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SIMTANUOŽIMTINIS LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Jonas Pakrantis kalbasi su rašytoju 
Jonas Pakrantis kaip šimtą-' 

nuošimtinis lietuvis, mėgo lie-1 
tuvių literatūrą ir apskritai j 
kultūrą. "Mėgo" būtų permaža 
pasakyti: jis tiesiog sirgo lie
tuvių kultūros ir lietuvybSs iš
saugojimo problemomis. 

Lietuvių spaudą jis sekė atsi
dėjęs. Pakrantis rūpestingai per
skaitydavo pasikalbėjimus su 
rašytojais, kurie paties likimo 
ranka tapo išstumti į pirmąsias 
tautinės kultūros kūrėjų vietas 
ir kurie, Pakrančio nuomone, 
labai išmintingai kalbėdavo apie 
mūsų ~ kultūros aktualiuosius 
reikalus, labai dažnai pasigin
čydami vienas su kitu ir ypa
tingai nevengdami pamokyti 
vienas kitą kaip, kas ir kur da
rytina . •. 

Iš tų pasikalbėjimų Pakrančiui 
susidarė labai aiškus Įspūdis, 
kad mūsų rašytojai vis rašo ir 
rašo... Vienas rašytojas, — 
apie tai skaitė Pakrantis dar 
Vokietijoje bebūdamas — be
rašydamas eilėraščius kažin ku
rioje bavarų dirbtuvėlėje, Al
pių kalnų papėdėje, net tautos 
pranašu išvirto: mat, jis išpra
našavo, kad Lietuva vėl atgaus 
laisvę; kita vėl jauna rašytoja 
taip fsigilino j kūrybos pasauli, 
t. y. i rašymąt kad net sirg
dama grožinės literatūros kon
kursą laimėjo, o kitas rašyto
jas pasisakė vieno laikraščio ko
respondentui, kad jis net ir dirb
damas, t. y. sargo būdelėje bū-
dędamas^ naktimis vis rašo ir 
rašo. • • 

Toks užsispyrimas rašyti Pa-
krantj stebino ir domino. Jei 
rašytojai taip atkakliai vis ra
šo, tai kiek jie turi turėti min
čių? — klausdavo jis save, ne
galėdamas, tačiaut sulaikyti ne
šyptelėjęs kad tie rašytojų pa
sisakymai apie rašymą labai pa
našūs j tuos, kuriuos išgirstume 
iš skalbėjos lūpų, kad ji vis 
skalbianti ir skalbiantį arba iš 
diplomato, kad jis vis rašąs ir 
rašąs notas, arba iš vežėjo, kad 
jis vežąs ir vežąs ir tt. ir tt. 

Tas rašymo klausimas kvar
šino galvą Pakrančiui gan ilgą 
laiką ir pagaliau vieną naktį jis 
nusprendė pasikalbėti apie tai 
su "savo" rašytoju. "Savo" ra

šytoju jis jį vadino del tof kad 
jis dirbo su Pakrančių tame pa
čiame fabrike tik ne tame pa
čiame skyriuje. -

Vieną naktį, didžiosios per
traukos metu žurnalisti n i o 
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smalsumo gundomas, Pakrantis 
nuėjo į kitą skyrių ir rado ra
šytoją begulintį patamsyje pa
lubėje ant kažin kokių dėžių. 
Mat, jis ilsėjosi nuo "mankštos" 
prie konvejerio. Po banalių man
dagumo frazių Pakrantis stačiai 
paklausė: 

Kaip sekasi kūrybinis dar
bas? 

t— Koks kūrybinis darbas? 
— savo rėžtu, nustebęs paklau
sė rašytojas. 

— Kūrybinis darbas .,. Ži
note, rašymai^ mikčiojo Pa
krantis. ^ 

i— Ak, rašymas, — nusijuo
kė rašytojas. — Rašymas pui
kiai sekasi. 

Ką dabar rašote jei gali
ma paklausti? *• 

— Kod$J galirtia: Momedij ą 
apie literatūrinį komivojaže
rių... 

— Kaip tai? Nesuprantu ... 
Ir aš nesuprantu. • 

i— Ir tamsta nesupranti! — 
sušuko Pakrantis imdamas jau
dintis, manydamas, kad .rašyto
jas iš jo juokiasi. 

— štai, čia fabrike mes ga
miname mašinas kurios reika-
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lingos žmonėms ir jos perka
mos, bet kaip tamsta pavadin
tum fabrikantą, kuris gamintų 
mašinas, tačiau jų niekas iš
pirktų. 

— Nežinau ... Tokių fabri
kantų, man rodos, visai nėra. 

čia tai tamsta suklydai, 
i— nusijuokė rašytojas. — Kaip 
tik tokie fabrikantai yra mūsų 
rašytojai. Jų knygų niekas ne
spausdina ir neskaito, o jie vis-
dėlto rašo ir rašo... Jie pyks
ta, kryžiavojasi, pamoksliukus 
visuomenei sako, o ši, kaip sa
vim patenkinta ir užsispyrusi 
gražuolė nekreipia jokio dėme
sio į tų kavalierių avansus ir be 
jokių ceremonijų vis suka jiems 
nugarą. Ar tamsta žinai, ką 
reiškia savigarba? 

— žinau. 
— Gerai, kad žinai: man ne

reikės apie tai burnos aušinti, 
— atsakė rašytojas, žiūrėdamas 
į fabriko potamsę pastogę. — 
Aš laikau visiškai stoka savi
garbos tokiais atvejais, kad ta
vo prekės niekas nenori, o tu 
visdėlto užsispyręs ją siūlai 
verkšlendamas, bardamasis, o 
kartais ir kumščiu pagrūmoda
mas. Ar tai nėra literatūrinis 
"komivojažerizmas" ? 

— Nežinau... — atsakė Pa
krantis, stebėdamasis tokiais 
netikėtais rašytojo pareiškimais. 

— Užtat aš žinau. — tęsė to
liau rašytojas. — Reikia turėti 
šiek tiek išdidumo ir pagaliau 

| atsisakyti nuo ištiestos rankos 
politikos. Jei visuomenei litera
tūrinis žodis nereikalingas, jei 

i jai labiau patinka "kamikai", 
kaubojinės filmos ir "pajai", 

[Dieve padėk! Per prievartą ne-
. įsiteiksi ir niekam išminties į 
j galvą neįbruksi. Sako, kad Lie
tuvą atkūrė plunksna. Gali būti, 
bet kas iš to? Kirvis pastato 
namą, bet tai dar nereiškia, kad 
kirvis sustabdytų jo puvimą. 

— Bet tamsta minėjai rašąs 
komediją... 

— Nieko aš nerašau ir nieko 
apie rašymą nenoriu girdėti. 
Protesto ženklan išnarsčiau sa
vo mašinėlės klavišus, kaip is
torikas Narbutas savo plunksną 
ant Liublino unijos slenksčio. 
Jei visuomenei nereikia rašyto
jo, tai kam rašytojui turėtų bū
ti reikalinga visuomenė? Juk 
kai nėra salėje žiūrovių artistai 
nevaidina. Mūsų liaudis kadaise 
sukūrė tokį išminties perlą: Kas 
skaito rašo, duonos neprašo. 
Dabar pasirodė, kad ta išmintis 
visai prašovė pro šikšnelę. Ra
šymo aš nelaikau jokiu herojiz-
mu. Vieni rašo, kiti indus plau
na, treti valstybes vairuoja. 
Bet dabar indų plovėjai "reika
lingesni" už rašto žmones, štai 
ir viskas. Tad plaukime indus ir 
būkime patenkinti, kad rašyto
jas, tarškindamas nešvariomis 
lėkštėmis, nemiršta badu. Mat, 
jei numirtų, tai gal vis vadina
mai visuomenei dilgtelėtų šioks 
toks sąžinės priekaištėlis, o gal 
ir to nebūtų. Velniop Parnasas, 
o mūzos tegul šluoja bildingus, 
saugo fabrikus ir plauna kojines 

KOKS JŲ LIKIMAS? 
Visi žino, kad Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo aktas 
buvo pasirašytas Vilniuje, 1918 
metais, vasario 16 dieną, bet 
nebe visi žino, kas jį pasirašė, 
ir jau tikrai daugelis nežino, 
koks likimas tų žmonių, kurių 
anuomet atliktą istorinės reikš
mės veiksmą su pagarba mini 
visa lietuvių tauta. 

O tas likimas labai įvairus, 
augumai jų skaudžiai atžymėtas 

didžiosios Lietuvos nelaimės 
antspaudu, šiandien galėtum sa
kyti, kad laimingiausi iš jų gal 
buvo tie, kurie anksčiausiai ap
leido šf pasaulį... 

Penki mirė Nepriklausomybės 
laikais — J. Basanavičius, J. 
šernas, A. Petrulis, S, Naruta
vičius ir S. Banaitis) 

J. Basanavičius mirė tuo me
tu lenkų okupuotame Vilniuje. 
1927 m. vasario 16 dieną, tai yra 
kaip tik nepriklausomybės pa
skelbimo metinių dieną. Pažymė
tina kad J. Basanavičiaus gimi
mo diena sutampa su Lietuvos 
kariuomenės gimimo diena — 
lapkričio 23. 

šeši bolševikų kankiniai — 
ištremti į Sibirą ar kalinami: 
Pr. Dovydaitis, P. Klimas, A. 
Stulginskis, K. Bizauskas, V. Mi-
jronas, D. Malinauskas. Apie vie
kus jų yra žinių, kad jau mirę. 
nors tų žinių negalima patikrin
ti, apie kitus nieko nežinoma. 

Į Trys mirė Lietuvai esant vo
kiečių okupuotai — J. Smilgevi
čius, J. Vileišis, vysk. J. Stau
gaitis. 

Trys mirė svetur, Lietu
voje svetimiems viešpataujant: 
A. Smetona Amerikoje, J. Vai
lokaitis Vokietijoje* dr. J. šaulys 
Šveicarijoje. 

Tik trys tebėra gyvi 
M. Biržiška Amerikoje, prel. K. 
šaulys Šveicarijoje, S. Kairys 
Vokietijoje. 

U. Shituta fUiAbUtiqauja... 

ŽVIRBLI N t LIGA 

milionierių žmonoms! Juk tai 
yra daug "naudingesnis" dar 
bas už tą, kurį jos atlieka kuk-
ždėdamos į rašytojų ausis auk
sines pasakas apie smaragdo 
jūrą, tėvynės nemarų ilgesį ir 
amžinąjį žmogaus sielos neri
mą. O dabar sudie, nes prieš si
renos kaukimą, šaukiantį prie 
konvejerio, aš dar noriu trupu
tį suteikti poilsio savo pavar
gusiems kaulams ir raumenims. 

Pakrantis po to pasikalbėji
mo grįžo į savo skyrių giliai 
susimąstęs. 

Kartą klube su daktaru 
geriame alų. Visi su juo pa
žįstami, visi, kaip su dakta
ru, sveikinasi ir jį kalbina. 

Prieina malonios išvaiz
dos pilietis, rudais ūsais. 

— Alio, daktare! — Alio, 
Čarli! 

— Tai kaip, daktare, ten 
buvo su tuo dypuku, ką aš 
tau atsiunčiau? Ar išgydei? 

— Taip, taip, rodosi, Čar
li. Dėkui, kad atsiuntei. 

— Tik du mėnesiai, kai 
iš krajaus, tai mislinu, ką 
kitam siųsiu, tai geriau tavo 
adresą daviau. Jis po pavar
de Žvirblis. Skundėsi, kad 
jam užpakalinį kaulą skau
da, sako, vokietis per karą 
įspyrė, dar Jūropoj gydėsi, 
o dabar vistiek, sako, taip 
skauda, kad negali overtajų 
dirbti. Tai kaip, ar jau ten 
labai kas bloga buvo? Ly
giai prieš du mėnesius siun
čiau, po Pavarde Žvirblis, ne
seniai iš krajaus. Ar davei 
kokių pilsų? 

— Tai... kad turbūt nie
ko baisaus neradau, Čarli. 
Turbūt viskas O. K., nes jau 
senokai, daug žmonių... ne
visai atsimenu... 

— Žvirblis. Taip ir ma
niau, kad tą užpakalinį kau
lą jam bus gesai prispaudę, 
tai ir skauda. Overtajų ne
valioja dirbti. Jau geriau į 
pilvą gauti šaltį, negu tie ge
sai. Tiek žmonių į kapus nu
varo. Ana Petrylai gesai 
prispaudė širdį ir mirė žmo
gus ant vietos. Šaipokui, 
augštai prisirinkę, prispau
dė plaučius ir kaip bema
tant užčiokino... Skudučiui 
gesai taip nuspaudė gyslas, 
kad tapo partrenktas ant 
floro , ošpitaly nespėjo nei 
apereišeno padaryti. Gi pa
žinojai, daktare, juos visus! 

Tai sakai, gesai Žvirbliui bu
vo... 

— Aš nieko, Čarli, nesa
kau, ba neatsimenu. Tiek 
žmonių, Čarli, per mano ofi
są pereina, kad tikrai neat
simenu nei tos nei 
kas jam buvo... -

— Bet aš myninu, kad tą 
kaulą laiko prispaudę gesai. 
Taip ir mano bobukei laikė 
prispaudę, šimtą trisdešimt 

Tas atsisuko tiesiai j ma
ne ir sako: 

— Daktarų nedaug, laiko 
jie turi mažai, o kožnas no
ri, kad jam išaiškintum, ko
kia jo liga. Reikia išaiškinti 
ir greit, ir kad sprastų... 
Well, vienas žodis kartais 
laugiau padeda suprasti, ne
gu ilgas aiškinimas. — 

* « 
Grįžau iš klubo namo Ir 

žmona pasakoja, kad vos at-
dolenų ekspensų Padare ... Įkalbėjo mūsų mažą Laimutę. 
Dar kaimynas spėliojo, ro-i jj jau susitaupiusi tris do-
kuoja, tau, motin, gumbas, Įerįus> eisianti į krautuvę ir 
durnavoja. Ale po paskuti
nės karės kas ten tau į gum
bus tikės! Tai, sakai, žvirb
liui gesai... Aš jį netrukus 
matysiu... 

* * 

Kai kiti pažįstami rudaūsį 
nuspaudė į šalį, aš paklau
siau daktaro, kokie čia gesai 
siaučia, kad skinte skina se
nesnio amžiaus žmones. 

pirksianti tėveliui Velykoms 
dovoną "kas jam labiausiai 
reikalinga". O kadangi tė
veliui dažnai koją skauda, 
ir šeimininkė sakanti, kad 
tai "nuo gesų", tai ji būti-
nai-būtinai nupirksianti tė
veliui dujokaukę... Tik, sa
ko, turinti dar seselę mokyk
loj pasiklausti, kaip ji ang
liškai vadinasi... 
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trenkė jį ant žemės, šautuvas iškrito 
iš rankų. Bet, nors jam ir buvo silpna, 
akyse temo, jis nutvėrė šautuvą ir pas
kutinėmis jėgomis pakėlė jį prie Peties. 
Susišaudymas vyko iš arti, bet rusai 
daugiau į jį nepataikė. Ar pataikė Ar
vydas, nežinia. Jis tik daugiau išgirdo, 
negu pamatė juos krintant į vandenį. 

Kai šūvius išgirdę atbėgo draugai, 
Arvydas buvo beveik be sąmonės. 
toliese, užkliuvus už sielių, plūduriavo 
valtelė, bet rusų niekur nebuvo matyti. 
Vanduo Arvydą palengva atgaivino, 
bet paeiti jis negalėjo. Mažiausias jude
sys kėlė jam skausmą krūtinėje. 

—Tai kur čia ta misterija? — nu
stebau aš. — Net daktaro nereikia, 
kad suprastum reikalo paprastumą — 
netikėtumas, išgąstis ir to pasėkoje 
širdies priepuolis. 

v— Taip galėtų būti, — sutiko dak
taras, — bet tyrimai ligoninėje nepa
rodė nei mažiausio širdies sutrikimo. 
Nieko! Sveikų sveikutėlis, o rėkia iš: 

skausmo. 
Aš norėjau jam atsakyti, bet jis 

mane nukirto: 
— Palauk, palauk, dar ne viską®. 

Misterija ne čia. Medicina žino, kaip 
šį įvykį, paaiškinti. Yra šis tas daugiau, 
kas verčia Arvydu jei ne netikėti, tai 
labai stipriai stebėtis. Ligoninėje jis 
man pasakojo, kad jam dar mažam 
esant, čigonė išbūrusi, kad jis mirsiąs 
rąmia^ mirtimi senatveje, kad jo kulka 

neimsianti ir kad jis niekad savo krau
jo tekant nematysiąs. 

— Nesąmonės ...— suniurzgėjau. 
— Tikrai. Bet jis joms tiki. Net 

aš pradedu tikėti. 
— Dakare! — sugėdinau. 
— Klausyk toliau, — atkirto jis. 

— Ir ęats Arvydas iš to juokėsi — ne 
iš tokių, kur bobų prietarams tiki. Ta
čiau, kaip jis sako, pats gyvenimas pri
vertęs jį tikėti. Jis tvirtina, kad dar 
niekada savo kraujo nematė! 

— Kas jį žino, taip jis tvirtina. 
Tvirtina, kad niekad nėra net įsidrės-
kęs, kad kulka tikrai jo neimanti. Visi 
iš jo juokiasi, visokiausių legendų dar 
pulke būdamas apie jį girdėjau, bet 
kažkas tame tikėjime yra. Jis yra vie» 
nas pirmųjų kūrėjų — savanorių, daly
vavęs visose nepriklausomybės kovose, 
už drąsą apdovanotas net keliais atsi-
žymėjimo ženklais. Kaip pasakojama, 
stačias, ėjęs prieš kulkosvaidžių ugnį ir 
niekad nevengęs pavojaus. Tai ne iš 
tų, kur už kito nugaros slepiasi. O su
žeistas nebuvo. Net ir šio sukilimo me
tu jis prieidavo ten, kur nekam nepa
vykdavo. Ir vis stačias, kulkoms atvi
ra krūtine. 

— Laimė, — atsakiau. 
— Sutinku, — pripažino dakta

ras. — Ir visdėlto... Kai pagalvoji, kad 
tai ne pirmas kartas ir kad jis tuo 
tiki, net ta nesanti kulka jo krūtinėje 
priverčia susimąstyti. 

Aš tylėjau. Ir ką gali sakyti, kai 
net gydytojas tiki antgamtiškas jėgas. 
Aš tik šypsojausi. 

— Juokiesi, — pastebėjo dakta
ras, — turi pagrindo. Bet prie progos 
mes dar pasikalbėsim apie prietarus ir 
antgamtinių jėgų veikimą. 

' Atsisveikindami juokėmės abudu. 
Netikėjau, ne, net apie tai ir ne

galvojau, bet vienas įvykis, pora metų 
vėliau, privertė mane susimąstyti. 

* 

Buvo žvarbus vėlyvo rudens ry
tas. Kiek pavėlavęs, skubėjau į tarny
bą. Ant miesto gulė tirštas, šaltas rū
kas. šaltis skverbėsi per ploną apsiaus
tą ir vertė spartinti žingsnius. Kažkur 
prieš mane pyškėjo šūviai. Nesidomė
jau jais — ne naujiena okupacijos me
tais. Tik kai įsukau į N. gatvę ir tolu
moje pamačiau ją užtvenkusią minią, 
mano smalsumas nubudo. Minia buvo 
susitelkusi kaip tik toje vietoje, kur 
mažas upeliukas betoniniu vamzdžiu 
pralenda N. gatvę ir čia pat, už jos, iš
silieja į patvinusį Nemuną. 

Pribėgęs arčiau pamačiau būrelį 
vokiečių kareivių, apstojusių abudu 
vamzdžio galu. Kareiviai tupinėjo apie 
vamzdžio angą dešinėje gatvės pusėje, 
garsiai keikė, kažką šaukė, bet arti pri
eiti prie angos nedrįso. Pasiklauso, pa
sitaria, po to vienas šoka į upelio va* 
gą, paleidžia seriją šūvių į vamzdžio 
angą^r vėl skubiai šoka ant kranto* 

Ir vėl šaukia, klausosi. Kiti stumia per
daug priartėjusią minią atgal. 

— Ką jie čia daro? —užklausiau 
greta manęs stovėjusį žmogų. . 

— Banditus gaudo, — alteakė 
jis. — Užklupo kažinkur name, vijosi, 
vieną nudėjo, o kitas suspėjo įlysti į 
vamzdį. Ir niekaip negali jo iš ten iš
krapštyti. Matai, tamsta, iš ano galo 
negali prieiti, patvinęs Nemunas ne
prileidžia, o kai tik kuris šiame gale 
pasirodo, tai anas ir kerta. Jau du 
prūsai kojas užvertė. 

Ir tikrai, metęs žvilgsnį į antrą 
upelio krantą, pamačiau sužeistuosius 
į sanitarinį automobilį bekišant. 

— Ir granatas į vidų svaidė, ir ko 
nedarė, o tas, kaip sėdėjo, taip ir tebe
sėdi. 

— Gajus velnias, — pastebėjau. 
— Upelis po gatve vingį daro, ma

tai, tamsta, — aiškino žmogus. — Tai 
jis sėdi už vingio ir juokiasi. 

Tuo metu mane kažkas timptelė
jo už rankovės ir pažįstamas bakas 
pasigirdo prie pat ausies: 

— Spektaklio žiūrime? 
Aš.paraudau k p&totei atsakiau 

daktarui Laužikui: 
— Gėda, kad tokio spektaklio rei

kia žiūrėti. Negalima gatve praeiti 
'••į— Bandykime kita gatve, aplink 

apeiti, — pasiūlė daktaras. 
Jau sukomės eiti atgal, kai dak

taras staiga nutvėrė mane už rankos. 

— Palauk! 
Jis žiūrėjo į kitoje upelio pusėje, 

gatveje stovinčią ilgą žydų darbo kolo
ną ir įtemtai klausėsi. Kas rytą šita 
gatve varydavo žydus iš geto į darbą. 
Šį rytą praėjimo nebuvo. Kolonos sar
gybiniai žydus sustabdė. Geltonomis 
žvaigždėmis pažymėtas pasmerktųjų 
būrys abejingai laukė. Prie kolonos 
.artėjo kareivių būrio vadas. Pasmerk
tieji, nieko bloga neįtardami, nekreipė 
f jį dėmesio. Net kai jis nutvėrė vieną 
iš jų už kalnieriaus ir išvilko iš rikiuo
tės, kolona nepajudėjo. Nelaimingieji 
iik išplėtė baimės pilnas akis ir suglu-
do arčiau vienas kito. Nė vieno garso, 
nei prašymo, nei veiksmo. Tik karinin
kas, vilkdamas žydą, garsiai ir piktai 
kfdbėjo. 

— Ką Jis daro? Ką jis sako? — 
Jdasiau vokiškai suprantantį daktarą. 

— O, Prakeiktieji! — , sušnypštė 
daktaras. 

Karininkas privilko žydą prie upe
lio ir stūmė jį į upelio griovį, žmogus 
pribėgo prie upelio ir krito į tirštą ižą. 
Akimirkai ižas išsilygino virš jo galvos, 
paskui ir vėl prasiskyrė. Žmogus išnė
rė. Vandens jam iki juosmens tebuvo. 
Stovėjo viduryje upelio ir paklaikusio
mis akimis žvalgėsi. Krantu lakstė ka
rininkas ir, taikydamas pistoletu į jį, 
«f|d§ vamzdžio angą. 

Minia suūžė, sujudėjo pajutau, 
( Perkelta į 4-tą pusi.J 


