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SIMTANU05IMT1NIS LIETUVIS-

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

Misteris Martinson (Marcinkevičius) 
samprotauja 

Jei kam teko būti Detroite ir 
važiuoti Michigan Ave., tai ne
galėjo nepastebėti tarp Liver-
jioiso ir Wyomingo gatvių barų 
knibždelynės. čia baras tau pai
niojasi po kojomis tikriausia to 
žodžio prasme. Kur žengi kpją> 
ten pataikysi j barą. 

Toje barų karalystėje buvo 
fsikūręs ir mūsų tautietis, gal, 
teisingiau pasakius, buvęs mū
sų tautietis Mister John Mar
tinson, lietuviškai tariant, po
nas Jonas Marcinkevičius. Savo 
bariuką jis buvo pavadinęs 
Quick: Bar Quick, Wine, Li
quor. Toks buvo pilnas jo pa
vadinimas. Kodėl jis savo barą 
pavadino Quick, pats misteris 
Martinsonas taip Pakrančiui 
kartą paaiškino: 

— Well, quick rukttOfas greit. 
Jei esi bizi, tik įpuolei, mak
telėjai burnelę ir vėl valiai i 
bizn|. Arba kitaip gal suprast: 
mano karčiam tau duod tokio 
gero gėrimo, kad in a moment 
ir tavęs nebėr gyvo, che, che, 
che l Gers pavadinims. žene, 
mano bob to pavadinimo su
galvojo. Išgert ji neliubijo, o 
tik gero galvo turėjo. Amžino-
atilsi, penk metai jau pasimirė. 

Jonas Pakrantis karčiamų 
ne mėgo ir j jas nevaikščiojo. 
Marcinkevičiaus karčiamos jis 
tikriausiai nebūtų suradęs, jei 
jo nebūtų kartą nusitempęs jo 
kaimynas Petras Kanapėnas. 
Paskum kadanekada jis ir vie
nas užsukdavo, nes jam būdavo 
įdomu pasiklausyti Marcinkevi
čiaus kalbos. Barininkas, kaip 
ir jis pats, buvo kilęs maždaug 

iš vidurinės Lietuvos ir kalbėjo 
ta pačia tarme, kuria kalbėjo ir 
Pakrančio motina. Bet, tiesą 
sakant, jį domino ne tiek Mar
cinkevičiaus tarmė, kiek jo gy
venimo filosofija, kurią jis bu
vo sau susidaręs per 30 su vir
šum amerikinio gyvenimo me
tų. 

— Well, aš jūsų, naujų gry-
norių, nesuprantu, — kartą jis 
Pakrančiui pasakė, — jūs visai 
kitoki žmonės, kaip buvom mes. 
Nei Čia jūsų nieks stebin, nei 
čia jūs ko bijot. Atrodo, kad 
jūs norit būt, o gal ir esat ra-
zumnesni už kitus. Nei čia jūsų 
pamokysi, nei patarimo duosi. 
Velnią žin kas per žmogiukai... 

Pakrantis, dar į Amerika ne
atvažiavęs, žinojo, kad jie ki
tokie žmonės, ir Marcinkevi
čiaus stebėjimasis jo nei kiek 
nestebino. Jj tik kartais ste
bino tas faktas, kad daug kas 
vietinių lietuvių to skirtumo ne
matė ar nenorėjo matyti ir jo 
pripažinti. Jis su Quick baro 
savininku dėl to nesiginčijo. 
Jam kvaršino galvą kitas klau
simas: ką tas prieš tridešimts 
su viršum metų tautietis gal
voja apie gyvenimą? Kaip jis 
jaučia? Kokie jo dvasios reika
lavimai? Kuo jis tiki? Kuo jis 
domisi? Kartą Pakrantis pa
klausė, ką jis skaitąs? 

— Well, skaičio seniau Sau
lę, bet dabar nebeskaito: jokios 
naudos. Skaityms, tik laiko gai-
šinims. Nesuprant, kodėl tie 
jauni gry noriai taip ant to 
skaitymo pasinešę: skaitims pi
nigo neduod. Užtenk ko pasako 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkes. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis* 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 75 c. 

kunigs iš ambono ir ko pamate 
pikčiuriuos... 

— Tai tamsta į bažnyčia 
vaikščioji?. 

— O kaipgi, vaikSčioj. Kas 
ten po mirties bos, kas ten ži
no, bet dėl visko su Dievu nėr 
ko pyktis. Aš prisirašęs prie 
lietuviškos parapijos ir kasmet 
moku po dešimts dolerių. Jei 
kipšas norės tavo dūšelę . pa-
grobt, gal klebons vis apgins. 
Kam gi jam mes mokėtume? 

— žinoma, — numykė Pa
krantis. « 

— Doleris mat'VI s doleris, — 
samprotavo toliau Marcinkevi
čius. Turėdams dolerį, tai gal ir 
velniui špygą parodyt ir dan
gaus vartelius prasivert. Toks 
čia pas mane anksčiau kastiu-
meris ateidavo. Kartą kaukšte
lėjęs jis išėjo į gatvę ir, priėjės 
prie stovinčio ant kampa poli-
cisto, pakrapštė jam nosies ga
liuką. Tas vyras kad šoks, kad 
šoks, manėm, kad mano kostiu-
merį su purvynėliu sumaišys. 
Bet nieko: tas jam paskum no
sies galiuką pašluostė penkia-
dolerine ir įbruko į delną. Po-
licistas girtoklėliui patapšnojo 
per petį ir pasakė: Okey. Tai 
mat, ką tas doleris daro. 

— Negerai, kad pro dolerį 
žmonės daugiau nieko nebema
to, — tyčia pastebėjo Paiman
tis. 

— Kaip tat negerai? — nuo
širdžiai nustebo barininkas. — 
Kaip tik pro dolerį gali viską 
pamatyt. Anąmet aš su pač 
buvo nuvažiavęs j Arizoną, o 
šįmet mano važiuot į Floridą. 
Mano kars Pantiakas. Užeik ka
da, raižą padarysim. Kai turi 
pinigėlio, tai tu visur gali pa
buvot ir pamatyt... 

— Turbūt, nemažą sąskaitė
lę turi banke? 

— Well, mat Amerikoj mes 
nesisakom, kas kiek turim, bet 
stoviu aš neblogai. Turiu biznį, 
namą ir naują karą, man dau
giau ir nereik. 

— Ar ^tavoje prieš karą 
nebuvai? 

— Well, neprisiraošSm. Aš 

IR NORINTIEMS STUDIJUOTI 

1. Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV organizacinėn komisi-
jon atstovu Chicagos sričiai 
Lietuvių Studentų draugijos de
leguotas kol. Ben. Mačiuika, 
(933 W. 34th PL, Chicago 8, 111.) 

2. Visi studentai, kurie iki 
šiol dar neatsiliepė į organizaci
nės komisijos kreipimąsi, kvie
čiami nedelsiant parašyti ir nu
rodyti pavardę, vardą, koledžą, 
studijų sritį, statusą ir adresą: 

Vyt. Kavoliui, arba 
Vyt. žvirzdžiui, 

į?40 Langdon St., 
Madison 5, Wis. 

Visiems užsiregistravusiems 
studentams netrukus bus išsiųs
tos informacijos apie gegužės 
mėn. korespondenciniu būdu nu
matomus įvykdyti rinkimus į 
sąjungos valdybą. 

3. šiuo metu dėl finansinių 
kliūčių negalį, bet norį studijuo
ti taip pat prašomi prašyti 
tuo pačiu adresu, nurodant savo 
išsimokslinimą, materialinę pa
dėtį ir adresą. 

4. Visi šie duomenys reikalin
gi gegužės mėn. būvyje įteikti 
atitinkamoms įstaigoms. 

Organizacinė Komisija. 

rU, ShUuta futiinitiąauia... 

TRYS LAIŠKAI 

tai mat gal ir būčiau nuvažia
vęs, bet kad mano leidė neno
rėjo. Ji sakė: ko mes ten va
žiuosim, ar mums čia negerai? 

— Ar nepasiilgsti tėvynės? 
— Nebežino, kuri čia dabar 

mano tėvynė: ana ar ta? — nu
sijuokė Marcinkevičius. Tenai 
aš gimio, bet čia visą amžių iš
gyveno ir vaikus išaugino. Kar
tais lyg ir pagalvoju, kad būtų 
gera pamatyt krajų, bet tokie 
galvojimai užein retai ir galvos 
man nekvaršin. Ką aš ten rasiu 
nuvažiavęs? Nei,<giminių, nei 
pažįstamų. Pagyve'nsit, ir jums 
taip pasidarys. Visi atvažiuoja 
čia su norais grįžt, bet apsibū
va ir visi norai išgaruoja. Aš 
esu amerikietis... 

— Mister John Martinson, — 
pridūrė Pakrantis su ironija ir 
pagalvojo širdyje: su pilna ki
šene pinigų ir mirusia siela ... 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Begyvenant Vokietijoj, emig
racija _ buvo opiausias klausi
mas. Norėdamas greičiau ap
leisti tą karo sugriautą kraštą, 
užvedžiau susirašinėjimą su gi
minėmis ir draugais Anglijoj, 
Kanadoj ir Amerikoj. 

Vieną gražią dieną gavau 
tris laiškus, kurie ir nulėmė 
mano atsiradimą čia. Dar ir 
Šiandien juos turiu, fttai tie 
laiškai. 

Laiškas pirmas 

... Jau septintas mėnuo kai 
aš Anglijoj. Dirbu prie audimo 
staklių. Jau akys vargsta ste
bint bėgančią špulę. Palydėsiu 
aš čia savo jaunystę prie stak
lių, jokios prošvaistės nematy
ti ... .Kaip nesinori mirti sve
timoj žemėj .'. Nors sveikata 
dar tarnauja, bet vieną dieną 
sušlubuos ir jinai... Kaip norė
tųsi nors savo kaulus parvežti 
į mielą tėviškėlę, kad bent ma
no kapą galėtų lankyti mieli 
giminės, o paukšteliai, atsitū
pę prie jo, čiulbėtų tėvynės gai
das, ir švelnus vėjelis glamonė
tų nežinomos rankos pasodintą 
žydinčių rožių krūmą ... Bet, 
deja ... Veltui mano norai, nie
kas jų nepaiso... 

Laiškas antras 

. . .  M a n o  s u t a r t i s  K a n a d o s  
miškuose eina prie galo. Gami
nu popiermalkes. Gyvenu, kaip 
karalius. Tris kartus per dieną 
duoda valgyti, pyragaičių pri
dėta ant stalo krūvos, valgyk 
kiek nori, jokių maisto korte
lių nSnu 

Darbas nesunkus, nes pušai
tės nestoros ir normą atlieki 
nepervargdamas. Parėjęs į ba
raką (talpina 20 žmonių) gerai 
pavalgai, pasidžiauni šlapius 
autus aut skersai barako išties
tos virvės ir kaip karalius virs
ti į lovą ant sniego baltumo pa

klodės. 
Jei iš miško { baraką ateina 

kanadiškas šeškas — išmokom 
jo negąsdinti, kol pats išeina, 
nes jeigu tik jį paliesi, tai taip 
pasmardina, kad barakas nebe
tinka gyventi pusę metų. Ir 
stipriausi vyrai, arčiau jo pri
ėję, alpsta. 

Sniego čia iki kelių. Vasarą 
kiti keikiasi, kad uodai kanda. 
Bet argi galima ant uodo pyk
ti? Koks gi jo protas? žmonių 
aplinkui negyvena. Už kelių 
mylių yra indėnų kaimas. Vie
ną mūsų vyruką indėnai su pei
liais atsivijo ilfi pat stovyklos 
durų. Jis nuėjo ten pasikalbėti 
su indėnaite ir dovanoti jai ta
bako ... 

žiemą -naktį meškos suėda 
maisto sandėlį. Daugiau pra
mogų pas mus nėra, bet, šiaip 
geriausios sąlygos. Visada esi 
sotus, nuotaika gera, jautiesi 
karališkai. Važiuok tik čia. 

Laiškas trečias 

. . .  o  dabar aš tavęs klausiu, 
kokį darbą moki dirbti ar koks 
mekenikas ar prie siuvimo ar 
kokį kitą darbą moki. 

O dabar kaip rašai kad an-
gelckai moki tai tavęs klausiu 
ar buvai kada-So Bostone kad 
išmokai angelckai? 

O dabar aš tavęs klausiu ar 
daug amerikancko vaisko yra 
Džermanijoj. O tie raudonieji 
ar tikrai tokie blogi kaip apie 
juos rašo? Kiek tik laiškų ra
šėme į Kalvariją giminėms ir 
jokio atsakymo iš ten neatrašo. 

Tai dabar aš tavęs klausiu 
ar negalėtum pėsčias daeiti iki 
Kalvarijos ir pažiūrėti kas ten 
su jais darosi kad neatraSo. 
Ten jau netoli ir iki Naumies
čio tai užsuk pas mano kūmą 
Agniešką Birbilienę ir pažiū
rėk kaip jai ar nereikia rūbt|? 

O kai klausi: dėl informacijų 
tai informacijos tokios: — la
bai daug vagių ir žmogžudys
čių, pilni popieriai žėdną dieną. 
Tai tokios pas mus naujienos. 

Kaip gera išvargusiam žmo
gui gyventi tarp šventai nay-
vių sielų, manančių, kad Kal
variją pasiekti reikia tik gerų 
k o j ų . . .  

Ir atvažiavau į jų tarpą. 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 

Jsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, Iii. 

CHICAGOS LIETUVIAI, APSIDRAUSKITE 
NEW YORK LIFE INSURANCE CO. 

per kompanijos agentę lietuvį 

L .  A B A R A V I Č I Ų  
7351 S. Western Ave. Chicago 36, III. 

Telefonai: įstaigos 
b u t o  

— CEntral 6-4811 
— HEmlock 4-3257 

nn« 9 ryto iki 5 vak. 
nuo 7 vak. iki. 9 vak. 

žiavęs, — ar jis neturėjo išmušti lango 
ir įeiti? Jeigu kokia nelaimė viduje! 
Ir tuojau jis kalba apie avižas, augan* 
čias tėviškėje, — dabar jau jie išslinko 
į kiemą ir sėdi po langu. — Avižos, — 
pasakojo jis, — jų stiebai tokie švel
nūs ir varpos melancholiškos. Kita ver
tus, jos labiau pliuškės, puošnesnės, 
negu rimtas rugys. Ir kokie negyvi 
tankai guli pakelyje į tėviškę, ir kiek 
kryžių su kareivių kepurėmis regėjo 
jis palei plentą. Ir kad jį pravažiuojant 
pažino visi miškai. Ir kad labai myli 
ją ir baisiai pasiilgo. 

Argi ji neturi ko pasakyti? — O, 
žinoma, kad taip labai lauke jo, jog 
negalėjo skaityti knygų, net Goestos 
Berlingo. — Iš tikrųjų, net šitos? Tuo
met negalima abejoti, kad tikrai lau
kė. — Vakarais ji sėdėdavo kieme, čia, 
prie gatvės, ir mama viduje prie lango*-
Žmonės, kurie praeidavo pro jų name
lį, pro šitą seną medinį, romantišką, 
kaip sena klebonija, ir kurie taip regė-
davo jas tyliame vasaros suotėmyje, 
turėjo galvoti, kaip čia gera ir ramu. 
Jie nežinojo, kad laukti yrą sunku. Jos 

x tylėdavo, galvodavo kiekviena sau, bet 
galbūt mama padėdavo jai galvoti, nes 
kartais ji pasakydavo: — Ką veikia 
mūsų Jonas... — Ir žinai, patvoryje 
mama rado išsirpusių agrastų, jie dar 
nenuskinti, žinoma: kaipgi be tavęs! 

v / Ir paskui priėjo, kad papąsakojo 
' |apie laidotuves. Ir susimąstė: / 

— Kaip gaila, kad matei ne tu: 
būtum parašęs baladę. 

— Bet jeigu tu matei aš ma
čiau, — sako jis. — Kalbėk, kas buvo 
daugiau, mielas Dangau, šitos ilgos dvi 
savaitės! 

Dabar buvo priėję prie kalbos pas 
Altaičius, bet šito ji nesakė, ne, ši
to — niekada. 

Ir tai, kad ji buvo sutikusį vieną 
žmogų žaliomis akimis, — ji atsiminė 
po dviejų dienų. Jie valgė pusryčius ir 
ūmai ji atsiminė. Vieną minutę ji bu
vo pagalvojus, jog čia tokia smulkme
na, bet paskui sako sau juokais: — tik 
tu pamanyk, kiek skaitei knygose, kaip 
iš mažo nutylėto nieko pasidaro didelis, 
griaunantis melas, — juk romanai ži
no, jeigu rašo, — ji susijuokia ir sako: 

— Pamėgink įspėti, ką aš sutikau 
«avo įstaigoje, su kuo sėdėjau pusę va
landos pas Konradą? 

— Nepasakysi, kad tai buvo Sel
ina Lagerloef. v „ 

— Tai buvo girininkas. 
Tuo metu jis laikė prie lūfHj arba

tos puoduką, ir negėręs pastatė ant 
stalo. Ne, jis nesako nieko, tačiau jis 
nustoja valgyti ir jo veidas yra pasi
keitęs, ir Jolė ūmai pasigaili kalbėjus. 

— Klausyk, ar turėjau mutylė-
ti? sako ji nelinksmai: — Mano 
džiaugsme, tu vaikiškiausias iš visij 
nebekūdikių! Tu juk žinai, kad joks 
vyras, be tavęs, man nieko nereiškia. 

Sakysi, nežinai? 
— Taip, — suniurzgia jis, ir kai 

lydi į darbą, prašo, kad papasakotų, 
kaip ten buvo. Paskui, išgirdęs tą, jis 
nepaprastai rimtai aiškina, jog jai ne
derėjo sėdėti su tuo, žinai, kavinėj, jo
kiu būdu. — Tai nėra rimta, — sako jis, 
— pagalvok, tu sakei, Žiogas matė, jis 
tikrai pasipiktino, visai neabejoju, kad 
pirmu susitikimu jis man pasakys, su
pranti, su tokia šypsena... — Ir stai-

tga sako šiurkščiai: 
— Tu dėl to ir pasiskubinai man 

pasakyti, kad žinojai, jog vistiek išgir
siu! 

Dabar užpyksta ji: 
Argi turiu manyti, kad tavo 

atvirumas man yra tokios mados? 
— Ach, ne, — sako jis karštai, ir 

dabar yra geras ir meilus. Ir viskas 
vėl puiku. 

Taip, vėl puiku, tačiau jis to neuž
miršta, ne: kartais jis tą pasako visiš
kai ne vietoj, ir jai linksma ir pikta, 
arba gaila jo, ir ji tuomet yra jam mie
la ir gera. 

. — Aš manau, kad pavydas yra 
gražus dalykas, — sako ji, — truputį 
gražus, nes argi mes kitaip žinotume, 
kad taip labai ką branginame. Tačiau, 
jeigu kas gali nebijoti ko netekti, tai 
tu: aš esu taip begaliniai tavo. ,, 

— Bet tu su juo kalbėjai. Ir jis ne
va tavęs užmiršęs, tarė jis kandžiai. 

— Sunku užmiršti ką nors iki ne

pažinimo, jeigu susidauži kaktomis. Ži
liai, jis buvo įdomus žm'ogus, aš negaliu 
užginti, ir jis mėgo pergražiai nukalbė
ti, tai teisybė, bet jis yra užmiršęs ma
ne, tikrai. 

Juk taip? — sako ji sau ir atsime
na žodžius to sutiktojo, bet atkakliai 
kartoja: — žinoma, jis užmiršo mane. 
— Ir galvoja: — Kas būtų, jeigu pasa
kysiu Jonui kiekvieną tada pasakytą 
anojo žodį? Ar galiu sakyti? Ir taip, te
gyvuoja melas! — Ir vėl kartkartėmis 
galvojo: — Aš nenoriu slėpti, aš galiu 
pasakyti, bet ar nebus blogiau, ar ne-
kentės jis, mano brangiausias, dėl be
reikšmių frazių, kurias pasakė sveti
mas, negalvodamas, ką sako. Ir juk 
daugiau to nebus, daugiau neregėsiu jo. 

Tačiau nebuvo praėję nei pora sa
vaičių, kai toje pačioje savo darbo 
įstaigoje ji vėl pamatė tą žmogų. Dabar 
jis stovėjo tarnautojų salėje, ten jį įsi
vedė vienas viršininkų, ir baigė pasira
šinėti, kai ji pro ten ėjo ir pamatė. 

— O, — pasakė ji praeidama, pra
bėgomis, — ištikrųjų jūs taip pagrin
dinai sudegėte, kad ir vėl esate čia? 

— Visiškai, — sako jis šaltai. Jis 
dėjosi dokumentus į piniginę ir ruošėsi 
išeiti. Kai ji pamatė jį, buvo išsigandu
si, kad jis neužkalbintų jos ilgiau, o 
kai išgirdo, jo balsą, stebėjosi, kad jis 
nepasilieka su ja kalbėti. — Taip, —* 
sako ji sau, — žinoma, taip ir reikia. ̂  
Staiga jis stabteri ir sako: 

— Galit nebijoti, tikrai sudegė 
viskas... 

— Bijoti? — kartoja ji nestlfHias-
dama, o jis pašaipingai šypsosi, kai 
taria: 

— Jums neteks aiškintis prteS vy
rą, kad kada nors rašėt kokiam giri-
ninkučiui. Pagalvokit, kaip tai būtų 
paniekinama jums, ar ne? 

Ji junta, kaip staigus ir didelis 
pyktis smogia jai į veidą ir degina. 

— Aš neišsiginu jokio savo laiško 
prieš nieką ir mažiausia prieš savo vy
rą. — Ir tai apie jį galvoja ji, apie my
limąjį, kai šypsosi: — O, jis yra toks 
mielas! 

— Argi aš drįsčiau abejoti, — sa
ko jfs pro sukąstus dantis, nusilenkia 
ir nueina. Jis nueina, o ji vis dar stovi 
vietoje ir galvoja: — Kas yra, kad jis 
kalbėjo taip, kas yra, kad anąsyk jis 
buvo kitas? Ne, tai tada buvo tas, kurį 
pažino, šios dienos jo nebuvo mačiusi 
niekada, tikrai niekada. Ir ji galvo
ja: —Aš pasakiau, kad neslepiu nuo 
savo vyro nieko. Taip, taip yra, ir šian
dien aš pasakysiu, kad vėl buvau suti
kusi žmogų iš girios. Ir pasakysiu ką 
kalbėjo?... Ir vėl mylimasis bus liūd
nas ir piktąa... — Aš nežinan, — sako 
ji pusbalsiu, — aš nežinau, kaip pada
rysiu... 

(Bus daugiau) 


