
KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
-—Kritikos Bruožai.—-— 

Nur der verdient sieli Freilieit wiė das 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss. 
Goetbe. 

(Tąsa). 
rialinė nauda, kuri viską daro, prakilnaus ir užlaiky- 
tino nužudė. Net teisybė, kuriąs pasaulis niekuomet 

perdaug nėra regėjęs ir ta poėtos laikais pasidėjo savo 

pamatan pinigą: * 

j ... po sudus buvo žmonių teisingų, 
Dar teisybė ir suduos dėl pinįgų dingo. 
Visur prašo piaggų, 'visur liep mokėti, 
Teip jog tiesa retai kur, retai kad regėti. 

Kaip-gi buvo teisybei nežlugti, kuomet teisybės -mo- 

kytojai bei apaštalai sugedo! v 

kunigai ir nebuvo toki, 
Patys geriaus mokinos ir-kitus pamokė, 
Dabar biskį pagedo visi jųjų stonai: 

Kanaunįkai, džekonai ir prasti klebonai. 

Drauge su kunigais pagedo ir davatkos, kurios, 
“kitą kartą buvo maldingesnės” ir poėta r 

sarkastiškai nusišypsodamas, atidengia to pa -o 

slėpinį: — visos jos anuomet “buvo senesnės”. 
Iširimui ir sugedimui skėsties pradėjus, aišku,., kad 

netrukus pasirodė tokio visuomenės sutvarkymo pa- 
sekmės : 

Kitais kartais net dvvai, jei pamatei vagį, 
Ar sutikai girtuoklį, išgirdai melagį; 
Šiulerį, kortauninka, niekas nepažino, 
O mergmoterių amžiri nebuvo regėti. 

Išidealizavęs- praeitį ir niekais pavertęs dabartį, 
poėta ima net abejoti, ar kartais aukštybėse ne tokia- 

pat suirutė, ne tas-pats pagedimas? Bet vos spėjo tai 

pamanyti, kaip tuoj atsimena, jog tų aukštųjų nei 

teisti nei teisinti nevalia, nes 

Tėvas mano sakė man prieš vėją nepūsti, 
Nes neprider, o antra gal da kas^ apskųsti. (14) 

Ir visame kame ir visur poėta “nepučia prieš vė- 

ją’? bijodamas užgauti autoritetą ir patekti apskųstųjų 
eilion. Pasiviškumas visuose gyvenimo apsireiški- 
muose ; užmatąmos visos dabartinio gyvenimo ydos; 
pastebimi visi tokio visuomenės sutvarkymo trukumai 

fc”Tr net-gi pasekmės, -— bet priežasčių, kurios tokią da- 

bartį gimdo, neieško poėta. Neieško jis jų todėl, kad 

“prieš vėją nepūsti” tėvas jį mokino, o patsai poėta 
visomis jėgomis semia iš vakarykščios dienos kriterijų 

*• šiai dienai ir net rytojui. Tečiau jo šeimyniniaį-vįsuo- 
meniiiio a:nd dienų apibūdinimo varsos visiškai: pritai- 
kintinos ir į musų dienas ... 

4. . 

“Mano darželis” 1811 m. rašytas apšviečia mus į 

poetą aiškiomis varsomis. Ramus gyvenimas, taikus 

sugyvenimas su žmona, išteklius visiškai bajoriškas ir 
sentimentaliniai jausmai-mintįs — gyvas pasitenkinu- 
sio gyvenimu žmogaus paveikslas, kurs talentą turė- 

damas rašo “ne pagarsinti norėdamas savo vardą”, bet 

iš nuobodžio, “su savim pasibastyti” sumanęs*). 
*) Cituoju iš “Liet. rast. ir raštin.” šliupo, rašybą pakeitęs, p. 24. 

Poškos vienalaikis, jojo draugas, tūlas Rimkevi- 
čius dar aiškiau apibudina Pošką iš šito atžvilgio savo 

laiške jin rašytame: 
Galvoj, migoj, kišenėj visako turtingas,**) 

*■*) Jr Jonas “Liet. dainiai pr. XIX šimtm.” p. 32. 
Šaukiu po šimtą kartų: Poškus yr laimingas — 

Kavos atsigėręs ir dešrų prisiėdęs, 
Kepurę pasikreipęs, dvare atsisėdęs — 

Užsidegęs pypkę, 
Atsisegęs lypkę, 
Susikeitęs kojas, 
ltašo nedumojęs 
Gražias pasakėles, 
Dainas ir giesmeles 

Nei patsai poėta neprotestuoja prieš tokį laišką, 
dar-gi patvirtina savo buržuaziniai-sentimentalinį gy- 
venimo bėgį, kuris praleidžiamas sodnelyje. Tasai 
sodnelis nors nedidelis, bet poetai reikalingas gyveni: 
mui papuošti: 

linksma, kad į kaiminystą 
Lakštingala atlėkus darže ramiai giesta, 
Vartant knygą man arba rūkant pypkę riestą. 
Ar pokaityj, po galva knygą pasidėjęs, 
Imu snausti, kad viršum pučia ramus vėjas; 
Kartais vėl kad prietelius, kaimyns atsilanko, 
Vargus, bėdas rokuojam su indeliais ranko’, 
O pirmą žodį tariant, valandos nelaukiam, 
Šalto alaus ir vieną ir kitą ištraukiam (16). 

Toks tai poėtos būvis. Ir jautri jojo širdis tarp 
gyvenimo ištekliaus vis gi mokėjo išgauti tą skambij ir 
jausmingą lietuvio sodiečio apotėozą-hymną. 

Nesvarbu kaip patsai poetą gyveno, bet svarbu tas 

ką jis jautė, ką matė, kaip savo laikų gyvenimo apsi- 
reiškimus suprato ir kaip į juos reagavo. O tasai 

reagavimas, kaip matėme, buvo tyrai poetinis, be re- 

alizmo dulkių 

Kartais iš poėtos lupų išskrizdavo kartus Aitva- 

ro juokas-pasityčiojimas juokas-bizunas, kuriuo jis plie- 
kė savo vienalaikius. Taip kaimynas negali inpiršti 
kaimynui nieku budu mergaitės iš visų atžvilgių bajo- 
ro apetitui tinkančios. Bet vos prisiminė, kad jo per- 
šamoji netuščiomis rankomis, tik “šimtas tūkstančių 
dalies”, kaip kaimynas sukruta ir net užsikarščiuoja: 
“galiu šiandien vesti”. 

i.*- rv 

Ta viena trumpute satyra' Poška nųpiejšė “dureh- 
schnitlich” bajorijos ideologiją, kuri sii kultūra gru 
mes vieton senovės palaikų, vieton amžių tvertos tau- 
tos tradicijos. ~ '!i 

Ir moters poėtos laikais nekiek geresnės buvo. 

mirštąs vyras prašo savo žmonos už kito netekėti, 
juo labiau jis pasitiki savo prašymu, neš žmonai “mei- 
lus” buvęs, bet ta jam: ... 

Dėlko gi to nuo tavęs pirmiaus negirdėja®, 
Dabar vėlu, nes kitam jau prižadėjau. (1-9) 

Arba vėl geros žmonos, matomai, butą, jeigu visą 
savo amžį išgyvenęs su žmona vyras galų-galę prisipa- 
žįsta, jog jis 

.... dvi linksmas dienas gyvenime datyrė: 
Vieną, pačią kad vedė,'antrą, kad ta mirė. (20) 

Sveikas, tyrai skambąs tasai Poškos pajuokimas 
virpa gyvais žmonių prietikių paveikslais ir tveria sa- 

votišką anų laikų typų galeriją. Nepilna butų toji ga- 
lerija jei praleistumėme kunigus, vyskupus ir kitus vi- 
suomeninio surėdymo sluogsnius. 

Vyskupui laiminant minioje stovi sodietis ir ne- 

nusiima kepurės. Jojo sveikas, nerangus, baudžiavos 
užguitas protas žino, kad Dievas visagalis,, kad Jis, 
anot pamokslininkų, kiaurai, viską mato ir girdi. Ir 

vyskupui barties pradėjus, girdime tokį atsaką: 
v Mylista, veltui taip‘supyko, 

Kės jei tavo žegnonė ątiprią galę turi, 
Kodėl negal pereiti kiaurai per kepurę? (18) 

Pamokslininkų, matomai, savotiškai anuomet liau- 
dis ir inteligentija mokyta. Aiškios Dievo a ta pa- 
mokslininkų žymės užeinamos “Tepliotojuje”. Ir svei 

kaprotis, tiktai tiesų prigimtosios logikos kelią pa- 
žįstąs Poškos “mužikas”,, stebisi tan paveikslam Nors 

tapytojas piešia jį sulig kunigo idėoologijos, bet kai- 
mietis atsimena, jog tasai keršto Dievas pevien kerši- 

na, kartais ir laimina. Ir gema kaimiečio galvoje klau- 

simas:, 
Ponui, ar Dievas toksai smarkinmkas, 
Kad taip Jį pieši? 
Rankose žaibai, dėl griešiinkų baimės, 
Kuoingi tad Dievas išrinktuosius laimįs? (11)) 

Tečiaus tasai sveika protis Poškos “mužikas”, bū- 

na ir nerangus. Atidžia jis negal pasiskųsti, tai ne 

“mužiko” reikalas ir todėl mylimoji poėtos tabakiera 
žūna po'Liūdės ratų. a / 

C Ant.kiek tracijos.nykimas sparčiai-Jlna.per visus 

sluogsnius, ant tiek naujosios kultūros nuograibos per 
bajoru koštuvą dar labiau tą nykimą pastumia. -I# 

tos papročių kovos poetą semias medžiagą toms tikrai 

puikioms satyroms, kuriose ne tik vieni pajuokos ele- 

mentai užslėpti, bet šalia jų randame I8ikp#ž^me, iš ku- 

rios fotografiškai galime Poškos laikir įfrjl 
rimti Sįrifimentalk^nfl š i# šit'tvrnse 

^atrestau- 
bet. saty- ruoti. Sentimentalizmas ir satyrose ž; 

ra pati iš sAvęs t 
talentas ištesi iš sentimento gehniij ir medžiaginio iš- 
tekliaus išgauti gyvus, sveikus ir realizmu pažymėtus 
akordus. ’£ 

Praeitis paliko mums vieną vargą, kuris neišveng- 
tinai turi atsispindėti kiekvieno platesne erudicija lie- 
tuvio r ašy to j aus raštuose. Tasai vargas — lenkiška- 
sis klausimas musą tautos gyvenime Poškos veikaluose 

silpniau atsispindi, negu jaunesnios kartos rašytoją 
veikaluose. Užtad Poška turi kategorišką nutarimą 
tiems išgamoms, kurie iš tėvynės bėga ir ilgainiui jos 
priešininkais virsta. Tą savo nutarimą jis išreiškė 
“Užraše Katelinai” ir tenais randame, jog minėtasai 

išgama tiktai vieno galo tegali laukti: “nuo lenkto 

kalavijo, ar pakarts tur mirti”. 

Tokį rustą sprendimą ištaręs, poėta savaimi rei- 

kalauja būti tuo, kuo likimas skiria būti, bet nebėgti 
nuo tautos ir negerbti svetimą Dievą. 

Ir Vilniaus pilies griuvėsiai sužadina Poškoje dar 

stipresnį, tvirtesnį tos senovės pasiilgimą* kuomet šian- 
dieniniai gruvėsiai jam primena kaip tai kitados 

lietuvis kapoj skytui sprandą, 
Ar kryžiokus mūsiškiai kada apgalėjo, 
Kada Pruts, Tyrs, Dunojus jų saitus dėvėjo, {12) 

Ir tarp tą kovą-žygią anuomet tie griuvėsiai “tau- 
tiškos garbės laikė gandą”. Šiandien visai kito- 
niškai! Šiandien materialiniai paliegęs dykūnas ska 

tikus sename bokšte rankioja iš atsilankančią — šven- 
ta vietės pagerbimo vieton įsiskverbė kultūrinis van- 

dalizmai variokais mainikaująs, yt bankrotas idėomis. 
Jei Poška šiandien pamatytu to kultūrinio vanda 

lizino reginį, jis jau neprašytus jos: 
Pilie sena, neminėk išgamų, nebradų, į; f | 
Neminėk tą, ką tave viltviliai prarado, ■> į 
Nes, jei pagal nuopelnus, visus lygiai peiktam, 
Bijausi, kad visą mūs tautą neprakeiktom! (22). 

Jis šiandien aiškiai butą įsitikrinęs, kad ant tau- 
tos kaž kokio Dievo-pikčiurnos prakeikimas kabo pa- 
vidale kultūrinio vandalizmo tą, kuriems jis pats mir- 

tį nuo “lenkto kalavijo”, ar nuo “kartuvių” lėmė. 
Iš tos bistorinės vargo palaikos liko ąunkį visos pa 

keliama tautos prikėlimo našta-bistorijsį taip stipriai 
surišo musą likimą su lenkais, kad, sulig Poškos, nė 
ra tokios kietos širdies, kuri dėl tos nelai&ės nebūtą dū- 

savus, nes 

Dabar, kad buitį tavo su lenkais sumaišo, 
Lygiai tu ir tėvynė tavoji pragaišo. 
Kad ant lakšto pasaulės nėr lenkų, nė tavęs 

Ir šios dienos lietuvis turi daug vargo padėti, kad 

priminti pasauliui, jog lenkas ir lietuvis tai du, visiškai 
skirtinu žmonijos sąnariu tūlą bistorijos periodą bendrą 
turinčiu, kuris abudu prie bendros pražūties nuvedė. 

Poškos dūsaująs ir ilsįsis keleivis ant Vilniaus 

pilies griūvėsią nevieną graudžią ašarą pralies dėl to? 

praeities, nevieną neteisą žodį ištars ant skaudėją ne 

pasirūpinęs savyje tautos nupuolimo ir skurdo ieškoti. 
Akis atsirems Katedron, kurios pašventimo dieną 

poetą taip neteisingai, taip skaudžiai užgavo senovės 
lietuviu tikėjimą pavadindamas jį “bepročiu ženklu 

stabmeluijos”. Juk ne tame “beprotiškumas”, kad 

skaitlinga tauta ilgus šimtmečius išpažinojo stabmel- 

diją — politeizmą, iš kurio stengė sutverti tokią gi- 
lią ir aistetišką dvasios kultūrą. Lygiai ir ne tame, 
kad, politikinėms sąlygoms atsimainius, visą tauta pri- 
ėmė monoteizmą — krikščioniu tikėjimą. Sakyčiau, ta- 

me fakte daugiau sveiko proto, jei iš klaidingos poli- 
teizmo idėologijos tauta perėjo monoteizman ir peikti 
bei šmeižti praeitis neteisinga. 

Jei Katedros .pašventimas, sulig Poškos, begaliniai 
žymus faktas tautos gyvenime, tai dar iš vieno to fak- 
to negalima išvesti, buk jau. 

... Lietuvai nėr gėdos. 
Savo ženklą statyti prie graikų pelėdos. (24) 

Jokiai tautai nėra gėdos ir negali būti jos savo 

ženklas šalę kitos tautos ženklo statyti. 
Graikų pelėda — toji nemarioji graikų filosofų 

mintis, kuri ir šiandien iš amžių praeities kalba, tai 
toks žymus ir milžiniškas faktas, kad jo prie Katedros 

pašventimo visiškai nėra kaip prilyginti. 
Tuose visuose apsireiškimuose matome Pošką gi- 

liai tikinčiu žmogumi, kuris religijinio ekstazo pagau- 
tas, o sentimentalizmo vedinas, daro visiškai nesuly- 
gintinus sulyginimus. 

Iš paties Poškos raštų žinome, kad jo sodne augąs 
ąžuolas Baublys buvo paverstas arehaiologijos muzė- 
ttmi. Gaila, kad trūksta smulkesnių to Baublio vidaus 
turinio aprašymų, iš jų daug medžiagos poėtos giliau- 
siam apibudinimui galima butų pasemti. 

Poškos prietikiai su Tadu Čackiu, su vyskupu ku- 

nigaikščiu J. Giedraičiu nėra aiškus iš jo raštų. 
Viena, kas galima pastebėti, kad prietikis su vysk. 

Giedraičiu yra ankštesnis ir abudu rašytoju riša idėji- 
niai ryšiai, lietuvių dvasios kultūra ir jos plėtojimas. 
Taip Poška taiso tulus vyskupo vertimus iš Torkvato 
Tassos ir, anų laikų papročiu, susirašinėja su vyskupu 
eiliuotais laiškais. 

Prietikis su T. Čackiu šaltesnis, paremtas archaio- 

logijos tyrinėjimais. Kors Poška bando įeiti ankštes- 
niu priėtikin su Čačkiu, kas iš jo, taip-pat eiliuoto, laiš- 
ko matyti, tečiau iš Čackio pusės tokios tendencijos ne- 

matome, ar gal to prietikio dokumentai musų dienų 
neatsieke. 

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS. 
(1835—1902). 

|Įį Laiųiiųgešniskiek liięlmęis teko vienaip didžiausiu 

lrgšiollaikinių musų poetų. Iš Baranausko gyvenimo 
turime žinių, kuris šiek-tiek aiškiau apšviečia bent pir- 
mąjį jo gyvenimo perijodą. Žinios tos dar nenuosto- 

vios, todėl jomis naudoties neišdrįstu, kad neklaidiuti 

skaitytoji!. Tik paduodu čiouais literatūrą apie vysk. 
Antaną, iš kurios žingeidaująs skaitytojas nors ri ne- 

daug, bet šiek tiek pasinaudoti gali. 
Apie jaunybės dienas ir gimtosios kalbos rolę po- 

ėtos gyvenime patsai vysk. Antanas duoda mums ži- 

nias laiške prof. Weberin ;*) "Pirmieji tiesos spinduliai 
Draugija ’ 1907 m. N. 2. 

mano prote lietuviškai man krutinę sukaitino, sudre- 

bino. Mane motutė lietuviškai supdama lyliavo, auklė- 

toja lietuviškai pasakas sakydavo. Pirmosios dainos 

lietuviškai man širdin kliudė” ... 
Tasai poėtos prisipažinimas pats už save kalba ir 

jokių paaiškinimų bei išvedimų nereikalauja. Mano 

uždaviniu šiuo tarpu yra parodyti kokiu dainių buvo 

Baranauskas ir kaip jis išrodo savo raštų šviesoje. 
Biografai ir matografistai tepasirupinie kuovei- 

kiausia apskelbti surinktas žinias apie dainių, kad per 

apsileidimą ir dvasios snaudulį nenusinešti jų ten, iš- 
kur niekas nebegrįžta. 

P. Vilkaitis kitados*) gyrėsi turįs surinkęs me- 

*) “Vilniaus žinios’’ 1906 m. N. 4. 

clžiagos iš poėtos gyvenimo. Apskelbtaisiais jo žinių 
trupiniais šiandien mes jau nebepasitenkiname. Vi- 
suomenei ir raštijos historijai jos jau priklauso, bet ne 

pavieniams žmonėms. 

Ko taip gailiai verki Motinėle brangi? 
Ko taip gausiai Tau per veidą ašarėlės krinta? (P. G. G) 

Klausė anuomet poetą tėvynės ir drauge su ja 
verkė, drauge gausiai “ašarėles” bėrė, dėl tų vargų ir 

nelaimių, kurios yt Sata-gyvatė, amžių kelionėje, mirš- 
ta ir atgema kaskartą kitokių, ne vien išvydiniu, bet ir 
Viduriniu rūbų pasipuošusios. 

Kitados kryžiuotis, lenkas, rusas tik ir betykojo 
caip nors iš pasalų lietuvį grybštelti, kad ir skatikinė 
nauda iš tokio grybštelėjimo turėti. Šiandien kitokie 

smaugliai: 
Prašalninkai spaudžia iš keturių šonų, 
Geidžia trokšta mano mirties ir vaikelių galo. (G. P. 6) 

Šiandieninė vargo gyvatė piktesnė už praeities ko- 
7as; šiandien ji susimaigė “devynių nelaimių” vaini- 
kan ir pati peršąs Lietuvos karunon. Prie to jos sten- 
girnos prisideda ir patįs lietuviai, nes jie 

Nebeklauso mano balso, į žabangas lenda; 
Meta mano kalbą o svetimą tveriąs. (G. P. 7) 

Tokin tautinin suiriman susipynęs lietuvių gyveni- 
mas turi turėti kokius nors šaltinius, kurie tvykstantį 
upelį šelpia. Tokiuo šaltiniu esąs “paslaidimas”, kuris 

... iš miestelių sraujom upėm tvinsta. 
Tokio-gi “paslaidimo” viešpatavimo pasekmėm tokios: 

t (Toliaus bus). 

teismo ištol siekia. 

i “KATALIKO” AGENTAI. 

JUOZAS SZLIKAS 
‘KATALIKO’ OSr’EPALIšKAS 

AGENTAS. 
Turi tmsą užrašinėti laikraštį “Ka- 

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

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas. 

1’. Audrius .'ireviėe musą keliau- 
janfis agentas po visą Cbieagą. Pas jį 
galite drąsiai ūžt įrašyti laikraštį “Ka- 
ta!.ką”, priduoti apskelbimus ir kito- 
kius drukoriškus darbus. 

“Kataliko” Išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. ■ 

J. K. Valinskas. J419 Wentwortb Kr. 

ST. CHARLES, ILL. 
S. Kiela, P. O. Bos 16. 

\VILKES-BAlMiE, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviče, 501 New #Grand 8t. 
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.Pakarkite, 1032N.Wasbingtonšt. 

GBAND 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, Boi 453. 

W. LYNN, MASS. 
W. VVaicenavicze, 26 River S t 

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

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

77ATERRURY, CONN. 
Sab. IValenlings 370 HAtffbold st. 
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St 

VVORCE8TEK, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St 
M. Paltanaviče. 15 Millbury St 

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

Jos. Uickis, 781 Cliford Ar. 

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauckas, 415 Middle 8t. 
Jonas Bagdonas, 106 Maple Street. 

NEW tmvEN. CONN. 
Kaz. Makare v teze. 255 Waiiace St. 

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. P. Sabaliauckas. 26 Murduck 8t. 

SWOERS, PA. 
G. K. An’anaitis, Boz 22 

BROCKTON, MASS. 
R. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
JohB Ramaaauckas, 135 James St. 

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

LEWISTON, ME. 
Kazys Vilniškis, Boz 30. 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Sabast. Valantinas, 370 Humbold 8t. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St 

OHICAGO, TT.K 
P. Monkus, 2345 W. 20 8t. 
A. Gembutas, 3036 Union 8t. 
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
P. Laikar, 710 W. 14 Plaee. 
V. Stulpinas, 921 — 33rd PL 
K. Steponis, 3241 Illinois Ct. 
Dom. Venckus, 3g22 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

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

SO. OMAHA, irEBR. 
P. Versacki, 261 So. 33rd St. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukys, 1*08 E. 25th St. 

CAMBR1DGE, MASS. 
P. Bartkeviče, 877 Cambridge 8t 

Kur galima gauti “Katali- 
ką” pavieniais numeriais. 

CHICAGOJE, ILL. 
M. J. Yantnevicze, 670 W. 18 St. 
u, J. Vdlaakas, 345 Keusington Ar. 
P. M. Kaios, 1607 N. Ashland Av. 

SO. BOSTON. MASS. 
p. Mlkalauokas, 248 — 4 8L 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevicze, 255 Wailace St 

EL1ZABETH PORT, N. J. 
D. Boczkus, 211 — lts St 

BROCKTON, MASS. 
Ch. Tamuleviče, Boi 108, Montello Sta. 
si. P. Miszkiuls Co., 25 Arthur St 
John J. Kamanoskt, 135 Amen St 

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

HUMFORD, MAINE. 
Jenas Kalvelis, 222 Pine St 

LAWBENCE, MASS. 
A. F. Svirta, 31 Union St 
A. Kcmanoskl, uoįį Oak St 

LOWEI£, IIASS. 
L. Stakeliunas, 69 Charles St 
Ls‘ 

NEW HAVEN, CONN. 
JF, J. Vaitkevičius, 1 48 Walnnt St 


