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Musų Dainiai. 
-Kritikos Bruožai.- 

Nur der verdient sieli Freiheit wie das 

Leben, 
Der taeglicli šie erobern jnuss. 

Goethe. 

(Tąsa). 
Kun. A. Strazdo intekmės jaunystėje uiusiį rašti- 

joje veltu butų ieškoti : nei dainų turinys, nei forma, 
nei kalba, nei laikas ne tie buvo, kuriais kiekvienas 
naujas tvarinys graibute graibomas. Kun. Strazdas 
pats susitvėrė auditoriją iš tų, kuriems jo tikslu bei 
uždaviniu dainuoti buvo. Tokią auditoriją besitver- 

damas, jis neikiek nemanė apie busimąsias dienas sa- 

vo dainoms. Gerai žinojo, jog liaudin patekusi dainelė 

ilgai gyvęs, iškęs invairias atmainas, drieksis plačio- 
jon Letuvon, bet, neveizdint, į jokias atmainas, nema- 

rioji tvėrimo, dvasios dalis paliks joje ir liudys iš 

praeities. Liudyti jo dainelė turi ką ir ne savo tu- 

riniu, bet vienu savo būtybės faktu, vienu tuo, kad 
anais laikais ji atsirado ir nemirė. Tuo savo ligi mu- 

su dienų ištvėrimu bepretensioninė kun. Strazdo dai- 
nelė nurodo mums, jog tautinės sąmonės diegai jau tū- 

nojo liaudies krutinėję dar nesuvokiami, nesugraibo- 
mi. Tečiau ilgainiui ta pati laiudis pagimdė visus mu- 

sų raštijos švyturius, visų jų dvasion indėjo tautos ge- 
nijaus kibirkštį kad ją saugoti, plėstų ir kad ligi tau- 

tos pasikėlimo ištikimai jai tarnautų. 
Nors kun. Strazdo poezijos forma ir menka, nors 

pilna ji barbarizmu, ne tame dalykas. Visų-svarbiau- 
sia yra tas, kad tasai žmogus iš liaudies išėjęs, liaudin 

sugrįžo ir jos rupesniais kvaršinos, jos gyvenimu gy- 
veno ir nusiminimo valondomis ją ramino. Pildė šven- 

tąją dainiaus pareigą intuitiviniai nujauzdamas kad 

galima pačiam nusiskųsti, o kada to nevalia ir, jokiu 
gyvenimo skurdan neveizdint, nuliūdęs brolis sura- 

minti. 
Kun. Strazdo dainelė pabaigoje XVIII šimtmečio 

— tai, gal dar nesuvoktinas, bet jau apsireiškęs lietu- 

vių tautinio atgimimo takas, kurį liaudies sūnus skįs 
ilgainiui ir ves tautą juo šviesos viešpatijon 

DIONIZAS POŠKA. 
1. 

Tamsi praeitis slepia nuo mus dar ligšiol tauti- 
nio lietuviii atgimimo pranokėjus, tuos švyturius, kurie 
klaidžiomis žvakelėmis švietė lietuvi!} tautinės dva- 
sios patamsėse. Apie jų jaunąsias dienas, kurios de- 
das kiekvieno žmogaus būtybės pamatau, iš kurių tam- 
sus žmogaus psyckikos puslapiai išskaityti galima bu- 

tų ir susekti gamtos bei atsitimų intekmė į jo sielą 
— mes nieko nežinome. Mus atsiekia tiktai mirimo 
diena ir tai tik metų pavydale. Taip iš Poškos biogra- 
fijos mes tik tiek težinome: mokslo pradžią įgavo, 
sulig bajorų papročio, namie, paskui mokinosi Kra- 

žių mokykloje. Apie 1818 m. buvo Raseinių miesto 

teisėju ir mirė 1831 m., palaidotas Kaltinėnuose. Die- 
nas savo užbaigęs gimtajame dvare Barzdžiuose-Bi- 

jotuose, Girdiškės parapijoje, Raseinių paviete. 
Ir tiek apie tą, kuris išsilaužė iš viešpatavusios jo 

laikais bajorijos tarpe tradicijos, kuris pajuto tautos 

dvasią krutinėję besęzdamas ir “nepagarsinti norėda- 
mas- savo vardą” ėmėsi plunksnos, kad “mužiko” kalba 

prabilti apie jo gyvenimą-skurdą jin patin ir bajorijon. 
Lenkijos restauravimo idėos laikais musų bajori- 

ja giliai ir plačiai buvo tąja idėa persiėmusi ir Napo- 
leono neaiškus prižadai, pusiaulupiai ištarti, uždegė 
musų bajorijos širdis ir galutinai nuviliojo ją nuo tau- 
tinio kelmo. Visur ir visi tais laikais tiek ir tekalbė- 
jo, ką apie busimąją Lenkiją, brukdami į jos ribas, ži- 
noma, ir Lietuvą, kuri juk lenkų dar ir šiandien skai- 
toma lyg kokia provincija, lyg neišskirtina kistorinės 
Lenkijos dalimi. 

Ir štai, tarp tu svaigulingu idėii prabįla skardus, 
giliąs balsas. Skundas audros sūkuriais skrysta iš 
poėtos lupu ir ima savo globon tą visu nuskaustąjį, pa- 
niekintąjį, visu stumdomąjį “mužiką”. Prabįla poetą 
lietuviškai, lyg kokia reakcija prieš viešpataujančias 
tarp jo kaimynu tautiečių idėas. Užtaria tą, kurio 
ligšiol nieks nematė, nejautė, nepatėmijo, ar idėjinia- 
me apjakime galvojo apie aukštesnes materijas, kurios 
žiežirbomis lakiojo po Lietuvą ir laukė pastarosios ga- 
lutinojo nutarimo valandos. 

Jeigu galima butu konstatuoti kokiais metais Poš- 
kos “Žemaičių ir Lietuvos Mužikas” parašyta, tuomet 
pilnai ir teisingai galima butų nuspręsti poėtos atsine- 
šimas į tą laikatarpį ir viešpatavusias tuo metu lietu- 
vių bajorijos tarpe idėas. 

Trūkstant smulkesnių biografinių žinių, reikia 
ieškoti poėtos dvasios jo veikaluose ir laiko intekmės at- 
sispindėjimo juose. 

2. 

“Kad Poška nieko daugiaus nebūtų palikęs, o tik- 
tai šį raštą, jau jo vardas butų ant amžių pamenamas 
tarp lietuvių, — sako d-ras J. Šliupas kalbėdamas apie 
Poškos eiles: “Žemaičių ir Lietuvos Mužikas”. 

Ištiesi], tai nevienintėlis anų laikų demokratiško- 
sios minties tarp lietuvių apsireiškimas. Devyniolik- 
taeai amžis, tas laikatarpis visų tautų kovos už laisvę, 
už demokratinės idėos principus visuose visuomeniniai- 
socialiniuose sluogsniuose. rado ankstybą Lietuvoje 

atstovą, kuris gal persentimentališkai, bet tls-gi ap- 
dainavo ir nupiešė savo laiką. j-*-.. 

Dalele žmonių brangi, vienog paniekinta, 
Iš kurios darbių rankų žemės vaisiai krintd, 
Jei šituom raštu savo tavęs n'užvaduosiu, 
Tai nors sopulius širdies pasaulei paduosiu*). 

*) Cituota iš “Lietuviški Dainiai pradžios XIX šimtmečio’ 
Jr. Jonas. 

Kaip matome, Poška nemėgina rišti klausimo to 

“mužiko”, jis tik broliškai prabįlą į tan “mužikan” 
tardamas: 

kurs pasaulės ėsi geradėjau, 
Dėl ko tave teip niekiu, kaij> dulkes tarp vėjų? 

Poška neieško socialinių, ar kitu kokiu priežasčių 
tokiam sodiečio žmogaus niekinimui išaiškinti; netyri- 
nėja tų sąlygų, kurios, vienon krūvon ilgainiui susidė- 
jusios, sutvėrė jo laikų “mužiką”, — jis tik dainuoja 
susopusia širdimi visus sodiečio vargus, jis tik, jei jo 
sopulius nestengs užvaduoti, tai nors tą nežmonišką 
skurdą pasauliui apskelbs. 

Patsai bajoru būdamas ir matydamas kaip jo kai 

mynai-bajorai apsieina su baudžiauninkais, Poška už- 

jautė jų likimui ir ėmė ieškoti to “mužiko” būtybės 
prasmės. Materialistiškų bangų, kurios savaimi ver- 

žėsi gyveniman ir dar labiau slėgė baudžiauninką, Poš- 
ka nemato, jis vien jaučia didelį nuoskaudą ir netei- 
sybe ir taip apibudina savo apdainuojamąjį “mužiką”: 

Mužike, apginėjau visu pirmutinis, 
Oiecorių su jų ledais, rašte pamatinis, 
Kamšti tavij tur visi, visų naudų klėtį, 
Hkruzdėle, nežinanti kas tai yr tingėti, 
Penėtojai! giminių, tikra nekaltystė, 
Tu mažne viens pažįsti, kas yr viežlyvystė, 
Viso labo tėvynės sarge rūpestingas! 

Ir XIX šimtmečio pradžioje leituvių raštija, lyg 
busimąsias tautinės idėos dienas užjauzdama, pasi- 
dėjo savo pamatau demokratinį principą, kurį ir šian- 
dieniniai literatai išpažįsta, tik jau praskėstoje ir te- 

aretiškai apibudintoje formoje. Nykstanti bajorijoje 
lietuviu kalba, nustojusi šviesesniu sluogsnių šeimy- 
nose pilietinių teisių, galutinai persikraustė šiaudinėn 
valstiečio postogėn, čionai pergyveno sunkiausi nykimo 
periodą ir svetimtaučiams pradėjus ja rupinties kaipo 
mokslo medžiaga ar historinė liekana*), o Žemaičių 

*) M. Biržiška, Liet. iit. Vii. univ. m. “ VisuomeH®’’. III ir IV. 
pusi. 150—161. 

bajorijai puolus kalba iš galutino žuvimo gelbėti — pri- 
sikėlė ji tiktai gabiausių musų poetų trusu, kilusios iš 
liaudies inteligentijos pasiryžimais. 

Poškos laikai — tai karštas kalbos gelbėjimo .pe- 
riodas iš visiško jos pranykimo, nes apšvietus truku- 
mas, o per tai nuolatinis bėdinesniųjų sljiogsnių kry- 
pimas prie turtingesniųjų, aklas šių Ištarų jų pa- 
megzdžiojimas viskame ilgainiui išginė ją. ir iš smul- 
kesniųjų bajorų. Knygų-gi lietuvių kalbaanais metais 
maža buvo, bet ir tų nieks neskaitė: — liaudžiai jos ne- 

prieinamos buvo, o specialinė lietuvių Irajorinė kultūra 

jai svetima buvo**). Apie kalbos nykimą Poška pa- 
**) Ikid. VI p. 256. 

lieka savo raštuose aišku dokumentą: 
Mat liežuviu prigimtu visi kalbėt gėdis, 
Kiekviena svečiopai žvernoj kitaip pasirėdęs, 
O kiti tiesiog juokias iš savo liežuvio, 
Nebeuor girdėt kalbos senovės lietuvio. (28) 

Toksai bajorų atsitiesimas gimtojon kalbon prisi- 
dėjo prie jos palaikymo, teeiau neveikė jos tobulinimaii, 
tiktai iš smulkesniųjų sluogsnių gretinamos prie aukš- 
tesniųjų, lenkų kultūrai pasidavusių, prinešė musų kal- 
bon daugybe barbarizmu. Ir Poška neišvengė barba- 
rizmų, nors jo kalba daug tyresnė už Ji*. Jono sulietu- 
vintąsias Poškos eiles, žemaičių tarme rašytas. 

Rašyti tokia poema anais laikais reikėjo daug Įspū- 
džių turėti, reikėjo kasdien valstiečio nepakeliamasai 
vargų jungas regėti ir, kas visų-svarbiausia, reikėjo 
matyti busimasis tautos atgimimas ir surasti, nujaus- 
ti savyje tautos dvasios, kelektiviniai dar neapsireiš- 
kusios, pirmieji spinduliai ir pasiryžimai. 

Smulkus kasdieniniu darbų apsireiškimai arti ir 
toli, mintis apie tai galvoti pradėjus jau nestengia su- 

silaikyti ir pati statos klausimus: 
Kas mums viską apdirba darbmefio sulaukus? 
Kas tas pelkes bedugnes sausomis padaro, 
Kas akmenis suskaldo be ugnies, be garo? 
Kas iš upių išvalo botyrinę uolą, 
Ant kurios laivai, valtys taip tankiai užpuola? 
Kas vieškelius ištaiso, kas yra išriausęs 
Tarp ažerų ir upių perkasas giliausias? 
Kas tuos medžius daržuose sodina po eilei? 
Ir tuos kalnus su dauboms sulygina dailiai? 
Kas pastato tuos murus, miestų triobas baltas, 
Ir iš plytų, akmenų bažnyčias iškeltas? 
Kas tą auksą, žemčiūgus, sidabrą nupelno? 
Vis tai kruvins prakaits iš mužiko delno! (9) 

Iškėlęs valstietį viso pasaulio maitintojin, Poška 
užmiršta poemą apie lietuvį valstietį rašąs ir rašo jau 
hymną darbui — darbininkui kymną. Tasai darbinin- 
kas su jo vargais bei skurdu, tai tik medžiaga, iš kurios 
skardus ir vienintelis lietuvių raštijoje hynmaš darbui 
pinamas. 

Poetą, išapotėozavęs darbininką, kaipo tokį, Jogiškai 
protaudamas, klausia, ką tasai visų maitintojas už 
tai turi? 

žemės pusrėžėlis — vietomis smiltingas, 
Kitur tikras pajauris, pelkėtas, purvingas, 
Bet ir tasai yra toks (kad tamsta žinotų), 
Jog Šuo didis užgulęs uodega užklotų. (11). 

Tai yra jo turtas, iš kurio jis save ir šeimyną iš- 
maitinti privalo. Bet koksai tas valgis ir to darbinin- 
ko būvis? 

Tamsi be langų grinčia, krosnis viduryje, 
Žiemą sniegas, vasarą lietus į ją lyja, 
Dūmai, garas ir drėgnis be permainos laiko 
Kruvin akis, blakstienas, sveikatą sunaike. 
Daržo lapai ir duona mane išmaitina, 
Kaušas vandens troškimą kūno atvėsina, 

yietoj lovos, vien lentos virkščiomis paklotos) 

1 —. — * : »W -^njĮmi -. 

Ant kojų apavimas -į-^. vyžos suraizgiotos; 
Apjuosimas iš virvės; o kriekliuos ir skrando’ 

Apvalkalai, po kuriuos kūno paukščiai lando. 
Visa nauda — padarai, kuriais pelnos valgis: 
Spragils, žagrė, pjautuvas, spats, akėčios, dalgis. 

Tokiose medžiaginėse sąlygose esąs sodietis nieko 

kultūrinio nesutvers. Amžinai kovodamas su gyveni- 
mu dėl duonos kąsnio, jis tik stengs pajautimus toje 
srityje ištobulinti, kitą visą gyvenimą atmes šalin kai- 

po bereikalingą ir sunkią naštą. Savo vargams-sopu- 
liams jis tik užjautimo, užtarimo, širdies ieškosis ir tuo 
bus patenkintas, kol skurdas jo vėl prie kovos ne- 

sužadįs. 
Vargų suspaustas ir jų užviešpatautas, urėdo skau- 

džiamas, nors netikėtai ima baudžiauninkas ponui 
skųstis, bet vienas tik pono: 

Tylėk, 'šaukiu, nes tuojaus tarptvartėj pakarsiu, 
sužadina jį, primena gyvenimo butenybę ir liepia bu- 
dėti. O čia už pasiskundimą: 

Urėds capt už pakaušio, nurovė kaltūną, 
Lyg kokiam bernardinui padarė karūną, 
O kad plaukti neliko, už ausies nutvėrė 
Ir ant žemės parvertęs, drūčiai lazda pėrė. (11) 

Tokiems prietikiams esant, valstietis, žinoma, kad 
niekur nei pagalbos, nei paguodos sulaukti negalėjo ir 
teisingai jis skundės: 

Mano vargus, sopulius nieks nereg, negirdi. 
Viešpats, kursai danguose, arba kitaip Dievas, 
Ir cieeorius, karalius, teip vadinama tėvas — 

finus teip augštai, o antras teip toli gyvena — 

Nenuein pas juos verksniai, vaitojimai mano! 
Visi prašymai, šauksmai mus eina už nieką, 
Mums tik pančiai, verguvė ir nelaisvė lieka. (10) 

Iškilmingais akordais skambąs vietomis tasai 

hymnas ir vargdienį taip jautriai ir gaileširdingai už- 

tartą, baigiasi politišku-socialiniu sentimentu, ištiki- 

mybe ir pasitikėjimu Aleksandru I Žydo patariamas 
sumuštąsai valstietis skųsties carui, senatui ar ministe- 
riui — tiems ‘■žmonių tėvams”, — nebenor, sulig jo 
paties “lapių urvon lįsti”, juo labiau, kad “kaip dudo- 
dorius birbina, taip kazoką šoku”, o ponais skųsties ne- 

duok Dieve! Juk aiškus dalykas, kad “prasčiokui ant 

pono pikts žodis nedoru” 
Šie pastarieji poemos akordai gana aiškiai parodo, 

tad Poškos iš visų atžvilgių sentimentalinio budo turė- 
ta. Pačiam valstiečiui anais laikais ir jo kalba papa- 
sakoti tokiais karštais žodžiais tas, ką jis tik vos-vos 

sumeta ar užčiuoptinai supranta — ty. pastumti jis 
prie savo buities gerinimo bv kokiu keliu. O juk savo 

vargą supratęs žmogus, nors pasiviškai kovos su jo 
priežastimis ir neiškęs vieną kartą savo kovos aktivi- 

niai neapreiškęs. Parodyti visos valstiečio bėdos jam 
pačiam, sužadinti jame nepasitenkinimo ir kovos lieps- 
na ir tuoj ant tų sukeltųjų jausmų kibiras šalto van- 

dens užpilti — galėjo padaryti tik tas, kurs bijojo 
“prieš vėją pusti”, ir kurs pagalba socialiniam gyveni- 
mui sutvarkyti tiktai iš Dievo tikėjos. 

Pastaroji žymė aiškiu bruožu tęsiasi per visas Poš- 
kos eiles, mus atsiekusias. Jau vien socialinio sodie- 

čio gyvenimo sutvarkymo Poška negalėjo pripažinti dėl 
savo sentimentalinio budo ir to įsitikrinimo, kuris sa- 

vaimi skelbė jam, jog “ponu” ir “mužiku” luomai ne- 

išvengtina butenvbė. Bajorijos interesai, kuriais ir 
Poška buvo užsikrėtus, kaipo to luomo žmogus, nenu- 

jaučiamai*) jam pačiam, neleido socialiniam “mužiko” 
*) M. Biržiška, Liet. lit. V. univ. m. “Visuomenė” JS' 10 — j>. 332. 

padėjimui kitokios išeigos surasti. 
Poška niekur ir niekuomet neriša jokio pastatyto 

sau klausimo, nežiūri jin realisto akimis, neieško taku, 
kurie prie poetiškai geidžiamu atmainų privestų, bet 
žiuri visan pasaulin per sentimento akinius, ypač į 
socialinius gyvenimo apsireiškimus. 

Jeigu jojo “Žemaičių ir Lietuvos Mužikas” senti- 
mentalinis socialiniai-visuomeninio lietuvio baudžiau- 
ninko padėjimo vaizdelis, tai “Kitą kartą ne teip buvo” 
duoda mums jau daug reališkesnį šeimynini visų sluogs- 
uių paveikslą. 

Lyg paraleli tarp savo dienų ir praeities, ne tiek 
poėtos pamenamos, kiek tėvų nupasakotos, pravesti 
norėdamas, Poška nurodo į tvirtesnį šeimyninį ryšį 
tarp senių ir jaunųjų, kuomet “jaunieji seniems inti- 
kėjo”, kuomet “nei senieji melavo, nei turtingi vogė”, 
kuomet “pusamžis ėm’ mergą, dėlto buvo ir stiprus, — 

dabar visi serga”. Taip butą iš vyrų pusės, moterįs-gi: 
buvo kaipo rožės, 

Taip jaunos nemvlėjos, ir mažos nedrožęs: 
Maža plėšė plunksneles, jauna buvo verpėja, 
Kad suaugo į mergas, tuom kari ištekėjo. (13) 

Apskritai imant, šeimyninis senovės prietikis rė- 
mės pats ant savęs ir tvėrė sveikesnę atmosferą, ku- 
rioje : 

Geros pač ios vyra j ieškojo, o ne paleistuvo. 
vaikai tėvų geriaus klausė. 

Ir tėvs vaikui už niekus nemušė per ausį; 
kaip tas, matomai, buvo poėtos laikuose, turbut po bau- 
džiavos intekmės, nes ir vienas ir antras 

Žinojo, kas kam prigul ir sūnūs ir tėvas. 

Pradėjęs tokią visuomeniniai-šeimyninę savo lai- 
ku peržvalgą, poetą neapsistoja ant atskiru, pavieniti 
apsireiškimu, bet ima bendrus faktus, kurie vison vi- 
suomenėn pritaikinti ir jais tai gyvomis varsomis nu- 

piešia savo laikus. 
Baudžiavos metu, kurį, man rodos, reikėtų mate- 

rializmo motina pavadinti bent pas mus, tradicija ir 
senovės palaikas dingo ir nyko viena už kitos, neveiz- 
dint jokin šviesuoliu pasiryžiman savotiškumas gelbėti. 
Ju vieton skverbės paviršutinės kultūros nuograibos ba- 
jorijoj o iš jos plonyčiais spinduliais ir savotiškai per- 
dirbtos jau liaudin. Ant pirmos vietos stovėjo mate- 

^Toliaus bus). 

-‘KATALIKO” AGENTAI 

JUOZAS SZIiIKAS 
“KATALIKO G2i-' EF.ALIŠKAS 

AGENTAS. 
Turi ties.-} užrašinėti laikraštį “Ka- 

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

Jonas M. Tananeviče, 
Kataliko leidėjas. 

i*. Andrius ireviče musą keliau- 
jantis agentas po visą Ckicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka- 
tal.ką”, priduoti apskelbimus ir kito- 
kius drukeriškus darbus. 

“Kataliko” Kleistuv§. 
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VYILKES BARKIS, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviče, 501 New Grand St. 
W. Adominas, 34 Logan Street. 
J. Kučinskas, 238 Slocum Street. 

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

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st. 

N. Gendrolis, 224 Arherns St. 

NORWOOD, MASS. 

J.Pakarklis,1032N.Wasliingtonst. 
GRAND RAPIDS, MICH. 

W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCRANTON, PA. 

J. Petrikis, 1514 Ross Avė. 
J. Digrys, 1213 Philo St 

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

W. LYNN, MASS. 
W. Waicenavicze, 26 River St. 

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

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

7/ATERBURY,30NN. 
Sab. Walen1inas 370 Humbold st. 
K. Cb. Kazemekas, 785 Bank St 

WORCESTEli, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St. 
M. Paltanaviče. 15 Millbury St 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kaspar, 19 Štoke S t. 

Jos. Rickis, 781 Clifo.d Av. 

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauckas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 Maple Street. 

VTW ttsvkN COKN. 
Kaz. Alakareviėze. 255 Waiiace St. 

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

8WOERS, PA. 
G. K. Au'auaitis, Box 22 

GKOCKTON, MASS. 
K. V. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Ramanauckas, 135 James St. 

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

LE\VISTON, ME. 
Kazys Vilniškis, Box 36. 

CICERO, ILL. 
F. A. Golubicki, 1412 — 49th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49 Ct! 

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

CHIOAGO, ILL 
P. Monkus, 2345 \\. 20 St. 
A. Gembulas, 3036 Union St! 
Kaz. Jamoutas, 3952 W. Lake St! 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av! 
P. Laikar, 710 W. 14 Place! 
V. Stulpinas, 921 — 33rd PI. 
K. Stcponis, 3241 Illinois Ct! 
Dom. Venekus, 3222 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

John Dabulskių 3262 So. Morgan St. 
Jonas 'Visockis, 8132 Vincennes Bd. 

SO. OMAHA, NEBB. 
p. Versacki, 261 So. 33rd St. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukys, 1408 E. 25th St. 

CAMBE1DGE, MASS. 
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St. 

Kur galima gauti “Katali- 
ką” pavieniais numeriais. 

CHICAGOJE, ILL. 
M. J. -laiiuuevicze. 670 W. 18 st. 
Ja. J. fališkas, 845 Kensington Av. 
P. M. Kailis, 1607 N. Ashland Av. 

SO. BOSTON. MASS. 
P. Mikalauekus, 248 — 4 8L 

NEVV HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St 

ELIZABETH PORT, N. J. 
D. Boczkus, 211 ita St 

BROCKTON, MASS. 
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta. 
iŠ. P. Miszkiuis Co., 25 Arthur St. 
Jchu J. Kamanoski, 135 Ames St 

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

RUMFOBD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St. 

LAWBENCE, MASS. 
A. E. Svirta, 31 Union St 
A. Ramanoski, yv fa Oak St 

LOWELL, I7ASS. 
Ii, Stakeliunas, 69 Charles St. 

NEW HAVEN, CONN. 
9. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St 


