
KAZYS PUIDA 

Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.- 

Kur der verdient sich Freilieit wie das 
Leben, 

Der taeglicU šie erobern muss. 
Goetbe. 

(Tąsa). 
Mainos žmogaus pamėgimai, norai, sympatijos, 

kodėl-gi meilei kito objekto nepasiieškoti, kuomet 
meilės veiksnys mobilis. Ir ištiesų jis mobilis, nes 

poėta primena savo meilužei tuos laikus, kuomet ji 
Tik mane vieną, o mergina! 
Tik mane vieną bematei. (11) 

Bet kas iš tokio matymo, kas iš jausmo svajonių, 
kad tasai “tik vienas” bėdulis, poėta tuščiomis kiše- 
nėmis. Viena meile sotus nebusi, todėl geriau “didž- 
turčio senio kosuliai”, negu sparnotos ir lakios poėtos 
svajonės po troškimų viešpatiją. 

Ir apviltas, suvedžiotas' poėta užrakina apsivili- 
mo skausmą krutinės gelmėse ir mosteri ant myli- 
mosios : 

Na! imk, apgauk jį teip lengvai, 
Kaip mane jauną apgavai. (11). 

Bet tasai mosterėjimas, tai ne lengvas daik- 
tas. Poėta sunkiai turėjo nukęsti dėlei mylimosios 
apvilimo, jeigu pradėjo jau visoms moterims nebeti- 
kėti. Skaudžiai sužeidė jausmingą poėtos širdį “duk- 
ters nusidėjusios Jievos”, jeigu jo senis krakusas per 
ilgą savo gyvenimą tiktai tai pastebėjo, kad jų 
drabužis 

... — paskiausios vis mados, 
Bet protas — marų atmena metus. (129) 

Ir senio krakuso patyrimais pasiremdamas, po- 
ėta pataria 

Neveskie, vaikine, 
Neveskie, pačios! 
Neteksi, vaikine, 
Liuosybčs saldžios! (31) 

Ir ne tik tos “liuosybės saldžios”, bet dar gi 
! Už būvį, tėvynę / 

1 Atseis tau kovot, — 

Pati išsišiepus 
Tuojau ims vaitot. (32) 

O tokios “išsišiepusios pačios” vaitojimas ne toks 
jau malonus dalykas. 

Ir giliausio erotinio jausmo padangės turėjo už- 
leisti vietą šėmam, pilkam gyvenimo realizmui. Sva- 
jonių sritis pasikeitė apvilimo nuodais apsigo- 
bė skepticizmo skraiste 

Kas ta pflėtos apdainuojamoji Onelė, iškur*"ji — 

nieko nežinia. Biografas nevienu žodžiu neprasita- 
ria apie Vaičaičio realinio jausmo santikį su mote- 

riškąja lytimi. Saujelė suvytusių faktų, abejotinų 
ir nevieno spindulio tikros šviesos, kuri musų poetą 
apšviestų ir kritikams duotų medžiagos tikrai ir gali- 
mai arčiau teisybės nupiešti poetą gyvu žmogumi. 

Nuliudimo ir ilgesio valandomis, kuriu nevieno 
jautraus žmogaus gyenime netrūksta, poetą prisime- 
na tarp Peterburgo ruko tolimąją tėvyne ir, ilgesio 
galybės pagautas, užmiršta tą skaudųjį tėvų apvyli- 
mą ir sušunka “ašarotomis akimis”. 

Ak! kam ašaros mamelės 
Negalėjo užlaikyti! (15) 

Ir liūdi, ir sielojęs poetą dėl tų praeities dienų, 
dėl tos šeimyninės tragedijos, kuri būtybės priešauš- 
ryje kartų jausmą pažinti davė. Gaila jam gimtųjų 
laukų, pievų, visos apylinkės. Bet tylios, audra ne- 

prabįlančios, tik, ramia versme bedugnio skausmo pa- 
gimdytos, teka ašaros iš ilgesio apgobtos širdies dėl 
tėviškės, dėl to, kad likimas ir “baltųjų tėvelių” gi 
liausi ir slapčiausi troškimai susipynė įdenan skau- 
dulio akordan. Svietiškosios inteligentijos dcr son- 

nigc Wcg — tai kruvinas lietuvių atgimimo historijos 
puslapis. Viešpataująs tuokart lietuvių visuomenėje 
tautinis konservatizmas susidūrė su naujųjų laikų ir 
realinio tautos gyvenimo reikalavimais ir pagimdė 
svietiškojo lietuvių inteligento tragediją. Iš idėjinio 
atžvilgio, prisitaikant prie anų dienų politiniai visuo- 
męninio lietuvių padėjimo, tasai konservatizmas vi- 
siškai išteisintinas. Noras sutaupyti produkuojamo- 
sios inteligentinės jėgos ir užlaikyti jos tėvynėje tu- 

rėjo sutverti tą tautinių jėgų konservatizmą, kuris tik- 
ir galėjo dvasiškosios inteligentijos pavydale apsi- 
reikšti. It Vaičaitis — taip-pat auka anų laikų po- 
litiniai-visuoineninio Lietuvos sutvarkymo. Ir jojo 
“Išgamoje” randame sakinį, kuris be viršui nurodytų 
priežasčių, nerastų sau išteisinimo. Tasai sakinys 
reikia taikinti į politiniai-visuomeninio Lietuvos su- 

tvarkymo kaltininkus — į vyresnybę ir jos tikslus. 
Kaip skaudžiai ir kaip giliai turėjo jausmingasis mu- 

sų poėta jausti, jeigu jis sušunka išgamos lupomis į 
motiną, į motiną-lietuvę: 

Kam ruskio biaurėtis neišmokinai! (97) 
Giliai ir plačiai atjauzdamas socialinį, politinį ir 

visuomeninį Lietuvos padėjimą ir, iškeldamas viską 
aikštėn, poetą užleido daugiausiai vietos tėvynės ilge- 
sio ir jos meilės lyrikai. 

Svietiškojo inteligento prietikiu su tėvais trage- 
dija Vaičaityje, matomai, pasiekė tas augštybes, ku- 
rias tik šviesa su tamsa susirėmus pagimdyti tegali: 
— kovą vaiku su tėvais dėl busimąją kartu rytojaus. 
Ir nusiminimo pagautas, poėta šaulda: 

Mano gimtiniai nameliai 'll?£ 
Negalėsiu jus matyt! (15) tĮ Hil 

Tasai nusiminimus, tai tolimi laike, l^et artymi 
širdyje tos tragedijos skardai virpa ii*.vjudria, skun- 
džias ir rauda: * || 4 

Kur bakūže samanota, f 11 
Kurioje gimiau ... *8Hf Wi 

Kur tos nuslys. mano jaunos, 
Linksmos, kaip drugiai? (16) 

Kaip poetą neverks, kaip jis nesiskųs, jei jo akyse 
nuolatos stovi platus, lygus Šintautiečių laukai, ku- 
riuose gimė, užaugo, kurie jo įspūdingą sielą savo me- 

lancholija ir skardžiai-liudnomis artojų dainomis gai- 
vino ... Ir prisimindamas gimtines vietas, poetą 
piešia: 

Tenai pušelės siūbuonėlės, 
Plačiai ištiesusios šakas, 
Viliojo jauną artojėlį 
Ilsėties per dienos kaitras. (41) 

O jis pats toli nuo tų “pušelių siūbuonėlių”, toli 
nuo gimtinės — ant nesvetingų Nėvos krantų. 

Ne! aš neturiu dalies! 
Oi, kaip šiandien vargas spaudžia, 
Nėr kam nė pasigailėt, 
Nieks prie savęs čia neglaudžia (15) 

Šalta, nejauku ir svetima ant Nė vos krantų! Ir 

pažvelgęs išten tėvynėn, poėta mato liūdną paveikslą 
— viskas atsimainė: 

Dabar ne eglė .ten siūbuoja, 
Išskėtusi plačias šakas: 
Tai motinėlė ten dejubja, 
Iškėlus sielvarto j rankas. (41) 

Ir tėvelis, tas šeimynos maitintojas, tasai ąžuolas- 
ramstis, jau nežiūri augštyn drąsiai pakelta galva ir 

smalsiomis, pasiilgusiomis akimis, bet 
Tėvelis verkia tik baltasis, 
Kasdieną eidamas senyn. (41) 

Ir mergytė skaisčioji, ta 
Seselė rauda tik jaunoji, 
Kutas žaliąsias skindama. (41) 

Ne, tai persunkus, nebepakeliamas poėtos šeimy- 
ninis reginys, prie kurio jaučiasi pats prisidėjo į ku- 
nigus eiti nenorėdamas. Poėtos širdis kraujais apsi- 
lieja, norėti! bėgti, gelbėti, vilties žodį pratarti, bet ne- 

gali — juk jis kone išvytas iš tėvynės. Deja — namie 
dar likos brolelis nors ir mažas, bet vis-gi busimas 
darbininkas, jo tai prašo poėta: 

Broleli mažas! tu nors stokie 
Į mano vietą pas tėvus, 
Ir laimės sau ir jiems ieškokie, 
Beardamas plačius laukus. (41) 

Gyvenimas bėga srauna srove ir nepaiso poėtos 
troškimų. Skausmas auga stebėtinai didelis ir aštrus 
— ir niekur susiraminimo, niekur nė šešėlio paguo- 
dos — niekas jo nebeprašalįs. Tik širdies gelmėse 
guli LitauensscJimerz, kurį viena ateitis-skaisti ir gie- 
dra nuraminti neįstengs, kol tas bus. 

Pūskit, vėjai, pūskit, žiaurus! 
Pūskite be paliovos! 
Ir išpūskit vėtros žiaurios 
Kančią iš jaunos galvos. (32) 

gal kiek palengvės ilgesio sopulys tos skaistesnės ir 
giedresnės ateities belaukiant-. 

Tokio nusiminimo bei liūdesio valandomis poėtos 
širdis nepakelia linksmų, gyvenimo pertekusių reginių: 

Oi, neoškit, ragužėliai, 
Kad ir esat šiandien statąs! 
Nedainuokit, piovikėliai, 
Kad dirvonai jusą platus! (18) 

Ir priežastįs tokio prašymo-maldavimb aiškios, sa- 

kyčiau, peraiškios. To pasėlio vaisius ue poetą nu- 

skįs, bet kiti. Jam negaila vaisių, bet, kuomet visi ir 
viskas linksmybės ir gyvumo apgobta, o poetą nesten- 
gia drauge su visais linksminties, jis -atvirai pasi- 
sako : 

Mano širdį sužai/.dintą 
Dar baisiaus jus nekankinkit, 
Nuo linksmumo uždarytą 
Nors nuo verksmo n’užrakinkit. (1S) 

(Toliaus bus). 

“BIRUTE” 
.LIETUVIŲ tautos veidrodis. 

Savaitinis laikraštis skiriamas visiems lietuviams. 
“BIRUTĖ” išeina kas pėtnyčia Tilžėje (Ma- 

žojoje arba Prūsų. Lietuvoje). 
“BIRUTĖ” yra vienatinis Prūsų ̂ lietuvių laik- 

raštis, kuris visu pasišventimu dailjoiasi atgaivinti 
savo brolius tautiškai. 

“BIRUTĖ” spausdinama lietuviškomis raidė- 
mis, išeina grynoj lietuvių kalboje. » 

“BIRUTĖ” jau eina trečius mefiis įr supažin- 
dina savo skaitytojus ypačiai su reika&isęprusų lie- 
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių taktiškai ir kul- 
tūriškų kilimą Didžiojoje Lietuvoje, 'Amerikoje ir 
Anglijoje. * 1 ** 

“BIRUTĖ” nori būti “apžvalga” visoms ap- 
žvalgoms, ant kiek jai pasiseks tą įvykdinti, priguli 
nuo savo tautiečių. 

“BIRUTĖ” kainuoja visose Jungtinėse Ame- 
rikos Valstijose visiems metams tiktai $1.50. 

Priederme kiekvieno lietuvio yra išsirašyti “Bi- 
rutę”, tuomi paremia reikalus Prūsų lietuvių ir 
kartu visos lietuviškos tautos. 

“BIRUTĘ” galima užsisakyti “Kataliko” re- 
dakcijoje arba pas patį leidėją: Jonas Vanagaitis, 
Tilžėje (Tilsit) Wasserstrasse %, Germany. 

CZEDYKIT 
12 ih STREET 

STORE 
MARKES. 

Didžiausias SIUTŲ Išpardavimas 
Kokį kada musų krautuve turėjo. 

DŪBELTAVOS MARKES KOŽNA DIENA IKI KALĖDŲ. 

kampas Halsted 

JOS VERTOS 

$2.50 PINI- 

GAIS ARBA 

$3 IMANT 
TAVORU. 

BET-KOKS $15 ARBA $20 MOTERISZKAS 
SIŪTAS TIE $5.00. 

Seržo Siutai, Mišrus Siutai, Nepaprasti Siutai, Škotiškų 
Vilnų Siutai, Mėlyni, Audi, Žili, Žali ir Juodi. 

Pasiskirk iš viso musų sandelio. Didesnio siutų atpiginimo nebu- 
vo. Šitas reiškia dide1į užčedijimą nuo $10 ir $15 ant kožno siu- 
to. Tai netikėtina teisybe, bet vienok-gi ir vienas peržiūrėjimas 
sandelio pertikrins kad mes sakome teisybę. Apie QC flfl 
150 siutų dėl pasiskyrimo po.WiUU 

EITRA PARDAVĖJAI 
nei ant toliau atidėti. 

patarnauti jums. Mes ypatingai 
pasirengem kad apžiūrėti užsi- 
kimšima ir nereikes laukti ilgai. 

t 
Kiekvienas kotas yra gražiai išpamušaluotas su geru, drutu atlo- 
su, gvarantuotas patekti aiat dviejų sezonų ir kiekvienas pasiutas 

ko geriausiai. KAD03 pe- 
rstata šio sezono geriau- 
sius nurodymus, Sijonai 
yra sudėti iš lygių palų ar- 

ba kvolduoti in apačią. A- 

pie 150 Siutii pasiskyri- 
mui tiktai po 

Fribnkit greitai ir im- 
kit pirmą pasiskyrimą 

taip kaip gerinusi siutai eina pir- 
miausiai. ATMINKIT jus snčedy- 
slt 810 iki $15 ant kiekrieno siuto. 

Lietuviškoje aptiekoje 

Kambarys Optiszkas 

PATENTCO 

Atminkite. 
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių 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 tautietės pasilieku su pagarba, 

Josejili L KizyiMi 
3149 S.Morgan st.,Chicago,lll. 

UŽSIRAŠYKITE “KATALIKĄ” 

PRINTYPE 

OLIVER 
TYPEWRITER 

VIENATINĖ 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 butu 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 typervriteriu 
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 pasekmes musu expertij surengimo 
rašomųjų mašinukių vartojamą musą ofisuose The Oliver Typewriter su mu- 
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji- 
mą parengimo The Oliver Typervriterio 
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 musą 

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

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

Į DRAUGIJAS. 
The Oliver Typewriteris yra varto- 

jamas didžiausiose įstaigose visose da- 
1--J svieto. 

Musą 17c. ant dienos tai yra pie- 
nas ką lengviausiai įgyti gerą type- 
writerį kokį vartoja didžiausios ištai- 
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 typevvriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa- matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtume suteikti jumi vieną 17c. 
an» ,flienosj ploną ant pareikalavimo. 

Adresas pardavinyėios: 
THE OLIVER 

TYPEWRITER COMPANY 
Oliver Typewriter Building, Chicago 


