
KAZYS PUIDA. 

Kritikos Bruožai. 
Nur der verdient sich Freilieit wie da3 

Leben, 
Der taeglich šie erobern muss. 

Goetbe. 

„,, (Tąsa). 
Mano laimė — visa laimė! 
Kad dainas dainuoju. (38) 

Bet kaip liūdnai, kaip sopulingai skamba ta “visa 
laimė!” Kodos, kad pasaulis užsiveria nuo gyvo ir 
jaučiančio žmogaus; rodos, kad saulė pavydi jam gai- 
vių savo spindulių ir būtybės patamsėse liepia gyvam 
žmogui klaidžioti. 

Ir verkia poėta dėl tos savo “visos laimės”, kol 
“blakstienos supunta”, kol širdies negalės jausmas ne- 

apsiaučia ir kol iš slapčiausių ir šyelniausių sopulio 
gaidų neiškįla paveikslas tos numylėtosios. Liūdnas, 
susisielojęs, gal dėl neteisingo apgylimo, numylėtosios 
paveikslas sužadina poėtoje senovės atminimą, užgau- 
na visuomet atvirus žaizdų šaltinius ir tuomet skrista 
ton numylėtojon “visa laimė” poėtos slapčiausio jaus- 
mo šydu prisidengus: 

Dainos mano — dūšia mano 

Žodžius megskit, pinkit! , 

Kregžduiiėlės-lakunėlės V; 
Sparnus pasiimkit. 

Skrįskit, lėkit, vėju bėgkit —• 

Gavę sau sparnelius, 
Jus nuneškit meilei mano 

Patiekos žodelius! (40—41) 
Nemarioji meilė — nemariame jausme . 

* * 
* 

Kaip matome, Vienažindis gyveno tiktai intensi- 
viniu vidaus gyvenimu, iš visu atžvilghi pilnu gyvenimu 
ir niekuomet nesistengė prisitaikinti prie išvydinių gy- 
venimo sąlygų Bet toksai taikinimos prie išvydinių jo 
formų ir negalimas žmogui, kuris pilną vienatą tveria 
ir todėl tokie žmonės nelaimingi musų akimis į juos 
žiūrint. 

jų-gi nelaimės priežastimi dažniausia būna per- 
jautri širdis, ištobulinti pajautimai ir gemanti iš to 
vidaus pilnybė. 

‘‘Kam tu mane mokei ir liepei mylėti. (37) 
Skundžiasi poėta, kuomet jo pilną jausmų širdį, 

dar išeigos iš savęs nesuradusiu, atsiekė, ar prižadino 
-anoji meilės vėrsmė — moteriškes meilė. O kartą pa- 
milusios, tokios vienatos nemoka, nestengia, galu-gale 
nenor pirmosios meilės stebuklų-slėpiniu nustoti. Jos 
tobulina pirmąjį, tą šventąjį visaapimančios meilės 
jausmą, lavina širdį, mikroskopiniams širdies pagei- 
dimams, jausmų tobulume, priduoda didžią prasmę — 

ir iš tokio jausmo kultūravimo tiktai svaigulingas so- 

pulys tegali gimti. 
To beprašvaisčio sopulio nieku budu pesimizmu 

pavadinti negalima. Nes visųpirmiausia jame nėra 
tulžies išliejimo, nėra asmeninių smulkučių ar didžių 
pageidimų ant klaidingo pamato stovinčių ir iš tų 
klaidingumii pasaulio tvarką ir žmogaus būtybės men- 

kumą ar netikumą teisenčių. 
Vienažindyje, kaip minėjau, plačiai veikia sens de 

la vie, tiktai jis sopulio skraiste prisidengęs. Tame 
tai ir yra Vienažindžio skirtas ir jo išskirtina ypatybė, 
jo originališkumas. O juk kiekviename orįginalinią- 
me žmoguje gyvybės balsas daug stipresnis už visa 
kitą. 

Iškilmingiausį ir arčiausia prie jo atsinešimo į pa- 
saulį stovintį vaizdą tos liūdinčios linksmybės, kurios 
P. Vaičaitis nesuprato, suteikia poėta mums savo bymJ 
ne liūdinčios ir gyvenimo nuskaustos sielos. 

Ar kas grožybes po kojų kloja 
Ar karčią tulžį gert duoda — 

Man vis tiek pat 
Ar aštrių dagių — ar žalių rūtų, 
Jus man vainiką nupįsit! 
Man užmokesnis vienoda butų, .— 

Ar mane peiksit, ar girsit! 
Man vis tiek pat ... 

Jau širdyj mano kraujai sukepę. 
Akis iš skausmo užmerkiau! , 

Ir tiems, kur džiaugias mane sutepę, į. 
Nei sakiau aėių, nei keikiau. ,į-: 1 

Man vis tiek pat (30—31) : •; 

Iš tų pačių eilių matyti, kad nelaimingoji poėtos 
meilė, be vidaus sopulių, suteikė poetai dar išvydines 
kančias, kaimynų ar šiaip žmonių tauzijimo pavj^dale. 

Kaip ten nėra buvę, bet mes dabar aiškiai mato- 
me tą kančių pragarą, kurį musų poėta turėjo pakelti 
ir pakėlė vardan žmogaus jausmo laisvės, ir visiems 
jį šmeižusiems ir užpuldinėjusiems tarė; savo jausmų 
golgotoje prakilnų ir teisų žodį: ?J 

Mialem tę pokorę, 
Žem žadnego nie kląl ruchu 

4. .. "?:■ 
Sopulių audroje Vienažindis mokėjo ir kitus at- 

jausti. Ypač meilės ir grožės reikalai turėjo'jame už- 
tarytoją ir apgynėją. Kodos, jog po to, kaip žmonės 
su juo pasielgė, poetai reikėjo prabilti skaudžia satyra. 

Netikėjau, kad už širdį 
Tulže užmokėsit 

*) J. Slovacki. “Wiersz do autom trzech psalmotv”. 
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Ir kad tikrais savo purvais 
Jus mane apdrėbsit. (39) 

Bet meile virpanti poetės širdis, n^ažįšta keršto. 
Ji myli ir nemylėtinus, ji užtaria ir ne 

Ypač maloniai sveikina poetą tuos. 
Kurie Lietuvą iš grabo kelią (9) ■*> 

prašydamas jiems iš Aukščiausiojo visų magnių. 
Kaip tik Jaugėla apsipačiavo 
Daugiau priešininką Lietuva sau gavo. 

turtinus. 
9 

Nes 

0 
(9) 

O tie šiandieiiiniai stengiasi Didžio Vytauto pėdo- 
mis eiti ir kelti tautą iš miego ir vesti ją ateitin. 

Bet politiniai-tautiniai bruožai neskaitlingi ir ne- 

aiškus pas Vienažindį. Jam politika ne taip labai 

rupi. Jis neieško keliu,'kuriais tautos laisvė atsiekti- 
na. Jis vieną težino kelią: darbo ir meilės taką. 

Patsai poėta neatsižiuri niekan ir ‘‘tiesiai keliau- 
na” pasirinktuoju meilės takų. Jąm gaila kiekvieno, 
kuris gali apsivilti, apsigauti ir todėl jis-perspėja' so- 

džiaus mergelę: 
Neeik už bernelio,^paiiėle jaunoji, 
Kurs derėt pasugąpas tave atjojo. 
Jis tavęs ųemylės ir mylėt negalės, 
Širdis turtams gili, o nuo tąyęs tolį. (20) 

Poėta gerai supranta tokio “turtams gilia širdžia” 

jaunikio ideologiją. Kasdien su žmonėmis susieida- 
mas ir tarp jų gyvendamas, jis gal nevieną tokios “mei- 
lės” tragediją mate. i J JI 

Jis jieško bagotos, neveizi į grožybes; 
Kad ir butą be proto, bįle auksu žibės. 

m Nereik y jam širdies, &uėi Įmylėtų ;įRį 
Nei tokios žmoneles, kuįi!i vargt padėtų. 

Vestuvės sodžiuje jutsikei-tė kažkokįbn' biaurįon 
mugėn ir tą VienažindiC^ąMebėjo. :Jis-pamatf, ^acfe 
širdies paliitkimį neklausia, ;kąį yišišjtai ne- 

siskaito nė su nuotak|,'nėlsu jaunikiu: Ji medžiaginis 
klausimas, bau^o„njpkiciįą, “ujioras” dedas busimųjų 
kartų pamatam Ir visų-teisingiausia apibudino Vie- 
nažindis tą srovę,* pažY rtlėflamas, jog ^ 

Imtų jis ir ožką, Ijad tik būt turtinga.-fS!) 
Iš poetinio atžvilgio poetą gerai žM^kad i -v 

Oi kaip linksma yr dainuoti ~ 

Prie savo panelės. (25JF .; s vf Į \ 
_ 

Bet drauge ir mokina bernužėlį nepasiduoti meilės 

m m 
: it J J 

Uifk 

bei grožės burtams* Pats Visą amžį del meilės kęzda 
mas ir tų kančių JiC^gneąĮ atsiekęs, jis^fįnot’s kitiįš 
perspėti. Jojo piimdltytal bernužėlis, yneggąitės mei- 
lės burtus jau nuvokia ir šakosi: ^ s 

rr rankeles jsiius tėJspausiu, _ ......... 

Ir ar myli inan paklausiu, 
Bet jau manęs nebapgausįt, -X 
Kilponis kasų nebsugaušit! (27) 

Išgudrėjo jo pamokytas bernelis, -jis: jau vengia 
anojo “verksmo ųjielio”, kurį pats poe^ š&vo gyveni- 
mo kelionėje užėjm; jis nenųi* tarp mdteutšSSgjų %rumų 
daugybės” surasti aną ‘‘gražųjį;k,vMltfelį5^' dėl kiiiįo 
‘‘blakstienos papusti” iš verksmo turėtų:' Jis. nenor 

ašarodamas “tris tąkujs šios žemės” prakeliautį ir gie- 
dresnio laimės meilės spiinjulio neišvysti -v 

Šalę viliojamojo beYiielio, šalę apgaudinėjamosios 
mergelės, poėta mato ir kasdieninį sodiečio sMįrjlą, su- 

pranta jo vargdš Sįlf ųtjtįųčia ;jo nelabuos.! 
Procevojam, pfakaitaujam 

'•:Sęi£* 

Per visą amželį! ,: 

O ką turim, kaip’pažnirim, 
Tiktai sermėgėlę. (IMI) 

“Cinakakčio” politika, ar “PodEiržeš ’piktadėjo” 
rūstybė juk nieko; nenuvokia ir nenor italių vokti, nė 
suprasti. Jų angeliškosios gailesio, širdelės, ^ 

... ir tą gal nuvilkti h 

Su dantims sukandę, į '•'/$£ .-r, -;’ 

Kad ant skiadkų TrTpulotkij’: ^ 

Spasabo nebrandi. (31). v‘ 
Nevienas jų nepaklaus, ar turi ^(Mtifros kąsnelį”. 

Jie pasikvies dąr talkon kamarninkąipkiiijšf. 
Visaip žemę išmieravę a 

Kišenius mieruęja. (36)1 
Iš medžiaginio skurdo nieks daugiau ir negims, 

kaip tik girtuokliavimas; Irvpoėta jautria savu šįrdi 
mi užjaučia nelaimingą moteriškę, kurią likimas su 

tokiu vyru surišo;- 
Kas ten rėkia, kas ten šaukia, 

Teip, kad kalikai plyšta, 
Beg ne mųsj te&lžėlis 

—s lšjfcarėian»«Įs«,^eįžta!?''(44) 
O tasai “tetužėlis” toks dabar smarkininkas, kad 

jau nieks su jua nestengs susikalbėti. Jfe tik susikal- 
bėti, bet kas išdrįs iįors Vieną žodį prieš jį tarti. Juk 
dabar ”■ : r 

Visas valsčijj| mane žino, 
Kad aš geriu-su stai-šum, 
Kas prieš maiiį kas prieš: man ?! (4G) 

Tokiu© būdų mategne, jog Vienažindis nenuskendo 
ypatiniame beprašvačiame sopulyje, .bet ištobulintu 
■širdies jausmu visus vargstančius užjautė-ir pamilo. 
Už tą visaapimantį jausmą susilaukė "3fe*dbmu, kurie 
jo jautrią širdį užgavo, bet nė piktumai uėFttulžies ne- 

sužadino jame, tik jo sopulį padidino, 

6SjI“ 
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Kalbėti apie Vienažindžio eilių formą, štiliu ir ki- 
tas ypatybes, skaitai visiškai bereikalingu, nes čia ei- 
lės nerašytos, tik iš slapčiausių sielos gelmių išsiveržę 
atdusiai tyro, švento meilės jausmo inkvėpti. Jo so- 

pulyje gyveno jo siela ir iš jo sėmės tąją jėgą, kuri 
skaisčiausius hymnus meilei nupynė. 

Du turime musų raštijoje dainių, kuriuodu iš tau- 
tos dvasios gelmių sėmės tyrojo poezijos vandens: jnu- 
šų vargams plauti ir juos apdainuoti, tai — vysk. A. 
Baranauskas ir kun. A. Vienažindis. 

(Toliaus bus V- 

3 Svarbios pasekmes dėl kuriy turite 
pas mus pirkti JŪSŲ PECZIUS. 

PIRMA — Dėlto kad esame pirmais pirkliais Chicagoje. Perkame daugiau pečių į mus dvi sankrovas negu kokia 
nors kita sankrova. 
ANTRA — Užlaikome pečius geriausių firmų kaip "‘Peninsular”, “Laurel” ir kitų visur žinomų kaipo geriausios 
firmos — kožnas fabrikas gvarantuoja kiekvieną, pečių, atsitikus neužganėdinimui apmaino. 
TRECZIA — Mus Union planas duoda jumi kuo pigiausias kainas už geriausius pečius, duoda jumi būdą išmokė- 
jimo už pečių ant ičmokesčių, kokiosjumi parankiausios. 

Nelaukit kol užeis šalčiai. Speniai kainos ir išlygos šę savaitę 
w — — — --— » -----— — —— — — — — 

.asri'c- ir, f 

Kuponas Pečiaus 
Jeigu }į parodysit pirkdami ku: 

į kninįi pečių arba šildymo, gausite 
dykai įrankių kukn.inių iš 30 Stu- 

:r. kų vertes $5.00. 

Union-Liberty 
Furniture Co. 

1327-33 Miiwaukee Avenue 
4705-09 SO. Ashland Ava. 

Musų specinliškas Peninsular Pe- 
fiJusH'kep^ labai gerai ir uičedija kū- 
rę, išduoda daug kar- 0 A A 1C 
Sgio. Speciališkai m u- y JĮJĮjI V 

ęjį abiejose sąkrovose ,. 

Šitas pečius Base Burner, padailin- 
tas gražiais nikeliavimais. Dvigubas 
sildytojas, turi speciališkūs įtaisus 
kurie pritraukia šiltą orą— dėl kurio 
gausite dusyk daugiau šilumos iš a- 

no. Turi didelę ugnavietg ir paskiau- 
sius pagerinimus. Tai. yra labai 
gražus pečius, kurį atiduodam taip 
pigiai, kad užčedysit daug pinigų 
pirkdami pas mus. Speciališkai par- 
siduos abiejose mūšų 
didelėse sankrovose 
tik už... .;.. 

Už seną Jūsų 
pečių panikuosi- 
me kaipo įmokė- 
jimą ant naujo 

Pečiaus. 

Masu specialikki Pečiai — Dirbti pagal 
musij nurodymą. Kepa gerai. Gvaran- 
tuoti ant 10 metų verti 
$45.oo, už taip žemą kai- 
na tik..... $36-50 

Uz pinigus arba ant 
išmokcsčių. 

.fiCM/NSUAA* 

į SI Mfr: SąnSrtt ion Kubiliais Pe- 
TfciuS^I’ĘTj dugnais, siMytojum 
^epaįJaUai'gerai. 
š*ptM»feli$6aH abte- 

rovose.... 

Tamatykit musų 
Oak Hot Blast Sil- 
dytojus, ant par- 
davimo,^ A A C 
už žemą y >3 v 

kainą’.. 

Sankrovos atda- 
ros vakarais: 

Sankrova ant Milvvankee Avė. 
Panedčieig, Utarninkais, 
Ketvertais Ir Snbatoms. 

Sankrova Pietinėje Szalyje: 
Panedčleis, Ketvertais ir 

Snbatoms. 

f PtNINSULM 

Musų Kutintais Pečius—šilumai 
kepa labai gerai. Turi naujau- 
sius pagerinimus. Speciaiiškai 
ab ejose mus dide- 
lėse sankrovose tik 
PO.. $16-85 

* PCNIU3ULA* u 
Masu Speciallškns Pe- 
čius— šilnmai, užšildys 
5 arba C kambarių pa- 
gyvenimą, užčedija ku- 
rą, —3C0 —--- 

ant ran- 
kos pard., 

uzcGdija, ku* 

$27-50 
v»:; 
DviJfcrautuves; 

41$><9 fchland Av. 

1327-2 9-31-33 

■^'šj&artP#žž&'sC: 
r-vrjft, '*•:'_ 

AVĖ. 

Dvi krautuvas: 
(327.29-31-33 

MILWAUKEE AVĖ. 
arti Wood St. 

4705-9 Ashland Av. 
arti 471 h St. 

yp-mATALIKO” 
Ž2#MMEHTAL .r:-?«^!SfSj^įg^sgfeiŠKš5 

f į';V:'.Į,-'- — 

■ f“Vrt«w A a SZUKAS 
“KATAT.TKO” GENER ALIšKAS 

AGENTAS. 
TMri įiesą 'Užrašinėti laikraštį “Ka 

už ji prenume- 
rafija Anlii trukius ir apekelbimur 
“ Katalikui” : iri; kolektuoti už iuoi Katalikui”: ir" "kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ii 
totus..'-;' 

•'• *. "• jonas M. Tananeviče, 
■no vm ".‘‘.‘Kataliko” leidėjas. 

ANDRIUS JUREVIČE musę ke- 
agentas po visą Chicagą:-' 

Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį M ^Kataliką ”, priduoti apskelbi- 
mus- f ir- kitėkius; drukotiškūs darbus. 

“Kataliko” išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
J- ]?_• Valinskas, 1419 Wentworth Av. 

ST. CHARLES, U,L. 8. Kiela,. įt,A. 575 ; W. 6th St. 
* * t' -si' 'V- 

WHiKES-BABBE, PA. 
Kalį "Ručinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviče, 501 New Grant St. 

54 BogUn St. 
J-. Kučinskas, 238 Slocum A v. 

i ROCKFOBb, ILL. 
C. Miklas, -„ 1011 Samford St. 

SO. BOSTON, Marš 
iX. Gendrolis, ; 224 Arherns St. 

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

GBAND BAPIDS, MICH 
W. Staseviėe, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCBANTON, PA. 
J. Petrikis, 1514 ross Av 
J..Digry«, 1213 Philo St. 

TdBĖŠt CITY, PA. 
J. Dzikas. ■ p. o. Boi 453 

W. LTNN, MASS. 
W, Waicenavicze, 26 Biv«i Bt. 

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

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

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

WORCESTER, MASS. 
J. Vierąitis, ... 107, S. Harding St. 
M. Paltanaviže, 15 Millbury St. 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kasparas, 19 Štoke St. 
Jos. Rickis, 781 Cliford Av. 

r KENOSHA, AVIS. 
M. K. Petrauckas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 M apie St. 

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

YOUNGSTOAVN, OHIO. 
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduek |št. 

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

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

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

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

CICERO, no,. 
P. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av. 
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 APIELINKfiJE, 

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

CHICAGO, ILL. 
P. Monkus, 2345 W. 20 St. 
A. Gembutas, 3036 Union St. 
Kaz. Jamontaa, 3%52 AW. Lake St. 

“Aušros’.’ Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

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

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

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

kur galima gauti 
“KATALIKĄ” PAVIE- 

NIAIS NUMERIAIS. 
M'. Andruškeviže, 1521 N. Ashland Av 
P. -Laikar, 710 W. 14 Placc! 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 Et" 
Antanas Višbara, '' 

3019 Parnell Av! 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 p]aee. 

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

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz Marcinkeyicze, 255 Wallace St. J. J. Vaitkevičius, 48 IValnut St. 

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

BBOCKTON, MASS. 
Ch. Tamulevičę, Box 108 Montelo Sta. B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St. John J. Roman, 135 Ames St. 

BROOKLYN, N. T. 
A. Plachocky, 87 Grand St. 

BUMFOBD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St, 

LAWBENCE, MASS. 
A. P. Svirta, 31 Union S t. 
A Bamanoski 99% Oak S t. 


