
Pečiu virimui, kepimui 

Demonstracija 
Kepimo, Virimo ir spir- 

ginimą 

; 9 iki 12 Spalio 
• Abiejose krautuvėse. 
i*s 

GARBINGI TAMSTOS! — Musų abiejose krautuvėse esti 
dabar daromos parodos, virimo, kepimo ir spirginimo. Ateikit ir 
persitikrinkit apie atsakančius intaisus kepimui musų pečiuose 
„Peninsula” ir „Laurel”, kurių turim dinžiausią rinkinį Chicago- 
je. Pirkit pečių, dabar, o gal ir dykai gausit. — Nes duodame 
išlošenčiam dykai. 

Kas link kainos! Užčedisimjums pinigus ant kožno pečiaus 
dėl virimo arba šildymo, dėl to, kad esame didžiausiais vertelgo- 
mis pečineis Chicagoje ir dėl to kad perkame tokioms daugybėms, 
tai galime ir pigiau parduoti negu kiti. 

Atsilankykit kada norėsit ir pareikalaukit, kad parodytų di- 

džiausią krautuvų pečių Chicagoje. 

Kepimo, Virimo Ir Spir- 
ginimo 

9 iki 12 Spalio 
fcfeiejese krautuvėse. 

Musų specijališkas Peninsular šil- 
dytojas su paskiausiais pagerini- 
mais labai pagražintas nikeliavi- 
mais, jis lengvai gali apšildyti 5 
kambarius. Tai yra gražus šildy- 
tojas, nereikalaujantis daug anglių 
paaukaujame dabar už specijališ- 
kai žemą kainą 

I TISE ARI STOVE COMPANV 

Pamatykit musų krautuvėje musų speciališką Union Pečių 
kukninį, padarytas pagal naują specifikaciją. Pečius tas ke- 
pa pažymėtinai. Uvarantuojam ant 10 metų. Cfl 
Aukaujom tą pečių už prieinamą kainą tiktai VvOlVlI 

i 

Šitas Peninsula kukninis Pečius 

sujungtas su šėpį dėl šildymo 
gerai kepa,dabar ©OO TFC 

tiktai po....-......9vVl IV 

Atsižymi geru kepimu ir sučedinimu 
kuro, gvarantuotas aftt 10 metų. Nie- 
kada taip pagarsėję- pečiai nebuvo 
taip pigiai parduodami kaip dabar. 

Musų taip vadiflpraą® “familiji- 
nis” pečius knkninis, gerai kepa, 
ir užčėdija angliųsj', Gvaran- 
tuojam kad busit 
užganėdinti, tilte. -1 

-a 

}sV Gvaran- 

$9.45 

Šitas 35 šmotų rankius rakandų rankų darbo, pada- 
rytas locnose musų dirbtuvėse, padirbtas iš raudon, 
medžio, gražiai politūruotas, užtrauktas tikra oda- 
plieninėm sprenžinom, gvarantuoti. Paprastai par- 
duodamas už £49.50, speciališkai OOft Efl 
parduodam po. w£U|vU 

«r Iškirpk šita ~m 

Pečiu Kuponas 
Kuris pirkdamas kukniry: 
arba šildomą pečių parodys 
šitą kuponą^ gaus dykai 20 
šmotų kuknikių naudingų 
dalykų, vertes $5.oo. 

Union-Libarty krautuvą 
Dvi krautuves: 

4705-9 S. Ashland Avė. 
1327-33 Mihvaukee Avė. 

m Iškirpk šita 

Musų speciališka Sofka odos imperial,' aržuoline gra- 
žiai politūruota, aptraukta tikra imperial oda, gva- 
rantuotos plienines sprenžirios. Vienas, iš nepalygi- 
namų atpiginimų, kokius duodame mųsų departmen- 
te sofkų. Paprastai buvo parduodamosį CMC "¥|J 
po $22.50./ Dabar numažinta iki.*wI0b 19 

BROLIAI PERLOVVSKIA! Dvi Bakandų kraut. Dvi Bakandų kraut. 

1327-29-31-33 
MILWAUKEE AVĖ. 

Arti Wood gat. 

4705-09 
S. ASHLAND AVĖ. 

Arti 47tos gat. 

UNION-LIBERTY 
4705-09 

S. ASHLAND AVĖ. 
Arti 47tos gat. 

FURNITURE CO 1327-2P 'V33 
MILWAl ' VE. 

Arti \Vu 
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KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.—— 

Nur der verdient sich Freiheit wio dar, 
Leben, 

Der taeglich Bie erobern muss. 
Goethe. 

(Tąsa). 
gudrybe ir likos vilku, kuriam ilgainiui dar-gi nusileisti 
reikėjo prieš kietragius ožius. 

Tečiau, neveizdint į vilko grūmojimus, ir anais 
laikais atsirazdavo drąsuoliu, kurie balsiai imdavo 
prieš teikiamasiąs malones “niurnėti”. 

Bloga tiems niurnintiems būdavo už pasikėsini- 
mus ant vilko teisių. Visų jų laukdavo viena ta pati 
bausmė — ištrėmimas. 

Vienužis gal ne vieną tokių ištremtųjų lydėjo 
širdies skausme ir todėl jis taip juos suprato ir už- 
jautė : 

Nebėr jos brolio-nė vieno 
Visi išvaryti 
Ir senutei motinėlei 
Vartai uždaryti. (16) 

Ištremtųjų-gi vietoje turėjo kas-nors kitas apsigy- 
venti. Ir štai , 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdila. (16) 

Patįs-gi “numylėtųjų vietų” savininkai, tie išdrįsę 
"niurnėti” 

kukuoja ten Samaroj 
Kaipo gegužėlės. (16) 

Tasai-gi gyvenimas tokioje Samaroje, suprantamas 
dalykas, nelinksmas ir nejaukus: 

Sveturmi gyventi 
Kaip mums ilgu, kaip mums liūdna 
Pats savęs nebkenti 

Diena metais — naktis amžių 
Del musų pavirsta. (17) 

Aiškus dalykas, kad anų laikų ištremtieji, į “Ci- 
nakakčio” nagus patekę, nebuvo indiferentiški žmonės, 
tiktai tosios “miško gegužėlės”, kurios savo kukavimu 
pranašavo ir skelbė lietuvių tautinį atgimimą. Dėl 
jų tai darbų trukumo tėvynėje, dėl jų stokos, kaipo ža- 
dinančio ir veikiančio gaivalo, Vienužis dar labiau liū- 
do, dar skaudžiau skundės ir imdavo rytojun žiūrėti, 
kaipo beprašvaistėn ukanon. Ištremtieji tautinio lie- 
tuvių atgimimo veikėjai nuolatos stovėdavo Vienu- 
žio atmintyje ir žadindavo jo vaidintuvę, juo jausmin- 
giau, nes tarp tų ištremtųjų ir jo mylimoji buvo pate- 
kusi. Ir poetą įsikūnydavo ištremto veikėjo sielon, jo 
jausmais imdavo jausti-svajoti ir, savo lyrikos pama- 
tan tautos dainų stilių ir vidaus formą pasidėjęs, šauk- 
davo sakalėliu, kad tasai nulėktų, j 

Kur pilni — keliai-keleliai 
Kryžių — koplyčėlių. (17) 

Ir ton šalin, matomai į Žemaičius, atlėkusis paukš- 
telis prašomas: 

Pirmiausiais savo žodeliais 
Pasveikink tėvelius, 
Pasveikink brolius, seseles, 
Visus susiedėlius. (17) 

Paukštelis piešia ir ištrėmimo santykius, kur mū- 

siškiai 
Tiktai kelmus atrast galt 
Žmogaus negal rasti. (18) l 

Iš tokių kasdieninio ištremtųjų gyvenimo, iš pa- 
čios ištrėmimo jbausmės, ištremtuosiuose gema nepa- 
prastas tėvynės pasiilgimas. Motinos-tėvynės krūtinė 

plati, jos šrdis visus užjaučia ir net tam 
sūnui palaidimui, 

Negailia rankelės. (18) 
Ir sandorą su palaidūnais vaikais kurdama, mo- 

čiutė-tėvynė 
Aukso žiedą davinėja 
Ant ženklo vienybės. (18) '■ 

O tie mylimieji, tie jos slaugintojai ir kovotojai, 
kurius likimas ir tėvynės meilė į “Cinakakčio” nagus 
invarė, jie jau nesulauks linksmosios dienos, kurią gim- 
tinės dausas išvystų, nes jiems 

paskirta pažadėta 
Tulžis dėl gėrimo 
Ir lig grabo nešt uždėta 
Pančiai ištrėmimo. (19) 

Ir jauzdami sunkų likimo jungą, jie dar gaivina 
[senuosius jausmus, dar kuopelėn, matomai, susirinkę, 
užtraukia tolimosios tėvynės dainelę, liūdną kaip jų 
likimas, bet žavinčią ir jėgą suteikiančią tai nežmo- 
niškai nelaimei nešti ... 

Pastebėtina, jog ypatinė poėtos nelaimė dėlei my- 
limosios ištrėmimo, margais ir jausmingais akordais 
susilieja su tautos ir laisvės veikėju užjautimu. Kiek- 

vienoje dainelėje, į ištremtuosius kreipiamoje, tasai 

mylimosios nustojimo skausmas neišskirtinai žengia 
greta kito, visuomenės nelaimės sopulio. 

Vienužis, ištolo ton brolių nelaimėn žiūrėdamas, 
bet giliai ją jauzdamas, nestato tai tėvynei jokių klau- 

simų, nej^ikąlauja iš jos jokio atsakymo. Susopusia, 
nuvargusia širdimi jis priima ištremtųjų kančią — 

kaipo tėvynės atpirkimo kančią. Sopulių pervertas ir 
nusiminęs, jis supranta savo prietikį tėvynėn, kaipo 
valdinio prietikį karalienėm todėl jokios atšakos į 
tuos apsireiškimus ir nereikalauja: 

Tu karalienė, aš tavo pačioms. 
-Nesakyk man! man nekalbėk, 
Jei neverts meilės — tad nors pagailėk. (20) 

Reikia ypatos reikšme pritaikinant prie tėvynės 
taip sumažinti, taip savyje perdirbti ir tokia milži- 

niška, yiršžmogiška meile tėvynė mylėti, kad nedrįsti 
prašyti iš jos meilės, bet tiktai vieno pasigailėjimo 
toms tėvynės meilės kančioms, sopuliams 

O tos kančios, tie sopuliai dar didesni, dar skau- 

desni, kuomet 
Toli mano broliai visur išblaškyti, 
Vieni jau užmiršo — greit užmirš ir kiti. (12) 

Nestebėtina, kad sopulys tokios jautrios širdies 

auga) kuomet gą pasiekia žinia, kad ištremtųjų tarpe, 
kurius poėta taip giliai mylėjo, prasideda reakcija. 
O tie ištremtieji, gyvenimo aplinkybių priversti ir ža- 

dinančių jėgų trūkstant, pamažu pradeda užmiršti iš- 
trėmimo kaltininkę ir svetur sukas lizdeli ilgiems 
metams. 

Tuomet ant poėtos užeina giliausias negalės so- 

pules, ašaroms prabįląs. Ir išeiga iš to viena, poėta 
Ašaroms aptvinęs — rūpestį paėmęs (12) 

imas plunksnos ir gieda savo paslapčiausius jausmus, 
giliausius slėpinius aptaiso liaudies poezijos epitetų 
rūbais ir tik tuomet nurimsta, kuomet, dainelėn širdį- 
sielą išliejęs, pajunta valandėlei susiraminęs. 

Visose tėvynės nelaimes apdainuojančiose Viena- 
žindžio eilėse pastebima ir užjaučiama ypatinga žy- 
mė: — nesutaikintinas maištas prieš siaurus senojo, 
varžančio gyvenimo įstatus vardan tautos individua- 

linių teisių. Tečiau tasai Vienažindžio maištas pasi- 
vinis, jis ne veikimą pamatau dedas, bet jausmą. Ir 
iš tokio maišto, aiškus dalykas, negalėjo gimti ramu- 

mas, jaukumas, tik tobulinami ir kurstomi jausmai 
virė vulkanu, maigės, pynės skaudžios sielvartos vai- 

nikan, kurį Vienažindis visą savo amžį dėvėjo, ir iš 
kurio jo tasai aukštybes siekiąs sopulys gimė . . 

3. 
Prie tautos nelaimes, kuri taip giliai užkrito 

poėtos širdin, prisidėjo dar ypatiniai vargai, į kurius 
Vienažindis tiek daug savo poezijos perlų inpynė. 

Kokios sunkios nebūtų gyvenimo sąlygos, į kokias 
bjaurias formas tasai gyvenimas nesikeistų, — nebai- 

su, kol širdis jaučia, kol joje nors mažutytė vilties ki- 
birkštėlė užsiliko, kad žmonės dar gyvi, kad jų siela 
veikia, kad jie eina pirmyn — prie moralinių krizių, 
iš kurių tauta atgyti gali. 

O Vienažindžio širdis begalo jautri. Ji nevien 
tėvynės meilę pažįsta: 

Aš ir meilę pažinau 
Ir mylėt užsižadėjau. (30) 

Ir kaip gaila, kad mes nežinome poėtos meilės 
objekto, nes juk aišku, jog tame, kaip, ką ir kurią jis 
mylėjo — apsireikštų mums pilnai jo tikroji esybė. 

O mylėti, Vienužis mylėjo karštai, atsiduodamas, 
visą save ton meilėn dėdamas. 

Mylėjau tave ir mylėsiu, » 

Kol mane žemėms neužkas. (15) 
Ir ta beatvanginė poėtos meilė užnuodiuo. pagrau- 

žė jo širdį, invarė ją neišgydomon meilės ligoti: 
Ir dilgė nevisur žaliuoja, 
Šaka be rasos neprigis, 
Ir medis pakirstas svyruoja — 

Kaip mano širdis bepagis! (15) 
Nepagis meilės šydan patekusi širdis ir poėtos 

meilės paprastas žmogus nesupras. Bet Vienažindis 
ir neieško tokio žmogaus supratimo: jo meilę tegali tik 
jos pačios objektas suprasti ir atjausti. Pašalinis 
žmogus savo supratimu tik nuplėštų nuo jos tą dan- 
giškąją antklodę, tą akordų ir varsų, ištisų ganių rū- 

bą-vaidintuvę, suterštų tą poėtos sancta sanctorum . 

^Toliaus bus). 

“KATALIKO’* *' 

AGENTAI. 

'- JUOZAS SZLIKAS 
• ‘KATALIKO GENER ALIŠKA& 

J.f AGENTAS. 
Turi tiesą užrašinėti laikraštį ‘‘ K;r 

taliką” ir priiminėti už .ji prenume- 
ratą, rinkti (trukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
totus. 

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas. 

ANDRIUS JUREVIČE musu ke- 
liaujantis agentas po visą Cliieagą. 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį “Kataliką”, priduoti apskelbi- 
mus ir kitokius drukori.škus darbus. 

Kataliko išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, TT.T. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth A v’. 

ST. CHARLES, ILL. 
S. Kiela, 575 W. 6th St. 

WILKES-BARRE, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviče, 501 New Grant St. 
W. Adominas, 34 Logan St. 
J. Kučinskas, 238 Sloeum Av. 

ROCKFORD, ILL. 
C. Miklas, 1011 Samford S t. 

SO. BOSTON, MASS. 
N. Gendrolis, 224 Arlierus St. 

NORWOOD, MASS. 
J. Pakarklis, 29 Dean St, 

grand rapids, mich. 
W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCRANTON, PA. 
•T. Petrikis, 1514 Ross A v. 
J. Digrys, 1213 Philo St, 

POREST CITY, PA. 
J. Dzikas. P. O. Box 453 

W. LYNN, MASS. 
W. Waicenavicze, 26 River St, 

PLYMOUTH, PA. 
St. Poteliunas, 345 E. River St, 

DU BOIS, PA. 
V. J. Kizelis, 401 So. A v, 

WATERBURY, CONN. 
K. CIi. Kazemekas, 785 Bank St. 

WORCESTER, MASS. 
J. Yieraitis, 107 S. Harding St. 
M. Paltanaviče, 15 Millbury St, 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kasparas, 19 Štoke St, 
Jos. Rickis, 781 Clii'ord Av. 

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauekas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 Maple St. 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St. 

youngstown, omo. 
J. P. Sabaliauekas, 28 Murduck St. 

SVVOYRS, PA. 
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22. 

BROCKTON, MASS. 
R. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Itamanauckas, 135 James St. 

BAVONNE, N. J. 
J. Zujus, 500 Broadway St. 

LEWISTON, ME. 
Kazys Vilniškis, P. O. Box 36, 

CICERO, ILL. 
P. A. Golubiekis, 1412 — 49 th A v, 
M. Szarka, 1410 — 49th Ct. 

BROOKLYN, N. Y, 
Sabast. Valantinas, 370 Humbold St, 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St. 

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO- 
JE ANGLIJOJE IR APIELINKEJE, 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4tk St, 

CHICAGO, ILL. 

P. Monkus, 2345 W. 20 St. 
A. Gembutas, ■ 3036 Union St. 
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
P. Laikar, 710 W. 14 Place. 
V Stulpinas., 921 — 33rd PI, 
K. Steponaitis, 2341 Illinois Ct. 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av, 
John Dabulskis, 3262 So. Morgan S t, 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas Visbara, 3019 Parnell A v, 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

SO. OMAHA, NEBR. 
P. Vęrsacki, 261 So. 33rd St, 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukis, 2118 St. Clair Av, 

EUR GALIMA GAUTI 
"KATALIKĄ” PAVIE- 

NIAIS NUMERIAIS. 

CAMBRIDGE, MASS. 
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St. 

CHICAGOJE, ILL. 
M. J. Tananeviče 670 IV. 18 St. 
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av. 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Mareinkevicze, 255 Wallace St. 
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St. 

ELIZABET PORT, N. J. 
D. Boczkus, 211 — lst St, 

BROCKTON, MASS. 
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Stą. 
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St. 
John J. Roman, 135 Ames St. 

BROOKLYN, K. Y. 
A. Plachocky, 87 Grand St. 

RUMFORD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St, 

LAVVRENOE, MASS. 
A. P. Svirta, 31 Union St. 
A. Ramanoski, 99% Oak St. 

LOWELL, MASS. 
h. Stakeliunas, 69 Charles St, 

CHICAGO HEGHTS, TT.T,, 

J. K. Valinskai, 1419 Wenthworth Ar* 

PHILADELPHIA, PA. 
V. Kairys, 322 Wharton St 

WORCHESTER, MASS. 
If. Paltaaaviče, 16 Millbory 8fc 


