
“Kataliko” 
Skaitytojams! 

I rimenama gerbiamiems 
•Kataliko ’ 

skaitytojams, ku- 
ie nera pilnai uz praejuej pus 

metj uzmokej^ prenumeratos, 
idant tuojaus su “Kataliko” 
administracija atsilygintip nes 

neuzsimokejusiems laikrastj 
mio Rugpiucio 1 d. sulaikysi- 
me. 

laippat primenama ir vi- 
siems kitiems uzsimokejusiems 
gerbiamiems skaitytojams, ku- 
riij prenumerata uzsibaige su 

Birzelio menesiu, atnaujinti 
prenumerata ir ant toliau, i- 
dant paskui neuztraukti su 

“Kataliko” siuntinejimu, idant 
kiekvienas musij. prietelis bu- 
tq “Kataliku” aprupinamas. 

Atkreipiame gerb. skai- 

atidzi^ j tai, kad “Ka- 
talikas” kaskartas vis dau- 
giau ir labiau yra tobulina- 
mas, “Kataliko” redakcija 
ir administracija savo dila- 
te zodj islaiko. 

Anais laikais buvo zadeta 
“Katalikas” pagerinti ir nu- 

nai kiekvienas pripazjs, kad 

jis pagerintas daugiau, nei 

kaip kitas Amerikoje ir Eu 

ropoje savaitrastis. Kiekvie- 
n^ savait^ “Katalike” galima 
atrasti naujausias is viso. pa- 
saulio zinias, grazius pasiskai- 
tymus, naujausius visuomeues 
klausimus, uzimancias apysa- 
kas. O kas svarbiausiai — tai 

naujausiu svieto atsitikimij 
paveikslus, kurie gyvai paro- 
do, kas pasaulyj veikiasi, kas 
kur randasi. 

Stai pagaliau “Kataliko” 
27 numeryj atspaudinta pa- 
veikslai lietuviij istoriskos 
parodos, atsibuvusios mie- 
ste Chicago Liepos 4 dien^. 
Ar-gj tai nemalonu kiek- 
vienam must* paziureti j 
tuos gyvus ir aiskius pa- 
veikslus, pamatyti lietuviij 
pazangum^ ir jijprisirisim^ 
prie savo senosios Tevynes 
Lietuvos. 

Ir nei vienas lietuviskas 
laikrastis tai nesugiebia pada- 
ryti, nesugiebia taip savo skil- 
ciij paveikslais papuosti. 

Delko taip yra? Todel, kad 
kiti laikrasciai mazai paiso sa- 
vo skaitytojus, jie pakakinti 
tuo, kad uzmokama prenume 
rata, ad gaunama tik pelnas. 

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

tytoji^ apsvietimas ir uzga- 
nedinimas, nes jei lietuvis 
uzmoka prenumerat^, tat 

jam reikia tureti didelis ir 

geras laikrastis, bet ne ko- 
kia keliu lapij puodkele, j 
kq nera kas nei pasiziureti, 
nei ko pasiskaityti, nei ap- 
sisviesti. 

Mqsq taigi uzduotim “Ka- 
talikas” nuolatos gerinti irsu- 
teikti savo skaitytojams svei- 

kq rnaistq, rnokslq ir pamoki- 
uimus. 

Vienok tas viskas negalima 
butq mums ispildyti, jei geri 
lietuviai “Kataliko” savo pre- 
numeratomis neremtq. Dekui 
Dievui turime jau tukstancius 

pilnai uzsimokejusiq prenu- 
meratoriq, bet norime dar jq 
keliq tukstanciq: norime tu- 

reti pulkus savo prieteliq vi 

sar, o tuokart ir mums pa- 
tiems laikraecio pagerinimsi 
lengviau atsieitq. 

Ivam rupi apsvietimas, 
tas tegul “Katalik^” skaito 

ir tarp saviskiq platina. 
‘Kataliko' kaina metams 

$2, o pusmeciui $1. Prenu- 

meratoriams duodama do- 

vanos. 

Rasydami laiskus ir siqzda- 
mi pinigus, padekite tokj ant- 

rasq: 
Jonas M. Tananevice, 

3244 So. Morgan, St.? 
Chicago, 111. 

'i 

S avai tini s Kalendorius 

Liepos 1910 m. 

21 k. Praksedos panos 
22 p. Marijos Magdalenos 
23 s. Apolinaro vysk. 
24 N. Kristinos panos 
25 p. Jokubo apast. 
26 u. Onos Motinos P. M. 
27 s. Pantaleono. 
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f KIMIMJML § 
“Lietuvii| Spaudos Bendri 

jos Amerikoje” pirmininkas, 
p. A. Olsevskis, “Lietuvoje” 
(No. 27) raso apie lietuvisko 
dienrascio jsteigim§, kas buvo 
kalbeta siemet laikrastininkij 
suvaziavime ir kas paskui at- 
kartota suvaziavimo protoko- 
le. Protokole pasakyta, kad 
per metus laiko kiekviename 

laikrastyj bus talpinami tarn 
tikri kuponelai, ant kuriij tur- 
but pazenklinta vieta parasui 
ir antrasui. Pritarantieji dien- 
rasciui galj ant to kuponelio 
padeti savo vard$, pavard§ ir 
antras^ ir pasiqsti tai redakci- 

jai, is kurio laikrascio iskirpo. 
Sekantis gi laikrastininkij su- 

vaziavimas sutrauks tuos vi- 
su8 kuponelius kruvon ir su- 

skaicius patirs, ar galima 
dienrastis isleidineti, ar yra 
pakaktinai uzsisakytojq. (pre- 
numeratoriq) Taigi taip nu- 

tarta ir taip noreta padaryti 
visiems laikrasciams, prigulin- 
tiems prie “Liet. Sp. Am.” 

* 

Siandie tos Bendrijos pir- 
mininkas, p. Olsevskis, atran- 
da tokj suvaziavimo nutarimq 
nepraktisku. Jis apskaito su 

smulkmenomis, kad lietuvis- 
kas dienrastis, puses “Lietu- 
vos” didumo, atsieisiqs kasdie 
$160. Kadangi lietuviskas 
dienrastis mazai galjs pelno 
tureti uz apgarsinimus, tatai 
toksai dienrastis privalqs me- 

tarns lesuoti $5, viena jo ko- 

pija 2 centai ir tureti nema 

ziau 10.000 skaitytojq. Taip 
Bendrijos pirmininkas stai k$ 
tame dalyke galutinai patemi- 
ja: 

“Ivas tada pritaria lietuvis- 
kam dienrasciui, tai yra kas 

nori, kad lietuviskas dienras- 
tis butq leidziamas ir noretq 
jj skaityti, turi su kuponu pri- 
siqs+i $3.00 pinigq. Uz pri- 
siqstus pinigus jis gaus nuo 

redakcijos kvitq. Jaigu laike 

metq redakcija surinks 10.000 

skaitytojq tada prades leidi- 
neti minetq dieurastj ir uzsi- 

mokejnsieji po $3.00 gaus mi- 

netq dieurastj per 8 menesius. 

Jaigu per laikq vienq metq 
nesusirinks 10.000 skaitytojq, 
tai po metij uzsimokejusieji 
8Ugrg,zins redakcijai kvitas, o 

redakcija prisixj.8 jiems uzjmo- 
ketus pinigus $3.00 vertes to- 

kii| knygij, kokias jie sau is 

redakcijos kataliogo pasiskirs, 
ir taip baudymas bus uzbaig- 
tas”. 

* * 

Mqsq nuomone toksai p. 
Olsevskio uzmanymas yra 
praktiskas ir geras, nes ne 

kiekvienas paskui noretij uz- 

simoketi uz dienrastj, jei su 

kuponeliu nesi^st^ pinigip 
Bet mes nesutinkame su tuo 

uzmanymu, kad uz tuos at- 

siqstus $3 butq gr^zinama 
vientik knygomis, jei nesusi- 
rinks atsakantis skaitlius skai- 

tytojip Mums rodos taip butq 
geriausiai: visiems turbut grg- 
zinama pagal mokejusiq noro, 
ty. ar pinigais, ar knygomis. 

* 
* * 

Nekurie imjsq. gerb. Skai- 

tytojq. klausia per laiskus, kas 
yra tie kryziuociai, kuriuos D. 
L. K. Vytautas ties 2algiriais 
sumuSe ir isbiaske, is kur jie 

Photo by Staff Photographer “Katalikas’-. j 
Kovos ties Zalgiriais atminimas. Didelis lietuviq susirinkimas Mark White Square darze Liepos 17 dien 

patsai Illinois gubernatorius, p. Deneen. 

paeina ir kokia jq pradzia. 
Neissigaledami kiekvienam 

skyrium tuos dalykus aiskinti, 
cionai nors trumpai patemysi- 
me apie tq didziausiq Lietu- 
vos priesq. atsiradimq ir jtj. re- 

's 
* * 

Kryziuociq arba teuton^ 
Ordeno (zokono) atsiradimas 

paeina is taip vadinami} kry- 
ziniij. karij laiki], is XI meta- 

simcio, kuomet Vakarij. Euro- 

pos susijung^ krikscionjs 
traukdavo j Bytij krastus ir 

grumdavosi su saracenais (ne- 
krikscioniskomis tautoinis) uz 

Palestine, noredami isverzti is 

nekrikscioniij rankip Pries 

pradesiant kryzinius karus is 

Amalfijos italai pasistatydino 
Jeruzalej P. Marijos vardu 

vienuolyn§, kuriame apgyven- 
dinta vienuoliai Benediktinai. 
Sitie salep vieDUolyno jkure 
ligonbutj bediniems maldmin- 
kams ir kitiems sergantiems. 
Kadangi krikscionis maldi- 

ninkus, keliaujancius j tas 

sventas vietas, tankiai uzpul- 
dinedavo arabai, tatai to vie- 
nuolyno svietiskieji broliai 

maldininkq apginimui issirin- 
ko sau vad$ ir prieme sv. Au- 

gustino regulas vieton sv. Be- 
nedikto. Tokia tai buvo pra- 
dzia garsaus Ordeno “Sv. Jo- 
no Jeruzalecio Ligonbucio 
Broliai”, zinomo paskui vardu 
“Salos Rhodos Kavalerai,: ir 

pagaliau “Maltos Kavalerai”. 
* 

* * 

Kada krikscionjs paeme j 
save rankas Jeruzal^, to sv. 

Jono ligonbucio perdetiniu 
buvo augsto dievotumo vyras 
vardu Gerardas. Jam pasimi- 
rus perdetiniu aprinkta du 

Puy, kuris sujunge kruvon 

vienuoliq ir svietiskijjij broliq 
(karzygiq) gyvenimo pride- 
rystes. Paskiau ten atsirado 
dar kitas devynitj. karzygiq 
Ordenas ir pagaliau 1129 in. 

nauja institueija (ligonbutis) 
vardu “Teutonq P. Marijos 
OrdenaB”, is kurio taigi Orde- 
no ir paejo tie kryziuociai, su 

kuriais lietuviai turejo grum- 
ties. Aisku tat dabar, kad 

pirmieji kryziuociai atsirad^ 
Jeruzalej 1129 m., bet is kitq 
salting vel zinoma, kad tik 

1190 metais, arba gale XII 
metasimcio. Jij uzdaviniu bu- 
vo — podraug su krikscioni- 
mis kariauti uz svent$ zem§. 

* 
* * 

Kryziuociij Ordenas dalino- 
si i du skyriu: karzygiij. ir ku- 

nigp, bet kaip vieni taip ir ki 
ti turejo but vokieciais, ka- 

dangi pats Ordeno jkurejas 
buvo vokietys. J karzygius 
priimdineta tik senoji bajori- 
ja, kuri, apart nekaltybes, ne 

turto ir paklusnybes prizadq, 
privalejo globeti sergancius ir 
grumties su tikybos priesais. 
Jie nesiojo juod§, tunik^ ir 

balt^ man tel j su juodu kry- 
zium ant kairiojo peties. Ku* 

nigams nereikejo bajorijos pa- 
ejimo. Jie savo brolius karzy- 
gius aprupindavo dvasiskais 
reikalais. Kunigij rubai buvo 
tokie pat, kaip karzygiij, tik 

ilgi, nes jiems nereikedavo 
ginklai vartoti. Apart tip 
dviejij Ordeno skyriij buvo 
dar trecias netikrij s^nariij 
skyrius — broliij tarnij arba 

laikij. Jie nesiojo vienuoliij 
abitus su nulauztu kryzium, 
kaipo zenklu, kad jie nera tik- 
rais Ordeno s^nariais. 

TT " 

Pirmiausiais metasimciais 
Ordeno regula buvus labai 
astri. Jie visi gyven§ kruvoje, 
miegoj^ ant kieciausiq guoliip 
valgydav^ mazai ir prasciau- 
sius valgius. Karzygiai kas- 
diena turej^ klausyti Misii^ 
vienuolynuose ir kalbeti pa- 
skirtas maldas. Turej§ nors 

septynius sykius j metus eiti 

ispazinties ir priimti Komuni- 

j$. Negalej§ niekur is namij 
iseiti be perdetinio leidimo. 
Kiekvienas turej^s arklj ir 

ginklus. | kryziuocius priim- 
dineta vokiecius jaunikaicius 
(bajoraicius), baigusius 14 me- 

tip Tokie naujokai buvo ban- 

domi, o paskui karzygiskai 
apredyti vedami \ baznyciq, ir 
ten per Misias Ordeno skait- 
liun priimami. Didysis mis- 
tras (mokytojas) uzgaudavo 
naujai priimam^, sakydamas: 
“Geresnis karzygis nei tarnas, 
vardan mi}sn Svenciausios Pa- 
nos. Buk savo Ordenui pak- 
lusniis! Praleisk t^ uzgavim§, 

r./, i 

bet daugiau nei vieno!” Orde- 
no perdetiniu buvo renkama 

“Didysis Mistras”, o kuomet 
Ordenas emelabiau platinties, 
tuokart atsirado jame daugy- 
be kitij. visokiq. virsaiciq, pa- 
nasiai reguliariskai armijai. 
Trumpu laiku to Ordeno sa- 

kos atsirado ir Sicilijoje. 
¥ 

* * 

Kuomet kryziuociij Ordenui 

podraug su kitais krikscioni- 
mis nepasiseke atimti is sara- 

cenij. Palestinos, jie apsisryve- 
no grazioj salyj Burza, rytinej 
Uzugirio (Siedmiogrod) dalyj, 
kuri% jiems dovanojo Vengri- 
jos karalius Andrius II 1217 
metais. Jie j ten sukviete is 
kitur daugyb§ gyventojq, pa- 
sistatydino pilis ir miestus ir 
erne paskiau jau savarankis- 
kai aplinkines stabmeldiskas 
tautas vardan kryziaus novyti, 
kol nesusidure su lietuviais ir 
leukais ir neprazude galutinai 
savo galybes ties Zalgiriais. 
Apie kryziuociq augirnq,, ka- 
rus su lietuviais ir kitomis 
tautomis, galima atrasti Lie- 
tuvos istorijoj. 

Pazanga. 
Nesulaikys niekas vandenio 
Nuo kalnq plaukencio, 
Nesulaikys niekas gyvenimo 
Pirmyn zengiancio... 
J vaisingij. nameiiij duris 

barskina svecias: 
— Atidarykite! Privalote 

suteikti man ten viet$, priva- 
lote mane priglausti ir numy- 
leti! 

— Kas gi tu toks e3i ir ko 
nori ? 

— Esu pazanga ir noriu j- 
eiti ji^sq namelin. — Atidary- 
siu jums langus, jvesiu vidun 
sviesq,, issklaidyeiu is trobeles 
dumus, jvjstj mintis paimsiu 
ant savo sparnq ir. iskel^s j. 
padanges isnesiu uz kaimo ru- 

beziip 
— Nenorime pazangos! — 

atsiliepia ant to is vidaus. — 

Mylime viskg,, kas mums pa- 
likta tevq, prie ko esame pri- 
prat§, kas mums patinka ir 

gera, norime, idant mqsvj gim- 
tiniuose namuose viskas taip 
paliktip kaip buvo. 

Ir esama zmoniip kurie 
daro laugus ir duris, it 

nauja9 svecias — pazanga 
nejeitq vidun, ir esama z 

niq, kurie nuolatos skundi 
baisiai ir liudnai, kad dt 
viskas ne taip, kaip pirn 
buvo. 

Keiketij taigi kiek norsn 

tai pagalvoti, ar pazanga yra 
vodingas daiktas ir ar tas vis- 

kas, kas buvo, yra nunai gera 
ir naudinga. 

Jei jau kur, tai gimtinej 
trobelej apie pazangos reik- 

sm§ reikalas daug ir placiai 
pagalvoti. 

Su pazanga reikalas elgties 
sumaningai ir protingai. 

Uzdaryti pries pazanga du- 
ris seimyniskuose namuose 

draudziama. 
Kas noretij. gyventi be pa- 

zangos, buti} tamsus, kurcias 
ir lusas. 

Gyvenimas eina priekyn ir 
su savimi gabena atmainas. 

Seniau vilketa zveriq kai- 
liais ir gyventa setrose. Artai 

bloga, kad pazanga zmonems 

atnese trobas ir gelumbes ru- 

bus? 

Seniau nemoketa melsties 

prie vieno Dievo ir garbinta 
stabai. — Ar bloga-gi, kad 

pazanga atnese mums Kristaus 
Evangelijq, ir krikscionyb§, 
suteike mums grynas mokslo 
tiesas. 

Tie visi, kurie nenori eiti 
isvien su pazanga, turi uzris- 
tas akis, yra tamsijs, turi au- 

sis, bet negirdi, sustojo ant 

vietos it apaugusieji kerpemis 
akmens ir nenori pasijudinti 
is ten. 

Vienas ir kitas apsaugoja 
nuo ugnies savo trobg, ir tas 

jam naudinga, bet ansai neno- 

ri taip elgties: 
— Mano prateviai be “ase- 

kuracijq” gyveno, tat ir mes 

taip gyvensime. 
Vienas ir kitas parsigabeno 

savo laukams padirbtos fabri- 
kuose trasos, nusipirko geres- 
nius sau grudus, turi geresnius 
uzderejimus, bet antras sako: 
— Taip arsiu ir akesiu, kaip 
dare mano prateviai ir tuos 

grudus sesiu, kokie nuo seno- 

ves sejami. 

'wihi ’larp;’ kaip 
klti. 

Gimtiniuose namuo3e pries 
pazanga negalima uztrenkd 

durj.8. 
Kiti zmones isbande ir per- 

sitikrino, kad pasekraingiau 
ir geriau vaikai auklejami be 
musimo ir keiksmo ir tas va- 

dinasi pazanga auklejime. 
Vienok su pazanga reikia 

apsieiti labai atsargiai. 
Yra sventos ir brangios at- 

mintjs, kuriq negalima atme- 
sti ir palaidoti uzmirsime. 

Yra sventi ir brangijs sii- 
dziai paprociai, kuriij. pazan- 
ga negali pavadinti atzagarei- 
vyste, bet kiekvienas juos pri- 
valo gerbti irmyleti. 

Jei pazanga jveda j trobas 

kaminus, atveria langus, pra- 
salina is trobos kerciij. meslus, 
liepia tureti atskirias loveles, 
tai nereiskia to, kad pazanga 
lieptij. nusimesti nuo peciij 
tautiskus drabuzius, pamirsti 
grazias, tautiskas dainas ir pa- 
juokti semj laikij tautos le- 

gendas. 
| namelio duris barakina 

svecias ir prasoai: 
— Jsileiakite mane!.. 
Ir senq, praziluaiq zmoniq 

sirdja svapejimu atailiepia: 
— Nepamirakite to viako, 

kaa buvo. 
Reikia moketi taikinti aenaa 

geras au naujuoju geru ir se- 

na8 pikta8 moketi isguiti taip, 
idant naujas piktaa nejlystq \ 
namus. 

MERGAITEMS VAISTAS. 

Serganciai mergaitei pa- 
kviesta daktaraa, kuris apziu- 
rej^a ligong tare: 

“Jei, mergaite, nori but 
aveika, tat butinai turi iste- 
keti.” 

Mergaite: “Tat malonek, 
daktaraa mane vesti.” 

Daktaraa: “Mea daktaraia 
eaame todel, idant vaistua is- 
rasinetumem, bet jq nepriim- 
dinetumem.” 

\ 


