
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Aukuru, Me. 
Skaitydamas “Kataliko” 

59-tą numeri, radau kores- 

pondenciją ir iš Aukuru, 
Me., parašytą p. K. Varg- 
dienio. 

Maine valstija, kaip „ži- 
noma, buvo “sausa”, tai 
yra užginta buvo viešai par- 
davinėti svaiginančius gėri- 
mus. Šiemet-gi 12 d. rug- 
sėjo buvo padaryta visuoti- 
nas gyventoji! balsavimas 
,už karinamas, ar prieš. Su- 
skaičius balsus iš visli di- 

džiųjų miestų pasirodė, 
kad juose buvo daug dau- 

giau slapiųjų, mažesniuose 
gi miesteliuose kartais buvo 
daugiau “sausųjų” balsų, o 

kartais daugiau “slapiųjų”. 
[Pagalios pasirodė, kad bal- 
sai abiejų pusių buvo va- 

giami. Dar ir dabar tikrai 
nėra žinoma, kuri pusė pa- 
ims viršų. Suskaičius bal- 
sus Auburn’o mieste, “sla- 

piųjų” buvo daug daugiau 
(skaitlinės po ranka netu- 

riu) negu “sausųjų”. Bet 

p. K. Vargdienis rašo, kad 

“sausųjų” 465 balsais bu- 
vo daugiau. Aš vis-gi ko- 

respondento nepeikiu, nes iš 

jo yra pusėtinai geras kalvis, 
nusikalė skaitlinę “465” ir 

parašė. 
Toliaus p. K. V. rašo, buk 

'Auburn’e gyvena 5 lietuviu 

šeimynos ir 29 pavieniai. 
Ištikrųjų Auburn’e yra 7 

lietuvių šeimynos ir 17 pa- 
vienių. Tas butų ne taip 
jau svarbu, bet parodo, kad 

korespondentas visai nesi- 

rūpina žinios teisingumu. 
Kadangi čia lietuviai, išsky- 
rus vienų šeimynų, gyvena 
ant vienos gatvės, tai labai 

gerai galima juos žinoti. 

Apie darbus koresponden- 
tas rašo, kad čia yra dau- 

giausiai “botų” dirbtuvių 
(korespm>dencijoje parašy- 
ta batų ne “botų”. Red.). 
Kiek man žinoma, tai čia 
“botų” dirbtuvių nėra, yra 
tik čeverykų dirbtuvės 

(shoe factory) (batų ir če- 

verykų dirbtuvė yra tas 

pat, turbūt klaidingai su- 

prantama, nes lietuviškai 
batas reiškia tų patį, kų 
anglų kalboje “shoe”. 

Red.), viena audeklinė dirb- 

tuvė, viena gyvulių sker- 

dykla ir kelios mažesnės 
dirbtuvėlės kitokių išdirbi- 

nių. 
Kaip matyti, p. K. Vai*g- 

dienis, rašydamas korespon- 
dencijų, žinios teisingumu 
mažai tesirūpina, rašo tik 

taip sau, kad kų-nors para- 
šyti. Nuo savo pusės veli- 

ju p. K. Yargd. ir toliau ra- 

šyti žinias, tik jau daugiau 
jų nekalti ir viskų teisin- 

gai aprašyti. 
Justinas Stančikas. 

Waterbury, Conn. 

( Rugsėjo 20 dieną čionai 

iškilmingai apvaikščiota 
pirmasis Lietuvių R. K. Pil- 

nųjų Blaivininkų seimas, 
kuris buvo privatiškai su- 

kviestas prietiftikesnių tam 
tikslui asmenų. Viešai ne- 

buvo skelbta užtai, kad to- 
kie darbai ir taip dažnai su- 

tinka daug nesmagumų, bet 
kaip dabar pasirodė, viskas 
’kuogražiausiai nusisekė. 
Seiman atvyko kun. F. B. 
Serafinas, atstovaudamas 
'šešis Chicagos lietuvius ku- 

nigus, kurie noriai pritarė 
pilnajai blaivybei, — ir kun. 
M. Petrauskas iš Newark, 
*K. J. Seimas gavo daug 
privatiškų laiškų su prita- 
rimų julnujaj blaivybei, 

Ryte pusiau devintą sei- 
mas pradėta iškilmingomis 
šv. mišiomis ir po seimui 
vakaras užbaigta iškilmin- 

gais mišparais ir procesija. 
Procesijoj dalyvavo blaivi- 

ninkai, pasipuošę ženklais 
ir baltom pirštinaitėm; 
merginos su velionais nešė 
papuoštą vainiką, išsagytą 
šilkiniais kaspinais, už ku- 

rių laikydamos dalyvavo 
nešime; merginų skyrius, 
vadinamas “Marijos Vai- 
kų” draugija, buvo pasi- 
puošusios galvas vainikais, 
o per perpetes užsirišę pla- 
čius šilkinius kaspinus. 

Per mišparus kun. F. Se- 
rafinas pasakė gražų pa- 
mokslą apie blaivybę, nuro- 

dydamas blogas puses gir- 
tavimo; jo žodžiai ilgai ne- 

išeis iš vaterburieeių at- 
minties. 

Ant rytojaus, vakare, 
blaivininkų kuopa užbaigus 
seimą parengė prakalbas, 
kurias užbaigė pasilinksmi- 
nimu. Kalbėjo tas pats 
kun. Serafinas, kurio žo- 
džiai padarė tokį didelį 
įspūdį į klausytojus, kad 

tą dieną prie pilnosios blai- 

vybės prisirašė netoli šim- 
tas naujų narių. 

Gr. L. Ogis. 

Eochester, N. Y. 
Siuomi laiku pas mus 

oras 'gražus, tankiai palį- 
ja, bet dienos gana giedrios. 
Darbai eina neblogiausia ir 
fabrikuose ir prie rubsiu- 

vių; iš kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gauti. Lie- 

tuvių čia yra gana apsčiai, 
bet prie parapijos neper- 
daug priguli; norint nedide- 
lė lietuvių bažnytėlė, o ir 
tai nedėldieniais būna treč- 
daliu nepilna. 

Rugsėjo 27 dienų atsisky- 
rė su šiuomi svietu Adomas 

Butrimas, 42 metų amžiaus. 
Paliko žmonų, tris sūnūs ir 

vienų dukterį. Velionis pa- 
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Telšių pavieto, Rocheste- 

r’yje pragyveno apie 16 me- 

tų. Palaidotas liko 2 d. 

spalio su bažnytinėmis apei- 
gomis. Lai būna jam ramu 

ilsėtis šioj svetimoj žeme- 

lėj! 
Lietuvių Mokslo Kliubas 

gerai laikosi, turi apie 60 

narių. Gaila tiktai, kad 
kliubo susirinkimai laikomi 
neatsakančiose vietose. (Į 
korespondenciją, tilpusią 
kitam laikraštyj, visuomet 
ten reikia ir atsakyti, apie 
tai patėmijimus išleidžiame. 
Red.). 

Visos vietines lietuvių 
draugijos išrinko delegatus 
pasirupinimui apie pastaty- 
mą Rochester’io lietuviams 
tautiškos svetainės. Šitas 
darbas reikalauja daug triū- 
so iir laiko, o mums visiems 
be skirtumo jisai labai tu- 
ri rūpėti. Pastatę tokią 
svetainę, Rochester’io lietu- 
viai padės stiprius pamatus 
savo tautiškai-kulturiškam 
darbui. Tad dirbkime kiek 
galėdami, idant tas puikus 
sumanymas nenueitų vėjais 
ir mes pagalios ištikro ga- 
lėtumėm pasidžiaugti ir pa- 
sididžiuoti savo darbo vai- 
siais. 

B. Nešiurpulis. 

Waterbury, Conn. 

Spalio 2 ir 3 dieną, musų 
mieste lankėsi Kauno “Sau- 
les” atstovai kun. Tumas ir 
kun. Olšauskas. Water- 
buriečiai rimtai priėmė sve- 

čius, kurie čia nemažai pa- 

sipelnė auką. “Aulo” cho- 
ras ir bažnytiniu giedoriij 
pulkelis susijungę padaina- 
vo keletą dainelių, padailin- 
dami abudu vakarus. 

Snukis. 

Iš Londono. 
Lietuviai žada perkelti 

savo kliubą arti lietuviškos 
bažnyčios, ty. apie llackney 
Road, N. E. Kiek patyriau, 
yra kalbama, kad perkėlus 
kliubę naujon vieton, jame 
nebus pardavinėjami svai- 

ginamieji gėrimai, daigu 
taip, tai butų daug ramesni 
kliubo pasilinksminimai. 

Ateiviams labai apsunki- 
nama atvažiavimas Angli- 
jon. Pora savaičių atgal 
atvažiavo čia vienos mote- 
ries sesuo iš Lietuvos, tat 
nenorėta jos įleisti Lon- 
donan ir išlaikyta ant laivo 
apie pusantros paros. Po- 
tam buvo teisinas, tai vos- 

nevos įleido. Pirma to mi- 
nėtos moteries inspektoriai 
išklausinėjo, kaip ji čia il- 

gai gyvenanti, kiek jos vy- 
ras uždirba, ar galės seserį 
pramaityti ir tt. Lietuviai 
keliaudami į Angliju turi 

apsižiūrėti. 
Čia nekurį laiką apsisto- 

jęs daktaras V. A. Marti- 

šius, pereitą savaitę išvažia- 
vo su kokiais ten reikalais 
Amerikon. Sako, po kokios 

poros mėnesių vėl sugrįšiąs 
Londonan. 

'Galijotas. 

RED. ATSAKYMAI. 
Kl. Opansui. — Tamstos 

eilės laikraštin betinka, pa- 
rašytos be jokio žinojimo ei- 
liavimo teisių ir nei pagerin- 
ti jų raidžių, nei pertaisyti, 
kaip Tamsta prašai, jokiuo 
budu negalima. Patartu- 
mėm Tamstai rašyti į laik- 
raščius žinutes. 

ATMINIMAI. 

Šiaurės padangę temdė 
juodpilkiai debesįs, vis la- 
biau atsitolindami į neuž- 
matomas padanges. Pro- 
reeiai švytavo persmeigian- 
čios orą žaibo gelonįs ir dar 

gana smarkus griaustiiaio 
dundėjimas ėjo vis lėtyn. 
Prieš praėjusią audrą grin- 
čioj buvo šilta ir nepaken- 
čiamai dušnu, prakaitas 
bėgte bėgo per visą kūną. 
Lauke buvo dar didesnė 
kankyne: inkaitusi saulutė, 
tarytum, stengėsi visokią 
gyvybę iškepinti... 

Bet štai padangėse pasi- 
rodė juodi debesįs, pradėjo 
švaistytis ugniniai botagai, 
baisus griaustinio grūmo- 
jimai sudrebino motiną- 
žemelę, didele srove pasi- 
pylė iš padangių vanduo... 
Dar tik trumpa valandėlė 

tepraėjo, bet kaip-tai vis- 
kas kitaip virto. Teisybė, 
saulė spinksėjo kaip ir 

pirma, bet dabar jau malo- 
niai glamonėjo visatą, jau 
taip beširdžiai nebekepino. 
Švelnus vėjalis lėtai vilnia- 
vo ir laukų lietaus lašais 

suvilgintos žolelės žiurėjo 
žibančiomis akimis, saulės 

spindulių išdabintomis... 

Matydamas tokį gamtos 
reginį ir aš išėjau iš savo 

grinčios į gatvę. Čia po 
dešinei gatvės pakraščiu bė- 

ga pašėlęs sukuris drumli- 
no vandens; čia platesniam 
slėnyj — palengvėle teka; 
vėl ten siaurumoj — rita- 
si murmuliuodamas, bet pa- 
silikti nenori. Rodosi, tas 
vandens besistengimas gat- 
vės pašaliu sužadino manyj 
senai praėjusiu vaikystę. 

Taip užsinorėję palikti ba- 
su, augštai parąityt, kelines, 
kad nesušlaptų, py brist 
kuogiliausiai, -šaukt drau- 
gus į pagalbą^ idapt sulai- 
kius murmuliuojantį van- 

denį, o tada pastatyti ke- 

tursparnį malūną hį gėrėtis, 
pergalėjus vandens galybę.,. 

Graži, gera gamta! tu iš 

pat mažens mokini mus gy- 
vent, mokini valdyti gyve- 
nimo sąlygas!... 

Priėjau kryžkelį ir su- 

stojau; vanduo smarkiai bė- 

go skersai mano taką. Per- 
šokti buvo perplatu. Kelio- 
likos metu tarpas sunaiki- 
no mano drąsą. O kokis 
aš šiandie bailys!... Anų 
dienų vaikiščias su vėjo 
sklaistomais plaukučiais — 

kokis jis drąsuolis!... 
Štai kitoj ^gatvės pusėj 

ateina žmogus. 
— Ką, mielasis, neper- 

plauki ? 
— Vargiai butij galima, 

— atsakiau. 
— Eikime čia į tą pusę, 

— pamojo ranka į kairę — 

ten rasime tiktą. Aš tams- 
tai sakysiu, kad tiesiok gė- 
rėjausi puikum oru prieš ką 
tik praslinkusią audrą. 

— O kokią gi laimę svei- 
kas sutikai? — užklausiau. 

— Taigi tas karštis ir 

dušnumas, ką taip dailiai 
mane plukdė.. 

— O taip, aš pilnai sutin- 

ku, nes jaučiau t<į viską, 
tiktai lygiai kaip ir tamsta 
velyčiau prasijęnldįi tokių 
gamtos dovanėlių. 

— Kodėl tamsta taip kal- 
bi? 

— Jog žmogaus Jausmai 
liudija, kad jam yra sunku 
taip kentėti — atsakiau. 
Mano bendras nuvedė dkis 
kur ten į tolinu), ipoosi, ko 
ieškodamas. tJž valandėlės 
jo blaivų veidą nudvelkė 
kūdikiškas nusišypsojimas. 
Jisai maloniomis akimis 
pažvelgė į mane ir išpaleng- 
vo pratarė: 

— Netiktai toji valanda 
man buvo miela, kada pra- 
kaitas mane skalavo, bet 
kiekvienas neatsargesnis! 
žingsnis, ar tai koks dar 
skaudesnis likimo smūgis, 
juk nėra amžinas ir visuo- 
met paskui save veda 

džiaugsmą. Jaigu aš sutin- 
ku tą, ką kiti malonėja už- 
vardint vargais, aš žaidžiu 
jais, aš noriu juos pažinti, 
atsigerėti, nes jie greit ma- 

ne apleidžia. Aš žinau, kad 
; tai ne kokia — ten niekiška 

draugija savo vartus prieš 
mane užvers, bet aš netek- 
siu gyvenimo mokyklos. 
Aš visuomet laimingas;! 
man viso-ko pilna; aš ne- 

pažįstu dejavimo prasmės; 
aš skęstu savo laimės gau- 
siose dovanose. Kada gi ji 
pavėluoja, aš gyvenu savo 

praeities brangiomis valan- 
domis. 

— Dovanok tamsta už at- 

virumą, — aš pertraukiau 
jo kalbą — bet tiktai kūdi- 
kiai taip laimingi tebūna, o 

praktiškas gyvenimas po 
bausmės rykšte verčia mus 

atviromis akimis žįurėti į 
ateitį, praeitis gi liekasi be 
reikšmės... 

— Eh, jus, praktikai!.. 
Jus tiktai nelaimingi kūdi- 

kiai, sugriaunanti savo lė- 
les ir klykianti ją netekę, o 

gyvenimas vis savu keliu 
rieda... 

Priėjome ir tiltą. Mano 
sankeleivis perėjo į kitą pu- 
sę ir mes žingsniavome to- 

lyn. 
Aš atidžiau prisižiūrė- 

jau į savo bendrą ir, ištik- 

ro, pavydas, lyg kokia ne- 

laiminga nuodėmė, pasiekė 
gurno širdį. Matomai, mei- 

Viršuj perstatoma Italijos raiteliai Tripolise, apačioj imperatoriški rūmai m. 
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lės dievaitė nepamiršo jo 
aplankyt su brangiomis do- 

vanomis, kuomet dar moti- 
nos alcįs ilsėjosi jo menkoj 
gyvybėj. Augštai pakėlęs 
galvą, su gyvu ramumo at- 

spindžiu veide, jisai žiurėjo 
į mane savo kerinčiomis 
akimis ir tikrai rodėsi, kad 

jis viską myli ir yra myli- 
mu. 

— Yra gyvenime tokios 
stebėtinos valandos, — tęsė 
jis savo kalbą, jog ir vaiz- 
dai tuomet turi kokias — 

tai savo neįprastas ypa- 
tybes, nors, sakoma, kad 

vaizdams negalima priduoti 
tiek daug svarbos, galas 
juos žino!... Kiek-tai kar- 

tą įvairiuose kraštuose 
mačiau menulį, tą paprastą 
ir visiems žinomą šviesos 

skritulėlį, bet kartais pa- 
sitaiko, kad ir tas sidabri- 
nis skritulėlis kaip tai ne- 

paprastai tave ramina ir vi- 

sai kitaip išrodo... 

Ėjome vis tolyn, kur žali 
laukai jau dengėsi prietam- 
sos sparnais, o jis man vis 

kalbėjo: 
— Trukšmingos dienos 

vakaras jau ėjo ramyn, 
kuomet aš kartą pavėlavęs 
šioj miesto dalyj laukiau 
atvažiuojant gatvinio vago- 
nėlio. Atbėgo vienas va- 

gonėlis, suskambino ir nu- 

braškėjo sau kiton pusėn, 
man gi tinkamas važiuoti' 

vagonėlis vis nesimatė atei- 
nant. Žiurėjau 'į tolumą, 
kur elektros vagonėliu bė- 
giai skęsta tamsoje. Tuš- 
čias kampas, kuriame aš 

stovėjau, visai apvienėjo, 
tiktai aš vienas pasilikau, 
tankiai tėmydamas į rytus. 
Mėginau skaityti laikraštį, 
bet gatvinės lempos šviesa 
nebuvo užtektina. Kad jau 
perdaug nenubostų, pamažu 
vaikščiojau galas nuo galo. 
Visokios neprotingos min- 

tįs slankiojo mano galvoje, 
nes kokioj pelkėj tas išmin- 

tingas sugausi!... Kada at- 

siminiau ir apie save, bu- 
vau bedainuojąs palengvė- 
le: 

Tau, žvaigždute, miela 
I Naktim’s mus ganyti. 

Trokšta mano siela 
Akis jos matyti... 
Velyk tos, ką, gano, 
Tegul subįrėtų, — 

Negu t akįs mano 

Jos neberegėtų... 
— Tuom tarpu ten pietą, 

krašte išslinko- iš debesiu 
mėnulis. O tie debesįs vis 

kruta, kruta pamažėli, lyg 
tai butų vėjo siūbuojamos 
medžių šakos: tai pridengs 
jo veidą, tai vėl atskleis. 
Tai vėl tie debesįs pavirs- 
ta į tankų akacijų krūmy- 
ną: štai žiedai baltuoja, vė- 

jaliui sileuant šakos liula... 
Priviliotos akįs paskendo 
žavėjančiamc vaizde. Min- 
tįs klaidžioja, ieško ko tai 
labai pažįstamo, ko tai 

matyto... Aš buvau lai- 

mingas.. Dar laimingesnių 
jaučiausi spinksint tyrai 
melsvose pietinės padangės 
augštumose neišskaitomoms 
daugybėms gražių žvaigž- 
dučių. Tarsi labai ilgi} am- 

žių meilės ir dailos pagim- 
dyti kūdikiai, mano saldus 

atminimi? sapnai šypsosi, 
suposi nakties vystykluose... 
Malonus, švelnus mėnulio 
veidas slapstėsi akacijų žie- 
duose, lyg vaikučiai, kada 

kavojasi kvepiančiame šie- 
ne: pasikavos ir nerimsta 

ilgai, vienval iš kalnij šieno 
iškiša galvutę ir šaukia: 
“uu! Jonuk, tu nerasi 

manęs!” Pašnabždomis 
tuomet vaikų sieloje ginčy- 
josi laimės sapnai... Jie 
visi tuomet skendo laimėje, 
bet jie to nematė, nejautė, 
nes patįs buvo taja laime... 

— Kaip gerai gulėt ant 

jos kelių, glaustis prie jos... 
Kaip ji jautriai glosto ma- 

no plaukus, mano veidą, o 

gilios, tamsios akįs, it dau- 

sų toluma, žiuri į mane... 

Aš matau tas akis, nes ne- 

kados negaliu jų užmiršti... 
Štai jaučiu, augštai atsidu- 
sime pakilsta krūtinė... Tar- 

si atbalsis, nuskambantis į 
tamsių girios tolumą, mes 

paskendome laimėje — il- 

game saldžiame pabučiavi- 
me... 

— Staiga iš taip mielų 
atminčių prižadino mane 

vagonėlio bildėsis, apsidai- 
riau aplinkui, visur buvo 
tuščia. Ant atbėgančio va- 

gonėlio aš pamačiau užra- 
šę,: “Į sapnų šalį”, — tai 
buvo mano laukiamas. Va- 
gonėlis bildeno, bėgdamas 
linkui mano šaliesj^^fitSH^lP 
denimas taip man buvo ne- 

malonus, kad aš nejučiomis 
neapkenčiau jo už taip stai- 

giai nubaidytas mano lai- 
mės svajones... Taip labai 
norėjosi man vėl sugrįžti ir 
jau ant visados pasilikti 
tuose saldžiuose sapnuose... 

— Kę jau čia, jog gyve- 
nimas ir yra vien saldus 
sapnai... Kę? sakai, skaus- 
mai? Negi jau kur gali 
rasti savo laimę be skaus- 
mų? 

— Kaip liūdna, negirdint 
dvasioje širdingo atbalsio!... 

— Kaip miela pasinert 
jautriame žvilgvje!... 

M. D. 

Musų vaikai. 
— Alyte, ar daug norė- 

tum gauti saldainių? 
— Ketulis. 
— Sakyk aiškiai “ketu- 

ris”, tada gausi. 
— Na, tai noliu penkis. 

Užgana padarymas. 
Teisėjas: — Tasai žmogus 

sako, jogei jus jam į galvų 
suskaldėte staliukų... 

Kaltininkas: — Tas tiesa, 
šviesus teisėji, bet staliukų 
aš liepiau išnaujo sutaisyti. 

Prekybos mokykloje. 
— Kas tai yra čekis? 
— Tai dokumentas, kurio 

dauguma žmonių visas gy- 
venimas lukeriuoja ir nesu- 

laukia. 

Kuomet malonė galvažu- 
džio pasigaili, pati papildo 
galvažudystę. 

Gerai būt pakakintu gy- 
venimo pabaigoje, bet kas 

pradėjęs bent kokį darbą 
pakakintas, tasai netoli nu- 

;eis. 1 
i 


