
KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.- 

Kur Oer verdient sich Freibeit wie das 
Leben, 

Der taeglicb šie erobern muss. 

Goethe. 

(Tąsa). 

(Anuomet, jaunutį ąžuolą sodindamas, poetą pra- 
2e jo, pesimizmo ir beprašvaistės ateities bauginamas, 
papasakoti ainiams, kai vėjai per jį pus, kad 

mes vargą vargt papratę, 
Jan pasidavėm vargams. (44) 

Historijos veikimas per ilgus lietuviu tautos gy- 
vavimo-kovos metus apsireiškė šiose eilėse. Pilną tei- 
sę turėjo poėta sakydamas, kad mes vargą vargt pa- 
pratę. Ištiesų, ant musą pečiu griuvo vargas už var- 

go, nelaimė už nelaimės, bėda už bėdos, tečiaus mes 
tiems vargams nepasidavėm, tik susigyvenome, susi- 
pratome ir susipažinome su jais. Ir vargo bedugnes 
matę, suradome savyje tiek jėgų, kad vargti vargą 
įveikėme ir šiandien tveriame tautos rytojų. Vargas 
mus neinvekė tik todėl, kad to vargo pančių neįsilei- 
dome sielon, bet leidome jam paviršiui skraidyti ir 
priešininką pažinę jo pačiu ginklu jį nuveikėme. 

Ir musų poėta, rodos, netoli tos minties, nes ir jos 
kartais pradeda vargo galybe abejoti. Pati vargo 
abejonė kįla iš gyvo ir vaisingo gyvenimo versmių, ku- 
rių pamate guli nuolatinis slinkimas pirmyn. 

Jeigu matai tveriančio darbo procesą, jei prie to 
darbo sustojusios jaunos jėgos, kuriose tiek daug vil- 
ties, troškimų, jėgos, drąsos ir tiek giedros — sunku 
neabejoti, juo labiau, kad to darbo procesas visomis 
gamtos ir žmogaus gyvumo ir skaistumo grožybėmis 
papuoštos: 

Saulė šviečia kuoaiškiausiai, 
Žemė linksminas visa, 

> Čiulba, ulba kuolinksmiausiai 
Paukščių kaimenė liuosa. 
Dalgiai čerškia ir linguoja, 
Palei žemę slinkdami, 
Šienpiuviai linksmai dainuoja, 
Žemę pliką likdami. 
O toliaus vėl kits judėjims: 
Tarp jaunų linksmų mergų 
Šnekos, pasakos, erzėjims, 
Bemušant iš pradalgių. (22). 

Ir pats poetą tokio sveiko, gyvo ir tverenčio darbo 
paveikslo pagautai sušunka: 

Efį turbut kas pakerėjo 
Mano širdį ir jausmus, 
Kad matau aš tik žavėją, 
Nešantį vargus, vargus (22) 

Kaip malonu linksma turėjo būti poetai, kad jis 
vargu verpete kartais pamatydavo skaisčiąsias gyveni- 
mo puses, kad suprazdavo tą “žavėją, nešantį vargus”. 
Ir lyg atsisveikindamas su nusiminimu laikais, lyg jų 
pasigailėdamas, taria: 

Ant dienų žiuru jaunųjų, 
Kaip ant vietos degėsių. (50) 

Ir patsai trokšta skaistesniu dienu, giedresnio jau- 
smo savo dainoms, vilties, kuodaugiausiai vilties : 

Oi dainuokie, dainiau, viltį, 
Mums dainuok vilties žodžius, 
Nors kovokim mes už smiltį 
Ar žaliuojančius laukus. (118) 

Dar tame vilties troškime dainius prisimena skau- 
džiausią apsivylimą, kuris jį gyvenime sutiko, dar kar- 
tą tyliabramiai nusiskundžia: 

Norėjau aš deimanto grudus pagriebti 
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai. 
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti, 
O teko man usnįs ir dagių pluoštai. (134) 

Ir giliai širdies padugnėse paslėpęs tą apsivylimą, 
tą skaudžiausią žmogaus žaizdą, poėta skardžiu, drą- 
siu balsu, nėkiek pavojaus nesumažindamas, dar lyg 
tyčiomis jį parodydamas, kad drauguose daugiau drą- 
sos sužadinti, šaukia: 

Nesvetingos juodos jūrės 
Dieną, naktį murma jos. (67) 

Poėta gerai žino, ant paties savęs ištyrė, kad gy- 
venimo “juodos jūrės” nesvetingos. Ir jis lyg pra- 
žutingon kovon besirengdamas prisimena tuos myli- 
muosius artojus, tuos šienpiuvius, kurie'taip jam ar- 

tymi. Ką jie dabar daro, kuomet jis beatvanginėn ko- 
von stoja? 

Gal jie mano vardą mena 

Pabaigtuvių gerdami (70) 
Dabar dabar jau viskas atlikta, užbaigta, už- 

pakalyje beliko tik “vienu degėsių”, tad jau nėra ko 
gailėties, nėra kam “ašaros deiginės” lieti, praeitis, y t 
durnas vėjo blaškomas, nesugrįš, todėl: 

Drąsiai vyrai; vėjo pilnis 
Laivą musų pavaikys, 
Jurų slidžios, plačios vilnįs 
Mus greitsparnio neskandįs. (66) 

Ir nežiūrint jokin audros siutiman, neveizdint į 
tai, kad 

Mus laivunų smulkus burįs, 
Bet kovosime su ja. (67) 

Yra ir už ką kovoti! Tai ne kova dėl kovos, bot 
gašlus noras nemerdėti, nestovėti nuleistomis ranko> 
mis plačiame žmonijos vandenyne ir žlugti jame be 
pėdsakos, bet: 

Ten anapus didžių jūrių ...... 

Ėst liuosa, smagi šalis 
Jau nevieną tokį būrį, 
Meiliai priėmė ji vis. ,(67)’ 

Taigi, ton "smagion, liuoson šalin”^, i;j 
Narsiai vyrai! nagi vilnįs! ti( ",f 
Mus greitsparnis nepražus. (67)’ y 

ir užvirė kova baisi, trukšminga vardąn tos tė- 
vynės, kuriai Vaičaitis viską paaukojo. ^ Ypątinė lai- 
mė dingo po tautos vargo pančių ir visi ;poėtos pajau- 
timai susiliejo vienan bedugnin tai tė^vi^ei laimės 
troškimam Patsai poėta vieton gyvenimo “deimanto 
grudų” paėmė iš jo tik “šaltą rasą” ir tos šaltos rasos 

taku eidamas prie savo laimės kad nusiskinti puikiau- 
sia gėlelė — gavo tik “usnių ir dagių pluoštus”. 

Patsai nieko neturėdamas dėl savęs ir svetimoje 
prisiglaudęs, poėta tik vienu gyvas, tuo vienu, kas jam 
po visų apsivilimų paliko — tėvynė: Užsimiršęs ir tė- 
vynės meilėje nuskendęs jautė, rodos, kad tai didžiau- 
sia jo laimė, kurią jo sužaizdinta širdis jaučia ir ku- 
ria gyvena: ; 

Ir kuomet poėta meldžias savo tėvynės pa- 
veikslan 

Bukie, mus krašte, 
Bukie laimngas. (79) 
Dievo žadėtas, — 

Mus numylėtas 
Bukie, laimingas 

ir tikisi jo laimę, laisvę pamatyti, rodos, kad vizijo- 
ninė jo dvasia netolimos ateities paveikslus prieš akis 
stato, lyg jį linksmintų ar vylio tinklu suvedžiotų 

Tame prakilniame tėvynės meilės jausme Vaičai- 
tis puikiai jautė, kad žmogus artimiausios giminystės 
ryšiais surištas su savo gimtuoju kraštu ir per jį gy- 
vena jis bendru gyvenimu su absoliutu. Musų nutau- 
tėliuose jis pastebėjo j jogei kiekvienas mėginimas nu- 

sikratyti tautos dvasios tradicijos, pasiliuosuoti nuo tė- 
velių sengalvėlių, gali tik galutinai ištautimo sritin nu- 

vesti. Ir visa tai pastebėjęs, Vaič. pamiršo savo sopulius 
ir linksmybes, gyveno tautos sopuliais ir linksmybėmis; 
su tauta sopėjo — su tauta jos linksmumo valandomis 
linksminos. Tokių-gi linksmumo valandų Vonsiackių 
ir kitų vyresnybės stulpų laikais labai maža buvo. So- 
pulio deivė skrajojo tuomet po Lietuvą ir savavalės 
kipšas buvo čia pilnateisiu valdovu. Ir tokių dienų 
i1’ jžjrgio vienas sopulys ir tegalėjo gimti, ir musų 
poėta, kuriame visas anų laikų Lietuvos politiniai- 
visuomeniniai-socialinis gyvenimas atsispindėjo, lin- 
do, kamavos ir pamažėl geso, be šviesesnių paskutinių 
pasaulio būtybės dienų ... 

G. 

Viešo tautinio atgimimo ilgesio vertė Vaičaitį pa- 
žvelgti praeitin ir pažiūrėti išnykusian lietuvių valsty- 
binio gyvenimo knygon-historijon. 

Tuo savo atsikreipimu prie historinių,.temų, Vai- 
čaitis lyg butų norėjęs pravesti paralelę tarp historiš- 
kojo lietuvio, jo tautiniai-valstybinių idėjų ir šiandie- 
ninio, suskilusio ir klaidžiojančiojo, savęs tautos atgi- 
mime beieškančio ar galutinai nutautusio ir iš tėvy- 
nės apgynėjo jos nevidonų, jos priešininku virtusio. 
Toksai sulyginimas, suprantama, negalėjo pilnai šian- 
dieninio lietuvio, nors ir kovojančo, naudai išpulti. 
Praeities karžygiai lengviau padabinti ir papuošti 
tautos apgynimo aureole, kaipo tolimas, nepasiekia- 
mas historijos faktas, kurio apibudinimui pati histo- 
rija nepavydėjo spalvų ir aipizodų poezijos. Šian- 
dieninis lietuvis — europejinės kultūros apglobtas — 

visuomet išeis menkesnis ir smulkesnis ir ne tik jis 
pats, bet ir jo veikalai, prilyginant prie anų milžinų- 
karžygių. 

Praeities lietuvis tautos apgynimui turėjo tiktai 
kardą, kovoje atvirame mūšio lauke krūtinė su kru- 
tinę susitikdamas su savo priešininkais, ar diploma- 
tiškomis suktybėmis, kurių tikslu dažniausia buvo 
kiek galint ilgiau nutęsti paskutiniojo nutarimo valan- 
da. Tenaįs grūmėsi fiziškosios jieges neleizdamos 
dvasios jiegoms plačiai apsireikšti. 

(Toliaus bus). 

LIETUVIŲ TAUTOS VEIDRODIS. 
Savaitinis laikraštis skiriamas > visiems lietuviams. 

“BIRUTE” išeina kas pėtnyčia ̂ Tilžėje (Ma- 
žojoje arba Prūsų Lietuvoje). J >a 

“BIRUTE” yra vienatinis Prūsų lietuvių laik- 
raštis, kuris visu pasišventimu darbuojasi atgaivinti 
savo brolius tautiškai. 

“BIRUTE” spausdinama lietuviškomis raidė- 
mis, išeina grynoj lietuvių kalboje. f.-f 

“BIRUTE” jau einą trecius metų* i|ęsupažin- 
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalais Prūsų lie- 
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių, tautiški ir kul- 
tūrišką kilimą Didžioj oje Lietuvoje, AmeHkoje ir 
Anglijoje. ;,r: 

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

“BIRUTE” 't kainuoja visose Jungtinėse Ame- 
rikos Valstijose visiems metams tiktai $1.50. 

Priederme kiekvieno lietuvio yra išsirašyti “bi- 
rutę ’į tuomi paremia .reikalus Prūsų lietuvių ir 
kartu visos Įieiyąyiškds tautos. ; 

*‘BIRUTE*’ įjaHiita užsišauti “Kataliko” re- 

dakcijoje arba pas patį leidėją: Jonas Vanagaitis, 
Tilžėje (Tilsit) Wasserstrasse %, Germaįy. 

i 

Dubeltavos'Pirklys. Markes kas dieną iki Kalėdų. 

P. STEFONAITJS 
Lietuvys Pardavėjas 

Klauskit No. 117 

Charles P. Šatkauskas 

Vyrų drapaną pardavei. 
No. 237 

PETER JEČIUS 
General Pardavėjas 

No. 33 

Krautuvą atdara 
kas vakaras Iki 
Katodu, prade- 
dant nuo 9to 

gruodžio. 

Lietuviai pardavėja) beveik kiekviename skyriuje. 

Pilnas rankius tavoru kožnam 
skyriuj suteiks Kalėdoms pirkikam smagumą. 

5PECIALISZKAS išstatymas šven- 
tėms tavorų visokių gatunkų nau- 

dingų ir praktišku dalykų dėl dovanų, ypatiškam pasi- 
naudojimui arba dėl namų — už prieinamiausias kainas 

Musų pasiskyrimai yra taip dideli kad lengvai surasite 
ko tiktai norite už kainą kokią norėsite mokėti. 

MES parodysim daug didesnį rinkinį 
žaislų visoje vakarinėje dalyje miesto. 

v 

Žaislai randasi ant 

trečių lubų. 

DR. FR. FRONT 
Specijalistas nuo akių, au- 

sų, nosies ir gerklės ligų. 
Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 

kerte Wabasli Avė. ir Madison St., 
15-tas Diodas, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Miiwaukee ir Ashland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų. 

LIETUVIŠKAS 

BUFFETAS. 
.t 88 neturi Pakeleivingi 

I2ga avJilanko prie misą, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails- ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose 

Lieku su god.one, 

Kasparas Idzilevicse, 
3200 Auburn Av. 

lietuviškoje aptiekoje 

Kambarys Optiszkas 

PATCNTCD 

Atminkite* 
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt.,tai yra pasekme visokių kenksmingų aki- 
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerų pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių jurui nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos ap tiekoj e 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- 
teko je Krzywinskip, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. 

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi- 
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų ir viską kas 
reikalinga aptiėkorystėje, 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, 

3149 S.Morgan st.,Chicago,lll 

MOKYKLA ŠOKIŲ. 

Waltz, two step, buck & wing, 
buck skirt ir kitus. Iš viso 95 šokius. 

PKOF. JULIUS S., 
2124 80. Halsted st., Cbicago, m. 

(48—50). 

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 ii kurio išėjo Printype 

yra pasekmės musų eapertų surengime 
rašomoji} mašinukių vartojamų musų ofisuose The Oliver Typewriter su mu- 
sų pagarsėjusia žyme atidengė galėji- 
mą parengimo The Oliver TypewrlteriO 
rašymui visos angliškos kalbos per- dėm. Mes dirbome daug metų, kad 
surasti būdą ir ant galo pasišoki 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Priu- 
typo. 

PUBLIKOS SPRENDIMAS. 
Publika labiausiai pritaria musų Printype, ką parodo faktas, kad suvirt 

75 procentas iš išleidimo musų Oliver 
Typewriter yra Printype, kurių pu* blika labiausia reikalauja. Su bė- 
giu metų 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- 
h-.j svieto. 

Musų 17c. ant dienos tai yra pie- 
nas ką lengviausiai įgyti gerą type- wnterį 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 17e. ant dienos išlygų 

Susipažinkit su Printype, kuris vir- šija visus typewriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The Printype Oliver TypewTiter, o pa- matysi, kad nėra anam lygaus. Mes malonetume suteikti jumi vieną 17c. ant dienos, pieną ant pareikalavimo. 

Adresas pardavinyėios: 
THE OLIVER 

TYPEWRITER COMPANY 
Oliver Typewiiter BuUding, Chicago 


