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rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenes Vadas 

(Tęsinyi) 

Raudonosios armijos skyrius 

Didžioji muziejaus salė buvo paskirta raudonajai armijai. 
Joje buvę Lietuvos kariuomenės pulkų skyriai panaikinti. 1941 
m. sausio 24 d. surašytas užsakymas Nr. 1168 Vsekochudoznik'ui 
patiekti kariškai istoriniam muziejui per 3 mėnesius šių Maskvos 
raudonosios armijos muziejuje esančių paveikslų kopijas: 

1 "Stalinas ir Vorošilovas Kremliuje", Gerasinovo, 147x191 
cm. Už ; 2-280 rubli« 

2. "Caricyno gynimas", Grekovo, 76 x 200 cm, 
u ž . . . ;  2 - 4 6 °  »  

3. "Prie telegrafo aparato" Morolovo, 149 x 200 
cm, už 2.100 „ 

4. "Stalino atvykimas į raitelių armiją" Avilo-
vo. 140 x 200 cm, už • 2-49p » 

Vertingesnių paveikslų iš raudonosios kariuomenės gyve, 
nimo karo muziejaus raudonosios armijos skyrius neturėjo. Keli 
gauti iš SSSR, kiti pagaminti vietinių menininkų (paveikslai ir 
skulptūros). Daugiausia buvo įvairių foto — nuotraukų iš raudo
nosios kariuomenės ir 29-tojo lietuvių teritorinio šaulių korpo 
gyvenimo, švietimo liaudies komisaro paskirtoji kariškai istori
niam muziejui reorganizuoti komisija kovo 14 (posėdžio proto
kolas Nr. 3) pripažino, kad raudonosios armijos skyrius turėtų 
būti papildytas dar bent penkiais naujais paveikslais ir keliomis 
didesnėmis skulptūromis, šiam reikalui iš švietimo liaudies ko
misariato gegužės 5 d. raštu Nr. 298 paprašyta 25.000 rublių. 

Kaip kariškai istorinio muziejaus vadovybė vertino naująjį 
raudonosios armijos skyrių, matyti iš rašto, pasiųsto į Maskvą 
raudonosios armijos centrinio muziejaus viršininkui (1941 m. 
birželio 9 d. Nr. 380). šiame rašte be kitko šitaip parašyta (ver
timas iš rusų kalbos): 

. . .  M ū s ų  p r a š o m i  e k s p o n a t a i  r e i k a l i n g i  k a r i š k a i  i s t o r i n i o  m u 
ziejaus organizacijoje numatytam raudonosios armijos istorijos ir jos 
kovų skyriui atidaryti. Šio skyriaus, kuriam patalpos jau yra pa
skirtos, įsteigimas ir jo atidarymas iššauktas didelio susidomėjimo, 
kurį reiškia Lietuvos darbo žmonės, norėdami pažinti raudonosios ar
mijos steigimą, jos stiprėjimą ir kovas. Be to, tas skyrius reikalin
gas supažindinti šaukiamuosius į raudonąją armiją su jos istorija. 
Kariškai istorinis muziejus, rodydamas rautlonosios armijos didvy
rišką praeitį, gali pilnai įvykdyti savo uždavinį — auklėti socialisti
nės tėvynes susipratusį kovotoją ir tuo padėti stiprinti jos karinę 
galią .. 

šį raštą pasirašė muziejaus direktorius Br. Žekonis ir at
sakingasis sekretorius VI. Jocius. 

Muziejaus fasado subolševikinimas. 

Šiuo reikalu 1941 m. sausio 24 d. muziejaus direktorius 
Žekonis pasiuntė švietimo liaudies komisarui tokį raštą (Nr. 57): 

"Kariškai istorinis muziejus norėtų pasigaminti pagal dailininko 
Usinskio projektą penkiakampę žvaigždę. Kalbamoji žvaigždė numa
tyta pastatyti ant muziejaus fasado iš Duonelaičio gatvės pusės, žvaigž
dė bus iliuminuojama iškilmių ir valstybinių švenčių proga. Muzie
jaus rūmai iš Duonelaičio gatvės pusės turi gražų fasadą ir toli stovi 
nuo gatvės. Tokios pastovios žvaigždės įrengimas virš muziejaus 
fasado labai pagražintų patį muziejaus pastatą ir atkreiptų žmonių 
dėmesį, o iš antros pusės dalinai sumažintų išlaidas, kurių nemaža 
susidaro, puošiant muziejų iškilmių ir švenčių proga. 

Pasirėmęs š. m. sausio 16 d. pasikalbėjimu tuo jreikalu 8U 
Tamsta, siunčiu dailininko Ušinskio žvaigždės projektą ir sąmatą ir 
prašau Tamstą, Komisare, leisti ją pasigaminti iš š. m. išlaidų sąma
tos eksponatams įsigyti skirtų kreditų. 

Priedas: projektas ir sąmata — pasiūlymas". 
Šio rašto originale yra tokia rezoliucija: 
"Atsiklausti Meno Reik. Kom-to nuomonės 

» A. V. (Venclova) 
1941. I. 25." 

1941 mėty darbų planas. 

1941 m. balandžio 8 d. švietimo liaudies komisariate poli
tinio «— "šviečiamojo darbo valdybos" viršininko pavaduotojas 
D. Levinas pareikalavo iš kariškai istorinio muziejaus direkto
riaus (raštas Nr. 12792) prisiųsti muziejaus 1941 metų darbų 
planą. 

Iš muziejaus direktoriaus atsakymo matyti, kad muzie
juje per 1941 metų pirmuosius keturius mėnesius padaryta, ir 
kas dar numatyta per 1941 metus padaryti, štai įdomesnės šio 
rašto (1941. V. 5 d. Nr. 299) ištraukos: 

" . . .  K a r i š k a i  i s t o r i n i s  m u z i e j u s ,  b e  atsltUctiniq eksponatu, š.» 
m. darbų plane yra numatęs surinkti ir eksponuoti šią istorinę me
džiagą: 

1) Lietuvos liaudies kariuomenė, Lietuvos liaudies kariuomenės 
įjungimas į Raudonąją Armiją ir Teritorinis šaulių Korpusas. 

2) Raudonoji armija ir raudonasis laivynas, kovos interven-
tais ir baitgvardiečiais, TSRS karinis stiprėjimas, kova su japonais 
ir baltasuomiais, raudonosios armijos ir raudonojo laivyno pasiruo
šimas kovai. 

Kat radijas šaukė prie ginklo 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Tikra velniava! Ir vartų negali
ma laikyti uždarytų, gyvento
jai (jų dar liko) įtartų. Padėtis 
pavojinga ir kvaila. Mes vis lai
komės rūmuose tyliai, tik pro 
užuolaidos kraštą stebim, kas 
kieme darosi. O jame knibžda 
žmonės, tarnautojai į darbą atė
jo. Prieina prie durų, paskaito 
užrašą ir atgal. Merginos iš 
džiaugsmo net ant vienos kojos 
apsisuka. Pastoviniuos būrelis 
ant kiemo ir eina namo. Pama
tau vyrą, mano nuomone pati
kimą, ir siunčiu J. per užpakali
nį langą iš paskos. Sustabdo gat
vėje, nežymiai užveda už rūmų 
ir per langą į vidų. Vyrų vis 
daugėja. Jie nežino, kam čia taip 
paslaptingai pašaukti, nesupran
ta, ko čia aš šeimininkauju. Tru
putį po aštuonių judėjimas ap
rimsta. Mano kontrolieriai neat
ėjo, vyresnio rango tarnauto
jams dar per anksti. Kas atėjo, 
nuėjo namo, arba per langą pas 
mus. Ir vakar mano areštuota
sis sargas maišosi kartu. Jis iš
simiegojo ir atėjo į protą. Dabar 
jis mūsų žmogus. 

Sukviečiu visus į kam
barį. Reikia pasakyti, kame rei
kalas. Išklauso mano, kiek pa
tetiško pranešimo ir subruzda 
lyg vienas. Tvarkoj! Mes pasi
rengę! Net džiaugsmas ima žiū
rint į jų entuziasmą. Tada ati
darau stalčių. Ten dar likę keli 
pistoletai ir krūvelė šovinių. 

— Prašau, — tiesiu arčiausiai 
stovinčiam. 

Jis neima. 
— Kvailas, ar ką? Čia maži 

juokai, pilnas Kaunas... 
Ir kiti neima, kad kvailystė 

būtų ko nors imtis, kada bega
linės voros kariuomenės per 
miestą traukią. Išsižiosi — ir 
apsups. Nespėsi nei nusičiaudė
t i . . .  

Mane lyg kas karštu vandeniu 
perliejo. Ir skaudu ir liūdna iki 
graudulio. Tai va, kokie mes pa-
trijotai, žodžiais pilame be gai
lesčio, o kai reikia pasijudinti 

baisu. Tfe menka gyvybė 
brangesnė už krašto laisvę. Nuo
taika, nors verk. Uždarau stal
čių ir sakau susijaudinęs ir pik
tokai. 

— Niekas jūsų neverčia, kas 

Be šių darbų Kariškai Istorinis Muziejus šiemet yra numatęs 
eksponatų registraciją, pagal skyrius ir užvesti naują kartoteką; pa
ruošti konspektą ekskursijų vadovams ir padaryti uirašus lietuvių 
ir rusų kalbomis. ' . 

....Medžiaga apie raudonąją armiją bus eksponuota tuojau, 
kaip bus gauta iš centrinio raudonosios armijos muziejaus Maskvoje. 

Š. m. gegužės męn. muziejus laukia iš Maskvos šių paveikslu 
Drg. drg. Stalinas ir Vorošilovas Kremliuje, 
Caricyno gynymas, 
Prie tiesiojo laido, 
Drg. Stalino atvykimas į I-ąją raitelių armiją, 
Drg. Lenino atvykimas į Petrogradą 1917 m. 

. . .  B e  t o ,  n u o  š .  m .  s a u s i o  1  d .  i k i  š .  m .  g e g u ž ė s  1  d .  K a r i š k a i  
Istorinis Muziejus įsigijo: 

I. Biustai: 
Drg. Lenino, drg. Stalino ir drg. Vorošilovo. 
II. Portretai: 
Maršalo Timošenkos ir Kutuzovo. 
III. Fotonegatyvai: 
a) Iš Buračo — Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių _ 
b) Iš Pajaujo — Iš Lietuvos liaudies kariuomenės gyve

nimo: mitingai, demonstracijos, rinkimai į Lietuvos 
liaudies seimą ir kt. 

c) Iš Rabinavičiaus — Karo vėliavų įteikimas ir prie
saika šaulių teritorinio korpo dalyse Vilniuje * 

d) Iš Rabinavičiaus — paskolinta padidinimams da
ryti, iš raudonosios kariuomenės gyvenimo 53 

1 

63 

12 

Iš Tiso 129 
IV. Fotonuotraukos: 
a) Iš Smečekausko — Lietuvos liaudies kariuomenės 

gyvenimas: mitingai, manifestacijos ir kt. 24 
b) Iš Gutermano — 1939.. UI. 22 vokiečiai užima Klaipėdą __ 39 
c) Is Tasso Maskvoje — VII. ir VIII. Aukščiausios 

Tarybos sesija 17 
d) Iš šaulių teritorinio korpo 10 

Iš viso 90 
a) fotonuotraukų 30 Ą 40 cm 257 
b) „ 60 x 150 cm 2 
c) „ 40 x 60 cm j 3 
d) įremuota ir Įstiklinta foto nuotraukų 288 
Gegužės — gruodžio mėn. numatoma pagaminti 
nuotraukų 30 x 40 cm 200. 

Susitaręs su Vilniaus Universiteto rektorium "kariškai istorinis 
m«*i®Jus perėmė iš universiteto muziejaus 133 vertingus eksponatus. 
Eksponatai metų bėgyje bus konservuoti ir išstatyti muziejuje. 

Reikalinga Lietuvos liaudies kariuomenės ir teritorinio šaulių 
ko-rpo skyriaus dar šiemet pagaminti bent penkius paveikslus, 

Suglaustai išdėsčius kariškai istorinio muziejaus jau atliktus 
ir numatytus atlikti darbus, manoma, kad, tą • darbą užbaigus, mu
ziejus bus įstaiga, skiepijanti meilę raudonajai armijai ir prisirišima 
ginti didžiąją darbo žmonių tėvynę — TSRS. 

Br. Žekonis 
Muziejaus Direktorius 

Jocius 
Sekretoriui 

Toks buvo, paties muziejaus direktoriau pareiškimo, dar
bų planas 1941 metams. 

Dar kiek ankščiau rašytame švietimo liaudies komisariato 
meno reikalų valdybos viršininkui rašte (1940. XI. 2,, Nr. 783) 
muziejaus direktorius rašė: 

"Kariškai istorinis muziejus yra užsibrėžęs skubiai praplėsti 
esamą muziejuje Vilniaus bylos salę. Kalbamoji salė, muziejaus ma
nymu, turėtų vaizdžiai ir ryškiau parodyti lankytojams SSSR drau
giškumą, pagelbą ir simpatiją Lietuvai, o iš antros pusės lenkų im
perialistų klastingus siekimus Lietuvos atžvilgiu. 

Vilniaus bylos salei reikalingi šie istoriniaa dokumentui: 
1. Suvalkų sutarties originalas, . 
2. 1939 m. SSSR ir Lietuvos savitarpės pagalbos pakto su

tartis su žemėlapiu, kurioje yra drg. Molotovo parašas, kad Vilnius 
grąžinamas Lietuvai. . * 

Prašom Tamstą tarpininkauti, kad aukščiau išvardinti doku
mentai būtų perduoti kariškai istoriniam muziejui." 

Deja, šie dokumentai, kaip ir visas Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijos archyvas, buvo reikalingi patiems rusams. Jie 
išvežtį į Maskvą, ir kariškai istorinis muziejus jų, žinoma, nega
lėjo gauti. 

(Bps daugiau) 

mirti, prašom namo. Ge
riau, kad išeitufnėt, nenoriri, kad 
abejojantieji, pasiryžus i e m s 
trukdytų. Kelią žinot, langas at
viras. 

Pasakau ir išeinu į kitą kam
barį. Sėdžiu vienas ir nebeži
nau, kas daros su manim.. Kai 
sugrįžtu atgal, dauguma jau iš
lipus. Belikę tik trys ar keturi 
vyrai. Jų tarpe ir jaunas poetas, 
žurnalistas A. Jis čia labai rei
kalingas. Ir net pats nustembu, 
kad mano nuotaika staigai visu 
kampu pasisuka gerojon pusėn. 
Ir gerai, tik painiotusi po ko
jom. Ir sargas prideda paniekos 
žodį išlipusiems. 

Dabar čia mūsų jau. gražus 
būrelis. Nors puolimo atremti 
tokiais ginklais ir negalėtumėm, 
bet sulaikyti priešą jau įmano
mą. Tuojau užrakinu vartus, pa
statau prie jų du sargybinius ir 
įsakau nieko be *nano žinios ne
įleisti. Vieną vyrą išsiunčiu pa
truliuoti į gatvę, stebėti judėji
mą ir įspėti, jei ką įtartino pa
stebės. Gyventojų išeiti nelei
džiu. Bet kur gi tas aktyvistų 
štabas ? 

Jau devynios, o iš štabo vis 
jokios žinios. Mano kantrybė vi
sai išsisėmė. Reikia kas nors da
ryti, toliau taip tuščiai laukti 
negalima. Negalima rizikuoti 
gyvybe tuščiai, negalima laukti, 
kol proga pabėgs. Pasišaukiu 
techniką B. ir poetą A. į atski
rą kambarį. Pasakau jiems tik
rą dalykų stovį ir kad nutariau 
pradėti programą savo atsako
mybe. Jie pritariat Ir tuojau 
technikas išeina tvarkyti apara
tūros. Pasakau jam, kad įspėtų 
radijo stotį, nes ir jie ten neri
mauja. 
. — O tu, — sakant, — sureda
guok atsišaukimą į tautą. Trum
pai, karštai ir jautriai, kad už 
širdies griebtų. 

Jis sėda prie stalo, o aš suku 
galvą, ko daugiau reikia. Vien 
atsišaukimo neužtenka, reikia 
nurodymų, reikia gražaus melo 
lietuviams įkvėpti ir priešams 
palaužti. Reikia žygio dainų, 
maršų ... Ir tik dabar pagalvo
ju apie himną. Jo neturime, bol
ševikai visas plokšteles sunaiki
no. O be himno negalima, įspū
džio nebus, nebus ir to švento, 
didaus jausmo dėl kurio mirti 
nebijoma. Apklausinėj u vyrus, 
ar kas namuose himno plokštelės 
neturi. Vienas žaliakalnietis ma
no, kad turi. Išsiunčiu atnešti. 
Pats sėdu redaguoti įsakymų ir 
nurodymų sukilėliams. Daug 
galvoti nėra ko, tai aišku savai
me: visi vyrai skuba į savo dar
bovietes ir organizuoja jų ap
saugą, buvę šaulių būrių vadai, 
o kur jų nėra to būrio vyresnie
ji, imasi atkurti Šiaulių būrius, 
telkdami kovon besiveržiantį 
jaunimą buvusiose būrių būsti
nėse. Susiorganizavę būriai vei
kia, iki gaus vadovybės įsaky
mus, savo nuožiūra, pirmon ei
lėn kreipdami dėmesį į viešųjų 
pastatų ir tiltų apsaugą, bei 
tvarkos palaikymą savo būrio 
veiklos rajone. 

(Bus daugiau) 

DIRVOJ GALIMA GAUTI 

nauja knygelė vaikams "Lapės 

pasaka" ($1.10), J. Krumino ro

manas "Naktis viršum širdies" 
s 

($1.50) ir V, Pėteraičio mažasis 
lietuv. angl. žodynas ($2.00). 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 

A & P 

SUPER MARKETS 

The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 

' B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

THE CANNON TAILORING CO. 

Suits and Topcoats Made-To-Order 

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. East 2nd St. 
* 

CLEVELAND 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

B. L. MARBLE CHAIR CO, 

Bedford, Ohio Phone BE*2-0100 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To You All 

JOHN M. PETERS CONSTRUCTION CO. 

3971 JENNINGS ROAD SH 1-7400 

,  S V E I K I N I M A S  I R  L I N K Ė J I M A I  
Visiems Mūsų Draugams 

TAFT WOOD mODUCTS CO. 
Wood Turning of all Kinds Industrial Wood Worft 

Lacquer — Paint and other Finishes 

6520 CARNEGIE AVENUE UT 1-8050 

v _ ' - * „ * * 


