
Betliejuje prieš tūkstančius 
metų gyveno ir mirė Jokūbe BETLIEJUS AMŽIŲ RAIDOJ!
žmona R.aehaele; jame gimė 
.saranus Dovyoas m caug .<.tų 
bibliškų asmenybių. Frankų 
karaliai Kryžiaus karo metais 
mielai norėjo eiti iš Jeruzalės 
j Betliejų vainikuoti; valdovais, 
prisimindami, kad tenai Samu
elis patepė karalium Dovydą.

Bet svarbiausia yra tai. kad 
* Betliejuje iš Dovydo giminės 
gimė pasaulio Išganytojas Jė
zus Kristus, ir už tai šiandien 
tas miestas tapo garsus.

Pranašas Michėjas pagarbiai 
sako: “Ir tu, Betliejau, Judo 
žeme, jokiu būdu nesi mažiau
sia tarp pirmųjų Judo vietų: 
nes iš tavęs kils vadas, kurs 
valdys mano tautą. Izraelį" 
(Mich. 5,2).

Betliejus dabar

PRANAS KOZT LIS

Betliejau- ž'

Suprantu—aS mažytis. ir 'ru 
Kaip drugelis virš jūros hsng' 
.Aš tikiu — su žvaigždėm 
Manu Viešpats ateina it, ras 
Ir gyvens amžinai su žirogr--

Atpirkėjau, garbė Tau ne- ?, 
Kur žvaigždvnus. kaip d ui k m 
Bet palaimink ir tuos.
Kurie žemėj klay ja ir daužos
Niekados nesapnuotai* k r iš: ; -

Niekados dar žmogus nėra
Taip liepsnojant padangių giedr
Pirmą kartą regiu:
Teka vandenys, kraujas v m 
Viri audros ir nakties

•Vš jaučiu. kad zri*rs*n a r- 
Lig drugelis j mariu bangu - 
O šviesioji Žvaigždė.
Erdvėse tylią nakt? sužib’-v 
Lyg viltis, niekados noužg -



Didele šventė

Šv. Kalėdy ir Naujų 1954 Metų proga
Naujienos. Kol teologai priėjo

rynos bažnySofcttea vienuolyno 
kas vakarą pranciškonai.eina 
su procesija į Betliejaus grotą 
ir kitas šventoves. Ypač dide
lės iškilmės būna Betliejuje, 
kuomet Jeruzalės patriarchas 
Kalėdų išvakarėse.iškilmingai, 
įžengia j miestą. Gaudžia var-

traukia j šv, Kotrynos bažny- 
čią. ČTasideda iškŠmingi miš
parai. Po jų vėl Sugaudžia var
pai, skobdami t “(fidelj džiaugs
mą... visai tautai kad Šiandien 
jums gimė Dovydo mieste Iš
ganytojas.” O paskui pačioje 
bazilikoje iškflntingaj yra lai
komos BemettųinSios.

sako, kad “pats imperatorius, 
sužavėtas savds motinos kil
naus užsimojimo, tikrai kara
liškoj didybėj garbino tą pa
čią vietą.”

j#jo figai aiškintis ir ginčytis, 
farijb ir gintis nuo klaidingo 
ailįctoimo. kaip pavyzdžiui Ari

Gicvanni sekė nurodymus. 
Artinantis Kalėdų vidurnakčiui, 
iš Fonte Colombo vienuolyno 
atėjo vienuoliai su degančiomis 
žvakėmis. Su liepsnojančiais 
žibintais iš visų pušų rinkosi 
žmonės. Giedodami piemenėlių 
giesmes, jie lipo į kalną. Nak
ties tamsoje nušvitęs miškas

" Betliejaus bazilika
Sv» Elena, tą grotą pakeitė 

į koplyčią ir išpuošė brangiais 
marmurais bei kitais ornamen
tais. Virš tos kriptos jos sūnus 
Konstantinas Didysis pastatė 
baziliką <326). šv. Euzebijus

KUN. J GURINSKA8 -
KUN. J. MAKNYS
KUN. J. PABANCEVIčniS

’ “Net mano paties' Betlie
jus, kaip jis dabar stovi, ta la
biausiai gerbtina vieta visame 
pasaulyje, apie kurią psalmis- 
ta!s gieda: -“Teisybė ištryško iš 
žemės, “buvo pridengta Ado
nio garbei įsodintu miškelip. 
Ir ta pati ola, kurioje sklido 
malonus Kūdikėlio^ Kristaus 
verksmas, buvo apraudojamas 
Afrodites mylimasis.” z 
t Bet laikui bėgant, pagonių 
dievams aukuras griuvo ir jų 
vietoj buvo garbinamas Kūdi
kėlis Jėzus.

KALĖDŲ ŠVENTESE
NAJUOSE METUOSE

Baatffcos vidus
Bazilikos vidus yra puoles

nis už išorę. Ji yra erdvi- su 
keturiomis eilėmis iš tamsiai 

r. raudono marmuro 40 aukštų 
stulpų (piliorių}, grindys jau 
IV amž. išklotos baltuoju Ko- 
rintijos marmuru. Kryžiaus 

/ karų metais sienos btivo pra- 
^HMCtintos ir išdabintos aukso

iš meilės, norėdamas mus iš 
kaltės išvaduoti. Vienas apie 
tai mąstydamas, gal būt, pra
virks prie dieviškojo Kūdikėlio, 
lopšio džiaugsmo ir dėkingumo, 
ašaromis, o kitas — liks šaltas 
ir abejingas. Jam viš dar bus 
kai kas neaišku, net ir mokslo 
pagalba neprieinama. Kodėl 
vienas tą paslaptį nesunkiai ap
ima širdimi, o kitas negali ap
imti ir gerai mokytu savo pro-

vistiek mes 
pražūtame. Mes tarane pergy
venti Kristaus atėjimą į mūsų

Kai šv. žemėje Pranciškus 
aplankė Betliejaus tvartelį, jo 
sieloje užsiliepsnojo nepaprasta 
meilė dieviškajam Kūdikiui. 
Jis nuo tada įsinorėjo taip 
švęsti Kalėdas, kaip jų iki šiol 
dar niekas nebuvo šventęs.

, -Mažame Italijos Greccio kai
me gyveno brangus š$. Pran
ciškaus draugas Giovanni Vel- 

. lįta, kuris jam ir jo sekėjams 
buvo padovanojęs prieš miestą 
mišku apaugusį kalną. Dvi

t savaites prieš 1223 m. Kalėdas 
mūsų šventasis tarė savo drau
gui: “Giovanni, jei tu kartu su 
mumis nori švęsti Kalėdų 
šventę, gerai paruošk viską, ko 
aš paprašysiu. Aš sumaniau, 
matomu būdu atvaizduoti Bet
liejaus Kūdikio gimimą. Ana
me miške paruošk ėdžias ir 
pridėk šieno. Ten turi būti 
jautis ir asilas, taip kaip Bet-

Peršai 614 m. įsiveržė Pa
lestinon ir visiškai sunaikino 
Nazareto bei Jeruzalės krikš
čionių šventoves, išskyrus Bet
liejuje Gimųno haSnyčią. Ma
hometonams valdant baziliką 
daug nuostolių prityrė. Ji bu
vo apleista, bet išliko nesu
griauta. Amžiams slenkant 
pati bazilika daug kartų buvo 
atnaupnta, sutvirtinta ir pra
plėsta, kadangi buvo nukentė
jusi nuo karų ir apiplėšimų. 
Tačiau jos originalumas išliko.

Konstantino Didžiojo pasta
tyta bazilika samariečių suki
lime (521-528į buvo sugriau
ta, o imperatoriaus Justinijono 
(565) atnaujinta.

Kaip kadaise, prieš du tūk
stančius metų, Kristus beldėsi 
šaltoje žiemos naktyje į žmo
nių, namus, kad priliptų Jį, 
tap ir šiandieną Jis beldžiasi 
į mūsų širdžių duris, kad jas 
atidarytume. Jis tapo žmonių 
kūdikiu, kad įbes taptume Die
vo vaikais ir Jo karalystės pa
veldėtojais.

Tačiau tie, pas kuriuos Jis 
atėjo, dėl kurių išganymo tu
rėjo prisiimti žmogaus kaltes 
ir mirti ant kryžiaus, tie Jam, 
dar' mažam, uždarė duris ir 
paskui, kai Jis ėjo per žmones, 
juos mokydamas Dievo įstaty
mų laikytis, nevienas Jo len
kėsi, kam nuodėmes priminė, 
girdis daug kieno rasdavo šal
tas ii* abejingas, o nešė joms 
dangišką šilimą, ir dieviškąją 
paguodą.

• .Tas pat Kristus ir šiandieną 
keliauja per pasaulį ir bel
džiasi į tavo, į mano, į visų 
mūsų širdis, kad mes įsileistu- 
me Jį ir nuolat turėtume Ka
lėdas savo Metate/ -

sudarė nepaprastą reginį. Ro
dėsi, kad nuodėmių naktis, 
nuo pirmųjų žmonių puolimo 
amžių bėgyje gaubusi žmoniją, 
dabar pasidarė nesibaigiančia 
diena.

Stovėdamas prieš Kūdikį ė- 
džtase, šventasis Dievo vyras 
liejo džiaugsmo ir meilės aša
ra?. Po to apsirengęs diakdno 
rūbais, jis giedojo Jėzaus gimi
mo istoriją. Celano, geriausias 
šv. Pranciškaus biografas,^ ra
šo: “Jo balsas, jo stiprus ir 
saldus balsas, baisa? aiškus ir 
skambus, medaus saldžiais žo
džiais skelbė gimusį vargšą 
■dangaus Karalių. Ir kiekvieną 

; kartą,; kada tik jis turėjo ištar
ti Jėzaus vardą, milžinišką 
meilės ugnis apimdavo jį. Ka
da jis tarė žodį ‘JĖZUS’ arba 
‘Betliejus’, jo liežuvis vilgė lū
pas, lyg norėtų pajusti ir per
gyventi to žodžio malonumą”.

Vėlią naktį pasibaigė šios 
nepaprastos apeigos. Visi grįžo 
kupini džiaugsmo, su liepsno
jančia meile Kūdikiui.

Kur anuomet šv. Pranciškus 
šventė Kalėdas, ten vėliau iš
kilo bažnyčia, o virš prakar- 
tėlės buvo pastatytas altorius.

T. K. B.

. Kalėdos yra šventė didelio 
dSąUgsmo. Ji išsiveja į visą 
krikščięniškąjį pasaulį. Bet ta 
linksma šventė yra kartu ir 
didelės paslapties apgaubta. 
Kaip Dievas galėjo ateiti į že
mę ir gimti Įhnogųmi, gimti 
dargi labai skurdžiose sąlygo
se? Ar tai tiko paties žmogaus 
Kūrėjui? _ ~;

Teologija, aiškindama tą 
Kalėdų nakties paslaptį, kalba 
apie tai gana sausais žodžiais, 

Ife jokio poezijos puošnumo, 
kuriuo žmones apdengia die
viškąjį Kūdikėlį. Teologijai rū
pi aiškiai ir tiksliai- aptarti pa
čią įsikūnijimo tiesą, a nė ap- 
Rnkybes su piemenėliais ir kū
tele. Teologija dėl to sausai sa
ko: Įsikūnijimas yta esminė 

‘žmogiškosios ir dieviškosio? 
’ prigimties jungtis Žodžio as
menyje. Žodžiu va&namas 
antrasis šv, Trejybės asmuo. 

, Tokia yra kieta teologinė ap-

Prisiminkime, žmogaus gal
va dieviškosios išminties ma
tuoti negali. Jos Vernai yra 
persiauri. Tačiau mūsų protui 
daug kas darosi aiškiau, kai

Sveikinu savo parapijiečiui ir 
linkiu gausios Dievo palaimos

V. J. Atsimainymo parapijos Maapetto 
Klebonas PreL JONAS BALKONAS 

ir vikarai: P. LEKEglUS
J. KART AViCIUS

:uq priimame kaip ir dabar, bet drauge sujaugus 
» Dievas, Aukščiausio- Dievui garbę ir ramybę fitoo- 
žmogaus klaidinti ne- neras. Atjungti to npgafrhn, 
į tai supranta ir pri-

ima, tarfi lengviau priimti ir *^1° B
anuo? sausus teologijos žodžius
apie įsikūnijimą. Jie jam peši- įį mtfSl 

daro gyvi, aiškus: Dievo Sūnus karna didžioje džiaugHDOėven- 
buvo - ir tėję. ’HŠ.M.

Kristaus žemiškuosius pTose- 
nius ir septynis Bažnyčios su
sirinkantis.

Bazilikos požemis dvelkia gb 
lia Itrikščtonybės senove: už
tinkama seniem^ bei paminklų, 
kurie nlikelia turistus į^žfliK 
šimtmečius. Kur buvo prakar- 
tėlė, ten dabar įrengta graži 
koplyčiai Lubos paliktos, tos 
pačičs, grindys ir sienos yra iš
klotos baltuoju Italijos mar
muru ir išpuoštos brangiais 
jaspio akmens ornamentais. 
Ten dega, dieną naktį daugy
bė lempų. Vieta, kur gimė 
Kristus, pagal senus padavi
mus, paženklinta sidabrine

ir per visus *

NAUJUOSIUS METUS

nebūtų pamanęs, kad ateityje '<$ 
tas stulpas puoš šventovę, ku- 
rijoje, tą mfcžTginęs cBev^ 

kasis KūcHds. • . *

ir šv. Dvasios dovana suprasti. **
Ji gali būti duota net nemoky- išganytų.
tam ir atimta iš giliai, mokytę. Išganymas buvo' apskelbtas 
kurs norėtų viską avo .gi*u- atsivėrus Kalėdų naktį dsrtgui 
biais pirštais apčiupinėti. Jei viršum Betliejaus. “Gartįė Die
tai būtų galima, •nebūtų ne tik- vui Aukštybėse ir ramybė gMW 
tai paslapties, bet ir tikėjimo.? valios žmonėms” —buvo fiF 
Tikėjimas yra paremtas Dievo gėlų pasakyta. Tai skęftĮMąa 
žodžiu 
tiesą, i 
ji Ties

Jau beveik du tūkstančiai me
tų prabėgo nuo anos Betlie
jaus nakties,* kurioj gimė Pa
saulio Valdovas. Ano meto 
žmonių vakidvai to nelankė.

Romoje,• pranciškonų Arą 
Coeli bažnyčioje yra stulpas,
kuris Kristui genant, stovėjo į< LinkSlTlŲ Kalecty

Angelų Karalienės parapijos 
Klebonas kun. JUOZAS ALEKSIUMAS

NAUJŲJŲ METŲ
PROGA

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 
PARAFUOS KUNIGAI / 

linki savo mieliems parapijiečiams

me kambaryje. Jeigu anas 
Ronos valdovas būtų prabų- *<j 
dęs Kristaus ginimo naktį ir <<į

Čia R Mergelės Marijos yra gi
męs Jėzus Kristus.” Šventovės 
kriptoje dar randame ir daug 
visokių koplytėlių.

B ' ' — ' ’J

1 ; B



Kalėdų naktis mūsų, žvilgsnį 
patraukia į tolimą dangų, kur 
vakarais suspinksi žvaigždės.

paslaptingas erdves, tfeja, pa
slapčių, arba vadinamųjų baltų 
vietų, yra pačiam žemės ka
muolyje. žemėlapiuose jos žy
mimos baltai, nes ten dar ne
galima užbrėžti nei rusvų kal
nynų, nei melsvų vandenų, nei 
žalsvų lygumų. *-

pasišokėjančius
savo prekes pirklius. Lyg čia 
būtų atbėgę tie patys, dar su
sijaudinę, kai juos Jėzus su 
botagu išvijo iš Jeruzalės baž
nyčios. Pro juos straniasi ir 
sau kebą daro asilai, lyg -sku
bėdami iš miesto, kad suspėtų 
nužygiuoti iki Jeruzalės. Juk 
laiko nedaug. Vienų iš jų turės 
pasirinkti Jėzus i Jeruzalę jo
damas.* I aikštelėse besidairan-

jų nepamatys kartais panašaus 
į Jėzų. Čil prie “Mergelės šuli
nio” taip pat sujudimas. Ba
sos notėrys su indais ant gal-

PLB Gautingo Apylinkės 
Komitetas,. Vokietijoje, Dubi
ninko redakcijai prisiuntė jf 
sveikinamąjį laiškų:

“gventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga priaukite 'vinį 
Gautingo Sanatorijoje besigy
dančių lietuvių vardu nuošir
džiausius sveikinimus ir linkė
jimus, kaip Jums, Pone Re
daktoriau, taip ir Jūsų vado
vaujamam laikraščiui. Y

. LIETUVIŲ VISUOMENĘ 
IR LINKI •- , ’ 

KŪDIKĖLIO JĖZAUS PALAIMAS 
per kalėdas *

visų pirma, kone visas ma
rių dugnas. Bet jis pridengtas 
melsvu vandeniu, vacftnasi, ne 
visiškai balta vieta, o vis dėlto 
nežinoma.
. Sausumoje yra neištirtas vi
sas pietų ašigalis. Antarktimi 
vadinamas. Jis apima apie 7 
milijonus kv. km. žinomi tik 
jo pakrašGai, bet nežinoma 
net <o, ar jį sudaro vienas ar 
du kontinentai.

Iki šių metų ir Everesto kal
nas buvo, paslaptis. Dabar ten

raebo valstybės stHftad. «. gk^fr įdomias vietas, 
įvykių juosta prabėgu at- pfe geriamame turistam 1

mįptyje. Ir įdekviena laiko at- .fante”Achmedo restorane, 
maina pa 
tame ri»

Tiesa, ne taip jau daug tų 
baltų lopų beliko. Prieš 1500 
metų žmogus-pažino ne dau
giau kaip 5 proc, viso Žemės, žmogus įsmeigė vėliavą. Bet 
kamuolio, dabar jam liko tik 5 ar Everestas yra aukščiausias 

proc. nepažinto. Kokios dar U- kalnas? Neištirtuose Azijos

kaip, žibančiu taku kilo iš že
mės žmonės, angelų vedami. 
Jis nfatė taip pat nuostabios 
šviesos pasauli, žvaigždei la
biau atsivėrus, ir jautė, kad jis 
tenaį yra laukiamas.

Angelai stovėjo tirštose gre
tose ir lūkuriavo ateinančių 
žmonių. Tai vienas tai kitas 
angelas išsiskirdavo iš tūrio, 
pasitikdavo žmogų apkabinda
mas, švelniai pabučiuodavo ir 
vesdavos tuo žariu taku į 
žvaigždę. žmonės rodėsi tokie 
laimingi angelų globoje, kad į 
vaiko lovutę nuo skruostų bi
ro džiaugsmo ašaros.
' Jis matė taip pat daug an
gelų, kurie nejudėjo iš vietos. 
Tarp jų vieną pažino. Veidas

va. Kai išvykdamas atsisveiki
na, restoęanę savintokas šau
kia* “Jki j ^sanatymo po poros 
savaičių.” Tar reiškia: atvyk 

giriančius vėl, nes po poros savaičių čia 
prasidės dar sykį Kąfedos.6iųo 
tarpu jau graikų ortodoksų.

jo garbės spindesiu, bet vaiko 
širdis lengvai išskyrė seserį.

Sesers angelas priartėjo prie 
angos, kuri vedė į žvaigždę. Jis 
paklausė kito angelo, rikiuo
jančio minią žmonių, tarda
mas:

“Ar neatėjo mano hrolis?”
“Ne”, tas atsakė.
Kai ji apsisuko eiti, kupina 

vilties, vaikas išskėtė savo ran
kutes ir sušuko: “O sesele, aš 
esu* čia! Pasiimk mane!” Bet 
ji tiktai pažvelgė švitinčiom a- 
kim, ir vėl užgulė naktis. Pro 
langą švietė žvaigždė, savo 
spindulius berdama j vaiko 
srūvančias ašaras.

Nuo tos valandos vaikas žiū
rėdavo į žvaigdę, kaip į savo 
namus, kur jis turi pareiti. Ir 
jis galvojo, jog šiai žemei dau
giau nepriklauso, bet žvaigždei, 
nes ten nusikėlė jo sesers an
gelas.

Berniukui dar gimė broliu
kas. mažas kūdikis. Netaręs 
nei žodžio, nes buvo dar labai 
maras, jis savo gležną rūbelį 
paliko lovutėje* o pats iškelia
vo.

ašarotą vaiko vadą. 
Jam dar ^rodėsi, kad tie spin
duliai tiesė platų ir- šviežų ta
ką iš dangaus į žemę.

Kąi vienišas berniukas eida
vo nakties migti, jis nusineš- 
davo j sapną ir tą šviesiąją

Nuoširdžiai sveūrinamę
mūsų parapfeSus bei pažįstamus 

ir linkime Dievo palaimos

palyda? Abu pe anksSau ten nebūva ? Kąi
■per dienų dienas gėrėjosi f vis- . kpĮgkBe'pakBdaro dabar vir- v pfr^ąoį^g 
kuo, kas juodu supa Žavėjosi kapinių, jos spmdk^aijau . tardatoasc 
jie gėdų dailumu, žavėjosi glostė 
aukštojo .dangauą mėlyne,'ža
vėjosi vandenų gelmėmis ir 
jų platybėmis, žavėjosi gerumu 
ir galybe Dievo, nutverusio to
kį mielą pasaulį. '

Dažnai jiedu tarp savęs kal
bėjo : “Jei mirtų žemėje visi 
vaikai, ar gailėtų jų gėlės, van
denys ir dangus?” Jie manė, 
kad liūstu, nes jiems rodėsi, 
kad žolynų pumpurai yra gė
lių kūdikiai; kad žaismingi šal- 
tmėįiai, kurių čiurlenimas ri
tasi nuo kalvų, yra vaikai 
vandenų; kad mažutės šviese
lės, kurios žiebiasi nakties dan
guje pasirodydamos ir vėl slėp- 
damosios, yra kūdikiai žvaigž
dynų. Visi tie vaikai labai tu
rėtų nuliūsti sužinoję, kad 
žmbnių kūdikių jau nėra ir ne
bėra su kuo daugiau žaisti.

Pavakariais jie išvysdavo 
pąkjjjant skaisčią žvaigždę vir
šums bąžnyčios bokšto ir ka
pinių. Kiekvieną vakarą jie il
gai rymodavo lange, susiėmę 
rankomis ir laukdami patekant kitados išblyškęs, dabar žėrė 
šviesiosios žvaigždės. Pirmas 
pamatęs tuojau sušukdavo: 
“Aš matau žvaigždę!” Dažnai 
jiedu kartu šūkterėdavo, nes 
įau gerai numani kurioje vie
toje ir kada ji pasirodys. Jie 
pasidarė geri draugai to dan
gaus šviesulio. Prieš įmigdami 
dar grįžtelėdavo į žvaigždę 
pasakyti jai labanakt, o akis 
užmerkdami atsidusdavo “Die
ve, laimink tą žvaigždutę!”

Sesuo buvo jaimutė, labai 
jauna ir pablyškusi Ji taip ap
silpo, kad vakarais jau negalė
jo Jange rymoti ir laukti pa
tekant žvaigždės. Berniukas 
vienas liūdnai rymojo ir lūku
riavo, o išvydęs žvaigždę gręž
davosi į seserį ir tardavo: “Aš 
jau regiu žvaigždę’. Pabalęs 
veidelis, padėtas ant pagalvės, 
linksmai nušvisdavo, ir mergai
tė silpnučiu balsu atsiliepdavo: 
“Dieve, laimink mano brolį ir 
žvaigždę!”

- Paskui atėjo tokia valanda, 
per greitai skubėdama, kai 
berniukas vienas žvelgdavo 
į dangų: šalimai jdą nebuvo 
mielojo sesers veido. Kapinėse

ko jam baltos vietos ant žemes ■ kalnynuose prie Hnugto .esąs 
veido? . ' kaktas 9000 msinfr vacBnas,

aukštesnis už Everestą bent €0 , 
metrų. •

P. Amėrifcoje Matto
Inynas dar ąmžai tyrinėtas, 

Gran-Chase sritys* ufiman- 
čk» rtiM tūkstančių kv. ki- 
Jomertų, yra taip pit mažafAe- 
ištirtos. Tas pats suAmažmės 
slėniais. N. Gvinėjos
Srityse spėja esant dar f nosrfj, 
gyvenančių akmens fctLM? 

kultūrą. • -

Baltas dėmes visas panai-
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kiemo išeiti. Po 15 minučių 
atbėgo uždusęs kaimynas į- 
spėti, kad niekas apylinkėje

>Ugeu savo tsu®- - ■ i|į. 
įkartais pasiųs- -■ • *edė -fri .< 
vieną ar kitą gj* brūzgynas

ilr ji taip pat parodė jiems 
kelia, kuriuo Mergelė Marija 
buvo nuėjusi.

Erodo kareiviai sutiko Vy
turį ir tarė:

—•. Vytury, ar nesi matęs 
praeinant moteriškės su kūdi
kiu?

Vyturys jiems atsakė:,
— Kareiviai, ji praėjo pro

Kai visas kraštas skam
bą kalėdinėm giesmėm, kai 
kiekvienuose namuose dega eg
lutės, dalinamos dovanos, pa
žiūrėkim praeitin, kada atsira
do šie švenčių papročiai Ame
rikoje. /’

• Tokios Kalėdos susiformavo 
19 amžiuje. Prieš 90 metų 
d&ilininkai jau vaizdavo visa 
šeimą, susibūrusią aplink eg
lutę, su vaikų žaidimais, dova
nomis. Tai buvo šventė, kur 
susiėjo ir senieji i^ątmieg, ir 
visiems buvo gera po šeimos 
stogu.

Bet jis nuvedė juos labai to
li nuo šalavijos, nuo Mergelės 
Marijos ir nuo kūdikio.

Dabar paklausykit, kas. at
sitiko su trimis paukščiais.

Balandį Dievas pasmerkė 
alduoti skundą be galo, griež
lę pasmerkė skraidyti pagal 
žemę skutamu skridimu ir 
tuo būdu patekti medžiotojui.

Vyturiui gi atlyginimas — 
kasryt nešti saulei Marijos 
Mergelės sveikinimą.

rado 19 amžiuje. Prmą kartą 
Amerkoje juos atspausdino 
Clement C. Moore 1823 m. 
Juose vaizdavo St Nicholas. 
gis. motyvas .pasidarė gana 
populiarus ir išsilaikė ilp mūsų 
dienų šalia jo atsirado ir kitų 
temų Dabar kalėdinių atviru
kų kaip niekur kitur čia rasi
me įvairiausių. Vieni piešiniai 
visai nesurišti su Kalėdom, ki
ti nuveda giliai į religinius 
motyvus, kur šviečia skaid
rioji Betliejaus žvaigždė.

čia.
Ir jis parodė jiems kelią, ku

riuo Mergelė Marija buvo nu
ėjusi.

Erodo kareiviai * sutiko 
griežlę ir tarė:

— Griežle, ar nesi mačiusi 
praeinant moteriškės su kūdi
kiu?

Griežlė jiems atsakė: v
— Kareiviai, ji praėjo pro

tini vyrai
, Netrukus po to vieną naktį 
Don Boseo grįžo namo keliu, 
kuris iš Piazza Emanuele Fili- 
berto per RondeSo vedė į Val- 
docęo. fovaMnris vyras .buvo 
jau pusę kelio nuėjęs, kai iš
girdo užpakalyje žingsnius. 
Jį vijosi žmogus su lazda. Don 
Boseo taip pat’ pasileido bėg
ti, bet iš krūmų iššoko dar ke
li vyrai ir užstojo kelią. Don 
Boseo jau gūžėsi, kad išvengtų 
^azdos smūgių į galvą, kai pik
ui sulojo šuva, tartum iš dan
gaus iškritęs, ir puolė tuos vy
rus. Jie turėjo prašyti Don 
Boseo, kad šunį apramintų. 
Paskui jie išlakstė į šalis, kur 
kojos nešė.

1854 m. lapkričio mėn. Don 
•Boseo grįžo iš ligonio tamsų ir 
debesiuotą vakarą. Pakeliui jis 
pamatė du vyrus, kurie lūku- 
riavo ant kelio. Don Boseo ban- jC 
dė pasiekti artimiausi namą, jR- 
bet neįstengė. Plėšikai užmetė 
jam ant galvos maišą ir burną .<C; 
užkimšo skarele. Don Boseo riK 
kaip pats vėliau pasakojo, min
tyje jau kalbėjo maldas prieš 
mirtį. Staigi pasigirdo šuns 
lojimas, teks stiprus, it lokys 
būtų urzgęs. Puolęs vieną iš 
plėšikų, šuva privertė nuo Don 
Boseo galvos nuimti maišą ii 
paleisti jo rankas. Kitam jis 
vvzgė ir kaleno dantimis. Abu 
turėjo prašytis, kad Don Bos
eo šunį apramintų Išsigandę 
pasitraukė, o Pilkis šventąjį 
vyrą nulydėjo iki namų var
telių.

1866 metų rudenį Don Boseo 
grįžp iš Buttighliere, į rytus 
nup Torino. Gerą kelio galą jį 
palydėjo vietos klebonas kun. 
Vaccarino. Bet toliau buvo 
miškingas klonis ir yynuogy- 
nai. Dar sutemo ir gerai kelio 
nesimatė. Don Boseo užtaiky-

— Balandi, ar nesi matęs 
praeinant moteriškės su kūdi
kiu?

Balandis jiems atsakė: _
— Kareiviai, ji praėjo pro

Sveikina ir dėkoja
Kun. J. Svirnelis, misionie

rius salezietis, iš Indijos siun
čia geriausius sveikinimus Ka
lėdų Švenčių ir Naujų Metų 
proga ir dėkoja visiems lietu
viams geradariams, kurie yra 
savo aukomis parėmę misijų 
darbą Indijoje ir padėję staty
dintis bažnyčią “Kalėdų šven- 

mūsų maldo*

atsakė:
— Aš bėgu nuo karaliaus 

Erodo kareivių
Bet tuo tarpu pasjgirdo ka

reivių keiksmai, ir vyturys pe£ 
slėpė Mergelę Mariją už šala
vijų krūmo.

Erodo kareiviai sutiko ba
landį ir tarė: '

įtekamų Kalėdų ir Lrimfa£ Manją Matų!
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Pačią Kalėdų eglutę atvežė 
iš Vidurio Europos. 19 a. pra- 
džiojė jos pasikirsti vaikai 
traukdavo I artnriiaušią miške
lį. Kiek vėliau ją pristatė į- 
vairūs biznieriai, tuo susidary
dami nemažas pajamas.

Kalėdiniai atvirukai, kurie 
datai? griūte užgriuvo visą A- 
meriką, kuriuos paštas gabena 
čbdtiausiais maišais, irgi atri-

THE SAVINGS BANKS 
of LAWRENCE

BROAD^AY SAVINGS BANK
COMMUNITY SAVINGS BANK

ctevo-ant tvorų ir šunų kurie 
buvo paleisti namų saugoti. 
Klaidžiodamas ir suprakaitavęs 
Don Boseo atsiduso: "O kad 
dabar būtų mano Pilkis!”. Il
gai laukti nereikėjo, ir pasi
girdo kutinąs, iš tamsos' išniro 
Pfflaš. Jis parvedė Don Boseo 
namo, pakeliui dar aptaršęs 
du piktus puolusius šunis. Net 
žmonės išbėgo pasižiūrėti, ko 
tie šunys taip suskalijo.

Kartais tą nepaprastą Pilkį' 
matydavo tik vienas Don Bos
eo. Apie tai rašo D. Garino: 
“Vieną šeštadienį, 1852 m., 2 
vai po pietų pašaukė mane 
Don Boseo pas save, nes aš jį 
turėjau lydėti į Torino. Prie 
durų Don Boseo norėjo mane 
pasitikti, bet jokiu-būdu ne
galėjo slenksčio peržengti. Ir 
taip ir kitaip taikėsi praeiti ir 
nieko negalėjo padaryti. Parimi 
aptisuko ir ridamas vidun pa-' 
sakė: “Aš negalių Pilkis ma
nęs nepratekUa.” O aš ten 
ant rienka&> nieko nemačiau 
Kitą dieną trim sužinoti, kad 
Dm'Boko buvo tykumas nu-

STORE, 270 ESSEK SOL, 1 
OFFICE, 25 RAILRO

Tri.5153

Mergelė Marija bėgo su kū
dikiu priešaky karaliaus Ero
do kareivių

Pakąliui ją sutiko Balandis 
ir užklausė:

— Kur tu keliauji su savo 
kūdikėliu?

Tada Mergelė Marija jam 
atsakė:

— Aš bėgu nuo karaliaus 
Erodo kareivių

Bet tuo tarpu pasirodė rai
telių sukeltos dulkės, ir balan
dis nuskrido.

Mergelė Marija bėgo toliau 
priešaky karaliaus Erodo ka
reivių.

Pakeliui ją sutiko griežlė ir 
užklausė: '

— Kur tu 'keliauji su savo 
kūdikiu? ""

Tada Mergelė Marija jai at
sakė :

— Aš bėgu nuo karaliaus 
Erodo kareivių__

Bet tuo tarpu pasigirdo 
arklių bėgimas risčia, ir griež
lė taip pat nuskrido. ■

Mergelė Marija vis bėgo 
priešaky karaliaus Erodo ka
reivių Pakeliui ją sutiko vy
turys ir užklaisė:
,— Kur tu keliauj su savo

s
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ITALIJOJE

The BROCKTON NATIONAL BANK

Bdmoat Street

LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ

INSURANCE and BONDS

NASHITA, N. HPhone 2Kfi

JOHNSON’S ELECTRIC SUPPLY

MonteHo FederaI Savings and 
Loan Association of Broddon

Linksmų Kaįėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Per šventes atgiedojom ty
liąją naktį, šventąją naktį; 
paskui švenčių gėrybėmis pri- 
sikimšom gūžius. Kai nereikė
jo niekur Skubintis, pradėjom 
istorijas, vieną už kitą nuosta- 

‘besnes istorijas pramanytas 
ir tikras. Viena buvo kaip tik 
iš mokslo pakampių, kurios 
klausėm išsižioję, nežinodami 
tikėti ja ar ne.

P. AUGIUS. Iš “Petro Kurmeli^” iliustracijų

ELECTRICAL FTXTURES 
AND APPLIANCES

: O mio caro Seneli, —krei
pėsi italas, — visų vardu pasi
žadu, kad kitų, kurie man dėl 
ko nors nepatinka, nors jie ir 
kitaip manytų kaip aš, neva
dinsiu fašistais. Už tą savo pa
siryžimą ir pasiaukojimą aš 
norėčiau sau daug ko, bet no
riu būti kuklus. Taigi norėčiau 
tik, kad rytą ir vakarą galė
čiau sočiai pavalgyti. Toliau 
įkvėpk mūsų vyriausybę, kad 
į 'Triesto miestą iš visos Itali
jos suvežtų komunistus, tada 
Titas galėtų būti patenkintas 
savo bičiuliais, ir Italijoj bus 
ramu. O patį didžiausią Tog-

Mes tikimės', kad šventės atneš Jums to tikrojo 
dvasinio džiaugsmo ir nuskaidrins gyvenimą, juk 

ir yra Kalėdų prasmė...

anglas 'į Angliją, prancūzai: į 
Prancūziją, o bolševikas į Sibi
rą. Tik neužmiršk, brangiau
sias Seneli, eilės; pirmiausia 
.rusus, nes jiems toliausia na
mo.

gydytojo užrašų, buvo piktas, 
kad jam ilgai valgyti neduo
davo, ar kai jo skrandį suer
zindavo. Bet pats gydytojas 
krovėsi naują patyrimą. Jis 
pastebėjo, kad visada, kai tik 
Martinas sėsdavo prie stalo su
sijaudinęs, virškinimas eidavo 
lėčiau. Kepsnys, kai jį suval
gydavo susinervinęs, išbūdavo 
nesuvirškintas dvigubai ilgiau 
nei paprastai. Taip jis pirmasis 
patyrė, kad susijaudinimas la
bai kenkia virškinimui.

Stebėjo Beaumont ir kas da
rosi su maistu, kai jį nuryja. 
Po šešių septynių sekundžių 
kąsnis ateina į skrandį, pa
spaudžia jo sieneles, išplečia, 
ir tada 35 .milijonai skrandžio 
liaukų paleidžia skrandžio 
sultis. Per porą minučių mai
sto kramtinį veikia tos sultys. 
Po dešimties kitų minučių pa
virtęs į košelę pradeda kraus
tytis kitur. Po trijų pusketvir
tos valandos skrandis vėl iš
tuštėja. Jo darbą toliau tęsia 
tulžis, pilvo, žarnų sultys.

Beaumont pasidarė /aip pat 
išvadas: riebus maistas ilgiau 
virškinamas; tvankiame ore 
skrandžio sulčių mažiau susi
daro; dėl to reikia vasarą val- 

-gj^i lengviau virškinamus da- 
tam tikras kiekis sul- 
ęuvirškinti tik tam tik- 

dėl to perdaug 
irškintas mais-

ir kuri virto Amerikos medici
nai ' pagrindiniu veikalu. 
"Skrandžio sultys ir virškini
mo fiziologija. Eksperimentai 
ir stebėjimai."

Gal Beaumont būtų radęs 
atsakymą, kas daryt, kada 
skanius dalykus nori valgyti, 
nors jie ir nereikalingi, jeigu 
toliau jis būtų stebėjęs. Bet' 
vieną^dieną Martin vėl dingo. 
Per dvidešimt mėtų Beaumont 
stengėsi jį vėl susifasti ir pri
sikalbinti. Veltui. Tuo tarpu 
Martinas su atidaro skrandžiu 
vedė, susilaukė* septyniolikos- 
vaikų, pergyveno savo gydyto
ją, ir būdamas apie 80 metų 
dar uždarbiavo sau duoną, skal
dydamas malkas.

tas liekasi skrandyje iki dvide
šimt keturių ir keturiasdešmt 
astuonių valandų kaip “švi
nas”. Kūnas reikalingas daug 
mažiau maisto, negu paprastai 
jis gauna; kitaip sakant, žmo
nės .perdaug valgo.

909 ĮMIK ST.AASHUA, N. H. 
TeL 386

...Šita išvada mums atrodė 
tikrai teisinga šiandien, kai 
prie švenčių stalo mūsų gūžiai 
buvo perkimšti. Tik nuo to val
gio negalėjom atsisakyti, nes 
jis buvo perdaug skanus, kad 
jo nevalgytam, nors ir nenori. 
Gaila, kad nepasakė Beau
mont, kas tuo atveju daryt, sa
vo knygoje, kurią jis iš Marti
no stebėjimo ir 238 eksperi
mentų su Martinu parašė 1833

gė mirti. Ir nemirė. Po metų vieną dieną dingo.' Už tai ne- 
apie žaizdą pradėjo augti svei- galima buvo ant jo pykti, 
ki audiniai Ligonis atsigynė Mokslas jo nedomino. Daugiau 
nuo gydytojo, kuris siūlėsi jam < jis buvo susirūpinęs, kad jis 
žaizdą užsiūti. Pamažu skran
dis įsitraukė atgal. Jo sužeis
toji vieta' priaugo prie mėsų, 
kaip kokia, kišenė prie švarko. 
Skylė į skrandį taip ir liko 
neužakusi. Pro ją gydytojas 
gailėjo įkišti pirštą.

Praėjo dveji metai. -Martin 
gavo tarnybą pas tą patį gy
dytoją Beaumont. Sykį perriš- 
damas skylę, gydytojas pama
te Jam naują ir keistą daly-

nictfd šono, gydytojas gali ste
bėti, kaip skrandyje vyksta 
virškinimas. Gydytojas žinojo 
prancūzo Reaumur ir italo 
Spallanzi iš..aštuonioliktojo

Kai Beaumont dabar skylę tik palaidi raumenys; po ketu- 
Martino šone termometru tru- rių dešimties valandų višk mė- 
putį praplėtė, jis galėjo štebe- sa buvo visiškai suvirškinta." 
ti, kas darosi su maistu skran-”? 
dyje per dešimtį penkiolika 
centimetrų gylio. Skrandžio 
siena buvo pablyškusiai raus
va, minkšta, lyg zamšinė, apsi
traukusi skysčiu. Gydytojas į- 
dėjo du trupiniu duonos. Jis 
pamatė, kaip skrandžio sienelė 
gavo-šviesesnį toną ir iš drėg
no paviršiaus pasirodė šimtai 
lašelių. Jam atrodė tai panašu, 
apie ką buvo kalbėję anie ita- ’ 
las ir prancūzas.

Kitą rytą Beaumont gumi
niu siurbliuku paėmė iš skran
džio rūgščių, supylė į retortą 
ir įleido į skystį gabaliuką vir
tos jautienos, pakaitindamas į 
normalia kūno temperatūros. 
Apie šitą eksperimentą jis ra
šė: “Po 40 minučių virškinimo v 
ženklai visur buvo žymūs mė- 
sos paviršiuje; po dviejų va- 3 
landų audinio ląstelės buvo vi- S 
siškai sunaikintos, buvo likę, 1

Tai buvo daugiau kaip prieš 
šimtą metų, tiksliau, jei norit, 
1822 metais birželio mėn. 
Tarp Michigano ir Hurono e- 
žerų Mąckinaco saloje susime
tė medžiotojai.' Nugėrė. Atsi
tiko nelaimė. Aleksis St. Mar
tin, jaunas bernas, gavo visą 
šūvį į šoną.__ Apylinkėje per
penkis šimtus kilometrų buvo 
vienintelis gydytojas -- karo 
gydytojas William Beaumont 
Laimė šyptelėjo, kad jis čia 
buvo. Bet jis’ mažai ką galėjo 
tokiose sąlygose padėti. Gal 
daugiau tik stebėti ligonio pa
dėtį.

tino, kad žmogaus skrandis 
gamina sultis. Prisiminė, kad 
Spallanzi ant šniūrelio parištą 
kempybės gnhijĮhiltą pats nu
rijo, kad ištrinkęs galėtų ste
bėti, kas su juo skrandyje da
rosi- Jis pastebėjo, kad ten y- 
ra sulčių, kuricge maisto daly
kai tirpsta- ^Prisiminė, kad 
Anglijos gydytojas Prout tik 
ką buvo paskelbęs, kad šviežiai 
Užmušto gyvulio skrandyje jis 
radęs druskos rūgščių. Dau
gelis, tiesa, buvo šaipęsi iš jo 
tvirtinimo, kad gyvi audiniai 
galėtų gaminti druskos rūgš-

Mon cher’Kalėdų Seneli, — 
kuždėjo prancūzas, — kai aš 
apie save rimtai pagalvoju (a- 

4>ie kitus gi tu galvoji), tai 
šie metai man baisiai sunkūs. 
Aišku, karo metai buvo sun
kesni, bet tada buvo bent vil
ties, kad viskas baigsis. O da
bar nė to nėra. Ko aš noriu, 
pats nuspręsk, o aš geriau pa
sakysiu, ko aš nenoriu. Taigi 
nenoriu, kad Konradas Ade- 
naueris virstų Adolfu Hitleriu 
ir konkuruotų į mano mieliau
sią Sarą. Nenoriu Indokinijoj 
kariauti. Nenoriu iš Maroko 
trauktis. Nenoriu taip pat mo
kesčių mokėti. Bet labiausiai 
nenoriu, kad mūsų frankas 
būtų tokis pigus. Padaryk 
mums malonumą ir pakelk 
-mūsų franko. vertę. Čia mes 

'visos partijos vieningai tave 
prašom, išskyrus komunistus. 
Užtai visais tauriais mūsų pro
tėvių jausmais pasižadu nusi
žeminti ir atsisakyti nuo pa
saulinių rekordų vyno gėrime 
ir streikų'ruošime. Aš taip pat 
net ir dirbti pasižadu, tik tu

Sultys virškina maistą
Jokiame kitame skystyje 

mėsa neprarado nei savo svo
rio ,nei formos, kaip toliau da
rė eksperimentus Beaumont. 
Tada jis padarė išvadą: 
skrandžio sultys suvirškina 
maistą; ir net jokis kaulas ne
gali atsilaikyti.”. J rūgštis jis 
buvo įdėjęs kiaulės šonkaulio 
gabaliuką, ir po mėnesio jis 
buvo sutarpytos.
Pastebėjimas gydytoją Beau

mont sujaudino. Dabar jis puo
lėsi tyrinėti visu smarkumu. 
Jis nusikėlė su savo laborato- lykiją: 
rija, su šeima ir su Martinu čų galf 
anapus didžiųjų ežerų- Bet dar rą kiekį rhai 
nepasiekus Niagaros, Martinas privalgius n<

Visi šios draugijos valdininkai, direktoriai ir tarnautojai, 
ir kartu pareiškia nuoširdžiausios 

•šventiškos nuotaikos.

Skylė į skrandį
Tikrai, šūvis padarė Martino 

šone skylę, kad galėjai ranką 
įkišti. Pro ją išlindo laukan 
dalis peršauto skrandžio. Gy
dytojas, kaip jis paškui sakė, 
manė, kad sužeistasis nepergy
vens dvidešimties minučių. 
Tačiau sužeistasis nepagerbė 
gydytojo nuomonės ir nesiren-

Memjt>er FederaI Deposit Insurance 

Corporation

Main Office 

Camperio

EDGAR’S DEPT 
STORE

mažiau išgeria alkoholio. Kas 
jam .rūpi, kad jo šeimininkas 
nori tik dairytis į skrandį, kai
šioti ten ant šniūrelio ar ki
tokiu būdu visokius krepšiukus 
ir žarneles ir vis arrižinai ver
čia jį' laikytis dietos ar per
daug valgyti...

Beaumont vėl dirbo kaip ka
ro gydytojas, bet nesustojo 
svajojęs susirasti Martin. Tik 
po ketverių metų juodu susi
dūrė atsitiktinai viename kai
me prie Montrealio. Taip, Mar
tinas dabar vėl sutiko grįžti 
pas Baumont, pasirašė sutar
tį, kad už 200 dolerių metams 
duosis eksperimentuojamas.

- Gydytojo išvados
Artimiausiais metais Beau

mont
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jas ir lėlytėms. Tambuvo ga
minamos ir pardavinėjamos 
mažutės giljotinos, kad mergai
tės mokytųsi “savo priešam — 
neklusniom lėlėm’* gaivas ka-

vi. “žinoma, darau tai kiek
vieną dieną’.’ — toks buvo at
sakymas. z.

Colby ir tvirtina: negalima 
tenkintis, kad širdis kaip Siurb
lys pumpuotų kraują j viršų. 
Reikia širdžiai palengvinti ir 
kraujo apytaką pagerinti. Tam 
ji ir duoda visokios rūšies 
kasdienines pratybas. Deja, be 
nusigalėjto ir grožis neatei-

dar sykį miltų atpūti.
Miltus, kepamuosius milte

lius ir druską supilti į koštu
vą. Atsinešti šluotą, ir Supei
kę ir sušluoti šukes dubenio, 
turj Petrelis nuo stalo nutren
kė. Atsinešti kitą dubenį. Pa
žiūrėti, kas prie durų skambi
na.

Atgal į Virtuvę. Atimti iš 
Petrelio dubenį. Petrelį nuva
lyti. Prie telefono prieiti. At
gal į virtuvę; Nušluostyti sto
rą druskos sluogsnį nuo jtau- 
kuoto keptuvo dugno. Petrelį 
smeškot Kitą keptuvę įtau- 
kuoti. Vėl prie telefono.

Atgal į virtuvę. Atimti iš 
Petrelio dubenį. ^Pasiimti kep
tuvą ir nuo jo dugno nuran
kioti riešutų kevalus. Supykti 
ir barti Petrelį, kuris lįsdamas 
po stalu nujoja nuo stalo du
benį.

Grindis nuplauti. Virtuvinį, 
stalą, stenąs ir indas nuvalytiJ 
Pateiktikepėją. Nuvargus 
prigulti. >

Yra dar kraštų, ir seniau jų 
buvo, kur lėlės ne tiktai duoda
mos mergaitėms žaisti, betir

Electrię Rangers, Refrigerators, Water Heaters, 
Washers and Ironers, Room Coolers, Water 

Coolers and Ice Cube Makers. 
Automatic Heating Eąuipment. .

Dviem biochemikam — Dr. 
Albert -Lipmann ir Prof. Dr. 
Adolf Krebs — paskirta šių 
metų medicinos Nobelio pre
mija. Abu laureatai yra vokie
čiai. Lipmahn ir Krebs yra 
dviejų Nobelio premijos laure
atų,^prof. Mayerhof ir prof. 
Warburg, mokiniai. Lipmanno 
kilmės vieta yra Rytprūsiai. 
Krebsas kilęs iš Hildėsheimo. 
Abu, šių metų Nobelio premijos 
laureatai daigiausia tyrė mūsų 
kūno pagrindinio elemento — 
celės medžiagų apykaitą.

1930 metais Otto Warburg 
paragino savo asistentą Dr. A. 
Krebs: “Pažiūrėkim, kas vyk
sta mūsų kūno celėse? O tų 
celių milijardai.” Krebsui tada 
buvo 30 metų. Tada jis pasiry
žo ištirti organinio gyvenimo 

„paslaptis. *. ...
Celės problema buvo svar

biausias Krebso mokslo lau
kas: ir Freiburge, kur jis dir
bo kaip privatdocentas, ir per- 
rikdęs į Cambridge, o vėliau į 
Stieffieldą, daugiausia tyrė 
klausima, kas vyksta celėje. 
Mūsų pasakymas, kad celėje 
vyksta medžiagų apykaita, yra 
per daug paprastas. Bet kas y- 
ra medžiagų apykaita? . šią 
problemą tiria naujas mokslas 
fiziologinė chemija

Medžiagų .apykaitos pradžią, 
tikriau pasakius, cukraus mo
lekulės skilimą celėje, tyrė iš 
Čekoslovakijos kilusi pora Co
li. Krebsui teko pradėtas dar
bas tęsti toliau. Cukrai arba 
karbohidratai sudaro didelę 
mūsų maisto dalį. Virškinimo 
apartas sudėtingą cukrų paver
čia vynuogių cukrumi (gliuko
ze). Gliukozės kitimą celėje 
ištyre'Cori. Jiems 1947 metais 
suteikta Nobelio premija. • 
' Nobelio premijos komitetas 
šį khrtą suteikė premiją 

^Krebsui, kuris ištyrė tolimesnį 
gliukozės molekulės kitimo ke
lią celėje. Tas kelias šitaip at
rodo: gliukozės molekulė de
guonie poveikyje pavirsta acto 
rūgštimi. Dabar cheminis vyks-

Pataria pastovėti ant galvos
Yra tokia Anita Colby... 

Apie ją čia užsimenama ne dėl 
to, kad ji yra žvaigždė ir gra
žuolė, o tik dėl to, kad ji pa
taria moterims, kaip išlikti ar 
būti gražioms. Ji buvo New 
Yorke modistė, paskui artistė, 
Hoflywoodo kino patarėja. Jos 
patarimais naudojosi daugelis 
žinomų žvaigždžių, tokių kaip 
Jermifer Jonės, Ingrid Berg- 
man. Ji parašė knygą “Beau- 
ty..... ” kuri išversta ir į kitas
kalbas. Toje knygoje duoda re-

bomis per keturias savaites, 
turint stiprią valią, moteris 
gali puikiai sutvarkyti savo 
grožį.

Ji pasakoja tokių moterų 
pavyzdžius^ Girdi, Hollywoode 
ji sutikusi daugel jau pagyve
nusių^ aktorių, kurių oda buvo 
daug skaistesnė ir jaunesnė nei 
jaunučių debiutančių. Kai ji 
pažinusi Elsie Mendl, 1890- 
1900 geriausią artistę ir gra
žiausiai apsirengusią Ameriko
je, pastaroji buvo jau 90 me
tų. Bet ji tebebuvusi gyva, 
judri, žavi. Ji kalbėju
si, kad moteriai svarbiausia y- 
ra gera kraujo apytaka. Krau
jas turi gerai pasiekti veidą, 
smegenis, kaklą. Tam ji kasetei 
pastovi trumpą'l£ką ant gal
vos. Tato-ji-dare-jau 50 me-

BROCKTON EDISON COMPANY j ggĄ* ŽCT
- -L,— ______ M -kurios buvo sunarstomos, kad “pntearų

lengviau būtų dratmžėhais ap- tokia gyva 
jfrftfr.fr fr fr fr ftfr frfrfrJfrftftftftl?* vilkti. LOių užtikta' ir kata- va, nes mokė, kad viskas yra 

kombose, kur krikščionys su iš medžiagos kflę, 
savo vaikais nuo romėnų per-M Prancūzų tfidžiosaos revčliu- 
sekiojimų slėpdavosi. Pietų 
Amerikoje, senose Peru kapinė
se, taip pat iškasamos lėlės.

Renesanso ląikais, prieš ken 
kus 500-600 metų, lėlės buvo 
gaminamos gana gražios ir 
dailiai pauošiąmos. Jos tada 
pirmą kartą atsistojo, krau
tuvių languose, kad gimdytų 
jau suaugusias moteris pirktis 
tokias sukneles, kokiomis buvo

Receptas, šventiniam 
pyragam kepti

Kad šeimininkė nieko nepra
leistų ir visas retidftingas 
smulkmenas iš^anskto atliktų, 
vįenas vokiškas laikraštis su 
visu vokišku kruopštumu duo
da tokį receptą:

. Pečiuje užkurt ugnį; pasi
dėti šalimais visus reikalingus 
įrankius; nuo virtuvinio stalo 
nuimti kaladėles ir vįsus skar
dinius automobilius, sutraiš
kyti migdolus. JŠ ' *

‘ Atpilti porą pūpdukų miltų;
Petrelio rankas išimti iš miKų; • _ .

mas eina toliau.- Iš acto rūgš
ties pasigamina citrinos rūgš
tis. Nuo citrinos rūgšties at
skyla du anglies atomai, kurie 
sudeginami į angliarūgštį.
, Angliarūgštis yra degimo 

produktas, kurį kraujas nune
ša į plaučius, d šitie pašalina iš 
organizmo. Dabar naujos acto 
rūgšties molekulės pavirsta 
citrinos rūgštimi, šis procesas 
sudaro ciklą, kuris vadinasi" 
Krebso ciklas. Krebsas tą cik
lą ištyrė.

Acto ir citrinos rūgštys pa
gal Krebsą yra svarbiausi che
mikalai, kurie žmogaus kūno, 
cheminiame fabrike gamina e- 
nergiją. Vadinasi, iš vynuogiif 
cukraus arba gliukozės žmo
gaus kūno celė gamina pir
miausia acto rūgštį, kuri vė
liau pavirsta citrinos, rūgštimi. 
Toliau vyksta citrinos rūgšties 
degimas,* kas ir yra energijos 
šaltiniu.

Bet kur dingsta ta energija, 
kuri duoda mums galimume 
judėti, kvėpuoti, kalbėti, ap
kalbėti, galvoti ir 1.1.? Tą 
klausimą iškėlė kitas šių metų 
Nobelio premijos laureatas Al
bert Lipmann. Celė turi fos
forinių junginių. Tie fosfatai 
sudaro energijos atsargas. 
Kiekviena celė turi energijos 
atsargų. Kada atsiranda koks 
nors reikalas, pvz., pajudinti 
ranką, arba* pagalvoti, kur 
šiandien eisiu, tuoj tia energi
jos rezervai atsidaro. Ir vargas 
tam žmogui, kuris to fosforo 
neturi.

Koks šitų procesų ryšys su 
medicina? Kiekvienas gydyto
jas turi turėti supratimą, kas 
dedasi celėje, .kurią jis nori 
gydyti. Fiziologinė chemija yra 
medicinos kertinis akmuo.

Nėra pripuolamas dalykas, 
jei po karo jau antrą kartą 
medicinos Nobelio premija su
tekdama biochemikams. Fizio- 
ologinė chemija yra pagrindi
nė gamtos mokslų sritis. To 
mokslo gimtinė yra Vokietija.

V. Literskis

jfrftfr.fr
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