
KAZYS PUIDA. 

Musų Dainiai. 
--Kritikos Bruožai.—— 

Nur der verdient sich Freiheit wie da3 
Leben, 

Der taeglich Bie erobern muss. 
Goetbe. 

(Tąsa). 
Meilės idealą vysk. Antanas ankštai jungė su Die- 

?o meile, gal perankštai, bet kaipo kunigas kitaip da- 
ryti ir negalėjo. 

“Pasikalbėjimas Giesmininko” nėra tyrai poetinis 
veikalas, tai greičiau poetinis traktatas, dainiaus dia- 
logas su tėvyne, — politiniai-tautiniai-socialinis ieško- 
jimas busimųjų tautos atgimimo takų, kūrins vysk. An- 
tanas taip aiškiai įspėjo ir kurie ištiesų musų gyveni- 
me veikė ir dar veikia. Aušriečių idėa jau nutilo, o 

“mokslas par kunigo lupas” ir mokslas — šiandien 
varžytynių dienas pina viešame tautos gyvenime. 

Meilės idealo skelbimu vysk. Antanas artimas rusų 
Tolstojui ir net netolimas šiame atvėjuje nuo kraštuti- 
nių partijų. Vienas tiktai skirtumas tarp kairiųjų ir 
vysk. Antano: priemonių skirtumas. Vysk. Antanas 
atideda savo idealą ant laiko, kairieji kuoveikiausia jį 
įvykinti stengias; vysk. Antanas veda žmones prie mei- 
lės idealo per bažnyčią, kairieji šalę bažnyčios per kovą. 
Galutinasis gi abiejų tikslas — vienas tas pats 

3. 
Vysk. Antanas gyvai jautė kelektyvinį Lietuvos 

vargJl> suprato jo pasekmes, kurios ilgainiui turės apsi- 
reikšti lietuvių tautiniai-politiniame gyvenime. Spau- 
dos uždraudimą, matome, dar giliau jis atjautė, nes 

skundžias 
Anei rašto, anei d nik o mums turėt neduoda 
Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda. (K. P.) 

Kitados kitaip buvę! kitados šiandieniniai lietu- 
V>v- vių valdovai nulenktomis galvomis atidavė savo sosti- 

nės raktus Algirdžiui ir prašę jo 
Kad lietuviai Maskvos mūrų nedaužytų 
Ir maskolių šalies ragan nevarytų. IK. IV) 

Jei, girdi, anų dienų lietuvių valdovai butų nu- 

manę, kad situacija gali pasikeisti ir valdovai valdi- 
niais pavirs, tai butų kitokią išeigą suradę — 

butų visiems vietelę pramanęs 
Ir subrukęs visus už kalnų Uraliaus, 
Arba laikęs butų be laisvės, karaliaus; 
Bet matydamas juos, kad niekam netikę,- 

^ I\.ad nuskurdę visi, visiškai nuplikę, 
Nenorėjo nagų dėl niekų sutrinti 
Ir daleidė Maskvai tykiai sau gyventi. {Iv. P.) 

Tame leidime “tykiai sau gyventi” žiloje senovėje 
buvo užsislėpusi tragiška busimtijų lietuvių būtybės die- 

nų išeiga. Jon prisidėjo tūli jaunesniojo politinio tau- 
tos gyvenimo faktai ir valstybės likimas buvo nu 

spręstas. 
Kova už tautinius idealus, kaipo tokius, pamena ži- 

lą senovę, jie ne siu dienu vaisiai, ir ne nuo ketmono 
Chodkevičiaus ar Januso Radvilo savo metus skaito. 

Valstybiniai-tautinis idealas skirtinas nuo kolektyvinio 
tautos tautinio idealo. Tą aiškiai numanė vysk. Anta- 
nas ir antrojo gaivume bei kuone gamtinėje jėgoje matė 

jis lietuviu tautinio atgimimo branduolį, o kaipo ne- 

paprastai gilus lietuviii liaudies dvasios žinovas, jis 
užjautė dieną brėkštant ir todėl, be jokio svyravimo še- 

šėlio, tarė: 
Neįveiksi, sunau Siaurės — musu širdįs tvirtos, 
Seniai buvo išmėgintos, seniai keptos, virtos. (K. P.) 

O tečiau, važiuodamas akademijon, Peterburgan, 
poėta pajuto širdyje svyravimą, kuomet su gimtomis 
vie+omis atsisveikino. 

Sudiev Anykščiams, 
Sudiev Utenai 
Sudiev Lietuvos kalnams. 
Kasžin ar grįšiu, 
Maž ten supusiu 
Žieminių gudų pusėj, 
O ir sugrįžęs 
Savon šalelėn 
Ašarėlėms paplusiu, 
Maž rasiu vargus, 
Nelaimes, bėdas. (K. P.) 

Kitaip poetą ir negalėjo su tėviške atsisveikinti, 
nes išpasalu slenkančioji reakcija nieko gero nesiūlė. 
Užtad tame atsisveikinime poėta apreiškė visą savo ne- 

išmatuotiną tėvynės meile; kančias ir sopulius, kuriais 
kamavos jo jautri širdis dėl tėvynės nelaimių. 

Ilga kelionė arkliais iš Lietuvos Peterburgan — 

tai ištisas kaleidoskopas, įvairių-įvairiausios pažintis 
Ilgi vienui-vieno būties metai svetimoje be gimtųjų, 

inprastųjų reginių — inkirųs jausmai ir atminimai ne- 

suvaldomi, kuomet 
širdis traukia ten, 

Kur mažutės grįčios. (K. P.) 
O rusės inkalbinėjimai, su kuria poėta pakeliui su- 

sipažino, jos Rusijos girimas priveda poetą prie liūdnų, 
skaudžių tuo savo liuduumu palyginimų, kuriuose atsi- 
spindi praėjusių ir busimų laikii tautinės nuoskaudos. 

Maž nebūt plati jų Keva didžioji, 
Maž netaip smarkiai mariuos įtekėtų, 
Maž jai vandenio nepakaktų sraujo, 
Be musų verksmo, prakaito ir kraujo. 
Maž ir šilkai jų taipo nečiužėtų, 
Maž ir jų auksas taipo neblizgėtų, 
Kad nebūt musų prakaitu išspaustas 
Musų ašaroms ir krauju nuplautas! 

Taip liūdnai mąstė poėta netolimą pSieitį prisi- 
minęs. Ir dabartis nekiek geresnė ir graža&ė už pra* 

eiti buvo, bet ji galinga buvo tuo, jog ji artis ir sa 

vyje slepia būtybės jėgą. ut-- 11 

Nesugundė vysk. Antano rusės pagynų fcyranai Eu 

sijai, nesuviliojo nė Nevos krantai, nė turta^ Jo tėvy 
nė dėvi kankintinės aureolę ir toji aureolė nesulygina 
mai skaistesnė už visas grožybes. Tojtrka»kynių au 

reolėje slepias magiškoji grožė, kurią pajutęs, nevienas 
žmogus negalės jos užmiršti. Ir poėta piešia rusei tą 
liudinčiąją savo tėvynės dailę-grožę, kuri jo širdį už- 

kerėjo, užburė: 
Gražesnė Lietuvos Anykšta, 
Gražesniai musų trinitėliai stovi, 
Gražesnės musų, nors surukę, grįėios, 
Gražesnės musų medinės bažnyčios. (K. P.) 

O liūdnos mintis apie tautiečių dabartį nepalieka 
poėtos, tartum susitarusios smenga pajautimų pirma- 
pradinėn versmėn ir žadina tenai jausmo jėgą, kad toji 
vaizdu-sopoliu prabiltų ir vaizdą-reginį sutvertų: 

Netaip skamba akmenėliai padkavoms daužyti, 
Kaip vaitoja musų broliai šiaurėn išvaryti; 
Netaip staugia platus plentas gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja musų žemė po svetimais ponais. 
Netaip puola drėgnas rūkas kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai musų brolių ašarėlės krinta. (K. P.) 

Kelionėje tos mintįs-sopuliai kankino poetą, grau- 
žė jo jautrią sielą. Bet drauge su tais sopuliais ir to- 

mis kankynėmis gyveno kitas jausmas-supratimas. Tai 

buvo anoji jėga-mintis, kuri, nors abejojanti ir liūdinti, 
bet surado savyje tiek galiūno jėgos, jog sušuko atsi- 

sveikinant su tėviške: j 
Nu Lietuva, nu Dauguva, pasiliki! sveikos. 

Tegul sveiki šioj šalelėj visi žmonės laikos; 
Tu Letuva, tu mieliausia mano motinėle, 
Tu Dauguva, tu plačiausia Lietuvos upele. (K. P.) 

Ir tame sušukime tiek vilties, tokios gaivios, stip- 
rios, galingos, kad abejojimams jau vietos visiškai ne- 

belieka. Bet ir nėra abejojimams vietos ten, kur so- 

pulys tveria jėgą, kur viltis rytojum įsmeigė akis, kur 

mintis varu stengias busimųjų dienų uždangą praplėsti 
ir tautos prisikėlimo dieną apreikšti. 

* 

“Keliones Peterburgan” neturime atskira laida ir 

godėties reikia, kad tokios turiningos mozaikos negali 
visi atsiekti. Kaip iš turinio atžvilgio, tkip'dr iš poeti- 
nio — “K. P.” vietomis pralenkia ir “Anykščiu Šilelį”. 
Čia turime prasmę, turinį, puikią formą!’ir net eiliavi- 

mo įvairumą. D argi tenden ei j inėse eilėse JU’ ten for- 
ma tokia švelnutė, lygi. 

Oi su malda dūšiai saldu, 
.Širdžiai ramu, drąsu, gryna: 
Taip kaip lietus sausas vietas 
Malda dūšią atgaivina. (K. P.) 

Kas nepajus šiose eilėse dailios;^ 
Irauge turiningo, puikaus maldos ga 
lininio. 

Žodžiais malonės Lietuvos žmonės 

[los? ir 

į;apiH>u- 

Potruptį bara, baudžia, 
Truptį pabaręs, žodį ištaręs 
Ir vėl ant širdies glaudžia. 

O čia kokia daili skiemenų harmonija, koks įvairus 
eiliavimo būdas ir koks nesulygintinas vienos lietuviu 

žmonių budo ypatybės aprašymas, apibudinimas. Ta- 

rytum senovės “žiniuonis”-burtininkas skleidžia slaptą- 
sias lietuvio sielos knygas ir skaito jo budo panagę, lyg 
prakilnų hymną giedotų ... 

4. 

Lietuvių liaudies dainos ligi smulkiausių, vos su- 

voktinų ribų piešia lietuvio sielos aukštą prietikį su 

gamta. Kartais rodos, jog tasai prietikis tai senosios 

stabmeklijos palaika, kuri ilgais šimtmečiais lietuvio 

sielą auklėjo ir liejo jon gamtos supratimą bei atjauti- 
mą kaipo neišvengti na, būtiną ir jo paties dvasios bū- 

tybę pagilinantį balsimą. Gamtos gerbimas pas lie- 
tuvius ilgainiui persikeitė gamtos supratiman ir at- 

jautiman: — maldininkas suprato savo dievaičius, at 

jautė jų geruosius bei bloguosius norus ir susigiminiavo 
su jais, ir jau nekaipo su dievaičiais, bet kaipo su sau- 

lygiais, suprastinais. 
Tą bendrąjį lietuvio ryšį su gamta, tą gamtos at- 

spindį lietuvio sieloje ir jo gamtos mistiškąjį suprati- 
mą nupiešė vysk. Antanas “Anykščiii (šilelyje”, kaip 
nieks dar nebuvo to prietikio nupiešęs. Šioje poemoje 
vysk. Antano talentas atsiekė tas aukštybės, iš kuriu 

liejas skardus tyrosios poezijos aidai ir savo galybe vi- 
sus pajautimus žadina. 

Bet ir veikalas šis gimė išskirtinose ̂ ąlygose. To- 
kiam veikalui sutverti, reikėjo poėtos fįvenžiausi bei 

slapčiausi jausmai-brangumynai sujudinti, užgauti tos 

nenuilstančios nuoskaudos jėga, kuri stebuklus tveria, 
— reikėjo visa poėtos esybė ligi pačių padugnių sudre- 

binti, kad ji nemirštamais akordais prabiltų ir pasau- 
lio būtybės hymnan savo sielos dalelę įnfeštų* 

Tąją nuoskaudos kibirkštį vysk. Antąno krutinėję 
užžiebė 1857—58 metais kun. Gabšys, 'kuomet musų 

poėta dar dvasiškosios seminarijos mokiniu tebuvo. Iš- 

gama lietuvis, kitų dievams vergaudamas, ųiekino ir 

žemino savuosius, ir toksai savųjų niekinimas iššaukė 

vysk. Antano pasipiktinimą, pasibiaurėjimą, kurio vai- 
siu ir buvo “Anykščių Šilelis”*). 

Visos pajautos, visi vaidintuvės, širdies ir sielos 

virpėjimai susidėjo tan prakilnian lietuvio psychikos 
hymnan-vaizdan. 

Gal tėviškėn sugrįžęs jaunutis klierikas, pajautimų 
vėsulos nuraminti nestengiąs, išbėgo laukan, kad miške, 
sulyg bočių papročio, suraminimą rastų. O čia jo 

*) Žuirek: Gabija. A. Jakštas: “KasAnkvčpč A. 
Baronui “ Anykščių Šilelį”, pusi. 24. \ 

r... -.. BŠteka- 

ikims atsivėrė tuščias plotas, lyg Kartagos griuvėsiai, 
ant kurių riogsojo tik 

rūmas suiręs, nudegęs, 
Lyg kokio miesto išgriuvus pustynė, 
Lyg kokio raisto apsvilus kemsynė! ... (A. Š. 3) 

Ir tuomet tai skrido iš dar labiau sužeistos poėtos 
krutinės anasai skardus vaitojimas: 

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas jusij grožei senobinei tiki? (A. š. 3) 

o toliau, lyg tilstą sopulingos sonatos, fortissime 
paimti, akordai, lyg skaudulingos realizmo bangos 

... tik ant lauko pliko 
Kelios pušelės apykraivės liko! (A. Š. 3) 

Iš tų sopulingų apsivylimų, iš tų ramybę sudrumž- 

džiusių kančių ir" gimė prakilniausia ir puikiausia lie- 

tUYit} raštijoje tyrai tautinė kunu ir siela poema. 
Anuomet, kad mišku ėjai tai net “akį veria”, 

“linksmina dūšią; ažu širdies tveria”. Ir širdis pati 
klysta sukilusių pajautimų bangose, apsalsta, ap- 
svaigsta, nežino kas su ja dedas ir pati savęs klausia: 

Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj!? (3) 
Vidudieniu, saulei kaitinant “samanų patalai 

galvą int save traukia”. Pavedęs aplinkui akimis ma- 

tai stebuklingąją grožės ir slėpinio viešpatiją, kurioje 
Putinai krauju varva 

• • • 

Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustoję: 
Lyg tartum čia žalktienė patį apraudojo. (5) 

Ir svajonė skrysta pasakos srytin, ton žilon burtų 
gadynėn, kurtoje Eglė žalčių valdove buvo, kuomet 
liaudies vaidintuvė erotinių prietikių nė dievams ne- 

gynė ir giminia vos su jais. 
O kuomet miškas pražysta, kuomet jaunutė gyvybė 

deivės žiedan užburta prabįla kvapties byla, tuomet 
Tartum miškas kvėpuoja ... 

... giria, pieva ir laukas sustarę, 
Iš brangiausių kvepalų mišinį padarę, 
Dievui ant garbės ruko taip ramiai, taip meiliai', 
Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai. (7) 

Naktį miškan patekęs, poetą ingy j a tokius švelnu- 

čius, ištobulintus jausmus, lyg pajautos jo kultu butų, 
lyg sielos giminystės su gamta ieškotųs ir tame ieškinių 
ekstaze jis 

... girdi, kaip jaunas 
1 Lapas ar žiedelis ant šakelių kraunas. 

Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta. (7) 

Dvasiai su gamta savo bylą pradėjus, turi viskas 

apmirti, nes dvi galybi slėpinių dejas viena antrai pa- 
sakojąs ir tuomet 

širdyj visos pajautos nutilsta, 
Kamum tykumu, malda, dūšia dangun kilsta. 
E kai jau,, dienai brėkštant, rytai šyiesa. tvinksta, 
Pagos pilnos žolynų žemyn galvos, liflfcvfcu 
Tada Šilas nubunda, visa įra tyla 
Prasideda pamažu šventa dienos byla. (7) 

Ir’ negali poėta tos miško stebuklingosios grožės 
užmiršti, negali atsižadėti vakaro poezijos, kuomet 
paukščiai prabįla. Invairi, nesuvoktina sparnuočių 
byla. Tečiau iš tos bylos išsiskiria vienas 

... už visus viršesnis lakštingalės balsas: 

Pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyt, skalsus: 

Skamba, ūžia per krumus ir kitaip mainos, 
Ir vis dušion intsmenga — lyg Lietuvos dainos. (9) 

Visą tą miško bylą kuopon sudėjus, suėmus visus, 
kadir mažiausius, jo gyvavimo apsireiškimus, apturė- 
sime tąją “sutartinę”, kuri musų klausą ir pajautą ati- 
traukia nuo žemės, nuo kasdieninių vargų, išdailina vi- 
sus jausmus bei troškimus ir dvasiai su dausomis kal- 
bėties leidžia. 

5. 
Tokie reginiai-pajautos kitados buvo kasdieninė 

anykštiečių duona, nes šilas visoje savo gyvybės skais- 

tybėje jų akį vėrė. Ne vienomis akims tai pramonėlė, 
šilu lietuvis savo stabmeldijos liekanas gaivino, kurios, 
naujos tikybos apšviestos, virto giliu inpročiu, įsišaknė- 
jo lietuvio sielon ir nenorėjo nebylios kalbos su seno- 

vės dievaičiais sutraukyti. 
Ai būdavo, būdavo iš musų šilelio 
Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio! 

O toji “ramumėlio” versmė liejos lietuvio sielon, 
ton atjaučiančion, suprantančion sielon; gaiviu vėjeliu 
joje slankiojo ir, bangon išaugus, prabildavo ašarų 

šaltiniu, ir būdavo tokiu ir labai dažniii atsitikimu 
lietuvio gyvenime, kad 

Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino. 
E tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia, 
Ė tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia; 
Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai atgaivinta, 
Ir,lyg rasa per veidą ašarėlės krinta. (!)) 

Susiraminimo “ašarėlės krinta”, santaikos su gy- 
venimo apsireiškimais ieškąs lietuvis ašaromis aplaisto 
tą ieškiniu taką ir miškui savo slėpinius išpasakoja, 
nes žino, jog toji byla bus aukštybių išgirsta ir nieks 
ten jo sopulių-vargų nepašieps, neišjuoks. Ašaromis 
nuplauti, sulaistyti ieškiniai, tie tyriausi žmogaus sie- 
los žemčiūgai, nenumiršta, jie drauge su mišku veikia, 
budi ir sielon ramumo įneša, ano šilelio ramumo, kurs 

ilgai krūtinėj kvėpuoja; 
Atsidusus krūtinė, lyg giria, linguoja. 
Lyg, tarytum, ramumas taip dušion intslinko, 
Kad net dūšia, kaip vargo pribrendus, nulinko. (9) 

Ir tasai sielos ramumas, tasai jos pribrendimas 
nenueina vėjais. Lygsvarą ingijus, siela verpia tolyn 
savo būtybės siūlą, kuriam slapčiausius ir giliausius 
pajautimus atiduoda. Iš to tai būtybės siūlo verpimo 

Iš to, matai, ašaros ir atsidusimas, 
Iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas. (10) 

Tas viskas kitados būdavę, kuomet miškai aplin- 
kui praamžinąsias durnas dumoję, kuomet lietuvis miš- 
kan kitokiomis akimis žiūrėjęs, — šiandien-gi 

(Toliaus bus). 
.. , 

; 

“KATALIKO” 
AGENTAI. 

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS. 

Turi tiesą, užrašinėti laikraštį “Ka 
taliką ir priiminėti už jį prenume- 
ratą, rinkti (trukus ir apekelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 

lotus. 
Jonas M. Tananeviče, 

Kataliko leidėjas. 

ANDRIUS JUREVIČE musu ke- 

liaujantis agentas po visą Chicagą. 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį “Kataliką”, priduoti apskelbi- 
mus ir kitokius drukoriškus darbus. 

• Kataliko išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas, 1419 Wcntworth Av. 

ST. CHARLES, ILL. 
S. Kiela, 575 AV. 6th St. 

AVILKES-BARRE, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Leliigh St. 
A. šeškcviče, 501 New Grant St. 
AV. Adominas, 34 Logan St. 
J. Kučinskas, 238 Slocum Av. 

ROCKFORD, ILL. 
C. Miklas, 1011 Samford St. 

SO. BOSTON, MASS. 
N. Gendrolis, 224 Arherns St. 

NORWOOD, MASS. 
J. Pakarklis, 29 Dean St. 

GRANU RAPIDS, MICH. 
AV. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St. 

SCRANTON, PA. 
J. Petrikis, * 1514 Ross Av. 
J. Digrys, 1213 Philo St. 

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

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

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

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

VVATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St. 

WORCESTER, MASS. 
.T, Vieraitis, 107 S. Harding St. 
M. Paltanaviče, 15 Millbury St. 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kasparas, 19 Štoke St. 
Jos. Rickis, 781 Cliford Av. 

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

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

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

SWOYRS, PA. 
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22. 

BROCKTON, MASS. 
R. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Ranianauekas, 135 James St. 

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

LEAVISTON, ME. 

Kazys Vilniškis, P. O. Bos 36. 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Sabast. A’alantinas, 370 Humbold St. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St. 

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO- 
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikaliauckas, 248 AV. 4th St. 

CHICAGO, ILL. 
P. Monkus, 2345 AV. 20 St. 
A. Gembutas, 3036 Union St. 
Kaz. Jamontas, 3952 AV. Lake St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
P. Laikar, 710 AV. 14 Place. 
V Stulpinas., 921 — 33rd PI. 
K. Steponaitis, 2341 Illinois Ct. 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av. 
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas A'išbara, 3019 Parnell Av. 

‘1 Aušros Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

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

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukis, 2118 St. Clair Av. 

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE- 

NIAIS NUMERIAIS. 

CAMBRIDGE. MASS. 
P. Bartkeviėe, 877 Cambridge St. 

CHICAGOJE, ILL. 
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St. 
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av. 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Marcinkevieze, 255 Wallace St. 
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St. 

ELIZABET PORT, N. J. 
D. Boczkus, 211 — Ist St. 

BROCKTON, MASS. 
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta. 
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St. 
John J. Roman, 135 Ames St. 

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

RUMPORD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St. 

LAWRENCE, MASS. 
A. P. Svirta, 31 Union St. 
A. Ramanoski, 99% Oak St. 

LOWELL, MASS. 
L. Stakeliunas, 69 Charles St. 

CHICAGO HEGHTS, ILL. 

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av. 

PHILADELPHIA, PA. 
V. Kairys, 322 Wharton St. 

WORCHESTER, MASS. 
M. P altana viče, 15 Millbury St. 


