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Kaip dūmas, balti 
Visas

langą 
skuba 
kojas 
žavių

— Nėra, — patvirtina Te
resė. Ką tas maišelis ang
lių... ligi švenčių kažin ar 
datrauksim?... — Tėvams 
pradėjus skaičiuoti neapmo
kėtas sąskaitas — vaikai 
imasi savo darbo. Tik kažin 
kodėl taip subrendusio pro
to atrodo Sigitėlis. Jis pa
siima seną smuiką, ateina 
prie tėvų ir sako:

— Tevelia', jai nedatek- 
lius — aš uždirbsiu! Jis vėl 
taiso smuiką,
piršteliais... Čia 
lūpelę, čia papučia 
liūs, čia* pritupia, čia 
šia... Tai pasiunčia 
motinai, primerkia
Klaudijui... Tai vėl susikau
pia. paniūra kai pavasario 
debesėlis... Jis griežia pats 
nežino ką. Bet smuiką ver
kia ilgesiais, kai išbadėjusio 
pirštai siekią duonos...

Klaudijus pakyla. Prigesi
na šviesą... Apsupa savo glė
biu Danutę, Tadeli... Pašly
ja į žmonos pusę ir klauso
si...

vėl virpina 
sukanda 

veide- 
išsitie- 
šypsnį 
akutę

I

Garbė aukštybėse — gieda angelai 
Sieloms ramybę garsina linksmai.

Sustoję aplinkui visi maldingai, 
Pasveikinkit Jėzų karštai, meilingai.
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nors ir badu mirtume — jis 
neties rankos panašiam žy
giui!

* * *

kur dingo Sigitė- 
pasirišo Tenį už 
ir mažai pasiren-

nuotaka, grįž- 
apsukta savo , 

pono Edvardo 
rodos niekaip

žmonės be 
Jo širdelė 

kad tėvely nė 
dėmelės nuodė-
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Už lango dūksta pūga... 
Grubūs vėjai brazdena į lan- 

šešėlis. šešėlis,
pono tik vienas šešėlis Klaudijui 

sekliai — susekė gyvenimas... O, kokios sun- 
■"kios jo kovos! Bet vistiek. 

jam bent jo sūnaus piršteliai kai -

alkanas .. apdriskęs... nuša
lęs... Juk tik toks, tokiu me
tų kaip Sigitas. Klaudiius li
ko našlaičiu šioj pačioj lūš
noj.. Neregys jo diedukas 
šia pačia smuiką virpino pa
kelėj... Kartais pamesdavo 

ir susivynioję i 
jie šsldavo ligi 

Prisiminimai

-----------------------------------------------------------------\ —- 
MARIJA AUKŠTAITĖ

Klaudijus Kalėdų Verpetuose
SNAIGĖS krinta... Sida

brinės blizgančios žvaig
ždutės sukasi vėjų sūku

riuose...
vulkanai aplinkui... 
miestas aptrauktas gyvo
mis. judančiomis marško
mis.

Pro šilto kambario 
taip gražu žiūrėti, kai 
keleivis traukdamas 
iš naujai pabirusių 
pūkelių.

Paršniokštuoja iš darbo ir 
Klaudijus Aglinskas. Taba
kinės' sirenai nukaukus — 
jis vos išvilko kojas iš fab
riko. Kažkodėl, taip ima ir 
užsikerta kvapas kažkur 
krūtinės angose... Gal būt už 
tai, kad jam šiandien atsakė 
darbą. Ir delko atsakė — 
Klaudijus nežinojo. Tik rūs
tus prievaizda išsireiškė:

— Tamsta, dešimts amatų 
nedirbsi, nes vienuoliktas 
tikrai bus badas. — Klaudi
jus tik dabar susivokė. Mat. 
jis mėgdavo šį, bei tą užsi
rašinėti. Net ir perp’etės 
laike, jis slankiodavo fabri
ko kampais... O vėliau laik
raščiai plakdavo fabriko va
dus, kartais net peraštriai. go stiklus... 
Ir vis tik nusamdyti 
Edvardo 
Klaudijaus slapyvardę.

Taip kojos dabar 
klimpsta i sniegą, o širdis į bės pasauliui k;ek jis buvo 
nerimą Jis turi mylimą šei
mą, kuriai visa siela gyve
na. Jo žmona kilnioii Tere
sė. rūpestinga ir darbšti mo
teris. ir ji visa siela Klaudi
jui atsidavus. Ji taip gra
žiai auklėja trejetą gelton
plaukių... Klaudiius tikrai tik alkį, 
tiki išauklės:ąs idealią šei- skarmalus 
ma. Jis buvo užsibrėžęs fa- kitam rytui, 
brike dirbti, ligi pražils jo kaip sapnas, su smuiko vir- 
galva. ligi pavilks sąnarius... 
Vakarais, ar šventadieniais, 
jis t;kėjo galėsiąs raš’nėti... 
Gal vieną, kita ir novelę pa
siseks sukurti.... O užvis 
jam didžiausias viltis tei
kia. jo vyriausias kūdikis 
Sigitas! Tai stebėtinas ta
lentas! Sena dieduko smui
ką. ilgai iškabojo apdulkė
jusi ir užmiršta... O dabar, 
ji vakarais tiesiog verkia 
nuo aštuonių metų Sigitėlio 
pirštų.

Klaudijaus lūšnos lange 
šviesa rT’on či?Tiška jį pama
tęs garbiniuotas šunytis Te
nis Pasitinka Danutė. Ta
delis... O Sigvtis įsispyręs 
kai tikras muzikas — trau
kia tėveliui sutiktuvių mar
ša. Teresė šypsosi. Anstoia 
Klaudijų visi ratu, džiūgau
ja. ir sklysta juokas visoj 
lūšnoj.

Liūdnas tik Klaudiius. Su
simąstęs ir nekalbus. Jis iš
siima keletą dolerių, pavar
to, pabrašk’na pirštuose, ir 
numeta ant stalo. Danutė 
džiaugiasi, kad artėia Kalė
dos... Ji užsikabina tėvui ant 
kaklo, taip švelnios lūpelv- 
tės slankioja Klaudiiaus vei
du... Rangosi 
džia tėvo 
piršteliais 
raukšles 
kaktoj.

Sigitėlis
kęs pakštelėio tėvui į ran- pirmąją premiją net 
ką, jo veidelis suvirpėjo ne
drąsą ir kuklumu 
maldauja:

— Tėtušėli, mokytojas 
prašė pinigu už muzikos pa
mokas... Klaudijui nei šis 
nei tas. Jis tvli. Nukrypsta 
jo žvilgsnis i žmoną ..

— Juk rodos dar nė kuro 
nėra?

Jo

f

turiu susirasti i
mą. Nors mano lūšna neda- dyč au 
vė įkvėpimo... žinau už- mą...” 
miesty seną, aukštą, slaptin
gą pilį. Kerpėtos sienos... Ap
linkui kabo stagarai vijok
lių... Kokio tai slaptingo 
turtuolio pasenus rezidenci
ja. Apleista... Gal ten yra 
sargai?... Seni lekajai spar
nuotais aprėdalais, baltomis 
sustirusiomis apikaklėmis... 
Štai, tik dabar, kiek' svajų!.. 
Juk ir anglų rašytojas Dic- 
kensas išgarsėjo tik su Ka
lėdine novele. Visą, visą su
mą, kurią gausiu už Kalėdų 
novelę. — paskyrsiu Sigitė
lio muzikos mokslui.” 
planavo 
jus.

novelei te- jusiu kaulų karaliją... Paro-i duonos ieškojai...
i žmogaus menku- vis išskėtus sparnus... 

. •” įsižiūri į šydruotosios
, Mąsto Klaudijus prisišlie- dą.. rankas...

jęs prie pilies angos. Staiga šanč:ą baltą būtybę...

O mirtis 
” Jis 

vei- 
gum- 
Jam 

lyg dūmu apsigaubę sniegu keista, kad toks gražus su- 
su-

į visą

Taip
susirūpinęs Klaudi-
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dieną saulei lei- 
Klaudijus traukė

dingo horizonte su sunkia 
našta. Nors Klaudjius vijo
si, liet šešėlis dingo prie ka
pinyno. Pilis suliepsnojo iš 
kelių kampų, susprogo nuo 
liepsnų bokštai, subyrėjo... 
Tik liko lyg piramidė su
griuvusių plytų krūva.

Žydruotoji 
ta vainikais 
sužadėtinio 
glėby... Jis
neatiduos savo mylimosios 
alkanai žemei... Jis pasta
tys naują mauzolejų... Jo 
priešaky iškals didžiulį liūtą 
su ištikimo Klaudijaus gal
va, kurs amžiais saugos jo 
brangios sužadėtinės palai
kus... Ponas Edvardas nusa
ko savo mintį Klaudijui.

— Ir tau pastatysiu rū
mą... — tęsia Edvardas. — 
Tu su manimi pietausi..; 
Šiandien gi Kūčios... Tams
tai atsiųsiu geriausio vyno, 
maisto, vaisių...

—Mono pone. — maldau

Kažin, 
lis? Jis 
kaklelio, 
gęs išbėgo. Šaltis net pyški
na tvoras. Dangus su žeme 
maišosi nuo pūgų... vienas 
rūkas aplink miestą.

Šniokštuoja kūdikis kur 
veda šunelis. Tenis bėga į 
užmiestį. Bėga ir Sigitėlis. 
Jis turi rasti brangų, bran
gų tėtušį, kurį 
kaltės nuteisė, 
posmuoja, 
mažiausios
mės negali būti! Jis toks 
geras... O čia laikraščiai jų 
pavardę supeckiojo.

Bėga Sigitėlis... Išraudę 
veideliai spirga... Kojeles 
karpo leduotas sniegas... O 
ten gumšo kerpėta pilis .. Te
nis pasišokuoja prieš Sig'tė- 
lį, palaižo ve:delį, ir vėl pa-* 
kniapstomis neria prakasda- jančiu balsu nutraukia Klau 
mas Sigitėliui taką.

Naktis. Mėnuo žvelgia iš 
erdvės. Pily pro rūsio langą 
šviesa. Sugulę prie lentos 
dvi kaukės, rašo keistą, ke
lių tūkstančių dolerių reika
lavimą. Klaudijus kabo ant 
virvių ir nerimsta. Jis girdi, 
kad kažkas brazdena į pi
lies užštanguotas duris... 
Kaukės sugniužę kūrimais, 
bėga prie durų Klaudiiaus 
rodos širdis ištruks, nubėgs, 
pasitiks... Kad ir kažin kas 
ateitų! Bile žmogus! 
gus 
ius 
Jis 
lies 
čiau arčiau savo lūšnos, sa
vo šeimos, savo 
Ten vėl verks sena smuiką 
jo pirštelių virpinama... Bet 
pirmiausia jis puls pro lan
gą. pasineš link pono Ed
vardo rūmų, jis praneš apie 
jo sužadėtine panelę Irena!

Kada kaukės kažin ko už
trūko prie pilies duru... Ten 
sucvnė šunelis, kažkas su
klykė... Tuo metu Klaudijus 
išsiliuosavo iš pančių. Jis 
išsinarino pro rūsio langą, ir j 
pabėgo.

Pakniapstomis nerdamas 
link miesto, jis nė neatsigri- 
žo kerpėtos pilies link. Be 
kvano jis puolė nrie savo po
no duru. Taip Klaudijui šir
dis atgijus... Jis vėl gaus 
darba... nereiks kitur duo
nos ieškoti. O art’mui pa- 
gelba, o tiesos išekojimas, 
o novelėms temų... Klaudi
ius rodos dabar vienas savo 
krūtine išardys, suplėšvs 
kerpėtos pilies sienas... Su
ardys nedorųjų lizdus... Už
vers tuos rūsius savo žo
džiais būsimuiu knvgu lakš
tuose... O Sigitėliui. bus at
viras kelias į 
šaulį.

* *
Aglinskienė 

ne tik vyro, 
pradingo. Visa lūšna tuščia.' 
šalta... I kelinta diena su
grįžęs šunelis cvpia pre 4os 
ranku... žiūri kaip kūdikis i 
ak:s ir unkščia... A^linskie- 
nė išbėgiojo visą miestą, vi
sa šv. Laurvno ures 
krašti — nėr Sigitėlio... 
policijai pranešė 
nesuranda... 
sena smuiką ir sunkina mo
tinos širdį Ji svarsto: “Vv- 
ras gal prasikalto, bet vai
keli!” •
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Kernetoi nilv triukšmas 
Sugauti valkatos. T’k ka
žin koks neaiškus šešėlis, i

dijus — Už visą man reiš
kiamą tamstos nuoširdų 
jausmą, stinga padėkos žo- 
dž;ų... Man nieko neduokite, 
tik vieno prašau... prašau 
mano sūnų Sigitą išleisti 
į aukščiausią muzikos kon
servatoriją.

— Klaudijau, neprašyk, o 
tik reikalauk... Atsiųsiu šį 
vakarą visas Kalėdas. O sū
nų išleisi, kur pats norėsi— 
duosiu lėšas

¥ * *

Klaudijus linksmas bėga 
namo. Jo lūpomis slankioja 
Sigito vardas... Jis parbėgs 
į lūšną, iškels Sigitėlį ant 
rankų... nubučiuos, pasakys 
laimėtus kelius... Žmona Te
resė, gal iš džiaugsmo jį 

Sigitėlio.. apkabins!
Klaudijus bėgdamas pa

žvelgia į savo lūšną. Jis ma
to langai nežibur’uoja. šu
nelis kaukia palangėj tupė
damas. 
Klaudijų 
“Kas tai? 
Klaudijui, 
lė?”

Ašarota 
langu. Ji Klaudijaus žings
nių pabunga... Bėga į kam-_ 
pą, aps;kabina seną smuiką, 
jos akys bailios pilka tam
sa 
kūdikiai Danutė ir Tadelis 
nuo jos šalinasi... Klaudijus 
griebia ją į glėbį, jo akys 
pavirsta stiklinėmis...

— Motin! Terese! žmone
le! — šaukia .K’aud’jus ją 
visokiais vardais... Į jo žo
džius — ji nebylė. Ji žiūri 
pro langą į žiemos verpetus, 
ir jos lūpos kryžiuojasi Si
gitėlio vardu...

Klaudijus nusigąsta. Ne
ramios jo akys ieško po lūš
ną sūnaus S:gito. Jo nėra... 
Sena smuiką kabo kerčioj, 
nuo žmonos ašarų žiburuio- 
ja šlapios dėmės rauduok- 
lės lentelėse... Klaudijui bai
sus ir neaiškus sapnas.

¥ « ♦
Lūšnos stogą ūžia ir stau

gia vėjai... Kartais sukaukia 
šunelis Tenis. Viskas nu
rimsta, ligi vėl nauja sniego . 
pūga siausdama savo vir
pančiais ploščiais teškia į 
langą... ir vėl bėga kaukda
ma stogais, šluodama sau 
taką uraganais sniego 
žvaigždučių išsijotą...

Sušvilpė šiaurys... Jo sty
guotose nvtvse su«ibeldė 
durvs. atsivėrė luš^a, ir 
trinktelėjusi ąžuolinėmis du
rimis i sieną. įvedė baisią, 
juoda kauke su balta našta, 

i kuri žengi į lūšnos vidų.
(Nukelta į 2 pusi.)

atčiuožė rogės vieškeliu nuo 
kapų. Rogėse sėdėjo du 
kaukėti vyrai, o jų tarpe lyg 
nuotaka baltais rūbais šyd- 
ruota pūpsojo sustyrus mo
teris.

Pašoko Klaudijus užleis
damas taką į pilį. Jo plaukai 
ūžtelėjo į viršų, kaukės jo 
akyse išaugo milžinais, vi
sas kūnas suakmenėjo. Ir 
koks jo nustebimas buvo, 
kada kaukės iššoko iš rogių, 
o šydruotoji lyg statula nu
virto ant pasostės. Jos bal
tą rūbą susuko vėjai, šydrai 
sumosavo kaip gulbių spar
nai, o mėnesiena apgaubė 
lyg murmurinį kūrinį, nuo 
kurio Klaudijus neatitraukė 
akių.

— Viešpatie! Tai numirė-
— jis sušnibždėjo. — O, 

dabar tai tema! Tai tema... 
Taip ir siūlosi novelės var
das “ šydruotoji Kalėdų 
Nuotaka”, “šydruotoji nuo
taka...” — pusbalsiai lyg už
burtas šnabžda Klaudijus.

Tuo tarpu kaukės radę 
Tetikėtą svečią — nutvėrė... i 
Nudžiaržgino sunkias spy
nas nuo kerpėtos pilies du
rų. ir akmeniniais trepais 
nutysė Klaudijų.

¥ * *
Ilgais, vortinkliuotais rū- 

j siais jį vedė... Čia atnešė ir 
žydruotąją nuotaką. Klau
dijų virvėmis pririšo prie 
geležinio pilioriaus, o žyd
ruotąją prišliejo prie raso
tos akmeninės sienos.

Dabar Klaudijus 
kur esąs! — Pajuto 
tingus pilies nakties 
čių klasta... Pajuto “ieškan
čio temų” rašytojo būklę...

Į_ Po balkių iš vortinklių 
kabo niūri, apdulkėjusi lem- 

ir pa. Kampe gumšo suverstos 
drabužių krūvos... Jų pa
krikę juodi nutysimai, taip 
ir 8iųlo manyti apie turtin
gų kapų apiplėšimą

Šydruotoji gumšo tylia 
statula pasieny. Prie jos ko-, 
jų pasiritus su juodais nlau- ■ 
kais nukirsta galva... “Koks 
menkumas žmogaus!..” — 

; galvoja Klaudijus... “čia

tvėrimas jau amžinai 
naikintas... Ir kaip jis nu
stemba. tiesiog kvapas užsi
kerta... Jis pašoka iš vietos, 
patraukia virves.. Beveik 
balsiai sušunka:

žmo- 
turintis širdį... Klaudi- 
pasiskųs... Pasiguos... 

viską užm;rš. paliks pi- 
baisumus... Kad tik ar-

Panele Irena! — Klau
dijus pažįsta, kad tai jo po
no, kurs taip neseniai jį pa

varė iš darbo... Pono Ed
vardo sužadėtinė. Klaudi
jaus akys ko neišsprogsta iš 
kaktos... Jo siela traukoi 
pančius... 
baisios 
prie šalto pilioriaus 
mu. o mintis 
skraido:

— Nors mane 
šunį., pavarė iš 
traukė duonos 
skurdžiaus namų... 
užmirštu kerštą!. Aš turiu 
ponui Edvardui pranešti!.. 
Sutraukysiu pančius!.. Pra
nešiu!.. Tik lauksiu momen
to. lauksiu progos.. Gal iš- 
slinks kur baidvklės?... 
no virvės liuosėja!..
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Tą rakti Klaudijaus 
ma nesudėjo akių. Jie žino, 
kad jų mylimas globėjas tik 
duonos išėjo ieškoti, bet ne
žino kur... nežino kada su
grįš... Bet jis negrįš be cen
to, be plutelės duonos... Gal 
ką uždirbs Kalėdų 
tems?... 
čiams... 
lis seną 
aušrai... 
šeima... 
mas ir 
prišlijęs prie jo kojų.

Rvte didžiulėmis raidėmis 
pabirę laikraščiuose, kad 
grobta jauna fabrikanto su
žieduotinė besimieruoiant 
šliūbo drabužius. O didžiau
sia. ir grobuoniškiausias 
kaltininkas esąs atstatytas 
iš darbo kerštininkas — 
Klaudijus Aglinskas.

Nusigandusią Aglinskienė 
ilgai tardė policija.. Ji alp
sta nuo skausmo ir aiškina:

— Tiesa, mano vyras visą 
naktį nebuvo namie... Bet,

Į

jąs nepasitinka 
kaip kitados...

’ — kyla mintis 
“Nejaugi sugu-"

Jo siela
Tik, kad ne šios 

kaukės,. J's juda 
neri- 

sparnuotaiVieną 
džiantis, 
užmiestin, pilies link. Iš to
lo gumšojo niūrus pastatas 
už kapų kalno. Horizonte 
leidosi naktis.

Sniego volai verčiasi Klau- 1®’ 
dijui prie kojų... šaltis ausis 
karpo, bet jis išdidus, ga
lingas, net kilnus jo takai— 
jis' mąsto: “juk rašytojas 
turi viską patirti, kad vė
liau už jį knygų lakštai kal
bėtų”.

Sutemus Klaudijus pasie
kė kerpėtą rūmą. Vaitoja 
vėjas jo stogais... Lvg smil
tys baltos snaiguolės žaid
žia mėnesienoj... Aplinkui 
niūri vienuma, tik pilis su 
byrančiais bokštais, juose 
tupi kačių akimis pelėdos, ir 
žvilgčioja į atklydusį sve
čią.

— Ką čia rašysi? — su
murmėjo vienas sau Klaudi- 

Varėtsi ligi rvtui jus. — Nė šviesos nei žmo-
* -•__ _ _  _ ._ • v •rių.

1 ti iš piršto 
mą. 
link... 
čiais žiburėliais., 
pusbalsiai sušuko:

— O, ten... Tai
— Jis primerkia 
grožisi... Slankioja jo minti
nus palikta lūšna paskendus 
tarp puikiu dangoraižių. “O! 
ten, ir Sigitėlio smuiką rau
da laukdama manęs... Ten... 
kapų kalnas... Kad taip jsi- 
rangius į vieną mauzolėių... 
Kad pajutus grabų kvapą... 
Ot. ten tai temos! Išvedžio
čiau skaitytoją po sutrūni-

se-v uz 
ne- 
su-

pėsiais klajojo lūšnoj.
Klaud'ius dabar mato se

nelį apžėlusi barzda... 
beveik vieni griaučiai suki
nėjosi šioj lūšnoj... Juk ro
dos taip neseniai, iis pri
glausdavo mažutį Klaudijų 
prie kaulėto kūno, sekdavo 
pasakas kartais ligi aušrai... 
Ir v:eną rytą, jis atsibudo 
sustingusio, mirusio senelio 
glėby... Žmorės t^da sakė, 
kad tai buvo Kalėdų rytas, 
bet lūšnoj buvo tuščia, nvku 
ir alkana... Tada Klaudiius 
šaukė visas dieduko iškal
bėtas dvasias, kad jį nuo 
nelio neatskirtų... Bet 
kelių dienu, jis pats nua 
gyvo senelio pabėgo, o
grįžęs už dešimts metų — 
rado t:k sena jo smuiką, ir 
svetimus žmones.

Dabar galvoja Klaudijus 
tą viską aprašys. Tegu pa
saulis žino, kad yra badu 
mirštančių!..

Šeima sumigo. Jis ir šiaip, 
ir taip suka paišelį... ši lūš
na — jam geriausia temą 
siųlo... Bet kažkodėl Klau- 
d'jus nei antgalvio 
klijuoja, 
atsiskyręs vienas prie žva
kės... viskas veltui...

* ų. *

Rvte jis susitiko vieną bi
čiuli kurs visuomet sakėsi 
parašęs įdomiausią pasauly 

nedrąsiai prislii- novelę, ir gavęs konkurse 
--------1-. kelis 

šimtus doleriu. O dabar už 
ruošiamą Kalėdų novelę — 
jis tikrai gausiąs 
sumą.

Klaudijus galvoja: 
puikus, garbingas ir 
gas rašytojo darbas, 
man korespondencijos 
kiai vyksta. Tik mat vis be 
pelno. Na, Kalėdoms ir aš

kūdikis. žai- 
plaukMs, taiso 

besirangančios 
aukštoj, baltoj

jis

jis šaltai paklausia.

I

išgujo kaip 
darbo... Iš- 

kasnį iš 
Bet aš

Ma-

v • sei-

I

Į

V •

nesu-

I
I

gražią

“Koks 
pelnin- 
O juk 

pul

i

žmona sėdi po

pabugusios... Išsigandę

Mėgink tu čia išlauš 
Kalėdoms te

Jis pažvelgė 
Sus; žavėjo

miesto 
mirgan- 

Ir beveik

gyvybė!., 
akis

pajuto 
slan- 

paukš-

šven- 
Nors Kūčių barš- 
Jie laukia... Sigitė- 
smuika virkdo ligi 
Prie jo tūno visa 
Net pasipurtinda- 

unksdamas šunelis

muzikos pa-

*
liūdi. Nėra 

bet ir kūdikis

pa-
Tr 

nei ta 
Kabo kerčioj
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PAS KRISTAUS EGLELĘ
(Is Anderseno)

štą langą, pro kurį ėjo gat
vėn aiški šviesa. Už lango 
buvo didelis, didelis kamba
rys. Pačiame kambario vi
dury lig pat lubų buvo ka- 
žink,okis medis įdiegtas. Tai 
buvo Kalėdų eglelė! Kaip ji I

Iš sodžiaus į miestą pate
ko kažin kokiais reikalais 
moteriškė su mažu vaikeliu, 
gal kokių penkerių šešerių 
metų. Apsistojo ji pas savo 
pažįstamą senelę, šaltame ir 
drėgname rūsy gyvenusią.
Buvo Kalėdų laikas. Žiema gražiai aptaisyta! Visa nu- 
tais metais buvo labai šalta, sagstyta uždegtomis žvake- 
ir neturtingi miesto gyven- lėmis. apkarstyta obuoliais, 
tojai sirgo ir mirė. Apsirgo auksuotais riešutais, bliz- 
senelė. o nuo jos apsikrėtė gučiais. poperėliais. aplink 

apstatyta lėliukėmis, ar
kliukais ir kitokiais žais
lais. O aplink medį vaikų 
— prisikimšęs visas kamba
rys: visi bėgioja, šnekasi, 
linksminasi.

senelė, o nuo jos apsikrėtė 
liga ir vaikelio motina.

Pabudo vaikas anksti rytą 
dar pro patamsį ir apsižval
gė aplinkui. Rūsy buvo drėg
na ir šalta, o jis buvo vien 
menku apsiaustu teapsisiau- 
tęs. Rankelės ir kojelės buvo 
pamėlynavusios ir atgrubu
sios, — jis norėjo valgyti.

Priėjo į pasienį, 
serganti motina 
ėmė ryšulio su duona ieško
ti.

Štai, vienas berniukas iš
vedė mergytę šokti. Kokią 
gražią mergytę, kaip tikrą 

J.° lėliukę... O kaip gražiai mu-

I

Kalėdų rytas!.. Ir tiesa, auš
rinė puošėsi aukso vainikais 
palaimintam Kalėdų rytme- 

l čiui.

J. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATĖ OF INDIANA 
doiue Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

tai tik lėlės, ir nusijuokė. 
Niekuomet jis tokių įebuvo 
dar matęs ir net nežinojo, 
kad tekių esama.

Ir vėl jis verkti nori nuc 
šalčio, bet jį juokas iš tų lė 
liukių ima!

Staiga kažin kas pagriebė 
jį už apykaklės, tre..kė kažin 
kuo per galvą r koją papy- 
nė. Vaikiūkštis parkrtj ii 
pamatė, kad tai buvo difes 
ris už jį her imkos. Pu? 
tęs jį, dar kažin ką jam šau
kė. Nesavas pakilo va ke is 
nuo žemės ir šoko bėgti

Bėgo. bėgo — neži..ia kw 
ir kažin keno kieman uxbe 
go. Ats tūpė už mali ų krū 
vos ir mąsto:

“Dabar tai nekas manęr 
čia neras, čia taip tamsu!* 
Ir visiškai jis atsisėdo, pa- 
sibloškęs po savim kojukes 
ir susitraukė, tik iš išgąsčio 
lyg dvasios negali atgauti. 
Bet ūmai paliko gera, gera, 
kojytės ir rankytės nustojo 
skaudėję, ir visam pasida
rė. kaip prie ugnelės, šilta. 
Tik ko ji taip visą supurtė 
jis lyg užmigęs buvo.

Ne, neužmigęs dar — bet 
kaip čia gera būtų užmigti.

“Pasėdėsiu aš čia dar va-

i 
I

sū-

Klaudijus Kalėdų 
Verpetuose 

(Atkelta iš 1 pusi.)
Senoji smuiką įnešto

kurio verpetuose susisuko 
nubildėjo nuo sienos ir su
dužo. Stygos atsipala! davo 
suzvimbė kurčia rauda ji 
paskutiriai virpesiai. ir nu- 
tyso ant atneštos baltos 
naštos.

Klaudijus suklupo... Sus
tirusias stygas nunėrė nuo

balto ryšulio, atvyniojo 
kampuotas skraistes — čia 
rado Sigitėlio lavoną. Jo su
gniaužta kumštelė, pasiųlė 
krauju žymėtą raštą:

— Tėtuši, už tave... Už 
tavo vardą ir garbę!.. Klau
dijus alpsta... šunelis cypia 
pakampėj... O pamišusi mo
tina, bučiuoja Sigitėlio 
skruostelius, ir maldauja:

— Nemiegok mažyti... 
Kelkis?.. Pa smuikuok... Juk

DR. WM. M. TULLY PHYS1O THF.RAPV

5526 S. Racine Avė.
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, iii.
VALANDOS:

10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

HOURS: Daily «—8 P. M. 
Saturdaye » A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 
Rez. Tel.: CICERO 

Jeigu Neatsiliepia 
šaukite: BEEWYN 

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7 - 9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tik vieną porą akių rauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

O PTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

Jie visi dabar, kaip koki 
anglelėliai. nekalti, g ažūs 
ir puolė jis juos visus svei
kinti, bučiuoti, o jų moti- 

I nos stovi šalimais ir verkia, 
pažinę savo sūnelius ir duk
rytes. bet jie prilekia, bu
čiuoja savo mamytes ir mel
džia jų, kad neverktų, nes 
jiems čia pas Kristų taip 
gera, taip gera... a

I

kur
gulėjo^ ir zįj£a grįežia, štai, pro langą

balsai veržiasi.
Žiūri vaikelis pro langą. 

Bet ryšulys buvo dykas, stebisi, bet jis nesijuokia, ir
’ ‘ jam nelinksma. Jo kojukės

visiškai sustingo nuo šalčio 
ir rankelių nebegali paju
dinti.

Ašaros ėmė jam biiti nuo landėlę ir eisiu vėl lėliukių' 
šalčio ir jis pasileido bėgti, žiūrėti! — pamąstė vaikelis

Ir vėl mato: — didelis ir nusijuokė, atsiminęs, ko- 
šviesus langas ir už lango kios jos buvo gražios, 
kambarys, tik kambary ne 
eglelė, o pyragai — įvairių 
įvairiausi, regėti, visur iš
dėstyta

Sėdi tenai viduj 
ponios ir vis. kaip 
ateina, tam pyragą

O žmonės eina ir 
rys tik varstosi ir

“O. kokis skanus pyragas 
ir aš: tegul ir man

i

i

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

♦ ♦ ♦
6803 W. Cermak Road

BEKtfl’.Y ILLINOIS

— dar vakar jis paskutinę 
duonos plutelę suvalgė.

Nieko neradęs. papūtė 
savo sustingusius pirštelius, 
pastovėjo kiek ir ėmė žadin
ti savo mamą.

O mama, atšalusi kaip le
das. gulėjo, kaip negyva.

Vaikelis palietė ją 
le ir pradėjo šaukti 
ir duonos prašyti.

Bet senė, gulėjusi 
me pasieny 
liepė tylėti.

Nutilo vaikelis ir 
traukė nuo mamos.

Bet ką jam veikti: 
drėgna, šalta, tamsu, 
gu. mama tokia atšalusi ir 
tokia pikta senelė...

Susieškojo jis kepuraitę 
ir atsidarė rūsio duris.

Vakar jis čia. priesieny. 
matė didelį šunį ir b‘jojo ei
ti, bet šiandien šunies jau 
nebebuvo.

Atidarė jis dar vienas 
duris ir pasijuto miesto gat-

ranke- 
vardu

antra-
sudraudė ji ir

atsi-

rūsy 
bau-.

keturios 
tik kas 

paduoda, 
eina, du- 
varstosi.

vaikelis, atidarė 
įėjo... Bet kaip po- 

sušuks. sušuks

— eisiu 
duos’”

Priėjo 
duris ir
nios jam 
kaip ims rankomis musuoti 
ir laukan varyti!

Viena ponia atsikėlė. įki
šo rankon kapeikytę ir duris 

i iškrito 
ant slenksčio ir nuriedėjo, 

pasirodė nes jis atgrubusiais piršte- 
jam miestas! Jis. mat. pir- bais negalėjo jos išlaikyti, 
mą kartą savo gyvenime 
mieste tebuvo. Ir ten < 
džiuj. iš kur jis atvažiavo 
naktimis būdavo tamsu, tik 
kur-re-kur švieselės pre 
langelius mirksėjo, ir šunes 
taip baisiai kaukdavo, nors 
troboj ten buvo 
gyti gaudavo...

A čia. mieste, 
tokis triukšmas 
■visur tik karietos važinėja 
žmonės vaikščioja. Ir kokis 
čia šaltis!Sniegas tik grigž 
da po kojų ir garas 
siais kyla 
šarmojusių

Visa čia 
bet kažin, 
kas manęs — ar neduos ben' 
kokios duonos plute'ės? Ii 
vaikiūkštis išėjo į antrą mie 
sto gatvę. Kokia ji plati i) 
didelė! Čia žmonių dar dau 
giau: važiuoja, skuba, bėga 
stumdosi...

O čia dabar kas? Ir vai 
kiūkštis pamatė didelį, auk

vėj beesąs.
Kokis gražus

šilta ir vai-

taip šviesu 
ir bildesys

Dr. F. C. Wfflskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446
Kės. Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; : 

Trečiadieniais pagal sutartį.

8650
5891

6200

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
juo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet SKAITYKITE “DRAUGI!

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel......... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

“Visiškai kaip gyvos!”
Ir išgirdo vaikelis, lyg kas 

gieda. — tai jo mama Ka
lėdų giesmę užgiedojo.

“Mainyte, aš miegu 
man čia taip gera!”

— Eikš prie manęs, sūne
li, — tarė jam mama.

Ne, tai ne mama, bet ka
žin kas svetimas, kažin kas 
gražus, meilus pašaukė jį ir 
apkabino tamsoj ir siekia jo 
rankos. Padavė jis ranką ir 
staigu — oi. kaip, nušvito! 
Kokia graži šviesa pasidarė!

Prieš jį ir eglelė atsirado, 
bet tai ne eglelė buvo, tai 
kitas kažin kokis nematytas 
medis.

Kame jis dabar atsirado? 
Aplinkui viskas tik šviečia, 
žėri, blizga. Tiek lėlių — ne, 
ne lėlių, bet berniukų ir 
mergelių, ir visi toki balti, 
gražūs, sukasi aplink jį. bu
čiuoja jį, ima į glėbį ir ne
ša, ir jis pats mato, kad jis 
lekia, ir štai, jo mama sto- 

I vi: taip linksmai, meiliai į jį 
žiūri.

— Mama, mamyte! ak, 
kaip čia gera! — sako vai
kelis ir vėl su vaikelia’s bu- 

į čruojasi ir šnekina juos:
— Kas jūs tokie esate, 

berniukai ir mergytės? ko 
jūs čia susirinkote?

— Tai matai, čia Kris- 
. taus eglelė! — j'e jam at- 
i sakė: — Kristus visuomet, 
kaip šiandien. Kalėdų dienoj, 
rengia eglelę pas save tiems 

’ vaikeliams, kuriems ten, 
i ant žemės, niekas neparen

gia!
Ir suprato jis, kad tie 

berniukai ir mergytės buvo 
eki pat vargšai vaikeliai, 
kaip ir jis. ir kad visi jie 
’:ia dabar yra pas Kristaus 
eglelę.

Mmm 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VA.I-ANJDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

j va k.

Daugely
7 mos be

Sekmad. pagal sutartį.

atsitikimų akys atitaiso- 
akinių. Kainas pigesnes 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373 *

sun- 
kaip 
išsi-

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo C iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDwav 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Kenčiantiejl nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip 
ku yra ramiai sėdėt-, ir 
nakties metu negalima gerai 
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGCLO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
J o atgaivinan - 
čios ir skausmą, 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
prašai mimui. ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Atblete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.75, ir 3.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, I1L

I

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Statė Bank Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. TeL: BRUnstvick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

I

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIcy 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

Išbėgo jis laukan ir pasi- 
so ; leido tolyn bėgti, nė pats ne- 
’*o ‘ žinodamas, kur ir kam jis 

bėga.
O kojukes ir rankeles šal

tis taip spirgina, taip spir
gina. Norėtų jis verkti, rėk
ti iš skausmo, bet jis bijo 
žmorių ir tik pirštelius pu
čia

Neramu jam pasidarė, il
gu. bet jis vėl kažin ką pa
matė. Stovi prie lango di
delis žmonių būrys, o už lan
go trys lėlytės, gražiai ap 
taisytos, kaip gyvos, stovi 
Viena raudonais, antra ža 
liais. 
liais. 
nelis 
Ižia.
inguodami galvomis prita 
ria ir lūpomis šneka, tik u 
’argo negirdėti, ką jie tei 
šneka.

Ir buvo bemąstąs vaike 
is. kad gyvi tie žmogiukai 

bet paskui susiprato, kac

r

debe 
iš sušilusių, ap 
arklių šnervių., 

tik juda, kruta 
ar nepasigailės

trečia mėlynais rūbe 
o greta kažin kokis se 
sėdi ir smuiku žai 
dar du žmogiuku jan

Į

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU PAS MUS

a

Pirk Victory 
Bonus!

Mos fsAolo- Y ra Daromos — 
Statybai, Remontaviiruii. Ri-finansavlnstri __
ANT LENGVŲ MF.NESINTŲ TAMOKCJTMŲ! 
Pasinaudokite Z^-moins NorAlmCtą Kainoms.

TAPKITE FTMAjrSIMAI NEPRIKLAUSOMI: 
TAUPYKITE mriK) Įstaigoj- Jftsų b-dėhal 
rūpe^Hogal globojami ir ligi S5.0OIMI0 ap- 

per Federal Kavings arai Ixian In- 
MiHUKT Corporatlan.. Jūrai pinigai btis grH- 
tal iėmokami Jtims ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSI^ LIETUVIŲ 
FINANSINft (STAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

s'.

%

f
KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION

TEL. — ( ALI .M ET 1118 Josepli M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
biindn-ess), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

VIST NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

IR AKINTŲ IŠDIRBĖJAI 
IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

INC.
1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampas North) 
HUMBOLDT 9368

NAUJOS MADOS

OPTOMETRISTAl
EGZAMINĄVTMAS AKIŲ 

TOVVER OPTICAL CO 
4635 MEST 47th STREET

(kampas Marshfield)
YARDS 4499

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 Wcst 66th Place
. Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GEOvehill 0617
Office TeL HEJGock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas'

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsą 
pačių išdi ritimo, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furnitūra Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI _ 

4140 Archer Avė. Chicago 32, III. 
Telefonas — LAFayette 3516

Savininkas — JOE KAZ1K-KAZIKA1T1S

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PKOspect 1930

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. YARds 5921
Res.: RENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VV>st 35th Street

Dėkite jiastangas kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, kaip 
arklys be žaboklių.
—

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Oiiiso vai.: 13 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų Tel.: PULLMAN 8277
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DIENRAŠTIS DRAUGAS DRICACO. ILLINOIS
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Išmintingųjų Dovanos
Parašė VVilliam Sydney Porte r.

Doleris ir aštuoniasdešimt 
septyni centai Tai buvo vis
kas. Ir iš tų — šešiasdešimt 
centų variniais. Skatikėliai, 
sutaupytieji po vieną, po 
du, tiesiog spauste išspaus
tieji iš krautuvininko ir žo
lininko, ir mėsininko. Juk 
toks kaulijimas tai — sta
čiai išmaldos prašymas: tad 
ir raudonuoti tekdavo iš ty
lios gėdos. Tris kartus skai
tė Della tą savo menkąjį 
turtą. Doleris ir aštuonias
dešimt septyni centai. O ry
to dieną — Kalėdos.

Buvo aišku: nebelieka nie
ko kito daryti, vien tik griū
ti į nutryniotąjį mažąjį di-j 
voną ir stačiai rėkti... Tai ir 
padarė Della (kas ragina 
padaryti šiokią moralę iš
vadą: gyvenimas susikrau
na iš kūkčiojimų, atsidusi
mų ir šypsojimų; o daugiau
sia yra atsidusimu).

Kol šeimininkė, palengvėli 
aprimdama, iš pirmosios pa
dėties pereis į antrąją, pasi
žvalgyk po butą. Nuomoja
mas su baldais, aštuoni dole
riai savaitei. Negalima bū
tų jo pavadinti elgetų butu, 
bet panašus į tokį jis yra.

Priemenėj, apačioj, buvo 
laiškų dėžutė. į kurią nepa
tekdavo nė vieno laiško, ir 
elektros skambučio saga, iš 
kurios joks mirtingasis pirš
tas neišviliotų garso. Netru
ko čia ir kortelės, kurioj bu
vo vardas pavardė: Mr. 
James Dillingham Young. 
Tas žodelis “Dillingham” 
buvo įrašytas senesniaisiais 
geresniaisiais laikais, kada 
jo savininkas uždirbdavo per 
savaitę 
Dabar, 
traukė 
rių, to 
raidės atrodė lyg nubluku
sios, tartum jos rimtai ma
nytų išnykti ir palikti ta 
vieną kuklų, neišmislingą 
“D”. Bet visada, kada mis
teris James Dillingham 
Young pareidavo namon ir 
pasiekdavo ten, aukštai, sa
vo butą, jis vis būdavo šau
kiamas “Jim”, ir mistris 
James Dillingham Young. 
kurią jau esame Jums pris
tatę. kaipo Dellą. širdingai 
jį apkabindavo. Tai visada 
gerai veikia.

Della baigė savo dūsavi
mą. Ji atsistojo prie lango ir

trisdešimt dolerių, 
kai pajamos suši

lki dvidešimt dole- 
žodžio “Dillingham”

!

nuosavybes, kuriomis juodu skrybėlę ir leiskit man pa-' Džimas kiekvienoj draugijoj 
žiūrėti, kelinta valanda. 
Mat, kad laikrodėlis ir labai 
puikus buvo, Džimas kartais 
žiūrėdavo į jį su tam tikra 
gėda: kaltas buvo odinis 
dirželis, kurį Džimas varto
jo vietoj grandinėlės.

Kai Della parėjo namon, 
jos apsvaigimas truputį už
leido vietos jos išminčiai. 
Jinai išsitraukė savo gel- 
žiuką plaukams raityti, už
sidegė spiritinę lempą ir 

. ėmė atitaisinėti tas žalas, 
~ reikėjo ^urįas padarė jos geroji šir

delė, padidinta dar meilės. 
O tai visada yra baisiai sun
kus uždavinys, tiesiog dram
blys ir gana!

Po 40 minučių josios 
galvutė jau buvo papuošta 
smulkiomis glaudžiomis gar
banomis, ir poni Della atro
dė stebėtinai gražiai, tar
tum koks mielas šelmis mo
kinukas. Jinai ilgai, rūpes
tingai ir krtiiškai stebėjo 
veidrodyj savo paveikslą.

“Jei 
muš”, 
“prieš 
antrą 
kys, kad aš atrodau, kaip 
choro dainininkė iš Coney 
Islando. Bet ką galėjau aš 
padaryti, deja?! Ką galėjau 
padaryti su tuo doleriu ir aš
tuoniasdešimt septyniais 
centais?”

7 valandoj kava buvo jau 
parengta ir ketptuvė užpa
kalyj ant plytos- laukė, įkai-

tusi ir pasirengusi kažką ten 
spirginti.

Niekuomet Džimas nepa
reidavo vėliau. Della pasi
ėmė laikrodžio grandinėlę j 
saują ir atsisėdo prie stalo 
kampo prie pat durų, pro 
kur visuomet įeina Džimas... 
Štai išgirdo jinai jo žings
nius ant laiptų pirmajame 
aukšte ir pirmam akiesmirk- 
snyj išbalo. Ji buvo papra
tusi paprasčiausiuose kas
dieniniuose reikaluose tyliai 
kalbėti trumpas maldeles.

tad ir šnibžda sau- ‘ Pra
šau. Viešpatie, padaryk, kad 
aš jam vis dar atrodyčiau 
graži!”

Atsidarė durys, Džimas į- 
ėjo ir jas uždarė. Jis atrodė 
liesas ir labai rimtas. Varg
šas jaunikaitis! dar tik 22 
metų, o jau su šeimyna kuk
šteroj ! Jam būt reikėję nau
jo palto. Neturėjo jis nė 
pirštinių.

Džimas įėjo i kambarį 
taip atsargiai, kaip medžio-

(Nukelta j 4 pusi.)

abudu labai didžiavos: vie
na buvo Džimo aukso laik
rodis, kurs buvo buvęs jau. 
jo tėvo ir bočiaus; o antra 
— Dėlios plaukai. Kad Sa- 
bos karalienė būtų begyve
nanti ten. ana, priešais, 
Della būtų bent kartą pa
leidusi pro langą savo plau
kus neva džiovinti, vien tik 
kad visi tos karalienės bran- 
gumynai pasirodytų besą 
niekai prieš tuos plaukus. Ir 
kad karalius Saliamonas bū
tų krautuvininkas ir rodytų 
languose visus savo turtus, j 
Džimas kiekvieną kartą, pro 
šalį beeidamas, išsitrauktų 
savo laikrodį, vien tik kad 
pamatytų, kaip tas karalius 
iš pavydo rauna sau barzdą.

Taip tatai, nusileido pui
kūs Dėlios plaukai jos nu-, 
gara žemėn ir bangavo, ir 
blizgėjo, tarsi koks rudo u- 
pelio krioklys. Jie siekė net 
žemiau kelio ir. lyg koks rū- 

nu‘ bas, dengė Dellą Ir štai ji 
vėl skubiai ir nerviškai su
ėmė juos ir surišo į kuodą. 
Čia ji padelsė ' kokią minu- , 
tę, tyliai • stovėdama, o tuo 
tarpu ant nudilusio raudono 
kilimo nuriedėjo viena antra 
ašara.

Dabar ji skubiai apsivilko 
savo seną rudą žakietą, ly
giai skubiai užsimovė savo 
seną rudą skrybėlę. Susuku
si visą verpetą savo rūbais, 
vis dar su blizgančiomis ki- 
birkštėmis akyse, išskrido 
ji pro duris lauk ir nubėgo 
laiptais žemyn į gatvę.

Kur ji apsistojo, iškaboje 
buvo parašyta: “Poni Sofro- 
nija, visokių rūšių plaukų 
daiktai”. Defla užbėgo vieną 

i aukštą aukštyn ir, uždususi, 
ilsis. Poni, didelė, per balta, 
vargiai buvo panaši į kokią 
“Sofroniją”. “Ar nenorėtu
mei Tamsta pirkti mano 
plaukus?” paklausė Della.

“Aš perku plaukus”, at
sakė madama: “nusimaukit

tvora 
Rytoj 
Della. 
ir aš-

miglotu žvilgsniu sekė pil
ką katę, kuri pilka 
bėgo į pilką kiemą, 
bus Kalėdos, o jinai, 
teturi vieną dolerį
tuoniasdešimt septynis cen
tus, už kuriuos ji turi nu- 

i pirkti savo Džimui dovaną. 
1 Jau nuo kiek mėnesių ji vis 
atidėliojo centą prie cento. 
Ir viso tesurinko dolerį ir 
aštuoniasdešimt septynis 
centus. 20 dolerių per savai
tę — su tuo ne kažin ką pa
darysi. Išlaidos buvo dides
nės, kaip kad ji buvo numa
čiusi. Ir tos išlaidos vis to
kios pat. Tik doleris ir aš
tuoniasdešimt septyni cen-i 
tai — už tai reik nupirkti 
Džimui dovaną. Savo Dži
mui. Ne vieną lamiingą va
landą ji buvo pergyvenusi, 
begalvodama, ką tokį tikrai 
gražų reiktų Džimui r" 
pirkti. Tai turėjo būti kas 
nors įmantru ir reta, ir rim
ta. ir patvaru — kas nors 
toks, kas būtų bent kiek ver
ta tos garbės, kad bus Dži
mo! Tarplangėje kabėjo pi- 
liorinis veidrodis... Gal būt, 
esate kuomet matę tokį veid
rodį išnuomojamame bute 
už 8 dolerius savaitei? Labai 
laibas ir labai judrus as
muo, vikriai prasislinkdamas 
ir guviai pasiraitydamas bei 
pasisukinėdamas, gali įsigy
ti apytikrę sąvoką apie sa
vo išvaizdą. Della, kuri bu
vo tęva, buvo apgalėjusi tą 
meną.

Ūmai šovė .ji šalin nuo 
lango ir atsistojo priešais 
veidrodį. Akys skaidriai bliz
gėjo, bet veidas per tas 20 
sekundų prarado savo spal
vą. Skubiai paleido ji savo 
plaukus, ir jie nusileido že
myn per visą stuomenį.

Mat, ponai James Dilling
ham Young’ai turėjo dvi

%

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GROSERNĖ IR BUČERNĖ

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

žiūrėti, kaip Jūsų plaukai 
atrodo”.

Rudoji kaskada puolė že
mėn.

“Dvidešimt dolerių”, tarė 
madama. prityrusia ranka 
imdama tą puikiąją masą.

“Tik duokit man juos 
greičiau!” sako Della.

Ak, sekančios dvi valan
dos praplasnojo rožiavar- 
siais sparneliais. Prašom už
miršti šitą atšildytąjį paly
ginimą!.. Della išknaisiojo 
visas krautuves • 
rasti dovaną Džimui.

Pagaliau rado. Tai buvo 
tikrai Džimui padaryta, o 
ne kam kitam! Jokiame ki
tame magazine nebuvo tokio 
daiktelio! juk jinai išrausė 
visas tas krautuves nuo vir
šaus lig apačios. Buvo tai 
platininė laikrodžio grandi
nėlė. paprasto rašto, savo 
tikrąją vertybę reiškianti 
vien tik savo medžiaga, o ne 
perdėtais papuošalais, kaip 
kad visi geri daiktai turėtų 
elgtis.

Grandinėlė buvo dargi 
verta ano laikrodėlio. Lig 
tik Della ją išvydo, jau ži
nojo, kad ji turi būti Džimo. 
Jinai buvo panaši į jį. Glot
numas ir vertumas — tas į-l 
kainojimas tiko abiem. Dvi
dešimt vieną dolerį paėmė iš 
jos už tai, ir jinai su aš
tuoniasdešimt septyniais cen 
tais parbėgo namon. Ture-į 
damas tą grandinėlę prie sa
vo laikrodžio, galės dabar

I

Džimas manęs neuž
tarė ji sau pačiai: 

žvilgterėjęs į mane 
kartą, tai jis paša-

I

J
ŠV. KALĖDŲ PROGA ...

%

nuoširdžiai sveikinu visus Amerikos Lietuvius—gera
darius, kurie taip gausingai prisidėjo aukomis ir 
atjautimu šv. Pranciškaus Sesučių koplyčios reikale.atjautimu Šv. Pranciškaus

—4O)>-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ linkiu visiems — 
Tėvams Marijonams, Kle
bonams, Kunigams, ir 
bendrai Lietuvių visuo
menei. Lai Kūdikėlis Jė
zus jus visus laimina ir 
naujuose metuose lai Jis 
laiko jus savo malonioje 
globoje.

KUN. J. V. SKKIPKUS,
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Kapelionas.

Sl'r^

I

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visems Savo Kostumerams ir Draugams

MIDWEST SERVICE 
STATION

2335 S. Western Avė. Cor. 23rd PI.
Phone CANal 3764 

PHILLIPS “66” PRODUCTS 
MOTOR DILS, RANGE & FUEL OTLS

V. YUKNIS, Sav.
WALTER MELKUS

3248 So. Green St

Tel. Yards 5694

CHICAGO, ILL.

3^

I

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.

3E žE 3E2

III W. Washington St.CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

STASYS LITWINAS SAKO:
¥

1’r^ AR AD Tai Geriausias Laikas Pirkti 
L>/AD/Al\ “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotp Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitu Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITMTNAS, Vedėjas

4>

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

W. J.
Stankūnas

PHOTOGRAPHER

Residence Phone
CEDarcrest 6404

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams 
Ir Draugams

3315 So. Halsted St.
Chicago, III.

Tel. YARDS 1546

4*

TFTITVTAT1 v’en DARBO Prakaitu galite 
■u,4”Lj x v • užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas . . .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

GARANTUOJAMI NUOŠIMČIAI 6%

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGIČIŲ, ANTRŲ MORGI- 
ČIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tia APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RŪŠIES NAMŲ.
Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

MORTGAGE EXCHANGE
Chicago, Illinois

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385-6-7.

KAMB. 358—360—362

Split by PDF Splitter



5 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, gruod. 22. 1945

PADAVIMAI Mūsų dienomis ne vienas 
tiek anglų, tiek prancūzų, 
tiek vokiečių ar skandinavų 
rašytojas savo kūrybai me
džiagos randa šioje liaudies 
pasakojimų tradicijoje. A.V.

mą ar sušukavimą, ar iš- 
mazgojimą galėtų mane pri
versti mažiau mylėti savo 
mergytę. Bet, jei išvyniosi 
šitą ryšulėlį, suprasi, kodėl 
tu mane iš pradžių vieną 
valandėlę buvai apkvaišinu
si”.

Balti žvalūs piršteliai at
raišiojo virveles ir išvynio
jo popierius ir — į dangų 
pagauto džiaugsmo klyks
mas, ir tuoj — ach, mote
riškai greita permaina — 
nusikūkčiojamas verksmas 
bei dejavimas, kuriems nu
tildyti tuoj buto šeimininkui 
teko pavartoti visas guo
džiamąsias jėgas.

Mat, ryšulėlyj besančios 
šukos — visas rinkinys šu
kų, plačių ir siaurų, kurių 
ilgai meldėsi Della prie vie
no magazino lango Broad- 
way’uje... Gražios šukos, 
gryno vėžlio rago, su bran
giais akmenukais pakraš
čiais — kaip tik tokios 
spalvos, kurios būtų pritiku
sios nešioti puikiuosiuose 
dingusiuosiuose plaukuose. 
Buvo tai brangios šukos. 
Della tai žinojo, ir jos širdis -----j-,
... n. n • peno susiranda visur: ir se-tipsincr m alkfp allrn ir tzipm w

L

ją baugino. Tai nebuvo 
pyktis ar nustebimas, 

papeikimas ar išgąstis, 
koks kitas jausmas, ku- 
ji tikėjos. Džimas tik

“aš nusikirpau 
juos pardaviau, 
nebūčiau galėjusi 
Kalėdų, nepado- 

kokios dovanė- 
ataugs... Juk 
prie širdies, ar 
turėjau tai pa-

IŠMINTINGŲJŲ DOVANOS 1
(Atkelta iš 3 pusi.)

tojo šuva, kurs paukštį se
ka. Jo akys buvo įsmigusios 
į Dellą, ir buvo jose kažkas, 
ko ji negalėjo perskaityti, ir 
kas 
nei 
nei 
nei 
rio
spoksojo į ją su šita stebė
tina išraiška savo bruožuo
se.

Della atsikėlė nuo stalo ir 
priėjo prie jo.

“Ūžimai, brangusis! ne
žiūrėk taip į mane!” sako 
jam jinai: 
plaukus ir 
dėl to kad 
pragyventi
vanojusi tau 
lės! Plaukai 
tu neimsi to 
ne tiesa? Aš
daryti. Mano plaukai auga 
greitai, labai greitai... Sa
kyk: “Linksmų Kalėdų” 
Džimai, ir būki va laimingu! 
Tu nežinai, kokią aš tau pui
kią, kokią stebėtniai gražią 
dovanėlę aš tau turiu!”

‘ ‘Tad tu nusikirpdinai 
plaukus?” paklausė vargais 
negalais Džimas, lyg kad jis 
pats po labai sunkaus dva
sios darbo dar nebūtų pas
tebėjęs to įdomaus dalyko.

“Nusikirpdinau ir parda
viau”, atsakė Della: “ar aš 
taip tau mažiau bepatinku. 
kaip kitados? Juk aš esu ta 
pati, net ir be savo kasų? 
argi ne?”

Džimas apsižvalgė, tar
tum svetimas, po kambarį.

“Tad sakais nusikirpdinu- 
si”, tarė jis, o pats atrodė 
beveik liurbiškai.

“Gali jų nebeieškoti”;' at
sakė Della: “jie parduoti — 
jau sakiau — parduoti, ir 
jų jau nebėra!.. Dabar Kū
čios. vaikuli! Būk man geras, 
kadangi tai padariau dėl ta
vęs! Ar reikia tau paspir
ginti duonos. Džimai?”

Džimas, rodos, pradėjo 
greitai atsibusti iš savo keis
tojo miego. Jis apkabino 
Dellą (Dešimtį minučių mes 
padoriai ir atsidėję tyrinė- 
sim kokį nors nesvarbų daik
telį ant priešingos sienos). 
Astuoni doleriai už savaitę 
ar milijonas už metus — ar 
r.e vis tiek? Koks matemati
kas ar koks genijus duotų 
čia tau netikslų atsakymą. 
Išmintingieji atnešė brangių 
dovanų, bet šios nebuvo jųjų 
tarpe. Šis tamsus pasaky
mas paaiškės paskiau.

Džimas ištraukė ryšulėlį 
iš savo palto kišenės ir me
tė jį ant stalo.

“Nemanyk apie
klaidingai, Deli”, tarė jis: 
“aš nesitikiu, kad kas nors 
panašu į plaukų nusikirpi-

Padavimai nuo pasakų 
skiriasi daugiausia tuo, kad 
juose liaudis pagrindu ima 
kokį nors tikrą atsitikimą, 
asmenį arba vietą ir apie į 
tai supina savo pasakojimą. 
Bet šį pasakojimą žmonės 
taip sumaišo su savo fan
tazijos priedais, taip nutols
ta nu0 tikrenybės, jog daž
nai ir sunku susekti, kas 
bebuvo tas pirmasis asmuo 
ar įvykis, davęs padavimui 
pradžią. Ši liaudies kūrybos 
rūšis būdinga ir tuo, kad 
joje daugiau negu pasako
je iškyla kokia pamokomo
ji mintis.

. i
Padavimų yra savo turi

niu nevienodi. Viena jų di
delė šaka pasakoja apie 
šventuosius, ir tai yra le
gendos. Jos nėra tas pat, 
kas šventųjų gyvenimų ap
rašymai, nes jose į vieną 
daiktą suplakta ne tik tik
ras atsitikimas, bet ir viso
kiausi vaizduotės pagražini
mai. Tikrai čia maišosi su 
liaudies fantazija, kuri sau

tiesiog jų alkte alko, ir vien 
tik svajojo, be jokios vilties 
jas kada nors įsigyti... Ir 
štai dabar tos šukos yra 
jos. bet plaukų, kuriuos tas 
geistasis papuošalas būtų 
turėjęs dabinti, tų plaukų 
jau nebėr...

Bet Della prisispaudė šu
kas prie krūtinės ir paga
liau ir pati įstengė migloto
mis akimis, šyptelėjusi, žvilg 
terėti aukštyn, į savo Dži- 
mą, ir tarti: “Mano plaukai 
auga taip greitai. Džimai”.

Ir čionai pašoko Della, lyg 
truputį kojytes nus'svilinu- 
si katė, ir sušuko: “Ai-ai!”

Džimas dar nematė jam 
skirtosios gražiosios dova
nėlės. Della smalsiai ištiesė 
jam ant savo delnos grandi
nėlę. Bejausmė brangi nau- 
gė. rodos, sublizgėjo, ap
šviesta skaisčios ir karštos 
tos moteriškės dvasios.

“Ar ji ne puiki. Džimai?

noviniuos mituose, ir įvai
riose knygose, ir pasakose, 
ir dainose, ir kelionių pa
sakojimuose.

lie-

jau 
pa-

gražių le-

mažai te- 
todėl. kad

savo “Hiavatos giesmėj” nu- 
merikietis Longfellovv, kurs 
audė poemą iš indėnų mito
logijos ir padavimų.

Išbėgiojau visą miestą, kol 
ją radau! Tu turėsi dabar 
šimtą kartų per dieną žiūrė- 
,ti. kelinta valanda! Duokš 
savo laikrodėlį! Norėčiau 
pasidžiaugti, kaip atrodys 
prie jo šita grandinėlė!”

Užuot paklausęs, puolė 
Džimas į sofą, susinėrė ran
kas po galva ir šypso...

“Deli”, sako jis: “dėkiva 
mudu savo Kalėdų dovanas 
į šalį ir tisk! Jos yra per 
gražios, kad mudu galėtuva 
jas tuoj imti vartoti. Aš 
pardaviau savo laikrodėlį, 
kad įsigyčiau pinigų šukoms 
nusipirkti!... O dabar, man 
rodos, tu jau gali imti ką 
nors ten spirginti!”

Vertė M. Vaitkus.

Vakarų Europoje nuo se
novės buvo pilna tokių le
gendų,. Daug jų pasiliko ligi 
mūsų dienų. Viduriniais am
žiais buvo ypač garsios Vo- 
ragino knygos “Auksinė le
genda’’. Dėl savo puikaus 
pasakojimo šis veikalas ir 
dabar mielai skaitomas ir 
verčiamas į kitas kalbas.

Ne vienas žymus mūsų 
laikų rašytojas, kaip Seimą 
Lagerloef ar Giovanni Pa- 
pini, yra sukūrę 
gendų.

Lietuvių kalba 
turi legendų: gal
mūsų tauta vėlai tepriėmė 
krikščionybę ir, be to, pir
mos lietuviškos knygos bu
vo katekizmai ir giesmynai. 
Taip gana ilgą laiką mūsų 
žmonėms nebuvo iš ko su
sipažinti su šventųjų gyve
nimais ir juos sudėti į savo 
liaudiškus pasakojimus.
* Šalia legendų turime tik
ruosius padavimus. Juose 
pasakojama apie senovės į- 
vykius, kurių tikrumu žmo
nės tiki, čia stengiamasi 
pabrėžti tų atsitikimų vie
tos vaYdą ir asmenis. Ka
dangi padavimuose tikima 
įvykių tikrumu, tai visą kas 
ten esti labai nepaprasta 
protui neaprėpiama, stengia 
masi išaiškinti stebuklu.

Lietuvių liaudyje tų pa
davimų išliko apsčiai. Vieni

jų liečia istorinius įvykius, arba anglų didieji poetai ro- 
kiti dar yra išlaikę senovės mantikai, lygiai kaip ir a- 
religinių likučių. Daugiausia 
tų mūsų padavimij surinko 
Vincas Krėvė, kuris iš jų 
pats sukūrė keletą savo vei
kalų, tapusių klasiniais 
tuvių literatūroj.

Kada kuris rašytojas 
savaip perdirba liaudies
davimus, iš jų padaro savo 
kūrinį, gauname vadinamuo
sius litera turintis padavi
mus.

Kitų kraštų rašytojai vi
su kaupu semiasi savo raš
tams turtų iš žmonių pada
vimų. Taip jie darė seniau
siais laikais, kada gyveno 
Homeras, Virgilijus ir “Ro
lando giesmės” dainius, taip 
darė pereitam amžiuj -Victor 
Hugo savo ‘Amžių legenda’, 
užsimojęs atpasakoti atsiti
kimus nuo žmonių motinos 
Ievos ligi naujųjų gadynių,
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Arthritis — Rheuniatizmo — 
Lumbago — Muskulu Skausmo

. . . Vartokite . . .

HEALTH KESOK1 MINĖK AL 
BATH DRUSKĄ
inaišukus užtenka 

niaudymusinis

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas ne. mi. 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Producis Co.
Laboratories — Chicago, 111-

1

FROM BEGEMAN'S

Diamond BridaI Se«; 
lovely design. Both . .

$4950
4 • diamond BridaI 
Dno. Gorgeoui 
mountings. Both . . .

s6750

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems Lietuviams

CHiCAGO CITY BANK
& TRUST CO.

Wentworth 8800

815 West 63rd St.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčiu*- <- c.

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

JONAS IR TEODORA
BAUPKAI IR DUKTĖ ZITA

Savininkai

GRAŽIOS VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVES

“KUR PASIRINKIMAS YRA DIDELIS”

1300 So. 49th Avenue

mane

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriains ir Draugams

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius ir Namų Statytojas 

6909 S. RockweU St. Tek Grovehill 0036

o

Tek—Cicero 2091-VV.

\

-

6-Diamond BridaI Duo J 
EngagementRing ■ 
and matehed wed- 
ding ring in elabo- I 
rately carved mount- I 
ings. Both . , .

f> • diamond BridaI 
Duette; intricately 
carved. Both rings...

s89°°
MAN'S
— 1181 ARCHER AVĖ.

4824 SO. ASHLAND AVĖ.

%

Šventėms Rinktinų Gėrimų ir Vynų
DEGTINES........................................VYNO
BUMO ............................................. DŽINES
BRANDŪS........ . .....................KORDIALŲ

Visu Populiariu Rūšių ALAUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ateikite ir Pamatykite Mumis

CICERO LIQUOR HOUSE
■HM ir HELEN ZARI, Savininkai

4916 W. 14th St. Cicero 50, III.
TEL.: CICERO 3162

f

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, POSLfiS, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes Jau pa®elbėjomA tūkaUMD^Uuna, 
kurie kentėjo <1*1 NERVIAKTTMO. OD
OS. KRAUJO. MAUKŲ. n: PRIVATI 
NTU LIGŲ. Gydom* Alapfnltno kanale 
Munegalavlmu*. nutekėjimu.” p* rtankų 
vertimu turtinti pū«Ię, nuolatini kėlimą- 
h1 nak’la IS lovos
FIZINE TR FM OROSKOPJAKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

šlapimo ištyrimam
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MI ■'V SAKIU MKTODU 

BE OI’BRACUOS
X-RAY EGZAMIN ACIJA

BE SKAUSMO
By; MOVIMO. BE DEGINIMO.

Lrtdžf urnoje n t vėjy palengvina, nuo 3 
Ik! 6 dien y laikotarpyje

Gydymo kaAtai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKIMM AK G/KKAN'TI ’<».! amas: 
KIEKVIENAM KUR| PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIU J V PATARS AVIM L 1 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATĖ STREET

Kampan Adamn—Mtame Aukite
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare

Sekmadieniai* nuo 10 ik! 1.

%

%

1

Diamond Solitair. 
Engagement Ring. 
Vary diatinetive. I

$55“

BEGE
3142 W. «3rd ST.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugam*

MRS. T. MIKOLAITIS
Savininkė

LIETUVIŠKOS "DELICATESEN"
1345 S. 49th Avė.

CICERO, ILLINOIS

'Tek—Cicero 7893

Specializuojanti pardavime skanių

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ

ATVEŽIMAS DYKAIV

NELAUKITE
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinti^ jums polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAI, 5208
GENERALINIAI AGENTAI fily Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE ISURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPAN f

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMIS EN O

TI KTAS — ATSARCiOS FONDAS $ 1,200,000.00

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JLST1N MACKIEMICH, Pres. and Mgr.

Offiee hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: p A. M. to
12 P. M. — Thursdays: 9 A. M. to 8 P. M.
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Karalius Baltazaras ren
gės keliaut į Judėją. Drauge 
su juo turėjo keliaut jo di
dysis viziris (pirmasis mi
nisteris), sekretorius, gydy
tojas ir virėjas, o jau jie 
turėjo parinkti vergų tarpe 
kitus laiminguosius, kurie 
keliaus drauge su karalium.

Visi vergai trokšte troš
ko, kad juos skirtų į tą iš
rinktųjų skaičių: mat, noris 
išvysti neregėtų kraštų, 
šypso viltis kuo nors pasi
žymėti karaliaus akyse ir, 
gal būt. rasti laimę. Tad vi
si apgulte apgulę laiko tuos 
asmenis, kurie galėtų juos 
užtarti, nesigailėdami gra
žių žodelių. meilikavimų, 
smilkalų, pasižeminimo, do
vanų.

Bet ar daugelis mąsto 
apie tikrąjį tos kelionės tik
slą — ieškoti gimusio Mesi- 

vienas tik senasis 
išmintingasis Bal-

jo? Gal 
karalius, 
tazaras?

*

pilname brangiųSodne.
gėlių, darbavosi mažutė juo
da vergė Ofra, kurią čion 
buvo pardavę pirkliai, atve
dę ją iš pietų. Prastu drobės 
rūbeliu prisidengusi, garbin- 
niuotoji mergytė nuo ryto 
lyg vakaro nešiojo vandenį 
ir laistė augmenis, šimtus 
kartų eidama tuo vienu 
trumpuoju takeliu į aną ga
lą ir atgal. Vakarą, grįžusi 
į vergų buveinę, griūte griū
davo, visai nusilpusi, ant 
šaltų akmeninių grindų mie
gamajame. Beveik nebetu
rėdavo jėgų ištiesti ranką 
prie savo dalies valgio.

Čia tatai ji išgirdo karš
tas kalbas apie karaliaus ke
lionę ir tuoj pat tarė sau 
sielos gilumoj:

— Ar kartais nekeliaus 
jisai mano tėviškės linkui?!

Rytojaus dieną jį sužino
jo. kad dar du karalių ren
gias į tą pačią kelionę, kur 
ir Baltazaras. Atsiminusi 
kai ką iš praeities, drebė
dama iš baimės, ji mąstė:

— Gal jie eis dar žudyti 
mano vargšų brolių?..

Vieną vakarą abuojas juo- 
dodis, vergų virėjas, pasakė, 
šiepdamasis savo bedantę 
burna:

— Rodos, mūsų viešpats 
perskaitė žvaigždėse, kad 
Judėjoj esąs gimęs Dievas... 
Tatai to naujojo Dievo pa-

Mažoji Juodoji
Parašė Marija Barrere-Affre

garbinti jis skuba,
savo puikiąją oazos valsty
bę su baltais miestais, savo 
gausingas kaimenes, savo iš
tikimas gimines ir upę, pla-| 
čią, kaip jūrą. Jis iš proto 
išėjo!

Ofra. mažoji juododė, su
nėrė ant plintančios širdies 
savo rankas su pilkomis del- 
nomis.

— Dievas! — tykiai šnib
ždėjo jinai — Dievas!

Savo krašte, kur tiek bur
tų ir burtininkų, ji buvo iš
mokusi bijoti neregimųjų jė
gų. Jos tėvynės dievai grū
moja griaustiniais, muša 
perkūnais, valdo per viso
kias gudrybes bei paslaptis, 
už kita kitą baisesnes.

Tuo tarpu juodasis virė
jas pasakojo toliau, medine 
ližele graibydamas putas 
nuo kažkokio gelsvo viralo, 
kurs kunkuliavo ant ugnies:

— Tai esąs, rodos. Dievas 
gelbėtojas, atėjęs žmonių pa
daryti laisvų.

Tartum kokios liepsnos 
perbėgo per mažosios Ofros 
narius; ji ūmai atsistojo; 
akys jai blizga; veidai de
ga:

— Ar gali būti. Samba?! 
— sušuko jinai — Ar tai ga
li būti ?! į

Juodasis, kurs mėgo pa
šiepti ir buvo nedoras, žvai 
riomis žvilgterėjo į ją:

— A-a! tu jau laikai save 
laisva, tinginei — užgaulio
jo jisai. — Tu jau vilies tuo 
Dievu!.. Ar Jis paleidžia, 
ar pavergia — kas tau dar
bo: juk tu neisi ten, pas Jį!

Slėgte prislėgta, jinai par
griuvo vėl ant šaltų grindų. 
Karčios ašaros pabiro per 
juodus jos skruostus.

Nuo to vakaro Baltazaro 
sodnuose atsirado vargšė 
kūdikio siela, pilna ilgesio 
ir troškimo sekti karaliaus

apie 
troš-

būtų 
kelionėje 

ir sunkes- 
ypač prie ma-

karavanu Galilėjos linkui. 
Ji nesvajojo nei apie meilę, 
nei apie aukštas vietas, 
nei apie turtus, nei 

metęs gai'b§. kaip kad kiti. Ji 
ko išvysti tą Dievą...

* * ♦

Nebuvo vergų, kurie 
norėję pakliūti 
prie žemesniųjų 
niųjų darbų,
limo: kas vakarą, sustojus 
pakelėj, reiks dviem apva
liais akmenimis trinti mie
žius puikiesiems žirgams, 
kuriuos vesis karalius.

Didysis vizirius paskyrė 
prie to darbo Sambą. Juo
dasis paslėpė savo įsiutimą 
ir gudriai išgavo leidimą 
vestis kokį pagelbininką. 
Bet niekas nesutiko būti tuo 
pagelbininkų. Tuomet Ofra, 
drebėdama, kad juodasis 
kuprys neatmestų jos pasi
siūlymo. jam sako:

— Veskis mane...
Paniekiamai jis pačiupno- 

jo jos silpnas rankas ir, ro
dos, klausė save patį, ar ji 
ištvertų lig galo kelionės. 
Tačiau juk geriau ji, negu 
niekas. Nenoromis jis link
terėjo galva: sutinku.

¥ * *
Kelionėje senasis kara

lius susidūrė arčiau su savo 
pavaldiniais.

Sustojus vakarais paliai

šulinius, jis girdėdavo kup
ranugarių vadų šnekas; ank 
sti rytais jam tekdavo pasi
klausyti. ką šneka sargy
bos. Aps metęs nesidomin
čiu. jis paklausinėdavo savo 
didelį vizirį, savo sekretorių, 
gydytoją, karininkus. Ir aš
tuntąją kelionės dieną jis 
jau tikrai žinojo, kad niekas 
iš bendrai keliaujančiųjų 
nesidomi tikruoju tikslu 
tos kelionės į žvaigždę, nie
kas nemąsto apie Išganyto
ją Liūdna, pasidarė išmin
čiui.

— Tki mes trys Jį pagar- 
binsim... Tik trys! iš tokio 
būrio!., o juk visas pasaulis 
turėtų būti po Jo kojų!

* * *

Iškilmingas priėmimas E- 
rodo rūmuose jau ištrynė 
sunkiuosius atsiminimus a- 
pie kelionę per Arabijos 
smiltynus...' Jau ir tos iškil
mės pasibaigė. Jau šią nak
tį karaliai bus Betliejuje, 
tik dar kelias valandas pa
silsėję. Jau žvaigždė susto
jo akiračio tolumoj ir bliz
ga, rodydama, kad ten — ke-

Sutartoj vietoj susitiko jis lio galas.
kitu du išminčių, kuriuodu 
irgi keliavo žvaigždės lin
kui. Ir juodu buvo liūdnu: 
ir jų palydovai visai nesi
domėjo gimusiuoju Mesiju. 
Ir sako Baltazaras:--------------- —

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Didžiausia Lietuvių į 
Jewelry Krautuvė į

B. A. L A C H A W I C Z
ROSELANDE

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765
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įj Parduodame laikrodžius, laik- | 
į ^odelius, auksinius ir deimanti- | 
j nius žiedus, rašomas plunksna? j

1 r įvairius kitus I 
auksinius ir si- j 
dabrinius daiktus j 
už Jums Prieina
mas Kainas!

į
Be to, turime 1 

didelį ir gerą pa- I 
sirinkimą Muzik- j 
ališkų instrumen- . 
tų, Muzikos Kny- ’ 
gų, Stygų, Re- I 
kordų ir kitųMu- j 
zikalių daiktų. j 

Taipgi taisome laikrodžius ii į 
j laikrodėlius, žiedus, Plunksnas | 
I ir muzikalius instrumentus..
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JOHN A. KASS
VVATCHMAKER

JEVVELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611
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Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NULIŪDIMO I VALANDOJE

PETKUS

NARIAI:

u v i ų

Laid o t n v i Ų

D i r e k t o r i ų

I

Tel. PU Lima n !H5«1

MAŽEIKA - ir -
3819 UTVANKA AVĖ.

Chicagos
Liet

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phmie YAKds 9781

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LA F. 3572

Kai trijų karalių palapi
nėse vergai rengė išmin
čiams užkandį, krašte sto
vyklos juodasis Samba

(Nukelta į 6 pusi.)

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JONAS IR ADELE DULKSNIAI
BUČERNĖ IR GROSERNE

2611 West llth St. Phone: Virginia 2753

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monument

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais
7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN J IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAH STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS 

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

John F. Eudeikis
e

JOS. F. BUDRIK
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

CERMAK UŽEIGA
Schlitz Alus, Importuoti Gėrimai ir Cigarai

2059 W. Cermak Rd. Tel. HAY. 9410
MRS. VILČIAUSKIENE, Sav.

RAKANDŲ IR JEH'ELKY 
KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, IIJ.INOIS

Tel. CALnmet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: (lašinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jeweiry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir ,t t. 
Šios dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO UEIDZIA.MoS RADIO 
PROGRAMI,,- VAMNIiOS:

WCFL 1000 k. nedėlios v.»k. 0:30
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

_____________________________

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

DavpeZu Lietimą yra pilnai 
patenkinti tais neno iedevrait 

kuriuo* mes padirbome jiem.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki! 
J mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. VVESTERN AVĖ- TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLĖJAI 
ŽENKLAI

štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

PERSONAJL1ZKD MKMORIALS ADDITIONAL
Particular People Prefer TROOST Productions. 

DISTRIBUTORS OF THE FAilOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful and Endurina — Stronsest and World’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darhis-Girėnaa American Leglon Post No. 171

MODERNI IŠVIDINĖ PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745
Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal

VALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

ANTHONY B.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago, II
Telefonas — GROVEHILL 0142

C-

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

A soči * ei j o s

A M B U L A N C U 

Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1188-39

Phones CANaI 
COMmodore 

PU L! man

2515 
5765 
1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 4998

P. I. RIDIKAS
3:454 S. HALSTED ST. 710 W. 18tli STREET 

Telephone YARds 1419

Split by PDF Splitter
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MAŽOJI JUODOJI

visą kelią ėjo 
atsakė juodasis, 
pečiais — gal

bergždžiai. Tada
i

(Atkelta iš 5 pusi.) 
spardė kažkokį nedidelį juo
dą gniužulį.

— Kelkis! — sakė jis — 
Eiva! kelkis! Reikia malti!

Bet Ofra nesikėlė: pasku
tiniosios jos jėgos buvo jau 
išsemtos. Juodasis kuprys, 
nuožmiai išsišiepęs, gnaibė, 
mušė ir tampė nebejudantį 
kūną
piktai sėdos pats prie girnų 
ir ėmė malti miežius, kad iš
lepinti žirgai turėtų mažiau 
darbo, beėsdami.

Pabaigęs savo uždavinį, 
Samba stojos. Pečius jam 
skaudėjo, rankos buvo lyg 
švino pripiltos. Jis pasitam
pė, pasirąžavo, piktai pažiū
rėjo į susitraukusį vergės 
kūną ir ūmai palengvino sa
vo pyktį, sugriebęs žemių ir 
bėręs jas į juodukės veidą. 
Ji nebeturėjo jėgų pasitrauk
ti ir tik sudejavo.

Čia kažkoks praeivis tarė 
juodajam:

— Kodėl taip skriaudi tą 
vergę ?

Samba piktai atsigręžė. 
Kas do vienas tas žmogus su 
ilgu apsiaustu, taip patylo
mis prislinkęs, tartum tyrų 
nelabasis?! Gal būt kara
liaus gydytojas?..

— Jinai nebegali daugiau 
darbo dirbti — atsakė ver
gas nemaloniai — Kad bū
čiau numatęs, kad ji mirs 
taip greit, nebūčiau jos ve
dęsis. Dabar aš pats kasdien 
gaunu malti miežius.

Nepažįstamasis. pasilen
kęs, atsidėjęs žiūrėjo į mer
gaitę.

Kalėdų Naktį
Ir akys prašvito ir širdys minkštėja...
Tik kažkam dar rankos į dangų iškeltos... 
Nors Kristus taip laukiamas žemėn atėjo
Bet žemė ir žvaigždės — taip baltos, taip šaltos...

Naktis kaip iš stiklo — tik bliksi, tik žvanga, 
O bundančio varpo širdis sudrebėjo, 
Pažvelgus į žemę pro švintančią angą 
Kur Viešpats toks geras ir šventas atėjo...

pagarbinusi, jinai ramiai su 
grąžino Dievui savo sielą.• 
pagaliau išsivadavusi iš ver ’• 
guvės.

Valdžios, meilės, garbės j 
troškimai nusidaužo sparnus 
į žemės ribas, o kilni nekal
tųjų sielų svajonė pasiekia. 
dangų.

Vertė M. Vaitkus.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

,Z
Linksnių šv. Velykų

Švenčių
I.inkiu Visiems Savo 

Kostumeriams, Draugams 
Ir Pažįstamiems

WALTER 
IVAN 

(Ivanauskas)
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

KRAUTUVES 
Savininkas

Negras išrinktas 
į West Point

Los Angeles, Calif. — 
Kongreso atstovė Helen 
Douglas (Dem., Calif.) pas
kelbė, kad ji paskyrus 18 
metų amžiaus negrą David 
K. Carlisle į U. S. Military 
Academy, West Point. Šis 
negras, sako atstovė Doug
las, egzaminacijos blankose, 
iš visų kandidatų, yra pažy
mėtas aukščiausiais požy
miais.

Būsimas kadetas yra bu
vęs garbės nariu aukštesnės 
mokyklos, Los Angeles, du 
metus studijavęs California 

' Institute of Technology ir 
dabar lankąs specialų kursą 
anglų literatūros.

— Taip, jinai yra visiškai 
nuvargusi — tarė jis, čiup- 
nodamas nudraskytus jos 
kojų pirštus — argi jinai y- 
ra gavusi kokius tarpus ei
ti pėsčia?

— Jinai 
pėsčia — 
trūkterėjęs
manai, kad didysis viziris yr 
davęs įsakymą patiekti ver
gėms neštuvų?

Ir jis, pasilenkęs, papūtė 
ugnį ir dar įmetė sausų ša
kelių. Aukštai iššoko lieps
na, žėrusi aplinkui aiškios 
šviesos. Samba tuo pasinau
dojo — smalsiai pažiūrėjo į 
žmogaus veidą — ir tuoj iš
sitiesė ant žemės, maldau- 
j amai j amai sakydamas:

— žvaigždžių broli! Žino
jimo šaltini! Tautos džiaug
sme!

Bet Baltazaras pertraukė 
tą gerai žinomąja litaniją Samba smalsiai tęsė ausį, 
ir ramiu balsu įsakė:

— Atnešk man vandens! 
Noriu atgaivinti šitą vergę?

*
Kai Ofra atvėrė akis, ji pa

matė senelį, prie savęs pasi
lenkusį. Aplink smilkinius 
buvo aprištas karališkas 
aukso kaspinas. Mažytė bai
siai persigando: na. dabar 
karalius, be abejo, lieps ja 
nužudyti, kadangi ji nebga- 
li jokio darbo dirbt i

— Viešpatie — maldavo 
jinai — palūkėk dar trupu
tį! neliepk dar manęs už
mušti! Aš kelsiuos, eisiu, 
malsiu miežius!.. Jeigu 
reiks, aš dargi nešiu naštų! 
tik dar neliepk manęs už
mušti, iki...

— Iki? — pakartojo, nus
tebęs, karalius.

— Iki pamatysiu Mesiją! 
— ištarė ji. ilgesingai atsi
dūsėjusi, visą savo sielą įdė
jusi į tuos žodžius.

'j

Ties liūdinčiu Kryžium ant gaudžiančios bonės 
Nerimstanti žvaigždė liepsnodama mirksi 
Lyg guodžia, lyg sako, kad amžių svajonės 
Be liūdinčio kryžiaus šioj žemėj nepirksi...

v.

I

t

Baltazaras. sujaudintas, t 
žvilgterėjo į žvaigždę:

— Viešpatie — šnibždėjo 
jisai — didžiausieji vargšai 
eis pas Tave, kad juos išva
duotume! iš jų bėdų... Di
džiausieji vargšai, daugiau
siai kenčiantieji, labiausiai 
niekinamieji...

GALI IR ŽYMIŲ NELIKTI

kad išgirstų, ką ten šnibžda 
viešpats; bet nesuprato pas
laptingųjų žodžių ir tik pik
tinosi, kad didysis karalius 
domis kaip tik žemiausiąja 
savo tunto būtybe.

— Viešpatie — sakė jis — 
Viešpatie, ji miršta ir yra 
nešvari: nelieski jos!

Bet senelis visai neklausė 
besimėglinančio tarno. Gla
monėdamas ligais liesais sa
vo pirštais mažąją garbano
tąją galvą, jis tyliai kalbė
jo:

— Ir tu dūsauji į Mesiją... 
Ir tu nešiojies savo širdyj 
nebylės pagarbos liepsną... 
Ir tu nematai savo kelyj ak
menų. kadangi tavo akys y- 
ra įsmigusios į dangaus 
žvaigždę...

Stovykla pradėjo atbusti. | 
Pirmasis gaidžių giedojimas 
skelbė, kad jau atėjo galas 
poilsio. Ūmai visur žmonės 
ėmė krutėti, rengdamies ke
liauti toliau Karalius padė-

I

jo į šalį savo ilgą vilnonį 
apsiaustą, savo rankomis 
pakėlė tą mažutį kūną, kur 
buvo toks lengvas, nunešė jį. 
maloniai glausdamas prie 
brangiai papuoštos savo krū
tinės. ir padėjo į savo už
dangstytąjį vežimą, kad ir 
ta vargšė juodoji galėtų iš
vysti Dievo Kūdikėlį.

♦ * *

Ofra nebepamatė daugiau 
tolimųjų sodnų, kur saldžiai 
čiurleno fontanos. Išvydusi 

(Mesiją prakartėlėje ir Jį

2252 W. Cermak Road 
Phone Chesapeak 3713

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkime Visiems Musų Kostumeriams

J. IR P. RACHUNAI
SAVININKAI GARSIOS

GOLD COAST INN

Albert Hanson,
Mt. Vemon, N. Y., kare Pa
cifiko fronte buvo taip su
žeistas — šrapnelių suardy
tas žandas, — kad niekas 
nemanė apie išgijimą. Bet 
Halloran General Hospital. 
panaudojus moderniškas gy
dymo priemones, karys bai
gia sveikti ir gali net žy
mių sužalojimo nelikti. Mo
derninės gydymo priemonės 
vyriausybė įgyja už mūs 
perkamus paskutinės pasko
los — Victory Loan — bo
nus.

%
M ERGINOMS—MOTERIMS

-ATYDA-
Naujas BEAUTYr SALON

Atsidarė Brighton Parke

Specializuojant 
Gabrielene 

Cold Wave
Ir Machinless 
Garbanavime
Facials-PlaukŲ 

Dažymas

JACK'S S
4434 S. Fairfield 

Avenue
— Telefonas —

Lafayette 7460
Visas Darbas Garantuotas

Linksmų Kalėdų 
Švenčių

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
ir Draugams!

%

kur užlaikoma
IMPORTUOTŲ IR NAMINIŲ 

GERIAUSIŲ VYNŲ IR GĖRIMŲ

2656 VVEST 69th STREET Chicago, UI.
Tel. REPUBLIC 8879

4*

*

Draugams!

GEDIMINAS SAVINGS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

Phone: YARDS 6054
3529 So. Halsted St.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAVJŲ METŲ

Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Dalininkams.
VALDYBA IR DIREKTORIAI

UNIVERSAL

3335 South Halsted
Street

A. ZALECKIS
S a

Telefonas - Yards 0525

[\

SHOE STORE

* L* A

and LOAN ASSOCIATION
Saugi Vieta Taupymui Pinigų. Kiekvienos Ypatos 
Pinigai Yra Apdrausti iki $5,000.00 per Agentūrą

U. S. Valdžios

4425 South Fairfield Avė., Chicago, III.
Telefonas LAFayette 8248

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTF.R 

“T Actu vISkas 
žydukas”

3EE

mARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. VVestern Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

fe

ir J. MARTIŠAUSKAS
v i n i n k a i

S

Linksmų Kalėdinių Švenčių

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

A. PETKUS
JEYVELER

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų.
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybė.

2502 W. 69th St

4*

Chicago, Illinois
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