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Kaip Birutė 
ė pajus ant rio 

Pakrančiai labai nudžiugo, kai 
Birutė Pakrantiene po ilgesnio 
jieškojimo pagaliau gavo darbo 
vienoje kepykloje. Pirmą dieną 
garėjusi namo iš darbo ji pasi-
®yrč vyrui, kad darbas esąs vi
sai nesunkus: bosas ją pasodi
nęs prie konvejerio, ant kurio 
ji dėliojanti jau paruoštus kep
ti pajus. Ont slenkančio diržo 
esančios padarytos tam tikros 
skylės, j kurias jai reikia įstaty
ti tam tikrus puodus, kurie pas-
lum važiuoja į didelę, tamsią 
angą, už kurios ji jau nebežinan
ti, koks likimas pajus ištinkąs. 

— Žinai, visai lengva, — kal
bėjo ji, nusiimdama prieš veid
rodį skrybėlaitę. — Sėdi sau 
ant augštos kėdės, žinai, kaip 
kad alaus baruose vartojamos, 
ir imi puodus su pajais nuo vie
no diržo ir perkeli juos ant kito. 
Vienas konvejeris labai ilgas: 
prie jo dirba, turbūt, apie ke-
Masdešimt moterų. Visokių ten 
ilsama: senų, jaunų, storų, lai
bų ir visokiausių tautybių, bet 
«jš su jomis dar kaip reikiant ne
susipažinau. Visos gražiai nusi
pudravusios ir nusidažiusios ir 
visų nageliai gražiai nulakuoti, 
raudoni... 

— Bet ką jos ten dirba? — 
paklausė Pakrantis, pertraukda
mas žmoną, kuri jau buvo be
pradedanti gilintis į savo naujų 
bendradarbių tualetines smulk
menas. 

— žinai, juokinga. Pro jas 
slenka konvejeris su puodais, o 
jos kiekviena ką nors j tą puodą 
įdeda: viena įdrebia obuolių ko
šės, kita užberia vienokių prie
skonių, kita kitokių, trečia pa-
barsto cukraus, vel kita užlen
kia tešlą, žodžiu, kiekviena pri
deda savo pirštą, ir kol pajus 
ateina iki manęs, jis būna jau 
baigtas ir gali lįsti į tamsią an
gą. 

Dabar man aišku, — rimtai 
atsakė Pakrantis. — Kaip ir pas 
mus fabrikėlyje.* J. Darbas prie 
slenkančios juostos, aišku ... 

— Žinai, patalpa didelė, kve
pia visokiais prieskoniais, bet 
aplamai kvapas neblogas: atsi
duoda lyg migdolais.^Ir šilta ... 
žodžiu, malonus darbas, aš labai 
patenkinta ... O be to, ir bosas 
nieko sau. Metų jis gal jau tru
putį ir turi, kiek pliktelėjęs ir 
žilstelėjęs, bet labai elegantiš
kai apsirengęs ... 

— Aš manau! — pyktelėjo 
Pakrantis, kuriam nepatiko, 
kam žmona giria kitus vyrus. 
— Mūsų gaidys taip pat vaikš
čiodavo tarp vištų pasipūtęs ir, 
reikia pasakyti, labai ir labai 
elegantiškai atrodė. Ar jūsų bo
sas turi pentynus?... 

— Nepavyduliauk, jis labai 
mandagus ir gerai išauklėtas ... 

— Moterims visi vyrai ge
riausiai išauklėti, išskyrus jų 
pačių vyrus ... 
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— Aš manau, kad tti įiats 
apie save taip negalvoji... 

— Aš taip ir maniau, — kai 
bėjo toliau Pakrantis, neklausy
damas žmonos, — kai tik dar
bas, tai tuojau bosai, šefai, su-
pervaizoriai ir kiti diegai, o vy
ras tai jau gali eiti už pečiaus 
paknapsoti... 

Birutei vyro pavyduliavimas 
patiko, bet, kita vertus, ji neno
rėjo jam ilgai dilginti nervų. Ji 
apkabino jį ir kažinkaip su pato
su padeklamavo: 

— Tu mano bosas, šefas, su-
pervaizorius ir šiaipjau paskuti
nis diegelis, kuris kaip katinas 
pučią ūsą ir nežino kam . ... 

— Jei pučia, tai, turbūt, žino. 
Taip pasibaigė Pakrančių po

kalbis, sugrįžus Birutei iš dar
bo pirmą dieną. Kai du dirbo, 
šeimos iždas pilnėjo, bet šiaip 
jau šeimyninis gyvenimas kri
ko. Pakrantiene išeidavo anksti 
rytą, Pakrantis popiet, o ką da
rydavo Algis, parėjęs iš mokyk
los, niekas nežinojo. Tėvai šeš
tadieniais ir sekmadieniais jam 
prikaldavo pilną galvą instrukci
jų, kaip ir kada pavalgyt, kada 
eiti į kiemą žaisti, kada Aušre
lę paskaityti, bet kiek jis tas in
strukcijas vykdė, n® vienas jų 
nežinojo. 

Birutei darbas ilgainiui irgi 
nebeatrodė toks geras. Būdavo 
sunkiausia keltis anksti rytą. 
Darbas kepykloje prasidėdavo 
pusė septynių, Birutei reikėda
vo keltis apie pusė šeštos. Dar
bovietėje būdavo tvanku, maši
nos ūždavo monotoniškai, akys 
merkte merkdavosi nuo miego. 
Bet Birutė kentėjo, niekam ne
siskundė, kol vieną rytą ištiko 
katastrofa. Snaudulys ją taip 
suėmė, kad, dėdama puodą su 
pajumi, nepataikė kaip reikiant 
jį pastatyti ir puodas murktelė
jo į skylę. Bijodama, kad skyle 

nenuslinktų tuščia, Pakrantiene 
paskubomis pagavo kitą puodą 
ir iš susjjaudinimo vėl murkte
lėjo į skylę. Kažinkas sutraškė
jo, sumaurojo, ir konvejeris su
stojo. Bet duokime žodį pačiai 
Pakrantienei, kuri; parėjusi na
mo, papasakojo tą atsitikimą 
savo vyrui. 

— Negali įsivaizduoti, kaip 
aš išsigandau. Miego, kaip ne
būta. Visos darbininkės sužiuro 
į mane. Aš sėdžiu, kaip apmirus 
ir laukiu, kas čia bus. Bosas 
laksto ir keikiasi, kaip pasiutęs, 
bet man nė pusės žodžio. Sakyk, 
ar ne džentelmenas ? Man ničnie
ko! Ir pikčiausia tai, kad pajus 
ir jį aptaškė. 

— Jį aptaškė! — Bttdžiugo 
Pakrantis. 

— Taigi/kai aS tuos du puo
dus sugrūdau į skylę, tai obuo
lių košė ir ištryško į šalis. Ir 
kaip tik tuo momentu ėjo pro 
šalį bosas. Aš tik pamačiau, kad 
jam ant krūtinės staiga atsira
do milžiniška raudona žvaigž
dė. Tą rytą jis buvo atėjęs kaip 
tik su nauju kaklaryšiu, ant ku
rio buvo išpieštos augštos pal
mės. Aš žiūriu, kad palmių vir
šūnės staiga paraudonavo ir nuo 
jų ėmė varvėti tartum raudono 
vyno lašai. Bosas, truputį atsi
peikėjęs, ėm£ kažką niurgzda
mas šokinėti viena ranka pasi
griebęs kaklaryšį, lyg ir šokda
mas šv. Vito šokį. Nuo jo pajų 
košė ėmė tykšti ant žemės. Ki
tos darbininkės kvatojosi pil
vus susiėmusios, o aš susigūžus 
si ant augštos kėdės laukiau, kas 
čia bus. 

— Ot gerai tam bosui, ;— 
kvatojosi ir Pakrantis. — Gai
la, kad jam nepataikei ant fizi
onomijos !... 

— Nesijuok, taip gerai vis
kas nesibaigė. 

— Visdėlto! 
— Mane perkėlė į kitą pamai

ną. Aš iš darbo atsisakiau. 
— Valio, Algi, mama, mama 

grįžo namo! — sušuko Pakran
tis ir, pasigriebęs sūnų, ėmė su 
juo suktis po kambarį. 

V. SkūJia •paiî Utqauyi... 
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Išėjęs iš bažnyčios Mai-
kis kas sekmadienį stovinė-
ja ant šaligatvio, o aplinkui 
jį renkasi krūvelė klausy
tojų, norinčių išgirsti pas
kutinius politinius komen
tarus iš protingiausio mūsų 
parapijoj vyro. 

— Matote, Kūrėjose la
bai daug sniego prikrito, 
užtat čia jo mažai. Net vai-
nas apstabdė, bet vėl greit 
pradės, ba Vašingtone jau 
fliagai iškelti, per redijų 
pasakė, patsai savo ausiipis 
girdėjau. 

— Kągi pasakė? — klau
sia kažkas iš apstojusių, 
žiūrėdamas į Maikio ilgokas 
ausis. 

— Fliagai iškelti plevė
suoja ir dar pasakė: — py
pei seivykit, pypei seivykit! 

— Taigi. O mano pusbro
lis Kruminas, ne Trumanas, 
ale Kruminas, tas ką į Kali
forniją išvažiavo, jau seniai 
pranašavo: vainos niekad 
nesibaigs, nes ateina spalvo
tas televižinas ir dar labiau 
atitrauks žmones nuo susi
rinkimų lankymo. O kas 
daugiausia pešasi? Neorga
nizuota publika. 

O mes, kurie daugiau ap
sišvietę, ar seniai kišdavom 
po užpakaliu ruskom rai
dėm drukavotas knygas, 
kai pasirodydavo caro žan
darai. O ką dabar darome? 

Žiūrėkit į sainą klube: 
nariai turi būti švariai apsi
rengę, nusiskutę, nevalia 
girtam remtis ant svetimo 
stalo ir muštis. O kas gi pai
so? Žiūrėk, nuverčia toks 
nuo stalo degtinę ir dar mo
kina: greičiau, esą, supilk į 
pilvą, tai * nebus eksidentų. 
O dėl ko toksai taip greit 
nusigėrė? O dėl to, kad ne-
pasimeldė atėjęs į klubą, 
štai kodėl! Dėl tokio neor-

ganizuotumo aš išsimūfinau 
į trečią fliorą, kad kai nu
mirsiu — būti arčiau dan
gaus ... 

Tuo momentu čiupo man 
kažkas už alkūnės. 

Atsisuku Birbilienė. 
— Eiva, širdele, palydėk 

mane porą blokų. Ką tu jo 
klausai, širdele, geriau tegu 
kraustosi į beisementą, kad 
numiręs būtų arčiau peklos, 
kur jau seniai vieta jam 
paruošta. Melagis druko 
nepažįsta, ę apie knygas 
šneka. Jei iuskom litarom 
drukavota, tai ko išsigąst 
žandarų? Gal taip kokį pei-
perį kišai sau po ana vieta, 
o ne knygą! Jis nori savo 
liežuviu kitus sufiksinti, 
bet, širdele, kad kiaulė ra
gus turėtų, visą svietą iš
badytų, kaip pas mus Aukš
tadvary sakydavo. Ar žinai, 
širdele, mano Tonis ženija-
si! Labai geron vieton pa
teko. Trys auzai. Bet tą 
prie gatvės trijų fliorų, tai 
tėvas aiškiai pasakė: —ši
tą užrašysiu jauniausiai... 

Teisybė, jauna mergiščia, 
dantų viršutinė pusė arti-
fišel, tai, širdele, nuo to, kad 
aiskrymo daug valgė ir ofi
se po pietų dirbo. 

Žinai, širdele, ne tokia 
jau raudonveidė, kaip kra-
javos merginos. Čia gimus, 
ant krekių išauginta, leng
vutė, smulkutė, bet gera — 
supykus nekeikia kaip ki

tos. O auzas ant stryto trf» 
jų fliorų tai jau jai ir teks. 
Norėjau jiems televiženą 
prezentui pirkti, bet kad 
jau turi iš pusės su motina. 
O motina, širdele, nefylina, 
slobna, turi augštą kraują. 
Ilgai nepratrauks... Forni-
čiaus Tonis dar neturi, bet 
ir pirkti neapsimoka, nes 
josios tėvas, širdele, irgi se
nas, nefylina, ar ilgai toksai 
pratrauks? Labai geron vie
ton mano Tonis pataikė. 

Po' smagios linksmos pol
kos, girdžiu: — giminės dė
koja visiems, visiems atsi
lankiusiems į Šermenis Onos 
Birbilienės, o kunigams ir 
graboriams dėkui už simpfc* 
tiška patarnavimą. 

Ir pagailo man amžinu 
atilsį Onos Birbilienės... 
Nedatraukė iki Tonio ves
tuvių dienos. Viską apskai
čiavus — užmiršo save. 

Seniausias' Ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

0755 So. Western Ava. 

Chicago 36, 111. 

CHICAGOS LIETUVIAI, APSIDRAUSKITE 
NEW YORK LIFE INSURANCE CO. 

per kompanijos agentą lietuvį 

L .  A B A R A V I Č I Ų  
7SS| 8. Western Ave. Chicago 36, 

Telefonai: įstaigos 
b u t o  

— CEntral 6-4868 — nuo 9  ryto iki 5 vak. 
— HEmlock 4-3257 — nuo 7 vak. iki. 9 vak. 

f 

¥ 
¥ 

rimtai, — praeis. — Jis pyksta, vejasi 
ją per visą sodelį, ir ji galvoja staiga 
kaip apie svetimus: — Taip jie žaU 
džia gyvenimu, taip bėga jų valandos, 
visada gražios. 

Taip bėga jų dienos per vasarą ir 

Jer rudens pradžią, štai jau ateina lai-
as, kai reikia apsivilkti apsiaustus, 

O medžiai savuosius meta — ruduo 
j^ra įžengęs į gatves. Jie eina gatve. 
Pasitiko, ją prie įstaigos ir dabar jau 
atėjo į Laisvės Alėją, kalbėdami — ži
noma, kaip gali baigtis jų kalbos. Jis 
yra toks neatidus aplinkai, kad ji nuo
lat turi priminti, jog tuojau reikės ką 
Bors pasveikinti, arba nors pabara, kad 
Jau pražiopsojo. Ir dabar vienas svei
kinasi prasilenkdamas, jis praėjo 
greit, ji vos spėjo pamatyti tik regėjo, 
kad ją svekindamas žiūrėjo į vyrą. Ir 
tas buvo nukėlęs skrybėlę ir tuojau 
paklausė: 

— Kas mus sveikino — nepažinau. 
— Girininkas, — atsako ji papras

tai ir staiga vyras atsigrįžta atgal ir 
Ą\ paseka jo žvilgsnį ir tuojau pamato, 
kad ir girininkas buvo atsisukęs ir 
liūrėjo paskui juos. Ji susijuokė, jai 
pasidarė labai linksma: 
' Argi mes esame civilizuoti žmo
nės? Jis truputį susijukė, bet tai yra 
taip netikra, kad ji nori verkti: ar ilgai 
tęsis tokie dalykai, maži, nereikalingi 
$r skaudūs. Ji sako: 

— Mylimas, argi taip turi būti, 
kad kas nors preina gatve ir mūsų 
meilė jau sudrumsta? Nepriskirk man 
nesamų nusikaltimų — prašau, kurgi 
tavo pasitikėjimas. Juk, sakei, jis yra 
nepajudinamas. — 

— Taip, — sako jis karštai, aš 
liekam taip netikiu, kaip tau. 

Jis tiki, žino ji, tiki, tačiau jis 
pavydi visada ir visiems — net mamai: 
jeigu jos vienos ilgiau pasikalba, jis 
jau darosi liūdnas. Ir daiktams jis 
pavydi, taip. Todėl vieną pavakarę ji 
peržiūri daug fotografijų ir laiškų ir 
galvoja, jog reikia atrinkti ir sudegin
ti. Protarpiais ji taip daro, kai susi
deda perdaug, tvarkos dėliai — dabar 
tai bus gyvenimo tvarka. Ji sėdasi 
ant kilimo asloje ir rausiasi po senus 
popierius — čia begalės Evos laiškų, 
iš mielų provincijos laikų — ji įsiskai-
to ir šypso, taip yra gera. Ir štai girdi, 
kaip jis vaikšto kitame kambaryje, 
ji mato pro atidaras duris, jis vaikšto 
ir vaikšto: ji pažįsta jo neramumą, o, 
kaip ji tai pažįsta! Ji šaukia jo var
dą, bet jis tik stovi ant slenksčio, pa
niuręs, nesiartina ir toks pasipūtęs, 
|įid ją ima juokas. 

— Čia tik Eva, — sako ji, paifekfci-
si jo žiūrėjimą — Kokių mielų niekų 
prirašyta, kokia jaunystė gyvena čia, 
žiūrėk, ar aš nepajaunėjau? 

— Tu visada slepiesi už kažko, aš 

niekuomet neturiu tavęs visos — tu 
priklausai atsiminimams, tėviškei, vis
kam — tik ne man, ne man. — J.o bal
sas yra toks beviltiškas, ir visai vai
kiškai pasišiaušęs jis pasitraukia. Ji 
susimąsto nuleidus galvą. Ji žino, tai 
nėra protinga tokios jo nuotaikos ir 
kaprizai, ji žino, nereikia niekam tiek 
daug atiduoti save, tačiau ji ima bū
riais, ir nežiūrėjus, visus laiškus ir 
meta į krosnį, o ten dega ugnis. Ji ne
ša ir neša ir nesako nieko jam, nei jis 
kalba. Ir kada nieko nėra likę, jis pri
eina ir, tylėdamas, H visų jėgų, ap
kabina ją. 

—^ Kai kada nors tavo meilė baig
sis, — taria ji tyliai, — aš nebettti»8*ii 
nė praeities. 

Jis apkabina ją iki drebėjimo ir 
Šnibžda: 

— Mano meilė auga, ji nepraeis 
niekada. Ir aš"žinau, kad tu mane my
li: už mūsų ir prieš mus tu sudeginai 
viską. 

Viską, ji žino. Tačiau kartą, jieš-
kodama užrašų knygutės, ji atranda 
stale dar laiškų — tai yra Alekso, am
žino atminimo Alekso, ir yra laiškai 
iš Slovėnijos, tokie puikūs laiškai to, 
kuris buvo vadinamas Princu Povilu. 
Ir štai čia yra laiškai to, kuris nese
nai pasveikino juos gatvėje. — Kaip aš 
buvau užmiršus jus, — galvoja ji — 
jūs turėjote būti pirmieji ugnyje, jūs, 

kuriuos radau paskutinius. Ar visuo
met būna taip, kad žūna nekaltas? — 
Ir staiga ji kažko išsigąsta. — O gal 
jūs esate vekselis ir laidas, šitos perdi-
delės meilės, jos patvarumo? Ir aš 
naikinsiu jus pamečiui, su kiekvienais 
metais. Ir jūs būsite paskutinieji, — 
sako ji padėjusi atgal visus, sako apie 
tuos, kurie buvo rašyti iš girios. 

Ir ji išsiima ką buvo jieškojusi, ir 
užmiršo praeitį dėl gyvenimo, kur yra 
nuostabus, nežiūrint į laikų baisumą, 
nežiūrint, kad vakarais yra pavojinga 
ir baugu išeiti į gatves. Ir šitos gat
vės, šitas mielas miestas yra pasidarę 
niūrūs ir baisūs. Ir kokiai gėdai yra 
pavestas šiandieną ąžuolas, vienas iš 
tų, kuriuos taip jie mylėjo — jie buvo 
nuolat stebėję pavasariais lėtą ąžuolų 
sužaliavimą ir prosenių atkaklumu 
garbino jų ilgą amžių ir tvirtumą —* 
ir štai ant ąžuolo, gražiausioje Kauno 
vietoje vokiečiai pakorė bolševikų šni
pus ir banditus. Argi galima būti 
linksmam šitokį vakarą? Bet tik to
kį vakarą galima surasti tokius de
gančius ir ilgestingus žodžius apie 
laisvę, kaip jis parašė eilėraštį. Po to 
jie atsigauna ir ima toliau sudarinėti 
knygų katalogą, paskui eina ilgi svars
tymai, kaip reikia įrišti Hamsuną. 
; O tada, kai prie durų skambina, ji 

yra kitame kambaryje ir įleisti eina 
Jonas. Ji tik išgirsta: 

— Ar čia gyvena panelė 
Kaip gali būti tiek muzikos žmo

gaus balse, — staiga galvoja ji ir tuo
jau užpyksta ant savęs ir ant šito at
kaklaus žmogaus: toks klausimas! 
Kaip atsakytų jis, jeigu būtų jos taip 
klausiamas, o ne pats klaustų? Po 
trumpos tylos, ji girdi, Jonas ramiai 
patvirtina klausimą. Ir daugiau jis ne
sako nieko, nei tas kitas — tuomet ji 
ateina čia ir pro praviras duris mato, 
kaip svečias neraginamas nusivelka 
koridoriuje apsiaustą ir abu vyrai 
įeina. 

— Kad jūs kitą kartą neklystu
mėte dėl pavardės: čia yra mano vyras 
ir aš vadinuosi dabar kaip jis, — sa
ko ji su šypsena ir galvoja: — aš kal
bu beveik, kaip seniau, bet kad jis at
ėjo čia, tai yra iššaukimas. 

Abu vyrai pasisveikina be žodžių 
ir, kviečiamas sėstis, svečias pasirenka 
vienos sofos kertę,, o Jonas sėdasi ki- * 
toje, kambario gale. — Ach, — gal
voja ji, — turbūt bus linksma, — 
čiau ji gyvai ir draugiškai suka kalbą, 
kad būtinai dalyvauti visi. Taip bent 
turėtų būti, bet, klausykit, visai kitaip 
išeina: — vyras tyliai rūko, girininką® 
pusiaumirka žiūri į krosnies dureles, 
ji prie krosnies šildo rankas ir kalba 
viena. , 

(Bus daugiau) j 


