs...

Juozas Tautvilą

— Pusę lietuvių buvom pada
rę filosofais.

A. Mikulskis

— Esam kultūringa, tauta, to
dėl negalime visi dėvėti vienos 
uniformos.

— Lietuviai viską yra įpratę 
pradėti su įstatų priėmimu arba 
pakeitimu.

— Lipdam puodus iš tokio 
molio, kokį turim.

ST. Barzdukas

— Reikia nujausti, kada bai
giasi mokinių kantrybė. Paskuti
nį posmą jiems bedainuojant, aš 
groju tik um-pa-pa um-pa-pa ir 
surandu naują dainą.

— Klasėje- negali susierzinti. 
Reikia namo pareiti. Reikia su 
žmona susigyventi.

F. Strolia

— Norėdąjni pakelti mokinių 
nuotaiką, pradėkime skaityti šį 
eilėraštį: -— Šit, pavasaris...

V. Kavaliūnas

— Pirmamečiams mokiniams 
viskas galima: pasakysi nupiešti 
Dievą, nupieš Dięvą, pasakysi 
nupiešti , automobilį, nupieš au
tomobilį. Ir nėra klausimo, i kurį 
jis neatsakytų.

Jaunimo giesmė senimui
Ačiū jums, senieji, 
už viską,
ką mums duodat: 
už karus,
už žmonių perteklių, 
už generacijų tarpeklių.
Už industriją —
priežastį taršos:
infliacijos keliamas kainas;
atominių ginklų demonstravimą:
už problemas
dėl rasių diskriminacijos;
už lyčių sulyginimą.
moterų išlaisvinimą;
ir dar
už visokias kitas grupes 
bei kategorijas: 
už bendrą stoką vienybės 

I per visą šią civilizaciją.
' Pareikšdama
i su tikru pasitenkinimu, 
į tariu dar kartą 
j “ačiū jums, seniesiems” 
vardu viso mano generacijos.

M. Gray, 14 m. amž. 
Sulietuvino M. M.

«s renkuos! partneriu jauniklį 
varnėno kiaušinio spalvos kelnė
mis irc kaubojiškai išraižytu pla
čiu diržu. . ,’ę?■

— Okayl — sušuktų kitas. — 
Aš imuosi jaunuolį, su dvidešim
čia lopų džynėmis, koordinuotų 
didoku rankinuku per petį, ati- 
darais kojų pirštais sandalais ir 
pečių lygio plaukais!

— Ar tai būtų tas — su Afro- 
— pasiteirautų trečiasis.

— Not tai tas — su auska
rais ausyse.

Galiausiai — būtų galima pa
sirinkti partneriu apsiavusį ba
tais su “kubos užkulniais” arba 
tą barzdotąjį. Žodžiu, nūdien pa
sirinkimas partnerio — nebe 
lengvas reikalas...

Paruošė pr. alš.

TĖVO IR BOSIMO
ŽENTO PASIKALBĖJIMAS

— Matau, kad mano duktė su
tinka už tavęs tekėti. Kada bus 
jūsų vestuvės?

— Priklauso nuo jūsų dukre 
lės, tėveli.

— Kokioj bažnyčioje?
— Priklauso nuo jūsų dukre

lės mamytės, tėveli.
— Kaip tu, vedęs mano duk

terį, manai gyventi, jaunuoli?”
— Mudu vedę gyvensim taip, 

kaip jūs sutvarkėt, tai pareina 
nuo jūsų tėveli.

S. Z.
PASKUTINIAI

PAGEIDAVIMAI

Trims pacientams beliko gy
venti tik 4-6 mėnesiai. Jiems bu
vo pasakyta, kad per tą laiką gali 
gauti ką tik nori.

— Prancūzas norėjo vilos Ri
vieroje su jauna žmona.

— Anglas norėjo išgerti arba
tos su karaliene.

— Žydas norėjo pasikviesti 2- 
3 geriausius pasaulyje gydytojus, 
kad jie jį apžiūrėtų. Z.

KIAULIŠKAS KIAULIŲ 
GYVENIMAS

“Kiaulių ūkis pastatytas kojo
mis į viršų. Viskas sukišta įkiau- 
rastogį tvartą. Sovietų kiaulių 
paršavedžių paršeliai guli ant 
šlapių grindų srutose. Kiaulių šo
nai įkritę, sako, kad jos negauna 
numatytų pašarų. Viskas išlau
žyta, nėra nei vieno sveiko lovio.

“Kalta pasibaisėtina tvarka” — 
rašo zootechnikė draugė P. Be- 
kevičienė, ‘‘Valstiečių laikrašty
je”, Nr. 40. Z.

PILVAS DIDŽIAUSIAS 
PRIEŠAS

‘‘Gyvendami Amerikoje, mes, 
mieli šauliai, per daug sustin
gome, susmaterialėjome ir sulep- 
šėjomę, paskendome į tuščią pra
bangą. Perdaug pamėgome ba
lius, gėrimus įr valgius.

Per didelė meilė savo pilvui, 
mūsų didžiausias priešas. Dejuo
jame, kad lietuvybė nyksta, o pa
tys tą nykimą greitiname”.

"Tremties Trimitas”

JAU IR PAS MUS KVOTOS

‘'Vėliau kilo mintis II-jį tomą 
'baigti tremties lyrikais — K. Bra- 
dūnu, A. Niliūmi, L. Andriekum, 
A Jasmantu ir gal dar viena mo
terim,

B pašnekesio su dr. 
Jonu Grinium

PRIEŽASTIS
— Brangusis, kodėl tu visada 

išeini laukan, kai aš pradedu dai
nuoti?

— Ką gi aš galiu daugiau da
ryti? Jei pasilikčiau viduj, kaimy
nai gali pagalvoti, Jog aš tave
MOgaugiul

— Ne, mano žmona nesuinteresuota darbu, ji nedirba nuo to laiko, kai 
mes susituokėm.

KA JIE SAKO

— Mirštančiam 'be kavos 
žmogui, galima pavelyti puodely 
nestiprios kavos.

Dr. J. Adomavičius
— Vynas raštuose taipgi sim

bolizuoja poeziją.
Leonardas Andriekus

— Tad užklupus tautą didžia
jai krizei, visų akys natūraliai 
nukrypo į tautos vadą, o ne į jo 
leitenantus.

Vyt. Alantas

— Uždainuos švepluojančia 
tarsena viešnia dainininkė, ir 
mums jau — lakštingala užčiul- 
bėjo.

Br. Raila 
“Paguoda”, III dalis

“Kas skaldo, griauna mūsų iš
eivijos vieningą veiklą, tas talki- 
įinkauja Lietuvos okupantui”.

Andrius Juškevičius, 
‘‘Naujienos”, rugp. 23

“Filmas buvo išgarsintas
lietuvių visuomenei anais žavin
gais straipsniais ir reportažais 
mūsų spaudoje, prieš kuriuos Ho
mero hegzametrinės .pasakos aipie 
senuosius graikų dievus ir pusdie
vius atrodo tik luoši užkimusio 
senuko stenėjimai”.

B. Raila “Paguoda”, III d.

ŽALGIRIO IR MARQUETTE 
PARKO MŪŠIAI

“Mes laimėjom mūšį prie Žal
girio, mes laimėsim mūšį dėl 
Marqu ette Parko”—pareiškė kal
bėtojas marketparkiečių masi
niam mitinge rugpiūčio 16 d., 71 
ir Richmond gatvių kampe.

BOK KAIP MOTORAS

— Argentinos lietuvių katali
kų laikraštis “Laikas” Nr. 567, 
aprašo, kaip brolis Pijus Gudele- 
vičius, atšventė vienuoliško gy
venimo 45 metų sukaktį.

Visi kėlė stiklus jo sveikatom 
Traukė ilgiausių metų. Iš visų 
krūtinės gelmių šaukė: “Gyvuok, 
gyvuok, Pijau, ir būk viską su
kantis motoras”. V.

PREMIJA NE TAM 
REDAKTORIUI

Mes, torontiečiai lietuviai il
gesnį laiką džiaugiamės, many
dami, jog šiemetinė žurnalisti
kos premija paskirta mūsiškiam 
“Tėviškės Žiburių” redaktbriui, 
bet, pasirodė, kad ne, nes “Lie
tuvių Dienos” pranešė, kad toji 
premija paskirta “Tėviškės Ai
dų” redaktoriui.

INFLIACIJA

Kas yra infliacija?
Tai yra tokia padėtis, kai daik

tas kuriam nupirkti išleidai 5 do
lerius, dabar pataisyti kainuoja 
10 dolerių!

VANDUO IR 
STATYBININKAI

Chicagos lietuvių Jaunimo 
centro kavinė buvo šiais metais 
potvynio užlieta tris kartus. Pa
klausti, ką reikia daryti, žurnalis
tai atsakė: “Reikia pastatyti lie
taus metu su kibiru namų projek
tuotoją vąndeniui semti”.
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