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Kritikos Bruožai. 
Nur der verdient sich Freiheit wie das 

Leben, 
Der taeglich šie erobern muss. 

Goethe. 

(Tąsa). 
Poėtos meilė — lyg ne šios žemės, lyg ne žmo- 

nėms skiriama, tiek joje prakilnių ir aistetiškų gaidri. 
Skundžias poetą tąja. meilės našta, guodžias nuo 

jos skausmo — jos pačios sopuliais, bet ne žmonėms. 
Ir kaip poetą žmonėms besiskiis, kokios paguodos iš jų 
beieškos, kuomet 

Žmonės širdį jau užgavo 
Kur man dusia beprigis?! (30) 

Paguodos nesuradęs, poetą, lyg tasai benamis 
~ aukštis, skrenda tolyn nuo žmonių, prie tų gyvų su- 

gėrimų, kurie, jei nesupras, tai bent neužgaus: 
Neg lik berželis-svyruonėlis 
Per amžius vėriniams man’ supras, 
Neg tik prakalbįs tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo nebatras. (13) 

Ir toje meilės nelaimėje poetą nepiktžodžiauja, 
nieko nekaltina, tiktai tyru krikščionies nuolankumu 
meldžias: 

O Dievuliau! Dievulėli, 
Gal man numylėjai?! 
Kad jau taip sunkų kryželį 
Ant manęs uždėjai. (28) 

O meldžias poetą ištvermės, jėgų iš Visagalio pra- 
šydamas tai meilės naštai nešti. Jis gerai supranta, 
kad vieną kartą širdis, meilės užgauta, kaip tos nema- 

riosios kanklės, nenutils nei kanklininkui žuvus. 
Kasdieną man ašarų pietus 
Atneš nelaimių debesįs. 
Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus, 
Bet meilės tik nebužgesįs. (15) 

Šiame pastarame prasitarime; “bet meilės tik neb- 

užgesįs” Vienažindis, tarsi, užčiuoptinai nujautė tosios 
meilės galę ir jos būtinybę kaipo žadinantį būtybės 
•kstiną. Neveizdint tai, jog mylimoji jį užmiršo ištrė- 

mime, jis neatsisako jos mylėjęs, negesino to didžio 

lausmo, kuris milžinišku laužu dega jo krutinėję, bet 
ilc labiau nuliūsta, gailisi nevykusios meilės veiksmo, 
:et ne pačios meilės. 

Poėta nei nenor, kad jo meilė-troškimas užgestų. 
Jis intuitiviniai supranta, jog troškimas — tai viskas. 
Jis numano, jog kuomet žmoguje miršta' troškimai — 

miršta draug ir jo gyvenimas, o kuomet patsai žmogus 
žudoi^^ troškimus — jis žudo pats save. 

Ir tasai sens de la vie, kurio taip trūksta jauno- 
sios kartos tūliems rašytojams, Vienažindyje stačiai 
virpa, maigos tarp sopuliu poemos ir tiesias prie gie- 
dros. Bet, ton giedron siekdamas, nenor savo skaus- 

mų-troškimų išsižadėti, nes be jų nėra tokio pilno, to- 
kio gyvo gyvenimo ir be jų patsai poėta nebūtų tokiuo 

pilnu, tokiuo gyvu žmogumi. 
Meilė, kad ir sopulinga, — tai Vienažindžio būty- 

bės pamatas. 
Giliai tikįs žmogus, Visagalio klausiąs, ar Tas 

kartais poėtos nenumylėjo tąja sopulingąja meile, ar 

Jis jo ne porazil liubovju, kaipo išrinktąjį, kaipo at- 

pirkimo auką, — supranta, kartu ir jaučia, kad meilė 
ne nuodėmė, bet didi dora. 

Kunigas myli mergaitę — bet poėta toje mergai- 
tėje nemato mergaitės, jis joje mato vien tik meilę, ir, 
nesiklauzdamas jokių leidimų, myli joje jos ir savo ne- 

laimingąją meilę 
Kristus žuvo už žmonijos meilę ir tąja savo mil- 

žiniškąja meile pasaulį amžiams iš nuodėmių atpirko. 
Ir Vienužis jaučia ir supranta meilės prasmę ir vertę. 
Jis žino, jog to, kuris pilna širdžia, kuris visais jaus- 
mais mylėjo, — to Visagalis už meilę nebaus. Juo 

labiau, kad ta meilė, tai ne anoji Platono legenda apie 
dvi likimo skirti pusi, kuriedl viena antros pasaulyje 
ieškos, bet tokia tyra, tokia skaisti ir šviesi, žemės pa- 
geidimų dulkėmis nesutepta. 

Ir todėl, tyrąją meilės prasmę supratęs, poėta pa- 
siryžęs net dėl meilės mirti, by tik jos nenustoti, nes 

Myris dėl meilės Dievui tiks. (15) 
Ir neveizdint savo kupinon meilėn, poėta ilgisi, 

poėta liūdi. Žemė be meilės neriša jo. Perdaug ant 
žemės skausmo, kurio ir kentėti nėra už ką. Ir tasai 
skausmas, šalę ano tyrojo, šventojo sopulio, nepakęsti- 
-as. Žmonės nebepajėgs nieko tokio padaryti,'ar su- 

keikti, kad liūdinčio ji poėtos siela numirtų, 
Nieks uogai man nuramint! 

Visur ilgu, visur liūdna! 
Tartum dūšia šalin bėga! (30) 

Ištiesų, amžinasties globos pasiilgus, su Dievu 
tokioje ankštoje santaikoje gyvenanti poėtos siela sa- 
vaimi ilgisi To, Kuris jį tokia sopulinga meile nubau- 
dė. Žemė nesugundįs poėtos, nesuvilios pavasario gro- 
žės turtais neišsemtinais, — ji, amžinojo ilgesio ap- 
gopta, ilgėsis ir tik tuomet nurims 

Jei nulėks prie Dievo savo, 
Ten tiktai nebilgu bus! (30)’ 

Bet tasai ilgėsis gema iš apviltosios, Iš apgautos 
teilės. Patsai meilės objektas nepasiektinas poetai. 

Aš tariau atradęs tikrą aniuolėlį, 
Kuris tikt man vieną mylėti žadėjo; 

r Bet greit užumiršo biedną jaunutei į, 
Kaip tiktai šviesesnė žvaigždė užžibėjo. (37) 

O juk poetą tiek mažai reikalavo iš savo meilės 
objekto, kad, rodos, nei gyvenimas, nei aplinkybės ne- 
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galėjo to mažmožėlio jam pavydėti. Jo 
matė nerandame nieko, kas sakytų, jog tie pageidimai 
neaistetiški, jog jie ne vien tyru meilėSį||3®fealii re- 

miami. Visi jo pageidimai taikomi toldon 
... moka atjausti, 

Drauge džiaugtis, draugė juoktis 
O skausme priglausti. (39) 

Ir kaip matome, poėtos meilės obje] 
buvo tokios meilės. Ir tasai apsivylimas 
skausmą gimdė poėtoje, juo labiau, kdd 

eVertas 
didesnį 
tai ro- 

’i't dės, jog 
Kožnas vienas — gal per dienas 

Jieško laimės savo. (37) 
Laimės ir meilės ieškojimas, žmonių širdies stor- 

žieviškumas nubaidė, poėtąi nuo žmonių. |3£ėjšur»dęs 
juose gyvo, tverenčio individualinį iš atskyląs asmens, 
poetą visais savo sopuliais, ir nuliūdimas kreipėsi 
gamton. 

Gamtos atjautimai kartais ingyja pas vienužį 
mystišką turinį, lyg aukštybės su žemybėmis praamži- 
nąją bylą veda. t 

Visur toks tykumas, tartum laukai, pievogr 
Tylėdami klauso, ką pasakys Dievas. (82) v 

Ir poetą klausos tos tylos. Jo siela mystiško 
j’ausmo pagauta jaučia ir regi nepaprastus .'gamtos ap- 
sireiškimus: jį 

... kalbin kvietkos — 

Žvaigždės pas save merkiai 
O berželis svyruonėlis, 
Tas su manim verkia. (38—39) 

Ir toje mystiško je,' daugprUsmėje tyloje, toje poetos 
sielos byloje su aukštybėmis lyg praamžinoji tiesa vai-, 
dintuvės lupomis šnabžda jin, apie maištą. 

Ir sopuliu suremtas, lyg mirtinai sužeistas erelis, 
Vienažindis mėgina maištą kelti prieš žmones, prieš 
save. Z' ... ■':-.r .’f 

Bet kas mano — tikrai mano, 
Dėl manęs palikit ! 

Šauksiu aš be baunės, 
Kad priguli ir dėl i|^bęs 
Nors. trupiniai laimės. (38) 

Bet po to trumpo maišto aipizodo, patsai poėta 
ima abejoti maišto pasekmėmis. Ir tasai abejojimas 
tuoj ir apsireiškia- 

Vienok ir man gal priguli 
Laimės nors kąsnelis! 

ai 
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,12 Vis gal kada žvaigždė laimės 

Ir ašen sulauksiu!! .■< (39) v ^ 
Tame laimės pasiilgime, I jos troškime apsireiškia 

ir poėtos mažai iš šio pasaulio reikalaujaątis dyasia. 
Aš netrokštu aukštų bokštų '|j ‘ 
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Jums palieku —kelią^Jį^eįkų r 

>■ : ; vaM^y-:s ..I ’.__ 
! Lai šffetš kloja — jums po kojų 

lložės ir gvaizdikus! (38); 
Kada paskutinė viltis.-laimės nors trupinėlį, tos 

žemės laimės, atsiekti išnyksta, — poetą nueina sa- 

vin, uždaro savyje visus sopulius ir troškimus ir ieškos 
kitokios išeigos iŠ šios žemės skausmų Ieškos tokio 

kelio, kuriuo eidamas atsiektų jau ne realinę, bet pa- 
ties išsvajotą, paties sopulių audroje įsivaizdintą lai- 

mę, kurioje siela ir širdis bent valandėlę atsilsėtų. Ir 

tokią laimę poėta surado: 

(Tolinus bus). 

PROTOKOLAS 
, II LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMO. 

(Pabaiga nuo 4-to pusi.) 

susiartinti, angštesnį užmegsti ryšį su latviais. Tuo 
tikslu pataria: 

a) Mainyties lietuvių laikraščiams su latvių laik- 
raščiais; 

b) Interesuotis, ir lietuvių visuomenę informuoti, 
apie latviij gyvenimų, jų reikalus ir krutėjimus; 

c) Raginti lietuvius ir jų draugijas dalyvauti lat- 
vių rengiamuose vakaruose ir kviesti juos į savuosius. 

23. Rengimas parodų. Parodos — tai kultūrinio 
žmonių gyvenimo pakįlimo rodyklas. Suvažiavimas 
pataria laikraščiams karts nuo karto paraginti draugi- 
jas prie rengimo Amerikos lietuvių išdirbinių ir meno 

parodų, nurodant jų reikalingumų ir svarbų. 
24. Laikraščių priedermė raginti lietuvius suvie- 

nytomis jėgomis steigti savo kolionijose tautiškus na- 

mus, kuriuose butų intaisyta knygynai, skaityklos, su- 

sirinkimams salės, ir kurie, tokiuo budu,"butų kaipir 
jų dvasiško gyvenimo centrai. 

25. Moterų klausimas. Posėdyje dalyvavusioms 
viešnioms pakėlus skundų, kad musų spauda- nesirū- 
pinanti moterų padėjimu ir reikalais, Suvažiavimas 
pataria laikraščiams įvesti savo lakštuos^ skyrių, pa- 
švęstų moterų reikalams. C C 

26. Vaikų literatūros klausimas. Musų spauda 
ypač neturtinga raštais vaikams. Dar skdiidMau jau- 
čiama stoka vaikų reikalams pašvęsto laikiašfjb. Su- 
važiavimas todėl išreiškia palinkėjimų, kactmueų leidė- 
jai, ar bent kuris jų, surastų būdų išleidimui lmdir mė- 
nesinio iliustruoto vaikams laikraštėlio su pitėtų rei- 
kalams pašvęstu skyrium. 

Sekama, III-čių Laikraštininkų Suvažiavimų nu- 

tarta laikyti rudenyje 1912 m.§ Chicagoje. Datų pa- 
skirs L. S. D. Valdybų. * 

Posėdis ir Suvažiavimas uždaryta 7:30 vai. vakare, 
rugpiučio 30 d., 1911 m. 

Suvažiavimo Pirmininkas, J. O. širmoAn 
Suvažiavimo Vice-Pirmininkas, 
Suvažiavimo Sekretorius I, 
Suvažiavimų Selgjetorįua H, 

Nekurie dalykai šę šaraitę kurie sučėdys jums pinigus. 
P{ ..!'»••• j 

IRKITE tuos dalykus, kurie daį>ar išstatyti ant pardavimo dviejose musų didelėse krautuvėse, 
cružčėdysit daug pinigų. Tai yra viena dalis tų pigumų kuriuos mes aukaujam musų abie- 

jose krautuvėse. Mes turime galę jumis užganėdinti ko geriause; dėlto, kad mes turime didžiau- 
sią pasiskyrįjuų, o kainos mažiausios* Paklauskit, kaip tai gali būti? 
Mušu naujas Unijinis pienas užtikrina jums didžiausia pasiskyrima ir paliuo- 

suoja jus nuo paaukštintu kainu rakandu. Ateikjt pas mus, o mes jums 
paaiškinsime. Geros išlygos ant išmokesties pagal jus norą. 

.. 

Musu speci&liszka supynė — aptraukta tikra Im- 
perial oda, gana didelė ir smagi, 500 štukiį ■y g dabar ant pardavimo po. 

Musu specialiszka Davenport Lova— subudavoji- 
mas aržuolinis, pslnai paruostos su plieninėm sprenži- 
nom, apvilkta su geriausia Imperiai oda. Kada aną 
atidarysit turėsit parankią lovą, o kad uždą- 
rysit yra gražiausiu rakandu. Dabar po. .75 

-m 

Tai tau be klausymo didžiausias pigumas. Šitas 3 

štukiį viešruimio rinkinys, aptrauktas tikra oda, subu- 

dovoj imas raudonmedžio, politūros ir trynimo, plienines 
sprenžinos. Išklojimas pirmos klesos, 550 £20 50 0^/1 --J-- X- 

vrte. paaukaujam už speciališką kainą. 

Pilnas Parengimas. 

Šita pilnai parengta geležinė lova, ko- 
kiam norit daže, dideli tvirti springšai 
i r geriausias matrosas £|Q 
To visko nenupirksit už $18, žiūrėkit 
kiek afit to užčėdyti galite. 

Szitas Peninsular Paežius — 

apžiūrėtas su Šildymo šCpute, tnri 
naujausius pagerinimus,— Gvaran- 
tuotas kad gerai kepa ir užčedija 
daug kuro. Extra spe- |g ciališkai už. 

Graži Komoda iš amorik. aržuo- 
lo Colonial mados. Turi didelį ve- 

idrodį ir išklotą stalčių dėl sidabro, 
$28 vertes, dabar parsi- #IQ *|B 
duoda po......... 

Musu spec, Peninsular 
šildytotas — turkgražias ni- 
keliuotas dalia, gvarantuo- 
tas kaipo siMytojas, užiedi- 
na daug kuro, £27 50 speciališkai tik.. 

Atdara 

Valw%« 

Norim nžčedyt jom #10— tikra misin- 
gine lova, 2 colines kojos, tvirti ir pa- 
rankas springsai, 45 svarų matresas.— 
Paprasta kaina šito parengimo $25.00 
Dabar tą viską atiduodame 

3 kamba- 
rius pilnai 
inrsngsims 

$62-50 
Užmokant arba 
ant išmokesčių. 

4 kambarius 
inrsngsims 

$84-50 
Gera Komoda aržuo- 
UnB, geriausia politū- 
ruota, turi didelį veid- 
rodį, didelius stalčius, 
$15 vertes, 
dabar po.....#0«Slv 

Dvi krautum: 
14706-9 Ashland Av. 

arti 47th 81. 

1327-29 3133 
MltVAUKEE AVĖ, 

arti Wood St. 

UNION-LIBERTY 
FURNITURE CO. 

Dvi krautuvas: 
1327.29-31-33 

MILWAUKEE AVĖ. 
arti Wood St. 

4705-9 Ashland Av. 
arti 47th St. 

“KATALIKO” 
AGENTAI. 

JUOZAS B7.T.TTCAS 
“KATALIKO” GENER ALISKAS 

AGENTAS. 
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka- 

taliką” ir priiminėti už jį prenume- 
ratą, rinkti drukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. 

Jonas M. TananeviSe, 
“Kataliko” leidėjas. 

ANDRIUS J UKEVIČE musą ke- 
liaujantis agentas po visą Chicagą. Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį “Kataliką”, priduoti apskelbi- 
mus ir kitokius drukoriškus darbus. 

‘1 Kataliko išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, tt.t. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av. 

ST. CHARLES, ELL. 
a Kiela, 575 W. 6th st 

WILKESB ARRE, PA. 
Kaz Kučinskas, 18 Lehigh St. A. šeškeviče, 501 New Grant St. W. Adominąs, 34 Logan St. J. Kuė.nekas, 238 Slocunr Av. 

BOCKFOBD, TT.T. 
C. Miklas, 1011 Samford St. 

80. BOSTON, 1IASS. 
N. Gendrolis, 224 Arherns St. 

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

GRAND RAPED8, M1CH. 
W. Stąseviče, 349 Hamilton St. Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCRANTON, PA. 
J. Petrikis, 1514 Boss Av. 
J. Digrys, V- 1213 Philo Si 

FOREST CITY, PA. 
J. Dzikas. p, o. Boi 452 

W. LYNN, MASS. 
jy* .Waieenavicze, 2č River St 

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

DU BOIS, PA. 
V, J. Kizelis, 401 So. Av. 

WATEBBUBY, C ONE. 
K. Cli. Kazemekas, 785 Bank St. 

WOBCESTEB, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St. 
M. Paltanaviče, 15 Millbury St. 

BOCHESTEB, N. Y. 
A. Kasparas, 19 Štoke St. 
Jos. Kiekis, 781 Cliford Av. 

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

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

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck St. 

8WOYBS, PA. 
G. K. Antanaitis, P. O. Boi 22. 

BBOCKTON, MASS. 
K. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Bamanauckas, 135 James St. 

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

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

CICERO, TT.T.. 
P. A. Golnbickis, 1412 —. 49 th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49th Ct. 

BBOOKLYN, N. Y. 
Sabast. Valantinas, 370 Hunjbold St. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St. 

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO- 
JE ANGLIJOJE IR APIBLINKBJE, 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikaliauckag, 248 W. 4t!i Št. 

OHZCAGO, ILL. 
P. Monkus, 2345 W. 20 St. A; Gembutas, 3036 Union St. 

i&atBta* a#52 W. Lake St, 

iii 'i T -111.nriiMli 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

SO. OMAHA, NEBE. 
P. Versacki, 261 So. 33rd St. 

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

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

EUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE- 

NIAIS NUMERIAIS. 
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 St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Bt! 
Antanas Vlsbara, 3019 Parnell Av. 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place. 

CHICAGOJE, TT.T. 
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St 
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av! 

new haven, conn. 
Kaz. Marcinkevicze, 255 Wallace St. 
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St. 

elizabet poet, h. j. 
D. Boczkus, 211 — lst St. 

BBOCKTON, MADS. 
Ch. Tamuleviče, Bos 108 Montelo Sta. 
B. P, Miszkinis Co., 25 Arthu St. 
John :J.. Boman, 135 Ames St. 

BBOOKLYN, h. 7. 
A. Plachocky, 87 Grand St. 

BUMFOBD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St 

I*AWKENCE, MASS. 
A. F. Svirta. 31 Union St. 
A. Banansgtl, 99% Oak St, 

V v,. 


