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Kalėdų Sveikinimai Ir Linkėjimai. 
Pasaulis blaškosi. Taikos aušrelė dar 

neišaušo. Tamsios karo ūkanos dar nenus
lūgo. 

Klaiku, neramu... / 
Žmąnija, Valstybės ir tautos grumiasi 

už savo šventas žmoniškumo teises. Prieš 
ką? Prieš lygius sau žmones, prieš kitas 
Valstybes ir tautas. Gyvenimo ironija! 

Skurdu, nejauku... 
Kova nelygi, teisių nepripažįsta. Tas 

turi tiesą, kieno kumštis galinga! Kova 
nuožmi, nenuolaidi. Tas laimėjo, kurs 

' auksą valdo! Jis niekur nepraloš. 
Skaudu ir liūdna... 

Ooo oo() 
Paniuręs ir apsiniaukęs dangus. Pa

saulis be vilties dunkso, it stabus akmens. 
Gęsta tyro jausmo kibirkštis, tirpsta rim
tos minties idealai, blanksta pasirįžimo 
galia. 

Purtos šiurpulių veriama siela.... . 
Ooo-* ooO 

Kas iš musij, šiais paskutiniais me
tais, neatgyveno skaudžių nebvilties va
landų?... Nebent tas, kurs pasotinęs kūną, 
dvasią užmiršo. 

Bet mūsų skaitytojų tarpe tokių nė
ra. Visi mes savotiškai sielojomės ir var
gome, tečiaus rankų nenuleidome. Gi šian
dien, užsimiršę dienos rupesnius ir sielvar
tus, prie Betlėjaus kūtelės susitelkę, drą
siau žvelgiame ąteitm,. 

1921 kartą pasaulis mini Kristaus 
gimimo dieną. J i krikščionio sielai brangi, 
nepamainoma. Kristus gema!... Jis Dievas 
-žmogus, jis Karalius, jis Išganytojas! 
"Aš esmi kelias, tiesa ir gyvenimas!" 

Ir kreipiasi mūsų mintys ten, kur 
patekėjo Mesijo žvaigžde. Nušvito žemė 
ir dangus. "Garbė Dievui aukštybėse, o 
geros valios žmonėms ramybė žemėje! 

Ooo ooO 
Gražesnio sveikinimo pasaulis nėi» 

girdėjęs. Jį angelai paskelbė nuvargusiai, 
tamsoje beklaidžiojančiai žmonijai. Su 
tuo pasveikinimu nauji dvasinio atgimimo 
laikai prasidėjo. Jeigu šiandien jis neata-
tinka tikrenybei, belieka pakartoti šir
dingiausius sveikinimus ir linkėjimus kad 
jie visu mūsų valios pasirįžimu sukurtų 
Valstybių, tautų, visuomenės, šeimynos 
tarpe tikrojo Dievo pažinimą ir meilę, o 
tuomet pražydės tikroji, geros valios žmo
nėms ramybė, pažanga ir gerovė. 

Garbė Dievui aukštybės^ o geros va
lios žmonėms žemėje ramybė! 

DRAUGP REDAKCIJĄ. 

TYKIOJ NAKTYJ. 
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7'įflioje naktyj balsas užgaudė: 
Kelkit, piemenįs, Djevas užgimė! 

Kuo greičiau šiai įųs reiigkitės, 
Į Betlėjų skubinkitės-

Sveikint Viešpaties. 

Nuėję rado ėdžiose Jėzų, 
&u visais ženklais, duotais pranašii; 

Kaipo Dievą Jį garbinto 
Ir visi garsiai sveikino 

Iš didžio džiaugsmo. \ 

Išganytojas, seniai pagelstai, 
Tuksiančių metų nuo žmonių laiį/ct&sl 

Tavęs karaliai, pranaše 
Laukė, o Tu šiąHak tiktai 

Mums pasirodai^ 

Ir mes jau laukiam, Viešpatie, Tavęs, 
O kai ateisi pas mus per Mišias, 

Pulsim ant kelių prieš Tave, 
Esantį paųeiksle tame 

Duonos ir vyno. 
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I r kas do naktis! Dega žvaigždės augštai, 
Bemirkčioja tartum akutės; 
Iš užgirio pilnaitis mėnuo antai 
įspindo į langą grinčutės. 
Šarmotas rytys nebeblaško sniegu, 
Tik kvapą užimdamas spaudžia, 
Ar pirštais gudriais ant grinčutės langu 
Žvaigždelėmis verpalą audžia. 
O taip neseniai vertė pusnį žiemys 
I r kaukė, kaip liūtas užklydęs; 
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys 
Žegnojo, jo rūstį išvydęs. • 
Bet priešais — rytys, ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą, 
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
I r tartum lokys sau bemiega. 
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių 

įsikirto 
Septyni antai šiepjoviai! 
Augšciau dar šviesiau Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio išgrysto blaiviai. 
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiuri, vis žydros akelės; 
Kaip juosta par apvalų dangų ištiestas— 
Tai paukščių vadinamas kelias. 
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai— 
Bekyšo iš pusnių eglytės; 
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs. 
Tik pusnįs aplinkui ir žvilga ir spindi; 
Tik spengia kaskartą skaudžiau.... 
Girdėtis... Ištolo lyg skambalas dindi 
I r rodos kaskartą arčiau. 

Maironis. 
(Jaun. L. VII giesmė). 
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Kalėdos. 
Ei Kalėdos, miela šventė, 
Broliai vargšai, jums ji švęsti! 
Ilgą laiką prisikentę, 
Šiandien džiaugsmą galit rasti. 

Ant užkloto dailiai stalo 
Šventą duoną vakar laužę, 
Jėzum džiaugkitėg begalo, 
Jei tik sąžinė negraužia, 

Nežiūrėkit, kad sudžiūvęs 
Kūnas juV, lyg kucių šienas, 
Katalikas ir lietuvis 
Turi tvirtas but kaip plienas. 

Nes tik dorą, nes tik tiesą 
Pamylėję gal iškilti, 
I r išvysti mokslo šviesą, 
I r atrasti laimės vikį. 

Jakštas. 

Naktis. 
Ir kas do naktis! Kaip žvaigždėta, graži! 
Užmigo ir paukščiai ir žmonės visi; 
Tik mėnuo par dangų riedėjo: 
Tik angelas, įmigo pasiuntinys, 
Par sodžius beskrydoj 

Maironis. 
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minčių tinkamai surišti. Ceveik tekinas % 
Sudomintas laikraštininkas tarė *ati: [ tuvių tarpe yra dar tiek pusgalvių, mur-į zokristijonas. 
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Jis baigė rašyti straipsni i savo dien
raštį, kurs per visus metus* Hu-!didžiausia 
neapykanta ir pagieža juodino kataliky
bę Chicagoje, o net savo nuodus ir į apie-
linko skleidė. 

J is ji kartotinai skaitė. 
— Tikrai šis man pavyko! šaukė jis. 

Tai gal geriausias straipsnis kurį aš ka
da nors esu parašęs. Aš neatšaukiamai 
įrodžiau, kad Katalikų Bažnyčia merdi.... 
kad klerikalai į dulkes sutrinti.... kad iš
pažintis yra atgyventa kvailybė ir jau vi
siškai užmiršta... kad nieks daugiaus neti
ki į komuniją 

Laikraštininkas buvo pasitenkinęs sa
vo rašiniu. J is tik trynė rankas. 

Paskui paėmęs plunksną ir stambio
mis raidėmis prie pat galo paskutinio 
puslapio parašė: 

— Šlvkštus klerikalizme! Aš smer-
kiu tame mirtin. 

— Pažiūrėsime ką jie ten daro.. 
J i s įėjo. 
Vos spėjo įeiti bažnteiou, pastebė-

oj prie klausyklos ilgą žiuonįų virtinę. 
Laikas nuo laiko iš juodos klausyklos ąn-
gos išeidavo išpažintį atlikęs aamuo,..-gi 
jo vietą tuo jaus kitas užliedavo. Nuosta
bu, virtinė nesimažino, nes naujai atvykę 
ją papildydavo.... 

Daug buvo moterį}... bet taipat ir 
vyrų; taip, daug vyrų, visokio amžiaus, 
tipų kurie turėjo dievobaimingą išvaizdą 
ir kuriuos niekas nebūtų įtaręs, sakyda-
mas, kad jie eina išpažinties. 

Laikraštininkas senai atpratęs nuo 
religinės praktikos, neįsitikėdamas, sau— 
murmėjo: 

Ką tie velniai čia daro apytamsėje 
angoje. Regis jie išpažinties eina71 

— Eisiu pasiklausiu pas tą neklau
žadą. Turėsiu daugiau įspūdžių. Tai 
bent mano skaitytojai turės iš ko pasi-
juokti. 

i J is priseleno: l 

niėjo laikraštininkas ir spruko pro duris. Taigi noriu su Tamista pasikal-
tšėjęs 'gatvęų žengė į Halstėd'o re-j.boti; Ar šie žmoneliai eina išpažinties? 

dakeiji}. Nors galcjEfc^uvažiuoti gatve-
kariu, pasirįžo te&otf eiti pėsčias, net 
jautėsi i š v a r a s ilgą straipsnį berašyda
mas, gi pusvalandį pasivaikščioti — nie
kuomet ne perdaug. « 

* Drąsiai zengdmmaą redakcijos lirikon 
negalėjo nusikratyti pasimatymo su tuo 
neklaužada šv. Jurgio bažnyčioje, kurs jį 
užgavo prie sunjes pmyginęs. Gal butų 

jtėškęs jam žandan, kad ne tų pusgalvių 
ilga virtinė prie klausyklos..-. 

N e p a j u t o kaip atsidūrė prie l$-tos. 
g-vės Bdttko keli žingsniai į redakciją. 

Kokis eia mitingas, susiraukė žiu-
ėdanias į žmonių pulkus, kurie skubėjoj ' — Juokais manai kad kuolu juos čia 

Dievo Apvaizdos bažnyčion. Ar ir mū
sų tvirtovės apielinkėj šiksnasparnių gy
venama. Reikia ištirti dalykas ir tuoj 
reportuoti savo štabui. Visus juos kaip 
niekšus išsprogdinsime. 

Kadangi jis savo straipsnio karingu 
upu įkaitintas buvo, rįžosi pavojingą sa-

Atsiprašau Tamistos, tyliai atsi-[ yo idėjoms padėtį sužiūrėti, pasuko baž-

,jon. 
\ — Ar piritui kart matai išpažintin 

(iniin&us. Bus ffer|ti jeigu ligi vidurnak
čio kunigai -apsidirl^. 

— O užbaigę? 
— Klebonas s^elljė, kad pradedant 

nuo įniktos valandos ryto kas valanda 
Ims laikomos <šv. Mišios ir dalinama šv. 
Komunija. 

— Komunija? 
— Taigi.... o Įamista? 
— O nė, aš nenoriu.... tr visi tie 

žmonės tikit.... 

perbėgo per l^ažnyčią ir prie jmt durių * 
Zokristijonas paprašė poną zokristi-į priėjęs sustojo, lyg norėdamas ką tai g 
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pasakyti. 
Neapykantos prakaitas jį išmušė. J is 

žiUirittėjo į asmenis kurie tyliai sukin<''-
josii: jis liorĄįo spjauti jiems veidan...§ 
Bailys, jis neiSdrįso, bet savo širdy bur- 3 
nojo. | 

Tikrenvln*' jaur akysna dūrė. 
J i s matė, kad jo paskelbtas Bažny- į 

eiai karas eina niekais... kad jo rašomi 4 
straipsniai vien tušti oran paleisti šu- * 
viai... kad religija jo nepaisant vra^ gaJin- g 

B 

liepė laikraštininkas, ar negali man pa-
Ir, kaipo žmogus, kurs kasdien tą. | sakyti ką daro tie žmonės? 
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pačią mintį karštai vejasi, turi palinki
mą manyti, kad jo mintis įsikūnijo, ra
šytojas svajojo jau apie savo veikalo 
vainiką. J is matė katalikybės griuvė
sius... randoną keršto vėliavą po visą pa
saulį beplevėsuojant.... 

— Kokis idealas! ir kokis laimėji
mas, šukavo jis. Kokis džiaugsmas ir 
kokia laisvė!... I r tiesą pasakius, as esu 
to garbingo žygio ddižiausias vadas! 

Karšta gaiva, veidas įkaitęs nuo sau 
pareikštos garbės, laikraštininkas jautė 
reikalo pakvėpuoti tyru oru. J is sulenkė 
savo rankraštį, įsidėjo į palto išvidinį 
kišenių prie širdies pusės ir, griebęs 
skrybėlę, jis išėjo nešdamas savo straips
nį savo laikraščio redakcijom 

Mušė devintą valandą. Žiemos va
karas. Pasnigo ir pusėtinai šalo. Miesto 
gatvės knibždo nuo žmonių. Biznieriai 
bėginėjo iš vienos pusės į kitą. Krautu-
\^s .prikimštos. 

— Kad tave, pastebėjo laikraštinin
kas, aŠ nei negalvojau gi šiandien 
gruodžio 24 diena, svajotojų vakaras! 

I r lengva šypsena, jis domiai žiūri
nėjo į susirūpinusius chieagiečius. J is 
priėjo Sv. Jurgio bažnyčią. 

Užklaustas žmogelis nusijuokė: 
— Gi matai, išpažinties eina. 
— Išpažinties! Ar dar einama iš

pažinties ! 
— Dar, nori pasakyti: taip vėlai!.. . 

Betgi žinoma, Tamstele, Kalėdų naktis 
neturi valandų: šį vakarą kunigai tar
nauja tikintiems ligi vidunakčio. Jeigu 
Tamista nori uodegą palaikyti, skubėk 
virtinės galan. 

Antiklerikalas siuto. 
— Ligi vidurnakčio, ir bus žmonių f 
— Žinoma, ir ryt anksti durims at

sidarius ateis kiti. 
— Išpažinties! 
— Žinoma. Tamistai nuostabu! 
— Aš tikėjausi, kad išpažinties re

tai kas eina, nebent moterys. 
Žmogelis suprato su kuo kalbąs. 
— Tamista kaip ir kiti... Tamista 

pilnai tiki laikraščiams ką jie rašo,'.... bet 
nesibijok, jie ilgai monys žmonėms akis. 
Veltui, be Dievo žmoniškai negyvesi! 

— Ką pliauški? Aš gyvenu be tavo 
Dievo ir labai gerai laikausi. 

— Mano šuo taipat, atkirto ui#iu> 

i 
Žmonės skaitlingais būriais skverbė- |nuo juo ir nuėjo prie ddižiojo altoriaus, 

si baŽBYcioa, — Aš iieĮB&niau, 3M*Ž ChįoojfP.s lie- j 

tasis ir, gal butų jų ginčai nusitęsę, jei- I 
gu ne šventa vieta. Tikintysis nusisujto \ Uai prabjjęs: 

— Tamsta aių nacdų.... 

nyčion. 
Bažnyčia buvo gausiai nušviesta. Du

rys nuolat varstėsi. Vieni įeidavo, kiti 
ateidavo. Klausyklos apgultos, kaip ir 
pas šv. Jurgį. . . \ 

;— Kaip sau norit, t ie dvikojai avi
nai papaiko. 

I r prisiminęs savo straipsnio saki
nius, kartojo: "Reikėtų nustoti žmogaus 
vertybės, kad butų galima pasakoti savo 
sielos slėpinius kitam žmogui... Kultū
ros progresas ir laisvoji mintis senai pa-
liuoeavo mušą dvasią nuo viduramžio 
tyranijos.... išpažinties, kurią išrado ku
nigai, savo galybes palaikymui: jie val
dė karalių sąžinę ir pagrobė politikos 
vadžias į savo rankas, bet dabar, kuo
met karaliai jau nepuola prieš juos ant 
kelių, kunigai neturi jokios įtekmės.... , , 

I r jis pridūrė *. 
-r- Gerai pasakiau!.... I r tikra tie

sa!... Tai privalo būti tiesa, nes aš pa-
rasiau...? Aš parašiau, nes aš skaičiau... 
nes man pasakojo... O vienok aš matau 
pusgalvius kurie eina išpažinties.... Ka
me dalykas?- čia kas nors jtartino.... 

1 Tu© pačaa l#ku, tarnas išėjo iš «o-
krisiij^s. ;^y?' 

atvaro f 
— Keista... 
Zokristijonas visokio plauko žmonių 

matęs, šypsojos tokį "pirmeivį" sutikęs. 
Laikraštininkas nenusileido: 
— Bet kasmet mažiau panašios ko

medijos! 

ga žmogaus sielos valdytoja. 
£is jautė, kad vienas jo pūstelėjimas | 

htiprina ir daugina jos šalininkus ir gy- % 
nėjus. y § 

J is suprato, kad visos jo gyvenimo % 
pastangos nyksta kaip durnai... kad ka 
taUkybės merdėjimas, apie kurį jis tiek g 
daug mąstė ir tiek rašalo išliejo, tėra "S 
vien svajonė.... 

i J i s išėjo, burnodamas, keršto ir ne- «? 
— K a s ! išpažintis ir komunįja! De- j apykanto* pilnas. 

zr. 
J4. 

tr.< 

ja, ne! Niekuomet taip skaitlingai neida
vo prie Komunijos kaip dabar. Trijų 
tūkstančių ostijų Kalėdoms vargu beuž
teks. 

— Trijų tūkstančių! 
— Taip, Tamista, ir mūsų parapija 

nedidelė. Pagalvok kiek prieina prie šv. 
Komunijos šv. Kryžiaus, šv. Antano, a r 
Aušros Vartų parapijose! O Chicagoje 
bažnyčių netrūksta, 

— Ir kas padaugino komunikuojan-
čįų sjsaičių? neramiai paklausė antikle
rikalas. 

— Kast . . . Aš manau, kad katalikų 
niekinimas sužadino gilesnį tikėjimą, o 
paskui Šv. Tėvo dekretas apie dažną ko
muniją 

— Ką kalbi! 
— Popiežiaus dekretai apie dažną 

komuniją labai padaugino žmonių dievo
tumą. 

Laikraštininkas suspaudė kumščias... 
paniuro.... nervinosi.... 

— Nurimk, Tamista, pridūrė zokri-
"* * .y ' 

stijonas. Laikraščiai, kaip ir mūsų kai
mynai, senai supylė kapą Bažnyčiai ir 
jos nariams. Mes ačiū Dievui, šiaip taip 

i/f r, 

iryvuojamiM 
Laikraštininkas prišoko £rie jo, ty- | l ' f uotą r pu įėjo zokristijon parapijos 

komiteto narys. Juodu persiskyrė. Laik-
| raštininkas nieko nesakęs išsinėšino. 

— K«kių tt§uaų? feaižnyčios ? Taip aš | —o— ooo —o— 

Kuomet jis atsidarė gatvėje, nusito- § 
lino nuo bažnyčios, varpai suskambėjo g 
skelbdami "pasauliui 1921 kartą, kad Me- | 
sijas buvo begemąs. J-

Laikraštininkas* pakėlė galvą, tarsi £ 
norėdamas pamatyti iš kur tokia harmo- g 
niįa kyla. J i s išvydo melsvą dangaus 8 
skliautą žvaigždėms nusagstytą.... g 

Jam pažvelgus į Kalėdų nakties dan- | 
gų, piktumas staiga mušė galvon. Su- g 
gniaužęs kumštį, pakėlė ją aukštyn — 5 
žydrion padangėn ir * suriko kerštingai, » 

f"1 

kartodamas šią senai ištartą grasinimą: g 
—Tu nugalėjai, Galilėjieti!*) | 

' £ 
ik w 

*) Tas pasakymas gal ne visiems žinomai*. £ 
Jį pirmą kartą ištarė Romos imperatorių % 
Julius, taip vadinamas AtpuolMis arba Apet- 9. 
taia. Jis valdė Romos imperiją, nuo 361 li#i "g 
363 m. Išauklėtas krikščionių religijoje, jos 
atsižadėjo, iš to jis gavo Atpuplėlio vardą, ir •% 
visomis jėgomis stengėsi grąžinti pagonystės % 
laikus. Mirtinai sužeistas karo laukuose ko- % 
voje prieš Persų karaMų Sapor, jis prieš pat g 
mirsiant pasisėmęs rieškutes kraujo kurs te-.,^ 
kėjo i§ jo žaizdos, sviedė jį dangun saukda- j 
mas: "Tu nugalėjai Galilėjietii Tai buvo | 
keršto balsas prieš 'Kristų, kurs įkūrė kriju-
čionypę, prieš kurią Julius kovojo. Nors Kris- £ 
tus gimė Betlejūje, toje Palestinos žemės da- Ž 
lyje kuri vadinama Judėja, te&aus^ligi 90 į 
metų gyveno Nazarete, G-alilėjos apskrHj^. • 
Dėlto Kristų vadiname Galilėjiečiu, Mokytoju 
tš Naaareto ir tt. 
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asmerktojo Kalėdos, 
. 

Per lygius laukus, per gražias pakai-1 Juozą* išsiskubino pasakyti. Jis lyg 
nes ir t ar pk ai nes raitosi, vingiuojasi gelž- j nusiminė. Buvo matyti, kad jame yra kaip 
kelis. Daugelyje vietų, kur .skersai gelžke- jausmu kova. Pasakyti tiesą, arba nuty-
lį eina kelias riogso nedideles iš lentų su- lėti, ar galutinai meluoti. Jo tylėjimas vi-
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| kaltos budeles — tai gelžkeMo sargu užu 
| veja. Apie vieną tokiu sargų čia žadu pa-
3 rąžyti. Jo pavardė Jokūbas Tatorius. 

# J 

GELEŽINKELIO SARGAS 

Iš netolimos stoties girdėti traukinys 
sušvilpė — "tiit , tiit, t i l t " ir štai lekia gar
sas "din, dan, din, din, dan.... ir va trau
kinys tarškėdamas ir dundėdamas pyška 
savo keliu su visu smarkumu iš Coiumbus, 
OhlO. JMfEMi 

Tatorius stovi su savo raudona velia-
vuke perspėdamas praeivius. Traukiniui 
pralėkus, jis sumurmėjo: 

—Tas mašinistas susilauks sau kada nors 
galo. Jis lekia, kaip beprotis . 

Taręs tuos žodžius jis nušlubavo, bar
škindamas savo medine koja. Įlindo į savu 
budelę ir atsisėdo. 

— Bus audra, — tarė Jokūbas garsiai, 
rodos jis su kuo kitu kalbėjo, —*& jaučiu. 
Mano koja geras oro spejikas. Gerai, kad 
lis. Aš džiaugiuosi. Tokiame ore kas no
rės vaikščiot ir daryti slaptas sutartis ir 
eiti atlikti kokį nors blogą darbą. O tuo-
jaus ateis ir senas Antanas mane paleisti. 
Gausiu laiku ir pavakarieniautų. 

Jam taip bekalbant pasirodė žmogaus 
pavidalas. Jokūbas išėjo. Jis pažino tuo-
jaus, kad tai Antanas. — 

—Gerą vakarą, Antanai, —šuktelėjo, — 
ar yra kokių žinių apie vyrus ? 

"Vyra i s " vadino jis tuos darbininkus, 
kurie nuo kelių savaičių buvo neramus. 
Mat, naujas, superintendentas Tudor Kas 

| son, stengiasi numušti algas, priversti djr-
5 bti pridedamąjį darbą ir skunde direkto-
sj riams. Karštesnieji darbininkų reikalavo, 
į kad j :s butų atstatytas, arba jie kelsią st-
į reiką. Kiti murmėjo rengdamies prie ker-
<$ što. 

— Nieko negirdėjau, — ats;»k? Antanas. 
* Beje, ISimpsouas girdėjo Cincinatyje, kad 
t Kasson'as pasitraukia ir keliauja i Tope-
9 ką prie Santa Fe gelžkelio. 

—Man rodos, šiąnakt negerumų nebus, 
Antanai, nes oras biaurus. Bei turiu eki 
namon. Labanakt! ir užsirūkęs pypkę Jo
kūbas nutakšejo namon: 

JOKŪBO ŠEIMYNA 

v.* 

sų domę kreipė į jį. Jo susimaišymas padi 
dėjo, kuomet motina pratarė: — Turbūt, 
žadi eiti pas panelę Gloriją? 

"Panelė Glorija", kaip ją vadino Jo-
kubiene buvo labai graži, dora Ir maloni 
mergina, kaip auksas. Ištikrųjų ji vadinasi 
Elena Callon. J i gyveno su savo motina, 
našlei Juozas ją pažino, pamylėjo jr daž
nai apsilankydavo. Daugelis prikaišiojo 
jam ,kad jis įsimylėjo į Eleną, bet jis vis 
tai šiaip, tai taip visa tai numygdavo. 

Juozo motina nemėgo fclenOs, nes ši 
buvo metodistų tikėjimo. Pirmiau • negu 
Juozas ją pažino, ji pajuto kokį tai trau
kimą prie religijos. Pasitaikė, kad ji pir
miausia susipažino su metodistų religija ir 
tapo jų bažnyčios nare. Visa tai ji darė su 
geriausiu jsitikrinimu, kad seka tiesą. Bet 
Jokubienės akyse ji vistiek buvo Jdaidati-
ke protestonė ir gana. J i negalėjo sau įsi
vaizdinti, kad jos sunūs Juozas vestų pro-
testonę. Todėl ji ir prie Juozo nesigailėjo 
kartais kartaus žodžio Elenai. Gi kuomet 
kartą eidama pro metodistų polyčią gir
dėjo nuolat kartojamus "Amen" ir "Glo-
ry" , tai ir Elena ji praminė "panele Olo
riją." 

Jokūbas pastebėjęs, kad iš jo pradėtos 
kalbos išeina nesusipratimai, ją nutraukė 
ir pradėjo ką kitą kalbėti. Jis tarė: 

—Beje, aš mačiau Diką šį vakarą. Jis 

O gaisras baisus. Kibirkštys durnai 
kyla į padanges ir jungiasi su tirštais de
besiais. Liepsnos vėjo blaškomos, tai pi
nasi į viesulinius sūkurius, ir nutrukusios 
nyksta ore, tai gula žemyn, lyg; rodos, M-
bdamos smarkiau į savo auką, kad joms 
jos neišpieštų, t^i driefeaasi į toliį, lyg no
rėdamos pasiekti daugiau sau aplinkiniu 
aukų. ! 

BAISUS REGINYS. 
S J M* 

jis paprastai dėvėjo liuosomis nuo darbo 
valandomis rąstą darže padegto namo už
pakalyje, i | 

Juozo pasiteisinimai, kad jis tą dieną 
tos. skrybėlės visiškai nedėvėjo ir ka<J vie-J ' j ^ b i e n e maudus,, išblyškus. J i daž-

JOKUBO ŠEIMYNOS LIŪDESYS. 

Nuliūdo Jokūbo namelis. IšrodS, kad 
kas mylimo su tais namais amžinai atsi
skyrė. 

nuoliktą valandą jau buvo namįeje ir mier 
gojo, buvo visiškai pajuokti ir nieko nerei
škianti .prieš visus anuos. Užklaustas, kur 
jis buvo nuo 6 vai iki 11, nieko neatsakė. 
Tai padarė į teisėjus labai blogą įspūdį. 
Juozas pripažintas kaltu. Nuosprendis s-
kambėjo: "Dvidešimts metų sunkių darbų 
kalėjime". 

KALĖ JIMAS. 
Arti miesto stovi dideli paniurę na

mai. Jie užima beveik visą bloką. Aukšta 
sieną laiko juos apsupus. Sienos viršus 
pasišiaušęs geležiniais dygliais, Išrodo, 
Kad laukią aukos, kurią sužnybtų ir drėb
tų žemėin. 

Patys namai .tamsus. Jie liūdnai atro
do. Jų sienos marjruote marguoja nuo tan
kių siaurų langelių. 

Tai valstybinis kalėjimas. 
Keik įvairių įame gyventojų! Jie įvai

rių tautų, visokių kalbų, kiekvienas kito
kio veido.* Tai rinkinys įvairiausių didelių 
nusikaltėliu,. Yra jame kartais ir <Jel kitų 
kaltės kenčiančių. 

Tarp šio kalėjimo gyventojų atsirado 
nesenai naujas. Jo numeris 987. Tai Juo
zas, Jokūbo Tatorįaus sunūs. Jis pasmer
ktas čion ui padegimą. 

Kuomet praskambėjo teisėjų nuos-
sprendis, Juozas nublanko ir nedrįso net 
pažvelgti aplinkui į teismo rūmus. Bet 
greitai atsigriebė. 

Jis nukreipė savo akis ten, iš kur gir-

J 

Tat ir .žiūrėtojų galybes. Pribėgo jų 
iš visų kraštų, visi grūdasi artyn baisaus 
reginio. O liepsnos vis savo darbą dirba. 

Štai gaisrininkai apsupo degančius 
rūmus. Jie stojo kovon su ugnimi. J i jau 
gerai įsigalėjusi, nes ji prieš vidurnaktį, 
matyt, prasidiėjus ir gerai, apgalvotai at
siradus. Jį jau apvuMžius beveik viską. 
Namų gyventojai naktiniuose rubuse vos 
spėjo išsigelbėti. Oi JDrangaus turto men
kai kas išgelbėta. 

Bet gaisrininkai' nori nors sienas ap
ginti nuo galutinio sunaikinimo.Dirba, šny 
pščia jų mašinų motoriai, vanduo su didžiu 
smarkumu kerta į ugnį. Liepsnos skirsto
si, l)et nenyksta. Ir Vanduo nustoja veikęs. 
Jis upeliais 'liejasi ant ugnies. J i galuti
nai ima silpti, vanduc pradeda nugalėti. Ir 
gaisrininkai, kur tiktai prisiekia, kuone iš 
ugnies nasrų plėšia jai maistą. Galutinai 
ugnis apmažinta ir užgesinta. 

—Keno tie namai!—klausia gaisrinin
kų yyrAhyiftd Vienoks žiūrėtojų. 

—Jis priklauso gelžkelio naujam supe
rintendentui, — buvo atsakymas. 

Kuomet gaisrininkai darbavosi gesin
dami Ugnį, policija" stojo prie savo darbo. 
Ponas Kasson, patalpinęs savo šeinryną 
saugioje, vietoje, pranešė policijai, kad pa- dėjo verksmą. Pamate jis tenai savo ver-

»»'^'*$/%»*«^%*'» R%A&M#Y&B#Ė*A*G#BtonW%8%MV%A#LA^^ 

t Jokūbas buvo tikras geležinkelietis. 
Jis beveik visą savo amžių prie to darbo 

į praleido. Ilgą laiką dirbo įvairius darbus 
g. traukinyje. 

Kartą jį ištiko nelaimė. Ir kas blogiau
sia ne traukinyje ir ne prie jo darbo, bet 
kitur. Jis įkrito per atdaras grindų duris 

I žemyn ir nusilau)žė koją. Daktarai negalė-
| jo sugydyti. Reikėjo ją nupjauti. Kompa

nija apmokėjo visas išlaidas, išmokėjo jo 
algą už visą ligos laiką, nupirko, jam na
mus, gabalėlį žemes ir davė sargo vietą. 

^ Kiti jo šeimynos nariai buvo moteris 
| Ona, vyriausias sunūs Juozas, jaunesny-
% sis —Kazimieras ir duktė Katriutė. 

Jokūbas turėjo ir daugiau vaikų, bet 
I keturi jų mirė kūdikystėje. Tikroji tėvo 
S numylėtinė buvo Katriutė, septinių metų 
'< mergelė. 

J i buvo graži ir labai jautri. J i ir tė
vas —tai du priešingumu. Jis petingas, 
stambus, tamsaus veido, juodų plaukų, gi 

| ji mažutė, menkutė, su rausvais veidukais, 
§ mėlynomis akytėmis ir turtingai tirštais 
E geltonais plaukais, kurie driekėsi jai per 
% pečius. ^ ' ; * 

? Vakarienė jau buvo ant stalo, kuomet 

tėvas prisiartino prie namų. Pas duris su-
|į tiko jį meili Katriutė ir švelniai apsikabi
ns nus pabučiavo, • Jokūbas pamylavęs savo 

dukrelę, pasveikino kitus ir nusiplovęs 
g rankas ir veidą sėdo prie vakarienės. 

—Išrodo, kad bus lietaus, —tarė Jokū
bas, jau gerokai pasotinęs savo alk}, ^ gar
džia ipagamintais jo moteries valgiais, — 
Kad audra pakiltų tuo jaus, tai ir neįvyk
tų "vyrukų*' susirinkimas, kuris turėjo 
šiąnakt būti. 

Pastebėjęs, kad Juozas pasirėdęs išei 
gin ia i s rūbais, jis tarė: 

* 
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nai verkia. Jos guosti ir savo liūdesiu da- į 
liūtis ateina Elena. Kasdien valandą, dvi 
praleidžia kartu. Jodvi kalba apie Juozą. 
Išsikalbėjus būdavo kngviaus. Visi senie
ji priešingumai pranyko. Jokubienė myli 
Eleną, kajp dukterį. Ji užmiršo ir apie jos 
skirtingą tikėjimą. 

Motina nesitenkino valandomis, kada 
buvo leista matytis ir.kalbėti su Juozu. J i 
dažnai atsirasdavo pas kalėjimo siena* i r 
žiūrėdavo nors ištolo, kur kenčia jos my
limas vaikelis. Ašaromis lengvindavo savo 
širdies skausmą. Grįžtant namo jos liudė-
sis tik augo. Jų nameliai perdaug jai bu
vo liūdni. 

Tėvas irgi atsimainė. Jis nesiskundė. 
Jis niekam nerodė savo baisaus širdies 
skausmo. Jis bandė pasivesti Dievo valiai, 
nukęsti ir net būti linksmu, bet eenoji lai
mė negrįžo. Jo" tylus skausmas daugiau 
kalbėjo negu gausios ašaros. 
Jokūbas sumenko. Jo veidai išblyško ir 
supuolė, jo akys lyg pritemo, jis kiap ir lar 
biau sulinko. Atrodė dešimts metų senes
nis. 

Ir jaunutis Kazys nors pilnas sveika
tos ir gyvumo neišliko be siausmo. Jis ma
žai atjautė skausmo nuo Juozo likimo, bet 1 
tevfc nuliūdima* ir Katriutės sunykimas įį | 
labai slėgė. Jam buvo sunku ir skaudu. 

Katriute, nors tokia jaunute, bet nea- J 
psakomai jausminga kentėjo sunkiai. Jos g 
kūdikiška širdis sirgo visu skausmais. įi 
beveik tipo, kuomet išgirdo teisme nuos
prendi. -

J i vyto kaip palaužta gėlelė. Jos vei
dai nubalo, akutės, nuliūdo, plonutis lie
muo, da labiau suplonėjo. Nebuvo jau gir
dėti jos linksnių juokų ir krykštavimų. 

Ji mirė pamaži. 
Tik karšjLa moilė prie tėvo palaikė jos 

gyvybę. 
Taip liu<lnai slinko dienos Jokut>o 

namelyje. 
KUSIOS. 

jau vėl darbuojasi prie seno savo garve degimas padarytas tyčiomis Ir apgalvotas. 
Jis pareikalavo, kad butų daromi ty

rinėjimai, nežiūrint jokių išlaidų. Kalti
ninkas turi būti rąstas. 

—Bet, mano brangus, —prieštaravo Ka-
ssono moteris, —galėjo tas atsitikti nety
čia!. ? *>T* 

—Kas čia tau netyčia.. Jokių čia nety
čių nėra Aišku, kad čia gerai apgalvota, 
negu imtasi darbo. Toks bjaurus darbas 
yra lygus žmogžudystei. Kaltininkas turi 
pakentėti už tokį darbą, — atsakė kietai 
Kassonas. -

Viskas nutilo. Ugnis galutinai užge-

žio. Jis šį vakarą varė expreeą į Pittsbur-
gą. Jis lėkė kaip biesas nepaisydamas bė
gių "ant truks, laikys". 

—Aš ir jį mačiau šį vakarą, —tarė Juo
zas —Aš ieškojau savo rusvosios kepures, 
kurią palikau prie garvežio savo kampely
je. Ir jis priėjo iš antros pusės ir mudu 
pasisveikinova. 

Dikas buvo benamis žmogus. Niekas 
nežinojo, iš kur jis atsirado. 

Vieną kartą, kuomet jis buvo keturio
likos metų, Juozas jį sutiko gatvėje dide
liame varge. Parsivedė pas save namon. 
pavalgidino, aprėdė. Dikas už visa tai ma- sinta apie ketvirtą valandą. Dvidešimts 
žai dėkingumo parodė. Suaugęs stojo prie 
geležinkeliečių darbo, bet niekur ilgai ne-
pabudavo. Žiūrėk, prapuolė, kelis metus 
nepasirodė, ir vėl atsirado. Darbą savo jis 
gerai mokėjo, kelius puikiai žinojo, butų 
galėjęs geriausią darbą turėti, bet mėgo 
valkiotis. Štai ir dabar nežima iš kur par-
sibaldė ir jau turi darbą. 

Jokūbas pavakarieniavo, o Juozas pa
maži, niekam nieko nesakęs, kur eina, pa
lengva išspruko iš namų. 

PIKTADARYBĖ 

penkios minutos po keturių pas Jokūbo 
namelį stovi policijos vežimas. Policmo-
nai beldžiasi į .drtris. Jokūbas atidaro pats. 

Policmonas susiranda Juozo lovą, už
deda ant jo savo ranką ir sako —Tamista 
esi mano nelaisvis. 

TEISMAS. 

Vėjas švilpia, ūžia. Tiršti, tamsus de
besys sunkiai velkasi iš pietvakarių pusės. 
Naktis tamsi. Antra valanda nakties. Vi
suose namuose visur žmonės saldžiai sau 
miega. Miega visi ir Jokūbo Jiaitselyje. 

Tik .štai prie vėjo švilpimo prisidėjo 
—Ar eini prie savo garvežio-, Juozai? I skaudus ir liūdnas gaisrinio švilpuko gar-
—Ne, tėve, -atsakė jaunikaitis kaip ir sas. J is praskamba tris kartus po septynis 

pirmą kartą. Visi gaisrininkai jau stovi 
ant kojų. Jis antrą kartą panašiai šaukia. 
Jau arkliai savo vietose. Girdėti trečias 

—Nes aš šiai nakčiai pasiliuosavau. šauksmas ir visa gaisrine kompanija lekia 
K u r ketini eiti t »u didžiu triukšmu į gaisro vietą. 

Juozas suimtas. Jis kaltinamas namo 
padegime. TuVor Kasson'as stumia tyri
nėjimus greitai pirmyn. Jo advokatas su
randa Juozą kaltu. Visokios aplikybės tai 
rodė. •; » , ^ i t : 

Superintendentas buvo subaręs Juo
zą už kokį tai apsileidimą priedermėse, 

Girdėjo Juozą kalbant: "Palauk, ku
rią nors dieną tau už viską atsirūgs'', jis 
turėjęs tą naktį dirbti, bet pasiliuosavo; 
jis atsisakė prisipažinti tėvams, kur žada 
praleisti tą vakarą. Šie dalykai išgauti iš 
Jokūbo lupų, kuomet ji pastatė visokių 
klausimų sūkuryje; jis atsisakęs pasįsaky-
kyti, kur v jis buvęs iš vakaro ir neturėjo 
liudininko, kad vienuolikta" vajandą jau jis 
miegojo savo lovoje, net tėvai negirdėję, 

kada jis sugrfžo; jo ruda skrybėlė, kurią 

kiančią motiną, paskendusį nuliūdime su
sirūpinusį tėvą ir laužančią savo rankas 
Eleną. - / i 

Jo lupos susivirpėjo, bet neprabilo. 
Jis užgniaužė savo skausmą. Priėmė nuos
prendį ramiai. 

Jis jau kalėjime. 
GYVENIMAS KALĖJIME. 

Kalėjimas baisų įspūdį padarė į Juo
zą. Nuo pirmos savo gyvenimo kalėjime 
dienos jo sveikata smarkiai pradėjo blogė
ti. Gėda, baisus pažeminimas, sunkus dar
bai, o ypač dvidešimties metų nuosprendis 
nuožmiai vargino jį. Kartais jam rodėsi, 
kad neilgas bus jo gyvenimas kalėjime. 

Bet virto kitaip. Jo prigimtis sveika 
ir tvirta atlaikė pirmus skaudžius smūgius. 
Nors uždarytas, bet reguliarls gyveni
mas virto jo labui. Jie sparčiai pradėjo 
grįžti prie savo sveikatos. 

Dienos jam pasidarė laimės šaltiniu. 
Jis dirbo uoliai. Darbe užmkšdavo, kur 
esąs, Bet naktys! Ai tos kalėjimo naktys! 
Jos baisios.... Darbo valandos užsibaigė ir 
eik i savo lindynę, t. y. į skylę sienoje. Ten 
akmeninės grindys, akmeninės sienos, ge
ležiniai langeliai, geležinės durys. Pats 
prisiminimas praleisti ten naktį slėgė jį. 
Jis norėjo, kad butų jam amžinai diena ir 
be atvangos 4arbas. * 

Labiausiai jį ranųno aplankimai mo
tinos, Elenos ir kalėjimo kapeliono kun. 
Leono Nardis. • • 

Juozo tėvas nelankė jo. Jis nenustojo 
mylėjęs savo, sunąus; net netikėjo, kąol jis 
butų kaltas,. nežiūrint visų aiškiausių pri
rodymų, bet nedrįso pažiūrėti į jį kalėji
mo rubose. Jis nekartą kalbėjo kitiems: 
44 Tokio žmogaus kaip aš, širdis plyštų, pa 
mačius jį tenai. 
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Lauke sniegti. Gatvės vienok pilnos 
žmonių. Jįe visi su visokiais pirkiniais. 
Jaunuolių bu^įal.linksmai švaistosi visur. 
j ie laukia "Santa Claus" su dovanomis. 
* ^superintendento Kasson V eftse te
legramų tarnas stovi prie lango ir su pa
vydu žiuri į liuosai be darbo vaikščlojan
čius žmones. 

Štai telegramų aparatas pasigarsi
na Operatorius pažvelgia nekantriai į in-
stj umentą. 13yt tuojaus jo veidas surimtė
jo ir net išblanko. Jis pastebėjo išrašytus g 
adžius: *4Ekspresą iš Pittsburgo ištiko 
nelaimė dešimts mylių į vakarus nuo čia. # 
Mašinistas mirtinai sužeistas. Pečkurys 
išsigelbėjo iššokdamas. Du pasažieriai su- I 
žeisti, kiti išsigelbėjo su mažais nukentė- j 
jimais. Garvežys visiškai sugedęs. Du va
gonu nusivertė nuo vėžių, kiti stovi ant vė
žių. Priežastis tos nelaimės perlau
žtas bėgis." 

Gautą telegramą tuojau nunešė supę- § 
rintendentuL 

—Iš kur ta telegrama? užklausė Kas
son'as. 

—Iš Newarko. 
—Tuojaus sakyk, kad butų parengtas 

pagelbos traukinys ir tepalaukia manęs. 
Į keletą -minutų pagelbos traukinys 

žaibo greitumu lėkė į nelaimės vietą. Kas
sonas nerimavo. 

—Kaip jis pamaži eina —pats sau mur
mėjo. 0 traukinys lėkė. Netrukus buvo vie
t o j . Darbas jau ėjo. Kunigas Nardis, ku- | 
ris buvo tam nelaimingam traukinyje su- 2 
darė darbo tvarką. rf 

Jis-pats gelbėjo kaip ir kur tik galėjo. 
Aprūpinęs žaizdas skubėjo kur buvo reika
linga ir kas norėjo su pagelba sielai. 

Jis priėjo įr prie smarkiai sužeisto 
mašinisto, kuris buvo bemirštąs. 

Prisiartinus kunigui Nardžiui sužeis
tasis tarė: f 

—Mano kelionės jau bus užsibaigusios. 
Kunigas meiliai paėmė jį už rankos.. 
Atėjo daktaras, išbandė sužeistąjį ir į 

žiūrėdamas į kunigą iš jo akių pastebėjo $ 
kaip ir klausimą ir pratarė: 

—Nėra jokios vilties. j | 
—Ar negalėčiau kuomi nors patarnauti T 

užklausė kunigas. 
—:priinajc nuo manęs pranešimą Juo

zui. . . .—tarė mašinistas. 
Čia jį suspaudė baisus skausmai, kad 

jo kalba nutruko. 
Apsimalšinus skausmams kunigas sku

biai klausė, kad pasakytų pranešuįą ir ti
krąjį vardą, pavardę ir adresą savo drau-

« 
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kas nors matytų, o savo veidą, kiek galė
damas slėpiau. 

—Delko tu taip darei? 
-Nes aš tamstos nekenčiau už aštrų 

go, o jis viską padarysiąs. 
Galop sužeistasis tarė: 

—Ar jau aš mirsiu! 
—Daktaras sake, kad nėra vilties išgyti. 
—Aš nepriklausau prie jokios bažnyčios 

ir tikėjimo, bet aš visuomet sam maniau^ 
* kad kaip ateis mano laikas, tai mirsiu kai-
f po katalikas arba niekas. Ar gali mane pa-
a daryti kataliku t 
i —Jei tiki ir to nori, gerai, —tarė kuni-
| gas ir tuojaus klaupęs prie mirštančio mo-
B kino jį svarbiaushj tikėjimo teisių ir pri-
§ rengė prie krikšto, nes buvo abejonė ar* Jo balsas ėjo smarkyn ir jis da norė
si? krikštytas. Taip jiedviem besidarbuojant jo kalbėti bet kunigas uždraudė. 
a atvyko prie jų ir superntendentas. Jis jau ! —Ar gailiesi dabar už visa tai, ką pikto 
| buvo apžiūrėjęs kitus sužeistuosius, dabar padarei p. Kasson'ui ir Juozui! 
§ atėjo prie savo darbininko. —Klausė toliaus kunigas. — Taip, man 
o —Tu turi dovanoti savo priešams, —kai- dabar labai gaila^ —atsakė ligonis. 
8 bėjo kunigas, —ir jei ką įžeidei, ar nusk- Čia kunigas paprašė superintendentą 
g riaudei, turi už tai gailėtis, išpažinti nuo-
2 dėmes ir kiek tiktai išgali atitaisyti blogą. 

"Pasirodžius superintendentui neapy-

nubaudimą. Norėjau, kad pats daugiau i š - ! y r a , ar ne. Jei yra sakyk, kad Tudor Kas-
kentėtum, negu mums kančių padarei. O | s o n i r k u n . Nardis kviečia jį į telegrafo 

Naktinis menadgeris juodu abu paži- j —atleisk man, p. Kasson, negalėjau susi-
nojo. Jį supažindino su visa istorija. Jis Įvaldyti išvydęs savo motiną, 
pats priėmė telegramą. . —Viekas gerai, Juoai, —atsakyta iš au-

Klausk per telefoną, ar gubernatorius tomobilio, —bet ir pasimatymas su jauna 

Juozo nekenčiau, kaji jis buvo labai gra
žus, geras, malonus, visų mfiim&s ir my
limas tos merginos k u r i a i s pats mylėjau. 

—Kokią merginą, tu manai —klausė ku
nigas. 

—Ugi Eleną. 

,ofisą, kad padarytų teisybę ir miėlaširdys-
tę. 

—Jis yra, —atėjo atsakymas, ir bus 
ofise už penkiolikos minučių. 

—Jis jau čia, —parėjo telegrama į va
landos bertainį. 

mergele neprošalį. 
Juozas paraudo ir pratarė: 
Tai mūsų šeimynos prietelis. 

P. Kasson'as nusijuokė. Paskui pridūrė: 
."—Sapažindink ir mane su savo namiš

kiais. 
Kada jis tapo supažindintas, pasakė: 

-Čia ne vieta viską aiškinti. Tik aš no-

•-::• %, tentą perbėgo per veidą mirštančio. Tai 
S truko labai trumpai. Kunigas įteikė ken

čiančiam kryžių į rankas ir paprašė, kad 
« kiti mažai valandėlei pasitrauktų. 
į —Aš noriu jam ši—tą pasakyti, prašna-
$ bždėjo mašinistas. Kunigas Nardis pamo-
# jo Kasson'ą. Tas. priėjo ir atsiklaupė prie 

prasišalinti, o pats baigė darbą su mirštan
čiuoju. Vos spėjo prirengti ir suteikti vi
sus galimus: sakramentus, kaip sužeistas 
užbaigė savo gyvenimo dienas. 

—Amžiną atsilsį tesuteikia tai sielai 
Dievas, —tarė kungas pakildamas nuo mi
rusiojo. 

—Kas jis buvo? •»—klausinėjo apie mi
rusįjį. , ! W ! * W P | * 

—Jo vardas buvo Richardas Wirt, o i s 

Visos piktadarybės istorija ir tikrojo rejau pasakyti,.kaip jau ir Juozui minėjau, 
kad aš stengsiuosi, kiek galėsiu, kad butų 
atligintas už viską, ką nukentėjo. Man la
bai gaila, kad per manė taip atsitiko. Pra
šau rytoj mane aplankyti, o tum tarp imk 
šiuos dalykus Kalėdoms. 

kaltininko atsiradymas buvo pasakyta 
trumpais žodžais ir išreikštas prašymas, 
kad dovanojimas tuojaus telegrama butų 
prisiųstas. 

Kalėjimo viršininkui parėjo telegrama: 
Tuojaus paluosuoti kalinį No-987. Jam pil
nai dovanota. 

Padėkoję gubernatoriui ir palinkėję 
jam linksmų Kalėdų už atliktą gailestin
gumo darbą, kunigas Nardis ir p. Kasso-
n'asgrįžo automobilin. Kada juodu atsidū
rė netoli kunigo namų jis tarė: 
—Jau trčeia valanda. Turiu būti namie-

je, nes ketvirtą valandą turiu laikyti Mi-
ias. Tamista pats venas keliauk kalėji-

Kada jau Jrietųs užsibaigė ir jie girk-
šnojo sau kavą, prasidėjo atsiminimai vi
sos praėjusois ištorijosj nuo nakties, ku
rioje ištiko gaisras ir Juozo suėmimas. 
Tėvas užklausė: 

—Beje, Juozai, kurgi tu buvai tą vaka
rą? 

Juozas pažiurėjo į Eleną, Ta užkaito 
ir nuleido akis, bet tik valandėlei. Paskui | 
pakėlė drąsiai galvą ir tarė: 

—Pasakyk jiems, Juozai. 
—Aš buvau pas Eleną, —tarė Juozas, 

"nuo aštuntos valandos Iki pusei po de
vynių. Mudu ėjova kartu pas kun. Nardį, 
nes Elena buvo pradėjusi mokytis tikėji- g 
mo dalykų". ^ 

—Ką I —sušuko Jokubienė, panelė Glo... & 

t 
r 
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Elena ketina likti katalikė? 
Čia Juozui įbruko rakosna kokius tai! —Tegu ji pati ,už save atsako, —tarė | 

popierėlius. Juozas linksmai, <5 

% ktadari!. Bet čia susiprato negerai darąs, 
£ jis tarė: 
S —Man gaila, kad aš taip prasitariau, ma-
H tydamas tave bemirštantį. Bet kaip tu ga-
> Įėjai tai padaryti —tu tą naktį dirbai w 

varei ekspresą į Pittsburgą? — Tai, bet 
aš Ne\yarke išlipau, pevesdamas kitam da-

s? važiuoti. Aš su juo buvau susitaręs. Pa-
I sakiau, kad turiu labai svarbų dalyką, o 
1 negaunu paliuosavimo, tai turiu slapta sa
li vo reikalą atlikti. Jis laukė mane pamai-
% nyti, visiškai nežinodamas, ką aš maniau 

tą naktį pad^yti . Aš jam užmokėjau ir jis 
sutiko. Aš sugrįžau atgal, nusipirkau įvai
rios degančios medžiagos ir nuėjau atlikti 

-jį savo piktą darbą. 
—Ar buvo kas nors su tavim? prašnyp-

KALĖDOS. 

* štė per dantis superintendentas. 
—Ne! nieks nebuvo . y. 

t 
—Ar Juozas Tatorins nedalyvavo toje 

piktadarybėje? 
—Ne, Tamsta! 
—Betgi jo kepurė buvo rasta mano dar

že. Du žmonės prisiekė, kad matė žmogų 
su ta kepure arti mano namų, prieš pat 
gaisra. 

—AŠ pasitvėriau jo tą kepure iš jo kam-

5 jo šono ir paėmė mašinisto ranką į savo. i paprastai jį vadindavo visi Dikas, • -atga-j man, paliuosok Juozą ir atgabenk pas ma 
—Tai aš padegiau Tamistos namus, — kė pečkurys. 

j graudingai nratarė mašinistas. 
jg —Tu! sušuko superintendentas, trauk

damas savo ranką nuo sužeistojo. —Tu pi- Kuomet darbas nelaimės vietoje užsi
baigė, jau buvo vidurnaktis. Nustojo snig 
ti. Milionai žvaigždelių spindėjo, mirgėjo 
nuo skaistaus dangaus. Gelžkelio bėgiai nu 
valyti ir sutaisyti. Mirusiojo kūnas nuvež 
tas į Newark, sudužęs garvežys ir vagonai 
į Columbus. 

—Aš negaliu ramiai švęsti šią Kalėdų 
naktį *—tarė p. Kasson 'as, — pakol tas 
jaunikaitis yra kalėjime. 
—Ką-gi padarytiė klausė kunigas Nardis. 

—Reikia prašyti gubernatoriaus, kad 
dovanotų. Aš nepasipažįstu su gubernato
rium, tai Tamista man prigelbėsi toje ma-

| sutiko. Aš sugrįžau atgal, nusipirkau įvai- no istorijoje. 
»^„ rJ«„or,^^o ™^*;0™„ ;» n n ;u .« «+i;i~+: Tuojausj puolė į automobilį ir atsidū

rė pas gubernatoriaus rezidenciją. 
—Jo nėra namieje, —sako tarnas, kuris 

atėjo prie durų išgirdęs skambutį. 
—Kur jis yra? 
—Jis iškeliavo į Cincinati praleisti Ka

lėdų šventę. 
Juodu nusiminė. 

—Skubėkime Į telegrafo ofisą, — tarė 
Kasson'as, —^al pasiseks jį gauti. 

Automobilius vėjo greitumu lekia į 

ne į kleboniją. Po Mišių tą linksmą naujie 
| ną pranešime jo tėvams. 

—Puiki mintis, —sušuko superintenden
tas, nes džiaugsmas lygiai kartais užgauna 
smarkiai kaip ir liūdesys.* Nėra abejonės, 
kad tėvas ir motina, .tiek'daug per mane 
prikentęję, gali nepanešti džiaugsmo iŠ pa-
luosavimo sūnaus r jų gero vardo atitai
symo, _ 

Ketvirtai valandai besibaigiant Joku-
benė ir Elena, kuri išreiškė norą eiti kata
likų bažnyčon, lydimos Kazio, artinosi prie 
bažnyčos. Paskutinę gatvę pereinant, ant 
jų vos neužlėkė automobilius. Jie atšoko ir 
automobilius sustojo. I r čia pasigirdo šauk 
smas: 

—Galestingasis Dieve, tai čia mano mo
tina! r 

Automt>bljo durys atsidarė iš ten iš
šoko Juozas i ir Jokubienė pasijuto savo 
mylmo sūnaus glėby jie! J i negalėjo įtikėti 
sau. Netarė žodžio. Tik ašaros kaip lytus 
riedėjo per jos veidu* 

'-—Ir tu Čia, Elena, ir Kazys, —tarė Juo
zas paleisdamas motina ir pasiliuosuoda-

—Dabar aš jums linkiu lnksmų Kalėdų, 
—tarė visus atsisveikindamos ir grįžda
mas į automobilį. 

—Lygiai ir Tamistai, —tarė jokubienė. 
Choras jau giedojo "Adeste Fideles" 

ir vargonai išvadžiojo linksmiausias melo
dijas, kada įėjo bažnyčion trys asmenys, 
nes Kazys nuėjo namon pranešti tėvui ge
rą naujieną, o p! Kasson'as nukeliavo į sa-

S 
Elena vėl užkaito, bet matydama, kad 

visi jųdviejų sekretai ar šiaip ar taip išei-
na aikštėn, atsakė: 

—Taip, Dievui dėkai, Elena lieka kata- § 
likė. Tikrai, prieš N. Metus vakare gausiu I 
krikštą, o per Naujus Metus priimsiu pir- i 
mąją Komuniją. . # 

Jokubienė neišsfdėjo. Ji pašoko nuo sa- R 
vo kėdės, pasigriebė našlaitę į savo glėbį į 

vo rezidenciją — pranešęs kelius žodžius,ir bučiuodama ja tiesiog šaukė: 
kun. Nardis. *v 

Iš visų susirinkusių bažnyčion nei vie
na širdis turbūt, nebuvo taip pilna džiau
gsmo, kaip tų trijų, o ypač Jokubienės. Sa
vo Komuniją ji aukojo Dievui dėkodama 
už sūnaus paliuosavimą. O ir Juozo su 
Elena maldos taipat buvo pilnos dėkingu
mo. 

SUGRĮŽIMAS. 

Bažnyčioje viskas pasibaigė ir trys 
laimingiausieji skubinosi namon. Vos įže
ngė per slenkstį, prasidėjo nauji džiaug
smai. Senas tėvas pats puolė į stiprias Juo 
žo rankas ir dabar po kelių mėnesių 
skausmo iš jo akių pasipylė ašarų upelis. 
Tas skausmas ėjo iš jo džiaugmo šauks
mais, laiminimais ir garbinimais Dievo. 

O Katrutė! Melo j i Katriutė ta nesi
tverdama džiaugsmu šoko ir lakstė aplin
kui visus. Jos veidukas pirmą kartą nuo 
kelių mėnesių įgaVo raudonumo. Ji taip 
jautėsi gerai, kad, rodosi nauja gyvybė jai 
grižo. 

Prasidėjo pičtųs. Elena buv viešnia. 

—Teesie pagarbintas Dievas, Dangis- į| 
kasis mūsų Tėvas šimtą tūkstančių kartų! § 
Jis paėmė iš mūsų gyvenimo visą kartybę, "2 
o paliko tik saldyfcę ir džiaugsmą! t 

—Bet kodėl nesakei, Juozai, kur buvai f 
tą naktį, kada stojai teisme, —klausinė- j 
nėjo vėl Jokūbas. «? 

—Nes tai butų buvusi nfegarbė Elenai,— g 
atsakė Juozas, —iškeliant ją viešumon; § 
nes ji tuomet buvo tik pradėjus teirautis £ 
apie Bažnyčią ir da nebuvo jsitikrinnsi, -
nes jos, dabar jau mirusiai motinai, butų i 
labai pakenkę, nes ji ir taip teismo dienoje g 
turėjo smarku Širdies dreoejimą; galuti- "5 
nai ir dėlto, k*d oylos eiga nebūtų atmai- $ 
nyta. % 

—Bet visa tai jau praslinko, —pratarė % 
Jokubienė, —mūsų gyvenimas juo šviese
snis dabar atrodo, tiek tamsių debesėlių «: 

per jį praslinkus. 
š Tai mus labai suartino, o clabar o Ąa- | 

bar Juozas ir visiškai mUs arti suriš. Aš Ę 
sakau, kad šios Kalėdos yra man laimin- | 
giausios visalįie mano gyvenime. € 

—Taip ir man, —tarė kiekvienas pana- -

nauja vietą —štai ir jį. 

mas iš jos glėbio ir sveikindamasis su ki
tais, j Tėvas atsisėdo prieš Ju6zą, nes negalėjo. šifti' v,. S 

Įsivaizdink sau, jei gali tą susitikimą| juo atsižiūrėti ir atsidžiaugti. Jis val*ė i r [ O Katriutė visu^kalbės^užbaigė skam- g 
majoniame Kalėdų rVte, blizgant sidabro 

Kunigas ir superintendentas iejna į • žvaigždelėms. 
• barelio. Aš ją užsidėjau ir nešiojau, kad telegrafo ofisą. —Palūkėkite valandėlę, —tarė Juozas. 

visus ragino valgyti, nes pirmą kartą n u o > a i sudainavus: "Garbe Dievui aukšty-
dienos suėmimo Juozo, jis pajuto gera s a n 1 ^ ' ° žemėje ramybė geros valios žmo- g 
vvie apetitą. !nėms". g 
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: I Smuiko Rauda. 
0 
g Kueių vakaras... Daug prisnigo. Že-
g mė žiemos skraiste prisidengė. Jos puos-
S nųs karališko šilko rūbai tik šnibžda. Di-
S dingą, tyli ir paslaptinga gamta prie 
§ dangaus žydrumo nuostabiai harmonizuo
ji; ja. Žvaigždžių milionai užsiplieskė skliau-
į tų aukštumoj. Jos žiba ir šviesiais spin-

1 
J. 

dūliais mirkčioja baltame klony. 
Sniegti be atvangos... Patekėjęs mė

nulis domiai žvelgia į nepaprastą reginį. 
Snaiguolės virpa ore ir neskubėdamos j j a _ klausosi i r svajonėse slacsta... Smui-
krinta vis minkštesnį patalą žemelei be- j j c o jautrios melodijos kiekvienam kažkaip 

dienį vidun masina? 
Čionai žmonių gyvenama. Smuiko to

nai prasimuša pro duris, langus ir pla
čiais akordais banguodami susilieja su 
virpančiomis ore snaigėmis, vėjalio švel
niai plevenami, skrieja į nežinomą,' neap
ribotą tolį, ką tai graudindami, ką tai 
vadindami.... 

Smuikas groja ir groja... Vis jaut
resni jo aidai, iš-pat sielos gelmių pakilę, 
karštu maldavimu, giliu skausmu ir pasi
elgimu ko tai šaukiasi... 

Ka> eina pro šalį nejučiomis susto-

O'-

i 
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klodamos. Vėjalk švelniai draiko snie
go duknas. Aplink ramu, sakytumei vi
si gyventojai hutų išmirę. Šventas knčioj 
vakaras... 

Namų langai tvyska nuo žiburių. Vi-
| si šeimynos nariai sėdi prie gražiai pa-
| puošto stalo. Laužo plotkas, Kalėdų lin-
| kėjimais dalinas. , . 

Kas nėra ragavęs tos nakties palai-
| mos f Visi, nors ir labiausiai pakrikę tuo-
§ met susirenka krūvon. Nebent klajūnas 
I švaistosi gatvėmis, ar našlaitis slankioja 
* palangėmis ir kitų džiaugsmu save ra-
§ mina.... 
M 
fl 
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Didelio miesto gatvės ištuštėjo. Vie-
5 ni tečiaus 40ftai, labiaus atstu nuo šaly-
I gatvio, ko tai laukia... Išorinės jų durys 
I plačiai atvertos. Viena, kita snaiguolė 
1 skrenda jų angom, ir bematant tirpsta. 
2 Kambarių šiluma prasiskverbusi oran pa-
| sigauna nakties viešnią ir tarpina. 
!! Ko belaukiama! Tiesa, šios durys 
I; kiekvieną Kalėdų vakarą atdaros. Ar 
11 brangaus svečio jos pasiilgo, ar neturtin 

suprantamos, užu širdies tveria.... 
- —c— -000-

B a i g £ s n i g t i . V ė j a l i s p u s t i l i o v ė s i . 

Tik retkarčiais viena, kita snaigė, tarsi 
Betlėjaus angelas, plasnojo, mėnulio švie
soje spindėjo, varsas kaitaliojo ir apglė
bė medžio šakelę. Bažnyčių varpai su
gaudė — ramybę geros valios žmonėms 
pranašaudami. 

Smuikas kiek nutilęs dar gailiau pra
virko, suraudojo... Veltui jo praeiviai 
klausėsi. Ne visiems jis grojo... 

Pas langą stovėjo liekna, graikšti mo
teris... Viena tų kurios pasaulio pažibos 
nepavergė. Visi jo mx>nai, žadamasai 
džiaugsmas nepaviliojo... J i neapkentė jo 
tuštumoj kuri sielos plačių troškimų ne
gali atstoti. J i pasišalino jam iš kelio 
triukšmingo, nepasotinamo kruvina širdi
mi. 

Pasaulis ją žiauriai apvylė, kuomet 
paviliojo jos mylimą brolelį. Ir nuklydo 
jis ir dingo, kaip tirpstanti šilumoje snai
ge.... 

O geras jis buvo. Nors prie žaizdos 

ta kilni broliška meilė juos turėjo amzi 
nai surišti. Bet jis neištesėjo... Kita šir
dis jį paviliojo ir jis pamynė viską: na
mus, tėvelius ir sesutę. 

Kur jisai? Kur jo dvasia klajoja? 
Neklausia ji, vien smuikas verkia, nera
miai blaško liūdesio garsus. 

šį vakarą — Kalėdų naktį, ji nebe-
valdė savo pamišusių jausmų. Kūčios.... 
Nesenai kaip jie bendrai jas šventė. Mo
tutė jau po žeme, tėvelis be laiko paseno, 
pražilo, brolis paklydo.... Nejauku, nera
mu... Vien seni, negrąžinami atsiminimai 
beliko. Bet kur jie?.... 

Čia smuikas pravirko liūdnai: 
, "Bet ar-gi viskas kaip sapnai išnyko? 

"Nejau ant švenčiausio, brangaus 
man dalyko 

" P a ž e n k l i n t k r y ž e l į b e l i e k a ? 

" I r vis ko taip troškau, dienas 
beskaičiau... 

"Kur mano vienintelį džiaugsmą 
mačiau... 

"Tai viskas pavirsta į nieką V 

Jis žinojo saVo sesutės karštą meilę. 
O, kaip jis ją kitados mylėjo, o ir dabar... 
Bet jis taip nedoriai pasielgė!.... 

Betl&jaus ŽvAigžde. 

Veltui išklydimo metais stengėsi j ą į T a i n e pia§ takėlės lengvasparnes skraidė t 
užmiršti. Negalėjo. Ji, kaip jo paties | I g p a d a n g i ų skliauto žvaigždėmis nukloto. 1 
pavidalo šešėlis, jį sekė. Ir atsiminimas 
tos nekaltos, karštos meilės privertė jį 
pametus apsivylimo metus grįžti į tėvelių 
namus. . ' 

Jis grįžo... bet nevertas... Šiurpas jį 
kraįė. Iš tolo išgirdo tuos dvasinius a-
kordus skriejant ir atitoko. 

Taip, ji mane dar myli.... Ši melodi
ja man skirta, man be sielos. 

Sujudo... Keli drąsus žingsniai ir 
pro adaras išorines duris įėjo prieahgin. 
Kitų durų neklabenęs pravėrė ir.... 

Nutruko smuiko rauda, senelis galvą 
pakė lė . . . . 

Tai lengvutės puokštės balto sniego 
snaigės, 

Leidosi ant žemės Veido ūkanoto. 

Sidabro vainikais pasipuošę eglės 
Tamsžalios viršūnės jau žemyn nulinko. % 
O rytinėj pusėj garsas praskambėjo, * 
Aidesiais ritmingais padangėms nuslinko. | 

m 

Laimingos Kalėdos sielai grįžtančiai 
tieson.... Narcize. 

-000-

Tą patį' vakarą gatve ėjo susimąstęs 
bernelis Jis nedrąsiai ir bailiai artinosi 
prie namų. Išgirdęs sesers smuiko liūd
ną meliodiją sustojo... suprato jos raudą... 
Skaudi jausmų kova jame pakilo. Stovėjo 
kaip nudiegtas. Nedrįso žengti vidun. 

Jo veidas išblyškęs, jo akys įdubusios. 
Jis nerado tariamosios laimės. Veltui so
tino savo sielą pasaulio džiuguliais.... Ne
pasisotino, dar labiaus išalko, ištroško... 
Ir va dabar prie slenksčio kūdikystės sap
nų ir svajonių: parblokštas, nusidėjęs 

pridėk, nors prie širdies priglausk! Karš- naujo įkvėpimo ir pasirįžimo ieškąs. Į gą keleivį prie savęs kviečia, o gal varg-

, NAUJIEMS METAMS DOVANA 
"DRAUGĄ" IŠRAŠANT. 

Nori ir ieškai kokią dovaną sukeikus 
Naujiems Metams savo draugams? 
v Kodėl negali išrašyt jiems "Drau-
gą"? 

Jis patiks tavo draugams, visus me
tus tave atsimins, nes "Draugas' ' praneš 
jiems žinių iš plataus pasaulio, per 300 
dienų gražaus skaitymo patieks. 

Tuo būdu jis žinos kas įvyksta tėvy
nėje Lietuvoje, Amerikoje ir kituose kra
štuose. Beto, rasi * "Drauge" gražių apy
sakų ir eilių. , v 

"Draugas" yra dienraštis; jo kaina 
už ' metus $6.00 Lietuvoje ir Amerikoje. 
Pusei metų $3.00. 

DRAUGAS PUBL CO., 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, U . 

I r tylinčią žemę ūkanoms aplietą, 
Bods gegužio burtai visą sužavėjo, 
Nors ją ir suspaudė šalčio ranka kieta, 
V i e n o k a n t p a v i r š i a u s g £ l ė s p r a ž y d ė j o . <f 

• . . t . ' i 
Pražydėjo gėlės, nusileido snaigės, g 
Ir raudoną aušrą iš fytų sutiko, f 
Vėjas po pusnynus sniegą besivaikęs^ e 
Vos beauštant rytui pailsęs nutyko. £ i 
Suliepsnojo skliautai... Kas tai, saulė teka? * 
0 ne! Nauja Žvaigždė ant dangaus % 

• prašvito. § 
Jau sukilo žmonės, visi linksmai šneka, į 
Senai, senai laukė jie rytmečio šito. Ž 

i 
i 
C i 
# 

Sveika buk Betlėjaus Žvaigžde, 
Tu saldini žmogaus vargus. 
Tamsybių truko jau žievė, 
Nun prasivėrė jau dangus. 

Gloria, gieda angelai, 
Jie skelbia žinią piemenims. 
Ir mus jau budina varpai.... 
Keliaukim Betlėjui mintims. 

I 
ŽtivUis. \ 
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