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Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.—-- 

Nur der verdient sich Frcilieit wie das 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss. 
Goetlie. 

KUN. ANTANAS STRAZDAS. 

(1763—1833). 
1. 

Kunigas Antanas Strazdas plačiau žinomas musų 
dvasiškuos tarpe kaipo autorius garsios ir į kitas kal- 
bas verstos bažnytinės giesmės “Pulkim ant kelių”. 
Liaudis, ypač jo gimtinės gyventojai, lig šiandien mini 
kun. Strazdą kaipo Unksmių, jautrių dainelių rašyto- 
ją. Daugybė užsilikusių anegdotų ir invairių juokų, 
kurius jis mėgdavo kitiems iškirsti, tą kuogeriausiai 
patvirtina*). 

*) žiur. “Liet. Tauta” knyga I d. 4 pusi. 530. 
Kun. Strazdas yra kilęs iš baudžiauninkų tėvų 

— Jono ir Sofijos, priklausiusių dvarponiams Roeme- 

riams, kuriuodu turėjo du vaiku: vyresnįjį — sūnų, 
Antaną, jaunesniąją — dukterį, Marę, ištekųjusią ilgai- 
niui už tų pačių Roemerių baudžiauninko Kazio Kau- 
zanavičiaus. Gimtinis Strazdų ūkis, baudžiavą panai- 
kinus, pateko 1863 m. svetimai Leikų šeimynai, kuri 

lig šiandien jį valdo*). 
*) Ibid. pusi. 533. 
Gimė kun. Antanas birželio 4 dieną 1763 metais 

Astravo kaime, Kriaunų parapijoje, Zarasų paviete**). 
**) žiur. “Liet. rast. ir raštin.” p. 27. 

Pradinį mokslą ingijo Ilukšte pas kun. jėzuitus; se- 

minariją pradėjo eiti Ivraslavlyje, iš čia persikėlė Var- 

nių seminarijon ir po 9 mėnesių buvo Stepono Giedrai- 

čio, Žemaičių vyskupo, į kunigus įšventintas. 1790 me- 

tais sugrįžo iš Žemaičių Vilniaus vyskupijon ir buvo 

prie daugelio bažnyčių vikaru ar filialistu. Senatvės 

sulaukęs, apsigyveno Kamajuose, kur ir mirė balan- 
džio 11 d. 1833 m. kaipo emeritas***). 

***) Ibid. 27—28. 
Šios trumpos biografinės žinios dar nėra kaip rei- 

kiant ištyrtos. Užtat kun. Strazdo apibudinimui su- 

silaukėme gausesnės medžiagos. Ypač indomi toji jos 
dalis, kurioje išreikšta liaudies nuomonė apie mylimą- 
jį jos dainių. 

Didokas skaičius invairių anegdotų iš kun. Anta- 
no gyvenimo apibudima jį šviesiau ir aiškiau liž spau- 
don patekusias eiles. 

Sulyg p. M. Boemerio kun. Strazdo atminimą žmo- 
* niu tradicija apsiaupus yra karšta sympatija. Kal- 

bama aide jį kaipo žmogų geros širdies, tiesakalbį, sa- 

varankį, kurs nekenčia l'ariziejavimo, saldliežuviavi- 

mo, mėgia ir, progai pasitaikius, moka sutaisyti kuo- 

puikiausius juokus. Visose žmonių pasakose apie 
kun. Strazdą kalbama, kaipo prakilniausi atviros šir: 
dies žmogų; lietuviu mirose stovi jis ne kaipo kuni- 

gas, stovįs toli nuo savo pavargėlių-avelių, bet kaipo 
žmogus savas, artimas širdžiai — trumpai sakant — 

žmogus, visoje to žodžio prasmėje, linksmas, doras, 
geras, be jokios puikybės, toli nuo visokiii intrigų; be 
viso to, mokąs žmonių vargus užjausti ir permatąs jų 
jausmus*). 

*) “Lietuv. Tauta” 536. 
Kun. Strazdo prietikis su dvasiškąja vyriausybe 

aiškiai apsireiškia jo “Eksplikacijoje” Vilniaus kon- 

sistorijon nusiųstoje**). Beto, daugybė invairių aneg- 
**) Ibid. knyga I dal. 2. p. 260. 

dotų-pasakojimų vaizdžiai piešia jo prietikį su kuni- 
gais. Iš jų aiškiai matome, jog kun. Strazdo kunigai 
nemėgo už jo nemokėjimą taikinties prie tų gyvenimo 
sanlygų, prie kurių dvasiškijos dauguma taikėsi. Jo- 
jo atviras, status ir nenuolankus lietuviii kalbos var- 

tojimas visur ir prie visokio luomo žmonių tuo metu, 
kada ją tiktai baudžiauninkas vartojo; savo talento 
indėjimas kuone išskirtinai “mužiko” kalbon, kuomet 
visa Lietuvos šviesuomenė kuogreičiausia stengėsi tą 
kalbą užmiršti ir griebėsi lenkų kalbos; nuolatinis 
sėbravimas su kaimiečiais, kuomet iš kaimiečiii į po- 
nus išėjęs žmogus gėdinosi savo “žemos kilmės”, keitė 

lietuviškąją savo pavardę lenkiškojon ir visomis iš- 
galėmis veržėsi ponų tarpan — tas viskas negalėjo pa- 
gaminti sympatijos kun. Strazdui aukštesniąjame to 
meto visuomenės sluogsnyje. 

Galvos nelenkė kun. Strazdas nei prieš vieną. Jo- 
jo vidujinis aš buvo tvirtai susipratęs ir mokėjo dorinę 
žmogaus vertybę atsakomai nusverti heįžeidžiant nie- 
ko ir nepasikeliant išdidumo sferon*). Tokių-gi žmo- 

*) Ibi<l. 258. 

nių nemėgiama; jų bijosi dar gi valdžią ant jii turį ir 
stengiasi visomis išgalėmis tokį žmogų nužeminti ir 

paniekinti**). Tečiau, susipratęs vidujinis tokiij žmo- 
**) Ibid. žiur. “ Eksplikacijiį ”. 

nių aš, išlaiko juos nuo puolimo, nuo smulkučio keršto 

priemonių vartojimo prieš savo skaudėjus. 
Gyvenimo bei gyvybės gausybė suteikė kun. Straz- 

dui nepaprastą jėgą, kurios pasigaudamas, mokėjo vi- 
sus pikto noro jin taikinamus sumanymus juokan pa- 
versti, tiesa, nevisuomet tasai juokas aistetiškas būda- 
vo* ). Tečiau, be tos ingimtos gyvybės skalsos, kun. 

*) Ibid. 537 aneg. N 3. 

Strazdas gal ir nebūtų pakėlęs to nežmogiškai sun- 

kaus gyvenimo skurdo, kurio niekas palengvinti ne- 

sistengė, bet rūpinos tą skurdą dar apsunkinti. 
Didžiausia kun. Strazdo kaltė kunigų akyse buvo 

Įeužlaikymas celibato**). Iš tos tai priežasties, ma- 
Ibid. 535. 

|iuvo visi smūgiai jin iš dvasiškosios vyrės- 

nybes. Stebėtina, tečiau, jog giii'inktoj^^^e kun.’ 
Strazdą medžiagoje, ypač anegdotuose it pasakoji- 
muose iš žmonių lupų užrašytuose, neranffeNf jokių 
žinių apie tai, kaip liaudis tuokart žiurėjo ^celibato 
neužlaikyman. Ar musų dienų tokios žinios neatsie- 
kė, ar žmonės tan dalykan šaltai žiurėjo, ,my gal, jie 
visai kitaip apie tai manė — sunku kas palukyti. 

*> Si-.Ui. ■■■ '■ į 

2. ■ 

Šalę biografinių žinių randame dar kritikos 
straipsnį*), kuriame kun. Strazdas sulygintas su 

*) žiur. “Liet. rast. ir raštin.” p. 28. 

francuzų garsiu anuometiniu aitrių dainelių rašytoju 
Berangęr, su lenkų — Karpinskiu ir ukrainiečių 
Padura. 1 

Toksai kun. Strazdo prilyginimas prie minėtųjų 
rašytojų ne iš visų atžvilgių nuoseklus. 

Jaigu Beranger žinomas yra kaipo chanxon dai- 
nius, tai jis žinomas taippat ir kaipo politikos veikė- 

jas. Savo satyromis jis daug prisidėjo prie busimosios 
respublikos inkurimo ir jojo intekmė į politikinius tau- 
tos įsitikrinimus buvo didelė. Jei Beranger- veikė po- 
litilciniai susipratusion francuzų visuomenės vidujinio 
valstybės tvarkymos metu, tad jis, aišku, galėjo tu- 
rėti intekme. 

Kun. Strazdas iš šito atžvilgio prilygintinas Be- 

ranger. Tiktai sąlygos jų abiejų veikimo skirtinos. 
Kun. Strazdas — tai lietuvių tautinio susipratimo ve- 

versys, kurio pavasarinė giesmelė tiktai liaudžiai su- 

prantama buvo. Bet toji liaudis nejautė anuomet to, 
kas slaptai vienon dainelėn kun. Strazdo dedama buvo. 

Karpinskis ir Padura — apie tuodu iš jiedviejų 
prilyginimo atžvilgio kun. Strazdan, neskaitau rei 

kalingu ką-nors pasakyti, nes iš dvasinio atžvilgio juo- 
du abu kur-kas žemiau stovi už kun. Strazdą. 

Visuotino lietuvių kalbos gijimo metu ne vien sve- 

timų bet ir saviškių, prabilo kun. Strazdas savo dai- 
nelėmis lyg protestuodamas prieš tokį darbą; lyg re- 

akcija sukilo jis prieš vienalaikių pasielgimą. Ir ne 

tuščiu žodžiu protestavo, ne vien gyvu jausmu, kurį ii 
gainiui vėjai išblaško, bet prabilo žodžiu-žygiu. Tai. 
kas kruvinais lašais siurbęs jo dvasion, ta jis išliejo 
dainon, pritaikino jon gaidą ir paleido ■pilkąsermė- 
gių tarpan pasižmonėti. Čionai patekusi dainelė jau 
nežūdavo — čia ji ingydavo gyvybės pamatą ir, juo 
pasiremdama, atsiekė net musų dienas, kad liudyti 
betikiams, jog tautos dvasia niekuomet nebuvo galuti- 
nai užsnudusi, jog ji slepia savyje tą stebuklingąją 
gale, kuri suteikia jai užtektinai vieko atkusti; ir iš-po 
šimtmečių jungo išsiveržti aikštėn ir naujoms tautos 
dienoms kelias praskinti ... 

3. A* 
,)W 

Nedidelis kun, Strazdo eilių rinkinėlis atsiekė mu- 

sų deinos. Ir iš to rinkinėlio, iš surinktos ligšiol me- 

džiagos iš jo gyvenimo sunku tverti jo apibudinimas. 
Tečiau surinktoji “Lietuvių Tautoje” medžiaga žy- 
miai tą darbą palengvina. Iš tos medžiagos mes jau 
užmatome, jogei tūlos kun. Strazdo eilės turi ankštą 
ašmeninę prasmę. Visas jo gyvenimas, kaip jau mi- 

nėjome, — tai ištisas, beprašvaistis skurdas. 
Pats skurzdamas ir giedros gyvenime nematyda- 

mas, jis nepaprastai aiškiai jautė savo tautiečių-bau- 
džiauninkų skurdą, iš kurio ir pats buvo kilęs. Ma- 

tomai, kad anoji žmonių skurdo bedugnė neleido jam 
savo skurdo taip aiškiai užčiuopti ir vien savimi ru- 

pinties. Jo skurdas ankštais, be disonansų, akordais 

susipynė su žmonių vargu, jo nelaimės buvo žmonių 
nelaimėmis — visi jie buvo anuomet našlaičiais iš vi- 

sų atžvilgių. Tasai tai vargo atjautimas ir pagimdė: 
Ey dienas mana klapatu > 

Kur pasidiesiu be turtu, 
Kur ašiey nujasiu '■% 
Vis biedas atrasiu 

Diel savis. (7). 
Savo nuolatinėje kelionėje iš parapijos parapijom 

iš filijos filijon nieko daugiau prityrti negalėjo, kaip 
tik bėdinumo. Baudžiauninkas lygiai toks-pats buvo, 
todėl nei vienas, nei antras nieko kito nebėsusiranda 
pasaulyje savo likimui nušviesti, kai tik vienas “biėdas”. 

Dar sunkiau skamba tasai “sieratų” skurdas: 
Kartus tam labay ir svietas, 
Kurs pevnos nie tur t-ie vietas, 

Reykie jam plaukytie, 
Vejelus vaykitie 

Pa svietu. (7). 
Neišskirtinon skurdo gaidon susipynė paties dai- 

niaus vargas ir jo apdainuojamo našlaičio-baudžiau- 
ninko. Tautiniai juodu abu naščiai; medžiaginiai — 

abu bėdžiai. Sunkiomis nepakeliamojo skurdi valan- 
domis abu tą-pat mano: 

Kyšiu jav aš unt kapiela, 1 *>' 
Budintie sava tievela, 

Šauksiu matinieles, 
Balsu gieguželes, 

Ar nie išgirs. (8), (iį 

O kadangi ir tėvelio ir motinėlės kappi nežymus: 
— vieno taką užžėlę žolelės, kitą užvertė |siėl|štelis ir 
prieiti prie jų visiškai negalima, tai liekas tik vienas 
“Tievas Dangiškas”, kuris juk našlaičiu nebeapleis ... 

Stebėtina, jogei kun. Strazdo raštuose nieko ne- 

randame apie baudžiava. Tiesa, kun Strazdas, ap- 
skritai imant, socialinio klausimo nejudina savo raš- 
tuose. D. Poškos vienalaikis, o kaip juodu skiriasi 
savo raštų turiniu. Kuomet Poška gyvai atvaizdina 
savo laikus ir palieka žymę raštijoje tuo savd vaizdin- 

gumu, kuųfr Strazdas piešia visuomeninius žmonių 
prietikius.' ; 

Iš savęs kun. Strazdas kuone .nieko nesako- 
Liaudies pasakoriškąjį ūpą puikiai nuspėdamas, jis 

liepia paukščiams už save kalbėti. Tokiuo budu ge- 
gužė nusiskundžia: 

...imt ium žiūrėdama, * 

Jusu pikta apseima, '■' 

Giedu visomet verkdama 
Gaylista man didi ima, 

Kadiel terp iums tunkias zvadas, 
Nors razumni eset žmanįes, 

Ustavičnas barnies, zdradas 
Nie turiet terb sav malanies. (9—10). 

Kaip matome, jau kun. Strazdo metu, t. y. lietu- 
vių tautinio atgimimo priešaušrį nesantaikos biesas įsi- 
gyvendino lietuviu tarpe ir, tvirtai šaknis įleidęs, mu- 

su dienose atsiekė aukštybes ir gausų vaisių skinas. 
Iš ko tos “tunkias zvadas, ustavičnas barnies, 

zvadas” kįla anuometinėje visuomenėje kun. Strazdas 

netyrinėja, neieško pirmapradės jų versmės. Visuo- 
meniniai-socialinis klausimas neinteresuoja jo taip la- 

bai, kad juo rimčiau užsiimtų, tiktai jis, negalėdamas 
pro šalį tylomis praeitį, nes tai aktuališkiausias jo 
dienų žmonių reikalas, rauda su savo tautiečiais dėl 
invairiausių “svieto neteisybių” “siratas giesmėje” ir 

“Giegužiele’je”. 

4. 

Kaip ankštai kun. Strazdas buvo su žmonėmis su- 

sigyvenęs ir kaip jis sopulingai nujaučia net smulkes- 
nius sodžiaus gyventojų nelaimingus atsitikimus, liu- 

dija “Priečąstis Mergas”. lieto, tos pačiosios eilės 
aiškiai nurodo gyvą jo būdą, nepaprastai gilų prisiri- 
šimą prie gyvenimo ir visų jo linksmybių. Tarytum 
jis supranta, jog iš sunkios baudžiauninko buities 

patsai gyvenimas bei linksmumas neištrikš, nuliūdi- 
mas nieko nepridės — sveikata tai vienintelis bau- 
džiauninko turtas iš kurios jis visą savo gyvenimo 
išteklių susitveria. Jaunybė turi skaistumu, gyvybė ir 
linksmybe apsireikšti. Tai ji tik iš sveikatos versmės 
semdama gali padaryti. Todėl kun. Strazdas ir užjau- 
čia merginos nelaimei, kuri koją nusilaužė, nes 

Pasibaygje visi landus, visi ir šakimay, 
Bus iav tava zabaviele par visas ilienieles 
Ganit karvies, aškas, kiavles ir pilkas avieles. (12). 

Jaunikis savo mergytėn “ligiams pievams, aukštu 
kalnu” jojąs, jau aiškiu tikslu vadovuojas. Pirmieji 
sukilusios jame meilės žiedai nerimsta jaunoje širdyje, 
jie veržiasi pilnaton, vaisiu užčiuoptinu tapti stengias. 
Jaunosios meilės svajojimai nesiekia dausų, tiktai lai- 
kas ankštai realinio gyvenimo ribų ir nuotakos tėvų 
ūkis gražus savotiškuoju gražumu intikrina bernužį, 
jog jo Ania “bus giera gaspadinie”, todėl, galuti- 
nas visų svajojimų ir geidimų tikslas linksta ton pu- 
sėn, kad nuotakos tėvai “sugaditu mums su Aniu”.(12). 

Daug aiškesnės pasidarė kun. Strazdo eilės “Straz- 

das”, kuomet apskelbta surinktoji apie jį medžiaga. 
Dabar jau aiškiai numanome, jogei tose eilėse daug 
autobiografinių bruožų. Nors tų eilių asmeniškumo 

prašvaistęs maestriškai slepiamos turinio bendrybėn, 
tečiau, pasiremdami surinktąja medžiaga, numanome 

kame dalykas. 
Savo prietikį liaudin ir savo būdą kun. Strazdas 

piešia: 
Reyškiu, giedu, linksminu 
Smutnu žmogų raminu 
Tiesindamas gražiams giesmelėms. 

Brundnn žemu bardamas 
Pranašauiu pavasarieli. (13). 

Aplink save gruzdiedamas 
Baudžiu, graudžiu, svetu linksminu. (14). 

Iš čia mes numanome, jogei kun. Strazdas ir bu- 
vo saviesiems žmonėms tuoju, kuris juos, baudžiavos nu- 

kanotus, užguitus ir suvargintus ramino ir guodė savo 

dainomis. Baudžiauninkui toksai suraminimas ir dar 
iš kunigo lupų buvo stačiai nepakeistinas ramstis be- 

prašvaistėje jo skurdo nelaimėje. “Tumsia giria” bu- 
vo to meto liaudis, gaivesnis šviesos spindulys nepa- 
tekdavo jon ir kun. Strazdas, kiek inmanydamas, leidė 
balsą ton “tumsion girion”, kad bent kiek ji nušvietus. 

Tarp nešamojo linksmumo nubudimo vandenynan 
neužmatyti buities pavasario dienų, nors ir kalbama 
apie pavasario pranašavimą. “Sausti, grausti, svietą 
linksminti” kun. Strazdas mokėjo ir darė tai, bet jis 
nepranašavo tiems bėdžiams rytojaus, nenurodė jų pa- 
siilgusiai vaidentuvei laisvės dienų, laisvės šalies, ku- 
rioje galėtų visi laisvai bent išvydiniai būti, kur kas 
vienas ant savęs dirbtų ir savo trusu savo gyvenimą 
tvertus. Ir nors “Sielauka Aušra” užbaigia daug- 
prasmiai 

Pikti čiesay pražūva, 
Vis iav kitey uieg būva. (20). 

tai vis-gi to kitoniškumo mes nematome ir dar-gi ne- 

galime spėlioti kąme, kokioje gyvenimo atmainoje ge- 
resnėn pusėn tasai kitoniškumas apsireiškė. Patsai 
dainius tos atmainos, tojo kitoniškumo kame-nors 
mums nenurodo. 

5. 
Dvasiškojo turinio giesmė, “Pulkim ant kelių” ir 

suteikė kun. Strazdui platų vardą. Jos vidujinė jėga 
tokia didelė, kad net lenkai ir vokiečiai išsivertė ją 
savo kalbon. Nei patsai kun. Strazdas nesitikėjo tokio 
pasisekimo savo giesmei, nemanė jis anuomet, jog toji 
giesmė virs ilgainiui neišvengtinu papuošimu musų 
bėdinojo originališkomis giesmėmis bažnytinio gies- 
myno. 

Kitos dvasiškojo turinio giesmės neprigijo musų 
bažnyčioje, nedaug jų ir težinome. 

* * 

(Toliaus bus}.. 

“KATALIKO" AGENTAI, 

JUOZAS SZLIKAS T! 
"KATALIKO” OSI°EB ALISKAS 

AGENTAS. 
Turi tiesą užrašinėti laikraštį "Ka- 

taliką” ir priiminėti už jį prenume- 
ratą, rinkti drukus ir apskelbimui 
"Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. 

Jonas M. Tananeviče, 
"Kataliko” leidėjas. 

P. Andrius Jureviie musą keliau- 
jantis agentas po visą Chicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį "Ka- 
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito- 
kius drukcriškus darbus. 

"Kataliko” Išleistuvė. 

CHICAGO ELEIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av. 

BT. CHARLES, ILL. 
8. Kiela, P. O. Bos 16. 

WILKESBARBE, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Lebigh St. 
A. Šežkeviče, 601 New Grand St. 
W. Adominas, 34 Logan Street. 
J. Kučinskas, 238 Slocum Street. 

KANSAS CITY, KANS. 
C. Miklus, 1114 N. 6th St. 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st. 
N. Gendrolis, 224 Arherns St. 

NORWOOD, MASS. 
J.Pakarklis, 1032 N. Washington s t. 

QBAND BAPIDS, MICH. 
W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCBANTON, PA. 
J. Petrikis, 1514 Boss Avė. 

J. Digrys, 1213 Philo St 

FOREST CITY, PA. 
J. Dzikas, Box 453. į 

W. LYNN, MASS. 
W. Waieenavicze, 26 Biver St 

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

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

TVATERBURY, CONN. 
Bab. Walenlinas 370 Humbold st 
E. Ch. Kazemekas, 785 Bank St 

WOK<JESTEK, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St 
M. Paltanaviče, 15 Millbury St 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kaspar, 19 Štoke St. 

Jos. Kiekis, 781 Cliford Av* 

KENOSHA, WIS. 
H. E. Petrauckas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 Mapl© Street. 

OT1W mVEN. CONN. 
Kas. Makarevicze. 255 Waiiace 8t 

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. P. Sabaliauekas, 28 Murdaek St. 

,, _SWOĖRS, PA. 
G. K. Antanaitis, Box 22. 

BROCKTON, MASS. 
B. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Bamanauckas, 135 James St. 

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

LEWISTON, ME. 
Kasys Vilniškis, Box 36. 

CICERO, ILL. 
P. A. Golubieki, 1412 — 49th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49 Ct. 

BROOKLYN, N. Y. 
Sabast. Valantinas, 370 Humbold St. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St 

CH1CAGO, ILL. 
P. Monkus, 2345 W. 20 St. 
A. Gembutas, 3036 Union St. 
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av 
P. Laikar, 710 W. 14 Plaee. 
V. Stulpinas, 921 — 33rd PI. 
K. Steponis, 3241 Illinois Ct! 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

Jobu Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd! 

SO. OMAHA, NEBB. 
P. Versaeki, 261 So. 33rd 8t. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukys, 1408 E. 2oth 8t. 

CAMBBIDGE, MASS. 
P. Bartkeviėe, 877 Cambridge St 

Kur galima gauti *'Katali- 
ką” pavieniais numeriais. 

CHICAGOJE, ILL. 
M. J. i'auuaevicze, 670 W. 18 St 
u. J. Valiukas, 845 Keusington A v 
P. M. Kailis, 1607 N. AaUlaud At! 

SO. BOSTON, MASS. 
P. Mikalauckas, 248 — 4 St 

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

ELIZABETH PORT, N. J. 
D. BoczkuB, 211 ^ lta St 

BROCKTON, MASS. 
Ch. Tamulevifie, Box 108, Montello Sta. 
U. P. Miszkinis Co., 25 Arthur St 
John J. Ramanosld, 135 Ames St 

BROOKLYN, N. Y. 
A. Plaehocky, 87 Grand St 

RUMFORD, MAINE. 
Jenas Kalvelis, 222 Pins St 

LAWPENCE, MASS. 
A. F. Svirta, 31 Union St 
A. Rcmanoskl, Oak St 

LOWEUi, MASS. 
L. Stakeliunas, 69 Charles St 

NEW HAVEN, CONN. 
7, J. Vaitkevičius, 48 Walnnt St 


