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Taip norėtų angelai sparnais 
Tavo nuogą kūną, dangiška.' 
Ir sutilpt mažoj Betliejaus groto; 
Visos žvaigždės, saulė. pilnatis.

Bet liepi stovėti angelams 
Ir žvaigždynams °it savais keliais 
Toj ekstazėje norėtu skilti
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Linksmiausių Kalėdų ir laįminkų Naujų Metų 
visa mūsų šeima linki visiems brangiesiems

Milano, Italijoje, operoje, 
paskutiniu metu, kad tik dai
nuoja tenoras Mario >del Mo
naco, sėdi akla Irene Mayer, 33 
metų, jo pasiklausyti specialiai 
atskridusi lėktuvu iš New 
Yorko. Pirmusyk ji išgirdusi 
Monaco prieš dvejife metus 
New Yorko Metropolitan ope
roje “Aidoje”. Jos noras pasi
klausyti dar syki Monaco bu
vo toks didelis, kad jos mies
te Marylande susidarė specia
lus komitetas finansuoti jos 
kelionei j Milaną.

ZUPP’S BAR & GRILL 
“Kur geriausi draugai sunt&ika” M

KAS AMERIKOJE NEGA 
ŪMA?

mūsų draugams džiaugsmo ir laimės!
alėdu ir Nauju Metą šventėse sveikiname ir linkime

XMAS ik NEW YEA1PS 
GBEETINGS 

To our patrons 
RICHMOND •* 

RĘSTAUR ANT & BAR

SURASTA EGIPTE NAUJA 
PIRAMIDE

Įsigykite iš anksto tikietus j Naujų Metų sutiktuves 
gruodžio 31, 1953, 8 vai. vak. Kaina $3.50.

280 UNION A VENYTE BROOKLYN, N. Y
Bizn. tel. EV 4-9672. Ofiso: EV. 46639 
Mt*nedž. rezidencijos tel. EV. 4-1913

Egipte, į pietus nuo Kairo, 
prancūzas archeologas P. 
Lauer ir egiptietis Chonei su
rado naują 5000 metų amž 
piramidę. Ji yra netoli, tik 1 
jardų, nuo žinomosios fara 
Zoser piramidės, kuri laiko 
garsiausia visame krašte. ' 
ramidė buvo Užpustyta 
Ks joje yra, dar i 
ji dar neatkast?, I 
ramidėse buvo laidojami fara
onai.

Bonuos vyriausybė paskel
bė, kad užsieniuose gyveną na
cių aukos galės gauti atlygini
mo po 500 DM (119) dol. Lig 
šiol tokis atlyginimas iš Vokie
tijos buvo neišleidžiamas.

To Our Patrons and Friends I
XMAS A NEW YEAR i

GREETINGS j
VIC HARRANCO’S ;

CENTER DINER J
1637 Fore** Avė. Staten M. j

GI 2-M14 1

Skubam, kaip šikšnosparnis 
išžiojus savo čiaupus? nakties 
metu. maisto ieškodamas, 
jei valandėlę sustotume ir atvi
ra širdim su anom mintim pa
gyventume,. ar* mūsų mažame 
lietuviško gyvenimo pasaulėly
je nėatsitiestų kaip augmenėlis 
mūsų santykiai su kaimynais, 
su grupėmis, su savim pačiu? 
Ar tai nereikštų, kad į mū
sų gyvenimą atėjo truputis 
Saulės, arba to, ką vadiname 
Ramybe,- atsiųstą su Kalėdų 
rytu? -

kur dirba Jerry Tamkevičius iš Shenandoah, Pa 
žinoma geriausiu patarnavimu.

168 JBARCY AVENTTE BROOKLYN. N
Tel. EV. 4-8041

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems 
savo draugams, ypač kupiškėnams 

nuoširdžiai linki

nenori politikos išleisti is savo 
rankų. Del to, kai Milierand 
1924 ėmė stipriau reikštis, 
nukilo parlamentas, ir jis turė
jo keliauti iš prezidentų. I 
atstatytas net ir Cler 
varžovas Deschanel.
daugiau panašių atsitikimų, 
kad parlamentas atstatė prezi
dentus, kurie “per aktyviai ki
šasi į politiką.” v

Prancūzijos prezidentas tu
ri būti valstybės kepurė, sim
bolis. Jo svarbiausias darbas— 
paskirti min. pirmininką, kuris 
sudarytų vyjrausybę. Prancū
zijos prezidentas panašiai kaip 
Anglijos karalius. Ir priešingai 
nei Amerikos prezidentas, ku
rio rankose yra visa vykdomo
ji valdžia.

Visiems mūsų kostumertamg, draugai 
linkime linksmiausių Kalėdų ir

JONAS KRIAUCIUNAS
Kriaučius, Armonistas ir Barberys 

BROOKLYN, N. Y.

Meksikoje savo bausmę 
ko ir paleistas Trockio žu 
Jis lig šiol ■ žinomas jMo 
vardu, bet iš kur jis kilę 
išaiškinta. Tvirtinama, kad 
ispanų komunistas. Jo kalėji
mo drąugai tvirtino, kad iš .So
vietų atstovybės Moroard gau
davęs mėnesiui po 350 dol.

Ch. Shimanskąs ir Ch. Mitcįiell 
BAT MATOT -

Į|riaMįrĮi> T.
Tel EV. 8-4608 „ s

Jei prezidento pareigos to
kios nereikšmingos, tai nesu
gebėjimas per 4 dienas iš
rinkti prezidentą juo labiau ro
do prancūzų tautos nelaimę. 
-Laikraštis “Le Monde” atvirai 
pasakė dėl to nesugebėjimo: 
“Visus jausmus 'persveria gė
dos jausmas. Gruodžio 17, 18, 
19 dienos ir naktys respublikos 
istorijoje bus žymimos kaip 
skandalas.” f

Jau trečią rinkimų dieną 
publika nesidomėjo, ir jos vie
tos -Versalyje buvo tuščios. 
Daug kas ėmė kalbėti: “Te
gul tada lieka senasis prezi
dentas Auriol. Tiesa, jis šią va
sarą ėmė perdaug kištis j po
litiką, bet gerai, kad jis ne
kenčia vokiečių; jis gi nė sykį

411 GRAND STREE
K

fĮtajĮtpr* *—■' ~ aBįtfr
' seasosts greetings " '< 

£ to all our į
į Friends and Čustomers į
g “For Best Holiday Spirits" ’
| FEENEY’S i{ 
į LIQUOR STORE į 
b 217 G*rf»Hd P1MM>,-Trklyn, N. Y. ’ 
į MA 2-7947 .1

Sudužo ledynuose
Islandijoje gruodžio 17 A- 

Amerikos bombonešis žvalgy
bos kelionėje, pakilęs iš aero
dromo prie sostinės Rėykjavik, 
atgal nebegrįžo. Jo skeveldros 
rastos 4000 metrų aukštyje 
ledynuose. Iš 9 žmonių įgulos 
bent 3 yra išlikę-gyvi. Darom#- 
pastangų juos išgelbėti. Iš lėk
tuvo numesta jiems maisto. Bet 
didelės audros lig šiol neleido 
prie jų prieiti.

PARAMOUNT BAR & GRILL 
Stanley Mfefanas ir sūnus EddSe

502 Grand Street, kampas Union Avė. Brooklyn, N. Y, 
TeL EV. 4-8934

dentu tikėjosi būsiąs išrinktas 
garsusis Briandas. Bet parla
mentas pa. rinko jp vietoj ne 
tokį garsų Dourher. Briandui 
paguosti buvęs prezid< 
Doumergue su patyčiom (iš sa
vęs) kalbėjo: “Jūsų pralaimė
jimas nė kiek jūsų nežemina. 
Didis žmogus dar niekad ne
galėjo tapti respublikos prezi
dentu; visi jų, kurie tik mėgi
no, pralaimėjo: Ferry, Wal- 
deck-Rousseau, Clemenceau”.

Taip, ir Clemenceau, vadina
mas Prancūzijos tigras, pra
kišo prieš Deschanel. Tada, 
pamojęs ranka, Clemenceau 
pats pasiguodė: “Mano ilgas 
gyvenimas pamokė mane, kad 
be dviejų daiktų žmogus gali 
laimingai gyventi: neturėdamas 
hemaroidų ir nebūdamas res
publikos prezidentu.”

Linksmiausių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems lietuviams, mūsų geriems bičiuliams 
ir prieteliams! -

CAFE VITA
' C. VITA ir ŠEIMA

I
SEASON'S GREETINGS 

To Our 
Patrons and Friends

PARK DINER

Mm. Lenzo 
14# New Dorp Lane,

DO S-2N7 Staten Island

Linksmiausių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų mūsų klubo 
nariam-', lankytojams ir visiems lietuviams

American Lithuanian Citizen's Club

Šv. Kalėdą ir Naują Metų proga daug džiaugsmo 

ir laimės linkime vfetems lietuviams 

žinomiems ir nežžnomiemB.

šEASON’S GREETINGS |
To Our Friends and j

Patrons į
? CHRIS DINER į 
e & COCKTAIL LOUNGE j
F Joseph & Louis Pate, prop. 1 
į 4111 Hylan Blvd. Staten IsJL 4
? HO 6-0887 I

Linksmiausių šv. Kalėdų ir laimingiausių Naujų Metų 
visiems mūsų klubo nariams ir lankytojams

Lithuanian Athletic Club
BILL W0LTAN. Menadžeris

Truputį saulės 
mažam pasauly

(Atkelta iš 1 psl.)
j save ir stebim, ką mes patys 
darom. Gera, kai kalėdų do
vaną parnešam namo ir esary 
patenkinti, kai namiškiai džiau
gias. Tik ar vienas sau būda
mas nepajuntam didesnio ty
laus pasitenkinimo, kai dova
nėlėm pasidalini su tolimaisiais 
užjūri uos palikusiais? Af nuo 
to nesusidaro truputis saulės 
dvasioje?

Kursto prancūzus 
prieš Ameriką

Maskva. — Ryšium su Dul- 
Jes pareiškimu, kad nuo Euro
pos Saugumo Bendruomenės 
likimo priklausys Amerikos po
litika Europoje, sovietų spau
da ir radijas puolėsi kurstyti 
prancūzus, kad nepasiduotų A- 
merikos spaudimui ir atsisa
kytų nuo vakarinių sąjunginin
kų. Laikraštis “Raudonoji 
žvaigždė” ėmė rašyti, kad tik 
Sovietų Sąjunga išgelbėjusi A- 
merikos ir Anglijos kariuome
nes nuo pralaimėjimo, pradėda
ma 1945 ofenzyvą prieš Vokie
tiją. Tuo tarpu Amerika ir 
Anglija naudojęsi Prancūzijos 
nelaime, kada ją okupavę na
ciai.

49 TEN EYCK STREET Brooklyn. N- Y.
TeL EV. 4-8520

EDWARD PAVILONI8
Likimui Dec. 31, 7 P.M., užtikrinkit sau
1, įsigydami ukietus iš anksto.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

žiūrėti, kas Prancūzija 
kuo ji dabar virto. Pi
— nebe gražioji Mai 
ligonis, kuris nepajėg 
lies paduod 
ščiuoti, bet 
ir ta laz 
kuris ją pa

Prancūzija gyvena senosios 
Lęgdjosdiąpas*

371 UNION AVENUE Brooklyn, N. Y. g
Tel. EV, 4-9460 S

S - w

£ Linksmiausių Kalėdų ir Naujų Metų w
| _ visiems mūsų lankytojams ir draugams %

« YANOL’S BAR A GRILL
| Smagiausia lietuvių užeiga X

E 406 So. 8td Street Brooklyn, N. Y- W
I > 1*1. EV. <4168 $

p 4 4
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PIJUS X BUS PASKELBTAS ŠVENTU y dlil jtata ki-.il

piežius 1903-1914, miręs keletą
Marijos metais, kaip praneša iš 
Vatikano, Pijus XH paketas 
septynis naujus šventuosius ir 
palaimintuosius. Tarp šventųjų 
Imis paskelbtas ir Pijus X, po-

Lenkijoje prievar
tauja vyskupus

Lenkijos komuinstinės val-

kad Lenkijos katalikų vysku
pai prisiekę būti ištikimi okmu- 
nistinei vyrausybei.

Vatkano organas “Oss. Ro
mano” sako, kad jei tokia priė

bus ilgo moralinio, fizmio ir 
administracinio prievartavimo 
vaisius. Tokiomis sąlygomis iš
reikalauta priesaikai negalio-

karą, nuo kurio jis veltui mėgi
no sulaikyti.

Pijaus X metais buvo pas
kelbtas dekretas “Lamentabi- 
li”, kuriame buvo pasmerktos 
65 moderniosios klaidos. Jis 
griežtai reformavo Bažnyčios 
organizaciją susidrausmmimo 
ir atsinaujinimo linkme.

Pirmoje savo enciklikoje jis 
pakartojo šv. Povilo žodžius 
“Visa atnaujinti Kristuje”, 
kuriuos ateitininkų organizaci
ja pasirinko savo šūkiu.

Gegužės ir birželio mėn. bus 
paskelbti šie šventieji ir palai
mintieji: Maria Crocifissa di 
Rosa; ji įkūrė labdaros mergai
čių institutą; Pierre Chanel, iš 
Prancūzijos, vienas pirmųjų 
kankinių Okeanijoje; Domeni- 
co Savio, jaunas š v. Bosco 
mokinys; Vincenzo Pallotti,

ar trys amerDdeSai notėtų 
grįžti, bet komuinstai vartoja 
jiems spaudimą.

k Bet koks kalbinimas grįžti - 
dabar nutrūkęs. Lygiai nutrū- 
kusos ir derybos dėl poetinės 
konferencijos neribotam lai
kui

NAUJAS KOMUNISTŲ 
TRIUKAS

Korėjoje komunistai staiga 
gruodžio 21 pareiškė, kad jie 
dar nori kalbinti 250 kiniečių 
grįžti. Nuo lapkrisio 13 jie tą 
akciją buvo nutraukę. Mano
ma, kad šituo jie nori pratęsti

BEER DISTRIBUTOR
1Ž2 CHARTTERS AVENUE

MeKees Rocks, Pa.

3*3"

Linksmų Kalėdų švenčių

linkime visiems mūsų

kostumieriams ir draugams

KARDINĖS DOVANOS
Vokietijos vyriąusybė nuta- 

" re kalėdinių tibvšrių Smoketi 
vienai valstybės tarnautojo 
šeimai už išlaikomą vaiką po 
15 DM, jei uždarbis nesiekia 
420 DM mėnesiui.

Prezidentas tarėsi 
dėl programos

Washingtonaa, — Srionadie- 
kunigas; Gaspari dėl Bufato, nj prez. Eisenhoweris baigė 
Romos kunigas, ir Giuseppe 
Maria Pignateli, jėzuitas.

Beatifikuoti bus — Jean 
Martin Moye, iš Prancūzijos, 
Placiao Riccardi, benedfctinas; 
Maria Assunta Pallotta, pran- 
ciškietė vienuolė.

pasitarimus su respublikonų 
vadais. Buvo svarstoma prezi
dento programa 1954 metams. 
Kas sutarta, viešai nepaskelb
ta. Tačiau esą pritarta siekti 
eilei klausimų demokratų para
mos.

KONGBESOO VADAI tarini, laukdami prez. D. B«k»werio prayra
me*, kuria j» įteik* Kanai* wa sudrinku*. Aukftai (H k. i A) : Įje>tn E. 
AHen, R. Nixon, J. Martin. Apačioje: St Bridyes, Ch. Halleek, L. 
Arenda. 1 '

* MOTERYS KOVOJA DĖL FIRST LADY VARDO MASKVOJE
Pokt&oje daugiau vyrai pra-.

žiau pastebime. / Jos taip pat 
rungiasi dėl garbės ir pirme-

si teisti Laurentįjų Beriją su

žiūrėti ir kokios “raudonosios 
dainos” nuslenka nuo scenos,

• kokios palieka savo žibėjimo

kieto žvilgsnio Atichaitovič 
Skriabin, kuris jau nuo 1912 
metų redagavo tada nelegalią 
“Pravdą”. Jį vadino Molotovu. 
Jis mažai kalbėdavo, bet daug 
spėdavo ir išsėdėdavo visus 
uždavinius, kokius tik jam pa
vesdavo. Leninas pavadino jį

ku.” Jis ir Stalino turėjo vi-

kad šitas “arehyvininkas” ve-

vo dar tik 23 metų, žinomo 
partijos pareigūno sesuo. Jos

SEKRETORE POUNA
1922 Genujoj, Italijoje, buvo 

užsienių reikalų mmisterių
lę-

mest patraukė sovietų ministe-
KŪJO KARALIENE

Molotovas tarp ctiplomatų

Sešnenovna, kuri atBkinėjo vi-

<&fa. Ji imponavo ir savo gro-

nes SatUnas vengė vietai rody* 
ti savo žmoną. Svetimi diplo
matai šaipydavosi iš sovietinių

nuoti. žurnalistai greitai išaiš- Lady Mototov dresiravo sovie
tines moteris ir mokė jas mo
teriško grožio menų ir tualeto

lus baigusi daktaro laipsniu.
ėmkne PoBna pasirodė savo 
ruduose plaukuose įsitaisiusi 
iš briliantų padarytą kūjį ir

Kai iŠ Genujos grižo, gra- šuko: ‘Voūa, mešriers — tai 
nevainikuota Sovietų Rusijos 
karalienė.”

kreipė i ją savo dėmėsi. Krem-
fiuje davė jai butų ir padarė 
savo asmenine sekretore, kuri 
jam rūpestingai referavo, ką 
utaterto sMnda rašo. Keti lie-

KOMISARE VIEŠŲ 
NAMŲ

Atėjo Potaud į galvąlntatis,

kas Sovietuose jau pasibaigt ir
kad Stalinas ją

KAUNAS BAKING COMPANY 
Duona ir Keksai

SULAUKĘ

ŠVENTŲ KALĖDŲ!

tuviai kąfcėjo, kad Stalinas ja 
jrfmyUfcr,

frk Stalino pofitbture aė-
VtJP nMKNBv Kremas,

tų vyrama. PertcaSbėjo Staliną,

“Kvepalų ir kosmetikos komi- ne kas kitas kaip Lenkijoje gi- 
sariatas”. Komisaru paskyrė męs Moi-evič Vallah, pavopn- 
Mototovienę, kuri 1985 važinė- . gas fanatiškas brtševikas, kū
jo po Paryžių, Londoną, New ris Maksim Litvinovo vardu 

buvo Žinomas visoms Europos

vo Stalino numylėtinis Ma- 
tenkovas. Jis taikstėsi prie ar- £; 
tistės. Bet toji visokiam susi- ££ HOME B

Yorką, mokydamosi kosmeti
kos menų. Grįžusi įsteigė 
‘grožio institutą”. Ji skelbė:

— vestuves. Matenkovds per- Laidojimo Namai

veidus”.

žmoną maisto gamybos komi
saru. Tik čia po poras metų 
ji buvo išjota, nes po saugu-

vo pavadintas viešaisiais na
mais. Net ir Molotovo žvaigž-

Žu Molotovo žvaigždė vėl atga
vo savo Sbėjfaną Stalino aky
se, ypač kai Stalino ataus ve-

Polina vis dar tebėra Rusijos 
pirmoji dama. Tafiau ji turėjo

atentatais ir bankų Įnešimais.
* Kam oadori anedė valėio už ic

tekėti?

Dar vieni metai, 1917, ir 
bolševikai - laimėjo . Rusijoje 
valdžią. Tada Utvinovas buvo 
paskirtas Sovietų atstovu 
Londone. Bet Londonas , igno- 

‘ ravo ir atstovą ir'pačią Mask-

Net daugiau: Utvinovas buvo 
mandagiai anglų saugumo pa-

sienos. Su juo išvyko ir jo

ma savyje norą atsikeršyti sa-

FE. 1-1622

vo jau Malenkovo žmona.

SOUSTE TAMARA

Beveik tuo pačiu metu Sta
linas parsišaukia į Maskvą 
saugumo šefu savo tautietį

buvo garsus sopranas visoje 
Sovietų Sąjungoje. Stalinas bu
vo jos sužavėtas ir dažnai 
kviesdavosi ją padainuoti jam

ko Helenai. Ji pajuto, kad Ta
mara gali nustrtbti ne tik jos 
įtaką, bet ir įtaką jos vyro

jo. 1930 Utvinovas buvo pas
kirtas Užsienio reikalų komi
saru, o 1936 paskirtas net So- Stalino akyse. Prasidėjo atkak- 
vietų atstovu į Londoną. Da
bar Ivy triumfavo, kada Lon-

li kova. Helena organizavo net

A Merry Christmas A Happy New Year!

FE. 14MB5 
BratotatMa—muk

AGITATORE IVY
1915 Londone Hyde Parke 

ant trasKanciOB oramancios 
kėdės pasistojus sakė prakatoą

muose gerai žinomo advokato 
Sr Sidney Lovv. Kai kalbėtoja 
baigė savo agitaciją, ją utaal-

Tamara neliko skolinga. Mo
vyrą ir ją pritarti su didelėm

be pavydo ukrainietė PoBna 
Mototov. Kai 1939 m. Sovietai

litvinovas buvo mfceftas, ir 
jo vietoj grįžo Molotovas. Po- 
Hna atgavo virtų.

1936 Maskvoje Didžiajame

terys kuriam la 
tfingtų R Maskvos.

Dabar, tad Berija ntaodta* 
tm, ir Tamaros tnttįM nuri» 
leido. Sako, ir ji esanti už gro
tų. Šita dvfloovė Helenai lai
mėta. Tačiau dar ne vMcas. 
Tebėra Botam Semenoraa Mo
teto*, kori tebetataną First



Fourteenth Street Office

Member Federal Deposit Corporation

raus,

1-108'
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owicz Cafe
1397

apsigini tik nuo 
asios užpuolimo. 
*buvę reikalo bijo- 
Hivęs be dideles 
jkių kliudyti vel- 
ralios. Čia jis pa* 
taip ponas Tvar-

iftas, nei šaltas, bet ir nepa- 
laid&įs. Tai buvo tuojau po 

ėdu. Užeinu ant kalnelio ir 
r įgiuoe'rūkyti pypkę, bet žiū- jC; 
riu jš iines, kur Užkurio so
dyba — ežeras, didžiulis eže
ras, ledas sniegu apklotas. Ki
toj pusėj toli toli baltuoja gra
žūs rūmai. , (B, d.)

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
linkime lietuviams, kostumeriams ir draugams

PACKERS RESTAURANT

velnias kar
dui pilname 
it — tikėkit, 
jaigė savo

te! — įsikišo ku
rkite ir klausykite, 

nepasakojo savo 
susitikimo su velniu.1

JČiai -išgėrė, ir $iaip taip 
nutilo, o šepetys to ir laukė. 
Jis tuoj stvėrėsi savo istorijos.

Žinote, dar buvau jaunas 
vyras* Kartą teko būti pas 
J jzapąvičius. Buvo nugerta, 
p šokti, padainuota, maloniai 

leistas laikas. Aš dar prieš 
lumaktį išėjau namo, nes 

kitą dieną anksti reikėjo 
ažiuoti j mišką medžių—ren

gėmės statyti naują kluoną. 
Jūs žinote, nuo Juozapavičiaus 
netoli ir mano sodyba: pereini 
v 'kelį, pievą, pakluonėm ir 
namai, Dangus buvo debesuo
tas. Mėnulis tai pasislėpė, tai 
vėl šypsojos, lyg norėdamas su

šį įvykį ir prašiau jos 
nesakyti, kad nepradėt 
erzinti, esą kelmą pal 
velnią.

Bet kur ji iškentės. 1 
ną, man išėjus mok] 
viską išpasakojo šeiny 
liau man pasakojo pie 
nas, kaip berankis Rus

LIBERTY HALL 
Marijona ir Petras Jurgaičiai, 
Savininkai—abudu dar gyvi

Sveikiname su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
Mūsų Draugus ir Psžfctamrts

BLUE EAGLE INN
Mike WUi SntaMas

Turime Gero Alučio ir D rtinės

PAUfS SUPER markets
HIGHE^T OUAUTY FOODS 

at LOWEST PRICES * .

Visi mauktelėjo po stikliu
ką saldžiosios, o šeimininkas 
paragino Jurą tęsti toliau. -

— Skrynelėje dar buvo mar
gučių nuo praeitų Velykų, - 
pasakojo Šis. -
juo piešiniais. Viename pusla
pyje buvo nupieštas miškas ir 
žmogus su ilga lazda per petį. 
Tai reiškė pksiką, kuris gyve
na miške ir užpuldinėja žmo
nes. žėkutis tuoj papasakojo 
baisių istorijų apie šį plėšiką; 
jo sesuo pradėjo net verkti. 
Motina sudraudė mus visus. 
Tuo metu vyresnioji Žėkaitė 
atnešė savo kraitį — mamos 
pasaitą lėlę. Tikėjosi mane nu
stebinti savo gražuole, bet pri
trūko žodžių.

— Jurai, kur tavo velniai?— 
karščiavosi šepetys.

rctmuntjos jk 
dukterys: mafn. 

Elenu- Kūrai 
šukė 1M7. 
sodininku.

2 Stores on 2 Comers —
Both at 20th & Carson Streets

HEMLOCK 1-1024
SJS. PITTSBURGH 3, PA.

co nelaukę, tuoj 
ytis dėl velnių.

cosi raminti., 
lėliai, gal vel- 
lango. Palikim 

kim.
o, — ragino šei-

— Kaimyn, reikia viską 
smulkiai išdėstyti, kaip knygo
je. Tada bus aiškiau! - 
kirto Juras.

— "Sveteliai, nesiginčykite. 
Išgerkim po stikliuką. I svei
katą

OPEN DA Y and NITE
[ 2018 CARSON STREET

į HE. 1-9773 ' P1TTSBURGH 3, PA.

Visiems mūsų draugams
linkime linksmų Kalėdų švenčių 

U • ir laimingų Naujų Metų

MELLON NATIONAL BANK 
and TRUST COMFAN1

1323 N. FRANKU^ STREET
PITTSBUBCffl 12, PA.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRJLL

2214 TABOR STBffiBT- r
FEderal 1-9249 Pttteborgh 4, Pa.

KARL LAPZAR 
’EATS and GBOCEBIE8

šepečių linams šukuoti. Tuomet 
dar piemenukas buvau. Tikė
jausi grįžti su saulute, bet 
žėkuose apspito vaikai. Žekie- 
nė visiems apdalino po obuolį 
ir kriaušę, o Žėkutis atsinešė 
nuosavą* skrynią ir pradėjo 
man rodyti savo turtą. Pir
miausiai parodė pluoštą įvai
riausių popierėlių nuo saldai
nių. Su kiekvienu pasakojo kie
no dovanota: tėčio, mamos, te
tos, svetimųjų. Man ypač pati
ko saldainių popierėliai su lo
šiamų kortų atvaizdais. C

— Jurai, tu žadėjai apie vel
nius, o pasakoji ąpię saldai- 

pastebė jo kūmas gepe-

TASTY SEA FOODS >

3337 W .Carson Street Pfttstargh 4, Penna.

FEderaI 1-9276 > ■ ~Įėjo kūma jam- į pašonę. — 
Leisk jam pasakoti, o tu — 
srebk. Matai, paktas stiklelis.

— Kantrybės, vyručiai, tuoj 
bus ir apie yetaius, — nurami
no Juras.— Aš paskubėjau na
mo. ŽSoenė su vaikais 'nore jo 
mane palydėti, bet aš, paukšte
lėjęs jai į ranką, paaSkinau, 
jog nebijosiu
lis. Žėkufiai mane palydėjo iki 
vieškelio, kur, atsisveikinęs su 
jais, paslydau namo su šepe-

Nusiritus nuo kaklelio, rei
kėjo pereiti nuo atodrėkio pa
žlugusią Bungardžio pievąl 
Samiausia vieta tebuvo kups
tai taip Akintų alksnių. Ak 
nuo kupsto ant kupsto, bet žiū
riu — pristato ant vieno tupi 
vebiMUtiMs su ragais, su pa
riesta uodega. Itopi, žiūri i ma
nė ir iypeotof&dp dabar man 
atrodo, jto buvo jaonOdto, dar

PWdlM L.; įpCKllMI u
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Didelis pasirinkimas 
GĖRIMŲ ir VALGIŲ
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Lietuviu Piliečių Draugija 
ži

?!
?! 
į

?}
?!
?!
?!
?!
?!
?į
?!
?!
i

i!
?!

?! 
i! 
t! 
i'! 
?!

tzu. ... Ba

■kancler
jos parapį 
tinėjo laišl-
\ isos0 onžny 
lios trijų die

Katą. Ats. 
prašymą, 
bus 374.paran 
1,500.00 *

Petro para
pamaldos : 
madienį ir ar.tradie

Pradėjo atostogas
Gruodžio 

bastijono a 
kurioje 
kun. Albertas Koma 
baigė prieškalėdinį 
Mokyklos direktori 
Charles R. Flanigar. v 
kyKlos mokytojus pakvietė pas 
save kavutei. Kavutės metu 
kun. Albertas Kontautas paro
dė filmą iš savo kelionių po 
Europą ir ten pasilikusių DP 
gyvenimo.

Arkiv. Richard J. Cushing
šv. Elzbietos ligoninėje pa

daryta antra kepenų operacija. 
Arkivyskupo sveikata pamažu 
gerėja.

South Boston Gazette 
tglu kalba leidžiamas laik-

ro pa
“Mins
ris įvyks sat

Pa ren gimt
Jonas Žiūro:

25

A. Kapoč

Aria

Tautiniu šokiu grupe

gOS

Kostas No nertas

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PR

. L TOMOB

Parduodame
angas ir Katerius

a

a

r
n a

4.M W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
Tel. SO. 8-4000

dau. ,. v a.
na Lithuanian

vadova M O V E R S —
SO 8-4618

and BONDED
Jistance Mover

326-328 VV. Broadvvay

BARASEVIČIUS ir SŪNUS

254 VV. Broadvvay 
South Boston. Mass. 
EPH BARACEVKTI S 

iotuvių Direktorius
Boston 8-2590

AL H O M 
)ster A venų e 
■idge, Mass.
5 VV AITRUS 
■: direkto:

totojas

diena ir naktį

HOME
564 EAST BROADVVAY 

South Boston. Mass.
D A Zaletskas. F. E. ZaietskM 

Graboriai ir Balsamt.otojai 
Patarnavimas diena ir nakti 

rmenims dv

■a

vra

Linksmiausių §v. Kalėdų ir 
laimingiausių Naujų Metų!

Bay V ievv Motor Service
Parduodame naujus Studebaker karus, taisome senus.
Parduodame Jenney gąsdiną, aliejų ir kitokias 

reikmenis. Čia rasite gerą patarnavimą.
543 E. BROADVV AY So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-1058

ĮOHV HARDWARE
Pamts, Varndshes, VVailpaper 

and Plumbing Supplies
112 BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOuth Boston 3835

Linksmiausiu ftv. Kalėdų ir 
Laimingiausiu Nauju Metų!

South Boston, Cafe

Vincas Jr., John ir Vicent BalukonLs, sav.
9 \V. BROADVVAY So. Boston, Mass

Tel. SO 8-9307

ROCCO and CHARLES FINI.

290 Broadvvay

Tel. So. 8-2754

Linksmiausiu Kalėdų ir

B L I

Metu

t)

>0-308 VK. Broadvvay



mis-

RAY’S LIQUOR STORE

»oooo

ders, R. Vaičiūtė, D. Žemai
tis ir K. Kapitan, 7 ir 8 sky
riaus mokiniai, laimėjo Ročfaes- 
teryje Gudyno Posto legionie
rių surengtas žodines? varžy
bas. Reikėjo aptarti JAV kons- 

< tituojos teikiamas laisves. B.
Sedfidcaitė geriausiai aptarė ir 
gavo 25 doL dovaną.

afcaai.-'rprtai. pyragai
r*«tv»ahM. krilcitynacn* Ir k*
toAtoms HBkHmingpms progoms. 
ITtiMiirymRl ttpOdontf kosreriao- 
stML'BvcdttaJeune j krautuve tr 
privaSint namus.

• Dr. J. Augevičius, buvęs 
Lietuvos kariuomenės gydyto
jas pulkininkas, mirė Šveica
rijoje.
> •- Rimša, žymus Kauno siu
vėjas, gavęs 'premiją pasauli
nėje Paryžiaus parodoje, mirė 
Argentinoje.

• Karalienė Elzbieta, lan
kydama Australiją, lietuviui D. 
Janušaičiui, 14 metų berniu
kui, įteiks Britų imperijos auk- 
ščiausį medalį už gyvybės iš
gelbėjimą 12 metų australės

Vatikano ms^iraoše’Sta, < nie
kur neskelbtos medžiagos >• 
piešv. Kazimierą ir pažadėjo 
iš jos parašyti Darbininlii

3456 W. DfcVON AVI 
LlMCOLNWOOi>, ILL

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto ' 
RCA Institute, N«w Yorke.

Darbo valandos: louMfien nuo 1 vaL ĮKp, iki 7 vaL vak. ir 
šeštadieniais nuo 9 vaL ryto Bd 6 vaL vade.

198-55 LEFFERS BLVIk, EKJHMOND HILL, N. Y. 
TeL Vlrfjte 9-9544

SVEIKINA SĄVO KUTENTUS 
. ŠV. KALĖDŲ PffoGA

šventėms parduoda ir pristato įnamusivaiiTų gėrimų,

ti gruodžiu 15 d. Parapiečiai 
turėjo prt^os gausiai pasinau
doti Dievo malonėmis. 1 pa
maldas atvykdavo daug žmo
nių, o ypač vakarais bažnyčia 
būdavo pilna. Pamokslus vedė 
Tėv. M. Stepaitis, prandško- 

/nas. Tėvo Stepaičio pamokslai 
visada patrauklūs ir visiems 
suprantami, šį kartą jis iškėlė

. TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-6819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASE FOR AD TAKER

oo«oooo«oooobooc»ooooooool>oooooėoooooooooooe*ii 

PARDUODAM NAMUS

Suteikiam
Koplyčiom nemokamai yj 
mterto dalyse; veikia vftnffllącf-

Dievo Motinos Nekaltą Prasi
dėjimą ir Marijos garbei pas
keltuosius šventus metus, o 
baigiamajame pamoks^ —- 
Švenčiausiojo Sakramento gar
binimą.

Parapijos choras, vadov, 
muz. Alg. Kačanausko, gražiai 
giedojo šioms apeigoms skir
tas giesmes. “Panis Ange- 
licus” ir kitas giesmes solo iš
pildė solistė G. Mozūra.
Atlaidai buvo baigti iškiknin- 

ga procesija. Dalyvavo daug 
kunigų. “Garbė ir šlovė” veržė
si iš besimeldžiančiųjų.

JOHN DERUJIA, M. D. ; 
takte, pMSs, odos, kraigo, vidurių ir kitą figų, gydytojau 
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2. ir 4-f ■ 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Lexirigton Avė. pož-sminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams tr moterims.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT, MAŽELIS
gyv. 422 Wr—irai 8tr-, Ridgmod, Brooklyn, N. Y.

ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8658 85th Street, . Wtaftro 21 N. Y.
TeL VIrginia 7-1896

• Pultame Marijos metai 
pradėti Nekalt. Prasidėjimo 
vienuolyne novena į Mariją ir 
iškilmingomis pamaldomis 
gruodžio 8 d. Visos seserys at
naujino vienuoliškus įžadus. Po 
pietų buvo šventės minėjimas, 
kuriame dalyvavo seserys, 
pensionato mergaitės, tėvai 
marijonai mMarianapoDoAiet. 
studentai.
. • Rocbestery Naujų Metų 
sutikimą gruodžio 31 šv. Jur
gio parapijos salėje rengia 
skautai visiem lietuviam.

•paras laikė ir švenčiausiąjį 
Sakramentą nešė Elizabetho 

klebonas

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER—PORK STORES
Geros rūšies įvairios mes 

ir kiti raukta prp<
69-38 Myrtle Avė. '

Gfendale, N. Y.’x
136-59 Roosevelt Avenue

Flushing, N. Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgewood, N. Y.
60-04 Woodside Avenue

Woodside, N. Y.
18 West Post Road

White Plains, N. Y.
MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLE!

Kon. Dr. Jom Gntaum J 

Vaiko Dievas | 
ir religija | 

BeBgims vaiko nkKjtau^ 
ryšium su jo dvasine raidai

I dalis: vaiko kėlias J pa-f 
šaulį — dvasinis ir fizinis | 

vystymasis; - |
II dalis: vaiko kelias į re-$ 

ligiją —religinis brendimas; • 
m dalis: religinis vaiko.- 
auklėjimas šeimoje ir too-> 
kykloje; |
IV dalis: ypatingieji religi- $ 
nio auklėjimo uždaviniai | 
Knyga tėvams, mokytojams \ 
ir tiems, kurie domisi valkoj 
psichologija. j
328irVIHpsL Kate $8.: 
Užsakymus ir pinigus siųsti: į

Spaudos Bvė “žteriaF, J 
941 Bundas SL Wtot, Į 
Toronte, Ont/Canada

. —O ką tai turi bendrų su 
nekeptu. kumpiu?

— Nieką Aš tik sakau, kad 
nekepto netikiu.

— Dabar man jau aišku, — 
trynė rankas ponas Toks. — 
Tamstelė turi kepto. Duok šen, 
dar geriau keptas.

— Kad aš, kaip čia pasa
kius...

— Suprantu. Pirma sakei, 
kad čia privatus butas, kai 
prašiau nekepto gabalo? Dabar 
sakai, kad neturi ir kepto. Rei
kėjo iš karto tai sakyti. Man, 
rodos, privatus butas kunųjio 
turėti nekliudo. Nukenčia tik 
šventiška nuotaika. •

— ISk, po šimts pypkių! — 
šūkterėjo moteris ir užti^nkė 
pono Tokio panosėje duris. ,

— Tai bota!
myn lipdami ponas Toks. — 
Ji būtinai tūrėjo man sugadyti 
šventes su tuo savo “private”. 
O, sako, per Kalėdų šventes vi
siem turinti būti ramybė.

»*<n>RH*,*M^IRM*<M*^^RM^**********wnRAR*l*WW*VV*W***lM**>***
Lietuviu Radio Draugijos Programos •

- 4. P. CINKUS, Dtrv&tavtos ’ * '
TirliiifMii 9:3« vaL valb—WWRJL 1CM te 6>M w.

GYVUOJA PER 23 ME^US
Oro t angomis transliuojami {vairūs visuomenes pranešimai,

nau$enos, muzika.
TeL. nr. 4-ms bbooAlyn U, N. t._

jM> JEZAVITAS X VALAKAS .
PraneSmq Dtr. -

valdyta
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centro t(Li|huanian Ca- 
tholic Comanunity Center) na
rių metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio mėn. 14 d. Be eilinių 
reikalų, platų pranešimą pada
re Petras Velevas, nušviesda
mas šios draugijos nuveiktus-ir 
nuveiksimus darbus.

Po to buvo renkama valdy
bą, į kurią įėjo: pirm. Wm. 
Grinevičius, vicepirm. S. Rim
gaila, reikalų vedėju P. Vele
vas, finansų ir protokolų sek
retorium Ch. Alicks, iždininku 
J. Mačiulskis, tikrintoju J. 
Alicks, . tvarkdariu Ch. Dasker, 
teisių patarėju Ch. Paulis. 
Bendruomenės turimo klubo 
vedėju 5 metams, ligi 1958 m. 
gruodžio mėn. 31 d., pasamdy
tas J. Case.

Užbaigti atiridai
Tris dienas trukę 40 vai.

Fresh Meadows, Fluriring i 
219-17 Jamaica Aventa i

Queens Viliage, N. Y. - f 
176 Rockavay Awnw |

Valley Stream, N. Y; |
4380 White Plains Road į

Bronx,N.Y. J

žmor», pritrūkusi argumen
tų, užvažiuoja vyrui ranka per 
vėSt^TUs-~ i? sako:’

— Po šimts ketonų! Kaip 
prieš 30 metų prašiau -jos ran
kos nemaniau, kad bus tokia 
sunki.

Tęl. Al^legate 7-034^

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

840 RIDGEWnOD AVK. BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 8-9794

H. Hd L AUTO COLLISION YORKS

& ■ ’



Jokūbas J. Sttikas

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

turinj,

METINIS
DARBININKO

VAKARAS
SAUSIO

Naujuosius Sutikti3€HWABEN HALL
Ateikite į Studentų Ateiti uinky Sąjungos rengiamąSALEJE

BUS
VAIDINAMA

JUOKINGOS PAMAIVOS

PAGAL

įsižiūrėjus, atspėjama dailinin
ko vedamoji mintis ir polėkiai. 
Katrie iš jų geresni, sunku pa
sakyti, nes kūrinio vertę nule
mia ne stilius, bet' išraiškos ga-

|Fkridą.Kt 
vdžtaga pas 
New Yortą

Prieš Baltuosius Rūmus pir
musyk įtaisyta Kalėdų eglutė 
1923. Ją įtaisydino ųrezidentas 
Coofidge, gavęs iš savo tėviš
kės, Vermont valstybes, Kale-

Baigiant šią pirmą mūsų dai 
įininkų parodą, reikia palin
kėti mūsų dailininkams —ne
užsidaryti savo studijose.

The Kings County Savings 
banko kalėdinis parengimas, 

kuriame dalyvavo banko trus- 
tistai ir visas personalas, įvy
ko Montauk klube gruodžio 17. 
Užkandyje dalyvavo 75 asme
nys, o po vakarienės sekė link
smi šokiai.

Nuo tada prigijo paprotys už
degti čia eglutę kasmet gruo
džio 24 lygiai 5 vai. pp.

Bernelių Mišios vidurnaktyje 
visose bažnyčiose bus iškilmin
gos su gražiomis choro gies
mėmis.

parvyko šiai New Yorko ir 
Brookdyno studentai, studijuo
ją kituose universitetuose. Jie 
visi aktyviai dalyvaus studentų

fiti gruodžio 26 d. Dalyviai 
prašomi paskubėti, kad nebūtų 
sunkumų nakvynei gauti. Pir
mosios suvažiavimo dienos va
kare, sausio 2, 7:30 Grand Pa
radine salėje Brooklyne rengia
mas menų vakaras ir šokiai 
grojant A. Jezavito orkestrui.

Naajl varpai suskambo
Šventiesiems Marijos me

tams atminti Angelų Karalie
nės bažnyčioje gruodžio 19 d. 
Viešpaties angelą” užskambi- 
no pirmą kartą įtaisytieji nau
ji varpai. Varpai yra elektri
niai, automatiniai, paskutinio 
išradimą įrengtas aparatas 
perduoda 200 svarų sunkumo 
varpų garsus per garsintuvą.

Kalėdų eglutė pirmusyk raš
tuose minima 1604 Strasbour- 
ge, Prancūzijoje.

dingas Naujų Metų sutikimas, 
kitos linksmybės. šokiams 
groja smagus J. Vedegio or
kestras.

pethe 12 naktį Bernotų Mi- 
Kalėdų dieną — 8, 9,10, 

11 ir 1205.
Aušros Vartą par. New

Yorke 12 naktį Barnelių Mi
šios, Kalėdų dieną

Prof. dr. K. Pakštas,
da&ar gyvenąs Pittsbu^he, 

Kalėdų atostogų metu bus New 
Yorke, kur gruodžio 30 d. skai
tys paskaitą studentų ateiti
ninkų studijų dienose.

o brangiąja! tėvų žemei ■ 
Lietuvai prisikelti vėl laisvai 

ir nepriklausomai.

JONAS PATAŠIUS
Jeweiry, Cosmetfcs and 

Refigioųs Artdes
BROOKLYN, N. Y.

dar dalyvauja sofiste Zuzana 
Griškaitė, ir pianistė Julija Ra- 
jauskaitė - šušienė.

Balius ruošiamas gruodžio 
31 d. iškilmingoje Georgjan 
Terrace salėje, Hotel Bossert, 
Montague ir Hick gatvių kam? 
pas, Brooklyne, N. Y. Vaišių^ 
pradžia 9 vai Jų metu —turi
ninga meninė programa, įspū-

NOTEE D AME ACADEMY 
lt Bovrard Are.

GI 7-4*291 Grymea HH1, S. L

Resaurantas, Baras ir Salė 

pramogom ir suėjimam.

iė' Naujųjų Metų
—SUTIKIMĄ

Gruodžio 31, ketvirtadienį, 9 vai. vak. Georgian Terrace 
saleje, Hotel Bossert, kampas Montague ir Hick gatvių 
Brooklyn, N. Y. (važiuoti BMT iki Coūrt Sk, JRT iki 
Clark St. —Bkln Hts, ĮNIK—iki Jay Su—Boro H.)

VITALIS ŽUKAUSKAS,
dramos aktorius, pagarsėjęs 

humoristas, savo juokais ne 
kartą linksminęs mūsų publi
ką, į Naujų $fetų sutikimą at
vyksta iš Bloomington, Ind., ir 
dalyvaus Studentų Ateitininkų 
Sąjungos rengiamame Naujųjų 
Metų,sutikime. Jis turi paren
gęs visai naują programą, juo
kų deimančiukų, kuriuos pa
žers sutikimo programoje^

Mr. A Mn.
CHARLES PODEElAl

■ir •■Krėtė Jiereae 
Linki visiems linksmų Kalėdų

laimingų Nauju Metų!

MOLJERĄ

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
nuoširdžiai sveikinu brolius Antaną ir Juozą, 

jeigu jie dar gyvi 
KIREUJS PAUL KIBIOS

Brooklyn 11, N. Y.

158 GRAND STREET - Brooklyn, N. Y.
TeL EV. 4-9737

ELENA POVUANSKIENE 
IB DOKBELC ELVIRA

didelis plyšys tarp dailininko ir 
visuomenės, tokia paroda, kaip 
tik nutiesia tiltus vienų į ki
tus. Publika labiau įvertina 
mūsų dailininkų pastangas, — 
nusipirkdama vieną kitą pa
veikslą, kartu paremia ir pa
čius dailininkus..

Reikia džiaugtis ir tuo, kad 
dailininkai dirba. Sunkiose są
lygose betkokia kūrybos ap
raiška tarytum šviesa šviečia 
į mūsų kelią, kartu ir mus 
skatina veikti ir reikštis savo 
darbe, kad visai nesupilkėtu- 
me .

Paroda taip pat parodė ir 
mūsų dailininkų įvairumą. Jo
je buvo atstovaujama: tapyba, 
akvarelė, grafika ir net kera
mika, nebuvo tik skulptūros. 
Visos šakos gyvos, visur ieško
ma ir reiškiamas!.

Parodoje ir įvairaus skonio 
žiūrovai rado kuo pasigėrėti, 
nes atstovaujama ir saikingas 
realistinis bei modernus menas.

Linksmiausių šv. Kalėdą ir laimingų Naujų Metų visiems £ 
M mūsų geriems Betariama M

Rinkliava vargšams 
ir seneliams

Visose Brooklyno vyskupijos 
bažnyčiose per Kalėdas bus 
renkamos aukos vargšų ir se
nelių šalpos reikalams. Arkiv. 
E. Molloy ypatingai kreipiasi į 
tikinčiuosius, prašydamas būti 
dosniais.

Kalėdų prakartėlė atsekama 
jau penktame amžiuje. Dau
giau jį pažįstama jau viduri
niais amžiais. Pirmiausia ji tu
rėjo būti altoriuje. Iš altoriaus 
ilgainiui nužengė ir perėjo į 
šeimas.

Pradžioje prakartėlė buvo 
daug paprastesnė: tvartelis, 
Juozapas su Marija ir Kūdikiu, 
suklaupę piemenys, avys,' jau
tis, asilas, žvaigždė, keli ange
lai. Ilgainiui tie esminiai bruo
žai buvo apipinti visokiais 
antriniais pagražinimais, kurie 
nustelbė patį

j
S ,!-i o Šventės proga i


