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PRABĖGOMIS PRO ANTANĄ GIEDRAITĮ - GIEDRIŲ 
JURGIS JANKŪS 

Rašytojų suvažiavimui praėjus 
Vilniuje š.m. sausio mėn. 14 ir 

15 dienomis įvyko Lietuvos rašy
toju sąjungos 7-sis suvažiavimas. 
„Esame po ataskaitos ženklu", 
— rašė „Literatūra ir menas". 
„Pradedame (ar tęsiame) patik
rinimą; kaip kiekvienas ir visi 
drauge stovime istorijos mums 
patikėto žmogiškumo, asmenybės 
vystymosi ir jos laisvės sargybo-
je". 

Išeina, kad istorija rašytojams 
daug patikėjo, įpareigojo. Tokie 
uždaviniai reikalavo ypatingos 
suvažiavimo dienotvarkės, kuri 
apimtų visus svarbiuosius lietu
viu literatūros ir kultūros klausi
mus. Ta proga, būtu buvę ne pro 
šalį pasižvalgyti ir kaimyninėse 
tautose. Ypač vertėjo patyrinėti 
40-ties Estijos intelektualu „At
virą laišką", kurį jie pasiuntė 
Sovietinei spaudai praėjusiu me
tų spalio pabaigoje. Pasirašiusių
jų tarpe randame ir lietuviams 
gerai pažįstamus autorius Janą 
Kaplinskį, Paulių-Eriką Rummo, 
Matį Untą bei Arvo Valtoną, ku
riems intymiai pažįstamos ir lie
tuvių literatūros problemos. Su
važiavimo dienotvarkei būtų ti
kę ir kaimyninės Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos bei kitų 
Rytų Europos šalių rašytojų pa
tirtis. Nereikėjo pamiršti ir 
gruodžio mėnesį Vakaruose pasi
rodžiusio 365-ių gruzinų intelek
tualų laiško, reikalaujančio, kad 
gruzinų kalba nebūtų išstumta 
iš intelektualinio gyvenimo. 

Kokie gyvybiniai klausimai 
prašėsi įtraukiami į dienotvarkę? 
Pirmiausia, kalbos problema. 40 
estų intelektualų atvirai pareiš
kė savo gilų rūpestį dėl estų kal
bos siaurinimo ir alinimo. Lietu
vos rašytojai irgi gerai žino, ko
kie pavojai gresia jų gimtajai 
kalbai. Daugelis jų oficialiojoje 
spaudoje išreiškia savo meilę ir 
ištikimybę lietuvių kalbai. Bet 
lieka klausimas, ką daryt su 
konkrečiais pavojais: perdėtu ru
sų kalbos liaupsinimu, jos įvedi
mu į vaikų darželius, lietuvių 
kalbos stūmimu iš viešojo gyve
nimo. Ką Mažvydo ir Donelaičio 
paveldėtojai galvoja apie Tašken

to rezoliucijas? Kalbos klausimu 
išsamiai ir iškalbiai pasisakė lie
tuvių savilaidinė spauda. Inteli
gentija organizuoja sambūrius 
gimtajai kalbai ginti. Ką dabar 
išgirdome iš lietuvių rašytojų? 

Savo „Atvirame laiške" estų 
intelektualai nusiskundžia ir ša
lišku istorijos dėstymu —rusų, 
kultūrinis indėlis pervertinamas, 
kitų tautų sąskaita. Ar ta tema! 
pasisakė ir lietuvių rašytojai. 
Juk ta pati problema egzistuoja 
ir Lietuvoje. Ar ne rašytojų už
davinys teirautis, kas darosi su 
Lietuvos istorijos dėstymu gimna
zijose ir universitetuose? Rašy
tojai sugrąžino Lietuvos istoriją į t 
tautos sąmonę 19-me šimtmety-j 
je; ką jie darys 1981-ais metais, 
kai Lietuvos istoriją stengiamasi 
ištrinti? Ar suvažiavimo metu 
kas paklausė, kodėl verstinėje li
teratūroje tiek daug vidutinių 
rusų autorių, aT kodėl šių metų 
teatrinis repertuaras ipergrūstas 
„tarybinėmis rusiškomis" pjesė
mis, pasaulinės dramos sąskaita. 
Ir kaip visa tai suderinti su „žmo
niškumo ir asmenybės vvstymu-
si"? 

O kaip su cenzūros klausimu? 
Ar „Literatūros ir meno" žo
džiais, „asmenybės laisvės sargy
boje" pastatyti rašytojai susilai
kė nepaminėję žodžio „cen
zūra"? Kaimyninės Lenkijos rašy
tojai atvirai pasmerkė cenzūrą, 
kuri ten švelnesnė, negu Lietuvo
je. Ką išgirdome iš lietuvių? Ar 
jie paklausė, kodėl kai kurių ra
šytojų knygų leidimas nustumia
mas į begalinę ateitį? Kodėl lie
tuvių literatūroje dar tiek daug 
uždraustų temų? Ar dienotvarkė
je rado vietą klausimas apie lite
ratūrinius tabu? Apie išeivių kny
gų įsileidimą į Lietuvą. 

Ar tie klausimai bent užuo- i 
minomis iškilo 7-jame rašytojų • 
sąjungos suvažiavime? O gal ta-
sai suvažiavimas, kaip ir ankstes- \ 
nieji, tebuvo „tarybinis" literatu-! 

rinis menuetas, šokamas atokiai 
nuo tautos ir jos kultūros gyvy
binių problemų. Atsakymo susi
lauksime netrukus. 

N. P. 

Kai paimu į rankas knygą, visada 
tuoj ateina noras sužinoti, kas per 
vienas yra ar buvo tas žmogus, ku
ris turėjo ne tik talentą, bet valią, 
ryžtą ir ištvermę iš šimtų tūkstan
čių negyvų raidžių ir dešimčių 
tūkstančių žodžių supinti gyvybės 
ir minties pilną pasaulį. Bet noras 
yra noru, o gyvenimas gyvenimu. Iš 
daugybės perskaitytų knygų tepa
sitaiko, dažniausiai tik prabėgom, 
susitikti vieną kitą autorių, o ar
čiau pažinti tik labai retą. Vartyda
mas A. Giedriaus - Giedraičio "Mū
sų Jurbarką", jaučiuos kiek laimin
gesnis, nes tos knygos redaktorių 
ir jos didesnės dalies autorių paži
nau gana ilgą laiką, nuo 1930 me
tų ligi pat jo mirties, o tai jau be
veik pusė amžiaus. 

Kaip ir dažniausiai žmonių san
tykiuose atsitinka, iš pradžių mū
sų pažintis tebuvo labai paviršuti
nė, bent iš Antano Giedraičio pusės, 
net vien oficiali. Jis buvo mano vir
šininkas, pradžios mokyklų inspek
torius, o aš mokytojas, bet paskum 
oficialiai pažintis keitėsi ir tapo bi
čiulyste, kuri nenutrūko ir ligi jo 
lemtingos ligos. 

Iš tikrųjų, kai buvau paskirtas 
dirbti Antano Giedraičio priežiūron, 
jis man nebuvo nežinomas. Dar pra
džios mokykloj tebebūdamas, buvau 
perskaitęs viską, kas jo buvo tuome
tiniam Baisogalos pradžios mokyk
los knygynėlyje, o jo redaguojamo 
"Žiburėlio", kurį jis pats daugiau
sia ir prirašydavo, laukdavau kaip 
gervė giedros. Ne tik aš vienas, "Ži 
būrelio" laukė dauguma vyresnių 
skyrių vaikų, ir gavę traukdavom 
vieni kitiems iš rankų. Kol ateida
vo naujas numeris, senasis būdavo 
ne tik po kelis kartus perskaitytas, 
bet jau gerokai ir suskaitytas. 

Giedrius ne tik mokėjo mus pa
traukti į skaitymą, bet skatino ir pa
čius imtis plunksnos. Jis "Žiburėly
je" įsivedė vaikų susirašinėji
mo skyrelį. Kiek pramenu, tų laiškų 
buvo visokių. Vieni rašė, kuris kur 
buvęs, ką kur veikęs, kiti šiaip ką 
nors pasakojo, bet vienas, atsimenu, 
ypač patraukė ir mano dėmesį. Ka
žin kokia mergaitė (po tiek laiko kas 
beatsimins jos vardą) aprašė savo 
apylinkę. Man pasirodė, kad apie 
Baisogalos apylinkę irgi galima šį tą 
pasakyti. Aprašiau jai savo kraštą 
ir nusiunčiau "Žiburėliui". Pats sa
vo laiško išspausdinto nebemačiau, 
nes išėjau j vidurinę mokyklą, ku
rios knygynėly "Žiburėlio" jau ne
bebuvo, bet vėliau sužinojau, kad 
jis buvo įdėtas, ir mokykloje buvusi 
ir naujiena ir staigmena. Nežinau 
kaip kitiems, bet man tas, iš pažiū
ros menkas, atvejis buvo ir paskata 
ir padrąsinimas dar ir daugiau ką 
parašinėti. Toji iš Antano Giedrai
čio atėjusi paskata buvo pirmutinė, 
bet anaiptol ne paskutinė. Kai daug 
metų vėliau parašiau savo pirmą
sias knygas "Egzaminus" ir "Be 
krantų", pasidrąsinęs vienos rank
raštį parodžiau Giedraičiui. Nebe
atsimenu net kaip tai atsitiko. Grei
čiausiai išsiŠnekom, kai jis lankė 
mokyklą, bet galėjo būti ir kokia 
kita proga. Jis rankraštį paėmė ir 
perskaitęs patarė, ir ne tiek patarė, 
kiek liepė tuoj parodyti geram leidė
jui. Net ir leidėią pasiūlė. Sakė, pa
rodyk "Sakalui". Pamatysi, jie i? 
karto paims ir išleis. Ir gražiai išleis, 
kaip pridera gerą knygą išleisti, o 

čia knyga tikrai gera. Nors niekada 
savo talentu labai nepasitikėjau, bet 
Giedraičio, seno spaudos vilko, pa
klausiau ir taip, galima sakyti, per 
vieną naktį tapau rašytoju, nes 
"Sakalas" priėmė ne tik tą vieną,* 
bet abi knygas ir dar tais pačiais 
metais vieną po kitos išleido. 

Dar ir kitą kartą jis mane kumš
telėjo. Tada jau gyvenau Kaune. Sy
kį sutikau jį gatvėje, ir jis tuoj: "O-
gi sakyk, ar jau davei ką 'Žiburėlio' 
konkursui?" Konkursais niekada ne
sidomėjau ir tą kartą turbūt net ne
žinojau, kad toks konkursas yra pa
skelbtas. Tą ir Giedriui pasakiau. 
Tada jis ėmė pasakoti, jog Zobars-
kas skundęsis, kad termino galas ar
tėja, o ko svarstyti nėra. Rašinių 
yra, bet nėra paskaitomų. "Ar taip 
jau nieko ir neturi, kas 'Žiburėlio' 
skaitytojams būtų prie širdies. Pa
žiūrėk. Būtų sarmata, kad nieko 
gera niekas neatsiųstų. Ypač da
bar, kai toks pašėlęs laikas." 

Man nereikėjo aiškinti, kokį pa
šėlusį laiką gyvenom. Pirma rusai, 
dabar vokiečiai. Vakare eidamas 
gulti nežinojai, ar naktį nebūsi pri
keltas ir paimtas. Ir su tuo pačiu 
Giedraičiu, įspėti, esam ne vieną 
naktį kitur pramiegoję. 

Jeigu kas kitas būtų raginęs, grei
čiausiai būčiau nepaklausęs, bet ne 
Giedraičio. Parėjęs namo peržiūrė
jau, ką turėjau mano galva jaunes
niems įkandamą, padaviau vienam 
iš savo berniukų, kad nuneštų į 
"Žiburėlį". Taip atsirado "Vientau-
tų berniukai". Jeigu ne Giedraitis, 
jie būtų likę Lietuvoje kartu su ki
tais rankraščiais ir tikrai būtų din
gę. Niekur nebegalima jų rasti ir 
dabar, bet jie yra išspausdinti "Ži
burėlyje", ir kaip nors, kur nors gal 
koks vienas egzempliorius ir išliks 
nebe taip pašėlusiems laikams. 

Pirma tik sakydavo, o dabar jau 
ir žinom, kad gyvuliai, net ir vabz
džiai jaučia artėjančius žemės drebė-

; jimus, panašų nujautimą turbūt 
turi ir tautos. Kaip kitaip išaiškinsi 
devynioliktojo amžiaus, ypač antro-

į šios jo pusės, Lietuvos kaimo žmo-
j nių panūdimą kažin ko ieškoti toli 
už sava kaimo ežių. Vieni ėjo ieš-

I koti geresnės duonos už tą, kuri bu-
! vo ant tėvų staio. ir patogesnio gy-
| venimo už tą, kuri turėjo tėvų tro

boj, kiti gal net nelabai realiai su
vokiamos šviesos. Pirmieji vyko į 
Ameriką, ėjo per sieną į Prūsus, lė-

' kė į didesnius tuometinės Rusijos 
' miestus, o antrie;': mokėsi. Kaip ku
ris begalėdamas. Nevalgę, be pado-

' raus drabužio, be menkiausių gyve
nimo sąlygų, bet mokėsi ir neretai 

, už tą veržimąsi mokėjo savo pačių 
sveikata. Kas nors jų prigimtyje jau 
juto atėjimą krašto laisvės, su kuria 

; atsiras krašto gyvenime daugybė 
i tuštumų, kurias reikės kam nors 
; užpildyti. Turiu galvoje tas tuštu

mas, kai tauta, įgavusi laisvę, pa
sijus neturinti pasiruošusių žmo
nių kurti ir tvarkyti daugybę viso
kiausių laisvo gyvenimo sričių. Ir 

: ar ne keista, kad toms tuštumoms 
užpildyti nesąmoningai ruošėsi vai
kai kaimiečių, kurie apie tautos 
laisvę nė svajoti nesvajojo, nes koks 

I sveikos galvos bedamas galėtų mė
ginti sukilti prieš tokią caro galybę. 
Toks tada buvo sveikos galvos žem
dirbio galvoiimas, o to paties žem-

' dirbio vaikai, nesuvokiamo neri-
; masčio pagauti, lėkė ieškoti svie-

Rašytojas, pedagogas Antanas Giedraitis - Giedrius (1892-1977) 

sos, net nenujausdami, kad nebe už 
kalnų tas laikas, kai ant jų galvų | 
kris visa sunkenybe laisvę atgavu
sios tautos tvarkymo ir susitvarky
mo našta. 

Pajurbarkės Lukšių Giedraičio 
šeimą irgi buvo suėmęs panašus ne-! 
rimas. Ne visą ją pažinau, bet iš jos! 
šviesos ieškoti išėjo Antanas, pas- Į 
kum Juozas ir Monika į mokytojus, | 
neramuolis Dzidorius mušėsi į kal
bininkus. 

Pirmasis šviesos ieškoti panūdo 
Antanas. Namai nebuvo turtingi, 
tai ir apie sistemingą mokslą, ku
rio ypačiai troško, nebuvo kaip pa-1 
galvoti. Baigęs Jurbarko pradžios j 
mokyklą, nenorėjo užsikasti gimtuo-1 
se Lukšiuose. Kiek prasitrynęs pats j 
per save ir dar kiek pramokytas ki-« 
tų, išsirengė į Rusiją, į Maskvą. Jau | 
buvo tiek prasitrynęs, kad gavo dar- j 
bo Maskvos meteorologinių stebėji-' 
mų stoty, o šalia darbo vėl griebė- j 
si mokslo. Taip bedirbdamas, 1916 
metais įsigijo vyresniojo pradžios 
mokyklos mokytojo cenzą. Apsirūpi
nęs cenzu, metė darbą oro stebėji
mo stoty, tik nenuėjo dirbti į rusų 
mokyklą, kuriai buvo pasiruošęs, į 
bet vienerius metus mokė lietuvių! 
pabėgėlių vaikus, o po to išsikėlė į 
Voronežą, kur Martyno Yčo mergai
čių gimnazijoje dėstė lietuvių kai- j 
bą ir tuo pat metu pats mokėsi Lie-
tuvių mokytojų institute. 

Pirmojo pasaulinio karo metu j 
Voroneže buvo pats didžiausias ir 
veikliausias lietuvių pabėgėlių su
sibūrimas, todėl nenuostabu, kad jis 
patraukė ir Antaną. Voroneže jis 
ne tik pats pasijuto tikrai esąs savų
jų tarpe, ne tik turėjo progos susi-
pažinti su tokiais vyrais kaip Pra-1 
nas Mašiotas, Martynas Yčas, Da-
mijonaitis, Jablonskis ir dar dauge
liu kitų, su kuriais Voronežo pa
žintis ir Lietuvos laisvės metais ne
nutrūko, bet ir pats tapo jų pašte- j 
betas, nes tuo metu jau ir jis buvo 
pradėjęs rašinėti, o 1917 metais jau 
net dvi jo knygutės ("Eglaitė", 

"Baubas") buvo išleistos. 
Tada labai gyvai jausta, kad j 

spausdintas žodis yra pagrindinis; 
tautos žadintojas ir jos budrumo: 
stiprintojas, todėl ir kiekvienas su-1 
gebąs rašyti, o ypač sugebąs eiti j 
toliau už publicistą, turįs grožinio i 
žodžio talentą, buvo ir labai laukia-į 
mas ir sulauktas labai vertinamas.! 
Jis jau tada, matyti, taip išsiskyrė 
iš savo bendraamžių, kad dar pa
keliui į namus tuolaikinė Švietimo 
ministerija jau įgalioja Giedraiti or
ganizuoti švietimą Jurbarko apylin
kėje. Apie pirmąjį savo žygį jis 
j-umpai, bet vaizdžiai pasakoja 
"Mūsų Jurbarke". "Nuvykau į Jur
barką, manydamas pirmiausia susi
tikti su vargonininku Jonu Pocium. 
Su juo iš seniau buvau pažįstamas, 
įsišnekau jam, kad Jurbarke jau lai
kas būtų steigti vidurinę mokyklą. 
Tokia keturių klasių buvo jau ru
sų carų okupacijos laikais, tik per 
Pirmąjį pasaulinį karą nustojo vei
kus. Taigi jeigu Jurbarkas jau se
niau turėjo vidurinę mokyklą, tai 
juo labiau reikia tokios ar dar aukš
tesnės dabar". 

"Jonas Pocius ta mintim susido-' 
mėjo ir pasiūlė nueiti pas kunigą 
vikarą Martyną Jonaitį. Tas su 
džiaugsmu pritariąs kiekvienam ge
ram sumanymui. Nuėjova. Ir tą en
tuziastą kun. M. Jonaitį radova so
de, boskinantį ir bevalgant} agras
tus. J. Pocius supažindino mane su 
juo ir pasakė, kokios mintys mudu 
atvedė pas jį. Kun. M. Jonaitis išsi
tiesė ir tučtuojau pasiūlė nueiti pas 
kleboną kun. Pranciškų Stakauską. 
Be klebono to darbo čia neįveiksią, 
o klebonui ir rūpi švietimo reikalai". 

"Dabar jau, kaip to'e pasakoje. 
esame trys vyrai ir einame pas ket
virtą. Su klebonu P. Stakausku jau 
buvau pažįstamas. 

"Kai kun. M. Jonaitis ir J. Pocius 
dėstė mūsų sumanymą, klebonas 
vos numanomai švpsoiosi. Būdinga 
buvo ta jo šypsena: kai kas jį do
mino, jo veide visada galėjai įžiūrėti 

tokią vos numanomą šviesaus gera
širdžio šypseną. Išklausęs sumany
mo, klebonas, kaip prisimenu, pasa
kė: "Sumanymas geras, tik ar gau
sime mokytojų". 

Giedraitis užtikrino, kad moky
tojų bus galima rasti, ir taip dar po 
kelių pasišnekėjimų atsirado Jur
barko vidurinė mokykla, kuri vė
liau išaugo į gimnaziją. 

Cia paminėtam pasišnekėjime su 
klebonu pabrėžta nežymi klebono 
šypsena ir jo klausimas apie moky
tojus kaip tik ir atveria iš svetimos 
vergijos atsikuriančios tautos var
gus ir, kiek pirmiau paminėtas, jos 
naujam gyvenime atsiveriančias 
tuštumas. Niekas neabejoja, kad 
Lietuvai reikia šviesos, reikia mo
kyklų, bet "ar gausime mokytojų?", 
nes lietuvių mokytojų tada buvo 
tikrai reta. 

Giedraitis ir šoka į tą tuštumą. 
Jis dėsto besikuriančioje mokykloje 
lietuvių kalbą, net keletą metų jai 
vadovauja. Apskritai anų dienų 
mokytojų tik retas tebuvo išėjęs 
aukštąjį mokslą. Ir tas pats Gied
raitis nebuvo jo ragavęs, bet jie tik
rai pasiryžo dirbti savo kraštui ir 
savo užsidegimu padarė tai, ko ne
galėjo atsverti jokie aukštieji moks
lai ir naujausi metodai, su kuriais 
beeksperimentuojant mokyklos net 
ir šiandien, čia pat Amerikoje, iš
leidžia būrius analfabetų. Tada a-
nie palyginti mažamoksliai mokyto
jai pastatė Lietuvos mokyklą ant 
tvirtų kojų ir pastūmėjo visą kraš
tą į visuotinį švietimą. Ir ne vienas, 
pradėjęs švietimo darbą, nebegalėjo 
iš jo nė pasitraukti. Toks buvo ir 
Giedraitis. Padirbo keletą metų vi
durinėje Jurbarko mokykloje, o nuo 
1924 metų buvo paskirtas Raseinių 
apskrities pradžios mokyklų inspek
torium. Tai buvo darbas irgi ne iš 
lengvųjų. Reikėjo ne tik prižiūrėti 
ir tikrinti mokytojų darbą, bet rei
kėjo rūpintis naujų mokyklų steigi
mu, reikėjo išmanyti mokyklų tink
lą taip suplanuoti, kad visiems tos 
apylinkės vaikams būtų įmanoma 
mokyklą pasiekti, reikėjo daug padė
ti ir jauniems mokytojams, kurie ta
da pradėjo ateit vos tik akis prasi
trynę (keturios vidurinės mokyklos 
klasės ir viena vasara mokytojų 
kursuose). Tų visų reikalų nega
lėjo sutvarkyti sėdėdamas Jurbarke, 
bet reikėjo važiuoti visokiais, daž
nai vos neišbrendamais keliais, bet 
Antanas Giedraitis taip įsitraukė } 
tą darbą, kad inspektorium išbuvo 
ligi pat bolševikų invazijos. Tada, 
žinoma, kaip nebetinkąs naujai ide
ologijai, buvo atleistas, ir tik juos 
išvijus, vėl grįžo, bet jau į Kauno 
apskritį. 

Tiktai per mokyklą ir man teteko 
su juo susipažinti. Iš pradžių tik 
kaip pavaldinys su viršininku — 
mokytojas su inspektorium, paskum 
kaip žmogus su žmogum, o ilgainiui 
tapome ir bičiuliais, net jau ir tais 
laikais, kai tarnybinis santykis te
bebuvo tas pats. Tuksentis niekada 
nesi tuksenome, bet jau ir nebesi-
tamstinom. Nebegalėčiau pasakyti, 
nuo kada jis susitikęs pirmas pasa
kydavo: "Taip kaip pats gyveni?** 
Nejučia ėmiau patinti jį ir aš. Iš 
tikrųjų net neprisimenu, ar jis į ką 
nors kreipdavosi iš svetur susižvejo
ta naujiena Jūs. Berods, kažin kada 
yra net aiškinęs, kad tas per rusus 
atėjęs daugiskaitinis netiesioginis tu 
mums visiškai nereikalingas, kai 
turime savo tiesioginius vienaskaiti
nius: Tamsta, pats (pati) ir tu, 

rNv£e*t« i 2 p«l.> 
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Apie Antaną Giedraitį - Giedrių 
šiau raštą apskrities savivaldybei pat mokyklą, viskas buvo padaryta, ' 
ir tą patį nusiunčiau Giedraičiui, į ko pirmoje mokykloje trūko. Aišku, i 
kad ir inspektorius žinotų, kas čia \ kad be Giedraičio įsikišimo tų pa-
darosi. Po kiek laiko Giedraitis at

lankyti mokyklos. (Mokyk-vaziuo:. 
las laikydamas, jis niekada negrieb
davo pats mokinių klausinėti, bet 
leisdavo mokytojui dirbti normalų 

(Atkel ta i i 1 paL). 

Jais artimumą galima reikšti net 
trim laipsniais be jokių kitų prie
dų. Ir Antanas žodeliu tu kreipda
vosi tik į savo šeimos narius, j kitus 
artimuosius bičiulius — pats, pati, o 
jau į šiaip pažįstamus ar ir nepažįs
tamus tiktai Tamsta. Tas jo laips-
niavimas nejučia prilipo ir man. > ? .*"*, , , . 
„ , ... . . . . . «.T i niekada nesuklysdavo). Kai vaikus Sakau, prilipo, bet nesigailiu. Ne- i , . , .. , . „ „ . , . . . . . . . . , paleidau namo, įis pasakė: Nagi sunku išsiversti ir su tais trim zode-; , , , . , , , . . . . . parodvk tamsta, kaip tos mokyklos bais, net patogiau, negu su vienu i „ , „ _ r . . . . ' t~ o o malkos atrodo . Pamatęs, net kros-
lUS . . . . . v . _ . . . . . - , . . . . . . . . . ni prasivėrė pažiūrėti, kaip is kais-Atsimenu pirmą syki susitikom. ». , ,. „ . . 
, . . , . , . ,Mn • tancių žalių alksnių vanduo šunakis i aki, kai laJU m. pavasari, . . . _ . . . ,._ , _. ». ", _ . T , . . kiasi, net šyptelėjo: O valsčiaus ir pravažiuodamas nuo Girkalnio i . . . ; . , , . . . , , £, . . . t 11 ! apskrities žmones skundžiasi, kad Graužus, užsuko i mano mokyklą, j _. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . L tamsta cia visus pnes juos kiršini . Vaikai įau buvo įseię i namus, o aš I „ . . . . . . . . . . . . .. , , . . . . , . - i Parode net u- valsčiaus viršaičio 

kažin ką krapsčiausi savo kambare-
Ly, lentomis atitvertam nuo klasės. 
Taip tada daugumas mokytojų ir 
gyveno. Išnuomodavo ūkininko 
seklyčią mokyklai, o jos vieną pa
kraštį, tokį didumo, kad tilptų lova, 
stalelis ir kėdė, atitverdavo moky
tojui. Pasisakė, kad mokyklos ne
lankys, tik pro šalį važiuodamas už
sukęs susipažinti. Kambarėly tebu
vo viena kėdė. Paprašiau sėsti, o 
jis: "Kad gal ir nesėsiu. Va, jeigu 
tik tamsta leisi, noriu pasižvalgyti į 
tuos įdomius daiktus. Ar atsivežei, 
ar jau čia surinkai?" — dar pa
klausė žiūrinėdamas ant lentynėlės 
sudėliotus kelis kirvukus, gerokai į-
juodusį gintaro gabalą, porą iet-
galių. Nors Girkalnio apylinkės dar 
tolokai nuo Nemuno, bet žmonės, 
laukus bedirbdami, buvo prisirinkę 
kirvukų, ypač tų dailiai nutekintų. 
Peržiūrėjęs tuos, apžvalgė klasės sie
nas, apkabinėtas vaikų piešiniais ir 
ant popieriaus lapų sulipdytais 
džiovintais apylinkės augalais. 
Daug nieko nepasakė. Pašnekėjom, 
pajuokavom, bet jau kitais metais 
paprašė, kad metinei mokytojų 
konferencijai parengčiau pašnekėsi, 
kaip rengti mokyklų muziejėlius-

Aš, žinoma, pašnekesį parengiau 
labai rimtai. Skaičiau turbūt arti 
valandos, ir Giedraitis mano pa
šnekesiu nebuvo patenkintas, nes 
mokytojus pažino gerai, o aš apie 
juos nežinojau nieko. Konferencijos 
metu mano šnekos nepeikė. Tam jis 
turėjo per daug takto, bet, kai kitą 
kartą atvažiavo į mokyklą, tiesiai 
pasakė: "Kad ir tamsta ne taip pa
šnekėjai. Be reikalo ilsiplėtei į smul
kius aiškinimus. Jiems tas buvo ir 
perdaug nauja ir perdaug sunku. 
Antra vertus, ne tai daugumai ir rū
pi. Va, reikėjo trumpai drūtai pasa
kyti, ko savo apylinkėje ieškoti, 
kaip geriausiai rasti, tai vienas kitas 
gal ir būtų užsikabinęs. Svarbiausia, 
kad nenusimėtytų tie senovės daik
tai". Daugiau mokytojų konferenci
joms ką paruošti ir neragino, bet 
nuo to mūsų santykiai nepablogė
jo. 

Apie trisdešimtuosius metus mū
sų pradžios mokykla dar buvo la
bai vargana. Mokytojų jau buvo 
geriau pasiruošusių, bet darbo są
lygos dar tebebuvo nedaug į priekį 
tepasistūmusios, o tą reikalą vargu 
ar daug kas geriau pažino už Gied
raitį. Jis pradėjo inspektoriaus dar
bą, kai mokykla tebebuvo pačioje 
užuomazgoje ir jo akyse ji per skaus
mus tobulėjo. Mokykloje tebesą ne
gerumai pirmiausia gal mudu ir 
pradėjo suartinti. O tų negerumų 
buvo, tik patys mokytojai jų nemė
gino kelti ir Giedraitis ne viską te- į 
galėjo žinoti, nors iš tikrųjų mo- Į 
kyklos jam labiau rūpėjo, negu dau- , 
geliui pačių mokytojų. Per tą rū- j 
pestį jis ir iš manęs turėjo kiek var- j 
go, o gal net ir nemalonumu. Ki-! 
tas, būdamas jo vietoje, gal būtų pa- Į 
sistenges atsikratyti tokiu nenuo- Į 
rama, bet ne Giedraitis. Kai kildavo 
koks rimtesnis reikalas, jis visada 
buvo mokytojo pusėje. 

Atvažiavęs pirmus metus j mo
kyklą, dar labai žalias mokytojas. 
nustebau, kad mokyklą reikia kū 
renti žaliomis, ką tik iš miško par 
vežtomis malkomis. Pradėjau dairy- j 
tis po visokias taisykles ir suradau, 
jog malkos turi būti suvežtos viene-i 
riais metais anksčiau. Nuėjau pasi
šnekėti į valsčiaus savivaldybę, jie 
tik pasijuokė. Sakė. kad taip visą 
!a:k.; buvo, taip ir bus. Tada para-

keitimų niekas nebūtų daręs. 
Jis tebesielgė taip, lyg vis tebebū

tų 1918 metais siųstas tai apylin
kei įgaliotinis švietimo reikalams. 
Kai stabteliu ir žvelgiu praeitin, tai į 

darbą iš to vertindamas turbūt galvoju, kažin kur būčiau šiandien, 
jeigu būčiau patekęs ne į Giedraičio, Į 
o į kieno nors kito žinią. Juk vien 
už tas nelaimingas malkas galėjau 
būti paleistas į visus keturis vėjus, 
nes vargu ar kuris kitas inspekto- : 

rius būtų drįsęs pasišiaušti prieš I 
apskrities viršininką. Ir ne tą vieną 
sykį. 

Antanas Giedraitis buvo išimti-
nai humaniška asmenybė. Jis visa- j 
da ieškojo, kas žmonėse yra žmo
niška ir tauru. To beieškodamas . 
Rusijoje susipažino su tada tenai 
populiariu tolstojizmu ir juo susiža
vėjo. Po pirmojo karo ir Rusijos' 

brauks. J 
Jau minėjau, ka į svetimųjų prie- i 

spaudos atsikratančiam ir iš nauja 
atsikuriančiam krašte atsiranda 
daug tuštumų, kurias reikia ver
kiant (ir greitai) užpildyti. Jas rei
kėjo kam pastebėti, reikėjo, kad atsi
rastu ir tokių, kurie, viską me
tę, šoktų jas užpildyti. Iš daugelio 
tokių į galvą ateina Antanas Gied
rius ir Pranas Dovydaitis, nes jų 
pastebėtos tuštumos buvo gretimos, 
giminingos ir joms užpildyti reikė
jo didelės asmeniškos aukos. Dovy
daitis pamatė, kad iš kaimo į mo
kyklas plūstant} vienkalbi Lietuvos 
jaunimą reikia būtinai aprūpinti 
moksline lektūra, padėjo j .Šalį savo 
mokslines aspiracijas ir ėmė leisti 
tam jaunimui mokslinius žurnalus 
(Kosmos, Logos, Soter), c Giedrai
tis pamatė, kad lietuvis vaikas, ne
turi ko skaityti, padėjo į Salį savo 
rašytojiškus užmojus ir atsidėjo pa
rūpinti skaitymų vaikams, kad jie 
turėtų kuo užpildyti savo augimo 
valandas, kad pamėgtų spausdintą 
žodj, kuris ateity turės tapti kasdie
nine šviesos ir žinojimo priemone. 
Jfs nenorėjo, kad laisvos Lietuvos Į 
vaikai augtų tokioj pat kultūrinėj 
tuštumoj, kokioj augo jis pats, ko- j 
kioj augo jo tėvai ir tėvų tėvai Už-1 
tat, padėjęs visas kitas svajones ir Į 
užmojus, šoko tą tuštumą užpildyti. \ 
Vos grįžęs iš Rusijos, jau 1920 me-

Atrodo, net ir juosta susijuosusį. s*ojimų. Šioje nuotraukoje ir yra vienas iš tų momentų. tais šoka leisti vaikams žurnaliuką 

Vėliau savo tolstojybę modifikavo. Į "Žiburėlį". Gražų iš viršaus, vai-
Arčiau susipažino su Vydūnu, iš r o d o s» i r karalius negalėtų papeikti,j Tautininkų metais tie mokytojai j kams tikrai paskaitomą viduje. O 
Rusijos parsivežtus marškinius pa-! ° 'Giedraitis pažiūrėjęs į paskrudu- ! pirmavo, kurie steigė jaunalietuvius.! kad visi tada labai aukštai siekė, 
keitė paprastais, bet evangeliško j s i3 žuv'V- "Labai atsiprašau, panele j Daugelyje vietų tautininkai inspek- tai ir bendradarbių negalėjo susi-
žmoniško taurumo neišsižadėjo, tik mokytoja, t amsu taip daug privar- Į toriai mygte mygo mokytojus į tokį j žvejoti. Kas rašys vaikams ir dar į 
išviršinį rusišką ženklą pakeitė lie- Z3* n žavis, matau, labai skaniai I darbą. Giedraitis nebuvo jokios par- j tokį laikraštį, kuris leidžiamas ne 
tuvišku: vietoje miestietiško kaklą-; padaryta, tik kad aš jos negaliu tijos žmogus ir jam mokytojas pir-1 Kaune, bet Dievas žino kažin ko-

raštą, atsiųstą per apskrities virši
ninką, su viršininko prierašu, kad 
inspektorius reikalą ištirtų ir mo
kytoją nubaustų ar kitaip kaip tokį 
gaivalą sutvarkytų. Man nuėjo per 
visą, kad mokytojo karjera kaip ir revoliucijos audrų grįžo tebesusiža-! 
baigta, nes apskrities viršininkas a- vėjęs tolstojizmo žmoniškumu fo
nais laikais turėjo daug galios, bet ' tam žmoniškumui pabrėžti tapęs ve-1 
Giedraitis tik šypsojosi. Kai, mė- i eetaru Net ir "Mūsų Turbarko"! 

- , , - . \. , - , , £!„ , . U JurDafKO i Worcesteryje, prie Antano Giedraičio buto buvo balkonas, i i kurio per na-
g-ndamas teisintis pasakiau, kad | 160 puslapio fotografijoje galime m s t o g u s v e r § s i v a i z d a s toU j vakarus. Horizontą mėlynavo tolimo* kalvos. 
panašiom ma.kom kūrena u- kitos . matyti Antaną Giedraitį, apsirengu-! Jis taip mėgo tą savo balkoną, kad .čia buvo net sofą pasistatei. Cia daug 
apy.inkės mokyklos, kad ir anų kai; sį baltais tolstojiniais marškiniais, j sykių valandų valandas jis ir mudu su žmona esam sėdėję ir M—gsl jo pa-
kurie mokytojai jau šnekino vals
čiaus žmones, inspektorius jau ir 
nusijuokė: "Tai va, kodėl tamsta 
kiršini žmones prieš valdžią. Nesi
rūpink", suramino išvažiuodamas, 
o vėliau sužinojau, kad ir kitur nu
važiavęs jau žiūrėjo ne vien mokslo, 
bet ir kokiom malkom tas mokslas 
šildomas. Niekas neklausinėjo, ko
kiais biurokratų takais jis ėjo, kokie 
revizoriai ką kur revizavo, kas kur 
buvo paliestas ar ne, bet kitais me
tais mokykloms privežė dvigubą 
malkų normą: vieną tais metais 
kūrenti dar žaliomis, o kitą išsidžio
vinti kitiems. Ir buvo ne tik tas vie
nas įvykis, bet atėjo ir suolų pride
rinimas mokinių ūgiui, ir mokyto
jams padoresnės gyvenimo sąlygos, 
ir vedusiems mokytojams leidimas 
dirbti toje pačioje mokykloje, ir 

raiščio dėvėjo saviškai pasirišęs I valgyti". "Bet čia mėsos nėra. Kepta 
tautinę juostą. B pradžių savo | n e taukuose. Vienam svieste", su aša-
žmonos Iliuminatos austą, o jau vė-1 tomis akyse aiškina mokytoja, ir j daryti ką norėjo. Galėjo dirbti su 
liau dukterų Danutės ir Grožvydos. j Antanui vėl reikia išaiškinti, kad jis šauliais, su pavasarininkais, su jau-

miausia buvo žmogus. Gerai atlikęs 
mokytojo darbą, galėjo savo laiku 

Mokyklas lankant, jam daug die-, nevalgo nieko, kas buvo gyvas, 
nų tekdavo būti kelyje, valgyti vis į Mes visi labai gerai žinom, kaip 

nalietuviais, galėjo rengti vaidini
mus, galėjo visą širdį atiduoti jau-

svetur, tai toji vegetarystė kartais į daugelį erzina, kai kiti nežino to, j niesiems ūkininkams ar skautams, 
pridarydavo ir Antanui ir. ?eiminin- j kas jam atrodo taip paprasta. Visi i galėjo rašyti knygas, fotografuoti, i 
kėms nepatogumų. Bent mokytojai 
jau visi žinojo, kad inspektorius ve
getaras, bet kas toji vegetarystė yra, 
tai ne visiems buvo aišku. Neretai 

esame girdėję šaukiant: "Kaip to ga- i pieštį paveikslus, veisti sodus, bites, 
Įėjo nežinoti?! Ir dar inteligentas!" auginti gyvulius, paukščius. Jeigu 

mokytojas šalia mokymo dar dirbo Iš Giedraičio to niekada negirdėjau. 
Jis labai gerai suprato, kad ko nors 
nežinojimas žmogui yra būtinybė, kuri mokytoja prikepdavo blynų 

senkapių apsauga. Vien tam, kur Į Ką kitą kaime lengviausiai sugrieb-! tai ir savo vegetariškus nuotykius 
aš pate tiesiogiai patyriau jo rūpės- I sį be mėsos. Atneša geltonus, pu- \ minėdavo su jumoru, niekada net 
tį, reikėtų ne vieno pašnekesio, bet riUSj rodos, burnoje tirpte tirpstan-*j nemėgindamas pašiepti ar pažemin-
kelių. Kai Raseinių apskritis ėmė 
statyti naujas kaimų mokyklas, tur-

:> įsitikinimų užkarti. Jis 

čius, o Antanas: "Ar tie blynai tik ne; ti per nežinojimą į nepatogią padėtį 
su taukais kepti?". Toks draugiškas,! patekusių šeimininkių. Žmogus 

būt vienoje iš pačių pirmųjų teko; lėtai, net su šypsena veide pasaky-ijam bu o vertybė, tą tikėjo ir t o 
ir man dirbti. Giedraitis, atvažiavęs j tas klausimas mokytojai veidus vi- į laikėsi ; rink Dieve, nemėgino nie-
į naująją mokyklą, apsižvalgė ir pa- j s a d a raudoniais išberdavo. "Tai tik 
sakė: "Pats jau visą žiemą čia išgy- Į truputėlį keptuvę pavilgiau." "Kad 
venai, ar manai, kad čia viskas ge- | s u taukais kepto negaliu valgyti", 
rai padaryta". Kur tau bus gerai; pasiaiškina, ir ką tokiu atveju varg-
vienas iš pirmųjų darbų. Bu-1 šei mokytojai bedaryti, nebent porą 
vo smulkesnių, bet buvo ir pagal- į kiaušinių mesti į verdantį vandenį", 
bos šaukiančių negerumų. Gied- į 0 inspektoriui pietūs baigiasi tuo 
raitis viską rūpestingai susižymėjo, Į p ačiu , kuo prasidėjo pusryčiai. Kar-
o po kokio mėnesio ar dviejų atva-, tą, berods, jauna Pociūnų mokyto-

ką kitą, Giedraitis tą ypačiai verti
no, tik žiūrėjo, kad pašalinis užsiė
mimas nenuneštų mokytojo į šalį ir 
nenukentėtų mokykla ir vaikai. Or
ganizacijų viršūnėse sėdintiems to
kia tik bendrąja krašto pažanga be
sirūpinančio žmogaus laikysena pa- ; n a i ^ n e t "gerokai prasiskolinęs, 

kiam užkampy — Jurbarke. Tai rei- j 
kėjo ir pačiam jį prirašyti ir dar iš Į 
savęs pinigo pridėti, nes iš to, ką j 
Švietimo ministerija mokėjo už siun
čiamus „Žiburėlius" į mokyklas, ir 
iš labai menko prenumeratorių 
skaičiaus, už viską užmokėti neužte
ko. Tais laikais suaugusių laikraš
čių kaimiečiai menkai teprenumę-
ravo, kas tau prenumeruos .vaikams. 
Užtenka, kad vadovėlį šiaip taip 
nupirkdavo. Atsimenu, į Baisogalos 
pradžios mokyklą teateidavo tik vie
nas "Žiburėlio" egzempliorius, ir kol 
pereidavo per visų rankas, nebe 
daug kas iš jo ir bepalikdavo. 

P a ketverių metų, nepakeldamas 

tikti negalėjo. Buvo momentų, ypač 
į trečiojo dešimtmečio galą, kad jis 
net ir pasiskųsdavo. Esą žmonės net 

perleido "Žiburėlį' į Kauną Lietuvos 
Raudonajam kryžiui, ir laikraštukas 
iš karto taip susmuko, kad vaikai 
nė į rankas nebenorėjo imti. Tą ma 

žiavo apskrities valdybos pora žmo
nių su pačiu apskrities inžinierium. 
Visi neatrodė labai patenkinti, ypač 
inžinierius, pagal kurio planus mo
kykla buvo statyta, bet vis tiek iš-
sišnekėjom, viską apžiūrėjom, ir iš-

ja, sužinojusi, kad kitą dieną atva
žiuos inspektorius, kuris nevalgo 
mėsos, įprašė mokyklos šeimininką, 
kad tas kaip nors parūpintų žuvies, 
kurios Lietuvoje ne visur ir ne visa
da būdavo lengva gauti. Šeiminin- į augliu. Krikščionių demokratų val-

važiavo. Nors iš pažįstamų ir gir- j foj dar su patamsiukais išvažiavo į j dymo metais mokykloje nedirbau, 
dėjau, kad valsčiun nuvažiavę jie j padubysį, tenai per žmones susi- j bet žinau, kad jie dėjo labai daug 
gana piktai pašnekėjo ir apie ins- j klausinėjęs, kur galėtų gauti žuvies, į vilčių į pavasarininkus ir protega-
pektorių ir apie mane, bet kai už •. parvežė porą gražių lydekų. Moky- i vo tuos kaimo mokytojus, kurie 
metų statė kaimynystėje kitą tokią į to ja ištaisė puikiausius pietus, kad, i juos organizavo ir su jais dirbo. 

kam 
buvo t'.ics: laikėsi savo, leido ki- j visiškai ne iš švietimo ministerijos 
tiems irgi laikytis savo. Žinoma, jei- į spaudžia, kad ragintų mokytojus j t e i r Giedrius, nes po metų, vėl suė-
gu kildavo kalba, mokėjo savo pa- { sugyvinti savo rajone jaunalietuvių j m e s fo^ i r ' išteklius, šoko leisti 
' ' : " " ""• ^ i * 1 3 - " J u k N organizacija, jie tur i : "Saulutę". Kai pats pradėjau dirbti 

savo žmones, tegu patys pajuda. Te- mokykloje, mokyklos knygynėlyje 
gu patys, jeigu nori, randa talkinin- R a udonojo kryžiaus komplektai gu-
kų mokytojų tarpe, bet gražumu, j iėj0 1 ^ ^ neliesti, o "Saulučių" 
ne prievarta. Aš negaliu kilnoti mo- ' ^ v o belikę skudurėliai. Tik ir toji 
kytojų iš vietos į vietą ne dėl mo-1 "Saulutė", nors ir paskaitoma ir 
kyklos gero, bet dėl vienos ar kitos š i a i p l a b a i ^ ^ ^ i e i d ž i a m a ) p i n i . 
organizacijos žmonių noro. Kad, va, gjjj^j Giedriui buvo sunkiai pake-
turint galvoje ir patį. Ar būtų iš 
mano pusės protinga liepti mesti į 

žiūrą ginti, bet visada ramiai, pro
tingo pašnekesio forma, be pažemi
nimo ir užgaulume. 

Ta žmogiško taairumo ir vydū
niško "sau žmogaus" ypatybė jį ly
dėjo visur ir gal net ne visada buvo 
jo karjerai į sveikatą. 

Vyresniq'i gerai atsimena, kaip 
mūsų partijų vadai, sėdėdami Kau
ne, labai rūpinosi savo partijų prie-

liama. Kai vėliau ją perėmė leisti 
"Dirva", Antano pečius dar tebe-

šalį dirbamą darbą ir organizuoti. s p a u d ė ^ j^b, a r ^ n e f j į į į 
jaunalietuvius". Tada jis jau žinojo, i j ^ tūkstančių skola, 
kad esu parašęs dvi knygas ir ra- , . . . . . . . . . 
i . „x- įZT,. u x • i - Vehau, po trisdešimtųjų metų, šau trečią, o be to abu iš vieno bu- ^ , . r , . " . , H ' 

. . . , - _.. ,. atsirado ir daugiau geru vaiku ra-

Antanas LAedraJt s u- Jurgis Jankus Vvoreheatery, Mass., Maironio ps.-km. 

vom pradėję rašyti artimosios aplin
kos pažinimo vadovėlį. 

Kartais mudu net pasijuokdavom, 
jog esam laimingi, priklausydami tik 
vienai partijai — lietuviškai, ku
rios tikrieji nariai yra vis Lietuvos 
ir net užsienio ktiuviai. Antano ne
bėra, bet aš ir dabar negaliu skųs
tis, kad tai partijai dar tebepriklau
sau. 

Tai viena Antano Giedraičio vei
do pusė, kurią pažino Ir gal dar 
šiek tiek atsimena tie, kuriems teko 
kartu dirbti, bendrauti, šalia vienas 
kito gyventi ar kaip kitaip, tiesiog-
giai ar netiesiogiai, su juo susidurti. 
Bet jis turėjo dar ir kitą veido pusę, 
nebe Antano Giedraičio, bet Anta
no Giedriaus. Antano Giedriaus — 
rašytojo. 

Niekas negali pasakyti, kokio gi
lumo ir pločio iš jo būtų išėjęs ra
šytojas, jeigu būtų augęs norma
liam laisvam krašte, ar net jeigu 
grįžęs iš Rusijos būtų sustojęs kur 
Kaune ir nebūtų siekęs Jurbarko, 
kuriam jo kaip tik labai reikėjo. Pa
sirodo, jo reikėjo ne tik Jurbarku!, 
bet ir visai atgimstančiai Lietuvai, 
ir čia jo įmintų pėdų jau niekas iš 
mūsų kultūros istorijos nebdi-

šytojų, bet pirmame dešimtmetyje 
vaikams tikrai paskaitomas tebuvo 
beveik tik jis vienas. Ypač didelis 
Giedriaus nuopelnas yra pasakos. 
Ir jo paties ir per jo plunksną perė
jusios liaudies pasakos. Aš nekartą 
esu jį vadinęs lietuvių broliais Gri
mais, tą pat} tebejaučiu ir dabar. 
Jeigu jo pasakų išleidimo metu bū
tumėm jau turėję brandžią savo ra
šytinę kultūrą, Jis butų iš karto įsi
rikiavęs | mūsų raitijos elitą, bet 
anuo metu išėjo taip, kad vaikams 
rašė, tarp vaikų jis pats ir jo dar
bai ir tepasiliko. Visiškai nenuosta
bu, kad prieš keletą metų vienas iš 
bičiulių rašytojų, pamatęs Antano 
Giedriaus pavardę rašytojų sąraše, 
su pyktelėjimu nei tai pasakė, nei 
u i paklausė: " O ko tas čia atsirado? 
Kas j | { Rašytojų draugiją priėmė? 
Ką jis parašė?" Reikėjo aiškinti, Vad 
tas nevertas Giedrius yra daugiau, 
o gal ir net geriau, rašęs net tada, 
kai pasipiktinęs bičiulis dar be kel
nelių tebebėgiojo, o kai ėmė sava
rankiškai paskaityti, gal tie pirmie
ji skaitymai ir buvo to "nerašytojo" 
Antano Giedriaus. O taip. Tada at
siminė ir jis. Aną tikrai atsimenąs. 
Net paminėjo kelis jo ir jo sulitera

tūrintų pasakų vardus, tik ne 
galėjo surišti vaikvstės laiko su 
bartimi. »•»* * 

Ką tik pasakiau, kad jo darbai 
vaikuose ir pasiliko. Reikštų pasa
kyti, kad jo darbai į vaikus tiesiai 
smegte susmego. Susmego nebeiš-
raunamai, ką paliudijo ir ką tik pa
minėtas bičiulis rašytojas. Esu- dir
bęs keliose mokyklose, dar didesnio 
skaičiaus knygynėliuose esu dairę
sis, ir niekur nemačiau jo knygu
čių nesuskaitytų ligi nebepaskaity-
mo. Gal taip ir reikėjo. Jis užpildė 
mūsų kultūriniame augime šaukte 
šaukiančią tuštumą, paskatino au
gančius dairytis plačiau, matyti ^to
liau, ir tai gal ir buvo ir ywu di
džiausias jam atpildas. Dabar yra ki
taip, dabar vaikams rašyti, ir,.dide
liam rašytojui nebe sarmata, .bet 
ta ip nebuvo anais laikais. Tada pa
šyti vaikams reikėjo daug atsižadė
ti, ypač žmogui, turinčiam plates
nių užsimojimų, o Antanas Gied
rius turėjo ir tokių. Kartais parody
davo skirsnių iš planuoto romano, 
kurie tada būtų sukėlę pasipiktini
mo audrą. Dabar ne, dabar būtų la
bai modemiški, bet ne tada. Kartą 
pasakiau, kad galėtų vieną kitą ga
balą perleisti per "Vairą". Ar nori, 
kad Tamošaitis (Izidorius Tamošai
tis buvo "Vairo" vyriausias redak
torius, irgi jurbarkietis) manę jš 
Jurbarko išguitų" šypsodamasis 
atsakė. ^ . . 

Jis nebuvo ir vien mokyklos bėi 
knygų žmogus. Jis buvo ir sodinin
kas ir bitininkas, gautus iš 'buvusio 
dvaro du hektarus Nemuno šlaito 
pavertė savotišku botanikos sodu. 
Čia prisodino visokių vaismedžių ir 
nevaismedžių, kokie tik galėjo aug
ti mūsų klimate. Jis vienas iš pir
mųjų sau ir visai savo šeimai pa 
dirbdino pašliūžas ir sukonstravo 
roges su pašliūžų pavažomis. Jonfls, 
jo paties vairuojamomis, bent ketu
riems buvo galima švilpte švilpti 
nuo statoko Nemuno šlaito, kad net 
kvapą ėmė. 

Keturiasdešimt ketvirtųjų metų 
vasarą apie Jurbarką prisisirinko ga
na geras skaičius mokytojų. Iš pra
džių buvo ramu. Frontas sustojo 
ties Raudone, tik vienas kitas lėktu
vas retkarčiais į tą pusę atskrisdavo, 
numesdavo kokią bombą, naktį pa
kabinėdavo lempų. Apie vidurį 
rugpjūčio vokiečiai pradėjo gaudyti 
vyrus be darbo pažymėjimų apka
sų kasti. Visi mokytojai, žinoma, 
tokių pažymėjimų neturėjo. Su-
šnekom su Giedraičiu, kad reikta 
juos kaip nors gelbėti, o proga buvo. 
Artėjo mokslo metų pradžia, tai su
metėm visus mokytojus paskirstyti 
į Jurbarko ir pajurbarkės mokyklas. 
Kad paskirstymas būtų lengvesnis, 
pasikvietėm kaimynystėje gyvenanti; 
Jurbarko gimnazijos direktorių, kad 
keletą mokytojų ir jis į savo gimna
ziją prirašytų, bet tas iš karto sto
jo piestu.Jis dar nežinąs, kiek moky
tojų sugrįš į darbą, o viršaus įrašy
ti negalįs. "Ar žinot, kas bus, kai 
vokiečiai tokias machinacijas srži-
nos? Sušaudys! Vietoj sušaudys*. 
Veltui mėginom įtikinti, kad karo 
komendantas nei žino, nei jam rūpi", 
kiek kurioje mokykloje yra mokinių' 
ir kiek jiems reikia mokytojų. Di
rektorius buvo išsigandęs ir n ė į 
jokias šnekas nebesileido. c 

Kitą dieną nuėjom pas f i f V Ž f . 
viršaitį pasišnekėti, kad reikėtų 
bent Jurbarko valsčiuje pradfetif ^su-
pintis mokslo metų pradžia. Ins
pektorius yra, mokytojų yra, tik #a»-
kia iš vietos karo komendanto gau
ti leidimą. Viršaitis sutiko. SuraSėav 
visus mokytojus, kiek čia žinofam. I 
tokią Kalnėnų dviejų komplektų, 
mokyklą prirašėm net septynis, 
komendantas visiems išdavė da rbo 
pažymėjimus ir dar pagyrė, kad rūpi
namės tvarka. Kai grįžome atgal 
apsirūpinę pažymėjimais ir kai juos 
pažiūrėjęs ant Mituvos t iko stovįs 
sargybinis net nemirktelėjęs leido si
ti savo keliu. Antanui šyptelėjau:* 
„Ar taip ir nebijai, kad gali imti h* 
sušaudyti". "Eik, jau eik, ims čia « i 
gerą darbą ir šaudys. Apiperkūn««-
ti gal ir apiperkūnuoti, gal į apka
sus išvaryti, bet šaudyti tat ne. N e 
už mokyklas", atsakė pro vieną "pu
sę lūpų šypsodamasis, ir jo šyp«ų 
atsimenu net ir šiandien. Ne, An
tanas Giedraitis nebuvo bailus. • >-

Tas jo nebailus darbas neilgai te-
fin (Nukalu i 3 pu*L) 

-'"F-
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Penki Jurgio Gliaudos apsakymai 
• M i , _ , __ ; 

: * « L VISVYDAS 

JuiTfM Gliaudą, BAUSMĖ. Novelių 
rfekinys. Išleido "Nida", Londonas, 
AogUjoj, 1980 m. Knyga 150 psL, kai-
nt,minkštais viršeliais-— $8.05, kie
tais.,, viršeliais — $9.30, gaunama 
"Jfeauge". 

ir 

-^Jtrrgio Gliaudos knygų aruodas 
"i^errraf-pagausėjo apsakymų rin
kiniu "Bausmė". Sis palygint plo-
rias' Londono Nidos leidinys yra 
pažymėtas 3.50 svaro kaina. Pa
rauginus iš 2.40 (toks dabar sva-

~ f b t ~ dolerio santykis) išeina 8 
aoferiai ir 40 centų. įsivaizduo-
fcrte^*— už 150 puslapių knygelę! 
Nieko nepadarysi .pabrango po-
prcffuc. Tai tikra infliacinė baus-
me'^iėtuviškų knygų mėgėjams, 
Saugiausia pensininkams. Priėję 
prie knygų platintojų stalo, jie il
gai'narhletiškai svarsto: pirkti ar 
ĮiįfirM 
.^i j i lyčiau pirkti. Platintojai 
įlsausrnę" gal pardavinėja ir ma-

^zesn^ kaina. Be to, J. Gliaudos 
jperikiuose apsakymuose yra su-
telkia gan įdomi lietuviška bui
tie: orąeities ir nūdienos paveiks
lai. 

..^(ĮMbyelėje „Garbės vartai" skai
tl ine 0 apie žiaurų, patvirkusi 
dvarponį, gyvenusį M. Valan
čiaus, .vyskupavimo metais Var
nių pašonėje. ,.Bausme" pavadin
a m e pasakojime regime seną, 
skurstantį poetą Antaną Strazdą 
savo. liaudiškoje aplinkoje, savi-
|ftj. bendraujantį su gamta ir 
žmonėmis, mintimis skriejantį į 
sąyo^ praeitį. Novelė užsibaigia 
anekdotiškai. I tarybinę padan
gę nukeliaujame, skaitydami ap
sakymą „Viena diena pensinin
kes Stankuvienės gyvenime" ir, 
-6:9 O n n i ' I ' . l ' S H- CTOJI . I •»- SI V 
rrįan^ manymu, geriausią sio rin
kinio kūrinį „Kedro riešutėliai". 
Xup,, tarpu „Velykinio triptiko 

Apie Salomėją Nėrį Lazdijuose 
1980 m. gružes 10 d. Kaune Į 1914 m.) ir dabartinę (iki 1931 

mirė Julija Ičkauskaitė-Vosylienė, Į m.) lietuvių literatūrą — moki-
buvusi ilgametė Seinų (Lazdijuo- nių bei mokytojų akivaizdoje su
se) gimnazijos lietuvių L ir Ii- j kompromituoti Sal. Nėrį, tuo me-
teratūros mokytoja, su kuria a r j tu mokytojavusią Lazdijuose" (ci-
timai bendravo poetė Salomėja tata iš minėto St. Petrausko 
Nėris, 'kartais blogesnėj nuotai
koj pas ją ir apsinakvodama, 
Vosylienė keletą kartų bandė 
atitaisyti (nesėkmingail) klaidin
gus pareiškimus apie Sal. Nėrį. 
gimnaz. direktorių kun. J. Star
kų ir kitus dalykus, pasirodžiu
sius komunistinėj spaudoj. Jai j 
mirus, rasti tų pareiškimų spau
dai tekstai čia spausdinami: 

L Prieš keletą metų „Nemu
no" žurnale buvo įdėtas straips
nis apie Salomėją Nėrį (autorius 
St. Petrauskas). Ten buvo apra
šyta, kaip Seinų Žiburio gimna
zijos direktorius kun. J. Starkus 
persekiojęs Salį Nėrį, net liepęs 
lietuvių k. mokytojai per paskai
tą iškritikuoti. Kadangi aš su 
Sal. Nerimi tais pačiais metais 
atvažiavau į Lazdijus ir dirbau 
toj pačioj gimnazijoj, mėginau 

straipsnio). 
Iš tikrųjų buvo taip. Lazdijų 

gimnazijoje įvairių minėjimų bei 
sukakčių progomis pranešimus 
ruošdavo atitinkamų specialybių 
mokytojai. Direktorius nenurody
davo iš anksto pranešėjams nei 
smulkesnės medžiagos temai, nei 
paruošto pranešimo netikrinda
vo. 

1929 m. gegužės mėn. suėjus 
25 metams, kai buvo leista lie
tuviams spausdinti lietuviškus 
raštus lotyniškais spaudmenimis, 
man, kaip lietuvių k. mokytojai, 
be jokio atskiro įsakymo, teko 
skaityti pranešimą. Aš pasirin
kau temą: draudžiamojo (1864-
-1904) ir laisvojo (nuo 1904) 
laikotarpio lietuvių literatūros 
dvasia. Taigi, 1929 m. aš jokiu 
būdu negalėjau kalbėti apie lie-

nusviesti tą klausimą taip, kaip | tuviŲ literatūrą ligi 1931 m., kaip 

atlaidžioje meilėje. Gyvenimas nančią, ir mėtinėja abiejų rankų 
triumfuoja. Skaitytojas pasijunta 
tarsi apviltas, kai novelės pabai-

yra buvę. Savo paaiškinimus pa
siunčiau „Nemuno" redakcijai. 
Man pasiūlė aiškintis su straips
nio autorium. Aš nemačiau rei
kalo aiškintis asmeniškai, nes 
straipsnis paskelbtas viešai, ir 
žurnalas atsakingas už informaci
jos teisingumą. 

Pastabos dėl St. Petrausko, S. 
delnuose". Taip mes vaikystėje 
mėtinėjome karštas bulves. To

goje Rūtos dvasinį prisikėlimą' liau: "Raiškių prisiminimų srovė, j N ^ ^ ^ J i n i o " „ ^ i e j a u s 
«»<-*i sesers Zitos kerštingas į sutikus čia Petrę, tėškė į sąmo-j d i r e k t o r i a u S ) straipsnio, išsp 

m ę nelyginant širšių spiečius p e n t i n o " žornale 1967 m. 
puola žmogų, koja užkabinusi 

sudarko 
žygis. 

Apsakymas „Viena diena pen
sininkės Stankuvienės gyveni
me" neabejotinai savo ironiškai 
pašaipia gaida šliejasi prie pana
šaus pavadinimo A. Solženicino 

kelmą, kuriame įsikūrė širšynas". 
Kur kas lygiau parašyta isto

rija apie A. Strazdą. Yra taikliai 
vaizdingų detalių, įtikinančių 

valstiečių 

i&ar'pose įvairiai parodoma, ko-, a v i e t ę . Ji yra izoliuojama. To 
kios prasmingos yra Velykos l i e - j d a r neužtenka. Ją apgauna ap-
£™iu camnnri • silankę 

pirmosios pagarsėjusios knygos I &"*!%* i anuometinį 
apie Ivaną Denisovičių. Ir senutė' gyvenimą ir į paties Strazdelio 
Stankuviene yra įkliuvusi į tary- b ū d a - „Strazdelfc buvo, kaip sa
bini narvą Vtaarifc *di6rms rsai- **kaimioerai, tikras aukštas kuo-
S ^ M t o f f i S t | t a - * S & * lis buvo l*bai kytoia ir J . ta™, * Q*m K-
stangas ją perkelti į bendrą gy-!Hesas> stambiakauhs, sukumpęs. 

' Rankos lyg pernelyg ilgos, kojos 

Labai nustebau perskaičiusi 
„Nemune" St. Petrausko straips
nį „Nueitą kelią nulaužiau", kur 
kai kurie faktai nušviesti netei
singai. 

Kadangi tuo laiku Seinų „Ži
burio" gimnazijoj Lazdijuose bu
vo tik viena lietuvių kalbos mo-

„Gražus, tamsus sis mtiBrai ir gilus". 

tuvių sąmonei. 
JV;Kuo išsiskiria „Kedro riešutė-
įa i "? Ogi tuo, kad J. Gliaudą čia 
ųej&ileidžia į glaudų flirtą su kal
ba. Ta ip sakant, neieško atran-
k į į į j r „tuo pačiu trankių žodžių. 
įįį&į pa t pirmo sakinio („Pen
kiolika'.metų Rūta ilgėjosi sugrį
žimojiįenos") jis mus informuo
ja^ ąp|e,veikėjos Rūtos gyvenimą: 
sįuįkią tremtį Sibire, jos meilę 

ateistiniai antireliginio 
muziejaus organizatoriai. Jie pa-
sijuoka iš jos pamaldumo. Stan
kuvienė jaučiasi labai nelaimin
ga. 

Nekaip išėjo J. Gliaudai su 
kiaurai neigiamo charakterio pa
vaizdavimu apsakyme: „Garbės 
vartai". Nedorybes kraudamas 
dvarininkui Vilpuševičiui, auto
rius prarado rašytojišką bešališ-

Uętuvoje likusiam vyrui Petrui, į kurną. Vilpusevičius pavirto ste 
jįju religingumą. Slaptai sugrį-! reotipiniu blogio įkūnijimu 
žjĮisL,iš Sibiro į Vilnių, Rūta susi-

a. su antrukart vedusiu Petru, 
nubrėžtas su rašytojišku 

paprastumu. Petro ir Rozalijos 
Kelnaičių bute, Rūtai apsilan
kius, trijų žmonių jausmai susi-
raizgoJ kietą lemties mazgą. Vie-

persūdyta Čičinsko kopija. Net ir 
pasakojimo stilius čia gerokai 
pertemptas. Sakiniai ne rašomi, 
o tiesiog literatūrinami, dargi su 
vokišku ekspresionizmu. Bū-

lyg pernelyg prasunkiąs. Kojos 
kažin kaip savotiškai stipriai rė
mėsi į vėjuje papurusią veją". To
kį Strazdą įsivaizduoja J. Gliau
dą. Sakyčiau, lyg pernelyg sugre-
mėzdintą. 

Besistengdamas atkurti Lietu
vos senojo kaimo atmosferą, au
torius, kaip ir ankstesnėse kny
gose, griebiasi retų žodžių, net 
perkuria žodyne saugiai įsitvirti
nusius. Šitaip rašant, ilgainiui iš
eivijoje subrendo gliaudiškas sti
lius. Jo ypatingas bruožas: stili
zavimas bet kuria kaina, kad tik 
gautųsi grožinė proza. Su šia ma
niera ne vienas skaitytojas pasi
kamuoja, o recenzentui tokiu bū
du yra apie ką nors šnekėti. Ir 
dabar „Bausmės" puslapiuose tu-

kauskaitė, dabar Vosylienė), to
dėl jaučiu pareigą pataisyti klai
das ir viešai pareiškiu: gimna
zijos direktorius J. Stankus nie
kad nėra man liepęs „perskaity
ti paikaitą apie prieškarinę (iki 

tu t 

nedaug. 
Suprantama, J. Gliaudą nesie

kia novelių meistro karūnos. Jam 
pakaktų nuoširdaus skaitytojų 
dėmesio. Šiaip ar taip šioje pa
sakojimų penkinėje siužetai yra 
įdomūs. Tai juk mūsiškas laukas. 
Autorius yra gabiai surinkęs rei
kiamą medžiagą. Iš visko sudėjęs 
struktūriškai vykusius apsaky
mus. Jie perpinti dialogais, vei
kėjų savižvalgomis, prisimini 

tent: „... parko medžių viršūnių 
tinklas atrodė kaip spąstai, kurie, rime M u i 4 stilistinių retenybių: 

nok7tereikia* dviejų švelnių Kai- pagavo merdinčią vakaro saulę, i spanglys, atšešėliai, spindžiai, 
nąičių dukrelių pasirodymo, ir I Saulė buvo kaip žarija, kurią iš- Į tvankstė, naktibaldūnai, kybėjo, 
Rūtos kerštinga įtampa sutirpsta ! rovė iš žaizdro aitrią, oda svili- ūžsmas... Ačiū Praamžiui — jų 
m - & 

rašo S t Petrauskas. Kadangi drau 
dimo laikotarpio literatūroje vy
ravo patriotiniai ir visuomeniniai 
motyvai, tai aš, lygindama tų 
dviejų laikotarpių rašytojų min
tis, pastebėjau, kad kai kuriems 
naujosios literatūros atstovams 
trūksta idėjingumo, o jų indivi
dualizmas plačiajai visuomenei 
buvo nesuprantamas ir nepriim
tinas. 

Jokio Sal. Nėries eilėraščio 
kaip „dekadentinės — amoralis-
tinės poezijos pavyzdį" (kaip nu
rodyta straipsnyje) neskaičiau ir 
savo pranešimu neturėjau tikslo 
sukompromituoti Sal. Nėrį 

II. 1978 m. spalio mėn. „Švy
turio" 20 nr. vėl pasirodė ana
logiškas J. Keliuočio straipsnis. 
Vėl parašiau paaiškinimą „Švy
turio" redakcijai, o nuorašą siun- j 
čiu Lietuvių k. ir literatūros in- i 
stitutui. Reikia galų gale užkirs-J 
ti kelią versijai apie Sal. Nėries 
persekiojimą Lazdijuose. S a l Nė
ris nuo pat pirmųjų dienų buvo 
nepatenkinta paskyrimu į Lazdi
jus, o dėl to nėra kaltas nei di
rektorius, nei mokytojų kolekty
vas, nei kiti lazdijiečiai. 

Kas abejotų mano teiginių tei
singumu, tam praverstų atidžiai 
perskaityti amžininkų atsimini
mus apie Sal. Nėrį, tada įsitikin
tų, kad ją „skriaudė" ne tik Laz
dijuose, bet ir Panevėžyje. 

Jūsų žurnalo 20 nr. 1978 m. ^ ^ _ _ ^ _ 
spalio mėn. išspausdintame J. Ke- j 
liuočio straipsnyje „Pokalbis per j vyskupą sudrausti kun. J. Star

kų, kad šis „nemaltretuotų" ir 
nepersekiotų Sal. Nėries. Niekad 
neteko matyti ar girdėti, kad J. 

Nuotr. Algirdo Grigaičio 

^J-ro5t 

. i 

SUSTOJUS PRIE MIŠKO SNIEGUOTĄ VAKARĄ 

Kieno šis miškas, aš manau, žinau. 
Jo namas yr kaimelyje, tačiau: 
Jis nematys manęs sustojant čia 
Stebėti mišką, sniego pustomą. 

Arkliukui mano rodosi keistai — 
Sustoti čia, kur triobesio nėra. 
Tarp ežero ir tarpe medžių 
Tamsiausią viso meto vakarą. 

Pakrato jis pakinkto skambalus. 
Lyg klausdamas, ar būčiau pasiklydęs. 
Ir kitas vienas garsas nuaidįs. 
Vėjelio ir snieguolių šlamesys. 

Gražus, tamsus šis miškas ir gilus. 
Bet aš turiu tesėti pažadus: 
Mylių mylias prieš miegant dar keliaut, 
Mylių mylias prieš miegant dar keliaut. 

Iš Stasio Pi l k o s vertimų palikimo 

d 

-

: 
Į 
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mais, gamtos aprašais. Žodžiu, su didžiąją pertrauką", kur rašoma 
forma autoriui joks vargas. Sun- apie Salomėją Nėrį, kai kurie 
kiau su sakinių ar žodžių derini-' man žinomi faktai nušviesti ne-
mu, su paprastumo nuovoka. Na, teisingai. 
tiesa pasakius, o kas yra tobulas 
šioje srityje? Gera novelė — re
tas perlas. 

_ i i i 

Antinas Giedraitis - Giedrius 
(Atkelta i i 2 psl.) 

ttttko. "?b poros mėnesių reikėjo vi-
stefcis smukti per sieną, bet per tą 
laUtą Jurbarko apylinkės mokytojai 
vtsftfcHi laisvai vaikščiojo, o be 
GičdiviSto išrūpintų popieriukų 
g*li ne vienas amžiams būtų pali-
kf '̂ffpteasuose, nes kuo toliau, gau-
dftnas vis labiau didėjo, tik mo-
kjaėfų įselietė. 

»f«ru daug vėliau, jau čia Ameri-
fc^B, >įh apsigyveno Worchestery, 

i 
džiaugdavo tuo, ką 

1. Pirmiausia tenka pastebėti, 
kad Sal. Nėris universitete stu
dijavo ne keliolika, kaip rašo J. 
Keliuotis, bet tik trejus metus. 
Teologijos - Filosofijos fakultete, 
kur studijavo Sa'l. Nėris, mokslas 
trukdavo tik šešis semestrus. Kai 

Starkus užgauliotų ar niekintų 
Sal. Nėrį. Net atrodė, kad Sal. 
Nėris turi daugiau privilegijų, 
kaip kiti. Pavyzd, kai S. Nėris at
važiavo į Lazdijus, direktorius lei
do jai apsigyventi gimnaz. patal
pose; ji ir po švenčių ar atosto
gų ne visada laiku sugrįždavo. 

1928 m. rugsėjo mėn. Sal. Nėris Sal. Nėris lankydavosi pas J. Star-
buvo paskirta į Seinų „Žiburio" I kų „arbatėlėse", kurias jis su-
gimnaziją mokytoja, ji jau ture-1 ruošdavo labdarybės vakarėlių 
jo universiteto baigimo diplomą.' rengėjams, dalyvaudavo jo orga-

2. Gimnazijos direktorius kun. i nizuojamose išvykose po Dzūki-

kad Antanas serga. Irgi pasitaikė Į nutrinama nuo mūsų žemės veido, 
važiuoti pro šalį, užsukom ir radom j Kur buvo keli kaimai, tenai gal jau 
jau ligoninėj, dar šviesiai tebėgai- i tik beprasmiško, kraštui svetimo 

jau yra padą- vojantj, bet vaistais apsvaigintą, Į vardo kolūkis, vardus turėję upeliai, 
ręs, ir pasiskųsdavo, kad net pažą-, silpnai žodžius besurenkantį. Atsis-! virsta bevardžiais grioviais. Lietuvo-
dus davę žmonės nesiskubina duotų veikindamas pasakė: "Kai nustos; je dar ne taip blogai, kaip Rytprū-
pažadų išpildyti, užtat ir pati kny- svaiginę vaistais, sugrįšiu namo, ta-' šiuose. Čia dar visko neperkrikšti-
ga labai velkasi ir verčia net kitus j da pačiam pasakysiu labai svarbių nėja rusiškai, bet išlengva naikina,: J. Starkus, duodamas mokytojui ją. Kad dir. J Starkus neperse-
darbus vilkinti, kurių nemaža dar j dalykų. Tokių, kur dar niekada ir! kad žemė nebetektų savo veido,! temą, kuria reikia skaityti mo- j kiojo Sali. Nėries, rodo ir J. Ke-
buvG užplanavęs. . 'niekam nesakiau. Galėsim ir į pa-i kad taptų beveidė didžiosos tėvy-į kiniams pranešimą, niekad ne-, liuočio atpasakotas epizodas, kai 

Kartą tas buvo vieną vasarą • ties mašiną surašyti". nes dalis. O i? knygos niekas tų I nurodydavo (visur Julijos I.V. | Sal Nėris 1930^m., negavusi Kau-
prieš jo'mirtį, paprašiau, kad pasi- Ir nebepasakė. B to svaigulio ne- vardų jau nebeštrlna, ir kada j pabraukimai), kaip tą temą nag- ! ne darbo, „grižo i Lazdijus, atsi-

nors, kai likimas geruoju šonu at- j rinėti, paruošto pranešimo ne- eme savo atsistatydinimo rastą 
sigręš į mūsų pusę, jeigu ne mes, j tikrindavo, po pranešimo jokių ir toliau pasiliko ten mokytoja", 
tai koks nors kitas lietuvis, knygą į pastabų nedarydavo. Taip buvo Kodėl J. Starkus nepasinaudojo 

šnekėtumėm į magnetofoną. Jis at
sisakė. Ne todėl, kad nenorėtų ko 

bepakilo, bet ir nepakilęs per var
gus, nepriteklius, dažnai net paneig-

Y.uiu.oin; pasakyti, bet kad negalįs šnekėti, kai, tas, nevertintas, savo darbais pasi-, 
M»s*, knr pro šalį pravažiuodami mato čia pat mašiną besisukančią/šutė sau mūsų mokyklose ir kultu- \ atsivertęs, keliais vaikščios ir ieš-įir J. Kelį^*Ws*«*" a t f -
vi^paspkdavom aplankyti Antano, j Sakė, tuoj pradėsiu maišytis ir iš ros istorijoj tokį paminklą, kurio' kos, kur čia buvo Gudgiris kur Ke- •» '> - S , " V m n f f l r a 4 , ' ' " " -
Jtegyveno seno namo pačiam viršų- I viso mėginimo nieko neišeis. Neuž-1 amžiai greitai nesugriaus, o savo purgalis, kur Pedamgalis, Švilpynė, 
j«, net nebežinau trečiame ar ket- sispyriau, o šiandieną, nors ir sako, i Jurbarkui, kurio šviesumui negailė- Tidikas, Trumpė ar Velnio darže-
vlname aukšte, j kurį reikėjo lipti, i kad palieto pieno nebereikia gailėtis, jo nieko, pastatė irgi nerūdijantį pa-, &• B knygos tų gražių vardų 
lipti"ft« dar lipti, o jis visiškai nešis-Į vis tiek gailiuos, kad neužsispyriau minklą — knygą "Mūsų Jurbarką".' joks komisaras, nors ir rusiškiau-
k^d*mas tą kelionę sukardavo perjir neužrašiau to, ką jis tą vakarą ir Toji knyga šiandien gal daug kam šias, nebeištrins. Jie liks, kada nors 

Starkus 
proga ir Sal. Nėries neatleisi a 

do iš darbo? 
Juk Sal 

d^ijf^ebežinia kiek kartų. I dar kitą dieną šnekėjo. O šnekėjo 
Teftaf apšnekėdavom daugel} da- ! daug ir pasakė daug ir visa jo šne-

atrodo taip sau, bet istorinė jos ver- ( g ^ j a j s j^da nors gal bus pava-
tė didės ir didės. Tik reikia pasivar 

Jis 
pšnekėdavom daugel} da-' aaug ir pasa.ee aaug ir vjsa jo sne- xe ames ir aiaes. IIK renčia pasivar- d m t o s ^ j i o s ^ ^ ga_ ™ "" - V.;; ™ . " . - ,. 7OTt1<>T,_ 
turėjo išimtinai gerą at- ;kabūtų parodžiusi aiškiau ne tik jį tyti, paskaityti tą daugybe vardų: i v ^ ^ ' v a I d o m o , ^ J^Z^^llTZ Ivfrų 

m«*tį - ff pasakodavo iš savo praei-1 patį, bet būtų daug gražių ir bran- j kaimų, kaimelių, viensėdžių, u-
ties daagybę atsitikimų su ryškiau- j giu trupinių likę mūsų visų ir pių, upelių, upeliūkščių. Juk tai 
sta*rf*smulkmenon. Ten daug šneke- j Jurbarko apylinkių istorijai. Ir dėl 
davom ir apie šiandien jau išleis- i to tik aš vienas tekaltas. 
tą „Mūsų Jurbarko" knygą. Pasi- | Po metų, kitą vasarą, sužinojom, kurio dalis kiekvieną dieną tenai I Palendrynk) užeigoje? 

tautos turtas daugeliu atvejų tik 
ton knygon tesudėtas. Tai turtas, 

vos, savų seimininkų 
Ar ne smagu būtų kada užeiti 
Gustintakio kooperatyvam pernak
voti Džiogio viešbuty ar pavalgyti 

ju. Dir. J. Starkus nepražė lietu 
vių k. mokytojos, kad „gerokai', Juk Sal. Nėris, kaip J. Keliuo-
pakritikuotu" Sal. Nėrį Jeigu ta ! tis rašo, net keletą dienų pralei-
mokytoja palietė Sal. Nėries ei- do Kaune. O mokytojų tada ne-
lėraŠtį „Be bažnyčios", tai pa-1 trūko. Vadinas, ta „persekioji-
darė tik savo nuožiūra ir pasakė j mo" istorija neturi jokio pagrin-
maždaug taip: Lietuvos visuome- do. Tiesa, kun. J. Starkus, kar-
nė dar pripažįsta bažnyčią ir al-

tarų apie „laisvosios meilės 
klaraciją" nebuvo 

III. Atpasakodamas savo po
kalbį su vysk. M. Reiniu, J. Ke
liuotis pabrėžia, kaip jis prašęs 

tais cituodamas vieną kitą posme
lį iš Sa'l. Nėries eilėraščių, pa
sišaipydavo, bet tai nebuvo !jos 
asmens įžeidimas. Nerasime to
kio net genialiausio rašytojo, ku
rio visi kūriniai ir visiems vieno
dai patiktų, 

Straipsnio pabaigoje J. Keliuo
tis rašo, kaip jis kreipęsis į šv. 
Kazimiero draugijos direktorių 
kan. M. Vaitkų, prašydamas Sal. 
Nėriai pavesti išversti xokią nors 
knygą. Bet M. Vaitkus svyravęs, 
kadangi Sal. Nėris „socialiste, 
kairioji". Artimai draugaudamas, 
kaip pats sakosi, J. Keliuotis ne 
galėjo nežinoti, kad Sal. Nėris 
gaudavo užsakymus išversti ir iš 
Šv. Kazimiero draugijos. Man pa
čiai teko matyti Sal. Nėries rank
raščius (Sal. Nėris norėjo pa
tikslinti kai kuriuos skyrybos 
ženklus), kada ji vertė „Ritos 
laiškus" ir „Ritos palikimą" (trys 
tomeliai). Apie šiuos vertimus 
rašo ir O. Šimaitė savo atsimi
nimuose apie Sal. Nėrį, išspaus
dintuose LTSR Akademijos leidi
ny —Literatūra ir kalba IV to
mas. 

IV. 1975 m. „Kultūros baruose" 
1 nr. buvo įdėta nuotrauka su 
užrašu: „S. Nėris Alpėse. Vidu
ryje prof. B. Sruoga". Julija I.V. 
(ji ir pati yra toj nuotraukoj) 
rašė redakcijai, kad ten ne Al
pės, o Birštonas. Ten dalyvavo 
ir J. Starkus, bet nuotraukoj už-
tutušuotas. Ji pridūrė su nuostaba, 
kad „jeigu pradėsim skusti, tai 
už kiek laiko ir save reikės iš
siskusti". Sekančiame „Kult. ba-

I ry" numeryje buvo pastaba, kad 
: autoriaus apsirikta, bet neatšauk-
; ta, jog tai ne Alpės, o Birštonas 
1 ar Punia. 

http://pasa.ee
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iip gimė profesionali 
ikcijos pastaba. Neseniai I 
morne profesionalios lietu- j 
operos 60 metų sukaktį, 
nome, pirmasis tokios ope-
ktaklis įvyko 1920 m. gruo-
ėn. 31 d. Kaune. Buvo pa-
Verdžio "Traviata". Ano 
organizatorių ir pirmojo 

;lio dalyvių savo tarpe 
daug turime. Tačiau vie-
tyviųjų ano meto lietuvis- Į 
operos organizatorių dar- į 
patirtimi daug prisidėjęs 
rmojo spektaklio pasiseki- į 
•a prof. Juozas Žilevičius, 
.etu tebegyvenąs savo duk-
tumoje, globos namuose, į 
arėję. Operos sukakties pro- ' 
f. Juozą Žilevičių aplan- į 
sų bendradarbis, baltimo- i 
įleksandras Radžius ir už- ! 
profesorių jubiliejinės ope-

įa. Prof. J. Žilevičius buvo i 
albus, gerai atsiminė prieš j 
tu buvusios premjeros ir! 
uošos detales. Profesoriaus Į 
j imas buvo žodis žodin už-
, jo paties patikrintas ir čia ! 
pateikiamas mūsų skaity-

I- ji metai Lietuvos meno 
me buvo ir yra reikšmingi, 
nuzikos gyvenime, nes tų 
rruodžio 31 d. Kaune bu-
tatyta lietuviu kalba Giu-
/erdi opera "Traviata", 
etrapilio atvyko Mariios 
teatro solistas Kipras Pet- tmių T " * p r e mJe r i n 3° . . . ., . i i - <wnų pluoštą operinės sv 

s, o is Amerikos 30 brolis j ^ ^ 
atsiveždamas savo stu-

baritoną Antaną Sodeiką.; vo pakviestas Leiba F 
•apilio atvyko Šv. Kotrynos' Be to, Tallat-Kelpša 
:ios vargonininkas komp. Kauno kavinių muzi! 
; Aleksandras Kačanauskas. 1 sudarytų orkestrą. Vie 
inės Rusijos atvyko lyrinis! tuvis smuikininkas l 
s Jonas Byra. Atvyko ir buvo Mikas Leškevič 
>ilio konservatoriją baigusi 
nsko operoje dainavusi so-
1adė Polovinskaitė —Gri- ; rai išsilavinusį smuiki 
iė. Kaune jau gyveno solis- I dmaną Zeidmaną, b 
;lė Nezabitauskaitė — Ga-: rinkti iš kaviniu ir 1 
nė, solistė Jadvyga Ven-, kantus. Pučiamieji ii 
itė ir karininkas Petras buvo gauti per Krašl 
1 taip pat tenoras Vincas ministeriją iš kariuor 
nksu ir Paulina Valavičių-1 kų. 
mpozitoriai Juozas Tallat- j Lygiagrečiai su sol 
1 ir Julius Štarka turėjo su- į gimu buvo ruošiama: 
zavę savo vardu chorą. Bu- ras. Tai buvo labai s 
inp. J. Naujalis, iš Ame- bas, nes dauguma m 
atvyko St. Šimkus ir Pet-1 rai grojo tik pramog 
> konservatoriją baigęs • kus iš atminties, o ga 
Juozas Žilevičius. , bai susigaudydavo. 

s Lietuvių meno kūrėjui Dekoracijas tvarlę 
ijos (LMKD) veikė š ios!d a i l- Vladui Didžiok 
>s: tapybos, literatūros, mu- <• s enas> suplėšytas dek< 
ir tautodailės. Buvo suor-! & * 3 į "Traviatai", 
įota ir operos sekcija. Josi Administratorius J 
linku buvo J. Žilevičius, j rūpinosi rekvizitu: 
Drium Vincas Marcinkus. į elektros Jempuč ių d; 
cija pradėjo rūpintis operos! novaizdžio baidais, bi 
ymu. Buvo nutarta statyti i bimais ir t t. Rekvi 
igų operų dalis, kiek leido v 0 lenkas Boyko, vis? 
I solistų galimybės. Kača-1 t e a t r ° dirbęs. Jis page 
as pradėjo repetuoti "De-! n a apstatyti papras 

miškais baldais bei k: 

Prof. Juozas Žilevičius, d 

meisteris Tallat-Kelps 
tė lietuviams simpatiz 

Grigaitienės bute. K. Pet-1 
& St. Šimkus, Ant. Sodeika! n i m i s ' n e s iškilming 
ys Binkis, pasipuošę unifor-
5, įstojo į kariuomenę stip-
karių, ! rie tada kovojo su 

ir neturėjo. Kadang 
tos" I-mam akte vi 
turtingoje salėje, tai 

k Vis dėlto Kipras Petraus- | k « paprašė vienos t, 
mos paskolinti iškil: 
dų svečiu kambarį 
Ana šeima sutiko, i 
vo apstatyta iškilmine 

Nuolatinis teatro 
; buvo Ypas, scenos de 

apkričio viduryje suorgani-
Lietuviu operos tarybą, jos I 
ninku buvo K. Petrauskas,: 
5 dirigentu Tallat-Kelpša,. 
listratorium ir antruoju di-
:u J. Žilevičius ir rvšiams 
cyti su visuomene St. Silin-1 statymui buvo pora 

i darbininku. 
ryba nutarė statyti Verdžio) Artinantis gruodži 

"Traviatą". Žilevičius su-j pasiruošimo darbai 
LMKD vardu sutartis su i tojimo dieną ir nakti, 
itytais solistais: Adele Neza- į solistu anksčiau ope 
skaitė, Petru Oleka, Antanu | dainavę. 

Baletą šoko keturi 
kurias pamokino 

ka. Vincu Marcinkum, Jad-1 
Vencevičaite ir kitais. 
sras Petrauskas režisierium Petrauskas. Bilietus 
etė Kastantą Glinskį. Dar- jo Viktorija Žilevič 
jžvirė visu smarkumu, kad \ greitai pritrūko. PU 
Ižio 31 d. būtų pastatyta šė dail. Adomas Va 
1. Sunkiausias dalykas buvo vo atspausdinta Lan 
>šti libreto lietuviškai. Ba-1 je 99 egzemplioriai, 
ruoga ir Faustas Kirsa nak-; spaudinti programas 

ir dienomis vertė tekstą iri čienė atspausdino p 
liukais perdavinėjo dirigen-; keliasdešimt rgzem] 
'allat-Kelpšai, kuris jrašyda-j leravo J. Žilevičius, 
jkstus solistų partijose. So-, 5930 m . gruodžio 
vaidmenų paruošimui bu- į vakaro Kauno teati 

I f 

DRAAJOA: 

lietuviškoji oper< 

daug savo darbu prisidėjęs prie profesionaliosios 
) spektaklio suorganizavimo. Anų dienų jo ats 
jkaklies proga čia spausdiname. 

y t i pavesta 
kui. Reikėjo 
:oracijas pri-

J. Žilevičius 

rlofmekleris. l pilnas žmonių. Visos vietos 
a rinko iš i imtos, daug žiūrovų stačių. ! 
ikantus, kad j sys Šilingas išėjo į sceną ir tarė 
mintelis lie-; "Šiandien yra istorinė di« 
Kaune tada ! nes nepriklausomoj Lietuvoj 
čius. Kone- i tomą lietuvių kalba pasauli 
»ša pasikvie- garso opera "Traviata"... Mi 
zuojantį, ge- na tyla teatre. Prasiskleidžia 
emiriką Vii- danga, solistai, choras su ori 
atris padėjo tru, diriguojant Tallat-Kelp 
kitus muzi- gieda "Lietuva, Tėvyne mūsų 
nstrumentai Pasigirsta susijaudinimo bal 
[to apsaugos žmonės ašaroja. Opera praėje 
menės pul- ! nepaprastu pasisekimu. 

tuose pastatymuose kai ku 
listų paren- partijas dainavo kiti solistai: 
is ir orkest-' Kačanauskas, Biliūnas, bosas 
sunkus dar- i dėjus, Jonas Byra ir t t. Tik 
uzikantų ge- , launienė nebuvo pakeičia 
ginius daly- nes nebuvo kito soprano. 
aidose nela- \ „ . . „ . . . . . , . 

Šios iškilmingos sukakties 1 
ga, kaip Lietuvos operos org 
ratorius ir administratorius, s 
kinu visus buvusius neprikla 
mos Lietuvos valstybės operos 
lyvius, ypačiai dalyvavusius 

spalvingų ! m a m * Pastatyme. 
iažymu, sce- j 
įlietais, skel- , 
izitorius bu-
;ą amžių prie 
elbėdavo sce-
stais gyveni-
ritais reikme-
gesnio nieko 
p "Travia-1 
•ra banketas 1 

K. Petraus- > 
turtingos šei- į 
Imingų bal- , 
iui scenoje. 
ir scena bu- | 
pgai. 

grimuotojas 
ekoracijų pa-
a nuolatinių 

So pabaigai, 
ėjo be sus- į 

, nes 70 proc. i 
eroje nebuvo 

I 
-ios choristės, | 
pats Kipras 

pardavinė-
*;enė. Bilietų 
akatą nupie-
imas . JŲ bu-
-iO spaustuvė-

Pa m irsta at-
s. JŲ Žilevi-
per kalkę tik 
įpliorių. Su f-; 

1 31 d. 8 vai. 
ras prigūžėjo ; tuvUkosios operos kurijų Ir * h 

Solistas Kipras Petrauskas (IK S 
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Nauji leic 
* LITU ANUS, Volume 26 Str., C 

Number 4, VVmter 1980. Lithu- lo meti 
anian Quarterly Journal of Arts Šis U 
and Sciences. Žurnalą anglų kai- -jiena -
ba leidžia Lituanus Foundation, mą; I 
Inc. Redakcinė kolegija: Kęstutis mūsų i 
Girnius, Antanas Klimas, Tomas jėzuito 
Remeikis, Saulius Sužiedėlis, Jo- sinis ji 
nas Zdanys. Šio numerio redakto- pą; Ad 
rius yra Jonas Zdanys. Dailės sri- saviti 
ties redaktorė — Vanda Balukie- blogai 
nė. Žurnalą administruoja Jonas tūliai 
Kučėnas. Asmeniškoji leidinio bei kt. 
metinė prenumerata — 10 dol., bildien 
įstaigoms ir bibliotekoms — 15 
dol. Leidinio redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Lituanus, 
6621 S. Troy, Chicago, IL 60629. 

Naujasis "Lituanus" numeris 
daugeliu savo straipsniu skiria 
ypatingą dėmesį baltiškųjų stu
dijų pastangoms Australijoje ir 
aplamai lietuvių, latvių ir estų 
tenykštei kultūrinei situacijai. 
Pradedama redaktoriaus Jono 
Zdanio trumpu vedamuoju: Bal-
tic Studies in Australija. Kiti 
straipsniai yra šie: The Contem-
porary Identity Problem of Bal-
tic Youth in Australia (Aldona 
Juškaitė), The Role of The Eth-
nic Family in Maintaining Eth-
nic Identity (Viesturs P. Kar-
nups), Reflections on The Impli-
cations of Bilingualism and Bi-
culturalism (Baiba Muzikants), 
The Adjustment of Second Gene-
ration Estonians in Australia I i g ^ a i 
(Ena Nomme), Immigrant Ad-į 
justment: A Note on Kovacs and į • L 
Corpley's Model (Aldis L. Put-: m. gr 
ninš), Computing in The U. S. l daguoj 
S. R. (Rimas Skeivys), Demogra- \ džia ii 
phy and Russification in The; Skiriu 
Baltic States: .The Case of Lat-Į cijos a 
via (Viesturs Zembergs). Lhioda- j Holly^ 
mi trys puslapiai Australijoj gy- j prenui 

• K 
mėn., 
kariv 

į žurnal 
i linaitis 
tracijo: 
land 
11207. 
13 dol 

Dr. 
Ch. Vs 
riniy 
Kapot 
žygį i 
gal pe 
SŲ sia 
vokieč: 
rašomi 
vos gii 
riama 
jų vad 
mus n 
zodas 

sai, 
• su 
Ki-
rias 
bar. 
Au-
Ga-
m a j plekto turinys. 

! • LAIŠKU LIETUVIAMS, 
; j r 0 . 1980 m. gruodžio mėn., Nr. 11. 

venančios jaunos poetės Lidijos Nai 
Šimkutės - Pocienės eilėraščių, daug < 
Meno puslapiai skirti lietuviškie- Borevi 
šiems ekslibriams: minima Gin- spausd 
tauto Vėžio ekslibrių kolekcija 1 vėlė ( 
ir Vitolio E. Vengrio knyga "Lith-1 ma da 
uanian Bookplates'? Žurnalo pus-1 Yorke 
lapiai papuošti lietuviškųjų eks- i 
librių nuotraukomis. Gale duo-1 
damas 1980 metų Lituanus kom-j n u a r y 

gazme 
ce. Ar 
tosako 
riausic 

anį_ Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli- džia m 
;vei-' ginės ir tautinės kultūros mene-1 Hajus, 
USO- sinis žurnalas. Redaguoja J. Vaiš- cijos a 
da- nys, S.. J. Administruoja A. Li- 1226, i 
pir- kanderienė. Redaikcijos ir admi- \ prenui 

l nistracijos adresas: 2345 W. 56th . tur — 
: Zun 
1 skiriar 
! žumų 
I ap!enl< 

;•*- -v 
'^kr^: 

I 
m, 

rstl 

Aįf' i ^1 

; / . 
W 

w. 

Sen 

Stu. 
, niuje' 
j riūna; 
. teritoi 
; teikta 
I kacija 
: baigoj 
! cijos, 
; niaus 
I vaizd{ 
! Leidii 
, ca Lit 
į Redai 
i Jučas, 
! Merfc 
i daikto 

fas S 
egz. 

r 1968) vienas pagrindinių profesionalios lie-
Miausiv jos ZvaigZdlii). 

t 
Jur 

tuvių 
tyri nė 
išvyke 
lio d: 
rias i 

i 

\ iniai 
Zhicago, IL 60636. Zuma-
tinė prenumerata - 8 dol. 
a s iš turinio: Geroji Nau-
— kelias į laimingą gyveni-! 
II Vatikano susirinkimas 
kasdieniniame gyvenime; į 

) brolio Petro Kleinoto auk- Į 
ubiliejus; kelionės po Euro- j 
dėlės Abromaitienės gana 
ir struktūrine prasme ne-
sukirpti eilėraščiai; įpras-

apžvalgv ir temų skyriai 
:. Numerį puošia D. Tara-
nės grafika. 

CARYS, 1980 m. gruodžio 
Nr. 10. Pasaulio lietuvių 

— veteranų mėnesinis j 
las. Redaguoja Zigmas Rau- j 
s. Redakcijos ir adminis- Į 
>s adresas: Karys, 341 High-
Blvd., Brooklyn, N . Y. 

. Metinė prenumerata — 
L 

Povilas Rėklaitis baigia 
V. von Faber du Faur isto-

piešinių, vaizduojančių 
leono armijos 1812 metŲ 

Rusiją ir pasitraukimą at-
;r Lietuvą. Rašoma apie ru-
nutėjimą Zarasų apskrityje j 
HŲ okupacijos metais. Ap-
11 Nepriklausomos Lietu-
iraklai. Daug dėmesio ski-

Ciurlionio ansambliui ir 
dovams Mikulskiams. Įdo-
nepriklausomybės kovų epi-

iš 1920 metų, iš kovų su j 
is prie Varėnos stoties. 

LIETUVIŲ DIENOS, 1980 
ruodžįo mėn., Nr. 10. Re-
>ja Redakcinė kolegija. Lei-
r administruoja Antanas F. 
is. Redakcijos ir administra 
adresas :4364 Sunset Blvd., 
•vvood, CA 90029. Metinė 
įmerata — 18 dol. 
ujame žurnalo numeryje j 
vietos skiriama kun. Jono Į 
ičiaus 75 metų jubiliejui-
dinama Anatole France no-
(vertė P. Gaučys). aprašo-
ail. J. Bagdono paroda New 
: ir kt. 

/ILTIS, Vol. 59, Nr. 4, Ja-
• — February 1981. A Ma-
E of Folklore and Fdlk Dan- j 
nglų kalba leidžiamas tau- | 
is, tautiniu šokių ir įvai- i 
os tautodailės žurnalas. Lei- j 
r redaguoja Vytautas F. Be- I 
, Redakcijos ir administra- j 
adresas: Viltis, P. O. Box 
Denver, CO. 80201. Metinė 

tmerata JAV — 7 dol., ki-J 
- 8 dol. 
malė ypač daug dėmesio 
ma Amerikos tautinių ma-
folklorui. Visada būna ne-

kiami ir lietuviai. 

liausiojo Vilniaus 

Trisdesl 

Apie f. 

aprašas 
idiją „Gedimino aikštė Vil-

parengė Feliksas Slieso-
ts. Aprašyta Vilniaus pilių 
iriįa, Gedimino aikštė ir pa-
1 svarbiausių pastatų dislo-
a bei jų likimas. Knygos pa-
tje atspausdintos 48 iliustra-

kuriose atvaizduoti Vil-
> tvirtovių ir miesto planai, 
lai, katedra. Viso 116 psl. 
nys išleistas „Actą histori-
tuania" serijoje, kaip Nr. 13 
kcinė kolegija: Mečislovas 
», Juozas Jurginis, Vytautas 
ys, Bronius Vaitkevičius. Re-
>rė A. Šiugždinytė, fotogra-
>. 2umbys. Tiražas tik 600 

Kaip žinom* 
"Draugo" romar 
mėjo Jonas Vizh 
Tai, galima šaky 
mūsų grožinėje 
dėl suprantama, 
gos bičiuliams d 
ką nors daugiau 
žinoti. Tebūna 
tokia. 

Jonas Vizbarą: 
gimęs Pirmojo 
patrankoms Sūd 
džiant. Gimtinė 
mas. Yra pirmas 
Kučinskaitės ir 
šeimoje. 1936 m 
nę Rygiškių Jon 
rijampolėje. Jsto 
lą, ją baigė U 
kadro karininki 

mas jaun. leitena 
paskirtas į 9-tą 
K. Vytenio pulk 
traukęs į Vokie 
universitete stud 
ekonomiją. 194! 
JAV, iki pat pen 
rai Electric bend 

Nuo 1946 m. 
Vakarų Vokieti} 
tuvių laikraščii 
garse", "Mintyji 
je". Amerikoje 
"Dirvoj", "Kar 
biauja ir Kan 
"Nepriklausomo 
ir anksčiau ėjt 
"Amerikos lietuv 

Yra lietuvių 
jungos narys, I 
draugijos Chicag 
lyvauja lietuvišl 
jų veikloje. 

O norėdami 
apie premijuotoj 
bei kryptį, esan 
klustelėję konku 
jos pirmininką 1 
Jo atsaką čia t; 
mūsų skaitytoja; 

[ai dienoraščiai 
ampa vertybe 
rgis Dovydaitis, žinomas lie-1 
Į tautosakos rinkėjas ir jos j 
ėtojas, vienos etnografinės! 
os metu apti'ko Zenono Šau- j 
lienoraštį, jį ištyrė ir kai ku-
ištraukas paskelbė pr. metų! 

„Kultūros barų' 
raščio autorius 
lietuviškos spau 
rinkėjas, daug s' 
vo baigęs tris p 
skyrius. Mirė 19i 
raštyje nuosekli; 
vi avi m o metai i 
tiksliai rusų — 
nės I pasaulinif 
tų Prūsijoje, ai 
dujų ataka, pab 

Šeštadienis, 1981 m. sausio mėn. 31 

įimtojo "Draugo" romano konkurso laureatas 
Jonas Vizbaras-Sūduvas 

premijuotąjį romaną i 
jo autorių 

ne, trisdešimtąjį] 
ano konkursą lai- j 
•.boras — Sūduv-as. \ 
cyti5 naujas vardas 
? literatūroje. To-1 
1, jog visiems kny- , 
dabar yra įdomu Į 
u apie autorių su-
I tad informacija : 

•as — Sūduvas yra 
) pasaulinio karo ; 

iduvos krašte gau-
ė — Liepynų kai- i 
ašis sūnus Marijos, 
ir Jono Vizbarų I 
m. baigė Valstybi- i 
mo gimnaziją Ma-, 
ojo į Karo mokyk-' 
1939 m., XX-tojoj i 
kų laidoj gaudą-; 
lanto laipsnį. Buvo' 
\ pėstininkų D. L.: 
Iką. 1944 m. pasi-
ietiją, Earlangeno į 
idijavo filosofiją ir j 
49 m. atvykęs į i 
msijos dirbo Gene- j 
įdrovėje. 
n. bendradarbiavo 
:ijoje leistuose lie-1 
riuose: "Tėviškės' 
^je", "Mūsų kely-
? rašo: "Drauge", 
ary". Bendradar-
madoj leidžiamoj 
toj Lietuvoj". Rašė 
•jusius laikraščius: Į 
įvyje", "Keleivyje". 
Į žurnalistų są- j 

Lietuvių istorijos 
3goje rėmėjas. Da- j 
iškųįų organizaci- \ 

i ką nors sužinoti 
ojo romano turini | 
įme šia intencija 
rurso jury kornisi-

kun. P. Celiešių. 
taipgi pateikiame 

ams: 

Romanas "Atšėnų ku 
lutė" yra istorinis romą: 
sklaido 1830 — 1831 ir, 
kilimui pasirengimą ir jo 
sekimą. Tai yra devyn 
šimtmečio pirmojo sukilii 
caristinę Rusiją, okupavu: 
kiją ir Lietuvą, pavaiz 
„Alšėnų kunigaikštytės", 
nę panoramą sudaro 
pro-lenkiški ir pro-lietuv 
jorai. Jų yra apsčiai. Jų 
teriai ir susikirtimai išryi 
meto bajorų ginčus dėl j 
nepriklausomumo — iš 
pusės — ir dėl Lietuv* 
Lenkijos unijos partneri 
antros pusės. Alšėnų ku 
tytė, Emilijos Platerytė 
ninta, kad ji esanti sav< 
lietuvė, užsidega ryžtu 
kartu su Plateryte 
laisvinti Lietuvą iš c 
okupacijos. Tačiau juodv 
taria Lietuvos —Lenki; 
jai. Lenkų pajėgos terei 
tik pagelbėti Lietuvai išs 
ti i? Rusijos jungo. 

Alšėnų kunigaikštytę 
gimo ir kovų metu stipr 
nas ją įsimylėjęs bajorą: 
čiau jis ir Plateryte žūs 
limo kovoje. Sukilimas ne] 

Lyginant šį istorinį roi 
kitais, reikia pripranti, 
neturi stiprių charakteri' 
psichologiniai išgyvenu 
daugiau autoriaus nupa< 
nepakankamai jų pačių 
mu ar dialogais atskleisti 
juotasis romanas yra įde 
vo dvarų romantika, lei 
bula, istoriniu sukilime 
menru. Skaitančiosios 
visuomenės jis bus male 
tiktas ir plačiai skaiton 
metai yra 150-ji nuo vs 
mo sukilimo. Tad šis 
yra kartu ir literatūrini 
nio sukilimo paminėjimas 

ų" Nr. 11. Dieno-
> ylakiškis, didelis 
mdos mylėtojas ir 
skaitęs, nors tebu-
pradžios mokyklos 
965 metais. Diene
liai aprašyta karei-

ir ypač gražiai ir 
— vokiečių kauty-
lio karo metu Ry-! 
siaubinga vokiečių 
įbėgimas iš nelais

vės, rezoliucija, tėvynė; 
*r pastangos į ją grįžti. ] 
Haitis pastebi, kad „ta 
nuostabaus ir kantraus 2 
eilinio žemaičio sielos 
las". Ar bus šis įdomu 
rastis ištisai paskelbtas, 
ma. 

Ir Antro pasaulinio 1 
maniškieji dienoraščiai 1 
tai taipgi istorinė vert 
d?ug tokių paliksime? 

likaikš-
.as. Jis 
itų su-
nepasi-
oliktojo 
10 prieš 
ią Len-
lavimas-

istori-
.ietuvos 
ški ba-
charak-
rina to 
.ietuvos 

vienos 
s, kaip 
» — iš 
ligaikš-
įsąmo-
kilme 
kovoti 

si 
r įs-
tristinės 
I nepri-
>s uni-
:alingos 
laisvin-

jasiren-
na vie-
:is. Ta-
a suki-
avyko... 
įaną su 
kad jis 
. Gilūs 
įai yra 
ikoti, o 
gyveni-
Premi-

nus sa-
gva fa-

senti-
lietuvių 
iiai su-
as. Šie 
zduoja-
omanas 
i istori-

flgesys 
Dovy-
tikrai 

r.ogaus, 
paveiks-

dieno-
nemini-

aro as
us grei-
bė. Ar 


