
KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.-— 

Nur der verdient sieh Freiheit wie daa 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss. 
Goethe. 

(Tąsa). 

Nėvienas-gi musu dainių taip pilnai, taip aiškiai 
‘nepasisakė ir tokiuo didžiu skausmu nesiskundė kur- 
čią j ai anuomet lietuvių visuomenei, kaip Yienažindis. 

Abu minėtu dainių turėtų kuoveikiausia susilaukti 
plačių, nuodugnių jų gyvenimą aprašančių veikalų ir 

kuoplačiausios jų veikalij kritikos. 

PBANYS VAIČAITIS. 
(1876 — 1901). 

Im Herzėn kuendet es laut sich an: 

Zu was Besserm sind wir geboren! 
F. Schiller. 

1. 
‘‘Tėvas, dasižinojęs nuo klierikų, kad jo sūnūs ty- 

čia egzaminą neišdavė, taip įtūžo, kad nuvažiavo na- 

mon pametęs sūnų Seinuose, bet pirmiau atėmęs šinelį 
nuo jo”, — taip piešia poėtos santikį su tėvais nežino- 
mas biografas. 

Ta viena ištrauka iš Vaičaičio biografijos kuo- 
puikiausia apibudina musų “baltuosius tėvelius”, po- 
ėtos taip jausmingai apdainuotus anuos netolimos pra- 
eities laikus ir musų sodžiaus troškimus bei idealus. 

Apskritai imant, retam svietiškųjų inteligentų pa- 
sisekė būti tuo, kuo pats norėjo, be kovos su tėvais ir 
be ilgamečio alkio ir troškulio. Visi jie turėjo savi- 
mi rupinties. Tik jų rupesnis neužsibaigė taip tragiš- 
kai, kaip Vaičaičio dienos. 

Vaičaityje musų jaunuomenės skurdas atsiekė 

aukštybes ir jo talentas maitinos ir gaivinos kūno silp- 
nėjimu, vytimu ... 

Nežinomasai biografas paduoda labai taupias 
žinutes iš turtingo kovomis, sopuliais, apsivylimais ir 
troškimais poėtos gyvenimo. Dar kuone visi gyvi 
kurie poetą pažinojo, kurie gyvą jo žodį girdėjo, bet 

nevienas*) tu gyvųjų neprasižioja apie poetą, kaipo 
žmogų, kaipo draugą, kaipo studentą, kaipo lietuvi. 
O juk jų atsiliepimas suteiktų daug medžiagos, iš ku 
rios pilnai galima butų patsai poetą prikelti ir visiio: 

į. menei tikrose bei teisingose varsose parodyti tas, kuris, 

jbe^copuliais sopėjo, jos troškimais gyveno ir jos skur- 
dą dainuodama^, prie šviesos eidamas i* kitus ton 
šviesos viešpatijom viliodamas, nuvyto, užgeso ; 

Musų “gyvųjų. babaŠUinkų” nerangumas bei apsi- 
leidimas ilgainiui palaidos savo dvasios pelėsiuose dai 

liausius, prakilniausius tautinio atgimimo, tautos kul- 
tūrinio darbo puslapius. 

Kada historikas ieškos medžiagos Lietuvai “Auš- 

ros”, “Varpo” ir vėlesniųjų periodų apibudinti, apra- 
šyti, jis išgirs tik graudulingą tylos dejavimą ir šven- 

toje atminimų vietoje išvys tuštybės biaurumą 
Neveltui poėta, tarytum užjausdamas ateities žy- 

gio snauduli, plaka skaudžiais žodžiais tuos, iš kurių 
truso tautos veikimo ir jos būties žygis gimti turi. Jo 
plakamas lietuvis inteligentas tai, rodos, ne indiferen- 
tas, ne ištautėjęs žmogus — jis supranta skurdų ir var- 

gingą tėvynės būvį, nes skundžiasi: 
Kaip tėvynė musų kenčia, 
Kaip mus priešai ją slogina ... (7) 

Ir netik skundžiasi, ne tik dejuoja, bet trokšta 
dargi 

Kelią laimės ir teisybės (8) 
tai nuvargusiai tėvynei surasti ir gyveniman įvykinti. 
Ne vien trokšta veikti, bet dar gi veikia. Tiktai kaip? 

Už tėvynę musų mielą, 

, Išgersime po čielą! (7) 

i Šinkoriene! duok konjako! (7) 
Tai gi, tautos kėlinio, jos dvasios žadinimo dar- 

bas eina labai sparčiai prie konjako. 
To dar maža tiems darbštiesiems, tiems “barzdo- 

tiems galvijams”, nes 

Erzėjimą tuščias su merginoms — 

Tai idealas mus visų. (11) '>"■ 

Bet tam “erzėjimui tuščiam”, tam moloniam, be- 
rupestingam laiko praleidimui reikia storos mašnos. 
O kadangi Lietuva mašnos neprikimš. tai aiškus ir lo- 
giškas išvedimas: 

Kam gerinti mums savo šalį, 
Kur mes negalime žibėt? 
Mums reikia aukso, daugel aukso (12) 

Toksai inteligentas lietuvis ar žemaitis niekuo- 
met tyra sąžine negalės pasigirti, kad 

... į tėvynę, kaip eldiją, 
Savo laimės jis žiurėjo. (17) 

O jeigu girtus, tai meluotų, piktžodžiautų ir sve- 

timmoteriautų prieš tyrąjį tėvynės meilės jausmą, nes 

“didžmaryj plačios žmonijos” senai jau paskandino sa- 
vo tautinį aš, nusikratė atminimų, kurie, “vėjui bė- 
gant šakomis” ir gaivinant dar gimtinės paveikslus, 
apsireiškia vyžuotais tėvais ir skepetuotomis motino- 
mis ir savo prabutybės pamate “buvo be vilties”. 

Tėvų gėdinimasis — viena biauriaųsių anų laikų 
•) Išskyrus kun. J. Vaičaičio trumpą biografinio turinio straipsnį 

“Viltyje” 1910 m. N. 101—105, kuriB greičiau turi kitokiu du tikslu: — 

išteisinti poėtos tėvo žiaurumą, kuris idėjiniai visiškai suprantamas ir pri- 
rodyti, iog velionis poėta “geras katalikas” buvo. 

inteligentų nuodėmė. Ir ne tik anais laijmife taip dėjos: 
— ne; ir šiandien sutinkame didoką skaičių tų ponų 
sermėgių, kuriuos įveikė blizgučiai, išvycfinė; ̂ šviesa. Iš 

apipelėjusių, sutrūnijusių jų širdžių nieko neišgausi 
ne tik tėvynei, ne tik žmonijai, bet nei (baltiesiems tė- 
vams”. 

Ir teisingai kalba poetą apie tuos piiiMiosius tau- 
tinės ideos pasekėjus apie tuos “džiaugsmo sūnūs”, 
kurie vienstypiais ąžuolais vėtrų kaukime3' ir širdžių 
dumblyne kaipo •- f 

Jauni bijūnai pražydėjo 
Neišravėtam" dar darže (70) 

Ir daugelio tų “jaunų bijūnų”, tų “drąsingų galiū- 
nų” “mirė po tautos naštai ir gyviausiu tokios mirties 

pavyzdžiu tarnauja mums patsai poetai 4, Užtai jis 
nesiklausia niekeno tiesos taip skaudžiai, |aip sunkiai 
kaltinti savo brokus. Tiesą tiems nežmoniškai sun- 

kiems apkaltinimams poetą semia iš savęs, iŠ savo be* 
kraštės-beribės tėvynės meilės — tai jo vieni ntųiiš šal- 
tinis jo pontifex malimus. / 

Poetą gerai žino, kad » įį 
jaunos dienos sudarkytos 

Daugiau jau niekad neatgis. (IBI) 
Ir todėl jis be apsižiurėjimo meta į akis visiems: 

— ir nutautėliątns ir ąuasi-lietuvrams: 
netekę ir lietuvio vardo, 

Tėvynės, tautystės idėjos grynos, 
Nors rūpinas, bet vį!į» džiugiausi a tik ardo- 
Tuos želmeųis sėtus Aušrinių kartos. (99) 

Ardo ir dar ilgai ardys, kol neatjaus Lietuvos 

historijos milžiniškų aukų,4 kol lietuvių karionėse su 

kryžiuočiais ir kitais priešininkais tematys dailius, 
garbingus historijos puslapius, kuriais galima pasi- 
girti, o ne žilą tautinės idėos sąmonę, tautos dvasios 

kolektyvinį žįgį. £ 
Tiek kraujo pralieta, tiek vargo kentėta, 
Už tave, o dar tu sumenkus esi! (106) 

Kitaip ir būti negali,* kol tasai kraujas ne įsi sunks 

tėvynės vaikų sielon, kol tasai vargas ugnimi jiį krūti- 

nių neuždengs,-^ 'i^ltaįtėvynė bus nuskurus ir su- 

menkus. k r,- 1 
Ir kaipgi kas d&itę| gali būti, kuomet vienas “nori 

inkunyt tautystę”, antiam^tikėjimo vienor tik reik”, tre- 

čias “skleidžia bedievystę”, o visi dtt^gP “tik peša- 
mės veik”. 0^ .! 

Nuo lenkų., mes paėmėm madų prakęra tąr 
Peštynių naminių negalim užraukt .?(lU0) 

Nežinau, iškur atsiradę pas musyta ^mada pra- 
keikta”, ar ji užklydo į m Ji s iš lenkų intekmės gadynės, 
Ar ji jaus naujesniųjų laikų “meškoiių”igudi‘iojo divide 
•t impera prodUktKs..- 'Ay šiaip, ar kijįąip,' vis gi fak- 
;as konstatuoti reikia: “iųąda prakeikta’’1 ėda mus, >yt 
•auslige ir vaisto reikia įeškoties mums patiems, nes 

‘svetima malonė” gali iruti baisesne net ustmirtį. 
Poetu, lyg pasityčiodamas, bet sus'paiista, ‘sušopu- 

šia širdimi, duoda mums patarimą * 
Ar žinote, vyrai, mums Bismurkid 'rėikt^ 
Kad mus kas galėtų į krūva sutrauki. (100) : 

Gal poėtos teisybė,?gal jo vizioniška siela ir nu- 

spėjo musų išganymo taką, tiktai kur tas Bismarkis, 
kur jo ieškoti, kuomejį Bismarkėlių ištisas skruzdy- 
nas ... 

O kad Bismarkis mums butų naudingas, tai aišku, 
nes lietuvis. 

__ 

lėną sprandą lenkia prieš visus. (103) 
Bismarkis neleistų mums sprandų lankstyti ir ke- 

purų maustyti prieš pirmą pasitaikiusį ponpalaikį ir 

negalėtų tuomet mus skųst, buk 
Mes smarkus ne darbe, bet tik kalboj. 1103) 

Bismarkio bizūnas neduotų burnos aušinti, bet va- 

rytų tautos karo vežti. 
Bet Bismarkiai gema vienas kartą į tūkstantį 

metų, todėl meskime svajoję apie neišpildomus troški- 
mus ir supraskime, kad dar šiandien “dainą linksmy- 
bės tėvynei dainuoti” mes neturime tiesos, nes musų 
nuveikti darbai dar tokie menkučiai, tokie neskailin- 

gi • • • 

Tad darbų priešaušryje sugrįžkime dvasia tėvynėn, 
jėgos pasisemkime iš jos sopuliu tiems sopuliams gy- 
dyti, nes juk gerai žinome, kad 

Karčios musų dienos, sunkios, 
Neramios iš pat mažens 

Vargo sliekas kūną ėda, 
Širdyje vis dargana. (49) 

Toji tai poėtos tėvų “širdies dargana” ir blaivosios 

j mintis sugriovė 25 metų vyrą, nužudė jausmingą širdį, 
palaidojo vieną didžiųjų naujausios gadynės talentų, 
[kuriam: , a 

Kaip upės vandens, inislįs teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj. (6) 

Kaip suvargus tėvynė gelbėti, kaip nuvargintas, 
skaudžiamas brois-artojas paguosti ir surągninti. 

Poėta, skurdo ir vargo taku visą* savo gyvenimą 
ėjęs, visiems širdies ištesėjo, visus rifokėjo suprasti, 
užjausti. Bet prietarų siena, tamsybės guųijs buvo sti- 

presnis už brėkštančios šviesos pirmuosius spindulius. 
Kova nelygi buvo ir krito joje tas,*turm musų šir- 

dyse lig šiai dienai gyvena, nes musų širdį žavėjo, mu- 

sų viltis gaivino ir prispaudėjams metė į akis entwe- 
der — oder: 1 /" 

Ar truks lietuviška krūtinė? 
Ar stips maskoliaus pasiutimas? (109) 

Nesulaukė poėta tos svajotosios, tos melstosios die- 
nos. Neteko jam matyti, kaip šviesa viršų ėmė ir naują 
lietuviams rytojų spindulių verpetuose gimdė. Tiktai 
poėtos užjaustas rytojus paliko beveik toks pat, kaip 
ir jo laikuose. Sakau “beveik toks pats”,, nes Vaičai- 
tis dainavo tėvynės rytojų, sunkiu peikimo slogučiu 

[(Toliaus bus). j 
r/ 

Sučedysit nuo 26 iki 40 procentą 
ant jūsų pirkinių. 

THE ILLINOIS rakandų krautuve yra krautu- 
vė dėl žmonių. Ateikit, peržiurėkit musų 

kainas ir dalykus, o tada persitikrinsit kad mes 

užčėdyjam jumi pinigus. Mes parduodam už pi- 
nigus arba ant lengvų išmokesčių nerokuojant jo- 
kių procentų ir nekokių Extras. 

Mes sudėsime in jūsų namą rakandus už $1.00 
kas sąvaitė. Mes duodame dovanas su kiekvienu 
pirkiniu už $10.00 ar daugiau. 

Į 

Šitas gražus supimosi krėslas su 

pirkiniu $25 arba daugiau. At- 
minkite kad musų kainos ant 

išmokesčių yra žemesnes negu ki- 

etose krautuvėse reikalauja užmo- 

kant. Ateikit ir persitikrinkit. 

io. 
Horth Avenue 
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“KATALIKO” 
! t ^ AGENTAD* ,f ,. 

-JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO GENER AIiIšKAS 

AGENTAS. 
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka- 

taliką’ "ir' priiminėti už jį. prenume- 
ratą, rinkti drukus ir apekelbimu? 
“Katalikui”" ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. '-'J ': 

Jonas H. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas. 

ANDRIUS JUREVIČE musą ke- 
liaujantis agentas po visą Chicagą. 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį '‘Kataliką’’, priduoti apskelbi- 
mus ir kitokius drukoriškus darbus. 

“Kataliko” išleistuvė. 

CHICAOO HEIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av. 

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

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

ROCKPORD, ILL. 
C. Miklas, 1011 Samford St. 

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

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

GRANU RAPIDS, MICH. 
W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCBANTON, PA. 
J. Petrikis, 1514 Ross Av. 
J. Digrys, 1213 Philo St. 

FOREST CITY, PA. 
J. Dzikas. P. O. Boi 453 

W. I.YNN, MA SS. 
W. WaiceD*vicze, 20 Biver St. 

PHILADBLPHIA, PA. 
V. Kairys, 1214 So. 2nd St. 

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

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

WATEEBUBT, COHM. 
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St. 

WOBCESTEE, MASS. 
J. Vienutis' i07 S. Harding St. 
%JPajltanayj*8*v„ 15 Millbnry St. 

BOCHBSTEB, N. T. 
A. Kasparas, 19 8toke gt_ J»s. Siekis, 781 Cliford Av. 

* ~-'*BHOSfaA, WIS. 
M. K. Petranckas, 415 Middle St. Jonas Bagdonas, 100 Maple 8t 

! _DBW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St. 

TOUNOSTOWN, OHIO. 
J, P. Sabaiianekas, 28 Miirduck St. 

SWOTBą PA. 
G. K. Antanaitis,: 1 

p. o. Box 22. 

—MASSi 
R- P. Meškinis, 35 Arthur St. 
Jalui Bamanauekas, 135 James St. 

BAYONNE, N. J. 
J.; 5fi|juji/ St, 

LEWISTON, ME. 
Kazys Vilniškis/ .. P. O. Bos 36. 

CICEBO, ILL. 
F.; A. Golubickis, 1412 — 49 th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49tli Ct. 

BBOOKLVN, N. T. 
Sabast. Valantinas, 370 Humbold St. 
J. V. Lutkauekas, 120 Grand St. 

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO- 
JE ANGLIJOJE IE APIELINKĖJE, 

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

CHICAGO, ILL. 
P.- Monkus, 2345 W. 20 St. 
A. Gembutas, 3036 Union St. 
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

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

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

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” P AVIE 

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 Visbara, 3019 Parnell Av. 
Vinc. Linka, 1834 Blair Avė. 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place. 

CHICAGOJE, 1T.T. 
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St. 
P. M. Haitis, 1607 N. Ashland Av. 

NEW HAVEN, COKN. 
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St. 
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St. 

I 
ELIZABET PORT, N. J. 

D. Boczkus, 211 — ist St. 

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

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

BUMFOBD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St. 

LAWRENCE, MASS. 
A. F. Svirta, 31 Union St. 
A. Bamanoski, 99% Oak St. 

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

CHICAGO HEGHTS, TT.Tt, 

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av. 

phhiAdelphia, pa. 
V. Kairys, 322 Wharton St. 

WOBAHESTEB, MASS. a 
M. Paltui 15 Millburi gt. 
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OLIVER 
TYPEWRITER 

VIENATINE RAŠOMA MA- 
ŠINA SVIETE, KURI PA- 
SEKMINGAI ATSPAUDINA. 

Tiktai 17c. ant dienos. 
Dešimtmetis lypwriterio progresas 

yra sutrauktas j daiktu ir parduoda- 
mas vien už 17c. ant dienos. Ati- 
duodamas už tokią pat kainą kaip pa- 
prastas typewriteris išmokamas cen- 
tais. 

Kas tiktai suprato arba nori turėti 
raštą, kuris butą taip gerai suskaito- 
mas kaip knygos arba magazinai, tai 
Printype Oliver Typewriteris yra su- 
taisytas taip ir viską suskaitysi aiš- 
kiai kaip iš knygos. Printype atsižy- mi savo aiškumu, labai skiriasi nuo 
senoviško rašto šituom typewriteriu 
rašytas laiškas yra taip aiškus kaip 
drukas. Pilna istorija Printype dar 
niekad nebuvo pasakyta. Čia ji yra— 

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE. 

Supratimas iš kurio išėjo Printype 
yra pasekmės musą expertą surengime 
rašomąją mašinukią vartojamą musą 
ofisuose The Oliver Typerrriter su mu- 
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji- 
mą parengimo The Oliver Typewriterio 
rašymui visos angliškos kalbos per- 
dėm. Mes dirbome daug metą, kad 
surasti būdą ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prin- 
type. 

PUBLIKOS SPRENDIMAS. 
Publika labiausiai pritaria musę 

Printype, ką parodo faktas, kad suvirš 
75 procentas iš išleidimo musą Oliver 
Typewriter yra Printype, kurią pu- 
blika labiausia reikalauja. Su bė- 
giu metą bus 90 procentas viso išlei- 
dimo Printype. 

Kaip The Oliver Typwriter kuris 
pirmiausia atidengė matomą raštą yra 
vėl pastumtas su pagerinimu Printype. 

Į DRAUGIJAS. 
The Oliver Typewriteris yra varto- 

jamas didžiausioše įstaigose visose da- 
1-se svieto. 

Musą 17c. ant dienos tai yra pie- 
nas ką lengviausiai įgyti gerą type- 
writerį kokį vartoja didžiausios įstai- 
gos už mažus pinigus. 

Daugybė reikalauja The Oliver 
Typewriterio dėl to, kad jis yra tin- 
kamas kad ir didžausiom įstaigom. 

Pamatyk Printype, o tau patiks net 
jo išžiūra. Paklausk su pavyzdingom 
raidėm ir 17c. ant dienos išlygą. 

Susipažinkit su Printype, kuris vir- 
šija visus typewrite'rius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa- 
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtume suteikti jumi vieną 17c. 
apt dienos, pieną ant pareikalavimo. 

Adresas pardavinyžios: 
THE OLIVER 

TYPEWRITER COMPANY 
Oliver Typewriter Building, Obicago 


