
KAZYS ČUIDA. 

Musų Dainiai. 
Kritikos Bruožai.- 

Nur der verdient sich Freiheit wie daa 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss. 
Goetbe. 

(Tąsa). 
* visa prapuolę ... tik ant lauko pliko 

Kelios kraivos, nuskurdę pušelytės liko. (10)j 
* 

* * 

Tokia lietuvio dvasinė sutartis su mišku buvusi, 
toks miškas anuomet augęs. O jeigu šiandien ton 
liudnon žmoniti vandalizmo vieton žiuri, 

Jei ant šio išsvilusio po kalnus lydimo 
Taip daug širdyj išželia ramaus atminimo. (10) 

apie tuos laikus, kuomet “girių čia snausta”, kuomet 
“stogas viršūnėms suausta”, tai ką besakyti ir kokiais 
žodžiais išreikšti toji praeities skaistybė, kuri lietuvio 
sielą užviešpatavo taip broliškai, inėjo su ja sutartin 
ir liaudies dainą pagimdė ... 

Nuo Pantuko lig Šlavei ąžuolų daugybę 
Laikę žmonės lyg kokią šventenybę. (11) 

Matomai, buvęs tenai šventasis stabmeldijos dienų 
gojus, nes senovės dievaičiai “daugal paminklų po miš- 
kus palikę” iš anojo pasakų perijodo, kuomet 

Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčios 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčios, 
Arba ažuverst upės; (11) 

ašaka, gal žilą senovę pamenanti, ilgainiui tiky- 
binėms sąlygoms pasikeitus, buvo liaudies modifikuota 
ir bažnyčia su stabmeldija vienon tikybinėn grupon su- 

jungta. 
Šventenybė, kokios rūšies ji nebūtų, liaudies akyse 

paliks tąja nepaprasta jėga, kuri visus piktųjų pasike 
sinimus sugriauna. Ir šiuo kartu taip-pat buvę su 

velniu, kurs 
— 

... kaip tik išvydęs 
Ąžuolyną pašvęstą — ir gaidys pragydęs: 
Tuoj iš nagų palaidęs ir smėliu intmušęs. (11) 
folinio ar legendarinio fakto nuoseklumo poetai 

nei elniu — liaudies sielos akimis jis žiuri ton pasakon, 
liaudies tverenčią dvasią atvaizdina savo poemoje. O 
liaudies dvasia juk jokių historinių ar loginių suvar- 

žymų nepripažįsta tvėrimo ekstazan patekus. 
Bet liaudis gerbia savo tvarinius; ji žemai lenkias 

prieš bočių palaikas, kad jos ir nesutiktų su jos prota- 
vimais. Senovės palaikų ir įsitikinimų pagerbime, liau- 
dis konservatorius — gašlus ir "atkaklus. ^ 

Kada iš ištįso ąžuolų gojaus vos kelį nuošaliai, kur 
prie kelio, užsiliko, liaudis, senovę gerbdama, gerbia ir 
juos, nors jie savo išvydiniu reginiu tos pagarbos ir nę- 
užsipelno. Jų pagerbime liaudis gerbia bočių mintis, 
palinkimus, jų šventybes, kurios palaikos keliu, jų 
sielon įsmenga. Ir kuomet iš ištiso ąžuolų miško 
šiendien 

dar dujen prie kelio dabar tebestovi; 
Viršūnės dar žaliuoja, nors jau šakos džiovi. 
Šėnavoja juos žmonės, nei ratais netranko: 
Tūlas, ligos suspaustas, iš įžodžio lanko. (12) 

Miškas savotiniai lietuvio gyveniman veikė, pa- 
gimdė savotinį žmogaus prietikį su savim, lyg abiejų 
objektų būtybės slėpiniai vienas antrą butų supratę ir 
tojo susipratimo filosofiją sutverę. Lietuvio-gi nepa- 
prastas gamtos vibracijų atjautimas kuopuikiausia 
liudija, jok tasai susipratimas buvęs ir veikęs. 

Iš susipratimo bei atjautimo gema ir vienybė. O 
vienybės senovėje stiprios butą, tokios stiprios, kokia 
poėta nurodo miško medžių vienybę: 

Visos buvo viršūnės vienybėn suspynę, 
Kaip lietuvninkų širdįs int vieną tėvynę. (13) 

O jų prietikis su medžiais nešiandieninis, ne: 
E lietuviai su medžiais vis zgadoj gyvenę, 
Jaunystėj pasižinę ir draugėj pasenę. (13) 

Ir nesutikimų, barnių tarp jiedviejų nebuvę, 
Nes ir miškas lietuvį, kaip tik galėjęs, 
Taip visados raminęs, visados mylėjęs. (13) 

Vienas antro juodu negalėjo nemylėti ar nesura- 

minti, nes jiedviejų prietikis buvo vienas antro įsitikė- 
jimu ir pagarba paremtas. 

Nelaimei užėjus, raminos ir šelpės, kits kitam pa- 
galbos ranką tiesė. Ir taip ištiesi} buvę! 

Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, 
Samanas duonon kepę, žieves sriubon virę. (13) 

Miškas tuo metu kruvina akim žiūrėjęs savo sėbro 
skaudžion nelaimėn ir drauge su juo giliai tą nelaimę 
atjautęs. Nesvietiškai atjautęs savo sielos draugo 
skurdą ir nepalikęs pasiviniu apgailėtuoju, bet 

žmonių pagailęs,rasa apsiverkęs, 
Aukštas savo viršūnes debesin intmerkęs (13) 

nežmoniškos aukos žygin rengdamasis, lyg iš debesų, iš 

tų aukštybių busimą jam, bet laisvo noro ir dar lais- 
vesnio jausmo, žygiui iš tenais butų jėgas sėmęsis, ar 

dausų slėpinio nutarimo bei palaimos ieškojęsis. 
O dausoms prabilus, joms savo palaimą busima- 

jam brolinės meilės žygiui suteikus, miškas tuomet, žy- 
gio aukos stebuklingąją grožę jėgą supratęs, sušuko 

“Broliukai, ginkitės nuo bado! 
Palaiminta toj ranka, kur kirvį išrado!” 

Tą šauksmą išgirdęs, miško brolis suvirpėjo iš 

skausmo, nustebo, gal nė nesitikėjo tokios milžiniškos, 
savo noruose bei tiksluose svaigulingos, aukos. Bet 

miško auką jis suprato, atjautė tą ankštąjį jiedviėjų 
dvasios giminystės jausmą ir, šimtmečiams bėgant, 
dainoje pynė miškui nevystančios padėkos-meilės vai- 

niką. 
Ir skurdui numalšinti, griebės jis pasiūlyto įran- 

kio, o širdis virpėjo, ranka nekilo prie! 
skurdas « * badas « . Reikėjo * 1 re 

tokios išeigos nebuvo .>- , lir 
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je.; ilgai; 
čsior'iieįsi- 
ukos svai- 

gulingų aukštybių, neš atsitolino nuo gamtos. 
Ir virto laikai^ kuriais •>- : i ; 

Dūsaudami anūkai tuos miškus aikvoję 
Proanūkiai vežimais miestelin vėžioję,W(Į4§p- 

Juo tuolyn, juo blogyn ėjo. -y i 
E tai vis dėl arielkos;daugiausia,išlaidu. ;••• 
Visi buvę, kaip žydų šeimyna, pąslaidę,. 

Ir miško auka-žygis, materijalizmo bajųgoms plūs- 
tant, susiteršė gyvenimo dumblu, susipurvino, per atsi: 

tolinimą nuo gamtos dvasios supratimo virto žemų, 
purvinų instinktų, geidulių patenkinimu,; f 

Jaunoji, poėtos tėvų karta, kurioje atgimė gamta 
po išvydine priespauda, po reakcijos jungo, — suprato 
bočių prietikį su mišku ir susitarė mišką išnaujo seno- 

je vietoje Užleisti, nes 7 

... lietuvių dūšios, 
Senais miškais penėtos, viduj miško trąšios, 
Plikuose plotuose be miško lyg, tartum, apkursta. 
Tartum, džiūsta nuo saulės ir palengvėl skursta. 
Nors jau dabar lietuvis plikuos plotuos gimsta. 
Giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta. 
Senų miškai mylėta, tulon giesmėn dėta: 
Musų tėvėlių visos tos giesmės mokei ą. „JĮ 11) 

Nevien giesmės mušu tėvų apie miškus mokėta ir 

giedota, bet tie miškai mylėta ir aukščiausioje santai- 

koje su jais gyventa. 
Išnaujo užleistas šilelis didžiausioje pagarboje bu- 

vo laikomas, ąkyliausia dabojamas ir sergiamas. Nė 

materijalinė nauda nesugundė anykštiečių, tame šile- 
lyje jie “nelaužėnei mažiausio 'žabo”, neminint jau pie- 
džio. Net malkų svetiman miškan važinėjo... 

Ir kiek ramaus, dvasią puošenčio ir dailinančio 

jausmo tame augančiame šilelyje paslėpta: buvo; kiek 

ramios, tvirtos ber poetinės vilties jin sudėta. Gyveni 
mo bangos, lyg šlykštus pasityčiojimas iš dailiausių 
bei tyriausių žmogaus vilčių-sva jonui aįtsitjntė ant to 

šilelio “kučmeistrą”, kuris taip rupesiingaiptfšilą apžiu- 
rėjo”, kad iš jo tik “kalnai kelmuoti, pakalnės nupli- 
kę” bepaliko. Siauri varo ranka, y t sjogųtis, užgulė 
ant besiblaivančius anykštiečio dvasios, npolieė j ine dora 
suteršė ir supurvino; neteisingai apskundė ir intarė 
valstiečio prietikį su mišku. — Vagies ir plėšiko pa- 
linkimus bepridengdama valstiečiui užmestomis purvi- 
nomis ypatybėmis“ ^ 

Vyresnybei melavo; e žmonėms, kai verkei 
i ’rf jfasrųs kamšė kuįpkjiį^, -kraujo klabsMOber®? * 

C' Ir kasinėtai Anykščius:n|iško kuoptų v|rf:. į(15į < -s- 

Už milžiniškąją miško-brolio auką vdlštielis turėjo 
piktadaryste, žmogžudyste atsilyginti. Įsiverstas bu- 
vo pakelti žudingąją ranką ant to, kurį gerbė ir mylėjo 
Varu prie to priverstas buvo 

Ir varu vaisinamos-kultūros žemlens netrukus ap- 
sireiškė visame savo pilnume. 

Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti 
Aplaistyti ašaroms, giesme apdainuoti. (15) 

Tarytum paskutinę tlonį nešė vysk. Antanas tai 

senovei, kuri šiandien taip atsimainė ir tiek mažai turi 

savyje praeities varsų. Lyg rytoji} užjauzdamas, poe- 
tą iškėlė aikštėn praeities gerbtinąsias, mylėtinąsias ir 
paminėtinąsias žymes, tečiaus tos praeities lietuvio 
sielos ypatybių hymno nenutesė ligi galo. 

Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. 
Mat, toji pat galybė, kur miškus sugraužė, 
Širdį, dūšią apgriuvo ... ir giesmę nulaužė. (15) 

Po to jungo našta, kuri ant tautinės idėos gyvy- 
bės tykojo; po to varo priemonių, kurios sopiamiau- 
sion bei jautriausiem vieton lietuvį sužeisti stengės, — 

giesmė turėjo nulūžti, bet nenumirė: — dainiaus žodis 

nemarus, jei jis tautos sielą savyje taip maestriškai 

atvaizdina, kaip tą vysk. Antanas padarė. 
Iš-po varo letenos, iš-po apgaulingų tautinės idėoš 

bei sąmonės pelenų — visuomet prisikels tas, kame 
historiniai-intuitivinis būtybės troškimas slepias; ka- 
me dejų bėgis ir žygis dar paskutinio žodžio neištarė. 

Šiandien lūžta vieno dainiaus giesmė tam, kad ry- 
toj jis pats iš tos katastrofos sutvertų /‘Kelionę Peter- 

burgan”, kad tūlas tautinės sielos ypatybes dar subtel- 
niškiau atjaustų, kad jas gausesnin ir turtingesnin žo- 
džio akordan sujungtų. 

Tai ne nupuolimas, bet iškilimas aukštyn, — ligi 
neužtėmijamų apsireiškimų sąvokos bei jų jau kuone 
fiziško atjautimo. 

Vysk. Antano poezija nepraėjo be mokinės pro 
musų jaunutę raštiją, ypač pro musų dainius. Intek- 
mės bruožai, pastebimi pas jaunąją pį&štip kartą, — 

ypač pas Maironį, nors kitokiomis vargpmis, — šian- 
dien dar aiškiai nenurodytini, nes nėviUias’Jmusų die- 

nų poetą dar nėtarė paskutinio savo tvjrimp bei min- 
ties žodžio. Tos intekmės tiktai galima ̂ žjąplsti arčiau 
su musų poetais susipažinus. j ? 'S! 

KUN. ANTANAS VIENAŽINDIS. 
Ieh trage weit besš’res Verlangen. 

H. Heine. 
1. 

Ypatingos rūstybės likimo ranka globia Lietuvą ir 
jos išrinktuosius: mirštantį tik pas mus atsimena, o 

palaidotą ligi dausų iškelia, gyvo gi nieks nemato, ne- 

girdi, nejaučia — tarytum tie visi išrinktieji, tai — 

moritui, pati-gi Lietuva, tai tik — terra morituro- 
rum • • • \ 

M„« biografu „„„roti* i^o oug.U įtiktu ve^ 

įMteari*!>»•*.;-Mta •• 
... 

jo nai^Įmp dięjBa, taftum tas veikėjas niekuomet nebu- 

doįr? 
sau veikėju iš eterų pas mus atskry- 

siiiii^,: Lyg kokia klaidi žvakelė, lyg Visagalio 
tokios musu veikėjų pasaulio būtybės 

0 rodos, kad tokie žmonės daug-daugiau atidžios 
ir Š^^ę^yĘofeų,užsipelnė: — kas savęs ir savųjų ne- 

gerbki, nevertas kitų pagarbos. O mes savųjų oi! kaip 
negfffeiąjnė! T Reikalui atsitikus mokame pasirodyti sa- 

vuosius pažįstą. Ką tai reiškia mums vienon kuopon 
ir vle&ū.kartii sumesti: Kudirka, Vaičaitis, Valančius, 
Baranauskas, Daukantas, Vienažindis ir visi kiti, ku- 

rių vardai .per vieną tik nesusipratimą užkliudė musų 
akį. Bet jeigu kas, tikrai savo gimtąją raštiją pažįs- 
tąs, imtųir užvestų gilesnio turinio kalbą apie tuos pa- 
mindtubšidC’ kažiū, ar nereikėtų parausti, nusiskųsti 
galvos skaudėjimu i r'pažadėti apie tai kitu kartu pla- 
čiau pakalbėti, tiktai tam, kad to žmogaus kaip ugnies, 
vengei it kraštutiniu tautininku visiems rekomenduoti. 

Skaitau štai kun. Antano Vienažindžio biografiją 
tūlo “Lietuvosj mylėtojo” parašytą ir jo lėšomis išleistą 
ir klausiu savęs: kada, kur, iš kokių tėvų Vienažindis 

gimė? O gal jis negimė, tiktai dainavęs, vargęs, so- 

pėjęs pasimirė 1892 m, ir nė nežinia kurią dieną. O 

gal nė; nemirė, tiktai tų pačių metų rugsėjo 18 d. iškėlė 
savo laidotuves — ir tiek. 

Skaudi, neapsakomai apsileidinga butą anos gady- 
nės šviesuomenė. Sale vienas kito gyveno, kaimynais 
buvo.^n^in nieko, nieko apie tokį žmogų daugiau nežino, 
jokių nebeatmena epizodų iš jo gyvenimo, iš jo kovų- 
kaųčįų, kaip Įtik laidotuvių dieną. Nes tos smulkme- 

nėlės, kurias medine kalba apie Vienužį nupasakojo, 
labai sausos, tuščios ir platesniam poėtos apibudini- 
mui įąųdžiagos nėkiek nesuteikia. 

% Tuo ■ nepasitenkindamas ieškosiu Vienažindžio 
dvasįpSj "viso jo — jo veikaluose, už kurių išleidimą 
vis gi reikia “Tėvynės mylėtojui” ačiū tarti. 

Dar, turiu priminti S. Kymantaitės straipsnį “Vie- 

nužjš-^Haįroųjs—-Vaičaitis”, tilpusį “Vilniaus Žiniose” 
1906 m. (N. 284—5—6), kuriame musų dainius visai 

vienpusiškai nupieštas: —parodytas tiktai jo alpstąs 
jausmas-kančia, bet to jausmo:kančios versmių ir prie- 
žasčių neieškoma, tarytum Vienužis, tai — beprošveis- 
tis melancholikas-pesimistas, be tam tikra priežasčių. 

2. 

Vienažindis gyveno ir veikė didžios reakcijos metu, 
jis gerai atminė, o gal ir savo lupomis draudė, “graž- 
danką” Spauzdintas madaknyges ir rusu valdiškosios 
kultūros intekmę lietuviu gyvenimam Priespaudą pan- 
čiai užgriuvo ant jo, kaip lygiai ir mat visos musu 

įyaiišikijtOSį ber tuospančijis jis giliau ^%kąąd3&ą!U įtlį- 
jautė už visus kitus. Jautresnė ir įspūdingesnė Vie- 
nužio širdis nepasitenkindavo lokaliniais apsireiški- 
mais,, bet savo gašliu tėvynės meilės jausmu apėmė vi- 

są šalį su visais jos vargais ir sopuliais. Ir tėvynės 
skurdas bei nelaimė ilgainiui taip užviešpatavo poėtos 
širdį ir jausmus, kad jis jau nebemokėjo ypatinių jaus- 
imi atskirti nuo tėvynės meilės jausmo. 

Kankynių ir nuliudimo verpetai jau nebepaliko 
Vienažindžio iš tos dienos, kurią jis suprato tautiniai- 

visuomeninį tėvynės padėjimą. “Laimių saulė” nusi- 
leido ir “širdyj gailesčių daugybė” atsirado iš kurių ir 
gimė visos Vienadžindžio dainos. 

Tautiniai-visuomeninis anų laikų gyvenimas atsi- 

spindėjo visoje savo pilnybėje jo eilėse “Vilkas ir 

Ožys”. Pro ankštas pasakaitės eiles veržiasi galvon 
ne tik graždankos išmintimi pasipuošus maldaknygė, 
ne tik tokiij pat gudrybių prikimšta ir tokių-pat rubu 

apvilkta apgailėtojo doros pamokslų kunigams knyga, 
bet visi vyresnybės sumanymai ir norai. 

Kiekviena tos pasakaitės eilutė slepia savyje anų 
metų valdiškosios savaitės epizodą. Ir jei turėtumė- 
me gerą Vienažindžio biografiją, tai ją pasinaudodami, 
surastumėme tose eilėse ištisų metų vilko politikos pė- 
das ir jų veikimą į Vienažindį. 

Protestų jokių anais laikais gimti negalėjo, nes 

vyresnybė nepripažino, kad po jos globa gali atsirasti 

nepasitenkiną piliečiai. Prašymai vieni beliko, bet 

prašymas galima užtylėti, arba apsimesti jo negirdė- 
jus ir tuo budu ilgai galės būti palaimintasai status 

quo, prieš kurį apsaugok Viešpatie murmėti, nes 
O prieš mano šią valdžią, jei kas paniurnėtą, 
Tas jau savo tėvynėje saulės nebregėtų. (11) 

Prieš tokį poną-vilką, kuriam leista visi “papjau- 
ti, praryti”, nedaug bemurmančių atsirado, juo labiau 
pavojinga buvo niurnėti, nes jam suteikta buvo galybė 
ir net įsakyta buvo prigimtieji ožiai vilkais paversti. 
Tokio ožių “apvilkavimo” procesas nemenkas, nors vil- 
kas sakos, jog 

Bus gana pereiti per nasrus ir vidurius mano. 

O tokia operacija visai prasta vilkui išrodo. 
Keikės tave papjauti, iš kailio išnerti 
Ir sukramčius, nuryti ir kraujus sugerti 
Bet suvirints įeisi į gyvybę naują, 
Į kaulus, į gįslas ir mano kraują 
Taip patamkuose mano jau vilku užgimsi 
Ir vilką liaują eilę pats vesti paimsi. (12) 

Gudri “obrustelių” politika neusisekė ačiū tik 
ožio ragų kietumui, arba ačiū “rogatej dušy litvina”. 

Dievas man davė labai kietus ragus,, 
lyg girias ar guodžias varginamasai oželis ir, iš savo 
širdies gerumo ir prastumo, pataria vilkui-geradariui 
liauties tokią praktiką darius, nes kartais galį jam pa- 
čiam operacijos prireikti, nesą 

kietais' ragais mano tu tik užsirysi. (12) 
Taip, rodos, ir buvo: vilkas ožio nesuviliojo savo 
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Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik- 
raštį “ Kataliką ”, priduoti apskelbi- 
mus ir kitokius drukoriškus darbus. 

“Kataliko“ išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth A v. 

ST. CHARLES, ILL. 
S. Kiela, 575 W. 6tli St. 

WILKES-BARRH, PA. 
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St. 
A. šeškeviee, 501 New Grant St. 
W. Adominas, 34 Logan St. 
J. Kučinskas, 238 Slocum A v. 

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

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

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

GRAND RAPIDS, MICH. 
W. 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. 

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

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

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

WORCESTEB, MASS. 
J. 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. Petrauckas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 Maple Št. 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevičze, 255 Wallace St. 

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduek St. 

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

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

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

LEWISTON, ME. 
Kazys Vilniškis, P. O. Box 30. 

CICERO, ILL. 
P. A. Golubickis, 1412 — 49th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49th Gt. 

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO- 
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4t’i St. 

CHICAGO, 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 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 Visbara, 3019 Parnell Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

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

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

EUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ" P AVIE 

NIAIS NUMERIAIS. 

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

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

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

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

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

BROOKLYN, N. T. 
A. Plachoeky, 87 Grand St. 

RUMFbRD, MAINE. 
Jonas Kalvelis, 222 Pine St. 

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

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

CHICAGO HEGHTS, ILL. 

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av. 

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


