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Vytauto Didžiojo Karo Muxiejus 

rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenės Vadas 

I. ĮVADAS. 
1951 metų sausio 22 d. sukako lygiai 80 metų kaip laikino

joje Lietuvos sostinėje — Kaune įkurtas Karo Muziejus, vėliau 
pavadintas Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus vardu. 

čia nerašoma Karo Muziejaus istorija, bet smulkiau pa
žymėti tik faktai, susiję su jo likimu pirmosios rusų okupaci
jos ir po jos sekusios vokiečių okupacijos metais, t. y., faktai, 
įvykę nuo 1940 iki 1944 metų. 

Pirmajai rusų okupacijai pavaizduoti naudotasi archy
vuose pasilikusiai dokumentais. Vokiečių okupacijos metų įvykiai 
aprašyti, remiantis atsiminimais Ir kai kuriais seniau padarytais 
užrašais. . . 

Antroji rusų okupacija, prasidėjusi 1944 metais, cia visai 
neliečiama. 

II. KARO MUZIEJUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS 

Iš seno medinio rusų barako (jojykloa), kurią savotiškai 
puošė ar nepuošė mūrinis bokštas su dideliu laikrodžiu, tuometi
nio Lietuvos kariuomenės karo sanitarijos valdybos viršininko 
pulkininko gydytojo Vlado Nagiaus triūsu ir rūpesčiais, Kaune, 
Donelaičio gatvėje, išaugo naujosios, nepriklausomos Lietuvos 
senųjų relikvijų saugotojas ir naujoji mūsų tautinė šventovė — 
Lietuvos Karo Muziejus. 

Oficialiai jis buvo įsteigtas 1921 m. sausio 22 d., o iškil
mingai pašventintas ir atidarytas tų pačiu metų vasario 16 dieną. 

1930 Vytauto Didžiojo jubiliejiniams metams paminėti 
Karo Muziejui buvo pastatyti ciidelfcir gražūs rūmai, o šio didžio
jo Lietuvos kunigaikščio garbei pats muziejus pavadintas Vytauto 
Didžiojo vardu. 

Karo Muziejaus reikšmė lietuviams ypatingai padidėjo jo 
sodelyje pastačius labai kuklų, tačiau kartu ir itin originalų pa
minklą žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. Paminklas pastatytas iš 
paprastų Lietuvos akmenų, surinktų laukuose ir vietose, kurios bu
vo apšlakstytos lietuvių karių krauju kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės. šis paminklas pasidarė dar brangesnis visai lietuvių 
tautai 1934 m. laukričio 23 dieną, kada Lietuvos Kariuomenės 
šventėje jo papėdėje buvo palaidoti Lietuvos Nežinomojo Kareivio 
palaikai. Laidojimo apeigas atliko arkivyskupas Pr. Karevičius. 
Iškilmėse dalyvavo Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 
Juozo Tūbelio vadovaujamoji vyriausybė, kariuomenė, Vytauto 
Didžiojo universiteto ir kitų mokyklų profesoriai ir jaunimas, įvai
rios organizacijos ir tūkstančiai tautiečiųDalyvaudami iškilmes 
pagerbė ir kitų valstybių diplomatai bei kariniai atstovai. 

Nuo to laiko Vytauto Didžiojo Karo Muziejus dar labiau, 
negu iki tol, pasidarė centrine visos Lietuvos tautine šventove, 
kur per tautines bei bažnytines šventes ir kitomis progomis su
sirinkdavo tūkstančiai lietuvių pareikšti savo džiaugsmą ar liūdesį, 
pasiguosti ir pasisemti naujų dvasinių jėgų gyvenimui, kovai ir 
kūrybai. 

Kas Lietuvoje nežinojo šio tautinių jėgų šaltinio? Kas su 
ekskursijomis ar be jų nesilankė šiame gražiausiame Lietuvos 
sodelyje, kur plevėsavo tautinė, valstybinė ir Vyčio Kryžiaus 
vėliavos, kur Nežinomojo Kareivio kapą ir paminklą žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės supo ir saugojo lietuviški kryžiai; kur Lais
vės paminkle Laisvės Angelas, nutraukęs vergijos pančius, kėlė 
augštyn Laisvės Vėliavą; kur didžiųjų Lietuvos vyrų — Maironio, 
Basanavičiaus, Kudirkos, Daukanto, Jankaus, Putvinskio, Žukaus
ko ir kitų biustai; kur aukso raidėmis buvo iškaltos garsiųjų 
knygnešių pavardės; kur vienas prieš antrą stovėjo du mūsų tau
tiniai galiūnai — Knygnešys ir Sėjėjas; kur reprezentavosi Lie
tuvos kariuomenės pergalių trofėjai — iš priešų atimti artilerijos 
pabūklai; kur žydėjo tūkstančiai įvairiaspalvių kvapnių rožių, lie
pų ir beržų kaimynystėje, kur kiekviena tautiniais drabužiais pa
sipuošusi lietuvaitė būdavo apdovanojama tradicine rože; kur... 
ak, kaip čia viską ir išpasakosi.., 

O ko nejaudino kuklios, bet be galo gražios, gilios ir jaus
mingos apeigos prie Nežinomojo Kareivio kapo, kada, besilei
džiančios saulės paskutiniųjų spindulių šviesoje ir gražaus vaka
rinio dangaus didingume, paskirtą valandą augštame Karo Mu
ziejaus bokšte pasirodydavo Lietuvos kario siluetas ir iš ten pa-
sigirsdavo pažįstmi karinio trimito garsai. 

Jiems atsakydavo kitas trimitas iš aptvertos aikštelės prie 
Nežinomojo Kareivio kapo. Jie primindavo žuvusių dėl Lietuvos 
laisvės karių dvasių pasikalbėjimą tarp bokšto viršūnės ir pa
minklo papėdės, tarp*padangių ir Nežinomojo Kareivio poilsio vie
tos, tarp Dangaus ir žemės. 

Nutildavo vėjas, sustodavo plevėsavusio# garbingos vė
liavos, nurimdavo platūs kaštanų lapai, nutildavo paukščiai gies
mininkai, sustodavo žmonės, nutraukę savo kalbas, nukreipdami 
Žvilgsnį į augštai iškilusį akmeninį kelią. 

Rimties ir laukimo minutėje kažkur giliau, tartum išdidžių 
Karo Muziejaus rūmų požemiuose, ten, kur yra rami žuvusių ka
rių kripta, kur viešpatauja nuolatinė tyla, kur melsvų žiburėlių 
šviesoje auksu spindi tūkstančiai garbingai žuvusių didvyrių var
dų,, ir kur to žėrinčio aukso blizgėjime formuojasi didžiausio pa
šventimo ir meilės žodžiai: t 

NUOMONES 
Ką reiškia MfGw 

Dirvos 18 nr., 1 pusi., straips
nyje "Ar karas ilgai vyks tik 
Korėjoje?" radau parašyta: 

"... .buvo pašauta keliolika 
rusiškų sprausminių lėktuvų — 
MIG (akimirka) 

Dabartiniai SSSR kariniai lėk
tuvai yra atskiriami pagal jų 
konstruktorių pavardžių pirmą
sias raides, pvz.: 

IL — Sergiej Iljušin, 
LA — Semion Lavočkin, 
JAK — Aleksander Jakovlev, 
MiG — Artem Miko j an ir Mi-
chail Gurevič (i tarp M ir G 
mažoji, iš žodelio "ir", kuris 
rusiškai iš vienos i raidės ir 
tesusideda. 
Taigi, grynai rusiškas žodis 

"Mig" (kuris lietuviškai tikrai 
reiškia akimirką) neturi nieko 
bendra su lėktuvo tipo pavadi
nimu. 

Tikiu, kad straipsnio autorius 
neįsižeis dėl šios informacijos ir 
priims ją dėmesin. 

Eduardas P. Krištaponis, 
Cleveland, Ohio. 

• Autoriaus ir skaitytojų 
vardu — ačiū! • RED. 

Parodykit tą dramblį! 

Neseniai skaičiau Drauge, 
kad daugelis dramblio tai taip 
ir nepastebėsią: sako, tokios ir 
tpkios katalikiškos draugijos 
surinko tiek ir tiek pinigų to
kioms ir tokioms labdaringoms 
įstaigoms, iš kurių teksią ir ten-
ką ne vienam ir lietuviui pasi
naudoti, bet, sako, tas ir tas 
vistiek to nepastebės. 

Aš prisipažinsiu, būčiau tik
rai to surinkimo nepastebėjęs, 
jeigu Draugas būtų neprane
šęs, tik ir po to parodymo 
dramblio vis dar nematau. Mat, 
yra pasakyta, kiek surinkta, 
kam atiduota, bet kiek tų lie
tuvių, kuriems tenka pasinau
doti tų rinkliavų rezultatais, 
kur jie yra, — to tai nepasaky
ta. "Ne vienas"^ arba "nemaža" 
— yra toks "dramblys", kurio 
visai nenuostabu ir nepamaty
ti... Aš nesakau, kad būtinai 
reikia skelbti visų lietuvių pa
vardes bei adresus, kuriems 
tenka'susilaukti pagalbos iš tų 
labdaringų vietų, veikiančių au
kotojų malone, bet norint, kad 
būtų pastebėta, yra būtina bent 
jau tikslesnius skaičius paduoti 
ir taip, kad būtų regima, jog jie 
ne iš oro pagauti. 

Iš savo pusės norėčiau pri
minti vieną "dramblį", kurį 
kartais ir pastebime, bet ir vėl 
greit pamirštame. Turime visą 
eilę įžymių lietuvių kultūrinin
kų, savo moksliniais ar meni
niais darbais žymiai nusipelniu
sių mūsų tautai, dabar sulauku
sių jau tokio amžiaus, kda ne
įmanoma, kaip jauniesiems, vi
sus menus įsidejus į kišenę, pel
nyti duoną dirbant fabrike. Dau
geliui iš jų skurdas žvelgia į 
akis — tokio atlyginimo jie su
silaukia amžiaus pabaigoj, kad 
ir kartais mūsų pagarbinami už 
didelius nuopelnus visai tautai. 

Aš nemanau, kad dr. J. Dau-
gailio dienraštyje Drauge rodo
masis "dramblys" susirūpintų 
tais žmonėmis, nors ir daug 

"Buvome, kad jūs gyventumėt", 
pasigirsta iš pradžių labai duslūs, o vėliau vis garsesni .r aiskesiu 
Lmrinio nors ir liūdno maršo garsai. ^ i 

Iškilusiame akmeniniame kelyje pasirodo juodieji karžy
giai. žengia okestras; jį seka negausios kanų 

Drabužiai juodi, papuošalai »udoni, ženklai blizga auksu. 
Tai "žemė, kraujas ir garbė. w. 

Ginkluoti ilgomis j ietimis. Ginklai papuošti Vyčio K y-
žiaus vėliavėlėmis — pergalės ženklais. Dideli auksiniai ycio 
Kryžiai spindi šalmuose.- Kuklūs sidabriniai Vyčio Krymu or
dinai puošia krūtines. ^ 

žygiuoja iškilmingai, lėtai ir sunkiai, šlubuodami ir pasi
ramsčiuodami lazdomis, vieni berankiai, kiti bekojai. 

Iš kur atsirado šie simboliški kariai? Kas jie? 
Tai tie patys, kurie buvo kartu, viename būryje su anais, 

kurių vardai auksu išrašyti žuvusiųjų karių kriptoje. Tai tie, ku
rie kartu su Nežinomuoju Lietuvos Kareiviu gynė Lietuvos^ lais
vę, tai sužaloti, tačiau likę gyvi Lietuvos laisvės kovų kariai. Tai 
Lietuvos Laisvės Karo invalidai. 

Kur jie dabar žygiuoja? Aplankę žuvusiųjų karių kriptą, 
eina aplankyti Nežinomojo Kareivio kapo ir prie paminklo žuvu
siems kariams pagerbti visus, kurie yra žuvę dėl Lietuvos laisvės. 

Susikaupusi minia stebi Lietuvos karžygius. Vyrai nusiima 
kepures. 

Komanda: 
"žuvusius už Lietuvos laisvę ginklu gerbk!" 

Liūdni laidotuvių maršo garsai. Nusvyra vėliavos. Dedami 
vainikai. Aukuro dūmai kartu su tautiečių mintimis kyla į ten, 
į Anapus, į Dangų ... O čia pagarba ir rožių kvapas. 

Bet štai, nuotaika keičiasi. Gerbiama Lietuva. Vėliavos 
pakyla. Orkestras energingai griežia Tautos Himną: 

"Lietuva, Tėvynė mūsų, Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia. 

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!" 

Su ašaromis akyse gieda visi: seni ir jauni; moterys ir 
vyrai; darbininkas,.ūkininkas ir valdininkas; jaunutis mokinys ir 
senas profesorius; eilinis kareivėlis ir kariuomenės vadas; pras
čiokėlis ir Respublikos Prezidentas. 

Iš Karo Muziejaus bokšto pasigirsta Amerikos lietuvių 
Lietuvai padovanotojo Laisvės Varpo dūžiai* dar prasmingai pa
pildydami Lietuvos Himno žodžius: 

"Tas Laisvės nevertas, kas negina Jos!" 
Mielas tautieti, ar tu galėsi kada nors užmiršti visa, ką esi 

ten matęs ir išgyvenęs. Ne, broli, tu niekada negalėsi. 
Visi be išimties, kitataučiai ir užsieniečiai taip pat jaudin

davosi, matydami mūsų iškilmes ir dalyvaudami jose. Visi jie nuo
lat nuoširdžiai tvirtindavo, kad tokių gilių ir įspūdingų ceremoni
jų niekur .kitur nebuvo matę, o kaikurie ne atvirai jų mums pa
vydėdavo. Ir tai yra tiesa. 

(Bus daugiau) 

tūkstančių dolerių surinkęs. 
Reikia mums patiems sukurti 
"dramblį", kuris pasirūpintų 
nusipelniusiais mūsų kultūrinin
kais. Kažkas dar tikisi, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba tuo 
pasirūpinsianti, bet. •.. gal ir ne. 
Mat ji... tik "politika" rūpi-
nhsi! Greičiausiai reiks ir čia 
privačios iniciatyvos. 

K. M., Chicago, 111. 
• 

Laiškas iš Kalvarijos 

V. Skinka neseniai rašė Dir
voje, kad laiško rašė j as ameri
kietis prašęs jį nueiti į Kalva
riją ir pažiūrėti, kas ten daro
si. Aš neseniai gavau laišką iš 
Kalvarijos. Jeigu laiško rašėjas 
norėtų, jam galėčiau tą laišką 
nusiųsti, tegul tik atsiliepia, ge-
riusia per Dirvą. 

Dirvos skaitytojas 
Cleveland 

• Mes jau esame minėję, kad 
senosios kartos skaitytojai, pa
lyginti, dažniau atsiliepia į laik
raštyje skaitytus dalykus, negu 
naujieji, bet turi prastą madą 

• 

(ypač clevelandiškiai)^ kad ra
šo pasislėpę, lyg ką bloga dary
dami ar bent manydami... Ir 
šis skaitytojas kviečia V. Skin-
kos paminėtą amerikietį atsi
liepti per. Dirvą, bet pats nepa
sisako, kas ir kur jis yra. 

Todėl ir prašom per Dirvą, — 
atneškite tą laišką, parodykite, 
nes iš Kalvarijos, ir iš viso iš 
Lietuvos, laiškas dabar yra 
toks retas dalykas, kad visiems 
labai įdomu nuors pavartyti... 
Galėsim ir V. Skinkai nusiųsti, 
kad parodytų savo sponseriui... 

žinoma, iš Lietuvos ne tas 
vienas laiškas yra atėjęs, ir 
mes čia jau esam jų matę kele
tą — kai kas atneša, prašydami 
paskaityti. Bet ligi šiol vis bai
siai maža ką tegalima iš tų 
laiškų sužinoti. Gal šitas dau
giau ką parašė? RED. 

NEWARKO ALTS SK 
SUSIRINKIMAS 

Gegužės 6 d. Šv. Jurgio sa 
lėje įvyko Amerikos Lietuvii 
Tautinės S-gos skyriaus metinis 
susirinkimas. 

Susirinkimą atidarė skyriau? 
pirmininkas V. Dilis, susirinki 
mą vedė Stasys Jakštas. A. Tre 
čiokas susirinkusiems praneši 
apie finansinę skyriaus padėtį 
pradedant nuo 1949 metų. 

Susirinkime nutarta: 1) siųs 
ti 3 narius į antrąjį metinį sei-
mąf kuris įvyks gegužės 19-2^ 
d. J. Bačiūno vasarvietėje; 2) 
nustatytas artimiausios veiklo? 
planas; 3) gegužės 27 d. geguži
nei rengti išrinkta speciali ko
misija. Dalyvis 

N A U J I E N A  

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

Apysaka, vaizduojanti dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų kon
fliktų niuansus, dvasinius apsi
sprendimus ir tragiškų įvykių pa
sekmes. 141 psl., kaina $1.50, Kny
gos Bičiulių Klubo nariai, įmokėję 
$5.00 metini mokestį, šią knygą 
gauna už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy-
kitės į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir Baetinj $5.00 mokestį siųs-

^ kite šiuo adresu: . 

G A B I J A 
Brooklyn 11, N. Y. 
340 Uiuon Avenue, 

3 Spring Items 
New 

PAINT 
For Outside 

FAMOUS 

Dutch Boy 

For Inside 

Dutch Boy 

The 

always 

costs jpnt 

New 
(Wallpaper 
Deep tones • com

panion designs — 

"combed plywood" 

in 22 different 

tints — Everything 

your home askf 

fori C* lor our 

new sample 

. . and see aur 
Bargain 

Basement! 

FOR 
YOUR 
HOME 

_ New 
Linoleum 

All famous makes: 

Armstrong. Nairn, 

Sloan, Banny Maid, 

Biro . . . and the 

new Plastic San-

dran 

Specials: 

RUCS- 4.95 
9x12 

CONCOWAL 

42c 

ASPHALT TILES 

9;9", ' 9c 
As low as. •.. 

The U.S. Wallpaper & Paint Co 
6001 EUCLID AVE. HE 1-6944 

WE DELIVER FREE PARKING 

ANTANO MILIAUSKO 
PALIKIMAS 

Jtf51 m. sausio 15 d. Philadel-
phijoje mirė Antanas Miliaus
kas, iš Gobėnų km., Leipalingio 
vl., Seinų ap. Savo testamento 
dėl turto nepaliko. Jo seserys 
Antanina Baits ir Albina Lesus 
mirė anksčiau, bet liko jų vai
kai. Mūsų žiniomis mirusiojo 
Antano brolis Jonas dar 1950 
m. lapkričio mėn. buvo gyvas 
Lietuvoje. Tremtyje, rodos, Ka
nadoje, turėtų būti sesers Anta
ninos sūnus Petras Baltz (? ar 
pan.), o gal yra ir kitokių gimi
nių. Giminės arba žinantieji 
apie tokius prašomi atsiliepti į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, If. Y. 

« $ 
Prie tos progos Generalinis 

Konsulatas skaito reikalingu 
pranešti sekantį: 

Kasdieną susiduriame su pa-
jieškojimais tikrų brolių ir net 
tevų, per paskutinius 3 metus 
atvykusių į JAV iš tremties, 
bet daugumas jų neatsižvelgia 
j mūsų prašymus užsiregistruo
ti mūsų Centrinėje Kartoteko
je prie Gen. Konsulato. Perspė
jame, kad skelbiame pajieškoji-
mus per spaudą tik seniai čia 
gyvenančių, o naujai čia atvy
kusius ir neišpildžiusius savo 
pilietinės pareigos užsiregist
ruoti ir pranešti naują adresą, 
pakeitus gyv. vietą — nejieško-
me. 

Užsiregistravusiems (apie 10, 
000) tariame ačiū ir mielai tei-' 
kiame adresus. Atsakymams 
pridėkite pašto ženklą arba at
viruką. 
Lietuvos General. Konsulatas 

New Yorke 

DIRVOS ATSTOVAI 
f kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md. 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East BroadwBf. 

Brockton, Mass. 
Bačiulis An 81 Sawtel Ave. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. YA 7-0191 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1802 Lwnar St. 

Detroit, Mich. 
ii. Bulgarauskas, 7313 Natfy Ave. 

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St,, Maspeth, M, Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Bnilit St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

' • - • 

Anglijoje 
J. Mašanauskas, 58Neufield Hd., Coventry, Warwick's 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S. A. , 

Venecueloje 
Ania#0fi Diržys, c/o Crisalerias Nationales, gf. A. 

Apartado 4532, Maracay. 
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