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SIMTANUOŽIMT1N1S LIETUVIS 
Jonas Pakrantis A m e r i k o j e Vyt. Alantas 

Pakrantis reikalauja literatūros 

Patyręs iš spaudos, kad Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pre
mija šiais metais paskirta Vai
čiulaičiui už Italijos Vaizdus, 
išleistus 1949 metais, Jonas 
Pakrantis * labai nudžiugo, ta
čiau po keletos akimirkų jo 
džiaugsmas virto pasipiktini
mu: jis staiga pasijuto apgau
tas. Jonas Pakrantis nepreten
davo j profesionalus rašytojus, 
tačiau nuo plunksnos pagundų 
atsisakyti negalėjo. Būdamas 
Lietuvoje, jis parašydavo 'vieną 
kitą straipsnį j laikraščius, kar
tais per radiją paberdavo po
zityvių minčių klausytojams 
Savo gyvenime jam net ir j 
galvą nebuvo atėjusi mintie 
pretenduoti į kažin ką pana
šaus, kaip kad literatūros pre
miją, tačiau po šių metų premi
jos paskyrimo jo nuomonė jstai 
ga pasikeitė. 

Jis pasirausė po savo kny-
įfynėlį ir ištraukė nedidelę, 1937 
metais išleistą knygutę, teisin
giau sakant, maždaug šimte 
puslapių brošiūrą, pavadintą 
Kelionė po Vakarus. Mat tais 
metais jis kaip tik laimingai 
susituokė su savo dabartine 
žmona Birute, ir jie nutarė, sa
vo santaupas sudėję j viens 
bendrą piniginę, medaus mė
nesį praleisti užsienyje. Kad 
jo įspūdžiai ir šeimyninės lai
mės akimirkų prisiminimai ne
žūtų ateinančioms kartoms, Pa
krantis išvažiuodamas susitarė 
su vienu dienraščiu spausdinti 
savo pastabas atkarpoje ir pas
kui, jei galima, išleisti jas ats
kiru leidinėliu. Sugrįžęs iš ke
lionės, jis leidyklai primokėjo 
vieną kitą litą, ir ji atspaude jo 
knygos 300 egzempliorių. Apie 
50 egz. buvo išparduota, o vi
sus kitus jis laikė susikrovęs 
savo kambaryje ir gan dažnai 
dalino juos savo ir savo žmonos 
draugams bei pažįstamiems. 
Bėgdamas iš Lietuvos, Pakran
tis keletą egzempliorių pasie-

m£, 0 apie 100 brošiūrų dar liko 
kaip grobis bolševikams. 

Perskaičius žinią apie šių 
metų literatūros premijos pa-
skirimą, Pakrančiui toptelėjo į 
galvą mintis, kad jis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdybos 
kaip ir buvo apeitas. Jei premi
ja skiriama ir už kelionių apra
šymus, tai kodėl nebuvo pa
skelbta spaudoje kad ir kiti 
galėtų dalyvauti? Jis buvo skai
tęs Italijos Vaizdus, bet jam 
nė į galvą nebuvo atėjusi min
tis, kad tai yra grožinė litera
tūra. Jis pažiūrėjo į tuos vaiz
dus kaip į turisto kelionės įs
pūdžius, parašytus stipriai pa
sinaudojant bedekeriu. Jei no
ri duoti aprašomosios vietovėr 
keletą praeities bruožų, reikia 
žvilgterėti į savo kelionės va
dovą arba šnektelėti su praei
nančia pro šalį bobute, o dar 
geriau seniu. Jei sugjebėsi pa
sinaudoti tokiomis šnektomis, 
tavo įspūdžiai pasidarys spal
vingesni ir įgis vietinio kolorito. 

Kaip tik tokiais metodais ir 
naudojosi Jonas Pakrantis, ra
šydamas savo įspūdžius dien 
raščiui. Jis visai nenorėjo kel
ti klausimo, ar jo įspūdžiai ge
resni ar blogesni už Vaičiulai
čio: tai buvo ne jo, o jury ko
misijos dalykas, bet visai pa
grįstai kėlė dalyvavimo kon
kurse klausimą. Jei premija 
skiriama už kęjionių aprašy
mus, tai ir jis, Jonas Pakran
tis, turėjo teisės dalyvauti kon
kurse, juo labiau, kad jury ko
misija paskyrė premiją už kny
gą, išleistą 1949 metais. Kad 
Pakrančio knyga pasirodė 1938 
metais, tai juk esminio skirtu
mo nesudarė. 

Ilgai negalvodamas, Jonas 
Pakrantis sėdo ir parašė Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkui tokio turinio laišką: 

Pone Pirmininke, 
Man labai malonu patirti, 

kad Rašytojų Draugija * savo 
premijų skirstymo skalę, taip 
sakant, išplėtė ir suteikė pro
gos didesniam plunksnos dar
buotojų skaičiui dalyvauti rung
tynėse dėl laurų vainiko kas
met. Pirma, kiek man žinoma, 
kelionių, aprašymai nebuvo 
įtraukti f premijuotinų veikalų 
skaičių, o iš šių metų premijos 
paskyrimo fakto paaiškėjo, kad 
Rašytojų Draugija savo nuomo
nę radikaliai pakeitė. Tai yra 
visai sveikintinas dalykas, nes 
juo didesniam plunksnos dar
buotojų skaičiui prieš akis mir
gės galimybė' laimėti premiją 
be abejo, juo jų energija bei 
sugebėjimai pasireikš platesniu 
mastu. Mano nuoširdžiausas pa
geidavimas būtų tas, kad Rašy
tojų Draugija nesustotų tik ant 
kelionės įspūdžių rašytojų, bet 
premijas imtų skirstyti ir ag
ronomams, architektams ir taip 
jau visiems profesionalams, ku
rie turi šiokių ar kitokių ryšiy 
su plunksna. Sakysime, jei ne
klystu, šiemet yra išleistas gar 
platus ir išsamus Lietuvos miš
kininkų almanachas. Mano nuo
mone, jis turėtų būti įtrauktas 
į premijuotinų veikalų sąrašą 
jei ne šiais, tai kitais metais. 
^ Kalbant apie šių metų premi
jos paskyrimą, aš reikalauju 
dabartinį jury komisijos spren
dimą atšaukti ir. aiškiai paskelb
ti spaudoje, kad konkurse turi 
teisės dalyvauti visi kelionių įs
pūdžių autoriai. To reikalauja 
teisybė ir Rašytojų Draugi jo? 
autoritetas. Betkuriame - kon
kurse pirmoji sąlyga — beša
liškumas. Vaičiulaitis su savr 
Italijos Vaizdais net nė vieno 
konkurento neturėjo! Koks čia 
konkursas? 

Prie šio savo laiško ai pride
du savo kelionės ispūdžių kny
gą, kad Rašytoju Draugi jo? 
valdyba galėtų įsitikinti, jog 
panašios literatūros autorių ir 
daugiau esame tremtyje. 

Pasakoja adv. J. Smetona 
Prieš porą saVaičių Dirvoje 

esame pranešę, kad Julius Sme
tona, išlaikęs valstybinius egza
minus, gavo advokato praktikos 
teises. Tą mūsų paskelbtą ži
nutę, kaip pirmą atsitikimą 
naujųjų ateivių tarpe, pakarto
jo beveik visi Amerikos lietu
vių laikraščiai. 

Mums parūpo plačiau išgirs
ti, kaip naujasis advokata to 
tikslo pasiekė, nes tuo klausi
mu susidomėjo ir daugelis 
tremtinių teisininkų, kurie šian
dien priversti dirbti jiems vi
sai svetimus darbus 

*— Mano tėvas, prezidentas 
A. Smetona, atkeliavęs į š' 
kraštą, man ir visiems kalbė
davo, kad norint kiek pla
čiau čia prasimušti, reikia ge
rai išmokti anglų kalbos, — 
pradėjo pasakoti Julius Smeto
na. — Man rūpėjo ir anglų kal
ba, bet rūpėjo ir profesinis 
darbas. Bet tai pasiekti reikėjo 
sugaišti eilę metų. čia atvažia
vęs ir nė žodžio nemokėdama? 
anglų kalbos, pirmiausia vis? 
dėmesį, šalia darbo fabrike, ii 
sutelkiau anglų kalbai. Iki 194f 
metų jau buvau tiek pasiva
ręs, kad galėjau stoti į univer
sitetą. Įstojau į pirmą kursą. 
Pradžioje buvo sunku, bet pa
lengva variaus pirmyn ir 1949 
metų pavasarį baigiau, gauda
mas teisininko laipsnį. Studijom 
nebuvo normalios. Naktimis 
dirbdavau fabrike, kad uždirb
čiau sau ir šeimai pragyveni
mą, o dieną, kiek numigęs, stfu-

Priimk, Ponas Pimininke, ma
no pagarbos pareiškimą, 

Jonas Pakrantis 
P.S. Jei Rašytojų Draugijos 

valdyba neatsižvelgtų į mane 
pageidavimus, tai aš rezervuo
ju sau teisę kreiptis į Rašytojų 
Draugijos revizijos komisiją ii 
pareikalauti, kad ji nubraukti; 
jury komisijos nutaimą ir pa
skelbtų naują konkursą augš-
čiau mano pageidauta prasme. 
O jei kartais ir revizijos komi
sija palaikytų jury komisijos 
sprendimą, tai man daugiau 
nieko kito nebeliktų, kaip tik 
kreiptis į literatūros vadovėliu 
autorius ir prašyti, kad jie 
praplėstų grožinės literatūros 
termino savoka ... J. P. 

bėjau į universitetą. 
Čia įsiterpiu paklausti: 
— Kokį darbą dirbot fabri

ke? 
— Jvairiauftf, — atsako. —T 

Pradžioje teko valyti mašinas, 
o vėliau išmokau jas valdyti. 
Dabar, nors ir esu jau advoka
tas, tebedibu tamei pačiame 
fabrike. Man patikėtas dabar 
čia kiek skirtingas darbas, bet 
apie tai pakalėsime vėliau 

Vėl grįžome prie pradėtos te
mos ir Julius Smetona pasa
kojo: 

— čionykščiuose, teisės fa
kultetuose mokslas einamas vi
siškai skirtingai, negu Europo
je. čia visas mokymas paremtas 
seminarais. Ir tie seminarai čia 
paruošia siaurą specialistą, žy
miai geresnį, negu Europoje. 
Iš Amerikos universiteto, bai
gus teisės mokslus, galima eiti 
tiesiai į praktiką. Tuo tarpti 
Lietuvoje ir kitose Europos 
valstybėse dar reikia atlikti il
gesnę praktiką, kad galėtum sa
varankiškai dirbti. 

— Anglų kraštų - teisės pa
pročiai taip pat nieko bendra 
neturi su Europos teisės papro
čiais. Europos teisė išaugo iš 
romėnų teisės ir ten laikoma 
teisės pagrindu, čia, Amerikoj, 
romėnų teisės gali visai nesi
mokyti. 

— Europos universitetuose 
teisininkai didelį dėmesį krei
pia į tarptautinę ir viešąją tei
sę, teisės enciklopediją. Tuo 
tarpu Čia viskas pritaikyta 
smulkiam specialistui, čia stu
dijų metu studentai daugiausia 
užimti teismo sprendimų nagri
nėjimais, įvairių sutarčių ra
šymais, dokumentų sudarymais 
ir kita. 

— Įdomu patirti, ar mokslas 
brangiai kaštuoja, — dar pasi
teiravau. 

— Čia, norint įsigyti teisi
ninko laipsnį, reikia būti iš
klausius ir išlaikius egzaminus 
už 80 semestrinių valandų. Kai 
aš pradėjau studijuoti, semest
rinė valanda studentui kaštavo 
$12.50, o dabar kaštuojanti jau 
$19.00. Prie to dar reikia pri
dėti knygas ir dėl studijų pra
leistą darbą fabrike. 

— Ar Cleveiando teisiu fa
kultetas yra žinomiausiu šios 

mokslo šakos universitetų tar
pe? ; 

— Amerikoj žinomiausi tei
sės skyriai yra Yale ir Harward 
univesitetuose. Cleveiando tei
sių skyrius nėra didelis, bet 
mokslas gerai pastatytas 

— Kiek žinau, Jūs tei«5s 
mokslus esate baigęs Lietuvoje 
o taip pat ir Prancūzijoj. Ar 
Jums, čia studijuojant ir sie
kiant advokato teisių, nebuvo 
suteikta lengvatų? 

— Ne. Jei būčiau gerai mo
kėjęs anglų kalbą, kai čia pra
dėjau studijuoti, gal ir lengva
tų būčiau gavęs. Bet, norėda
mas geriau išmokti anglų kal
bą ir šio krašto teisės dvasią 
geriau suprasti, pradėjau nuo 
pirmojo kurso. Nors tas man 
daugiau kašavo, bet to nesigai
liu. Įsigijau daugiau reikalinpų 
žinių. 

— Ką dabar pradėsit dirbti? 
— Kol kas tebedirbu Tharv. 

son Products fabrike. Tiesa, čia 
mano darbas dabar žymiai ski
riasi nuo pirma dirbto darbo. 
Dabar man pavesta rūpintis 
darbinikų politiniu švietimu. 
Tą darbą dirbu nuo praėjusiu 
metų gegužės mėnesio. Sa' o 
fabrike ir kitur skaitau speci i-
les paskaitas daugiausia apie 
komunizmą. Su paskaitomis, 't 
savo fabriko, man teko Hi H 
mažiausia dar trisdešimtvie 

vietų. Greta šio darbo pradėsiu 
verstis ir advokato praktika. 
Tikiuosi, kad Įgytu mokslu ir 
patyrimu galėsiu daug padėti 
savo tautiečiams, kurie turi ne
mažai įvairių ir sėdėUagų rei
kalų. 

Julius Šifnetona yra gimęs 
1913 metais Vilniuje. Gimna
zijos mokslą ėjo Aušros ir Jė
zuitų gimnazijose Kaune. Vy
tauto Didžiojo universitete tei
sės mokslą baigė 1935 metais. 
Baigęs dirbo tame pačiame uni
versitete su prof. Bieleckinu ir 
prof. K. Šalkauskiu. Nuo 1937 
iki 1939 metų teisės mokslo 
kursą išėjo ir Paryžiaus univer-
site. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metanis $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 

— Gerbiamoji, nesiginu, esu įkau
šęs, bet nebijokite — mes, vokiečiai, 
darome kvailystes , tiktai blaivūs bū
dami. 

— Ne visuomet. Esu girdėjusi, kad 
daug kas nutarta Miuncheno alaus rū
syje... 

— Tai tik jtlsų vyro pašaipa! O, 
tlte Miuncheno alus tikriausiai bus bu
vęs persilpnas. Gerbiamoji, jūsų vyras 
taip susižavėjęs Vokietija, švabijos oa
ze, — pasilikit čia, Konstancoje! 

— Čia nesveika aplinka. Argi jūs 
norėtumėt, kad aš gaučiau tokį pat gū
žį, kaip jūsų sekretorė? 

—• O, nepriminkit žmonių, kurie 
su mumis neturi nė mažiausio reikalo! 
Aš jus suprantu, gerbiamoji, dėl Dievo 
meilės, aš nenorėčiau, kad jūsų žavin
gam kaklui atsitiktų kas nors bloga. 
Bet jūsų vyrui aš mielai paskirčiau 
savo vilą ir vyšnių sodą Reishenau'e..; 
Aš turiu valiutos, svarų, dolerių, juk aš 
neveltui septinti metai biurgermeiste-
ris. Turiu valtį, gražią motorinę val
tį... aš turiu ryšių... Gerbiamoji, iš 
tikro, man šiame krašte visai nebepa-
tinka. Aname krante klimatas ®sąs 
daug sveikesnis. 

— Tai nedoras fokstrotas, kurį aš 
girdžiu. Pajieškokite valso. 
; — Vienos ar anglų? 

Anglų. ; 
Klausau, anglų, — klusniai at

sakė biurgermeisteris ir nulenkė ap
svaigusią galvą prie radijo aparato, bet 
kai ponia Rozina norėjo išeiti, jis nu
tvėrė ją už rankos, 

— Atsargiai, — tarė ponfa. ~ 

Sekretorė jus pamatys. 
— O, toji gyvačiukė! Tegu ji sau 

eina - .. Aš nebenoriu nieko api$ ją gir-

- Jūs greit pasikeičiate, biurger-
meisteri. 

— Tai priklauso nuo partnerio. 
Bet jums aš užtikrinu, ši Naujų Metų 
metų naktis mums abiems nesibaigs 
prastai. 

— Tą aš žinau. 
Tai išgirdęs, biurgermeisteris ap

glėbė Roziną visiškai tvirtai. 
Ponia, staiga atsiradus keblioje 

padėtyje, užčiupo ant rašomojo stalo 
kažkokį vėsų daiktą ir prispaudė biur-
germeisteriui prie kaktos. 

— Atveskite^ Jūsų kakta karšta, 
kaip ugnis. > 

—• Vidurnaktį. Laukite manęs čia! 
Aš tuoj ateisiu! 

—• Gerai, o tuomet — nors ir per 
Reiną. 

Vikriu judesiu ponia Rozina išsly
do iš biurgermeisterjo tvirto apglėbimo 
ir išbėgo iš kabineto. 

Tuo metu dauguma svečių buvo su
sirinkę kambaryje su židiniu. Ten bu
vo sunešti indai su šampanu, įdėtu į le7 

dą su vandeniu — laimėms lieti. Roma? 
nas Varošas, smarkiai svyruodamas, 
su stikline rankoje, bandė sakyti pra
kalbą: • * ^ 

— Iš švino Hejilnos kiaMcos ir lie
jamos laimės. Kai kas mano išlieti net 
abi vienu liejimu. Bet laimingas švinas 
dar ne švino laimė, ir kartais gauti lai
mingą kulką geriau, negu tikėtis lai" 
mes iš kulkų. ir kadangi Silvestras 

ne dieniškas paskutinumas, bet pasku
tinis dieniškumas, tai pripilsime tau
res, kol šiame krante dar taurėjamas 
pripylimas, nukrėskime praeities dul
kių dulkėtą praeitį ir su sveikinančio 
šampano šampanišku sveikinimu pasi-
nerkime į naujosios valstybės valstybi
nį naujumą, sveikindami ramiojo gyve
nimo gyvenimišką ramumą. Silvestras, 
mūsų fiureris, tegyvuoja! 

— Tegyvuoja fiureris 1 — šaukė 
svečiai ir viešnios. 

Laikrodžio rodyklė artinosi prie 
dvyliktos. Ant šalutinio kambario 
slenksčio pasirodė Rozina. Jos plaukai 
buvo truputį sutaršyti, lūpos sučiaup
tos. Ponios dviprasmiškai pasikeitė 
šypsniais. Sekretorė susirietė savo ke-
deje, lyg žebenkštė, pasiruošusi šuoliui. 

Ponia Rozina pagavo savo vyrą 
prie bonkų. 

— Viskas tvarkoje, einame. 
— Palauksim šampano, dar pen-

, kios minutės. 
—Romanai! Aš lauksiu lygiai tris 

minutes. Tada aš važiuosiu viena, afrba 
S U . . .  • ;  

— Maestro, laikas prie šampano, 
— ragino karingoji uniforma. Kol at-
raizgysime vielas, bus ir dvylikta. 

— Vieną momentą, aš turiu sugal
vojęs kai ką specialaus, — sušuko ma
estro, išlenkė stiklinę, nusilenkė sve
čiams, parpuolė ant visų keturių, greit 
vėl pašoko, sužaksėjo ir, plačiai atspy-
ręs duris, atsimušdamas į abi staktas, 
išsvirduliavo koridoriun, kur su dideliu 
triukšmu įsivertė į tualeto kambarį. 

^ Kvatojimo griausmas sudrebino 

kambarį. Senai švabai nebuvo turėję 
progos taip gardžiai pasijuokti. 

— Na, tai ir pilnas tas didysis pa
ryžietis! — su panieka tarė karingoji 
uniforma. 

— Pripilkime jį iki sąmonės nete
kimą ir nupiešim jam ūsus su apsvilin* 
tu kamščiu, — kažkas pasiūlė. 

— Manding, šiąnakt jis įsigys dar 
kai ką ir daugiau, negu ūsus, — juok$» 
si komendantas. 

— Kur biurgermeisteris? — kaž
kas paklausė. 

— Netrukdykim jam, — tarė uos
to komendantas, reikšmingai primerk
damas akį. 

— Taip visuomet esti tiems šiau
rės snukiams. Švabijoje juos pamoko. 

— Vyručiai! Prie šampano! 
Ponia Rozina sėdėjo japoniškame 

paviljone nedidelėj valtelėj, kuri buvo 
prikrauta bagažo. Nervingai ir baigš-
Čiai ji klausėsi šūkavimo ir juokų, 
sklindančių iš vilos. Paskui ji siaarkiai 
ir ryžtingai stvėrėsi už irklų. 

— Rozina, kur tu esi? — pra
skambėjo Romano Varošo balsas ir už
sidegė žiebtuvėlis. 

— Čia, čia! — apygarsiai sušnibž
dėjo Rozina, matydama, kad Romanas 
šoka į motorinę valtį, buvnsią šalia. 

Kelis kartus sutraškėjo metalas, ir 
tapytojas vikriai perlipo į valtį pas 
žmoną. 

— Dėl viso ko pagadinau motorą, . 
— tarė jis ir padavė žmonai kažkokį 
didelį daiktą. 

— Laikyfc. 
— Kas čia? A 

• f. 

— Mūsų paveikslas. Nepaliksiu gi 
jo tiems kvaišiams. Be to, jis tokiuose 
gražiuose rėmuose. 

— Jis tvirtai pasistūmėjo nuo liep
to, ir valtis įšliaužė toli į Reiną. 

Viloje sutratėjo garsi šampano 
kamščių papliaupa. "Hoch! Heil!", juo
ko ir džiūgavimų banga. Tada ten gie
dojo "Deutschland, Deutschland ueber 
alles !". 

— Leisk mane prie irklų. Tyliau — 
tarė Romanas, ir iš visų jegų smarkiai 
patraukęs irklais nuvarė lengvą valte
lę į Šveicarijos krantą. 

— Kur ponia Rozina? — klausė 
biurgermeisteris, įbėgęs į salę su židi
niu. 

Vienintelis atsakymas buvo begė
diško juoko banga. 

«— Drauguži, kas gi tave taip už
antspaudavo? — kvatojo uosto komen
dantas. 

Biurgermeisteris nieko nesupras
damas tik išskėtė rankas. 

Įbėgo kambarinė. 
— Pone biurgermeisteri! — šaukė 

ji kvapo neatgaudama: — Valčių pa
viljonas atlaužtas ir mažosios valties 
nebėra! 

Biurgermeisteris pasviro. Akyse, 
kurios išvirto apvalios, kaip kaštonai, 
atsispindėjo visiškas apstulbimas. 

Uniformuotoji sekretorė pakėlė 
pHe jo veidrodėlį. 

Ant biurgermeisterio kaktos buvo 
aiškiai atspaustas. antspaudas — su 
kabliakryžiu naguose, tas pats, kurį 
liaudis vadindavo "špasfogeliu". 

(Pabaiga) 


