
KOKIOS GERIAUSIOS 
DOVANOS KALĖDOMS. 

Kalėdų, arba Dievo Už- 

gimimo šventė be abejones 
iš visų metų švenčių yra 
meiliausia. 

Visos krikščioniškos tau- 

tos tą šventę apvaikščioja 
kuoiškilmingiausiai ir tą 
dieną visokiais prieina- 
mais budais stengiasi links- 
minties, kad ingijus sau 

bent kokią malonę. Suvie- 
nytose Valstijose ypatingai 
Kalėdos pagimdo didelį 
žmonių krutėjimą, rėksmą 
ir pasikakinimą. 

Kiekvienas tik ir mąsto, 
kaip čia pasilinksminus, 
idant sau ir kitiems pada- 
rius malonumus idant tą 
dieną nesi jaučius liudnu ir 

apvienėjusiu. 
Kalėdomis abelnas pa- 

protįs liepia apsidovanoti 
dovanomis, tatai kiekvienas 
iš laiko po truputį skatiko 
renka, už kuriuos paskui 
butų galima nupirkti kam- 
nors dovanas. 

Kalėdų davonų klausimas 
pas turinčius dideles šeimy- 
nas, daug giminių ir pažįs- 
tamų yra labai sunkus ir 
keblus, nežiūrint net į dide- 
les lėšas. Nes ar gi tai 

lengva apgalvoti, ko kiek- 
vienam reikia, ko kas trokš- 
ta, kas kam patinka. 

Paprastai atsitinka taip, 
kad ant visokių daiktų iš- 
leidžiama daug pinigų, o iš 

tų padovanotų daiktų nie- 
kas neturi naudos, o ret- 
karčiais dovanotuosiems tie 

visokie daiktai nei nepatin- 
ka. 

Ifesykį pav. pasitaiko, 
kad vienas ir tas pat as- 

muo Kalėdų dovanoms ap- 
laiko desėtką kaklaraiščių, 
arba antsyk kelias lempas, 
laikrodėlius ir kitokius vie- 
nodus daiktus. 

Pinigai išleisti, dovano- 

jančio kišenius pasilieka 
tuščias, o gavusis dovanas 

buk tai dėkoja, o dūšioje 
kitką mąsto ir rugoja: Kas 
man iš to? Turiu už tai 
kuomi nors atsimokėti, iš- 
leisiu pinigus ir galiu taip 
pataikint kaip jis man pa- 
darė. 

O tu su Kalėdų dovano- 
mis nesmagumų galima 
lengvai prasilenkti. Kas 
nenori laužyti sau galvos 
apie dovanas, kas nenori 
veltui išleisti pinigų, o turi 

širdingą norą savo artymus 
ar pažįstamus apdovanoti 
maloniomis dovanomis, te- 

gu dovanoms perka knygas. 
Knyga — tai atsakanti 

dovana kiekvienam amžiui, 
kiekvienam luomui, kiek- 
vienai lyčiai. 

By tik atlikus atsakantis 
išrinkimas, idant suteikus 
kiekvienam veikalėlį, koks 

yra jam atsakančiausias, 
koks geriausiai tinka jo bū- 
dui ir koks jam gali atnešti 

didžiausią protui naudą, e 

to viso pasekmės visuomet 
bus užtikrintos. 

Kiekvienas apdovanota- 
sis jausis užganėdintu, pi- 
nigai neišeis ant niekų, au- 

kotojas išims mažiau nei 

pirkdamas kitokį kokį daik- 

tą, o apart to viso prisitar- 
naus visuomenei, kaipo ap- 
švietimo veikėjas tarp sa- 

vo brolių. 
Apšvietimas — tai svar- 

biausias musų tautai reika- 
las, tai toji kasdieninė duo- 
na, be kurios musų išeiviai 
Amerikoje apsieiti negali ir 
be kurios yra labai sunku 
šioj šalyj gyventi. 

“Kataliko” išleastuvė tu- 
ri įvairaus turinio įmygu, 
kurios labai tinka kiekvie- 
nam Kalėdų dovanoms. 

Kaip senesniems, taip ir 
jaunesniems pasiūlytum 
Kalėdų dovanoms nusipirk- 
ti nesenai išleistą “Katali- 
ko” išleistu vė j e knygą 
SVEIKATĄ, kurios kaina 
tiktai 2 dol. Joje labai 
daug aiškių pamokinimų 
kaip būti sveikiems, kaip 
auginti vaikus ir tt. To- 
kios knygos lietuviškoj kal- 
boj dar nebuvo. Pasiūlija- 
me ir kitas dovanoms kny- 
gas, kokias galima rasti 
“Kataliko” katalioge. 

Visokios-gi kitos dova- 
nos, susidedančios iš valgo- 
mų produktų, žibučių, to- 

aletinių daiktų, greitai susi- 
naudos, susinaikins ir paga- 
liau visai išnyks. 

Knyga-gi tai dovana, ga- 
linti tesėti visam žmogaus 
amžiui. Ir juo ilgiau ji es- 

ti namuose, tuo darosi mei- 
lesnė, reikalingesnė ir su- 

teikianti mums daug at- 

minimų. 
Mes lietuviai išeiviai esa- 

me perdaug bėdini, kad 
istengtumėm leisti pinigus 
tuščioms dovanoms. 

Išleiskime savo centus 
vientik ant to, kas mums 

gali suteikti morališką ir 
medžiagišką naudą, nesi- 
gailėkime pinigu knygoms, 
nes knygos tai apšvieta, o 

apšvieta tai geresnis ir lai- 
mingesnis rytojus. 

KELI ŽODŽIAI APIE 
AMSTERDAMĄ, N. Y. 

TJžpereitam “Kataliko” 
numery j tilpo ilgoka kores- 

pondencija ap;e Amsterda- 
mo lietuvišku kolioniją: 
kaip ji atsirado, kaip grei- 
tai išaugo ir drūčiai susior- 

ganizavo stiprion parapi- 
jom Man nemažai teko 
matyt margo svieto, — taip- 
gi, pažįstu ne vieną ir ne 

dešimts lietuvišku kolioni- 

jįj čia, Amerikoj, vienok ga- 
na drąsiai galėčiau pasakyt, 
kad nedaug — labai nedaug 
atrastum vietų, kur lietuviai 
tiek nuveiktu ir tokiu trum- 

pu laiku. Kiek pamenu, 
tai dar tik septyni metai 

atgal svetimtaučiai apie lie- 
tuvius Amsterdame žinojo 
tiek, kiek ožys žino apie 
žvaigždes, o šiandien, trum- 

pai pasakius, lietuviai turi 
viešo turto mūrais, žeme ir 
namais su viršum ant šimto 

tūkstančių dolerių, daugu- 
mas iš jų turi savo loenas 
gražias nuosavybes. Apart 
to gal niekur taip lietuviai 
nekimba prie “biznio”, 
kaip Amsterdame ir dau- 

gumui netik gerai, bet net 

puikiai sekasi: čia rasime 
lietuviškų aptiekę, drapanų 
krautuves, duonkepyklas, 
mėsinvčias ir kitus lietu- 
viškus “biznius”, kuriuos 
nesarniata butų parodyt 
musų didžiausiose koloni- 
jose — Ne\v Yorke, Phila- 
delpbijoj, arba Cbicagoj. —i 

Tas yra gana svarbus žen- 
klas progreso tarp čionykš- 
čių lietuvių, svarbesnis dar. 
todėl, kad šioje šalyje gal 
niekas taip daug nereiškia,, 
kaip vertelgystė ir pramo-j 
ne. į 

Rašejas pereito straips- 
nelio apie Amsterdamu, 
tarp kitoko pasakoja, jog 
nors vietinis klebonas, kun. 
J. Židanavičius, daug pasi- 
darbavo sutvėrimui parapi- 
jos ir pastatymui bažnyčios, 
ty. abelnai bažnytiniuose ir 
tikėjimišknose reikaluose, 
tai vienok labai yra prie- 
šingas visuomeniškiems ir* 
tautiškiems vietinių lietuvių 
reikalams. Už tai rašėjas 
skaudžiai pabaSit vietinį 

kleboną, — kam jis bičiuo- 
liuojas su lenkais, kam ne- 

duoda tvertis tautiškoms 
draugijoms, kam stabdo 
abelnai kultūrišką lietuvių 
darbą ir tt. žodžiu, kun. 
J. Ž. nupieštas taip juodo- 
se spalvose, kad juodžiau 
jau ir negalima. Aš neno- 

riu tikėt, kad rase jas, tokį 
paveikslą piešdamas, butų 
turėjęs piktus šmeižimo no- 

•rus — manau, kad nežino- 
jimas aplinkybių, kaip ly- 
ginai stoka logiškos kriti- 
kos, nenoromis privedė jį 
prie išvedimų, kurie gana 
toli skiriasi nuo teisybės. 

Kaip kiekvienas šio pa- 
saulio asmuo, taip ir kun. 
J. Ž. gali turėt savo klai- 
das — ir be abejonės jas 
turi — kas-gi iš mus jų ne- 

turėtų? Vienok šiuom kar- 
tu minėto ra sėjo pasakoji- 
mas reikalauja pataisymo. 

Jau minėjau apie puikų 
susiorganiza vimą lietuvių 
Amsterdame ir apie gero- 
kus žingsnius, kokiuos jie 
padarė prauionij o j. 

Bešališkai svarstant, reik 
pripažinti, jog tas atsitiko 
labiausiai to paties energiš- 
ko klebono pagalba. Man, 
kaip ir visiems aansterda- 
miečiams žinoma, kaip rū- 

pestingai jis pats remia lie- 

tuvišką pramonę ir kaip 
vartoja .visą savo intekme 

pakėlimui ir praplatinimui 
pramonės taip savųjų, — 

jaigu ne jo pagalba (tan- 
kiai pinigiška), tai vargiai 
butų amsterdamieėiai galė- 
ję pasigirti tomis gražiomis 
krautuvėmis, kokias šian- 
dien nevienas turi, o kurias 

kitaip žydai laikytų. Man 
rodos, kad tai nemažas nuo- 

pelnas vietinio klebono ir 

pavyzdi s vertas sekimo ki- 
tiems klebonams. 

Teisybe, kiele ir as žinau, 
tai kun. J. Ž. buvo priešin- 
gas susitvėrimui T. M. D. 

kuopos ir nelabai prielan- 
kiai žiuri į S. L. A kuopą. 
Tas vienok dar nereiškia, 
kad jis nebutu geras lietu- 

vis-patrijotas, o tik koks 

lenleomanas, -kaip jį nori 

perstatyt anas korespon- 
dentas. Aš pamenu atsiti- 
kimą, kada anuo metu vie- 
šėdamas pas jį p.B.K.Bale- 
vieia (tuorn laiku buvęs 
T. M. D. prezidentu) norė- 

jo sutverti 'ten T. M. D. 

kuopą. Jam taip kun. J. Ž. 
patėmijo: “Jaigti busi T. 
M. D. prezidentu ir vesi tą 
draugiją, kaip dabar, visąj 
laiką — tai aš nekados ne-į 
busiu priešingas — dar pa-j 
dėčiau. Vienok visados ne- 

galėsi juom būt, draugija 
vėl papuls į vanleas cieilikų 
ir pasidarys tuom, kuom ji 
buvo keletą metų at- 

gal ir vietoj apšvietus sės 

pliauškalus ”... Kiek man 

žinoma, nėra priešu nei S. 
iL. A., Bei T. M. B., bet 

yra priešu tų, kurie ir S. L. 
A., ir T. M. B. nori pravest 
į socijalistišką pakraipų. 
Kaip galima reikalaut, kad 
kunigas būt prielankus S. 
L. A. kuopai, jaigu tos kuo- 

pos vardu parsikviečia iš 
Rreoklyno kokias katariu- 
kas, o ne kalbėtojus, o tos 

katarinkos, sykį užsuktos, 
daugiaus apie nieką necypia, 
kaip tik apie tikėjimą iri 

bažnyčią, bažnyčią ir kuni-j 
gus, nors S. L. A. niekam 
neliepia apie tai kalbėt. To-; 
kiu budu musų tie “cicili-j 
kai”, įsimaišę į musų tau-į 
tiškas organizacijas, tik blė-į 
dį joms daro savo nepraus- 
tomis burnomis, nes dau- 
giaus žmonių nubaido, ne- 

gu -pritraukia prie organi- 
zacijų, kurios savo pama- 
tuoa* yra geros. 

Esant Sįal^įuno apvaikš- 
čiojimui, kada "Amsterdame 
buvo apsilanką p. Gabrys 
ir tas pats p?, Bal., vieti- 
nis klebonas stačiai pasakė 
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savo par anijonams viešai: 
“ tokių kalbėtoju netik ne- 

draudžiu, bet prašau, kad 

klausytut, nes nuo jų galit 
išgirst apie reikalus musų 
tautos, kuriais mes visi lie- 
tuviai privalom rūpintis”... 
Eitų nedėldienį pasakė vėl 
puikų pamokslų apie nau- 

dingumų ir reikalingumų 
Tautiško .Namo Vilniuj ir 
čia pat surinkta rodos su- 

viršum 100 dol. tam tikslui. 
Strazdo paminklui taipgi 

sumesta kelios dešimtįs do- 

lerių, ‘ ‘ Saulės ’ ’ delegatai, 
kun. Tumas ir kun. Olšaus- 
kis, irgi buvo labai užganė- 
dinti iš amsterdamiečių au- 

kų. Trumpai kalbant, per 
vietinio klebono intekmę 
amsterdamiečiai gal dau- 

giau aukavo visokiems tau- 
tiškiems reikalams, negu ki- 
tos ir didesnės kolionijos ir 
nieks negali užmest nei 

jam, nei amsterdamiočiams 
abelnai, kad jie atšalę delei 
Lietuvos reikalų. O kad jis 
nenori duot gaspadoriaut 
Amsterdame kokiems “ei- 
cilikams”, kurie nemoka^ 
žodžio susiliabizuoti, o nori 
kitus pamokint (kaip ana; 

“Drauge” Semaškos laiš- 

kas) tai kas čia perdyvas? 
Apaštalai tokios evangelijos 
ir tokio gudraus “mokslo”, 
koki skelbia “Keleivis” ir 

“Kova”, randa priešus ne- 

tik Amsterdame pas kun; 
Žid., bet ir visur tarp iš- 
mintingesnių žmonių, — 

net tarp pačių šiek-tiek 
mandrėsnių socijalistų... 

Ne, kun. Žid. nebuvo ne- 

kadės priešu apšvietus, nei 
nėra lenkonia.hu, nors dar 
nesenai voš atsiminė sau 

saro prigimtą lietuvišką, 
kalbą, kurią Lenkijoj būda- 
mas buvo pamiršęs. Taip- 
gi neteisybę, kad jį butą 
Amsterdaman iš Lenkijos 
parkvietęs kun. Gurskis. 

Gerai Žinantis. 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Viduriniu reikalu minis- 

terija suteikė pašalpą 88 po- 
licistams, saugojusiems 
Kalnaberžiu dvarą, Kauno 

gubernijoj, gyvenant ten 

Stolypinui. 
» 

Vokietijoj valdiškai ap- 
skelbta, kad vokiškasis 
skraiduolis “Beribi” taip il- 
gai busiąs Agadyre, Morok- 
ko pakraščiuose, kol trak- 
tatas su Francija nebusiąs;: 
patvirtintas tam tikrais pa- 
rašais. 

Sausy] ateinančiu metų 
atsibusią rinkimai atstovų 
¥ okietijos parlamentan. 
Agitacija visur tik verdan- 
ti. Ir Prūsų lietuviai ne- 

miega. i a 

■»!* 
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Bosnijoj jr Įiereegovinoj 
Austrija didinanti skaitlių 
kariuomenėj prasidėjus ka- 
rui Italijos su Turkija., 
Austrija prisibijanti, idant: 
tasai karas ^nesukeltų aud- 
ros ir Balkanuose, to delei 
išlaiko ir pasigamina. 

,* "> 

Meksiko vyriausybė suti- 
ko Obinams išmokėti $1- 
500.000 kaipo atlyginimą už 
užmuštuosius chinus revo- 

liucijos metu. Kaip šmoma/ 
viename mieste išžudyta 
vienu žygiu 230 Chmų. * 
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Perstatoma Persijos jaunasai šachas, šalia jo susispietusi minia prieš 
Persijos parlamentu Teherane, o viršuj — Persijos finansų valdytojas, ameriko- 
nas Shuster, už kurį Rusija rūstina si ant Persijos. 

Franci jos valdiškoji sta- 
tistika liudija, kad 1911 me- 

tais pirmaisiais šešiais mė- 

nesiais visoj Francijoj mir- 

čių skaitlius perviršijęs gi- 
mimus 16.279 asmenimis. Iš 
to ašku, kad Franeijos gy- 
ventojų skaitlius nuolat 
mažinasi. 

* 

Argentinos sostainėn Bu- 
enos A yrės andai pranešta, 
kad respublikoj Paraguay 
prasidėjus smarki revoliuci- 

ja; ar tai bus koksai naujas 
sukilimas, ar atnaujinimas 
senobinio judėjimo — tuo 

tarpu neišaiškinta. 
* 

Apšvietos ministeris pa- 
liepė pasitraukti iš savo vie- 
tos Tomsko universiteto pro- 
fesoriui juridiško fakulteto 

Malinovskiui, nesenai pa- 
trauktam teisman už para- 
šymą knygos “Kruvinas 
kerštas — mirties bausmė“, 
apie kurią savu laiku prie- 
lankiai atsišaukė Levas 

Tolstojus. 
* i 

Andai labai daug visokių, 
kalbų paleista svietan, kuo- 
met prašalinta iš užimamos 
vietos Anglijos karaliaus 

kapelionas, pastorius Far-j 
ra z, kuris apsivedęs su ame-; 
rikone. Pastorius kaltina- 
mas už nemoralinį gyveni- 
mą. 

* 

Iš Portugalijos praneša- 
ma, kad monarebistai vis dar 
laikosi minties kuomet nors 

pulties ant respublikos. 
Regis jie yra ingi j ę du karo 
laivu ir maną bombarduoti 
kai kuriuos Portugalijos' 
pakraščius. Republikonai 
tomis žiniomis esą 'labai ne- 

pakakinti. 
* į 

Iš respublikos Venezue- 
lės pranešama, jogei tenai 
prieš dabartinę vyriausybę 
pradėjęs kovą buvęs kitan 
dos garsus minėtos respu- 
blikos prezidentas Castro. 
Jisai Kolumbijoj susitaisęs 
laisvanorių būrį ir intrau-; 
kęs į ’Yenezuėiis sienas. Ir 
pirmu sykiu jam pasisekusį 
valdišką kariuomenę ap-j 
veikti. Už taigi ilgus lai-į 
kus apie Castvo nebuvo nie-f 
ko ir girdima. Štai jis in 
apsireiškė I s I 

Austrijos arcikunig. Pra- 
nas Salvator andai atsisa- 
kęs tarnauti Austrijos ka- 

riuomenėje, būtent būti, 
raiteliu divizijos komcn-! 
dantų, kadangi sosto inpė- 
dinis Pranas Ferdinandas jį 
pašiepęs už brutališką ap- 
siėjimą su savo kareiviais 
paskutinių ntanebrų metu. ! 

* 

Maskvos mitropolitas 
Vladimiras kreipėsi į sino- 

dą prašydamas, idant šis 

užbėgtų platinimuisi moky- 
klose Levo Tolstojaus vei- 
kalų. Tie veikalai., neišski- 
riant ar filosofiški, ar 

beletristiški, pagal mitro-į 
pplitą yra ‘‘priešingi religi- 
jai” ir išvedą iš kelio jau- 
nąją kartą. 

San Domingo respubli- 
kos prezidentas Oaceres an- 

dai miesto gatvėje nušau- 
tas. Piktadariai greitai su- 

imta. Anais buvę genero- 
lai Tejer ir Pimente!. Ka- 
ro teismas ant greitųjų 
nusprendė abudu sušaudyti 
ir nusprendimas tuojaus iš- 

pildyta. Tomis dienomis 
San Domingo kongresas ap-i 
surinksiąs sau naują prezi- 
dentą. -1 

Vokietijos metalurginių 
fabrikantų organizacija,; 
kad pralenkus neku- 
riuos savo darbininkus, no- 

rinčius straikuoti, nuspren- 
džius, iš savo fabrikų tuo- 

jau prašalinti 60% darbi- 
ninkų; tasai nusprendimas 
palytes -beveik 70.000 dar-: 
bininkų! Kitokios nesusi- 
pratimo priežastįs nepa- 
duodama. 

• 

Japonijos vyriausybė bu- 
simiems metams buvo su- 

manius padidinti biudžetu 
armijos ir karo laivyno yei-j 
kalams, bet tam padidini- 
mui pasipriešinęs finansų 
ministeris, grafas Vamarno- 
to. ©elei to norėjęs rezig- 
nuoti visas kabinetas, -bet! 
galų-gale susitaikinta, te-j 
čiau visvien biudžetas ne-: 

padidinta. 
^ Įi 

Po viskam išėjo aikštėn*! 
kad Anglija tikrai buvo pa- 
sirengus karan su Vokieti- 

ja, kuomet pastaroji tąsėsi 
su Prancija už Morokką. 
Anglija buvo parengusi 
Pranei j ai pagalbon savo 

armijos 150.000 ir karo lai- 
vyną. Vokietija tečiau tai 
užuodė ir Pranei j ai nusilei- 
do. Ir gerai padarė, nes 
butų žlugus. 

PADĖKA AMERIKOS 
LIETUVIAMS. 

‘•‘Birutės” No. 2 randam 
sekančią p. Vanagaičio pa- 
dėką: 

Bidei gerb. Viengenčiai! 
Labai atsiprašau, jog tiktai 
šiandien išreiškiu savo šir- 
dingą padėką už visą man 

išrodytą gerą viešiant jūsų 
šalyje. 'Pirm kėlių dienų 
parašiau į jūsų laikraščius 
kelis žodžius, kuriuose ma- 

niau išreikšti savo jaus- 
mus, tikiu jog juos busite 
paskaitę tuom tarpu. Nėra 
galima minėti visų vardus, 
kuiie prisidėjo prie to pra- 
kilnaus darbo. Bet, buki- 
te pertikrinti, jog man pa- 
dėka paeina iš tikros lietu- 
viškos širdies, kuri visus 
lygiai su ta meile apglobia, 
kurią vadiname tautiška. 
Nusitikiu, jog šita mano ke- 
lionė atneš didžią naudą vi- 
sai lietuvių tautai. Geisti- 
na tiktai butų, jog nekuo- 
met neatvėstų šita tautiš- 
ka pasišventimo ugnis, bet 
kad ateitinėj da daugiau su- 

liepsnotų ir sutirpytų tūlų 
musų brolių ledais aptrauk- 
tas širdis. Nepamirškite 
remti savo brolius, gyve- 
nančius Mažojoj Lietuvoj, 
neatitraukite jiems savo 

pągelbos rankų, pakol ne- 

stovės ant tvirtų .kojų, ty. 
bus .atgiję tautiškai. Už- 
imant kovų su .savo politiš- 
kais priešais, labai reika- 
linga mums parama. To- 
gidel kiek kas .galite su- 

šelpkite mus toje kovoje. 
Su tautiškais linkėjimais 

■ir gerovės lietuvių giminei 
trokštantis, 

Jonas Vanagaitis. 

Braeitvj visuomet galima 
rast daug pamokinimų atei- 
viai. 


