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Iš visų šalių ateivių į Su- 
vienytąsias ̂ Valstijas reika- 

"TkiS '“pastaraisiais laikais 
ėmė rūpinties žymesni šios 
šalies vyrai, o net ir patįs; 
nekurie šios šalies valdinin- 
kai. Štai faktas. Nesenai 
Netv York e ateivių reikale 
atsibuvo suvažiavimas, ku- 
riame ėmė dalyvuiną įvairių 
valdiškų departamentų iš 

Washingtono komisoriai, 
taippat keli federaliniai ir 

valstijiniai valdininkai. Tą 
suvažiavimą surengė valdiš- 
kosios sferos. Kadangi su- 

važiavimas buvo gausus žy- 
miais nutarimais ateivių 
reikaluose, tatai svarbes- 
niuosius anų čionai atkarto- j 
jame. 

Visi suvažiavimo nariai 

nusprendė prie didesnio 
veikimo pašaukti organiza- 
ciją vardu “National Con- 
ferenee of Immigratiou, 
Land and Labor”, turinčią 
savo vyriausią biurą po nu- 

meriu 22 East 30 gat., Ne\v 
Yorke. 

Tos organizacijos nariais 

yra ir gali būti federaliniai 
ir valstijiniai valdininkai. 

Organizacija pasistengs 
inkurti savo f dualinius biu- 
rus tose šalies vietovėse, 
kur bus tam reikalas. 

Tos organizacijos tikslai 

gi sekanti: 
Paskatinti viešąją opini- 

ją, idant kongresas paskir- 
tą daugiau pinigą federali- 
niam ateivią informacijos 
biurui, idant šis biuras pa- 
sekmingiau galėtą kontro- 
liuoti ateivius ir patraukti 
juos taip, idant jie apsisto- 
tą ir apsigyventą neskait- 

lingai žmonėmis apgyvento- 
se vietose, kuriose pramonė 
dar mažai išsidirbus. 

Inkurti valstijinius atei- 
viams informacijos biurus, 
turinčius atstovybę įvai- 
riuose uostuose, į kuriuos 
atkeliauja daug ateivią. 

Išdirbti pilną susinėsimą 

ir kooperaciją, darbe tarp 
valstijinių ir federalinių 
biurų. * 

Praplėsti tų biurų veiki- 
mo programą, būtent, kad 
tie biurai ateivius globoti), 
prižiūrėtų jų apšvietimo ir 

gerbūvio. 
Pakviesti bendran darban 

įvairias pirklių, piliečių, 
filantropų ir kitas organi- 
zacijas, kurios tik norėtų 
viršui minėtus tikslus at- 
siekti iš emigrantų. 

# 
* * 

Tatai primusvk šios ša- 
lies historijoj federalinė vy- 
riausybė jungiasi su valsti- 
jinėmis vyresnybėmis, kad 
paėmus savo globon visus 
ateivius. Svarbiausiąja gi 
to sumanymo idea yra nu- 

rodyti naujam ateiviui, kur 
jis turįs keliauti ir apsisto- 
ti ir palengvinti jam pra- 
džioje jo gyvenimo šioj ša- 
lyj ir kuogreičiausiai jis 
pripratinti prie gyvuojan- 
čių šios šalies sąlygų. 

Be to reikalas pažymėti, 
kad šitoji organizacija ne- 

turės nieko bendro su ne- 

kuriu ateivių įleidimu arba 
neįleidimu šion šalin, bet 
vientik paims savo globon 
tuos ateivius, kurie šion ša- 
lin bus įleisti ir kurie ieš- 
kosis sau vietos nuolati- 
niam savo apsistojimui. 
Žinomas dalykas, toji orga- 
nizacija ateiviams tarnaus 
veltui, tv. nereikalaus sau 

jokio atlyginimo. 
Nėra abejonės, kad toji 

organizacija labai daug ką 
gero nuveiks ateiviu gero- 
vei, jei tik nesistengs per- 
daug karštai ateivius su- 

amerikanizuoti. 
Dabartinė tos organizaci- 

jos vyriausybė sekanti: 
T. V. Po\vderly, garbės; 

pirmininkas; 
John B. Oommons, vice- 

pirmininkas; 
Ch. F. Zcttemy, kasinin- 

kas; 
Fr. A. Kellor, sekreto- 

rius. 
Visi labai žymus vyrai. 

# 
* * 

“Lietuvoje” j>. K. Virs- 
nis savo “Gyvavimo aiduo- 
se” patėmija, kad lietu- 

viams esą reikalingi mokin- 
ties rašyti geri rankvedžiai, 
kokią nūdien lietimą kal- 
boje kaipir nėra. Lygšiol 
išleisti rašymo rankvedžiai 
p. Paltanavičiaus “Mokin- 
kimės rašyti” ir p. Mikolai- 
nio “Naujas būdas išmok- 
ti rašyti” esą netikę ir kai- 
po rankvedžiai negalį būt 
rekomenduoj ami norintiems 
mokinties rašyti. Tatai p. 
K. V. sako, kad lietuviams 
mokinties rašyti reikalinga 
naujas rankvedis, kokį galį 
parūpinti musą inteligenti- 
ja, kadir pasinaudojant an- 

glą rankvedžiais. 
K. Virsmo patėmij imas 

— svarbus, bet toli neleng- 
vas inkunyti, nes svarbiau- 
sias klausimas, ar mes Ame- 
rikoje inteligentijos tarpe 
turime nors vieną tokiems 
rankvedžiams sutaisyti spe- 
cijalistą, apsipažinusį su pe- 
dagogija, ypač su amcriko- 
nine tokią rankvedžią me- 

todą. Bet jei taip, mielai 
toksai rankvedis pageidau- 
jama. 

* 

“Tėvynėje” (No. 49) ne- 

koksai Žemaičių Antanas 

straipsniu “Pasirūpinkim 
savais reikalais” sumano 

sušaukti visuotinų Ameri- 
kos lietuvių seimų “galuti- 
nam Amerikos lietuvių rei- 

kalų aptarimui ir išdirbi- 
mui plenų-programo”. O 
tų reikalų, pasak Žem. An- 

tano, aibė: Amerikos lietu- 
viams reikalingi tautiniai 
namai, ligonbučiai, prie- 
glaudos, knygynai, moky- 
klos ir kitokios įstaigos. 
Kadangi Amerikos lietuviai 
daug pinigų išleidę ir išlei- 
džiu savo bažnyčių palaiky- 
mui, gausiai aukoja tėvy- 
nės reikalams, pav. šelpiu 
tokių revoliucijų, Kauno 
“Saulės” draugijų, tad rei- 
kalas sušaukti visuotinas 
seimas ir aptarti savus rei- 
kalus. Bet kas Žem. Anta- 
nui svarbiausia, idant tos 

prieglaudos, ligonbučiai ir 
viskas priglaudus po S. L. 
A. veluva, kadangi tasai 
Sus—inas savo “vardu ir 
uždaviniu-tikslu pilnai tam 

atsakus”. 
* 

* * 

Kuomet broliai MeNarna- 
rai prisipažino savo nedo- 
rus darbus ir liko pasmerk- 
ti kalėj iman, mūsiškiai 
“Keleivis” su “Kova” 
tuojau paskelbė, kad Mc- 
Namarai nebuvę soeijalis- 
tai, todėl jie piktadariavę ir 

| prisipažinę. Soeijalistai 
esą panašiai nebūtą pasiel- 
gę, ir tai nei viename at- 

vėjyj, nei antrame. Ar-gi 

McNamarai buvę “drau- 
gais”, o dabar dėkojama 
Dievui, kad nebuvę anais. 
Kitus kartus “Kova” buvo 
užsipuolus ant “Kataliko”, 
kuomet “K.” buvo pastebė- 
jęs, jog iškalno McNamaras 

' ginti neapsimoka, reikia 
pirmiau laukti bylos, teis- 
mo nusprendimo. Ką-gi 
dabar “Kova” ant to at- 
sako? Tik pasipurto ir 
Dievui dėkoja, kad nors 

McNamarai nebuvę socija- 
listais. Ir-gi logiškas pur- 
vą nusiplovimas. 

GRUODŽIO 24, 1911 M. 

“O kuomet sublizgės 
šiandie vakare pirmutinė 
žvaigždė padangėse, bus tai 
Betliejaus žvaigždė. Skais- 
tesnė už visas kitas, auk- 
sinė. Nuties savo šviesos 
spindulius ant žemės ir pin- 

tai ne juokinga. Pirmiau 

mįs svietu !Tą, Kuris už- 
gimė, ką$ išgelbėjus 
svietą iš nuodėmės ir tam- 
sybės ve^gijojs...” 

m i*' 

“Kad '3išgelbėjus visą 
svietą iš/nuodėmės ir tam- 

sybės vergijoj” — tas reik- 
štų mums tamsiems ir nuo- 

dėmingiems rojų ant žemės 
— tikrą Dievo Karaliją. 
Tai garbingas svajojimas, 
didis idealas, o kūčios die- 
na mums primena musų 
Viešpatį, Jėzų Kristų, Ku- 
ris žmonijai ant žemės varg- 
stančiai parodė kelią į Die- 
vo Karaliją, Kuris tamsins 
ir nuodėmingus mokino 
kaip tuo keliu žengti ir kaip 
tikslas pasiekti. 

* 

To idealo atsiekimui, tuo 
šviesos keliu ėjimui — rei- 
kalinga žmonijai Tikyba! 

Tikyba sudrutina ir su- 

teikia pergalę. 
Ramybė gero noro žmo- 

nėms! 

Ramybė tikintiems! 

* 

Tryliktu kartu “Katali- 
kas” gruodžio 24 d., Ka- 

lėdų kuojoje kreipiasi į sa- 

vo Skaitytojus su žodžiais 
Tikybos ir Vilties, sų žo- 
džiais Suraminimo, su plot- 
kele rankoj. 

* 

Mums, lietuviams, kaip 
Tėvynėje gyvenantiems, 
taip ir išeiviams reikalinga 
Tikyba, kad rankų nenulei- 
džius skubinties, link Tei- 
sybės, link Kristaus Idealų. 

Taigi tikėkime, darbuoki- 
! mes ir laukime ko geresnio 
savo tautai! 

r~i 
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DIEVO UŽGIMIMAS. 

Dievo Užgimimo arba 
Kalėdų šventę krikščionį^ 
apvaikščioja gruodžio 25 

dienų. Kaip paduoda his- 
torija, pirmais krikščionys- 
tės metašimčiais Dievo Už- 
gimimo šventė nebuvo ap- 
vaikščiojama. Tuomet daug 
iškilmingiau kas metai ap- 
vaikščiota žymių krikščio- 
nių mirties metinės sukak- 
tuvės. Tik ketvirtame mc- 

tašimtvj pradėta iškilmin- 
gai apvaikščioti Išganytojo 
Užgimimo diena ir kiti 
svarbesni krikščionims at- 
minimai. 

Penktame metašimtyj 
Vakarų Bažnyčia prisakė 
Dievo Užgimimo šventę ap- 
vaikščioti senovės rymiškos 
gimimo saulės šventės die- 
noje. nors nebūta jokių ži- 
nių apie Kristaus Užgimi- 
mo dienų. 

Rytuose Dievo Užgimi- 
mo šventė buvo apvaikščio- 
jama 6 dieną sausio. 

Kaip sako šv. Lukas sa- 

vo evangelijoje, Kristus už- 
gimė nakčia; to delei diev- 
maldvstė atlaikoma nakčia 
iš dienos 24 ant 25 gruo- 
džio. Metinės mirties šven- 
tės šv. Stepono, ir Jono 

Evangelisto sujungiamos su 

Dievo ITžgimVlno’ švente ir 
tuo budu sudaryta'-trijų die- 

nų šventė/** Tą didelę krikš- 

čionišką tftmfifttį Bažnyčia 
labai iškilmingai apvaikš- 
čiojo. 

Ligi 1775* mietų Lietuvo- 

je Kalėdos švęsta keturias 
dienas, paskui tris, o nū- 

dien pakanka poros dienų. 
Vis tai lenkų nuopelnai. Jų 
kunigai lietuvius priveikda- 
vo švęsti kelias paeiliui die- 
nas. 

Kalėdų pirmą dieną kuni- 

gams leista atlaikyti trejas 
Mišias; o tasai paprotys pa- 

eina iš to, kad Bažnyčios 
pradžioje, ypač krikščioniu 
persekiojimu laikais, kuni- 
gai, vaikščiodami slapia iš 
vienos vietos kiton, iš būti- 
numo kelis: kartus dienoje, 
įvairiomis valandomis, tan- 
kiausiai naktimis, turėdavo 
dėl tikinčiųjų laikyti Mi- 
šias. Paskui tasai paprotįs 
buvo palaikomas tik iš die- 
votumo, delei praplatinimo 
dievmaldystės didesnėmis 
šventėmis, kuriomis visi ti- 

kintieji buvo verčiami klau- 
syti Mišių, o juk visi prie 
vienų Mišių dalyvauti ne- 

galėdavo. Vienok tų Mišių 
skaitlius nebuvo aprobuo- 
tas ir tik Selingstado susi- 
rinkimas (1022 m.) nu- 

sprendė, kad vienas kuni- 

gas vieną ir tą pačią dieną 
galįs laikyti tik trejas Mi- 
šias, Laikui bėgant ir tasai 
paprotįs ėmė nykti, bet at- 

minčiai, kad kunigai kadai- 
siai galėjo po kelias Mišias 
dienoje laikyti, popežius 
Aleksandras II nusprendė 
tilt Kalėdų šventėje vienam 

kunigui trejas Mišias atlai- 
kyti. 

Pirmoji tų Mišių pusiau- 
nakčiu laikoma todėl, kad 
pagal padavimo tito laiku 

Betliejuj gimęs Išganytojas; 
paprastai-gi vadinasi pie- 
menėlių Mišiomis, atminčiai 
tų piemenėlių, kurie pirmu- 
tiniai atidavė garbę gimu- 
siam Išganytojui. 

Dievo Užgimimo šventei 
daug vaiskumo suteikia 
įvairus žmonių papročiai 
Lietuvoje; o tie papročiai 
vis.lenkų palikti. Pirm Ka- 
lėdų parapijordms. išnešio- 
jama plotkelės arba Dievo 
pyragai, ty. duona, su ku- 

riaja laikoma Mišios. Ta- 
sai paprotįs paeina iš to, 
kad pirmiausiais krikščioi- 
nybės metašimčiais tikintie- 
ji, susirenkanti klausytų 
Mišių, su savimi atsinešda- 
vo duonų, skiriamų Mišių 
aukai. Iš tos suneštos duo- 
nos kunigas pasiimdavo tik 
tiek, kiek reikalaudavo kon- 
sekracijai, likusių gi palaimi- 
nęs padalindavo susirinku- 
siems bažnyčioje, ypač ne- 

siartinantiems tų dienų prie 
komunijos. Apart to, pa- 
švęstų duonų vyskupai ir 

kunigai išsiuntinėdavo ti- 
kintiems į namus, kaipo 
dvasiškas dovauas, ant žen- 
klo tikinčių dvasiško susi- 

jungimo, vienybės ir bro- 
liškos meilės. Taigi su tą- 

ją pačia mintimi ir šiandie 
pirm Kalėdų Dievo pyragai 
žmonėms išnešiojami. 

Pirm Kalėdų esti pasnin- 
ko diena arba paprastai pas 
mus vadinama kučia. Tą 
dieną Bažnyčia paskiria ti- 
kintiems šventai prisireng- 
ti sutikti Dievo Užgimimo 
šventę. Kūčios vakare 
krikščioniškos šeimynos pa- 
rengia sau namuose pagal 
išgalės pokylius, taip vadi- 
namą kūčios vakarienę. Se- 
novėje tokie pokyliai (va- 
karienės) atsibūdavo baž- 
nyčiose pasibaigus Mišioms 
ir dievmaldystėms. Tie po- 
kyliai graikiškai vadinosi 
agape ir juose dalyvaudavo 
visi luomai, kad išreiškus 
vieną kitiems savo brolišką 
meilę. Išpradžią tie po- 
kyliai buvę kukląs ir pato- 
gus,-bet paskui anuose atsi- 
radę šauvaliauvimai, taigi 
penktame metašimtyj vysku- 
pą susirinkimas tuos poky- 
lius visai užgynė ir panai- 
kino. Nuo to laiko vaka- 
rienes kas sau ėmė rengti 
atskyrus šeimynos su na- 

miškiais ir tasai paprotys 
Užsiliko ir lig šią dieną. 
Kūčios vakarienė pradeda- 
-"‘••Įižr'iy- ■Vii-H- V r:'rV: t. t-'.-, -JJ. Ji ir «.<»'... 

Su Kalėdomis! 
A RTINANTIES linksmoms Kalėdų šventėms 

“Kataliko” redakcija ir administracija siunčia 
savo širdingiausius velijimus gerbiamiems Skaityto- 
jams, Bendradarbiams, Prieteliams ir visoms Drau- 
gystėms, prisidėjusioms prie “Kataliko” praplatinimo 
ir turėjusioms jį savo organu. Velijama tatai visiems 
laimingai ir sveikiems praleisti tas šventes ir sulauk- 
ti sveikiems ir laimingiems sekančių švenčių. 

Gerbiamoms Draugystėms be to dar pranešama, 
kad “Katalikas” joms ir busimais metais pasižada 
tarnauti tik už $l.oo nuo kiekvieno sąnario. 

Redakcija ir Administracija. 

ma sublizgėjus pirmajai 
žvaigždelei padangėse ir 

visupirmu meiliškai pasida- 
lijama plotkelėmis, o pas- 
kui jau valgoma pasninko 
valgiai, kurių esti visokios 
rūšies. Turtingesniuose 
namuose kūčios vakare tar- 
nams ir tarnaitėms šeimi- 
ninkai dalindavo dovanas, o 

vaikams paruošdavo eglelę. 
Kai kur tas paprotįs ir šian- 
die palaikoma, o ypač Ame- 

rikoje. 
Tiek tai apie Dievo Už- 

gimimo šventes. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIE 
TUVIUS CHICAGOJE. 

Apsilankius man į nese- 

nai buvus irt žemdirbystės 
parodą Chicagoje, netikė- 
tai suėjau žmogų iš valsti- 
jos Florida, kuris pora me- 

tų atgal gyveno Gary, Ind., 
bet jam nėsveikaujant, dak- 
taras patarė išvažiuoti į 
šiltus kraštus/ Taigi p. 
Baker’is ir nuvyko tuomet 
Floridos valstijom Nuva- 
žiavęs pamatė, kad ten ge- 
riau yra'gyventi, negu čia, 
nusipirko 10 akerių žemės 
ir jau daugiau nemano grįž- 
ti į Cbiėagą arba Gary, 
Tnd. Labai jis mane pri- 
kalbinėjo, idant važiuočiau 
drauge su juomi; turėjo ir 
žemes iš įvairių vietų atsi- 
vežęs; žinoma, kitose vals- 
tijos dalyse ir prastos žemės 
yra, bet ten pigiai ji ir 

parduodama, po 10, 15, 25 
ir 50 dolerius už akerį. Vie- 
nok ten, kur- p. Baker turi 

nusipirkęs, žemė yra labai 
puiki ir geresnės nei nerei- 
kia. Man rodos* kiekvienas 
matėt sumaltą drėgną ta- 

boką, tai ten tokia žemė. 
P. Baker pataria taip pa- 

daryt: susitarti nors 10 as- 

menų (žinoma, kurie norė- 

tų apleisti susmirdusius fa- 

brikus), sudėti po 10 dole- 
rių į banką, o tuomet te- 
na itinė žemės kompanija 
matys, kad mes tikrai no- 

rime pirkti žemę ir su lai- 
ku ten apsigyventi. Tokiuo 
būdu mes galėsim vienų 
žmogų iš savo tarpo pasiųs- 
ti į vietų ir viskų gerai iš- 

tirti. Kompanija duoda ge- 
ležinkelio biletų į ten ir at- 

gal, žinoma, šiokiomis išly- 
gomis: jei mes rasime tokių 
žemę, kaip mums buvo per- 
statyta, tai, žinomas daly- 
kas, mes pirksime; jaigu gi 
rasime kitaip, negu buvo su- 

kalbėta, tai mes atsiimam 
savo pinigus-^ ir pabaigtas 
dalykas. 

Kaina ir išlygos. — Kaip 
minėjau, geriausių žemę 
parduoda po 50 dolerių 
akerį lengvomis išmokesti- 
įnis (kas iškart užmoka, tai 

gauna nekurį nuošimtį at- 

mušti). Žemė išmatuota į 
kolionijas po 10 akerių, 
taigi perkant dešimties ake- 
rių kolionijų, reikia inmo- 
kėti 10 dolerių ir toliaus 
mokėti po 10 dol. į mėnesį, 
arba po vienų dolerį už 

kiekvieną akerį. Tokiuo 
budu po 4 metų ir 2 mėne- 

sių mes paliekam pilnais 
žemės savininkais, nuo ku- 
rios nei pats Dėdė Šamas 
mus nenuvarys. Ne taip, 
kaųi fabrike, kur nors ir pa- 
smirdęs žydelis pavaro ta- 
ve iš darbo, ir ką tu jam 
padarysi: eini nosį nulei- 
dęs. 

Klimatas. — Klimatas 
ten labai geras, karščių di- 

delių nėra ir žiemos nėra. 

Pereitą vasarą Chicagoje 
buvo 103 laipsniai karščio, 
o Floridoj karščiausia die- 
na turėjus 96 laipsnius. 

Pradžia. — Kompanija 
turi tam tikrus ekspertus 
(žinovus) žemės išdirbystė- 
je, kurie kiekvienam neži- 
nančiam turi viską parodyt 
ir pamokyt uždvką. Na- 
melis pasistatyt ir-gi pigiai 
atsieina, nes medis ir Įimtų 
pjovyklos yra ant vietos: 
3 kambarių namelis atsiei- 
na nuo 50—85 ir 125 do- 
lerių, žinoma, jei pats no- 

rėsi sušikaiti. Ten tokių 
namų kaip čia nestato, nes 
ten šalčio nereikalauja bi- 
jotis. 

Taigi; lietuviai, sukrus- 
kim prie žemės pirkimo! 
Juk visi žinom, kaip sun- 

ku yra miestuose gyventi. 
Turėdamas kokį katorginį 
darbą fabrike, kol dar dir- 
bi — tai gerai, o ne — tai 
ir valgyt niekas neduos. 
Ar ne tiesa, broliai? Kad 
mes susitartum, sakau, nors 

10 žmonių, paimtumėm že- 
mę prie vienos vietos, na, 
ir pasidarytumėm lietuviš- 
ką kaimelį. Tokiuo budu 
galėtumėm vieni kitiems 
reikale prigelbėti. Kaip tai 
butų smagu ir gerai! Ar 
ne tiesa? 

Vėl dar mes turime žino- 
ti, kad po šiai atsibuvusiai 
žemdirbystės parodai, kur 

publika taip buvo raginama 
apsigyventi ukėse, daug 
žmonių apleis miestus ir 
važiuos pirkti žemę, tad ir 
mums laikas butų paran- 
kus. Taigi, broliai, kurie 
nemanote miestuose visas 
gyvenimas kentėti, suskub- 
late atsišaukti, arba norė- 

dami klausti, rašykit, iridė- 
dami už 2 centu krasos žen- 
klelį atsakymui, o aš mie- 
lai patarnausiu. Turiu dar 
pridurti, kad aš nesu jokis 
agentas, tik noriu pasidaly- 
ti taja žinute su savo s?p 
draugais lietuviais. 

Aug. J. Kvederaitis, 
4845 W. 14tb St., 

Cicero, III. 
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Ant geležinkelio. 
— Tėvuk, o kam toji ma- 

šina taip labai spiegia? 
— Koks tu vaike paikas, 

i O kad tave priverstų tokių 
sunkenybę traukti, ar tuj 
nespiegtum? 

— Delkq taip garsiai vaiv 

puojama? 
— Regįs numirė koks 

kurčias. 


