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Prie Geros Naujienos (Evan
gelijos), prieš beveik du tūkslan 
čius metų pasigirdusius Viduri
niuose Rytuose, tai Naujienai 
beplintant įvairiuose žemės 
kraštuose tarpe įvairiausių gen
čių, tautybių ir rasių ta “gera 
naujiena” — kad gimė visų lau
kiamas žmogus, buvo laukusių
jų sutikta su dideliu džiaugsmu, 
o džiaugsmui išreikšti .kiekvie
na žmonių gentis turi sau cha
rakteringus papročius ir tradi
cijas. Dėlto ir Kalėdos — nors 
idėja ta pati, bet jos perteikimo 
dekoracijos viena už kitą gra-. 
žesnės, įvairesnės ir originales
nės. Pradėkim nuo Romos, ku
ri Krikščionybe labiausiai ir iK 
ginusiai persekiojusi pagaliau 
pati ja persiėmė ir iš šventosios 
Žemės paveržė.

Italijoje Kalėdos yra s up ran-: 
tamos kaip šeimų sandoros 
šventė, virtusi labiau ^suaugur 
šiųjų, o nebe visa vaikų šventė.; 
Kalėdų vakarą visi šeimos na
riai susirenka prie degančio rąst
galio ir laukia kol bus laikas' 
pradėti valgyti vakarienę “cėhb-: 
ne”, tai yra valgis iš įvąirių da
lykų bet visiškai be mėsos. Ita
lijoje per šimtmečius labai po
puliari buvo “Prakartėlė” su 
š ventosios šeimos, .“Trijų. Kara- 
lių’’ (magų), piemenų ir gyvulių 
figūromis, bet tokios tapybos 
ar skulptūros daug kainuodavo 
ir daugumui buvo neprieina
mos. Tik per II Pasaulinį karą 
italai gavo progą iš vokiečių, 
kareivių susipažinti sų puošnio
mis Kalėdų eglutėmis, ir pamė
go, o biznieriai pajuto', naujas- 
pajamų progas, tad ir šiandien 
milijonai eglučių auginama Ka-: 
ledoms pa tėhkįntį., Pr^kartėtėš 
sunešto®; su nebenaudojamais 
baldais į pakraiges- *"

Ispanijoje, kaip ir Italijoj e,' 
labai populiarios f‘Likimo ur
nos”, kurios iš anksto pripildo
mos tikėtėlių su artimų, pažįs
tamų ar norimų pažinti žmo- 
nių vardais ir Kalėdų dieną trau 
kiami “liosai’Xįįš?kurių spėjama, 
kas bus drau^ąįįper ateinančius 
metus. Dovanų dalinimas iš po 
Eglutės sukrautu -palįėtėlių vis 
labiau darosi riąrpfairiiniu it 
iki šiol iš žilos senovės išlikęs 
vaikams dovanėles sudėti į jųr 
kojines ir sakyti, kad nakties 

■ metu Kalėdų Senelis atvežė \— 
tas paprotys išeina iš mados..

Šveicarijoje vaikai nebelauk
dami Kalėdų Senelio gruodžio 
25 dieną atvežant, kad Senelis 
(šv. Nikalojus) turi savo Dieną 
gruodžio 6 d., žadėtų dovanų 
laukia ir daugumoje atveju gau 
na tą dieną, šveicarai turi ori
ginalų prietarą, tik nežinia ar 
juomi naudojasi. Nevedęs ber
nelis ar netekėjusi mergelė Ka
lėdų vakarą turi apeiti 9 šalti
nius ir iš kiekvieno nuryti po 3 
gurkšnius vandens bažnyčios 
varpams šaukiant žmones Ber
nelių mišioms, jei burtas veikią 
ajunuolis savo busimąją arba 
mergelę jai lemtą bernelį ras 
prie bažnyčios durų belaukiant.

Šveicarija, kurios gyventojai 
susideda iš kelių lygiomis teisė
mis tautybių, turi paveldėjusi 
visų kaimynių 'tautų tradicijas, 
bet turi ir originalių, pagoniškų 
praskiestų krikščionybės atneš
tais pamarginiinais. Centrinėje 
Šveicarijoje Kalėdos ir šv. Nika
lojus, vaikų patronas čia yra be
veik nebepažįstamose rolėse.

Kaimiečiai, apsirengę grotes
kiškai ir medinėmis ličynomis 
(kaukeliais) apsimovę karvių 
varpeliais skambindami ir skra- 
balais tarškindami, geras ir pik
tas dvasias vaizduodami Kalėdų 
dieną paraduoja gatvėmis ge
rus vaikus apdovanodami, o ne
gerus “bausdami”, nors tie ne
gerieji laiku išsislapsto.

Vokietijoje pagal senas ’ tra
dicijas Kalėdos trukdavo 3 die
nas. Po Kalėdinė; vakarienės 
(“Kūčių”) susiorganizuodavo 
procesiją kuri “senam mažam 
žmogiukui vadovaujant ir būgną 
mušant eidavo per kaimą ar 
miestelį “piktų dvasių ir raga
nų iš gyvenamų namų laukan 
varyti. Be to, vokiečiai preten
duoja į Kalėdų Eglės, išrandėjus. 
Negana to, vokiečių kaimiečiai 
iš prieškrikščioniškų, į Kalėdų 
vakarienę “užprašo savo sody
bos vaismedžius, prašydami ap-. 
sčiai vaisių. į, _

Mat, senovėje tikėta, kad me
džiuose gyvena žmonių dvasios..

“Nesulaukę medžių į svečių į; 
svečius ateinant, vokiečiai patys 
eidavę į daržą ar sodą kur me
džių šakose skabi nėję medžiams 
dovanas pradėdavo aplink me
džius Šokti. 'Atrodo, kad iš to’ 
papročio išsivystė ir Kalėdų eg
lutės kultas.

Prancūzjoje iškilmingieji Ka
lėdų pietūs prasidėdavo naktį, 
tuoj a u p o “Bernelių”' mišių. 
Svarbiausioji patiekmenė — kep’ 
tas kalakutas,' nors tai nebe nau
jiena, nes kalakutas daugumoje 
tautų yra pasidaręs Kalėdų 
paukščiu. į-, • ’

Austrijoje Kalėdos prasideda 
jau nuo gruodžio 6, t. y. nuo 
šv. Nikalojauš, vaikams kalėdi
nių dovanų.^Įrpno dienos. Tai 
nakčiai .pįade'^^pie kamino kp 
jines, batus'-tl^Į^kąd rytoj rytą 
ras saldaini^xfr-fet. dovanėlių: 
Čia dovanas 'dalmaritį Senelį ly
di “piikčiiirna”,yfcurs “nege
riems” - vaikąrųs dalina rykšte
les./. L'/ C. ’ .

Anglijoje, kur visas žmonių 
gyvenimas apsėistytas papro
čiais ir tradicijomis, Kalėdų pa
grindinėse tradicijose yra — ap
sikeitimas sveikinimo kortelė
mis, giedojimas gatvių kampuo
se ir bučiavimasis po amalu 
(mistletoe). Amalas yra anglo
saksams, kas lietuviams yra rū
ta. Tas parazitinis augalas vi
joklis jau buvo populiarus drui 
du laikais: mistletoe buvo my
limas, kadangi buvo augęs iš jų 
dievo Tutanes medžio.

Sovietų Rusijoje Kalėdos vi
siškai panaikintos ir pakeistos 
dviem Metų dienomis sausio 1 
ir 2 d., ir į tas dienas perkeltos

VINCAS ČERNECKISKAUNO TVIRTOVĖ

ko ne visos Kalėdų tradcijos, tik ta karstą pirtį (-saunęK priešką- vaikų’ apgaudinėjimais. Nauja 
1 ledinę- sauną -yra pavertę tikrą sekantis žaidimas: pinata. Dai- 
ritualu, k-iijri su-dideliu atsidėji-'1 liai atlietas gausiai popuošfas 
mu atlieką '^įsi kas ^gyvas,- lenki-f'molinis puodas pridedamas vai- 
tiniuodami-, kjas-datigiau karščio Js'ių, riešutų ir saldainių pakabi- 
pakels ir po-pirties • būtinai ap- namas svečių kambario vidurio 

j pabalkyjė ir aklas žaidėjas stip- 
Mekįik^.kur' Kalėdos nustl"“ 4"“.’"'“Si“ 1-1 

j’ “ - j j perskelti puodą taip, kad ska-tęsia per 9 dienas, prasidedant,. -1
c - - - v mestai po visą kambarj pasitep

tų svečius kliudytų. ~ Kadangi 
tie skanėstai geros rūšies, ku- 
riy.os mėgsta vaikai, ir suaugę,

kitais vardais. į. -
Lenkijoje Kalėdų (Vakarienė, 

turi turėti tiek patiekmenių, kiek 
buvo apaštalų — 12. Visa kaip 
būdavo Lietuvoje, tik tuo skir
tumu, kad Lenkijos laukininkai 
Kalėdų naktį keliasi ir eina į tvar 
tūs tikėdamiesi išgirsti gyvu
lius besikalbant...

Islandijoje vaikai su panieka 
žiūri į kiekvieną katę ar katiną, 
kurie jųepasipuošę . Kalėdoms; 
(spalvuotų, skaisčiu šilkiniu jiak; 
laryšiu. ^7 . . .

Islahdiečių folklore katės tu
ri žymią vietą. Vaikai savo my
limą kačiukę, puošia ir per visą vynę'-gauna, ieškojimo talk'inm 
Kalėdų dieną saugo,- kad nela
basis “Kalėdų katinas” nepagau- 

: tų. Be to Islandijoje plačiai pa
plitęs mitas; kad tą pačią naktį, 
kai gimė Kristus, tuo pačiu me
ili mirė piktoji ragana “Gree-.

įkas- vaikų- džiaugsmą pa-; 
^yigubina.

4 Danijoje Kalėdos yra grynai 
šeimą šventė, kuri ir atšvenčia- 
mą įsąvo, namu ošė. Tai danų di
džioji valgymo ir gėrimo diena 
Kalėdų sezonas ten prasideda 
nuo gruodžio pradžios, kai pa
skerdžiama ypatingai nupenėta 
‘“Kalėdų kiaulė” ir perdirbama 
į dešimties rūšių dešrų, kumpių, 
košelienų ir t t.

Švedijoje Kalėdos yra ne pra
džia, o jau pabaiga 4 savaites 
besitęsiančio švenčių sezono, ku
riame žvakėms palikta didelė 
rolė. Viena iš tokių Kalėdas pa
ruošiamųjų švenčių yra šv. Liu 
cijos (St. Lucija) dieną gruo
džio 13 d. Tą dieną anksti, aus
tant jauna mergaitė reprezen
tuojanti šv. Liuciją (dažniau
siai viena duktė), baltai apsi
rengusi su degančiu žvakių vai
niku ant galvos prikelia mie
gančius šeimos narius ir pavai
šina kava ir Liucijos pyragai
čiais.

Belgijoje nieko originalaus— 
šeimų šventė su giesmėmis sve
čiais, vaišėmis, dovanomis, iš
puošta Eglutė.: Originaliau at
rodo Kalėdoms kepami pyra
gaičiai, vadinami “marcepein” 
pamėgdžiojant gyvulių ir žmo
nių formas.. Tie “marcipanai" 
atsidūrė piršlių rolėje: jaunuo
lis parinkęs geriausiai iškeptu 
jauno dailaus vyro formos fne- 
dauninką pasiunčia savo nema
tytai mergaitei, ir jei ji siuntinį 
priims, siuntėjas gali būti tik-; 
ras. ->v>..

Suomiai, kurių šiaurės kraš^ 
tė pėr Kidtdas visuotžtt jąu jari- 
gitf Sėndtls nriįa-

sirėdo naujais apatiniais.'

gruodžio 16 d, visos programos 
atliekamos “ppsadose” atvirame 
ore — giedojimais, dainavimais 
ir vaidinimais, jkĮirių. i. męgią- 
miaūsias.ka^'Juozapas'su Mac 
rijai ieškojo nakvynės, bet nie
kas neduoda ir nuo savo durų 
šalin varo, ir kai' pagaliau nak-

-ųr-3Japonija -dar kaip reikiant ne
turėjusi -progos -Kalėdų prasmę 
•suprasti sa\*o ■ “japoniškomis 
•kalėdomis * ir' JAV-bes"pralenkė 
ir ten-Kalėdos suprantamos kaip 
gĄ"VTausias- žiemos 'bižrtio sezo
nas.- - Japoniį oje'krikščionių yra 
tik vienas nepilnas?' ąupšimtis, 
bet Kalėdų' šyėhtėmš'Tokio mies 
-to ■ centras - pašipuošibą' -prekėmis 
ir -jitreklameHHsririŽBĖtonių ma
ses <- didesnes—sutraukę* negu 
State - ŠL-Chicagoje--Naujų Me
tų vakare. Štai kaip Kalėdų va
karą gruodžio 24 d. pavaizduo
ja vienas amerikietis .-

Šiąnakt Tokio galėtų atstoti 
Jungtines. . Valstybes, jei tatai 
būtų viena savaite vėliau. Tūks
tančiuose barų, nakties klubų 
ir kabaretų, išilgai Ginzą links
mai puotautojai bei paūžti mėgs
tantieji karoivalinėmis kepu
raitėmis apsimovę pūtė ragelius 
ir ir visokias birbynes ir kaip

kų-yra visa minia ir. visi palyę 
dovai- kviečiami vidun’ į pošadeį 
kur iš anksto -pakviesti’ muzi
kantai su gitaromis-ir marimbą 
pradeda .pasilinksminimą;■ i 
- Filipinų .salose, >per- 400 - i spa

rnų ir amerikiečių ,valdyme me
tų .senovės. .čiabuvių .papročiai 
yra susimąįšė< susilieję į .vieną 
su atneštomis krikščioniškomis 
naujenybėmis ir iš; viso mišinio 
susidarė proga ’iki soties .palė
bauti, pradedant gruodžio, 16i 
baigiant sausio 1 diena. Filipinai 
susideda iš 7,Č00 salų salelių ir 
per Kalėdų sezoną visos jos 
“linksmos”: ’

Brazilijoje Kalėdos tęsiasi nuo 
gruodžio 24 iki sausio 6 d. Visas 
ritualas kaip Meksikoje su po- 
sadomis, giesmėmis, žaidimais 
ir vaišėmis bei dovanomis ir įmanydami pasilinksminti šią

Susivienijusi ir sparčiai besi
vystanti Vokietija XIX a. pabai
goje kėlė didelį pavojų Rusijos 
imperijai. Todėl carinės Rusijos 
vyriausybė skubėjo stiprinti sa 
vo vakarinį pasienį.

Kaunas tuo metu buvo svar
bus strateginis punktas. Būda
mas visiškai arti Vokietijos sie
nos, jis dengė svarbiausius van- 
tens, plentų ir geležinkelių ke- 
’ius, einančius iš Vokietijos į 
Rusijos gilumą. Be to, Nemuno 
upė tuo metu buvo patogi gam
tinė gynybinė linija. Antra ver
tus, pats miestas, esantis dvejų 
nemažų upių santakoje ir apsup 
tas slėnių bei aukštumų, buvo 
laikomas patogiu gynybai. To
dėl Kaunas ir buvo parinktas la 
blausiai tinkama vieta pirmos 
klasės karinei tvirtovei įrengti.

Jau 1879 m. vasarą imperato
rius pasirašė potvarkį Kauno 
tvirtovei statyti. Netrukus pra
sidėjo vietovės žvalgymo, o po 
to tvirtovės projektavimo dar
bai- Atsižvelgiant į vietines są- 
’ygas, buvo nutarta pastatyti 7 
tortus ir 9 baterijas bei įtvirti
nimus.

Parengus svarbiausių tvirto
vės objektų projektus, 1882 m. 
pradžioje prasidėjo statybų dar
bai, kurie greit įgavo didelį už
mojį. Jau 1884 m. buvo statomi 
visi 7 fortai ir 9 baterijos. Tais, 
metais tvirtovės statyboje dir
bo apie 400 darbininkų. Tvir
tovė ir toliau buvo statoma la
bai sparčiai. 1887 m. baigiami 
statyti svarbiausi kariniai įtvir 
tinimai. Buvo pradėtas formuo
ti tvirtovės štabas bei įgula. 
1889 m- fortų ir baterijų staty
ba visumoje jau buvo-baigta. 
Tuo metu buvo pastatyta cępt-. 
Ftoių'toirtinimų linija kairiaja
me. Nemuno krante, o 1890 m. 
pastatomi centriniai įtvirtini
mai ir kairiajame Neries kran
te. Baigus statyti fortifikacinius 
įtvirtinimus, jie buvo apjuosia
mi 2-i-3 eilių geležinėmis gyny
binėmis užtvaromis. Visi šie dar 
bai iki' 1891 m. taip pat beveik 
užbaigiami. Tokiu būdu, maž 
daug iki 1890 m. pabaigos, Kau
no tvirtovė, visiškai buvo užbaig 
ta- statyti ir parengta gynybai, 
(žiūr. schemą).

Per šį laikotarpį buvo stato
mi .ne tik kariniai įtvirtinimai, 
bet taip pat įvairūs kariniai ūki 
niai pastatai ir kareivinės. Mies 
to centre, dabartinėse Kęstučio, 
Gedimino ir kitose gatvėse bu
vo pastatyta nemaža mūrinių 
pastatų, kuriuose įsikūrė tvirto 
vės centrinės įstaigos. 1895 m. 
miesto centre buvo pastatytas 
įgulos soboras (dabar vitražo ir 
skulptūros galerija). Baigus sta
tyti tvirtovę įr suformavus jos 
įstaigašį*Kaune labai išaugo ka
riškių skaičius. 1895 m. mieste 
buvo apie 20 tūkst. kariškių ir jų 
šeimų narių, kurie sudarė apie 
30% visų miesto gyventojų. 
Kaunas XIX a. pabaigoje tapo 
tipišku carinės Rusijos pirmo
sios klasės tvirtovės miestu, o 
jo tvirtovė buvo viena naujau
sių ir didžiausių. 1896 m. Rusi
jos imperijoje buvo 25 karinės 
tvirtovės. Iš jų 17 buvo I-III 
klasės, o likusios neturėjo kate-

tinksmiausią naktį ištisų melų 
bėgyje. Daugiau kaip 300,000 
žmonių pasipylė miesto centre, 
panašiai kaip CHicagojeNaujų 
Metų vakarą.

Kažkaip Santa Glaus, mėga- 
vimas su rageliais ir kepuraitė
mis — viskas iš Vakarų impor
tuota, atrodo, Čia reiškia pačias 
Kalėdas...” i

O kur 4as Kūdikėlis, kitrin 
vardu visa tai daroma ? Atrodo, 
kad Kūdikėlį numazgojusi slau
gė per ■ ncapki'<iūrėj imą išpylė
lauk

• gorijų arbo jau buvo pasenusios.
I Iš visų Rusijos tvirtovių, turė
jusių kategorijas, tik 4 priklau
sė I klasės kategorijai. Tai buvo 
Kauno, Varšuvos, Novogeorgi- 
ievsko (ties Bugo intaku į Vis- 
>ą) ir Brest-I.itovsko tvirtovės.

XIX a. pabaigoje Vakaruose 
labai sparčiai vystėsi karo te
chnika, ypač sunkioji artilerija. 
Sparčios karinės technikos pažan 
gos atžvilgiu Kauno tvirtovė se
no greičiau, negu ji buvo stato
ma. Iš esmės paseno ir pažiūra 
Į Kauno strateginę padėtį. Dar 
tvirtovės statybos metu buvo 
įvairių pakeitimų, o pastačius 
tvirtovę, tuoj pat prasidėjo di
deli rekonstrukcijos darbai.

Pradžioje pagrindinis dėme
sys buvo skiriamas tvirtovės va 
karinės dalies gynybai. Jau 9- 
jame dešimtmetyje iškilo būti- 

i numas sustiprinti tvirtovės šiau 
rinę d IĮ. Todėl čia ir buvo pas
tatytas naujas VITI-sis fortas, 
kuris iš pradžių nebuvo numa
tytas. Pirmieji fortai buvo sta
tomi iš plytų. Atsiradus galin
gai sunkiajai artilerijai, šie for
tai savęs jau nebepateisino, to
dėl 1892—1898 m. perstatomas
II fortas, 1893—1997 m. — IV 
fortas. Nuo 1895 m. rekonstruo
jamas bei sustiprinamas ir I 
fortas..

Ypač dideli tvirtovės rekons
trukcijos ir plėtimo darbai pra
sidėjo XX a. pradžioje. Svar
biausias dėmesys ir dabar bu
vo skiriamas tvirtovės šiauri
niam ruožui sustiprinti. Čia to
liau į šiaurę už AT II-jo forto 
dunksojo didelė aukštuma. Ją 
užėmęs, priešas galėjo iš sun
kiosios attnilerijos pabūklų ap
šaudyta net patį tvirtovės cent-

Todėl jau 1901 m. buvo paruoš 
tas tvirtovės šiaurinės dalies ra
jono sustiprinime planas. To
liau į šiaurę nuo VIII forto, ant 
aukštumos, buvo numatyta pas 
tatyti stambus devintasis for
tas, o šalia jo — dar du mažesni 
fortui. 1910 m. IX forto statyba 
buvo beveik užbaigta. Kiti įtvir
tinimai pagal šį planą nebuvo 
pastatyti-

Vėliau, baigus statyti IX for 
tą, buvo numatyta pastatyti nau 
ji stambūs įtvirtinimai ir vaka
rinėje, šiaurinėje Kauno tvirto
vės dalyje. Tačiau tolimesniems 
tvirtovės plėtimo darbams Karo 
ministerija pritrūko lėšų.

Imperialistinio karo išvakarė 
se, 1912 m. pabaigoje, caras pat' 
virtino naują, generalinį, labai 
detalų Kauno tvirtovės išplėti
mo planą. 1912—1917 metais ap 
link pasenusią Kauno tvirtovę 
turėjo būti pastatytas dar vie
nas galingas įtvirtinimų žiedas 
iš 12 moderniškų didelių fortų 
ir 9 naujų atsparos punktų bei 
kitų karinių įtvirtinimų.

1912 m. pabaigoje prasidėjo 
sparti naujo įtvirtinimų žiedo 
statytia. šiems darbamš buvo 
paskirtos milžiniškos lėšos. Vien 
tik 1913—1914 m. statyboms 
buvo asignuota apie 5 mln. rub 
lių-. 1914 m. pradžioje buvo sta
tomi iš karto net 8 fortai ir 3 ats 
oaros punktai. Likusieji 4 for-? 
tai ir 3 atsparos punktui buvo 
baigiami projektuoti. Pastačius 
šį naujų fortų žiedą, Kauno tvir 
tovė turėjo padidėti beveik 3 
kartus. Tuomet ji būtų tapusi 
pačia stambiausi ir moderniš
kiausia tvirtove visoje Rusijo
je (žr. schemą).

Prasidėjus pirmajam pasau
liniam karui, naujų fortų staty
ba buvo forsuojama dar labiau. 
Bet jau buvo per vėlu. Naujas 
fortifikacinių tvirttinimų žiedas 
taip ir liko neužbaigtas. 1915 m. 
rugpifičio mėn., kaizerinei ka
riuomenei apgulus tvirtovę, bu
vo ginamasi senuosiuos* fortu©

(Nukelta j 5 psl
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se- ^Priešas nukreipė savo smu- 
giu« į tibiausiai pasenusius for 
tus vakarinėje tvirtovės dalyje.

Kauno tvirtovė laikėsi tik
idienų. Jos komendantas buvo la 

bai negabus generolas Grigorje- 
vas. Jis laiku nesiėmė būtinų 
priemonių parengti tvirtovę gy
nybai. Vokiečiams npsupus tvir 
tovę, generolas Grigorjevas pa
liko įgul i ir pats pabėgo. Kaize- 
ginė kur oemenė be didelių mū-

VALGIS JR ARTRITIS
vat vėliau buvo teisiamus, iš joj gyventojų pareiškimus ir skun- Eksnurtai tvirtina, kad artritis nraeina 
atimta* karinis laipsnis, o jis dus, kišosi į visas miesto TJ^ri 
pats istrejutas J katorgų. - . ;.nimo'sritis. Karinė valŽžkt^-

Tvirtovė padarė didžiulę įtakų. . .
Kaunui. Susikūrus pagrindinėms j "vaM^ /. P*™11 val- 
Kauno tvirtovės įstaigoj, maž— ' • įgyvendinta, bet tvirtoves ko-

1 mendanto teisės nebuvo apribo- 
itos. Jis ir tolįau sauvaliavo, vi- 
siškai ignoravo civilinę valdžią. 
Dėl to tarp Kauno gubernato- 

jriaus ir tvirtovės komendanto 
susidarė labai įtempti santykiai. 
Siekiant pašalinti įtempimų, gu
bernatoriai, o taip pat ir tvirto
vės komendantai buvo nuolat 
keičiami. Tačiau nuo to santy
kiai tarp miesto karinės ir civi
linės valdžios nepagerėjo.

Sprendžiant iš gausios me
džiagos apie Rusij’os tvirtovių 
valdymą, saugomos -Centriniame 
valst. kariniame istoriniame ar
chyve Maskvoje, matyti, jog nė 
viename Rusijos miestų-tvirto- 
vių nebuvo tokių blogų santykių 
tarp civilinės ir karinės valdžios, 
kaip Kaune šie prieštaravimai 
atsirado -dėl ypatingo karinio re 
žimo ir šiurkščiai apribojus ci
vilinės valdžios funkcijas bei 
teises. Savaime iškyla klausi- 

'mas,--kodėl, būtent, Kaune, skir 
- ,tingai nuo kitų miestų tvirtovių, 

buvo .vestas ypatingas karinis 
režimas. Karinės valdžios atsto-

: a® tatai aiškino “ypatinga” Kau 
n® tvirtovės padėtimi. -Kauno 
tvirtovės' komendanto ataskaita 
šę.įr kituose slaptuose kariniuo- 

; ’se raštuose, saugomuose Cent- 
riniajTie \ialst.' karniame istori-

• mame archyve Maskvoje, pabrė
žiama? kad Kauno tvirtovė yra 
'dabai, arti Vokiėtij'os sienos ir 
priešas ją gali greitai užpulti, 

. .todėl -.tvirtovė turį būti -nuofeti- 
uiejėįkąrįnėjė parengtyje. Be to, 
įmesto gyventoj ų nacionalinė su-, 
dėtis (lietuviai, žydai,Menkai, voj 
kiečiai) caro valdžiai- visiškai 
nepatikima. • ’' :

šios aplinkybės ir sudarė tą 
“ypatingą” Kauno tvirtovės pa 

kietį, dėl kurios ir buvo įvestas 
-ypač griežtas karinis r^įipas'. 
Būtina pabrėžti, jog šis režimas

"WTH^j^ptas tiWteWi-i 
nius gyv|t^ojus^/^yy^ndindaE 
ma tą reŽrdą,'karinė valdžia mf- 
šalindavo arba apeidavo vieti
nę administraciją, "ignoruodavo 
ir be to jos ribotas teises. Todėl 
tarp karinės ir civilinės valdžios 
Kaune ir susidarė gana Įtempti, 
aštrūs santykiai.

To laikotarpio tvirtovės ko
mendanto ataskaitose bei kituo 
se .slaptuose dokumentuose-nuo-

vien tik pakeitus kasdieninių valgių menu
K^d artritis yra rimta, skaus- Dr. Charles M. Brush iš Cam-

Vienas artričio kankinys Max
well Millard, 68, iš Carmel, CaL 
nuo 1966 metų gydęs įsisenė
jusį artritį didelėmis kortizono

Iras tomams, aviŽoms,nendrfų 
cukrui, pienui ir sūriams.

;' kė iš viso panaikinti miesto
minga ir blogojon pusėn pro-.-bridge, Mass., gydęs 10,000 ar-

daug nuo 1887 m. pabaigos pra
sidėjo spartus miesto sukarini
mas. Tvirtovės komendantas vie! 

■ I

noje savo kalboje 1888 m- pra-l 
džioje atvirai pareiškė, ktid! 
“Kaunas daugiau nebeegzistuo-1 
ja, yra tik Kauno tvirtovė”. Jis
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gresuojanti liga Jr sunkiai tesi- 
d.uodan.t gydyti liga, dar šian
dien milijonai jo kankinamųjų 
iš savo patirties paliudytų, bet 
kad įsisenėjusį artritį “kaip ran
ka atimtų” vien lik dietų, pakei- j 
tus, tikrai tokie, stebėtini daly
kai tik Amerikoje įmanomi.

Tur būt iš pavydo, kad turi 
daugiau kaip 7 milijonus pasto
vių skaitytojų savaitraščiui “The 
Enquirer”, kai kurie nenori ti
kėti, bet kaip visuomet, rimtai 
paremtų- Charles Parmitęrio 
straipsnį antgąlvyje už vardytų 
tvirtinimu: “Top Specialists Re
port... Simple Diet Change Cures 
Most Arthritis”, patartina per
skaityti. ■ : ,v (

Senieji lietuviai sakydavo.: 
“maėys-nemačys, bet pikto nie
ko neiškadys”. Susipažinkim su 
tuo straipsniu;' ~ -

Pii;maeiliai artričio eksper
tai visam kraštui <praneša apie 
stebėtinų pasisekimų gydant 
daugumų artričių — paprasčiau 
šiai surandant, kurie valgiai iš-. 
žmogaus dietos.

Daugeliui atyej'ų ar Iritis-pagy
domas paprastu dietos pakeiti- 
mu, kai.specialįstai tvirtina (žur
nalui) The Enquirer, dėlto kad 
maisto alergijos yra daugumos 
artričiu sukėlėjos. . .

Tie ekspertai teigia, kad jie 
pašalino skausmus kokiems 20,- 
000 pacientų su-pasisekimo nuo 
50 nuošimčių iki neįtikėtinų 92 
nuošimčių. Jie pasakoja vienų 
atvejį po kito, kur ligoniai bu
vo artričio suluošinti, agonijoj... 

-J>et panaudojus dietos pakeiti
mo metodą vėl gali vaikščioti, 
sportuoti, ir gyventi he skausnuį.-

Kas taip pasakė?1 . '
“Aš turėjauvtužinus fenome

nalių pagydymų — visus dėka 
dietos pritaik.ymo artričio pa
tentams”, patk^Dč. Lawrence

-specialistas Fort'T^liins; 'Colo 
^oje.

tričiu sergančių, tų (dietos) me
todų skaito “visapasaulinės, gy
vybinės svarbos prasilaužimu”.

Dr. Robert Bingham iš Natio
nal Arthritis Medical Clinic, De
sert Hot Springs, Calif., dietos 
metodų panaudojęs 0,000 artri
čio gydymui, cavo patyrimus 
aprašė Journal of Applied Nu
trition, prisipažindamas turėjęs 
“neįtikėtinų pasisekimų.

“Absoliučiai nėra jokios abe
jonės, kad tinkamas maistas ir 
blogo maisto pašalinimas gali 
pašalinti skausmus daugeliui 
artričio aukų”, pasakė jis. “Var
todamas tinkamos dietos parin
kimų turėjau 70 nuošimčių pa
sisekimo”.

artričio gydymo pionierių. The
ron Randolph, gyvenantį Zion, 
Ill. (Waukegano užmiestį), Zion, 
jam pirmiausiai prirašė 5 dienas 
ba da u tr ir - antrą j ų badavimo |
dienų staiga suktojo visų laikų 
jį kankinę skausmai. Daktaras 
surado, kad jis buvo alergiš-
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iat kariojami t&ųmiiaj, -jog “-aru 
ho L vii'Loves ir rajono gy-v en 
tojai susidęąa is eiementų, Ku
riais negalima pasitiKeti nei tai- 
jips, nei karo metu"- loael, vos. 
pradėjus statyti Kauno tvirto- '

nei lietuviai, nei žydai, -nei len- 
kai, jau nekalbant apie vokie-' 
čius. Tvirtovės statybos darrl 
bams darbininkai' buvo verbų o-j 
jam iš pietinių ir;krtų Rusijos] 
maperijos gubernijų. L

Vietiniai gyventojai ne tikt 
negalėjo gauti dąrbo tvirtovės! 
statyboje, bet jie‘ įuvo nuolat 
tvirtovės žandarų persekiojami. 
Be jokių įrodymų, esant Daužiau ' 
šiam įtarimui, viktiojai gyven
tojai būdavo tremjami iš mies
to. Rats miesto gubernatorius 
1893 m. rašė, .jog.Ęaųnp tvirto
vėje ištrėmimo teisė buvo tai 
koma “kuo plačiausiu mastu”. 
Užtekdavo, pavyzdžiui, susigin
čyti .su kariškiais, kad tvirtovės 
komendantas pasirašytų nuos
prendį ištremti.

Įvedant ir palaikant karinį re
gimą Kaune, pgriudinis ramstis; 
buvo speciali tviripvėę žandarų < 
komanda, suformuotu dar 1882 . 
m.,’pradėjus stat^Ūftvirtovę. įsi 
"□radžiu tvirtoyės žandarai kont
roliavo rr sekė tvirtovės staty-L 
boję dirbančius darbininkus. Bet J 
vėliau, pastačius tėirįyvę, kari- 1 
nių žandarų skaičius buvo smar
kiai padidintas, o ją -teisės labai 
išplėstos. Dabar jie turėjo ste
bėti gyventojų nuoftaikas ir sek 
ti politinę pazlėtį'tjfiicstc. taip 
pat sekti fabriką darbininkus. 
Kariniai žandarai - nepasitikėjo 
.vietiniais policininkais, nes šie 
buvo parinkti daugiausia iš vie 
tinės ., kilmės gyventojų. Todėl 
daugeliu atvejų tvirtovės žan
darai patys vykdė miesto polici
jos pareigas.
ėK * < - f 5 ft’“AL ir G.”
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SUVAIKIUSIO SENELIO PASAKĖL1
J. Paleckis yra vienas komu- nistai. Įdomu kas skatina Justą 

nistinės vaidybos aktorių, ku-1 meluoti, nežinojimas, ar stengi- 
rie sugriovė Lietuvos valstybi- masis įrodyti .savo ištikimybę 
nį gyvenimą, mūsų tautai atne- Maskvai? Tokios mintys kyla 
šė tiek daug nelaimių ir neišpa- paskaičius jo parašytą straipsnį 
sakyto skausmo. Remiantis ko-1. “Įgyvendintos viltys ir svajo- 
munistų okupuotoje Lietuvoje nės”, patalpintą, šių metų “Gim- 
išleista MLTE, jis jau šiemet > tojo Krašto” 29 numeryje, 
sulaukė 78 m. amžiaus. Bet dar I J, Paleckis galvodamas apie
vis meluoja, kaip neišauklėtas į 1910 m. vasaros įvykius, prisi-i se, Gudagojo stotyje, Dūkšte ir 
ir nesubrendęs berniokas. Juk mena gautus sveikinimus “su-j Pabadė jo”, 
su melu netoli nueisi. ‘ .sijusius su fašistinės santvarkos -

Ir jau visas pasaulis žino, kad ! žlugimu ir naujosios gadynės | 
nėra begėdiškesnio melo už tą, Sausra”. Bet kas tą mūsų valsty-! 
kurį skleidžia Maskvos komu- binį gyvenimą sugriovė, tai bi-

josi aiškiai parašyti. Juk vi
siems jau seniai žinoma, kad tai 
padarė komunistinė Rusija, oku 
uodam a Lietuvą. 1940 m. bir
želio 15 d komisaras Molotovas 
jteikė Lietuvai 4 punktų griež
tą reikalavimą. Jame tarp kita 
ko, buvo aiškiai pasakyta:

“Sovietų Sąjungos kariuome
nė birželio 15 d., 3 vai. po pietų 
pereis Lietuvos sieną šiose vie
tose; Eisiškiuose, Druskininkuo

SVEIKINAME LIETUVIUS 
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 

IR
LINKIME LAIMINGŲ METŲ! 
LAI GYVUOJA LIETUVIAI!

BRUNO ir BERNICE

“Atskiros Lietuvos sieną pėrė 
jusios Sovietų Sąjungos dalys 
įžengs į Vilnių, Kauną, Rasei
nius, Panevėžį ir Šiaulius”.

‘/Generolas Pavlovas su gene- 
! rolu Vitkausku susitiks Guda- 
i gojo stotyje birželio 15 d. 8 vai. 
vakaro; nepageidaujamams ne- 

i susipratimams ir konfliktams iš 
vengti Lietuvos valdžios orga
nai tuoj įsako kariuomenei ir 
gyventojams netrukdyti Sovietų 
Sąjungos kariuomenės judėjimo 
Lietuvos teritorijoje”.

( Tarp raudonasis maras įsiver
žė j 'Lietuvą. Tuoj Kauno gatvė- 

!mis ardydami šaligatvius, pra
siėjo plerpti laukinių azijatų 
Įvairuojami sukliurę tankai. Su
gedusius, tankus bandė su šluot 
kočiais išklibinti kiemsargiai ir 
komjaunuoliai.

Birželio 16 d. Kaune išaušo 
pasišlykštėjimo ženkle. Laisvės 
alėja nuo pravažiuojančių arti
lerijos ir prajojančių kavaleri
jos -dalinių pavirsta mėšlynu ir 
dvokia stipri smarvė. Nekausty
ti arkliai slidinėja mėšle, virsta 
ant grindinio ir nebesikelia. Vir 
viniai apinasriai ir balno kilpos, 
žiaurūs raitelių veidai, pirmerk- 
tos akys ir nuplyšusi uniforma. 
Tas viskas primena senuose pie

I šiniuose matytas laukinių or- 
' das. Tai tokia buvo “nenugali
moji” raudonoji armija, kurią 
Stalinas atsiuntė “išlaisvinti” 
Lietuvą. Visą tautą slegia nuliu 
dimas ir baimė. Bet su komunis- 

■ tėliais kartu džiūgauja irt Jus
tas, nes jis S. Rusijos pasiun
tinybėje ruošiamas būti “išlais- 

Ivintos” Lietuvos “prezidentu” 
’ ir gauna iš Dekanozovo ir Poz- 
diakovo paskutinius “sutvirtini 
muš”.

Vadinamą liaudies vyriausybę 
taip pat paskyrė tik S. Rusijos 
pasiuntinybė. O Merkys tik pa
sirašė jam pakištą popierėlį. To
dėl ir vyko tokia velniava, kad 
Darbo ministeriu buvo paskir
tas Junča-Kučinskas, kuris tuo 
laiku dar sėdėjo kalėjime. O 
‘Švietimo ministeriu be jo suti
kimo ir žinios paskirtas A. Venc 
lova, kuris tuomet buvo išvykęs 
iš Lietuvos. Toki paskyrimai 
yra galimi tik komunistinėje Ru 
sijoje. Visi Lietuvą liečiantieji 
sprendimai jau buvo iš anksto 

t padaryti Maskvoje.
Jeigu paliesime sveikinimus, 

tai pirmieji ‘/prezidentą” pradė-

koti geresnio pragyvenimo ir vėj 
laisvai sugrįžti. O dabar visą 

: Lietuvą, pavertėt elgetynu ir dar 
ji turi maitinti badaujančią Hu- 
siją. Lietuviui laisvas kelias tik 
{ Sibirą dr niekad netrūksta trė
mimams. transporto priemonių.

jo sveikinti buv. Dimitravo ka
liniai, “Šešupės” restorano pijo
kai ii* įvairių šutvių draugai, 
lik vėliau jau pradėjo sveikinti 
kai kurios visuomeninės, organi 
zacijos, bet tai buvo daromas 
tik privalomas formalumas. Be
reikšmiai yra ir Amerikos lietiL į O kitas aptvertas sienas dar sau 
vių pažangiųjų organizacijų ir- 
jų laikraščių sveikinimai, nes jiė: 
apie Rusijos pažangą žino tiek, 
kiek ožys žino apie žvaigždes. ■.

Jie turtingoj Amerikoj gyvėn 
darni tik giria komunistinę ąant 
varką. Bet į komunistinės Rusi
jos okupuotą Lietuvą bijosi"su-> 
grįžti. Jeigu kurio tik pelenus* 
jarsivežate, tai visas komunis
tų “laimėjimas”. Atrodo, kad. 
yra nepatikimas ir jų laikraštis- 

'“Vilnis”, kurį bijotės laisvai pla 
tinti komunistų okupuotoje Lie. 
tuvoje. Tai nors turėtumėte po- 
oierio silkėms vynioti.
Toliau, Justas rėžia iš paties, 

kad Lietuvoje “plačios masės 
žmonių buvo beraščiai”. Varg
dieniai “skurdo ir bado verčia
mi, turėjo emigruoti į tolimas' 
šalis, darbo ir duonos ieškodą- 

’ z ■ : ? "■?>- —mi . ;
Mini tik Lietuvą, bet kiek; tuo 

met beraščių turėjo komunistė' 
nė Rusija, tai bijosi parašyti. 
Iš Lietuvos žmonės galėjo va
žiuoti į tolimiausius kraštus ieš

’ goja kariuomenė, enkavedistai 
ir-dresfruoti šunys. Į užsienį lei 
džiatė; išvažiuoti tik patikimu^ 
kėmuniątus lit agitatorius. Lietų 
viūš^ mbkslbję žmones grūdai įį 
Rurij&tfejį j iį vietas atvežate rą- 

'įsakote, vądipti vy- 
resniajsiais,-broliais. Q kiek dar 
iŠ Rusijos ^.privažiuoja visokių 
^kųduriių ir valkatų.

19415 m.. birželio 18 d. J. Pa-, 
leckiš kalbėdamas per Kauno 

;racijąJau^rtuOmėt vien tk gy- 
. jję' komunistinę . santvarką. Bet 

pieko neužsiminė (nors pats 
gęrai žinojo) apie Lietuvos vaL 
ątybinj Ūkimą ir. Maskvoje pa- 
jTahštifts ■ Lietuvos sovietizacijos 
:^ėnųš..Biržriio 19.d. “prezideih 
tov rpalpnės aktu iš kalėjimų pa- 
;tęidžią,mi:.p<>Iitiniai kaliniai. Bęt< 
taš malones gauna tik komunis-j 

' ^taš ir jg vairių prisidengę kai ktr 
"^Ykrnnihąfiniai nusikaltėli^.' 
'; ;PŠįėistų^/kalimų skaičiuje tik 

. S^A^pt^s' Uotuvių. Ir komunis 
tų;vdfdu. Lietuvoje pradėjo lais 
;vaf- -suiusfi ■ visokį kriminalistai,

- I T -v- r -

padaužos ir iš kalėjimų paleisti niaji: Krastinas, Dembo, Finkelš 
/'laisvės kovotojai”. Tąi buvo j teinąs, Komodaitė, Macevičius, 
didžiausi komunistinės santvar- ’ 
kos ramščiai. - . .

7 “Prezidento” aktu paleistas 
stambaus Suvalkijos ūkininko 
’sūnus' A. Sniečkus liepos 7 d. pas 
kiriamas Valstybės saugumo de
partamento direktoriumi. Jis tą 
bat diėną pasirašė įvairių orga- 
inzaėijų vadovaujančio sąstato 
likvidacijos paruošiamųjų darbų Pu . .'“‘T-.T"“’ v. P*.__ ______ ^1/I ciąi liaudžiai neleidžiama žodis

pratartį.
Renkant liaudies seimą bal

suoti galėjo ir svetimšaliai. Bal 
savo raudonarmiečiai, kurie tran 
kėši po. kaimus ir varė žmones 
į balsavimų unktus ir kitokį pa
reigūnai. Su jais po kaimus va
žinėjo ir komjaunuoliai, kurie 

. “pagelbėdavo” į dėžutę įmesti 
balsavimo korteles.

* ' - r * ų
iNukėlta.j o psl)

Tpdąsas. Taigi, įsidėmėtina kom 
panija. .

■Paruoštas liaudies seimo rin
kimų planas ir paskirti smogi
kai. P spauda žmones liūliuoja, 
kąd Lietuvos darbo sąjungos 
išstątytięji kandidatai garan
tuoja piliečių asmens ir turto 

; neliečiamybę. Agit: toriai siau
bią'.liaudies valios vardu, o pa-

ir operatyvinės likvidacijos pla
ną. ■ * i
• Buvo įsakyta iki liepos 10 d. 
paruošti žinias apie visus žmo
nes kuriuos reikia izoliuoti. 
■Operaciją pravesti vienu. Jaiku 
‘visoj Lietuvoj,. 1940 m. liepos 
',11 į 12 d. Ir laike vienos nakties 
•Lietuvoje buvo suimta per 2.000 
.visuomenininkų ir organizacijų" 
.vadovų. Vadovų paskirti vyrės-:.

Laimingų Naujųjų 1978 Metų įgiminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
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2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672,

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410
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M. RADŽIUKĖNAS, Kasininkė '
A. RADŽIUKŽNAS, Kontrolės raštininkas
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gyventojų

Kada Karolis dvyliktasis, šve
dų karalius, 1710, 1711 ir 1712 
metais visą Lenkų ir Lietuvos 
žemę permaujojo, Žemaičių kra 
šte, kaip užimtame, paliko įgu
dusi savo valdžioj generolą De-la 
-Gardį. Kiekvieno gyvenimo 
ūkininkas turėjo laikyti po vie
ną švedų kareivį.

Tie kareiviai, palikę be kokio 
pavojaus ir drausmės, nė patys 
nežinojo, ką daro. Ne vien rei
kalavo nuo žmonių maisto, bet 
dar piktino jaunas moteris ir 
jų dukteris, plėšė 
turtą, be kokio reikalo kūdikius 
ant ragotinių nešiojo, kitus gy
vus į katilus sudėję virino, kitus 
už vienos kopos sugautus pu
siau kapojo. Kad motinos ver
kė ir vaikus steigėsi apginei, 
švedai joms krūtis piaustė. žo
džiu sakant, darė tą, ką vos di
džiausias tironas drįstų daryti 
su baisiu kaltininku!

Vaitojo, verkė ir šaukė žmo
nės, skundėsi generolui De-la- 
Gardžiui, bet tas nė kokios tei
sybės nedarė. Teip bevaitodami 
išgirdo, jog maskolių ciesorius 
Petras ties Poltavos miestu su
mušė švedų karalių. Lenkų vy
riausybė iškėlė į krašto virši
ninkus. generolą kunigaikštį Pa- 
lubinskį, kurs.beregint pradėjo 
rinkti žmones, užvis Raseinių 
apskrity Išleido .j. Telšių aps
kritį pasiuntinius, kurie Įsakė, 
kad kiekvienas ūkininkas viC“ 
nos nakties būvyje paplautų sa-

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC

1776 Broadway, New York, N. Y.
I

1447 S. 49 Court, Cicero, Ill. 60650
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3L Valančius

NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 
GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

.LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

T. ANTHONY SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

TEelefonai Priemiesčiams 656-4330, Miestui: 242-4395 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECRETARY

į; DIRECTORS 
ADaEi BERNADIšIUS^g? 
A?fIĮIONY BERNADį^^’ 
JOSEPH BUTKUS && 
bbnNie DIRžIUS

-} DENNIS N. GRIBAUSKAS 
JOSEPH F. GBIBAUSKAS 
MARTIN J. NAPOLČ Jr? ? 
PAUL PUTRIM 
PAUL G, PUTRIM t..

Žemaičiai perėjo visą Kuršą, 
užėmė pilis Gruobyną, ]_____ ;
ir Mintaują. Kame tiktai šve-! 
dus rado, visus užmušė, nė vie
no gyvo nepalikdami. Teip nu- 
sikratė tironus, arba įsikūniju-! 
sius velnius. Ligšiolėi yrajerp 
žmonių giesmių ir paąakų- apie 
švedų nedorybę. - .

• Tie- patys švedai užkrėtė že-

VOKIEČIAI PAS 
VARNIUS

1314 metais kiyžeivių virši
ninkas Glūkas, surinkęs būrį ka
reivių, išsiuntė į Žemaičius, $ 
Varnių apskritį. Ties šios die
nos Taurage persikėlė kareiviai 
per upe Jūra ir krūmais traukė 
j Šilalę, žemaičių visai neužka
binti, atėjo pas ežerą Lūkstą. 
Nakčiai užšokus, vokiečiai ap
sistojo, sukūrė ugnis, išsivirė 
valgius, pastatė sau palapines ir 
sugulė. Žemaičiui nematydami, 
sargybas pastatė prie kelio, bet 
nuo krūmų nepastatė. Miegojo 
be pavojaus it savo krašte. Bei 
jauni ir drąsūs žemaičiai ne^- 
miegojo. Naktį susirinko jų į 
du šimtus, paėmė kirvius, bar
tas, dalgius ir išėjo naktovidžiu 
priešų smaugti.

Naktis buvo mėnesiena. Vieni 
žemaičiai per krūmus prilindę 
stebėjosi, kurios palapinės yra 
gražiausios, puolė į tas. kirto ir 
piovė pačius viršininkus. Kiti, 

i šeriamus arklius, 
skubėjo prie tų; valdžias papio- 

Duobele j°j° Treti grob-
* listė brangius daiktus, palapinėse 

padėtus. Ketvirti, susėdę į val
tis, leidosi lig tęvojo ežero Lūk
sto galo. Išsėdę išgriovė tiltus 
ir perkasė keliose vietose sker
sai kelią, iš kurio negalėjo prie
šas išsisukti, ne -visur buvo ba
los.

vo namų švedą, o jei kurs to ne
padarytų, būtų užmuštas ar pa. 
kartas. Dar uždraudė, kad apie 
tą įsakymą nė vienas nepraneštų 
žydams ir moterims. Žmonės 
tuokart nebuvo toki vambros, 
ilgaliežuviai, kaip šiandien: nė 
vienas nepranešė švedams, atė
jus paskirtai nakčiai, kiekvienas 
savo tironų papiovė. švedų ge
nerolas, Plateliuose gyvenąs, iš
sigirdo Palubinskį su gauja žino 
nių traukiant į Platelius, spėriai 
i šsiuntė įsakymą, kad visi ka
reiviai prie jo susirinktų, bet tie 
galvų pritrūkę nesikrutino, že
maičiai pagaliau pasiuntinius 
išmušė. Persigandęs generolas 
De-la-Gardi surinko savuosius, 
Plateliuose pasilikusius,' ir tai 
sėsi remtis. Tuo tarpu užplūdo 
žemaičiai, vedami Palubinskio. 
Švedai bėgo į Kuršą; ties Senąja 
Žagare buvo apsikasę, lėčiau 
užpulti žemaičių, spruko per J 
Mintaują į Rygą ir ten užsidarė. „^lydami

. Pakilo klegesys vokiečių v sto
vykloj. Viršininkai pašokę ieš
kojo savo galvų, bet.tų rasti ne
galėjo. Kiti grobė ginklus, su
stojo į eiles, norėjo muštis, te
einu niekur nematė žemaičiu, 
kurie, pagavę ką galėdami, su
lindo i mišką. Beregint sargy
ba nuo paežerio pranešė vokie
čiams žemaičius jau užimant 
užpakalį. PėršigancTę atėjūnai 
tarėsi jau esantys apsupti; todėl, 
pametę savo numirėlius, skubiai 
grižo į Prūsus. Pakely kame- 
ne-kame grobstė žmonių gyvu
lius maistui^ reikalingus. Sųgrį-

įžę, kad savo< niistrur viską pa- 
į pasakojo, tas tarė:

1 — Argi ne mulkiai esat? Ne
žinojot .žemaičius visados pasa
lius esant! Svetimame krašte 

įsumigot sargybųjįepastatę’ Kad 
jūs prapultumėt ir vokiečiais 
.nebuvę! Mano- riterių prapul- 
dėte keturias dešimtis ir šešis, 
o žemaičio nė vieno neužmušė- 
te!

— Šie visą nelaimę dėjo ant 
paplautųjų virSninkų; ir tarė:

( —Na, tiktai siųsk tamsta mus r ka pasirinko komisiją, kad tą 
kitą kartą, mes tiems stabniel- klausimą bešališkai aptartų. Poš ’
džiams žemaičiams suduosime 
garo! M. Valančius

Pastabos iš narni}
Revoliucija, sukilimai, evoliucija

Amžiną atilsį... Tadaūšas Ku
činskas, didis kovotojas prieš 
Naujienas ir Dr. Grgaitį, buvo 
paraižęs knygą, užvardintą, 
“Evoliucija socialių revoliucijų”. 
Nors anuo metu lietuviškų spaus 
tuvių buvo daug, bet Kučinsko 
knyga paliko nespausdinta, nes 
nebuvo faktų tam antgalviui pa
remti.

Kučinskas knygos redakto
rium pasirinko Vincą Pošką, o 
šia pradėjo kruopščiai ieškoti pa 
vyzdžių, kaip revoliucija galėjo 
evoliucijos keliu pasikeisti. Per 
žiūrėjo bibliotekas — nerado 
Klausė Dr. P. Grigaičio — ans 
nežinojo. Pagaliau velionis Poš- 

ŠIRDINGIAUSI

paramą perDėkojame Jums už 
šiuos praėjusius metus, kurie buvo 
vieni iš geriausių. Tikimės, kad 
būsite su mumis ir 1978 metais.

7 ana Loan Association

3430 S. Halsted Street 
Phone 523-2800

* Chicago, Ill. 60608
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ka galvojo, kad toks kelias bus 
praktiškiausias.

Poškos kimisija posėdžiavo 
tris vakarus, perkratinėjo daug 
revoliucijų, bet tose revoliucijo
se evoliucijos nerado. Tačiau šio 
kių — tokių pagerinimų būta. 
Bent gala bijūno metoduose įneš 
ta truputis žmoniškumo.

Pavyzdingiausia rasta praneū 
zų revoliucija. Ji buvo ne tik at
kakliausia, bet ir ilgiausia — tę
sėsi mažne 25 metus. Tačiau 
toje revoliucijoje įvesta pager
inimų: revoliucijonieriai tapo 

mandagesni ir galabijimo prie
monės švelnesnės. Prancūzai pir 
mieji padirbo giljotiną, kuri vie
nu smūgiu nukirsdavo žmogui 
galvą. Pirm to revoliucijos au
kos buvo užmušamos brūkliais, 
pakariamos už kojų ar sudras
komos. Giljotina buvo nemažas 
pagerinimas..Kiek vėliau Marija 
Antonetė giljotinos varštus žu-

domojo kaklui įsprausti, liepė apimkim kepures ir eikim! ’ 
kalti aplimaisy kad kaului būtų 
minkščiau. Jau didysis revolliu- 
cijohėrius Rabespieras ir pati 
karalienė Marija Antonetė, mi
rė pagerinto j giljotinoj.

Rusijos carų valdžia revoliu- 
cijonėrius kardavo, bet sekdami 
prancūzus korimą pagerino: ka
riamam užmaudavo ant galvos 
maišą, kad nematytų kilpos, bu
delio ir nesipiktintų. Kitose šaly
se nerasta nei tokių pagerinimų.

Poškos kamisija, peržiūrėjusi 
visas garsiąsias revoliucijas, nie 
kur nerado evoliucijos. Tada ko
misijos pirmininkas Vincas Man 
kus pasakė: “Gana, broliai, pasi

Taip baigės evoliucijų tyrinė
jimas revoliucijose. Tadaūšas Ku 
činskas savo knygos laidimu pa
liovė rūpintis.

Žemaičiai revoliucijos nei>er- 
gyveno, bet sukilimų turėjo. Į 
sukilimus juos įvėlė bajorai. Per 
du taip vadinamus “lenkmečius” 
žemaičiai prarado daug jaunų 
vyrų ir neteko gražių ūkių bei 
dvarelių. Rusijos caras į žemai 
čių ūkius atsiuntė rusus.

Tadaūšas Kučinskas savo kny 
goję ir lenkmečių įvykius buvo 
aprašęs, nors tai ne revoliucijos. 
Gaila knygos, kuri neišėjo!

Juozas šmotelis
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Sveikatai reikalingi mineralai 
ir kokiuose produktuose randami

— JAV valdžios Centro Li- balansuotą natūralų maistą val
goms Kontroliuoti, Atlantoje, i gaut, dalis minei-alų vitaminų 
mitybos ekspertas, direktorius maisto produktuose dingsta jbe- 
Dr. Michael Lane sako, kad mi- verdant, -nulupant ir kitaip pie- 
neralai sveikatai yra būdui, kąd.iųs beruošiant, kol maistas ,pa- 
mineralų nepriteklių galima j siekia mūsų .skilvius, -dėlto - la- 
papiidyti ir kad visi reikalingi bai dažnai ir dažnam mineralų 
mineralai gaunami kasdiemnia.trūksla.
me mišriame maiste, valgant! Qr. Emanuel Geraskin is Ala- 
produktus įmanomai natūralia- ■ -universiteto pataria kiek- 

, me stovyje, vengiant chemiką-1 vienam imti mineralų papildo- 
lais pagerintų. Bet kad ir kaip mai. Jų .organizme stokojant

t
i

yra negerai, Let esant perdaugžovėse, pupose, grūdiniuose pro- 
net pavojjpga. -Dėl to kokių mi-dūk tuose, arbatoje, riešutuose.

neral# ir kokiomis dozėmis im
ti
mas. ’ *• : *

Sveikatai reikalingi minera
lai gaunami segančiuose pro
duktuose: <

Geležis — razįnkose^ vynuo
gėse, ''melasos syrupuose, kiau
šiniuose, mėsoje. Žuvyje, ky»e-' 
čių daiguose, kepenose, -pupo
se, šviežiose daržovėse, pilnuo
se ..(stambiai maltų kviečių arba 
nemaltų grūdų duonoje, stam
bių grųdų pusryčiams javainė- 
;se, rudųjų ryžių, avižų “košėse”. 
.....Cinkas —kiaušiniuose, žuvy
je, kepenose, iukstuo se, smage- 
nyse, mielėse, sojos pupelėse, 
špinatuose, saulėgrąžų grūduo
se pilnų įgrūdu produktuose.

Varis — pupose, riešutuose, 
inkstuose, siuagenyse, širdyse, 
jurų gyvūnuose, rązinkose, vy
nuogėse, mplasoje, kaulų mil
tuose (gaunama sveikatos pro
duktų krautuvėse) ir belapėse 
daržovėse kaip bulvės ir mor
kos. 4 ■ ■

Potašas: cielų grūdų produk
tuose, mėsoje, šviežiuose vai
siuose, šviežiose daržovėse.

Manganezė — bananuose, sė
ji Ienose, kiaušiniuose, lapų dar-

Kalkės <C4^dum) — pieno
reikalingas daktaro patari-j produktuo se ^— piene, sūryje, 

Jogurte, kaulų iniituo se, mig
doluose, kepepose. kiaušiniuose.

Chromium 4- mielėse, klem- 
suose (clams)-, pilnuose grūduo
se, tamsiai rudame cukruje, 

daiguose. ,
, Sodium —-. valgymo drusko

je, jūrų maiste.
Jodas • jodinėje druskoje, 

jūrų maisto produktuose..
Fosforas—.pilnų grūdų pro~ 

dūktuose, sėlenose, šviežiose, ža Į - 
liose daržovėse, bulvėse, riešu
tuose, mėsoje, mielėse.

Magnezija — pilnų grūdų pro 
dūktuose, sėlenose, šviežiose 
žaliose daržovėse, riešutuose, 
mėsoje, mielėse.

Selenijus — kiaušiniuose,’jau 
tienoje, žuvyje, austrėse ir pu
pose. .

gera proga, kuri gali kitą kar
tą nepasitaikyti”.

O paskiriant liaudies vyriau
sybę G. Dekanozovas tvirtino, 
kad Lietuvos nepriklausomybei 
pavojaus nėra, nes. raudonoji 
armija atėjusi į Lietuvą padėti 
išlaikyti nepriklausomybę, bet Į gus Lietuvos valstybei, ir Sovie
ne jos vidaus santvarką keisti. 
Bet kaip jau žinome, liaudies 
vyriausybės vežimas pradėjo 
staigiai ir nesulaikomai riedė 
t i į bedugnę, nes jį traukė Lie
tuvos komunistų partija, o bota 
gu plakė patyrę Maskvos veži
kai.

Liepos 1C d. vidaus reikalu

i

ministeris M. Gedvilą parašė po tų žmonių trėmimas iš Lietu
mi! respublikos prezidentui raš- vos, kurą patvirtino “ponas pre- 
tą. Tai buvo pasiūlymas valsty- zidentas 
bės saugumo sumetimais išsiųs 
ti iš Lietuvos teritorijos buv.
min.pirm. A. Merkį ir min. Ur
bšį su jų šeimomis kaip pavojin-

tų Sąjungoje apgyvendinti. Kad, 
“ponui” prezidentui nereikėtų 
vargti ir galvoti, tai Gedvilą apa 
Čioje rašto parašo ir sprendimo 
tekstą “Tvirtinu ir sutinku”. 
Tai tik J. Paleckis drebančia 
ranka suraitė savo pavardę ir 

} sprendimas atliktas.
Taip prasidėjo pirmas nekal-

J. Paleckis. Ir toki 
nekaltų žmonių trėmimai ir žu
dymai kartojasi dar ir dabar. 
Ot tai tau ir šalis, kur taip lais 
vai gali ‘/kvėpuoti” kiekvienas 
žmogus.

Liepos 21 cL atidarant liau
dies seimą, gerokai kalbėjo J. 
Paleckis ir M. Gedvilą. Jiedu 
purvais drabstė nepriklausomos 
Lietuvos praeitį ir susiriesdami 
gynė komunistinę santvarką. J. 
Paleckis sakydamas atidaromą
ją kalbą sveikino S. Sąjungą ir

(Nukelta į 6 psl.)
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vadinama liau-

S. Balzekas, J k.

Buv. Lietuvos Policijos Tarnautoju klubo 
“KRIVŪLĖS’' VALDYBA
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R. BALZSKAS S. BALZEKAS, SR

Linksmą Kalėdą ir Laimingų Naująją Metą 
SVEIKINA CHICAGOS IR 

JOS APYLINKĖS LIETUVIUS

PETER KAZANAUSKAS, Prezidentas
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O vyr. liaudies seimo rinkimų 
komisijas pirm. V. Niunka tri
gubai ar keturgubai didino bal
savusių nuošimčius. Kiek reikė
jo atstovų, tiek išstatė kandida
tų ir visus /‘išrinko”. O paskiau 
paskelbė, kad .budrios . Stalino 
akies kontrolėje buvo pravesti 
demokratiškiausi seimo rinki
mai. ' -

Visoki šūkiai buvo pagaminti 
pagal Maskvos. įsakymą, nes ji. 
stengėsi būti nekalta ir taip su
režisuoti, kad būk tai patys lie
tuviai prašo Lietuvą įjungti i 
S. Sąjungą. Birželio 24 d. Kau-. 
ne, P. Vileišio aikštėje komunis 
tai prievarta sukvietė kumščių 
paradą. Tą dieną jau buvo neša- 
mas plakatas su įrašu: “Tegy
vuoja Socialistinė Lietuvos Res
publika”.- . ; -.7'' ’ :

Taip pat toje, aikštėje jau pra 
dėjo gargaliuoti ir internaciona 
lą. Po to Įsidrąsinę.padaužos jau 
pradėjo Šūkalioti “Tegyvuoja 
sovietų socialistinė Lietuva”. O 
-komunistai žmonėms aiškinot 
kad tokia yra “liaudies .valia”'. 
Uždarant mitingą M. Šumaus- 
kas pasiūlė pasiųsti mokytojui 
ir žindytojui Stalinui sveikini
mo telegramą.' Joje.-be kita koį 
buvoirikiuoti ir šiė-žodžiai: ‘karš 
tai-sveikiname jus, brangus Josi 
fai Visarionovičiau ir reiškiame 
giliausią padėką už' paramą mū
sų kovoj'e”; Iš tų ' kelių žodžių 
aišku, .kad komunistai dar pir
momis ;<rienomis jau Stengėsi 
pareikšti' padėką' -ir ištikimybę 
.Stalinui; - - -

Birželio 26 d.
dies vyriausybė atvyko pager
bti Nežinomojo kareivio kapą. 
Dalis jos narių , atvyko kaip į 
turgų: atsisegioję marškinių 
a-pikakles, pasiraitoję rankoves 
t ant rankų užsimetė, švarke- 
■ius. V, Kreve-Miękevičius saky
damas kalbą, -be kita ko, išsitarė 
taip: “už Lietuvą, laimingą, ne
priklausomą, mes kovosime ir 
jps .naudai dirbsime”. v

Bet už jo kalbos pertranslia- 
imą per radiją, radiofono vedėį 

:as iš komunistų partijos gavo 
riežtą pastabą. Ot tai tau ko-? 
ia yra. komunistų skelbiama ne1 
bota laisvė.
Birželio 30 d. prof. V. Krevė- 

'fiekevičius nuvyko j Maskvą ’ 
pasikalbėti su Molotovu. Iš 1942. 
8. 30 padaryto viešo pranešimo 
paaiškėjo, kad tuomet Moloto
vas jam pareiškė “Tarybų Są
jungos vadovybė nutarė įjungti 
Pabaltijo valstybes j tarybinių 
respublikų šeimą^ Tai būtų ne
dovanotina, jei S. Sąjungos vy
riausybė nepasinaudotų tokia
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Rašo: “Tikrai, tarybinės sant 
varkos dėka Lietuvos pažangos 
laikrodis pasuktas ne šimtme
čiu kaip kadaise svajota, bet 
keliais šimtmečiais pirmyn”. 
Tai komunizmo apžlibintų suvai 
kėjusių senelių pasakos. Tikro
vėje, tai tas gyvenimo laikdodis 
yra atsuktas kelis šimtmečius at 
gal, nes komunistai įvedė tokią 
vergiją, kokios nebuvo nė cari
nės Rusijos laikais.
- Toliau- rašoma, kad “Dideles 
ir džiugias permainas lietuvių 
tautos gyvenime pamato kiek
vienas; kas apsilanko ir susipa
žįsta' su mūsų respublika”. Tai 
ir vėl nukrypimas į šoną nuo 
skaudžios tikrovės.

O kas gali susipažinti su rusų 
okupuota Lietuvos respublika?: 
Tai tik patikimi komunistai, iš 
anksto pngrašinti, kad nieko ne 
kalbės apie matytas negeroves. 
6 jiems irgi parodoma tik ma
ža dalelė tos skaudžios tikrovės 
ir tai dar grįžta užčiauptomis 
lūpomis. O šiaip visi kiti tik Įsi
leidžiami-j. Vilnių ir sugrūdami 
Į. “Gintaro” viešbutį. : p

ir komunizmo sugriautą ūkinį 
gyvenimą;’ Jeigu tai tiesa' ką 
jūs pasakojate, t tai leiskite vi
si ems' į rkai-
mus,:.kad--gaįętu-pamatyti ko
munistų Įgyvendintą' iųetuvoje 
žnbniuTsgj^feras’ O. ?kūomeh tik

tai -■ višems j-ąiškū, dted' ■ m elub j a- 
te kaip^tHęri'.kemužiištai.7 ‘ į 
J^iSAi^^^LS^^ęMžiątė nū- 
važiųčti:i|5»kaimą^ytai jį j neatąi- 
traukižinąi lyd^Vg^j^Įfūotas ęn 
kavedistasl Giminėms leidžiate 
atvažiuoti 'į /‘Gintaro” viešbutį, 
kurio visos pakampės yra apraiz 
gytos mikrofonais. Jeigu kar
tais svetys išeina pasivaikščioti 
į miestą, tai jį jau seka gauja 
šnipų. Lietuvis nuvažiavęs į Lie 
tuvą negali net savo gimtųjų na 
mų pamatyti. O komunistai at- 
važiavį į Ameriką visur vaikš
čioja ir landžioja, kur tik jie už 
sigeidžia.

Apie tarybinę konstituciją ga 
Įima drąsiai pasakyti, kad ji yra 
sukurta tik žmonėms mulkinti. 
Joje rašoma, kad ji garantuoja 
laisvę ir žmoniškas teises. Bet 
jeigu kas jų prašo, yra tremia
mas į Sibirą ar uždaromas į 
pasichiatrinę ligoninę.

Nemuno banga.

kampą ji sudaro ir su- orbita.
Gravitacijos jėga traukia že

mę į saulę. Toji jėga vadinama 
centripetalinė. Toji trauka yra 
stipriausia tarp saulės ir arti
miausio prie saulės žemės pa
viršiaus.

Tuo pat laiku veikia išcentri
nė jėga, kurios Įtakoje žemė tu
rėtų atitrūkti nuo saulės. Toji 
jėga vadinama centrifugalinė 
jėga. Kadangi tos abi jėgos yra 
vienodos, tai žemė nuo saulės 
laikosi vienodame atstume.

Žemė yra dar ir kitų gravi
tacijos jėgų Įtakoje. Ją veikia 
saulės ir mėnulio gravitacijos 
jėgos. Nors mėnulio masė, pa
lyginus su. saule, yra nedidelė, 
bet dėl mažo nuo žemės nuo
tolio, jo gravitacijos jėga yrą 
stipresnė, negu saulės.

Kadangi tų dviejų gravitacijos 
jėgų kryptys yra priešingos, tai 
susidaro jėgų dvejetas ir tų jė
gų Įtakoje žemės ašis erdvėje 
aprašo keturiasdešimt septynių 
laipsnių kampu kūgį (komisą) 
per dvidešimt šešis tūkstančius 
metu. v

J. Paleckis pasigirdamas rą- 
ŠO: “Mūsų darbo žmonės nežino 
baisios kapitalizmo rykštės — 
nedarbo”. Dalinai tas tiesa. Dar
bo komunistinės Rusijos oku
puotoje Lietuvoje yra užtekti
nai. Bet kas iš to, kad žmonės 
mažai uždirba ir uždirbtų pini
gų neužtenka kasdieniniam pra 
gyvenimui. O visi gaminiai išve
žami į komunistinę Rusiją.

Kur yra vergija, ten siaučia 
ir neatskiriamas jos palydovas 
badas. O teisė į nemokamą gydy 
mą, poilsį ir socialinį aprūpini
mą senatvėje, yra tik užsieniui 
skelbiama melo propaganda. 
Nes koki iš jūsų būtų komunis
tai, jeigu nemokėtumėte meluo-
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Pas giminės į kaimus nuva
žiuoti neleidžiama, hes bijotės
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VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

Dėl tos priežasties po kiek lai
ko ties ašigaliu poliarinė 
žvaigždė nuo žemės nebebus 
matoma. Ir bendrai, pranyks 
daugelis dabar matomą žvaigž
džių ir pasirodys visai nematy-
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Linkime visiems giminėms, draugams, 
ir pažįstamiems.
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Prieš kiek laiko kai kuriuose 
laikraščiuose buvo parašyta, kad 
poliarinė žvaigždė jau nebėra 
pačioje šiaurėje, tai yra, nebe 
ties pačiu šiaurės ašigaliu, bet 
ji iš tos vietos yra paslinkusi.

Kad poliarinė žvaigždė nebe 
pačioje šiaurėje, galėjo paste) 
bėti astronomai. Ji ir negaĮi 
būti amžių ąmžius pačioje šiau
rėje. Bet ne dėlto, kad žvaigždė 
slenka iš tos vietos. Tiesa, žvaigž 
dės nestovi vietoje, jos skrieja 
aplink galaktikos centrą. Tą 
patį daro ir .mūsų saulė. Ji 268 
kilomeįrų.įt sekundę greičiąu 
apskrieja, aplink galaktikos svo
rio centrą per 230 milijonų me
tų, Bet žvaigdžių padėties pa
kitėjimų,'.kurie trunka šimtais 
milijonų, metų, mes. negalime 
pastebėti. Yra nustatoma as
tronomų. Mums, nors mes gy
ventume ir tūkstanti metų, visos 
žvaigždės. atrodytų toj e pačioje 
vietoje...... ..

Bet- yra pastebėta^ kad polia
rinė žvaigždė bene pačioj e šiau
rėje ne ’dėl to, kad ji pajudėjo 
iš; tos vietos, bet dėl to, kad že
mės ašis keičia padėtį.

Jeigu mes Įsivaizduotume tarp 
saulės ir žemės tiesią liniją, tai 
žemės ašis nėra tai linijai stat- 
męsiška,. ji yra pašvyrusi 23 ir 
puse laipsnio kampu. Tokį pat
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Stalino “saulę”. Tai toki buvo 
liaudies seimo “nutarimai” ir 
taip įvykdytą darbo žmonių va-
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atsiras lies siaurės ašigaliu.
VI. ValineviČius

įQS ga. Po dvidešimt šešių tūkstan
Už trylikos tūkstančių metų ėių metų ta poliarinė žvaigždę 

pačioje/ šiaurėje, gal būt, bus vėl




