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KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai; 
--Kritikos Bruožai.-- 

Nur der verdient sich Freiheit wie daa 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss. 
Goethe. 

(Tąsa). 
prislėgdamas ir pažymėdamas savo laiku tėvynės šian- 
dien. Ir spėjamosios poėtos ateities dienos, vieton vai- 
singu tautos prikėlimo darbu, davė mums partivines 
kovas, privedė mus prie tos peštynių, scenos, už kurios 
tėvynės rytojaus šviesa-žygis, meilė-veiksmas, savo pra- 
nokėjus minėdami, 

Bučiuoja jų kapą apkabinę, (109) 
nes tie pranokėjai. 

mirė po tautos našta. (109) 

2. 
Tautos atgimimo klausimas poėtos laikais dar 

anksčiau rišosi su lenkiškuoju klausimu, negu šian- 
dien. “Baltieji tėveliai” produkavo inteligentines jė- 
gas giliai savo troškimus užslėpę, kad tos jėgos pa- 
lengvįs ateities dienas broliams. Tečiaus tų vilčių di- 
delė dalis neišpildė. Mokslus išėję ir šiltas vietas įgi- 
ję, “drąsingi galiūnai” užmiršo, kad 

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. (5) 

Užmiršo jie gimtinės vargus tarp gyvenimo ište- 
kliaus; užmiršo savo “baltųjų tėvelių” skurdą ir net 
priėjo prie gėdinimos savo tėvų. 

Tokių “galiūnų” anais laikais daug, labai daug bu- 
vo ne tik vien svietiškosios inteligentijos tarpe, bet 
ir dvasiškijos. Skirtumas tarp blėdies, kurią šie po- 
nai darė tėvynei, yra tame, kad svietiškieji apsidengė 
indiferentizmo kauke svetur būdami, o dvasiškieji sėjo 
tėvynėje lenkiškąsias vanago brolybės idėas. 

Poėta sukįla ir prieš vienus ir prieš kitus. Svie- 
tiškiesiems jis negali dovanoti, kad jie skęsta lenkiškų- 
jų blizgučių juroje, kad juos pavergia by kokia lenkai- 
tė. Štai vienas tokių, kuris 

Mylėjo lietuvę-mergina 
Ir kitos nė nenorėjo (18) 

Bet “poniškosios” kvapties paragavęs, jis meta tą, 
kuri rūtomis dabina kasas, kurios meilė “širdyje bu- 
jos”, nes ji nė vėjus gaudo, bet tyro, švento jausmo iš 
brolio-lietuvio širdies tręšta. O jo, to broleio jau 

■"^ira, nes ■. -._ f.m .. 

Lenkitę sykį jis pažino 

Ir lietuvių dabar jau lenkias, 
Nes vergu pastojo lenkės. (18) / į 

Tas brolelis jau neištrūks iš “lenkiškų nagų”, jis 
nesušuks tėvynę vargstančią matydamas: 

Man darbų duokit, — dirbti noriu! (143) 
Jis kitoniškai ramįs varginamą motiną, jis savo 

draugui-sėbrui pasiūlys: 
Už tėvynę musų mielų 

Išsigersime po čielų! (7) 
Ir kam-gi prakaitas lieti, pačiam vargti, kuomet 

pasaulyje tiek daug invairių geradarių, jie visus ir vis- 
ką aprupįs, o tuo tarpu 

Jie gal gudų palaukt malonės. (18) ' 

Ir laukė tėvynė, tik ne “gudų malonės”, ji laukė 
tų, kurie jos “ašaras deigines” pamatys, jas supras 
ir atjaus. Atėjo tie laukiaimeji laikai ir prisikėlė tė- 
vynė be trukšmo, be kraujo praliejimo, tik galingomis 
mylimiausių sūnų pastangomis, dvasios žygių veika- 
lai .. 

Ką-gi veikė anuo Syzifo darbų metu dvasiški ja? 
Ką veikė arčiausia prie tautos pamato stovįs inteli- 
gentiškas gaivalas? Jis tuomet gausiai barstė pata- 
rimus “baltesiems tėveliams”: 

Jus į Maskvą tik neleiskit, 
Jeigu mylite vaikus 
Vienus kunigus tik veiskit (35) 

Ir dar tokius, kokiais buvo tie išsibaldėliai į sve- 

timus kraštus, kurie atgemančios tautos veikėjus ko- 
liojo, barė viešai ir, kad žmonės jii žodžiais geriau inti- 
kėtii, mėtė į juos purvais ir, pirštais rodydami, šaukė: 

Tie maskoliai mus nauji. (3G) 
Ir kad išeiga tikra iš “naujo maskoliškumo” su- 

rasti, patardavo visiems būti tuo, kuo jie dvasioje 
buvo: 

Bukit lenkais tik tikrais! (30) 
Nes visiškai juk aišku, kad toksai kunigas, kuris 

kožną dieną rubliais penims, (36) 

Sau Bakchą garbindams, vargšus mokina 
Kad kunigs 

Ne Dievui, lenkams kunigs tur tarnaut; 
Vaikus J kunigus tur žmonės leisti, 
Tai jiems lietuviškai nereiksią bliaut. (64) 

Ir kodėl-gi taip nepatarti? Juk atsakomybė už tokį 
patarimą nereikės nešti dabar. Historija? ±r- nusi- 
spiauti ant historijos! Lavono jokio historija nebe- 
prikels iš grabo ir jam niekas nerūpės ... 

Kad tokia tradicija kiek ilgiau butų tarpe dva- 
siškuos pa viešpatavus, Vilniaus gubernijos būtumėm 
galutinai nustoję. Laimė tik, kad šalę tokių nutautė- 

lių, tokių “draugijos išperų” ir “poterių arbuotojų”, ku: 
rie dažniausia svetur gyvendavo, turėjome ištisą eilę 
tikrų kunigų, tikrų tėvynės sunu, tu “drąsinau galiu-, 

nu”, kurių vardai spindinčiomis^raidėnna užrašyti tau 
tos atgimimo dejų puslapiuose. f| SĮ. 

Šiems pastariesiems galvas pakeis dr “naujųjų 
maskolių” eilėn įstojus, gudrieji aprimo,&o kabkųrie 
net sąžinės gelmėse knaisioties pradėjo, ^|l to “mas- 
kolizmo” amžinųjų diegų savo krutinėję nesurado. O 

pajutę krutinėję tautos balsą, suprato, kad 
Kas už teisybę gryną kenčia, 
Tam nepažįstami vargai. (53) 

Ir prispaudimų bei persekiojimų metu mokėdavo 
iš širdies gelmių ir skausmo tyrumos drauge su poėta 
sušukti: 

Ar jaučiat, lietuviai mielieji, 
Kad aš kenčiu tiktai už jus? (53) 

Ir ypatinis skausmas ingydavo prasmę kolektivi- 
nio jausmo, to jausmu, po kurio smūgių “stipo masko- 
liaus pasiutims”. 

3. --rV | 
Tautos politiniai-tautinės laisvės dar maža poe- 

tai. Jei atgemaačiojr ir įnaujan gyvenimai! įstojant! 
tauta valyti nuo višų-usnių ir piktžolių, jei rauti su 

šaknimis “‘maskoliaus pasįutims”, tai reikia ir sociali- 
nė nelygybė lauk ^ryti. i: 

Ir tasai tvarkymas reikia pradėti pirmiausiai nuo 

tų, kurie “apvogė mus” ne tik medžiagiškai, bet ir dva- 
siškai. Ir dar jie linksta prie “lenkiškos kultūros ir 
kalbos”. *1 T fj 

Kodėl-gi jiems nelinkti; tenai, kur jiems tinka, kuo- 
met užtektinai -yra Wi<Rtitviškų kvailių?’, kurie tuos 
linkimus parems. Todėl jie 

dėl mįslių šėtoninių 
I Dėl savo laimės ir garbės 

Jie duos pasmeigti ant deiginių. (40) 
ne tik tuos “lietuviškus kvailius”, bet viską, kad tik 
savo užgaidai patenkinus. Ir baisiausią toje gyvybės; 
linksmybių medžioklėje tas, kad, vieniems kvailiams 
pražuvus, jie neapsisto^, tas ne jų madoje. Reikalui 
užėjus .7..' * 

Kitus; kyaiįtiiaš:jlęįgju supas. (40) r 

Gailesio stiprieji nepažįsta, jie nejaučia jo prie 
mažesniųjų brolių, nes jie giliausia įsitįkrinę, buk 

prastas yr ant to sutvertas, _ , 

Kad ponų reikalams tarnaut: (30) 
Ir prasčiokėlis, “ponų reikalams” įaru&udams, ro- 

dos, galėtų iš jų bent žmogaus jausmo reikalauti, bent 
padoraus apsiėjimo, bet ne 0 

Pas juos esi tu šuns tik vertas. (39) J' 

Ir kuomet prasčiokėlis, darbo sulaužytas,,, ištinsta 
ranka pratiesti, tuomet iš to, kurio dienas jis saldino 
ir linksmą gyvenimą teikė, išgirsta: 'Z* A 

... prakeikti skarmaliai! .. 

Prie dyabo. tąį hestijos neina. (33) 
sotusis bėi lįnksmasis nė neinąnė. kati6 

Užgimė vienas prasčiokėlis; 51 ** <M>r- ,l 

ir kad 
Nieks to nė nežinojo. (34) 

O paskui, kuomet tasai praščiokėlis užbaigė gyve- 
nimo taką * 

Kaip lydėjo vargdienėlį, 
Nieks ant to nė.neatbojo; 
Graudžiai verkė motinėlė, 
Svetimi tiktai žiopsojo. (35) 

Ir tarp tų svetimųjų žiopsančių — porni nebuvo. 
Jie moka nepatėmiję praeiti pro tokius atsitikimus, 
kurie nemalonias ir baugias mintis užveja. 

O juk tai vargo pelei ¥ 

laimė niekad nežibėjo, 
Jaunystę leidai tarp darbų. 
Tik glamonėjai vieną deją 
Tam leistas nuo mažų dienų. (27). 

Tą “vieną deją” beglamonėdamas visą savo gyveni- 
mą, besusilaukė tik grabo lentos ir dar, turbut, pasi- 
miręs ją glamonės. O glamonės, nes geresnių, sotes- 
nių ir šiltesnių dienų troškimas visą jo sielą užvieš- 
patavo. 

Šiose tai ištraukose kudgeriausia atsispindėjo po- 
ėtos tėvų nupasakotoji baudžiavos gadynė, kuri be pėd- 
sakos nepraėjo pro dainių. Trumpais, vaizdžiais, iš 
žmonių lupų semiamomis žiniomis nupiešė poėta tą 
baudžiavos gadynę, kuri sunku jungu tiek laiko slėgė 
Lietuvos vaikus. 

Anuomet ir su juo kitaip būdavo. Tiesa vieną kar- 
tą į metus tokią diena pasitaikindavo — per Kalėdas, 
bet vis-gi būdavo. Suvalkietis artojas, algą iš šeimi- 
ninko gavęs, svajoja “kaip viešėsis pas mielus tėvus” 
ir, kaip bažnyčion nuėjęs, draugą susitiks, tuomet 
“sparnotos ju kalbos, juokai”. 

Bet ir tas neilgam. Didesnę metą 'dalf blaivai gy- 
venę, jie sanprotauja, buk sc * 

Nors sykį reik gerti ant metų visų! (21). 
O poėta širdingai gailisi tu berneliu, užjaučia ju 

vargus ir širdies pagavime šaukia:. *į ^ 
Tai geriate prakaitą savo, broleliai, 
Tai darbą ant svetimo lauko, vargus. ^51) '* 

Ir vieton degtinės, vieton to “vaistu vąjgo ligoje”, 
dainius sakosi 

Aš jums po knygutę įbrukti norėčiau ^21)_ 
Tokie reginiai ir gimtinės paveikslai neduoda 

linksmybės ir maldoje paskendusio, bet verkiančio ir 
guodžiančiosi prasčioko klausia poėta * 

~ 

Ar tos jaunystes, ką nebuvo 
Dėl tavęs, — ko verki tu taip? (27) 

Ko nebuvo, to nebesutversi, bet galima abejoti, ar 

viskas artojui tinka, nors jo niekas nesiklausia. Už- 
tai jis pats savęs ir klausias: 

Ar tinka man prakeiktas kardas, 
Sunki kareiviška taurė, < 

: 1 

Kada man miels artojo vardus,- : 

Palši jauteliai ir orė?! (40) ^ 
(Toliaus bus). 

Kotai moterims,merginom 
ir vaikams 

LABAI PIGIAU 
Gal reikalaujat pliušinio koto? Čia jus surasit begalinį pasisky- 
rimą, Seal pliušiniai kotai, gražiausias pamušalas, tiktai po 

51298, 514-98, $|9.98, $22-58, $25! 
Extra $22.50 Seal Pliušiniai Kotai po $14.98 

Šitie kotai yra padirbti iš geriausio pliušo ir pagal naujausią ma- 

dą su didele apikakle ir su atverstais rankogaliais, Oi JI QJ$ 
pamušalas gvarautuoto atlošo. Labai madingas, subat. ^1^" 

20.OO išverčiami Kotai po $12.50 — šitas nepaprastas 
išleidimas populiarišką kotą ir beveik visą dažą maišytą, naujau- 
sio kirpimo pagal sezoną; šitam rinkiuj $20.00 kotai Š|2 50 parsiduoda po 

7.50 Mergaičių Caracul Kotai po $4.98—Geri šilti 
su aukšta užsegama apikakle, su gražiais metaliniais guzikais, 
iškimštu pamušalu, $7.50 vertes, šitą pardavimą 
Po..-••••-.•••. $4.98 
Ilgi Juoęi Kotai po $7.98— Moteriški juodi Kersey kotai, 
pritaikinti pagal madą su didele apsupančia kaklą QO 
apikakle, atlošu papuošti, $12.50 vertės dabar.^ I" 

$20 Pony Caracul Kotai tik $10.98, Madingi Caracul kotai, gerai .’ 
padaryti su geru atlosiniu pamušalu, naujos mados pagrąžini- 
mais ir kirpimo, verti $20, dabar po... $|Q-98 
Junior Caracul Kotai $8.90 -r- padaryti su didele apykakle arba 
matrosišku kalnierium, giliais rankogaliais. Visas kotas gerai padarytas su 

atlosiniu pamušalu $12.50 kotai, laike šito pardavimo, dabar 
eina poV.V.... $8-90 

Lietuviškoje aptiekoje 

Kambarys Optiszkas 

r PATENTU 

Atminkite. 
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akiu ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki- 
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerų pritaikymų akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmų galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom. 

Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap- 
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. 

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi- 
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų ir viskų kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistus, familiji- 
nius nuo visokių ligų. Kainos musų yra kuože- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu- 

sų tavoras yra visados šviežias ir gvarantuotas. 
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietėj pasilieku su pagarba, 

Josepti E. lizyvMi 
3149 S.Morgan st.,Chicago, 111. 
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UŽSIRAŠYKITE “KATALIKĄ” 

PRINTYPE 

OLIVER 
TYPEWRITER 

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

Tiktai 17c. ant dienos. 
Dešimtmetis typwriterio progresas 

yra sutrauktas į daiktą 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 eipertą surengime 
rašomąją mašinukią vartojamą musą 
ofisuose The Oliver Typewriter 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 didžiausiose įstaigose visose da- 
l--„3 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 typewriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewfiter, o pa- 
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtume suteikti jumi vieną 17e. 
ant dienos, pieną ant pareikalavimo. 

Adresas pardavinyėios: 
THE OLIVER 

TYPEWBITER OOMPANY 
Oliver Typewriter Building, Chicago 


