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įHMTANUOSIMTINIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  

J o n a s  P a k a n t i  s  

b e n d r u o m e n e s  

d 
Vyt. Alantas 

a  r o s i  

Perskaičiau knygą - Balutis 

n a r y s  
— Labftf fdomu, — sumurmė

jo Jonas Pakrantis, skaitydamas 
laikraštį. 

— Kas įdomu? — paklausė 
jo žmona Birutė, užskleisdama' 
skaitomą knygą. 

— New Yorke įvyko didelė 
konferencija ir buvo nutarta 
Amerikoje kurti lietuvių bend
ruomenę. 

— Ar mes lig šiol neturėjome 
čia lietuvių bendruomenės? — 
truputį nustebusi paklausė Bi
rutė. 

Tiesa, kur yra lietuvių, ten 
jau gali būti ir bendruomenė, 
tačiau organizuotos bendruome
nės neturėjome. 

—O kuo skirsis organizuota 
bendruomenė nuo neorganizuo
tos? —vėl paklausė Pakrantie-

— Viskuo it nieku, — nusi
juokė Pakrantis. — Viskas pri
klauso nuo to, kaip žmonės į 
bendruomenės reikalą pažiūrės. 
Jei bendruomenės nariai tvir
tai susipratę tautiškai,' draus
mingi viešam reikalui, nesigaili 
nei darbo nei lėšų remti tėvy
nės vadavimo akciją, tuomet ir 
be bendruomenės kaipo tokios 
galima išsiversti. 

— Bet jei jie nėra tokie, ar 
bendruomenės įsteigimas juos 
padarys gerais ir drausmingais 
lietuviais? — vii paklausė Bi
rutė. . -

— Tai yra klausimas, f kurj, 
manau, negalėtų atsakyti ir pa
tys bendruomenės sumanytojai 
bei steigėjai. Aš dar nežinau, 
kokias galutines formas mūsų 
bendruomenės organiz a c i j a 
įgaus, tačiau ar ta organizacija 

\ bus vienokia ar kitokia labai 
abejotina, kad ji turėtų sankci
jų galią tiems nariams, kurie 
nenorės klausyti ir vykdyti jos 
nuostatų. Nepriklausomoje vals
tybėje gali priversti pilietį vyk
dyti priimtų įstatymų nuostatus, 
bet kaip tai būtų galima pada
ryti bendruomenėje, įsikūrusio
je svetimoje valstybėje, aš ne
žinau. Greičiausiai tai bus tik 
tokia bendruomenė, kurios na
riai jausis morališkai įsiparei
goję vykdyti bendruomenės va
dovybės reikalavimus. Pagaliau, 

gal būt, bus ttūitiatyto® ir mora
linės sankcijos tiems, kurie ne
norės tų reikalavimų klausyti. 

— Kaip tu supranti moralines 
sankcijas? 

— Prisipažinsiu, kad man pa
čiam dar neaišku, kokios tos 
moralinės sankcijos turėtų būti, 
— atsakė Pakrantis. — Tautie
čiui, kuris dar dalyvauja bend
ruomenės gyvenime, tų sankcijų 
gal ir būtų galima rasti, bet 
kuris jay nuo lietuviško gyve
nimo nutolęs, tokiam ir jokių 
sankcijų nebesugalvosi. 

— Tuomet išeina, kad bend
ruomenė reikalinga tik geriems 
lietuviams, kurie ir šiaip savo 
pareigas kaip lietuviai dar pa
kenčiamai atlieka, — nusijuokė 
Birutė. 

— Gal ne visai taip. Man ro-
dos, įkkūrus bendruomenę, są
moningus ir gerus lietuvius bus 
galima dar glaudžiau sujungti, 
lietuviška visuomenė turės dar 
labiau susicementuoti, mūsų so
lidarumo dvasia turės pakilti. 
Neužmiršk, kad bendruomenė 
kuriama su visų Amerikos lie
tuviu srovių sutikimu bei pa
laiminimu.. Tokioje bendruome
nėje ir atskiras jos narys turėtų 
pasijusti tvirčiau ir saugiau. 
Mes žinome, kad Amerikos mies
tuose gyvena daug lietuvių ko
lonijų, bet mes lig šiol neturė
jome jokios organizacijos, kuri 
juos visus apjungtį į vieną vie
netą. Tiesa, buvo srovinių orga
nizacijų, bet jos dėl savo sro-
viškumo visų lietuvių negalėjo 
susodinti už vieno stalo. Lietu
vių bendruomenė yra antisrovi-
nė organizacija, o tai ir yra kaip 
tik jos didysis privalumas. 

— Ar bendruomenė apdės savo 
narius mokesčiais? — vėl pa
klausė Birutė. 

— Nežinau, bet, man rodos, 
turėtų apdėti. Mano akimis žiū
rint, tai būtų visai tikslu. Dabar 
visokios organizacijos visą laiką 
ragina mus aukoti. Man tai bū
tų daug geriau, kad bendruome-

!nė man paskirtų kiek aš turiu 
1 mokėti per metus, aš tą mokestį 
sumokėčiau gal iš karto, gal 
tam tikromis dalimis, ir mano 
galva būtų rami. Nereikėtų nei 

Model 51 i 

• Wakes you to sweet 
music. Turns appli
ances on or off. Turns 
itself off after you 

go to sleep. Accurate 
General Electric clock tells 

time even in the dark. In 
Persian red, alabaster ivory, 
Congo brown, or 4% A'Jj 
porcelain white. 9 
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WORLD'S MOST POWERFUt 
CLOCK-RADIO 

1 

H 
• Has extra tube to bring 
distant stations sharp 
clear. This deluxe G-E has 
automatic features described 
above. In deep OA 95 
cordovan plastic. . 9" 

Medal 993 

tų organizacijų vadovybėm# vi
są laiką vargti renkant aukas 
nei atskiriems piliečiams nuolat 
klausytis tų raginimų ir vis 
jausti lyg ir sąžinės graužimą, 
jog gal aukoji permažai. žiūrėk, 
kaip amerikiečiai daro Detroite. 
Jie daro rinkliavas šūkiu: "give 
once for all". Jie tik kartą ren
ka per metus, surenka dideles 
sumas ir jas paskum skirsto vi
sokioms pašalpos reikalingoms 
organizacijoms. Mano nuomone, 
ir mūsų bendruomenės vadovy
bė turėtų elgtis panašiai. 4 

-r- Tai būtų labai gražu, jei 
visi sutiktų mokėti tai, kas jam 
paskirta, bet jei kas nemokės? 

— (Jei pilietis nemokės, tai 
reiškia, kad jis nenori priklau
syti lietuvių bendruomenei, kad 
jis gal aplamai nebenori būti 
lietuvis, — griežtai atsakė Pa
krantis. — Partizanai už tėvy 
nę kraują lieja ir abelnai gyvena 
sunkiai įsivaizduojamose sąlygo
se, o jei čia tremtinys atsisako 
keletą centų kyštelėti viešam lie 
tuviškam reikalui, tai mano 
akyse toks sutvėrimas jau yrai 
atplyšęs nuo lietuviško kamieno 
ir jam linkėtina ko greičiausiai 
supūti šiltame svetimame dum-
blynėlyje. Tokius tremtinius, 
kurie taip lengvai atsisako sa
vos, lietuviškos trobos, mes ga
lime palydėti tik karčiu panie
kos žodžiu. 

— Nesikarščiuok, Jonai... 
—; Aš nesikarščiuoju. Man ro

dos, mūsų bendruomenės pasise
kimas ar nepasisekimas pri-

Prieš kelias dienas J. J. Ba-
čiūnas atsiuntė kelias knygas, 
dar šiltas spaustuvės dažais. Tos 
knygos — Balutis. Tai Broniaus 
Kazio Balučio (Lietuvos dabar
tinio pasiuntinio Londone) gy
venimui ir darbui atžymėti lei
dinys. 

Knygos metrikoje pažymėta, 
kad, spaudai paruošė Vytautas 
Sirvydas, 2500 egz. išleido J. J. 
Bachunas, įvadą parašė Myko
las Biržiška, o leidėjo žodį pats 
J. J. Bachunas. Kaina 1,50 dol. 

B. K. Balutis prieš du metus, 
1949 m. gruodžio 29 d. buvo su
kaktuvininkas, šventęs 70 metų 
sukaktį. Norėta, kad tas leidi
nys sukakties proga ir pasirody
tų. Išėjo kiek kitaip, bet pati 
knyga, greičiausia, dėlto ne tik 
nenukentėjo, bet dar kruopščiau 
buvo pažiūrėta į jos skelbiamus 
faktus ir įvykių vertinimą. 

B. K. Balutis yra liudininkas 
daugelio carinėje Lietuvoje, 
Amerikoje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje vykusių svarbių įvy
kių. Tie visi įvykiai, kai kurie 
gal ir pertrumpai, minimoje 
knygoje ir iškelti. 

Skaitytojas, be B. K. Balučio 
biografinių apibrėžų, čia randa 
daug Amerikos lietuvių gyve
nimo įvykių, mūsų Nepriklauso
mybes laikotarpio svarbesniuo
sius pasireiškimus, mūsų diplo
matijos susikurimą, Taikos kon-

S U O P I S  F U R N I T U R E  

0921 Wade Park Ave. EX 1-0911 

klausys nuo mūsų pačių. Suma 
nymas yra gražus, didelis ir 
remtinas. Aš tik laukiu, kad jis 
ko greičiausiai būtų pradėtas 
įgyvendinti. Pradėjus vykdyti 
bendruomenės nuostatus paaiš
kės ir mūsų visuomenės tautinis 
bei patriotinis veidas. Geram 
lietuviui, be abejo, būtų džiugu, 
kad į mūsų bendruomenę sueitų 
visi lietuviai. 

ferencijos darbą, Suvalkų su
tarties atvaizdavimas, ir bend
rai, kovą su lenkais, gruodžio 
17-sios perversmo vertinimą, 
daug duomenų iš diplomatinės 
veiklos ne tik Lietuvoje, bet 
Washingtone ir Londone. 

Knyga ypač tuo vertinga, Kad 
be jokios politinės aistros nori 
teisingai pažiūrėti į visą aną 
laikotarpį, kurį B. K. Balučiui, 
dirbant tautinį ir valstybinį 
darbą, teko išgyventi. 

B. K. Balutis, kaip pats pasi
sako, yra tautininkas, bet nie
kuo nerandame duomenų ir pa
tirties, kad jis būtų buvęs ku
rios nors tautininkų organiza
cijos narys. Priešingai,, jis lin
kęs likti nuošaly, j ieškoti kom
promiso, derinio nevengęs vi
siems pasakyti teisybę į akis: 
A. Smetonai, M. šleševičiui, M. 
Krupavičiui ir kitiems. Ir pa
minėtų asmenų, atseit svarbiųjų 
partijų lyderiams pavaizduoti, 
knygoje nemaža duomenų (tie
sa ne tiek eilučių skaičiumi, 
kiek trumpais faktais). 

Amerikos eiliniams lietu
viams, jei kurie iš čia paminėtų 
skyrių ir ne taip būtų įdomūs, 
tai ras nemaža davinių apie 
SLA, Tėvynės Mylėtojų Drau
giją,Walparaise universitetą, ku_ 
ris davė Amerikos lietuviams 
nemaža inteligentų, apie Ameri
kos lietuvių spaudą, įvairius as
menis, tuo laiku formavusius 
lietuvių visuomeninį gyvenimą. 

J. J. Bachunas, išleidęs savo 
kaštais šį leidinį, tikrai atliko 
gerą darbą. Gerą darbą ne to
dėl, kad tuo pagerbė savo gerą 
draugą, bet kad besidomintiems 
ir besisielojantiems praeitim ir 
ateitim, davė daug geros me
džiagos. B. G. 
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Toks 
Toks GERUMAS! 

tos mano 

NAUJOS gaso virtuves 

3 
© 

"Atrodo, kad būčiau galėjus apsieiti ir su 
savo senąja gaso virtuve .. • Bet negalėjau 
praeiti pro tuos nuostabius NAUJOSIOS 
patogumus!" 

štai gaso virtuvės tobulumai, kurie vi
rimą paverčia malonumu... suprastina 
visą. maisto gaminimą — viršuj... kai
tintu vė j ... keptuvėj. 

Tūkstantis skirtingų karščių taupo 
kurą pašalinant peršildymą... ir atau-
šimo laiką irgi. Jūs turit reikiamą karš
tį, vos tik atsukat gasą,..'. sumažinat 
karštį prisukimo metu. 

Maistą pasigaminate greičiau dėl ne-
užsikemšančių, lengvai valomų degik
lių, kurie išsilaiko visą virtuvės amžių. 

Jūs džiaugsitės naująja kaitintuve, 
kurioje kepiniai išeina vienodai apkepę 

— nesvarbu, kaip jie išdėstyti! Ypatin
gai stipri izoliacija apsaugo virtusi 
kambarį nuo peršildymo. 

Išsirinkite naują gaso virtuvę su de
gikliais išdėstytais pagal jūsų skonį... 
vidury ar iš šonų... su automatiniu 
kontroles laikrodžiu... stiklinėmis kai-
tintuvės durimis... su šviesa kaitintu-
všj. jei norite. Apžiūrėkit naujausius 
modelius artimiausioj krautuvėj arba 
gaso bendrovės parodiniame kambary
je. Sakysit: ,wToks virimas! Toks geru
mas tos mano NAUJOS gaso virtuves!" 
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Best Wishes to Our Friends and Patrons 

GENERAL AUTO SUPPLY CO. 

AUTOMOTIVE PARTS AND SHOP EQUIPMENT 

AND REPAIR SERVICE 

3590 CARNEGIE AVE. EN 1-4558 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

EAGLE COAL CO. 

WE GIVE EAGLE STAMPS 

1880 CARTER AVE. MA 1-4067 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co. 

1440 East 41st St. HE 1-4540 

GREETINGS and BEST WISHES 
Xo Our Friends and Patrons 

CORNER DRUG 
STORE 

PRESCRIPTION SPECIALISTS 

8101 HOUGH AVE. ' RA 1-3966 

HOLIDAY GREETINGS 

THE CLEVELAND TRANSFER CO. 

Cleveland's Oldest Trucking Company 

PIC-UP AND DELIVERY SERVICE—24 HOUR SERVISE 

PR 1-7825 Lake Front at Foot of East 9th St. 

BEST WISHES^ 
To Our Friends and Patrons 

Cleveland Fire Extinguisher Co. 

FIRE EXTINGUISHER — SALES AND SERVICE 

10111 Detroit Avenue ME 1-8810—ME 1-8303 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

CLEARY'Š HARDWARE 
3997 Warrensville Center at Howard Ave. 

With a Complete Selection of Hardware Paints Electrical 
and Plumbing Supplies Free Parking 

WY 1-2321 

GREETINGS and BEST WISHES 

THE CARNEGIE BODY COMPANY 

6115 CARNEGIE AVE. HE 1-8280 
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