
Liepos i d. .istoriš- 
kas apvaikščiojimas 
ir lietuvių jame 

dalyvavimas. 
Kiek visiems žinoma, šie- 

met Liepos 4 d. mferte Chica- 
go buvo parengta visų tautų 
istoriškas apvaikščiojimas, ku- 
riame dalyvavo ir lietuviai. 
Lietuviai tame apvaikščiojime 
nepaprastai atsižymėjo, angli- 
ški dienraščiai lietuvius dau- 
giau už kitus gyrė, kadangi 
jie to buvo verti. Liepos 12 d. 
šv. Jurgio K. parapijos mo- 

kyklos salėje buvo susirinki- 
mas galutinam pasikalbėji- 
mui kas link buvusio apvaik- 
ščiojimo, suvedimui skaitlinių 
ir t. p. Susirinkiman susiėjo 
visi atstovai tų lietuviškų 
draugijų, kurios prie to ap- 
vaikščiojimo pinigiškai prisi- 
dėjo. Po ilgesnių pasikalbėji- 
mų priminta laikraščio “Lie- 
tuvos” negražus pasielgimas, 
kuris tai laikraštis savo 27 
nuraer., rašydamas apie tą is- 
torišką apvaikščiojimą, lietu- 
vius perkrikštijo airiais, iš- 

peikė, iškoneveikė. “Lietuva” 
visą kaltę suverčia ant savo 

reporterio, bet tokia savo tak- 
tika lietuviškos visuomenės 
neužganėd’ja. Biauroti savo 

lizdą ir-gi nežmoniškas pasi- 
elgimas. Susirinkime taigi iš- 
rinkta komisija pataisyti “Lie- 

tuvoje” tą klaidingą aprašy- 
mą. Komisija su šiuo straip- 
sniu pirmiausiai kreipėsi į tą 
pačią “Lietuvą”, bet “Lietu- 
va” tiek mandagi pasirodė, 
k»d mųsų straipsnį atmetė. 
Aišku tat, kad tenai melas 

viešpataująs ir pasiteisinimui 
nėra vietos. Tatai dabar mes, 
žemiau pasirašiusieji, kaipo 
išrinktoji komisija, kreipia- 

us į “Kataliką” ir pataisome 
“Lietuvos” klaidingus 

aprašymus. 
1. Kas link parašo ant lie- 

tuviško “floto” arba vežimo, 
kuriuomi karalius Mindaugis 
su savo kunigaikščiais važia- 

vo, čionai ne vieta visuomenei 
aiškinti, kas su tuo parašu at- 
sitiko. 

2. “Lietuvos” reporteris re- 

gis nepatėmijo gerai, ar tai 

neatskyrė, nešamų lietuviškų 
veluvų melinos ir baltos spal- 
vos, juo labiau, kad visi sve- 

timtaučiai airių žalias veluvas 

gana gerai pažįsta ir jie nei 
nemanė sakyti arba mintyti, 
kad užuot lietuvių eina airiai. 

3. Stebėtinas tat dalykas, 
kad “Lietuvos” reporteris ne- 

galėjo atskirti lietuvių nuo 

airių. Angliški vietiniai dien- 
raščiai, kaip tai: “Tribūne”, 
“The Daily News”, “Chicago 
Examiuer” ir “Inter Ocean” 

rytmety, Liepos 5 d., be jo- 
kios kritikos plačiai aiškino 

apie Liepos 4 dienos parodą 
ir vien vai pagyrė lietu- 
vius ir čekus daugiau už vi- 
sas kitas tautas, parodoje da- 

lyvavusias. Aiškino plačiai 
apie lietuvius, kokiais kostiu- 
mais jie buvo apsirėdę, apie 
Lietuvos senovės karžygius, 
jos karalius ir apie vyrus, ku- 
rie buvo apsitaisę meškomis 

(kailiais) ir kurie ėjo šalę ka- 
raliaus vežimo; aiškino taip- 
pat, kad tai yra senovės at- 

mintis, kada lietuviai atvyko 
iš Mažosios Azijos į Baltjurį 
ir tenai apsigyveno lig šiai 
dienai. Taipgi pabriežė apie 
lietuvišką veluvą, kad tai e- 

santi “melina ir balta” (Blue 
and White) ir “žirgvaikis” 
auksuotas ant veluvų išrodęs 
gražiai, juo labiau nešant 

drauge su amerikoniškomis. 
“Lietuvos” reporteris turi di 

dėlę klaidą, kad žmgaės (sve- 
timtaučiai) plojo rankomis ir 

šaukė, kad tai airiai važiuoja, 

arba airių choras atvažiuoja. 
Tokių atsiliepimų iš žmonių 
tarpo visai neišgirsta. Kuo- 
met lietuvių toji istoriška pa- 
roda prisiartino prie Monroe 
str. ir Michigan avė., tenai sė- 

dėjo gubernatorius Deneen, 
majoras Busse ir generolas 
Grrant, ir jie sakė: “Lietuviai 
ir jų karalius važiuoja (The 
Lithuanians and their King is 

coming)”; ne vien minėti gar- 
sus asmenįs sakė, bet ir visi 
žmonės tenai sėdinti sėdynėse 
(reserved seats) plojo ranko- 
mis ir šaukė: “Here come the 
Lithuanians!” Taigi “Lietu- 
vos” reporteriui, matomai, ne- 

teko ten būti ir girdėti tuos 
šauksmus. 

4. Tame apvaikščiojime da 

lyvavo 37 draugijos ir taipogi 
daugybė kitų draugijų atsto- 

vų, kaip tai iš So. Chicago, 
We8t Pullman ir iš kitur. Bu- 
vo nešama ir vežama daugiau 
šimto lietuviškų ir ameriko- 

niškų veluvų; buvo draugijų 
su puikiomis liętuviškomis ve- 

luvomis, kaip tai Palaimintos 
Lietuvos, Lietuvos Sūnų Va- 
karuose ir dar kitos, kurių 
vardų negalima atminti, pui- 
kus parašai net ištolo buvo 
matomi. 

5. Stebėtina, kad “Lietu- 
vos” reporteris neturėjo to ap 
vaikščiojimo programo. Jei 

butų turėjęs, tai tada butų be 

abejonės atskyręs lietuvius 
nuo airių, nes buvo matoma, 
kad visi sretimtaučiai turėjo 
programus ir jie labai gerai 
žinojo, kur kokia tauta eina. 
Tas viskas nelemta buvo ži- 
noti “Lietuvos” reporteriui. 

6. Jei “Lietuvos” reporteris 
butų atvykęs pažiūrėti minė- 
tos parodos ir nebūtų kur bu- 
vęs užsidaręs, tai tuokart ne- 

būtų pavirtę lietuviai airiais 
ir “Lietuvoje” butų tilpęs tei- 

singesnis apie parodą aprašy- 
mas. 

P. A. Mažeika, 
J. P. Ewaldas, 

Presos Komitetas. 

Red. prierašas. Rei- 
kia patėmyti, kad “Lietuvos” 
reporteris įau senai per “Lie- 
tuvą” visokius niekus ir špo- 
sus krečia. “Dagis” rašo, kad 
tasai “reporteris” labai gra- 
žiai moka apdailinti balius, 
apvaikščiojimus, arba susirin- 
kimus ir ten kitokius atsitiki- 
mus nebuvęs, nematęs, bet tie 
siok iš apgarsinimų, arba pro- 
gramų. Ir tas viekas ligšiol 
buvo praleidžiama pro ausis. 
Niekam neatėjo į galvą prieš 
tai užprotestuoti. Ar-gi nepa- 
kanka pav. tokių melagysčių, 
kuriomis “Lietuvoje” apdrėb- 
ta lietuvių mūšio ties Žalgi 
riais apvaikščiojimai? Išteisy- 
bės biauru skaityti tokius nie- 
kus. Pav. pasakyta, kad Brid- 

geporto apvaikščiojime daly- 
vauta trijų draugijų, susirink- 
ta tik poros šimtų žmonių, 
kalbėta kun. Stefanavičiaus ir 
kun. Skrypkos ir galų gale 
nepaminėta net gubernato- 
riaus atsilankymas. Tokie me- 

lai rašyti, tai aiškus Cbicagos 
lietuvių šmeižimas. Tasai pats 
“reporteris” ir “Lietuva” ne 

sykį jau ir patį “Kataliko” 
leidėją ir kitus įgėlė, apšmei- 
žė, kaip tai rašydamas apie 
bylą su p. Mart.nkum ir t. p. 
Rodos butų jau laikas persto- 
jus rašinėti tokius niekus, ka- 
dangi tais peikimais tauta ne 

keliama, tik žeminama. Re- 
porteriui tegul rupi teisingos 
žinios, bet ne bobiški plepa- 
lai, o tuokart nebus panašių 
protestų ir išvedžiojimų prieš 
parašytus “Lietuvoje” melus. 

Prezidentas Diaz vėl liko 
Meksiko tautos galva. Kitaip 
ir būt negalėjo, jei savo kontr- 
kandidatus per rinkimus už- 
darė į kalėjimus. 

Severas Gyduoles sutaisytos pagal užrašus moksle ir patyrimo 
apriekorystes. 

Organizmo Jėga 
silpsta einant senyn, vienok gali savo jėgas užlaikyti ir 

prašalinti visokias silpnybes senatvės, jei vartosi 

Severos 

Gyvybės Balzamą 
Sutaiso gromuliavimą, ant kurio pasiremia sveikumas vi- 

sų vidurių. Sutvirtina visus organus ir prašalina visas 

nereikalingas dalis. Gelbsti gamtai prie švarumo. 

Geras daiktas seniems ir silpniems abieju lyčių. 

Kaina 75 Centai. 

Pirk Severos Gyduoles pas savo vietini Aptiekoriu arba. 

pardavėja. 

Sunaikinti Nervai 
visados kenkia sveikatai. Visos 
organizmo dalįs kenčia nuo ner- 

vų stokos. Dėlto turi vartot 

Severos Nervoton 
kuris sutaisys nervus. Jis patai- 
so nervus, priduoda energijos, 
lengvą miegą, gydo galvos skau- 

smą ir abelnai visą nerviškumą. 
Kaina $1.00 

Pirma Pagalba 
Kad sužeisi kūną arba nikstelsi 
koją arba nuo ko kitko sutins ko- 
kia nors kūno dalis, tai 

Severas Aliejus sv. Gothardo 
tuoj aus tavę pagelbės. Vartotas 
kelis kartus tuoj aus viską pagy- 
dįs ir padarys tavę normališku. 
Yra visuomeniška namine gyduo- 
le. Kaina 50c. 

Mus Medi kalis kas skyrius patarnaus Jums. Kodą dykai. 

W. F. Severą Co. amJlms 

'JįŲ'hite ~Rrewing 

Company 

Vienatinis Lenkiškas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1715 SO. ASHLAND ATE., Netoli 18tosgat. 
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad ta- 
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais page-inančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu 

“VVHITE EAGLE SPECIAL BREW.” 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 

Su pagarba 
L. RUTK0WSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr. 
S. WLEKLINSKI, Vice-prez. S. BELINSKI, Kasierius. 

DIREKTORIAI: 

J. F. BALCER, B. L. MACIEJEVSKI, P. KIEBZVTIECKI, 
U. KOVAS, J. CICHOCKI, FR. G0RZYKSK1, J. KOLBISZ. 

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafilos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą 

Z O Z O N 
ZOZON yra nauja gyduole patvirtin- 
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro 
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner- 

viškumo, stokos kraujo, negromulia- 
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau- 
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu. 
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas 

Zozon Remedy Co. 
CHICAGO 

ir indeda Money Orderį į registruotą 
laišką o męs išsiųsim per expresą. 

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo. 
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ 

3149 So. MORGAN STREET 

Kobolo 
ITONICI 

Geriausias vaistas 

NUO SKILVIO. 
Gydo Konstypacia, Indigacia, Dispep- 
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szirdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt. 
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną. 

Kaina $ 1.00 6 bonkos $5.00 

Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap- 
tiekorius neturi tai raszyk pas 

S0S0L0 T0N1C MEDICINE CO. 
203S So. Ealsted St„ Chicago, III. 

Jaigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui. 

J Il/nknln parsiduoda visuose saliunuose 
KODOIO DIllciS klauskite jo. 
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FČTOG RAFIJAS 
Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti- 
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir 

Gvarantuoja visą'savo darbą. 
JONAS P. RASHINSKAS 

3213 S. Morgan St. 
Netoli Šv. Jurgio Baž., 

Tel. Yards 2139 

665 W. 18th St. 
Netoli Union St. 

Chicago, III. 

Atsakančiausias 

Lietuvis 

Fotografistas. 
Telephone Y e rc3» 3164 

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m. 

Juozas G. Dailydis. 
Pranešu Chicagos visiems Lietuviams kad AŠ parduodu 

puikiausius mųsų pačių UNION padirbtus Siutus; kas tik 
randasi po visą Amerikos Valstiją. Taj-gi kviečiu visus lie- 
tuvius kaj-po jaunus ir senns lankyti manę. O atėjęs tau- 
tieti busi pilnaj visame užganėdintas. Siutai gatavi nuo 

$7.50 iki $30. Siutai ant orderio pradedant nuo $14 
iki $50. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

Siutus siuvant 
ant 

Orderio. 

I Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Aprėdalų. 
1853-55 Blue Island Avė., tarpe 18-19 gat. Chicago. 

y 

DR. A. L. GRAICZUNAS 
Pasekmingai gydau ̂ visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkiu 
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patari- 
mus per laiškus. 

3312 So. Halsted S t., Chicago, III. 
Telefonas Yards 3162. 

■ 

STRIPPED 
j%0WK<» 

PLOP/UAM COMPANY. 
jifiscr ctrr.M.j 

Lorillard’s 
STRIPPED SMOKING 

TOBACCO 
yra GERIAUSIAS 

Del’Pypkės arba Slgareto 

Jo Dūmas Labai Skanus 
Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga- 
nėdina kožna rūkytoja. Jis yra pirm- 
eilinis rūkymui Tabakas Amerikoje 
ir galima ji pirkti krautuvėse visur. 

SIGARETU POPIEROS RYKAI SU PAKELIU 

Apsisaugokite Imltacijyl 
Tikrasis Lorillard’o turi ant 
viršaus šitokią raudoną 

popierelę M u 

'•'TTI 

THE AMERICAN TOBACCO CO. 


