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jau beveik išparduota?

Vilnius, 1942. V. 6

Mielas Jurgi [1],
Ar jau gavai iš Kauno žinią, kad Tavo knyga „Ašarų vainikas“ [2] Kaune išėjo ir jau beveik
išparduota? Gražus leidinys ir skaitytojų pripažinimas — visuotinas. Tokios lyrikos mes dar
neturėjome.
Mes per karą išlikome visi gyvi ir sveiki. Gyvename Vilniuje (Universitetas dar veikia). Krėvė [3] ir jo
šeima — taip pat gyvi ir sveiki, gyvename tuose pačiuose namuose (jo adresas: Vilnius, Tauro g.
21—1). Stasį Šilingą [4] su žmona ir viena dukra išvežė rusai į Aziją — apie jį žinių neturime. Taip pat
išvežė ir Stasį Putvinskį [5] su šeima. Kun. Mironas [6] — gyvas ir sveikas Kaune. Skipitis [7],
Galvanauskas (Ern.) [8], Vailokaičiai [9] — Berlyne. Vacl. Sidzikas [10] gyvena taip pat kažkur
Vokietijoje.
Literatūros laikraščio ar žurnalo jokio neleidžiame. Taip pat neturime Vilniuje rašytojų organizacijos.
Knygų leidimą tvarko Valstybinė leidykla Kaune monopolinėmis teisėmis, turinti vokietį komisarą ir 3
direktorius (Kniūkšta [11], Pryšmantas ir koks ten Petreikis). Knygų kol kas mažai tepasirodo. Aš
turiu parašęs dvi naujas dideles dramas, bet jos kol kas dar turi pagulėti [12]. Iš mūsų artimesnių
draugų, išskiriant minėtus du, karo metu mažai kas dar tenukentėjo. Taip pat ir Lietuva nuo karo
veiksmų mažai tenukentėjo (žinoma, palyginti). Būtų gerai, kad parašytum, kaip tau sekasi? Vasarai
žemės darbams važiuosi[u] į kaimą. Pavasaris pas mus labai vėlyvas, iki šiol šalta, žolės dar nėra.
Geriausių linkėjimų Tau ir tavo šeimai nuo mūsų visų [13] ir nuo Krėvės šeimos.
Buč[iuo]j[u].
Tavo Balys
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