
“Kataliko” 
Skaitytojams! 

Primenama gerbiamiems 
kataliko” skaitytojams, ku- 
įe nėra pilnai už praėjusį pus 

mėtį užmokėję prenumeratos, 
idant tuojaus su “Kataliko” 
administracija atsilygintų, nes 

neužsimokėjusiems laikraštį 
nuo Rugpjūčio 1 d. sulaikysi- 
me. 

Taippat primenama ir vi- 
siems kitiems užsimokėjusiems 
gerbiamiems skaitytojams, ku- 
rių prenumerata užsibaigė su 

Birželio mėnesiu, atnaujinti 
prenumeratą ir ant toliau, i- 
dant paskui neužtraukti su 

“Kataliko” siuntinėjimu, idant 
kiekvienas musų prietelis bu- 
tų “Kataliku” aprūpinamas. 

Atkreipiame gerb. skai- 

tytojų atidžią j tai, kad “Ka- 
talikas” kaskartas vis dau- 
giau ir labiau yra tobulina- 
mas, “Kataliko” redakcija 
ir administracija savo duo- 
tą žodj išlaiko. 

Anais laikais buvo žadėta 
“Katalikas” pagerinti ir nū- 

nai kiekvienas pripažįs, kad 
jis pagerintas daugiau, nei 
kaip kitas Amerikoje ir Eu 
ropoję savaitraštis. Kiekvie- 
ną savaitę “Katalike” galima 
atrasti naujausias iš viso pa- 
saulio žinias, gražius pasiskai- 
tymus, naujausius visuomenės 

klausimus, užimančias apysa- 
kas. O kas svarbiausiai — tai 

naujausių svieto atsitikimų 
paveikslus, kurie gyvai paro- 
do, kas pasaulyj veikiasi, kas 
kur randasi. 

Štai pagaliau “Kataliko” 
27 numeryj atspaudinta pa- 
veikslai lietuvių istoriškos 
parodos, atsibuvusios mie- 
ste Chicago Liepos 4 dieną. 
^>gi tai nemalonu kiek- 
^įefllMM-■. nųsų pažiūrėti j 
tuos gyvus ir aiškius pa- 
veikslus, pamatyti lietuvių 
pažangumą ir jų prisirišimą 
prie savo senosios Tėvynės 
Lietuvos. 

Ir nei vienas lietuviškas 
laikraštis tai nesugiebia pada- 
ryti, nesugiebia taip savo skil- 
čių paveikslais papuošti. 

Delko taip yra? Todėl, kad 
kiti laikraščiai mažai paiso sa- 

vo skaitytojus, jie pakakinti 
tuo, kad užmokama prenume 
rata, ad gaunama tik pelnas. 

“Katalikui”-gi tuo tarpu 
ne pelnas rupi, bet jo skai- 

tytojų apšvietimas ir užga- 
nėdinimas, nes jei lietuvis 
užmoka prenumeratą, tat 

jam reikia turėti didelis ir 

geras laikraštis, bet ne ko- 
kia kelių lapų puodkelė, j 
ką nėra kas nei pasižiūrėti, 
nei ko pasiskaityti, nei ap- 
sišviesti. 

Mųsų taigi užduotim “Ka- 
talikas” nuolatos gerinti ir su- 

teikti savo skaitytojams svei- 
ką maistą, mokslą ir pamoki- 
nimus. 

Vienok tas viskas negalima 
butų mums išpildyti, jei geri 
lietuviai “Kataliko” savo pre- 
numeratomis neremtų. Dėkui 
Dievui turime jau tūkstančius 

pilnai užsimokėjusių prenu- 
meratorių, bet norime dar jų 
kelių tūkstančių: norime tu- 

rėti pulkus savo prietelių vi 

sar, o tuokart ir mums pa- 
tiems laikraščio pagerinimai 
lengviau atsieitų. 

Kam rupi apšvietimas, 
tas tegul “Kataliką” skaito 
ir tarp saviškių platina. 

Kataliko’ kaina—metams 

$2, o pusmečiui $1. Prenu- 
meratoriams duodama do- 
vanos. 

Rašydami laiškus ir siųzda- 
mi pinigus, padėkite tokį ant- 

rašą: 
Jonas M. Tananeviče, 

3244 So. Morgan, St., 
Chicago, III. 

Savaitinis Kalendorius 

Liepos 1910 m. 

28 k. Botrydo kank. 
29 p. Mortos panos 
30 s. Abdono 
31 N. Ignaco išpaž. 

Rugpjūtis 1910 m. 

1 p. Petro pančiuose 
2 u. Šv.'P. Mar. Aniol. 
3 s. Atr. šv. Stepono. 

Nepamirškite, lietuviai, mu- 
šu patėmijimų “Kataliko” 27 

numer., kur buvo rašyta apie 
aukas Tautos M amams Vil- 
niuje. Mes buvom patėmiję 
paskui “Rygos Naujienas”, 
idant šiemet tam tikslui kiek- 
vienas lietuvis paaukotų nors 

vienos dienos uždarbį ir tuo 
budu atliktų svarbiausią tau- 
tos labui darbą. Tautos Na- 
mai Lietuvos sostainėje — la- 
bai reikalingi, nereikia daug 
apie tai ir aiškint. Kam tik 
miela Lietuvos likimas ir gra- 
ži jos ateitis, be abejonės ta- 
sai nepasigailės vienos dienos 

uždarbio, už kurį butų gali- 
ma tiems Namams nupirkti 
vieną, ar kelias, ar daugiau 
plytelių. Mųsų yra keli mili- 

jonai. Dėkime kiekvienas kad 
ir ne visą vienos dienos už- 

darbį, bet nors po vieną dole- 

rį, o sudarysime milijonus ir 
tuokart pasivysime kultūriš- 
kas tautas ant žemės. Nūnai 
be pinigų, be kapitalo, juo la- 
biau be solidariškumo, nesiti- 
kėkime nieko gero sulaukti 
savo gimtiniame krašte. Tu- 
rėsime tautos kapitalą, busi- 
me turtingi, o tuokart mums 

visiems kitaip klosis. Nūnai 
nors mes susipratę, bet netu- 
rime vienybės, kokioje tarp- 
sta kitos tautos. Mųsų nesoli- 
dariškumu naudojasi mųsų 
neprieteliai. Spaudžia mus 

rusai, tampo mus lenkai; pa- 
starieji nori mums inkalbėti 
sveikiems ligą. Jie sako, jei 
mes su jais išvien neisime, tai 

pražūsime. Ir taip beveik iš- 
rodo. Tik mųsų pačių susi- 

pratimas mus gali išgelbėti 
iš baisiausiojo pavojaus. Jei 
mes išvien rinksim j aukas ir 

patįs aukosime naujai užma- 

nytiems Tautos Namams Vii 

niuje, o paskui tų Namų susi- 
lauksime, lenks prieš mus gal 
vas svetimtaučiai, o juo la- 
biaus mųsų nevidonai, ku- 
riems rupi lietuvius ištautinti. 
Lig vienam taigi aukokime 
tiems užmanytiems Tautos 
Namams Vilniuje. Aukoki- 
me kas kiek išgalime, ar tai 
susirinkimuose, ar susiejimuo- 
se, ar kur kitur. 

* * 

Amerikos lietuviams tam 
tikslui pridera sutverti komi- 
tetas nors iš trijų asmenų: pir- 
mininko, raštininko ir kasie- 
riaus, kurie tas aukas priim- 
dinėtų, duotų atskaitas per 
laikraščius ir anas pasiųstų 
paskirton vieton, į Vilnių. 
Velytina toksai komitetas tu- 
rėti bent visose didesnėse lie- 

tuvių kolionijose. Bet kol tas 
galės įvykti, Tautos Namams 
aukas priima ir “Kataliko” 

redakcija, kuri pirmiau pa- 
kvituoja “Katalike”, o paskui 
pasiunčia pinigus į Vilnių, 
kur vėl bus kvituojama “Vil- 
tyj”. Aukas Tautos Namams 
siųskite per “Kataliką”, nu- 

rodydami aukotojų vardus ir 
pavardes ir kas kiek aukojo. 
Visos aukos greitai bus pri- 
duodamos paskirton vieton. 

* 
♦ * 

Pasirodė S.L.A. atskaita už 
Balandžio bertainį š. m. apie 
sąnarių ir išdo stovį. Patėmy- 
tina tas, kad S.L.A. sąnarių 

turįs: pilnų 9899 ir suspen- 
duotų 586. Tan skaitliun įei- 
na ir vaikų skyrius. Išbrauktų 
iš S-mo drauge su vaikais net 
592. Nežiūrint suspenduotų 
ir išbrauktų, S.L.A. sąnarių 
skaitlius auga. Turto Srisiv. 
turįs pinigais, išėmus nupirk- 
tus New Yorke namus, $21.- 
652.17. 

Laikraščiai praneša, kad 
norima išleisti prenumeratos 
keliu visus Žemaitės raštus. 
Prenumeratos rinkimu čionai, 
Amerikoje, užsiimsiąs Žemai- 
tės sūnūs, A. Žymontas. Ka- 
dangi tų raštų Lietuvoje delei 

pinigų trukumo negalima iš- 
leisti, tat kreiptasi pas lietu- 
vius amerikėnuš. Bet tikrai 

pasakius, kur tie raštai bus 
leidžiami, nežinia, kadangi sa- 

koma, jog jie bus leidžiami po 
pačios autorės priežiūra. Bu- 
sią jos raštų nedaugiau poros 
tomų. Prenumerata vienas 
doleris. 

“Motinėlės” seimas, kaip 
rašo “Draugas”, atsibusiąs se- 

redoje, Rugpiučio 10 dieną, 
mieste Atlantic City, N. J., 
kurian kviečiami visi sąnariai 
su važiuoti. Tai vasarinis (va- 
kacijų) sezonas, o lig tam sei- 
mui regis dar labai toli, ka- 

dangi daug metų praslinko, 
kaip nieko negirdžiama apie 
“Motinėlės” stovį ir jos veik- 
lumą. Ir iš “Draugo” dabar- 
tinio pranešimo taigi nieko 

gero nesitikima. 

Nekoksai Vincas Raudo- 
nius “Liet. Vien.” rašo apie 
referatų skaitytojus (prelegen- 
tus) ir šiems pataria savo re 

feratus nemesti niekur pč per- 
skaitymui, bet perduoti by 
vienam laikraščiui atspaudin- 
ti. Toksai patarimas labai 

naudingas, kadangi referatai 

ligšiol buvo metami gurban, 
nežiūrint to, kad jų turinio 
klausėsi kokia lietuvių sauja- 
lė. Pagiriama toksai p. V. 
Raudoniaus sumanymas. 

“Laisvoji Mintis” (No. 6) 
savo įžengiamuoju straipsniu 
sumano atnaujinti lietuvių su- 

skaitymą (surašą) Jungtinėse 
Valstybėse. Pernai daug pa- 
našių sumanymų butą ir visi 

vėjais nuėjo, nieko tikro ne- 

patirta net New Londone, kur 
kun. Jonas Žilinskas lietuvių 
surašus rinko. Tatai ir iš da- 
bartinio sumanymo nieko ge- 
ro nebus, kol lietuviams ne- 

bus inkalta galvosna tikras 
tokio sutašo supratimas. Pir- 
miau lietuviai reikia prie to 
kio darbo priruošti, o ne ki- 
taip. 

Mųsų laikraštijai. 
Pirm kelių mėnesių iš Len- 

kijos atkako į Jungtines Ame- 
rikos Valstybes lietuvis vie- 

nuolis, Tėvas Kazimieras Ku- 

dirkevičius, kapucinas. Jis at- 

keliavo čion laikyti misijas 
lietuviškose parapijose. Kiek 

žinoma, jis misijas atlaikė 

daugumoj parapijų valstybėse 
New York, Pennsyl vania, 
NewJersey ir kitur. Tėvas 
Kazimieras yra gabus ir kar- 
štas pamokslininkas, jo žodžiai 
iš pamokslinyčios berti kiek- 
vienam klausytojui smenga 
širdin ir suklydėlius pataiso. 
Tėvas Kazimieras mokina 
Dievo meilės ir tik tikybos ir 

pasmerkia visas tas kliūtis, 
kurios kenkia artinties prie 
Dievo. Kadangi tų kliūčių 
šiais laikais esama jau galy- 
bės, tatai T. Kazimieras savo 

klausytojus draudžia skaityti 
bloguosius raštus, kuriuose 

burnojama ant tikėjimo, pri- 

gulėti prie slaptų ir laisvama- 

niškų draugijų, draudžia gir- 
tuokliauti, mokina artymo 
meilės, bet užvislabiaus pa- 
smerkia šių dienų socijalistus, 
kuriems uždaug “rupįs” žmo- 

nijos labas. Nebus įstabu vi- 
siems pasakyti tas, kad arto- 

jas aria ir tręšia dirvą, idant 

joje javai geriau derėtų; kad 

žvejys visas savo pastangas 
eikvoja, idant žuvų daugiau 
pagauti; kad tie patįs soči ja- 
listai niekus plepa, buržujus 
ir visokius savo priešus kei- 
kia, by tik savo pusėn patrau- 
kti daugiau šalininkų, turėti 
intekmę pas minias; nesiste- 

bėsime tat, kad kunigas žmo- 

nes mokina doros, Dievo mei- 

lės, pasmerkia įvairius prie- 
šus, kas tik stengiasi žmones 
atšaldinti tikyboje. Ir taip, 
drįsime pasakyti, kiekvienas 
žmogus savo pašaukimo pri- 
derystes pildo ir jam už tai 
niekas jokio blogo neužmeta 

ir neprivalo užmesti, nes tai 

butų priešinga žmogaus persi- 
tikrinimams ir laisvei, už ku- 

rią mes pasirengę net savo 

kraują pralieti. 
Kaip tik T. Kazimieras spė- 

jo atvažiuoti į Ameriką ir pa- 
sakyti bažnyčioje kelius pa- 
mokslus, tuojaus imta jis bur- 
noti netik gyvais žodžiais, bet 
ir per taip vadinamą “pirmei- 
vių” laikraštiją. Aišku tat, 
kad mųsų laikraščiams toli 
dar subrendimas! Jis sakė pa- 
mokslus, tų jo pamokslų klau- 
sė susigraudinusios katalikų 
minios ir už tai jam nerado 
žodžių atsidėkoti. Tatai kuo- 
met laikraščiai išbiaurino T. 

Kazimierą, podraug pažemino 
ir tą pačią lietuvių katalikų 
minią, iš kurios ateityj laukia- 
ma daug ką gero ir kuri šian- 
die palaiko savo kruvinu cen- 

tu tuos pačius laikraščius. Ir 
kodėl mųsų laikraštija taip 
žemai nūnai vis dar sužlugus. 
Jei vienam ar kitam kokiam 

pramuštgalviui T. Kazimiero 
pamokslai nepatiko — tai tuo- 

jau reikia viešai išlieti visą 
pagiežą ant to vienuolio ir tuo 
budu paniekinti visus lietu- 
vius katalikus ? Keikia paša- 
kyti karti tiesa jums, soči ja- 
lietai, kad jus tais savo rastais 

apie T. Kazimierą užgauuate 
visų lietuvių katalikų šven- 
čiausius jausmus! Ar toji ka- 

talikų minia juokėsi kuomet 
nors iš visokios rųšies atkaku- 
sių iš Lietuvos atstovų revo- 

liucijos metu. O ar gi ji ir da- 
bar burnoja “naujoKus” An- 
tonovus, Baranauskus ir ki- 
tus, kurie savo raštais šmeižia 

katalikiją?!. 
Štai faktas, kaip tai šmei- 

žiama tasai vienuolis socija- 
listų organe “Kova” No. 27 
š. m., antgaiviu “Į pakvaišė- 
lių žardį”. Ve tas raštas: 

“Kur tik atsilankė taip va- 

dinamas “tėvas K. Kapuci- 
nas”, tai iš visur tenka skai- 
tyti pranešimus, kad šitas pus- 
kvailis, tamsybės apaštalas vi- 
sur iškeikia mokslą, išradi- 
mus, gelžkelius, telegrafus, 
spaudą ir visą tą, kas atneša 

žmonijai daug naudos ir visas 
kultūriškas svietas gerbia ir 

augština; bet jaigu kas steng- 
tųsi tą panaikinti-žeminti, tad 
civilizuoti žmonės tikrai už 

beprotį palaikytų, bei už de- 
moralizavimą viešai žmonių, į 
pakvaišėlių ža^dį uždarytų. 

Žinoma, kuį’ tasai “tėvas 

kvailybės” jaii yra buvęs ir 

išvažiavęs, tai neužsimoka 
jį gaudyti, bet ten kur jis at- 

silankys ir vieš; ii sakys savo 

kvailinimo ir dsmoralizavimo 
pamokslus, ka< nuėję bažny- 
čion apie 12 žmmių ir paskui 
po pamokslo (tėra skirtumo 

kokioj Valstijoj Amerikoje) 
nueitų pas Coanty Coroner 

(pavieto daktaru), arba pas 

Garsiam Amerikos patrijotui ir istorikui, Thomas Paine, New Yorko priemiestyj New Rochelie pasta- 

tyta puikus paminkslas ir vietoje jo namų įsteigta jo vardu muziejus. Thomas Paine atsižymėjęs kare su 

Anglija už Amerikos laisvę. 

County Comissioner of Luna 

cy, su paaiškinimu apie jo pa- 
mokslus, o tada tą “kvailybės 
tėvą” be jokių ceremonijų pa- 
ims ant protiško ištyrinėjimo 
ir pasodys j pakvaišėlių žardį; 
iš tenais, kaip jisai išeis (jaigu 
kunigėliai ir išgelbėtų dar), 
tai vienok jau jam nereikės 
daugiau kvaili ti žmones, jisai 
negalės ilgiau užsilikti Ame- 

rikoje, nes kaipo nepilnaprotį 
Emigracijos valdžia sugražįs 
ten, iš kur pribuvo, kur galės 
meškas savo kultūros mokyti. 

A. Žemaitis.” 
Ir idijotui toksai laikraštis 

butų gėda imti į rankas, jei 
jis drįsta tokius rastus viešai 
skelbti. “Vienybė Liet.” be 
to girdėjusi, kad keletas “in- 

tekmingų” lietuvių kreipęsis 
Washingtonan, kad T. Kazi- 
mierą tuojau iš Amerikos de 

portuotų, nes jis kurstąs mi- 
nias prieš Amerikos valdžią. 
Išteisybės net toksai rimtas 
laikraštis nežinąs, kas kursto 
minias prieš dabartinę valdžią, 
o juk gana aišku, kad ne kas 
kitas, kaip tik tie visi “intek- 

mingieji”, trokštanti vienuolio 
deportavimo. Kuomet juos 
Rusijos šnipai čia, Amerikoje, 
ima persekioti ir gaudyti, jie 
sukelia didžiausią gevaltą 
prieš deportavimus, bet ki- 
tiems to deportavimo reika- 
lauti jiems nieko nekenkia. 
Ot, kokia pas socijalistus dora! 

Ką aukščiau patėmijome, 
tai patėmijome ne T. Kazi- 
miero apgynimui, kadangi jam 
apgynimas nereikalingas, bet 

atkreipėme atidžią j lietuvių 
laikraštiją, kaip tai pastaroji 
žemyn puola, skelbdama to- 
kius pasibiaurėtinus raštus, 
tokius vaikiškus niekus. 

Žalia Mėta. 

Mųsų pradalgiai. 
Vienas drožėjas, dirbantis 

Rockefellerio biustą, tvirtina, 
kad tasai milijonierius turįs 
nepaprastą galvą; juk tokią 
galvą jis ir privaląs turėti, nes 

priešingai būt nesurinkęs tiek 
milijonų. 

Kovojimo su oru laikais, 
kapų akmens atsako mylių 
ženklams. 

* 

Vienas Massacliusetts far- 
meris iš džiaugsmo, kad pa- 
matęs prezidentą Taftą, nusi- 

skutęs barzdą 47 metų seną. 
Toksai atsitikimas galima pri- 
skaityti prie Tafto pergalės! 

* 

Nemažiau kaip 55.000.000 

kiaušinių šiomis dienomis su- 

krauta į ledaunes. Kalėdų ms 

tie kiaušiniai bus pardavinė- 
jami aukštomis kainomis, kai- 

po visai švieži. 

Japonija Mandžiurijoje ne 

nori užtrenkti durių. Tai iš- 

mintinga tauta tie japonai, jie 
žino, kad tenai duris pridera 
uždaryti — palengva. 

* 

Visi aukštesni valdininkai 

išvažinėjo iš sostainės Wa- 

shingtono. Kas dabar kraštą 
valdo, nežinia. 

* 

Tarp styrimo orlaivio ir ae- 

roplano (lėktuvo) pasirinki- 
mas — labai sunkus daiktas. 

Užtaigi verčiau ir geriau pės- 
čiam vaikščioti. 

* 

Naujas Anglijos karalius 

Jurgis tik ateinančiais metais 
busiąs apvainikuotas. Tatai 
Anglija lig tam laikui turės 

karalių “neapvainikuotą”. 

Jei abidvi Nicaragua armi- 

jos turėtų protą, tai pirmiau 
atsisuktų į savo vadus, o tuo- 
kart visoj respublikoj viešpa- 
tautų ramybė. 

* 

Brangumo priežasčių ligšiol 
tūkstančiai atrasta, bet nei 
viena neprašalinta. 

* 

Jungtinėse Valstybėse turi- 
me 275.000 automobilių, t.y. 
vieną ant 400 gyventojų. Ki- 
tais žodžiais: 39b žmonės pri- 
valo traukties vienam iš kelio, 
jei miela gyvastis. 

Prieš ginklavimosi. 
Anglijos parlamento žeme- 

sniajame Bute nesenai mini- 

sterių pirmininkas išsireiškė, 
kad Anglijos valdžia norėtų 
susinešti su Vokietija ir neku- 
riam laikui apribuoti ginkla- 
vimosi ant vandens, kas labai 
dideles pinigų sumas suėda. 

Pirmininkas net pasisakė, 
kad Anglijos valdžia jau pa- 
judino tą klausimą Vokietijo- 
je, bet iš ten gavus neprielan- 
kų atsakymą, kadangi Vokie- 
tija nenorinti mesti šalin savo 

programo šarvuočių statyme. 
Taigi Anglijai nieko daugiau 
nelieka, kaip tik visomis spė- 
komis drutinties ir toliau ant 

vandens, kad tik nepasilikti 
užpakalyj Vokietijos. 

Taip dalykams virtus, 1913 
metais Anglija turės 25 milži- 
niškus šarvuočius, o Vokieti- 
ja 23. 

JuMIejinis paveikslas 
KOVA TIES 

ŽALGIRIAIS 
Didumo 14x24 coliai. 

Šitas paveikslas — tai re- 

tenybe, tai jubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su jį 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- į 
liotas garsaus teplioriaus J. \ 
Mateiko. Jis perstato D. L. J 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 4 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 4 
1410 metais, kuomet kryžiuo- Jį 
čių galybė galutinai sumalta jį ir jų garbė sumindžiota. Pa- \ 
veikslas išleista turtu ir spau- \ 
da “Kataliko”. 4 
Tokio paveikslo niekur nega- 4 

Įima gauti. Pageidaujama, i- jį dant tasai jubilėjinis paveiks- J las papuoštų kiekvieno lietu- 4 
vio namus, o ypatingai, kuo- į 
met šiemet apvaikščiojama 4 
500 metų sukaktuvių jubi- jį 
Įėjus. jį 
Parsiduoda labai pigiai, Perkant “Ka- J 
tanko'* radaKelĮoĮa, ant vietos, pa- t 
veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prisiun- J 
timu In kitus miestus, 80c. flgen- 4 
tams, Imant daug, nuleidžiama 50 4 
nuošimtis. jį 

Užsakymus su p'nigais siųskite 4 
“Kataliko” išleistojo vardu: į 
J. M. TANANEVICZE į 
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL. į 


