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Pritrukus šovinių kariauja akmenimis 
(Mūsų bendradarbio Algirdo Butųrlovo laiškas B Korėjos) 

Jau dvi savaitės kaip mes pa
sitraukėme į užfrontę poilsiui. 
Dar maždaug prieš mėnesį laiko, 
kada Korėjos fronte, o ypatin
gai mūsų divizijos ruože, užvirė 
žiaurios kautynės, nieks ir ne
galvojo, k'ad už poros savaičių 
reiks savo mantą susikrauti ir 
lengviau atsidusti. Manom, kad 
kiekvienas gali suprasti ką fron
te kovojančiam kariui reiškia 
poilsis ir dar neribotam laikui, 
užfrontėje. 

Taigi, neribotam. Mūsų vietą 
užėmė geltonosios rasės atsto
vai kurie, dažniausiai, po keletos 
šūvių ir pradingsta. Vieni sako, 
kad jie mažai apmokyti arba 
kokie nors kiti trūkumai būna 
to priežastimi, tačiau, bendrai 
paėmus, jie turbūt ir patys ne
žino kokiam tikslui kariaujama 
ar bent ko gero iš to susilauks. 
Kada du pešasi kam čia trečiam 
maišytis ... Pereitais metais, 
žiemos metu, buvo atsitikimas, 
jog permetant diviziją į užfron
tę vieną pulką dar pusiaukelės 

.nepasiekus grąžino, nes kiniečiai 
prasilaužė. Bet šį kartą mes lai 

svarbias mums, kaip ir kinie
čiams, augštumas. Prieš tai mū
sų fronte ypatingos veiklos ne
buvo ir prieš atakuojant reikė
jo atsiminti, kad kiniečiai bus 
gerai įsitvirtinę. Nebuvo apsi
rikta. Taigi X dieną, 2 vai. ryto 
prasidėjo puolimas. Pirmas ne
tikėtumas buvo, kad vietovės 
buvo kiniečių taip užminuotos, 
jog atrodė, kad viskas smgrius. 
čia kiniečiai naudoja "medines 
minas" vietoje plieninių. Tai 
yra pati mina randasi ar atrodo 
kaip paprasta medinė dėžė ir su 
detektorium medinę miną su
rasti yra labai sunku arba neį
manoma. Visos mūsų rastos mi
nos buvo gamintos demokratiš
kiausioje pasaulyje respublikoje. 
Nugalėjus šią užtvarą, prasidėjo 
tikras kryžiaus kelias. Kariai 
pakelyje randa įvairių konservų 
dėžučių arba panašių dalykų, 
tačiau viskas buvo sprogstamie
ji užtaisai. Praėjus dienai, mūsų 
daliniai pasiekė šiai dienai pa
skirtą tikslą. Aukų skaičius, ga
lima pasakyti, abiejų pusių bu
vo lygus, bet štai kas buvo vie-

mingesni ir tikėkimės, kad prieš name kalne rasta. Bunkeriai iš-
grįžimą į frontą bus pasirašytos kasti tokie, kad mūsų ekspertai 
"paliaubos". Tuo tarpu visi tik 
apie tai gandus ir skleidžia. Ma
žai tam galima tikėti, nes čia 
gandų vistiek nesusigaudai. 

Esame dabar gerame nuo
tolyje nuo fronto ir gan gražioje 
vietoje. Galėčiau pasakyti, tai 
pirmą tokią vietą matau Korė
joje. Stovykla tarp kalnų, puši
mis apaugusių, ir upelis čiurle
na. Vieta tiek maloni, kad val
gydamas pietus prie upelio ant 
akmens, užsimiršti kur beesąs. 
Gyvenam palapinėse ir su pa
togumais. Gavome iš lentų su
kaltas grindis ir benzinu bei 
alyva kurenamus pečiukus, ku
riems šildyti reikia apie 20 ltr. 
(5 galionus) degalų šešioms va
landoms. Didžiausią paros dalj 
tuos pečiukus reikia iki raudo
numo kaitinti norint išgauti 
šiek tiek šilumos. Vakare, prieš 
eidami gult, vyrai susėda keletai 
minučių aplink paplepėti. Taip 
ir jauti, kad nugara šala, o iš 
pečiuko pusės — milžiniškas 
karštis. Naktys darosi vis šal
tesnės. Korėjos žiema artinasi. 
Gavome pūkų kimštus maišus, 
tačiau paryčiui ir juose šalta. 
Prieš keletą dienų šaltis buvo 
tiek didelis, kad lauke viskas 
baltavo. 

Apie šaltį kalbant, reikia pa
minėti kiniečius, kurie, daugu
moje vis dar dėvi savo vasarines 
uniformas. Paprasta, plona me
džiaga tikrai kad ir jų nešildo. 
Jų tiekimas 24 valandas paroje 
trukdomas amerikiečių lėktuvų 
ir tokios armijos kaip kad jie 
turi, greitai neaprūpinsi. 

Yra pagrindo manyti, kad jei
gu Jungtinių Tautų daliniai ki
nų netrukdys jie pasiliks ilgesnį 
laiką toje pačioje vietoje. Mūsų, 
paskutiniomis dienomis užimtose 
kinų pozicijose, buvo rasta ne
maža maisto ir tokių bunkerių, 
kuriuos kasa tik tie, kurie gal
voja juose žiemą praleisti. Ta
čiau, kaip minėjau, žieminių rū
bų neradome. 

O dabar apie tas? dienas, kada 
mūsų divizija pakilo užimti 
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galvas turėjo pakrapštyti ir pri
pažinti, jog įtaisyta puikiai. Įsi
vaizduokit statų kalną, į kurį 
padarytas viršūnėje įėjimas į 
nedidelę patalpą iš kurios per 
kitą urvą su slenksčiu vandeniui 
sulaikyti, patenkama į gyvena
mas patalpai. Iš jų, apie 10-15 
yardų ilgio urvai veda lauk ir 
atstoja šaudomasiąs angas. Ka
reivis, tupėdamas, arba tiksliau 
išsireiškus, gulėdamas tokioje 
užmaskotoje angoje gali šaudyti 
ir nebūti pastebėtas, nebent iš 
parako dumų. Vienu žodžiu, bun
keris daugiau panašus į gudrios 
lapės išraustą olą. 

Ir štai, šią naktį visi pavargę, 
griuvo poilsiui. Keli iš sanitarų 
įsitaisė viename bunkeryje ir, 
jausdamiesi patogiai, saldžiai už
migo. Paryčiui juos kažkas pa
žadino ir, vyrai pašokę, žiūrėjo 
aštuoniems ginkluotiems kinie
čiams į šautuvų vamzdžius ... 
Griebtis už ginklo buvo per vė
lu, bet... ir nereikalinga. Ki
niečiai padėjo ginklus ir išsiaiš
kino, jog jie nori pasiduoti. Rei
kia pripažinti, kad vyrukai tu
rėjo laimės, nes taip patogiai 
užmigus galėjo ir neprabusti. 

Kitą dieną puolimas tęsėsi. 
Geriausiai atvaizduoti jo eigą 
galima būtų trumpais faktais, 
kuriuos mielai jums paduodu, 
nes tai savotiški stebuklai apie 
kuriuos vertėtų pakalbėti. 

Mūsų divizijoje yra pulkas, 
sudarytas iš ispaniškai kalban
čių Puerto Rikiečių. Vyrai, kaip 
pietiečiai, visi žemo ūgio ir tam
sūs. Pasižymėję kaip geri ka
riai, ypatingai durtuvų kauty
nėse. Taigi, mažesnis dalinys bu
vo kiniečių atkirstas vienoje 
aukštumoje. Vienas iš vyrų bu
vo pasiųstas kaip nors pasiekti 
kuopą. Ir štai jo žodžiai: bėgau 
kuo smarkiausiai ir staiga prieš 
mane — kiniečiai. Aš, sako, bu
vau gryname lauke be jokios 
priedangos. Tačiau, mano lai
mei, netoliese pamačiau griovį, 
vedantį į upelį, kur norėjau pa
tekti. Tuo laiku kiniečiai pradė
jo šaudyti ir artintis. Galvojau 
kaip nors pabėgti, bet buvo per 
vėlu. Užtaisiau ginklą, durtuvą 
ir sakau, ginsiuos iki paskuti
niųjų. Kada buvo laikas atida
ryti ugnį į kelis arčiausia esan
čius komunistus, jų tarpan įkri
to 81 mm. minosvaidžio sviedi
nys. "O kur ta lėlė sprogsta, ten 
ir žolė neauga". Pasinaudojęs 
laikinu komunistų sumišimu tuo 
grioviu patekau į upelį, bet ki
niečiai vėl ant kulnų lipo. Ir 
staiga iš kažkur pasimaišė savas 
lėktuvas, kuris pribaigė mino
svaidžio pradėtu darbą. Bet tas 
dar ne viskas. 

Vyrukas, pasiekęs savas lmT 
jas buvo apšaudytas saviškių. 

Šiaip taip prislinkęs pradėjo an 
gliškai šaukti, tačiau ugnis ne
sustojo. Galu gale, jam iš pa
skutinių jėgų sušukus ispaniš 
kai, jis buvo atpažintas, nes pa
teko į savo ispaniškai kalbančių 
kuopą. ' - v ; . 

Ar girdėjote kada, kad $fais, 
moderniųjų ginklų laikais, būtų 
akmenimis kovojama? Bet "štai 
tas atsitiko' Korėjoje. Vienas 
skyrius prisiartino prie smar
kiai ginamo komunistų bunkerio 
taip, kad pasitraukti nebegali- ir ten taip priprasta: linkt, 

įvairios daržoves ir t.t. ir t.t. 
Suki-joki dabar gaminant ge

riausia galima matyti pabėgė
lių surinkimo punktuose. Prieš 
pasitraukiant poilsiui man tuose 
punktuose tekdavo dažnai būti 
ir pamatyti įvairiausių dalykų. 
Su įdomumu žiūrėjau į verdamą 
suki-joki. Verda dideliame, keis
tos formos puode, iš kurio visa 
šeima ir srebia. Po tokių pietų 
kartą pavaišinau tokią šeimą 
kramtoma guma. Visi dėkodami 
nusilenkė. Iš mandagumo ir aš 
nusilenkiau. Jie nusilenkė, aš 
nusilenkiau, linkt, linkt ir taip 
gali linguoti keletą valandų. 
Toks jau žmonių paprotis, ir 
vyrai, kurie buvojo ilgesnį laiką 
Japonijoje, tiesiog kartais ne
žino kada sustoti linkčioti, nes 

ma, o šovinių stoka. Kritiška 
padėtis, bet nebėra išeities. Vie
nas iš kareivių pradėjo bunkerį 
bombarduoti akmenimis ir to 
pasėkoje, kiniečiai, nustebę to
kia nepaprasta taktika, il bun
kerio pasitraukė... 

Kalbant apie akmenų mėffy-
mą... tai vieną iš seniausių ir 
populiariausių šakų Korėjos gy
ventojų sporte. Nežinau, kiek tas 
sudaro malonumo, tačiau jeigu 
pramuša galvą arba išmuša dan
tis, tai viskas tik sportas ... 
Daugumoje žaidžia jauni vyrai, 
kaimas prieš kaimą. Piktumo 
nėra, nes viskas tik sportas. Na, 
o pasportavus reikia užkąsti. 
Jeigu korėjiečiai verda valgį, tai 
galima pažinti iš keletos mylių, 
nes svogūnai ir česnakas užima 
kvapą. Taip pat ir korėjietis pa
valgęs negali to kvapo atsikra
tyti. Ta jų "buza" vadinama 
"suki-joki" plačiai žinoma Japo
nijoje ir kituose oriento kraštuo
se. Turinys: ryžiai, -česnakas, 
svogūnai, druska, cukrus, smul
kiai pjaustyta jautiena, kumpis, 

linkt; .u- Patys bėgliai labai *blo-
gai atrodo. Su savimi nieko ne
turi, išskyrus mažą ryšulėlį, ku
riame gali rasti žiupsnį ryžių ar 
kitos rūšies maisto. Daugumoje 
stengiasi pasiekti mūsų linijas 
nakties metu ir jų vargai nesu
lyginti su mūsiškiais. Jų tarpe 
yra nemaža ir tokių, kurie at
vyksta iš komunistų pusės .šni
pinėjimo tikslu. Nuo tokių apsi
saugoti ir čia yra jau gerai pa
žįstami "screeningai". Neseniai 
viena senesnio amžiaus moteris 
buvo atpažinta kaipo prieš kele
tą savaičių buvusi tame pačiame 
susirinkimo punkte. Ji, mat, bu
vo mūsų pusėje, grįžo pas komu
nistus ir vėl atgal. "Screenin-
gams" sunkumų sudaro trūku
mas Vertėjų. Bet iki šiol darbas 
ėjo sėkmingai. 

Užvakar vakare turėjau malo
nią staigmeną. Gavau laišką iš 
V. Juodvalkio ir asmeniškai su
tikau Brazaitį. Jis čia buvo dvi 
dienas, ̂ bet, deja, buvo kažkur 
išsiųstas. Sunku pasakyti kur, 
bet tikėkimės, kad jam nereikės 

ST. NASVYTIS 
"TREMTIES" 

NEBEATSTOVAUJA 
Ligšiolinis "Tremties" atstovas 

JAV praneša: 

Dėl laiko stokos toliau "TVem-
ties" ir jos leidinių Amerikoje 
nebeatstovausiu. Tais reikalais 
prašau kreiptis į kitus "Trem
ties" atstovus. . 

Visiems užsisakiusiems per 
mane "Altorių šešėlių" knygos 
išsiųstos. Jų gavimas kai ku
riems žymiai sutrukdė dėl kliū
čių iš vokiečių muitinės pusės. 
Kliūtys nugalėtos ir knygos vi
siems išsiųstos. Jei kas kartais 
dėl pašto kaltės knygos negautų 
(kas netikėtina), man įmokėtus 
pinigus atgaus iš manęs. 

Šia proga reiškiu padėką vi
siems, kurie taip uoliai rėmė ma
no atstovaujamus laikraščius 
pirmiau "Lietuvį", vėliau "Trem
tį", tuo įgalindami išsilaikyti 
Vokietijoje lietuviškai spaudai. 
Kartu reiškiu mano gilią padėką 
Dirvos redakcijai už nuolatinį 
"Tremties" skelbimą be atlygi
nimo. 

Su gilia pagarbu 
Steponas Nasvytis 

45791 W. 157 St., 
Cleveland 11, Ohio. 

• PAKELIUI J MIRTĮ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Ar pažįsti šį 
Jungtinių Valstybių miestai 

(Tęsinys iŠ pareito nu«terfo) 

Hultūros įstaigų srity Bostone 
pirmoje eilėje žymėtinas Meno 
Muziejus su išskirtinais Tol. Ry
tų rinkiniais — kiniečių ir japo
nų tapybos ir skulptūros rinki
niai laikomi svarbiausiais vaka
rų pasauly, šalia jų pažymėti-, 
ni Indijos rinkiniai ir turtingi 
Europos ir Amerikos menininkų 
tapybiniai ir skulptūriniai^ še
devrai. Įdomu, kad muziejus tu
ri ir mūsų P. Rimšos "Artoją", 
deja, pastatytą labai nevykusio
je vietoje. Turtingas sdvo rin
kiniais yra Peabody archeologi
jos ir etnologijos muziejus Har
vardo u-te, įst. 1866 m.. Muzie
juje yra daugiau 500 ekspedicijų 
atgabenti rinkiniai iš visų pa
saulio dalių, vaizduoją Afrikos, 
R. Vandenyno ir kt. tautelių et
nologiją, papročius ir kt. Mas-
saschusetts valstybes Istorinė 
Draugija, įst. 1790 m., yra se
niausia Amerikoje, turi 300,000 
tomų biblioteką ir daug retų 
rinkinių. Harvardo un-te esanti 
biblioteka įst. 1638 m., yra se
niausia Amerikoje ir su savo 
daugiau 5 mil. tomų šiuo metu 
didžiausia iš un-tų bibliotekų 
pasauly. Teisės srities knygų 
yra 700 tūkst. tomų, medicinos 
— 300 tūkst. ir t.t. Biblioteka 
turi 2600 tomų, atspausdintų 

akmenimis kariauti. Vladą Gy- . prieš 1501 m. Viena didžiausių 
lį iš Clevelando, kuris, atrodo, 
pats pirmas "užėmė" Korėją, 
taip pat teko sutikti. Gaila, at
sitiktinai ir nebuvo perdaug lai
ko išsikalbėti. 
Korėja, lapkričio 2 d. 

krašte yra ir Bostono Biblioteka 
(Public Library) su apie 2 mil. 
tomų knygų. Amerikoje turi ge
rą vardą ir Bostone" veikianti 
N. Anglijos Muzikos Konservą-

F R A N K  S U O P I S  

'VES! A $300 Crosley Gift Certificates 
to the winner of my own CROSLEY 

'American Way' Contest—plus $100 cash to the 
church or recognized charity* named by winner" 

MN S/O.OOO M NAT70ML CONTEST, 

IZmmw usrnmu! »mm 
NOWI Come and see me about this 
store's own "American Way" Contest 
and the Crosley National Contest. A 
total of more than $2,000,000 in prizes 
in the National and Local Contests, for 
you and your churches or favorite rec-

99ft 
ognized charities! More than 6,000 prizes 
in Cash and Crosley Gift Certificates . • • 
National First Prize $10,000 to the winner 
—and $10,000 additional to the church or 
recognized charity named by winnerl Easy 
to enter! Nothing to buyl 

k *The term "church or recognized charity" as used herein, means a church or charity 3 
which is exempt from taxation under Section 101 (6) of the Internal Revenue Code, 

CONTESTS C10SE MIDHI6HT, DECEMBER 1,1951. \ 
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6921 Wade Park Ave EX 1-0911 paąiudgrtį! , 

tori ja, be to, simfoninis orkes
tras (vad. Art. Fiedler) su savo 
pagarsėjusiais, lengvos muzikos 
Pops koncertais. Po New Yorko 
Bostonas turi daugiausia kulty-
vuotos muzikos publikos. 

St. Louis — aštuntas savo dy
džiu krašto miestas yra didžiau
sias Missouri valstybėje. Jo da
lis įeina ir į Illinois valstybę. 
Tai nemažas pramonės centras 
— iš jo gaminių išskirtina lėk
tuvų dalys, alus, chemikalai, 
vaistai, elektros mašinos, batai, 
šaldytuvai, gel. vagonai. 1764 m. 
prancūzų kailių prekybininko 
įkurtas šis miestas ir dabar lai- -
komas didžiausiu kailių žaliavos 
gamybos ir paskirstymo centru. 
Iš mokslo — meno įstaigų St. 
Louis pažymėtina Mokslo Aka-
dėmija (įst. 1856 m.) su indėnų 
relikviniais rinkiniais ir 75,000 
mokslo knygų, toliau — Miesto 
Meno Muziejus, savivaldybės 
laikomas ir įkurtas 1912 m. 
Daug meno rinkinių nuo seniau
siu amžių, plačiai atstovaujamas 
dekoratyvinis Europos ir Ame
rikos menas, pažymėtinas rytų 
kraštų skyrius su retai sutinka
mais kiniečių skulptūros ir por
celiano eksponatais. Miestas tu
ri ir savo i perą, ligšiol turėjusią 
jau 32 sezonus. Per metus opura 
pastato 5*v), daugiausia ameri
kiečių muzikalinio pobūdžio 
spektaklių. 

San Francisco — vienas di
džiųjų Amerikos miestų, esąs 
Ram. Vandenyno pakrašty ir 
pagarsėjęs pasauly savo 1906 
m. žemės drebėjimo katastrofa 
yra vienas iš tų centrų, kurie 
pastaraisiais laikais nepaprastai 
išaugo. Miesto ir įlankos srity 
pernai pHskaityta per 2,600,000 
gyv. ir nemažiau kaip 900,000 jų 
dirbo pramonėje. Daugiausia ka
pitalo pernai įdėta į šias pramo
nės šakas: maisto produktas, ge- . 
ležį ir plieną, spaudos įmones, 
automobilius, elektros mašinas 
ir kt. Per kitus 6 metus numa
tyta išleisti 58 mil. dol. naujiems 
keliams, užtvankoms ir tune
liams pastatyti. Per vieną mėn. 
vidutiniškai į miestą atskrenda 
ir išskrenda per 6000 lėktuvų, gi 
prekių apyvarta lėktuvais per 
mėn. siekia nemažiau 2 mil sva
rų Oro keliu į Atlanto pakraš
čius siunčiamos šviežios gėlės, 
gi iš ten pristatomi įvairūs na
mų reikmenys ir kailiai. 1949 
m. per tarptautinį San Fran
cisco aerodromą perėjo per 1 
mil. keleivių — reikia. atminti, 
kad miestas sudaro lyg ir var
tus į Tol. Rytus. Miesto ir jo 
srities plėtrą gali paliudyti ir 
namų statyba. 1950 m. jų pa
statyta apie 30 tūkst. Pradėtas 
statyti milžiniškas Kalifornijos 
universiteto Medicinos Centras 
kaštuos per 21 mil. dol. 1952 m. 
atidaromas naujas planetariu
mas su 500 vietų. Didžiausi pa
sauly tiltai jungia San Francis
co įlankos miestus. Kai kurie jų 
yra 12 m. ilgio, eina virš van
dens paviršiaus 7 m. ir yra augš-
čio 746 pėdas nuo vandens, pav., 
The Golden Gate tiltas. Pažy
mėtina, kad šis miestas pasta
ruoju metu pasitarnavo ir pa
saulinei, amerikiečių vadovauja
mai, taikos politikai. 1945 m. 
čia iškilmingai įkurtos Jungti
nės Tautos, gi šiais metais pa
sirašyta taikos sutartis su Japo
nija. 

Meno, mokslo institucijų tar
pe minėtina Kalifornijos Moks
lo Akademija, seniausia Ram. 
Vandenyno pakraščiuose. Ji iš
laiko viešą gnmtos istorijos mu
ziejų, mokslo biblioteką ir tyri
nėjimų ripkimus. Jų labai duug 

•ęsąma iš Kaltfov#|jo& Aliągfcą 
ir Galapagos sahįT^ 

' (B. d.) 
;  ; r :  ,  y.#* 


