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AUGUSTINAS PASKONIS

Marijampols Karo mokyklos

ir jos karin likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

1944 metais Vietins Lietuvi Rinktins va-

das generolas P. Plechaviius, numatydamas Ant-

rojo Pasaulinio karo naci Vokietijos galutin

pralaimjim, ryžosi gelbti Lietuvos jaunim.

Susitars su naci okupacine valdžia, gen. Plecha-

viius tuoj pat msi organizuoti jauniems lietuvi

inteligentams Karo Mokykl, kad tuo bdu juos

bt galima apsaugoti nuo priverstino išgrdimo

darbams Vokietij ir nuo mobilizavimo j esesi-

nink dalinius. Be to, Plechaviiui rpjo kaip ga-

lint greiiau paruošti jaun karinink kadr, nes,

karui einant pabaig, Lietuvai bus labai reika-

linga karinink jos nepriklausomybei atstatyti.

Karo Mokyklai vieta buvo parinkta Marijam-

polje, nes Lietuvos nepriklausomybs laikais bu-

Misios 9-to pstinink pulko kareivins tuo laiku

buvo tušios.

Pasklidus po vis Lietuv gandui, kad Mari-

jampolje yra steigiama Karo Mokykla, tuoj pat

ten prigužjo apie 1,500 jaunuoli, kuri tarpe,

be tikk baigusi gimnazijas, buvo net ir su aukš-

tj mokykl diplomais.

Gavs Vilniaus Aukštesniosios Technikos mo-
kyklos atestat, ir aš nusprendžiau tuoj pat vykti



} Marijampol. Pirmiausia nuvykau Dustus
atsisveikinti su savo tvais, ir, ten pabuvojs apie

pora dien, jaunuoliško ryžto vedinas, išskubjau

ten, kur jauiausi ess reikalingas.

Lietuvos ateitis darsi vis neaiškesn. Daug
karinink ir visokio išsilavinimo žmoni buvo

bolševik sunaikinti ar išvežti kacetinius lage-

rius. Prasidjus vokiei-rus karui, ir vokie-

iams okupavus Lietuv, taip pat netekome labai

daug kraštui reikaling žmoni, kurie atsidr
naci kaljimuose ir kacetuose.

Raudonj partizan priviso pilni miškai.

Po Stalingrado žuvimo, ir likvidavus gen. Pau-

liaus armij, pradjo aiškti, kad bolševikai, juos

amerikieiams ir anglams stipriai remiant, vl
gali Lietuv sugržti.

(Praslinkus metams, kai vokieiai bolševikus

iš Lietuvos išvijo, savame Davaini kaime, šalia

vieškelio, pastaiau didelj cementin kryži, ku-

riame iškaliau šiuos žodžius: "Kristau, gelbk

Lietuv! Kova siauia, kraujas liejasi, broliai

kenia už Tvyns rib !"

Vos tik bolševikams antr kart užjus, šis

kryžius buvo nuverstas ir sudaužytas.)



Atvyks naujai organizuojam Karo Mokyk-

l, jau radau beveik visus suvažiavusius, kurie

ryžosi sudaryti papildom karinink branduol

ginti naujai atsikurianios Lietuvos.

Jau buvo sudaryta aštuonios kuopos, maž-

daug po 200 karin kiekvienoje. Visi buvo apgy-

vendinti buvusiose nepriklausomos Lietuvos 9-to

pulko kareivinse Marijampolje.

Aš buvau paskirtas 2-r kuop vyresniuoju,

nes jau turjau puskarininkio laipsn.

Karo Mokykloje buvo didelis patriotinis nusi-

teikimas. Vakarais visur skambjo patriotiškos

dainos. Nors su naci vadovybe buvo jau daug

nesklandum, bet mes jautms aukšiau už na-

cius, nežirint, kad ir sveikinoms su jais.

Kart, man patruliuojant mieste su keturiais

karinais, pastebjau, kad atvyko turgaus aikš-

t keletas vokiei kareivi ir pradjo atiminti

iš kinink atvežtus maisto produktus. Mes tuoj

pat prisistatm prie savavaliaujani vokiei ka-

reivi ir pareikalavome tuojau pat gržinti at-

imtus maisto produktus, ir kaip mat išsinešdinti

iš turgaus aikšts. (Mes buvome ginkluoti šautu-



vais, o aš turjau prie diržo pakabint savo nuo-

sav 9 mm pistolet.)

Vokiei puskarininkis staigiai šoko prieš

mus ir stvrsi už parabelio. Mano karinai žaibo

greitumu atstat prieš vokieius šautuvus, o aš

išsitraukiau savo F.N. pistolet. Tuoj pat vokiei
kareivi karingumas atslgo ir, nieko nesak,

gržino kininkams maisto produktus, o patys

dingo iš turgaus aikšts. Turgaus aišktje buvu-

sieji žmons mums buvo labai dkingi, o mes pasi-

jutome didvyriai, ir juokdamiesi, kad sutvarkm
nacius, gržome kareivines.

Karo mokykla palengva artjo prie tvarkos.

Prasidjo pamokos ir supažindinimas su ginklais.

Tik buvo blogai, kad vokiei pažadto apginkla-

vimo ir uniform išdavimo vis nesimat, ir nie-

kas nežinojo kodl.

Po kiek laiko pirmai ir antrai kuopai atsiun-

t šiokius tokius itališkus šautuvus ir išdav blo-

gai atrodani vokišk karišk uniform. Likusios

kuopos vis dar dvjo savo civiliniais drabužiais.

Kaskart vis daugiau ir daugiau buvo nesklan-

dum tarp vokiškos okupacins vadovybs ir lie-

tuvi. Buvo uždarytos aukštosios mokyklos, su-

imti aukštesni Lietuvos pareignai ir išvežti

Štuthofo koncentracin lager. Daug suimtj
buvo sugrsti kitus koncentracinius lagerius,

kaip Stuthof, Dachaw, Berlin ir kitur. Daug kas

pradjo slapstytis miškuose ir tolim provincij

užkampiuose.

Buvo ir toki, kurie slpsi ir Marijampolje



esamoje Karo mokykloje. J tarpe vienas ir aš

buvau, nes sutrukdžiau Duset valsiuje naci pa-

reignams organizuoti vyrus vykti Vokietij

darbams. Buvo atvažiav iš Zaras apskrities

Duset valsi saugumo viršininkas Leonaviius,

apskrities viršininko pavaduotojas, ir dar pora

gestapinink. Duset valsiaus savivaldybs sal

buvo pilna žmoni. Du savo draugus su paslptais

ginklais pastaiau prie dur, o pats, su už diržo

užkištu brauningu, išjs priek labai griežtai

pasakiau, kad lietuviai j Vokietij darbams neva-

žiuos, nes pakankamai darbo yra ir savo krašte.

Jei vokieiai uždarinja ms aukštsias mokyk-

las ir geriausiusms žmones siunia koncentra-

cijos lagerius, tai mes darbus Vokietijon ne-

vyksime.

Saugumo viršininkas parauds ir atsistojs

sušuko

:

— Ar tamsta tai matei ir žinai?

— Taip! Maiau ir žinau, — griežtai atkir-

tau ir išjau pro duris.

Maniau, kad šoks suimti, bet nieko neatsitiko.

O vis dlto reikjo slapstytis.

Neužilgo Zaras apskrities viršininkas sak
Duset nuovados viršininkui mane tuojau suimti

kaip prieštaraujant vokiškos valdžios sakymams.
Nestebtina, kad jis taip sak, nes apskrities

viršininkas ir apskrities saugumo viršininkas bu-

vo naci batlaižiai, pataiknai.

Ir taip Karo Mokyklos gyvenimas slinko ne-

aiški ateit.



Ypatingai gerus santykius turjome su gim-

nazijos aukltiniais ir vietiniais žmonmis. Vyres-

nij klasi gimnazistai dažnai surengdavo vai-

rius pobvius. Ten mes buvome labiauisai laukia-

mi sveiai.

Pradžioje buvo drausms stoka, todl atsi-

rado ir keletas netinkamai besielgiani. Karinin-

kai vis dar nesisteng vesti tinkamos kariškos

drausms.
Maistas buvo neblogas. Savaits pabaigoje

gaudavome net po bonk skaidriosios ir cigarei.

Santykiai su vokieiais vis blogjo, ypa ne-

pasisekus naciams suorganizuoti S.S. bataliono.

Lietuviai, pamat vokišk naci apgaul ir klas-

t (panašiai kaip ir bolševik), sustiprino pogrin-

džio veikl ir daug kur pradjo priešintis vokiš-

koms užmaioms. Vokiei civilins valdžios ko-

misarai ir gestapas pradjo siusti iš pykio ir

rengsi visiškai sunaikinti lietuvi pasipriešinim

prieš j apgaulingus siekius.

Karo Mokykloje buvo du karinai,ms aukš-

tojo laipsnio karinink sns, berods, pulk. Šovos

ir pulk. Urbono vaikai (žinoma, daug karinink

sn buvo šioje Karo Mokykloje). Vienas j, apie

gegužs mnesio vidur, buvo nuvažiavs Kaun
pasižvalgyti. Gržo t pai dien vakare ir pra-

neš, kad mat suimant gen. Plechaviiaus štab.



Bdamas kuopos vyresnysis, vos tik sutemus

tuojau nujau Karo Mokyklos štab. Ten radau

budint kapiton ir jam pranešiau apie gen. Ple-

chaviiaus štabo sumim. Budintis karininkas

man atsak, kad nieko apie tai nežins, liep

gržti kareivines ir laukti. Jei kas ypatingo bus

jam pranešta, tai jis tuojau duos žinoti.

Sugržs kareivines radau karin išlaužt

ginkl sandl ir besidalinanius šoviniais, grana-

tomis, šalmais ir kt. Norjau tok karin nusi-

kalstam darb sulaikyti, bet kadangi gržusio

iš Kauno karino pranešimu buvau patikjs, tai

leidau ir toliau ginkluotis.

Visi pasidalinom po keturis šovinius, po šal-

m, ir apie ketvirtadalis pasim po granat. Dau-

giau sandlyje nieko ypatingo nebuvo, išskyrus

kai kurias ginkl valymo priemones.

Visos kitos kuopos, kurios dar buvo apsiren-

gusios civiliniais rbais, iš vakaro išsiskirst. O
ms 1-oji ir 2-oji kuopos, turdamos šioki toki
karišk aprang ir šiok tok itališk šautuv su

keturiais šoviniais, jei vokieiai atvažiuot mus
suimti, tai nutarme nepasiduoti ir gintis. Visi



buvo narsiai nusiteik ir niekas nepasitrauk iš

kareivini, išskyrus keliolika bailesni.

Jau po 12-tos vai. nakties, jokio pranešimo

nesulauk, nutarm eiti gulti. Užtaisytus šautu-

vus pasidjom šalia savs, lovose. Neramiai blaš-

kiausi ir, gal gale, užmigau neramiu miegu.

Gegužs mn. 17 d. ryte staiga pabudino ne-

tolimas iš automat šaudymas. Šokau iš lovos ir

automatiškai pribgau prie lango. Jau buvo pra-

dj aušti. Pamaiau esesnikus, kautyni apran-

goje bebganius kareivini kryptimi ir šaudan-

ius tiesiai kareivines. Be to, šalimais matsi

trys tankets, artjanios kareivini link. Lang
stikl skeveldros pradjo kristi ant grind. Greit

meiausi atgal nuo lango. Karinai jau buvo visi

sukil ir, baims apimti, bgioja tai šen, tai ten.

Visiems išgaravo vakarykštis ryžtas gintis ir ne-

pasiduoti. Keliolika pribgo prie mans ir klaus
k turim daryti. Tokiu atveju tik genialus vadas

gali patarti. Man irgi vakarykšt drsa dingo,

kai pamaiau esam padt, nes niekad netikjau,

kad tokios jgos bus mestos mus suimti.

Per galinius kareivini langus, kurie buvo

netoli Šešups kranto, iššoko pora karin ir ban-

d pabgti, bet buvo tuojau vietoje nušauti. Iš

užpakalins kareivini puss išbgo aikšt civi-

liniai apsirengs vienas karinas ir norjo pabgti.

Tuoj iš už medži išlindo du esesininkai su atsuk-

tais j bgant automatais, šaukdami stok ! . . . Tas

vyrukas, pakls aukštyn rankas, sukosi aplink ir

šauk lietuviškai : pasiduodu, pasiduodu ! . . . De-



ja, buvo vietoje nušautas.

Tokj vaizd pamaius, ir mane šiurpas su-

krt. Aš jau buvau panašioje padtyje 1940 me-

tais per pirm bolševik užjim, nes teko slaps-

tytis penkis mnesius. Por kart su broliu bu-

vom strib užpulti ir apšaudyti, bet kadangi bu-

vom jspti apie galim užpuolim, tai buvome

tinkamai pasiruoš ir, reikalui esant, susikauti

perdaug nebijojom. Abu turjom po šautuv, po

pistolet, po por granat ir apie por šimt
šovini.

Po mint vyki Dustuose, kur išardžiau

naci organizavim darbams j Vokietij, Zaras
apskrities viršininko sakymu buvo atsista ke-

letas policinink mane suimti, bet kadangi gavau

slapt pranešim iš Duset policijos viršininko

Tamošino, su broliu Matiejumi spjom pabgti,

policininkams mus apšaudant.

Mano vyrai pamiršo, kad turi šautuvus, ieš-

kojo galimybi pasislpti.

Staiga buvo mesta koridoriaus ang puola-

moji granata. Didelis sprogimo garsas ir oro

spaudimas mus apglšino. Tuoj pat, šaudydami

palubes ir sienas, siverž kareivini koridori

esesinink brys, šaukdami rankas aukštyn ir

bgte laukan.

Visi su naktiniais marškiniais išbgome
lauk. Lauke pasiliko kitas esesinink brys su

atkištais mus automatais. Iš visur visus suvar
ir išrikiavo dvi eiles. Tuoj atvar suimtus ms
karininkus ir sustat prieš ms rikiuot. Labai



nemandagiai apžirjo kiekvien, ar neturime

paslpt ginkl.

Po to prasidjo kareivini tikrinimas ir kra-

ta. Ieškojo, ar nra pasislpusi karin ir prieš-

vokiškos spaudos.

Tik su naktiniais baltiniais ir be kelni išsto-

vjome rikiuotje apie valand. Tada visus mus
nuvar buvusias arklides, ir ten uždar. Arkli-

dži grindinys buvo iš palaido smlio su arkli

išmat priemaišomis. Prie vis kamp pastat,

maždaug šimto metr nuotolyje, po du sargybi-

niu su kulkosvaidžiais. Sargybiniai guljo ant

žems, atsuk kulkosvaidži vamzdžius arklides.

Padtis buvo labai nejauki, ir nebuvo aišku

kas bus toliau. Susdom pasieniais ant žems,
kiekvienas su savo mintimis, kažko laukdami. Ne-

sistengm net diskutuoti kas bus toliau. Pro arkli-

dži plyšius matm sargybinius ir miesto pusje
daug žmoni.

Po keli valand staiga atsidar arklidži

durys ir js vid vokietis sak šešiems kari-
nams eiti su juo. Tame brelyje buvau ir aš. Iš-

j lauk radome šešis esesininkus su automa-

tais rankose ir šalimai rankin vežimuk. Tuojau

liep paimti t vežimuk ir eiti su jais. Nuved
mus prie kareivini, iš kuri buvome išvaryti,

liep surinkti visus ten likusius rbus ir sumesti

atvežt vežimuk.
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Ms grupei ten rankiojant drabužius ir

vaikštant po visas kareivines, galjo susidaryti

proga pabgti, nes arklidje sargai negaljo gerai

matyti vis pastato šon. Nuo pabgimo turjau

atsisakyti, nes, man pabgus, galjo nukentti

likusieji draugai ir kilti didelis aliarmas.

Vis rast aprang sumet vežimuk, jj nu-

tempme arklides, kad galt apsirengti suim-

tieji. Vis laik persekiojo baim, kad galime bti

sušaudyti. Esesinink žiaurumas labai blogai

mus paveik.

Pagaliau, saul pradjo svirti pavakar.

Vieni sdjo pasieniais, kiti vaikšiojo po arkli-

des, dar kiti šnekjosi, breliais sustoj. Kilo min-

tis ar negalima kaip nors pabgti. Arklidži ga-

las buvo prie pat Šešups kranto, apžlusio viso-

kiais krmais. Arklidži išoriniame šone, maž-

daug pusantro metro aukštyje, buvo du be stikl

langeliai, pro kuriuos galjo žmogus išlsti. Pasi-

lip vienas ant kito žvalgms pro langel. Buvo

matyti, kad prie arklidži šonins sienos, kuri

eina Šešups link, yra gilokas griovys, apaugs

kieiais ir dilgmis. Tada pradjom galvoti, kaip

11



tuo grioviu pabgti.

Vis laik sekme pro ariclidži plyšius, k
veikia sargybiniai. Po pusdienio vokieiai, kurie

mus saugojo su kulkosvaidžiais, pasidar nebud-

rs: kalbjosi sddami arba guldami ant šono,

tai kažk valg iš katiliuk. J žvilgsniai dažnai

nuo ms nukrypdavo.

Tokiu atveju, kitiems pritariant, sugalvojau ir

pabgimo plan. Nutarme sekti išorin arklidži

pus, kur yra griovys Šešup. Sekme pro ply-

šius sargybinius iš abiej gal. Jei kuris sekjas
pastebs, kad jo gale sargybiniai yra nukreip
žvilgsn kitur, pakelti rank aukštyn ir laikyti

tol, kol vl bus sargybini akys atkreiptos j arkli-

des. Kitame arklidži gale karinas, sekantis

savo arklidži gal, turi taip pat padaryti t patj.

Kai abiej sekli rankos bus pakeltos, tai reiškia,

kad iš tos puss kur moment sargybini žvilgs-

niai bus nukreipti.

Kada viskas buvo parengta, ir karinai sek-
jai sek išor, tada vienas vyrukas užlipdavo ant

kit dviej draug pei ir buvo pasiruošs lsti

pro langel ir šokti griov, kai bus pakeltos pro

plyšius iš abiej arklidži gal žirini kari-
n rankos.

Pirmasis pasiryžo bgti Dautartas. Užlips

ant dviej stovini draug pei, lauk, kada

bus pakeltos rankos. Kai pakilo abiej sekani
sargybinius rankos, Dautartas staiga smuko pro

langel ir krito griov. Beveik šliauždamas, nu-

rpliojo krmais ir medžiais apaugusi Šešups

12



pakrant.

Nervingai laukme apie pusvaland, ar ne-

išgirsime kokio nors triukšmo ar švi. Visur

buvo tylu, jokio tartino garselio. Reiškia — pa-

sisek.

T pat padar ir antras. Ir vl laukm, ar ne-

išgirsime kok tartin triukšm. Deja, nieko na-

buvo girdti, tik iš frontinio arklidži šono tesi-

girdjo prastas judjimo triukšmas; ir kai kur

pasigirsdavo tolimi žmoni garsai.

Jau ir treias stovi ant dviej stovini drau-

g pei ir laukia momento, kada gals lsti pro

langel ir kristi griov. Davus ženkl, ir treia-

sis tokiu pat bdu atsidr griovyje ir šliauž

Šešups link.

O po jo atjo ir mano eil. Užlipau ant dviej
stovini draug pei, ir nervingai bet atsargiai

pradjau dairytis pro langelio kraštus. Nieko ne-

galjau matyti, nes tolimesni sargybini nesi-

mat, o artimesnius deng žemo medžio šakos.

Matau, jau viena ranka pakilo. Širdis pradjo
smarkiau plakti. temptai laukiau pakylant ir ant-

rai rankai. Jau buvau pilnai pasiruošs šuoliui

pro langel, tik staiga pamaiau, kad viena ranka

nusileido. Pamaniau— nesiseka, ir vl reiks ilgai

laukti, vl iš naujo nervintis. .

.

Staiga išgirdau Šešups pusje du švius.

Tuojau nušokau nuo draug pei. Kiek palau-

kus, pasigirdo dar pora švi, bet kiek toliau.

Tie šviai labai sukrt mus visus. Buvo aišku,

kad ms pabglius pastebjo.

13



Susijaudin laukm, kas bus toliau. Po kelio-

likos minui esesininkai stm ms buvein
peršaut per pet, arti krtins, vienms bgl.
Jis tuojau sukniubo ant žems, dejuodamas.

Vokiei karininkas labai piktai pagrasino:

— Jei dar pasikartos koks nors bgimas, vi-

siems taip bus. Be to, dar sušaudysiu ir bendro

brio kelet!

Peršautajam nebuvo suteikta jokia pagalba,

išskyrus kiek mes patys galjome padti. Be jo-

kios mediciniškos pagalbos sužeistasis mir. Mi-

rusysis buvo treias iš eils bglys. Antras bglys
buvo vietoje nušautas. Tai buvo pirmosios dide-

ls aukos. Pabgti pasisek tik pirmajam.

Šiuos žiaurumus vykd vienas vokiei poli-

cijos karininkas.

Palikom su savo mintimis kiekvienas sau.

Pabgimo organizavimas jau buvo nebemanomas.
Taip ir sutemo, ir atjo naktis. Nakties metu
visa arklid buvo prožektoriais apšviesta. J vi-

duje nebuvo jokios šviesos. Vieni tamsoje stovi-

njo, kiti sdjo kur nors pasieniais. Gal gale

pradjom atsigulti ant nešvari smlt arkli-

dži grind. Gegužs naktis buvo gana šaltoka.

Neturint jokio pasiklojimo ir apsiklojimo, buvo

labai šalta. Taip naktis prajo beveik be miego.

Slegianios mintys dar padidjo.

14



VOKIEI SIAUTJI>L\S \L\RIJAMPOLJE

Sekant vyt jau su saule triukšmingai atsi-

dar arklidži durys ir pasirod ginkluot esesi-

nink brys. Esesinink karininkas sušuko žv-
rišku balsu:

— Bgte, mai'š, visi j kiem

!

Greit išbgome. Visus surikiavo eil po tris.

Apsup sarg^^biniai nuvar prie didelio sandlio.

Ten buvo sukrauti kariški darbo drabužiai. Po
dešimt ved vid ir ten išdalino pagal g ap-

rang. Kaip tik man pasitaik liibai su puskari-

ninkio laipsniais. Iškart pamaniau, kad jei iš-

duoda darbo rbus, tai varys kur nors prie dar-

b, o su puskarininkio laipsniais gali bti geriau.

Besirengiant, vokietis pamat ir norjo laipsnius

nuplšti. Aš jam pasakiau, kad aš esu taip pat

puskarininkis, tai sandlininkas nieko nebesak.

Kada pridavm savuosius ir apsirengm dar-

biniais kariškais rbais, vl visus surikiavo eil

po tris ir nuvar kitas kareivines, arti prie gat-

vs ir toliau nuo Šešups. Buvome suvaryti vir-

šutin aukšt, kad nebt taip leng\^a pabgti.

Kareivinse buvo netvarka: viskas suversta,

prišiukšlinta, išeinamos užkimštos. Buvo mažai
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ir lov, kurios beveik visos be matrac. Antklo-

dži irgi beveik nebuvo. Iš primtyt visoki sku-

dur pasidarme šiokius tokius guolius — kas lo-

voje, kas ant grind. Kareivines tuojau apsupo

sargyba.

Tuoj pat gatv prieš kareivines prisipild

žmoni. Gatv nuo kareivini buvo atskirta gele-

žine tvora. Stovjo žmons prieš mus gatvje
labai susirpin; ypatingai moteriškoji lytis. Kai

kas band k nors garsiai pasakyti, nes gatv
nuo kareivini buvo tik apie 40 metr. Esesinin-

kai tuos tuoj apdaužydavo šautuv buožmis.
Reikia pasaykti, kad vokiei kareiviai žiauriai

elgsi su bestovinia minia. O mums buvo labai

griežtai sakyta nekalbti su netoli esaniais žmo-

nmis. Tie, kurie neklausys, bus nušauti be per-

spjimo.

Ir taip stovjome ištisas valandas prie atdar
dideli kareivini lang. Gal gale apie 11 vai.

atvež šiokio tokio maisto. Padalino po gabal
duonos ir po maž džut marmelado. pyl po

samt kažko tai panašaus j kav.

Buvom labai išalk. Viskas tuojau pat tirpte

ištirpo. Jauniems žmonms beveik par išbti ne-

valgius, nelengva. Bet kai vis laik nervai temp-
ti, tai valgis ne perdaug galvoje. Galvoji tik kaip

iš tos padties išsisukti.

Lauke buvo labai gražu. Gegužis visame pui-

kume; žiedais pasipuoš daugelis sod.

Daugyb žmoni vis laik stovjo prieš ka-
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reivines. Ypatingai daug buvo gimnazisi bei

gimnazist ir šiaip jaun mergin.

Nordami k nors perduoti apie save, ar k
nors pranešti, kad ir tolimiems namiškiams, lu-

pome iš sien tink ir rašme laiškuius. sukda-

vome tinko gaball laiškut ir, nutaik prog,

kada sargybiniai nusisuka, mesdavome mini.

Minioje kas nors pagaudavo. Tada buvom tikri,

kad bus pranešta namiškiams. Ir man pavyko

laiškel mesti susirinkusi žmoni tarp.

Didel vairi žmoni minia išstovjo iki va-

karo. Tik saulei nusileidus, esesininkai visus iš-

vaik. Taip ir mes vis laik išstovjome prie at-

dar dideli lang. Kai sargybiniai išvaik susi-

rinkusius žmones, pasidar labai slegianti nuo-

taika. Antrod, kad visai esame atskirti nuo sa-

vj. Tuoj mums visiems griežtai sak uždaryti

langus ir pasitraukti. Jautme, kad jei kas ne-

klausys, bus nušautas be perspjimo. Visi turjo

eiti gulti.

Jau temo. Viduje nebuvo jokios šviesos. Susi-

rinks vairi primtyt popiergali ir skudur
bei visoki šiukšli, pasidariau kampe guol. Visi

kiti visokiais bdais irgi rengsi nakvynei. Buvo
sunku sugulti, nes patalpose buvo bent triskart

daugiau žmoni, negu normaliu laiku.

Atsigulus, nem miegas. Labai slegianios

mintys lindo galv. Užsimerkus, visokie vaizdai

slankiojo galvoje: namiški, draug ir neaiškaus
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likimo. Gal gale, po koki poros valand, užmi-

gau neramiu miegu. Imu sapnuoti, kad ištraukiau

visus dantis. Pagal mano motinos galvojim, iš-

traukti dant, tai kas nors mirs, ar atsiskirs. O
visus dantis ištraukti reiškia, kad amžinai atsi-

skirsi nuo vis.

Baisaus sapno sukrstas, šokau iš guolio ir

tuo paiu momentu pasigirdo švilpukas ir esesi-

nink šauksmas "Kelk !" Stagiai pašoks, nežino-

jau kur esu ir kur bgti. Taip pat perbgo min-

tis, nejaugi atsiskirsiu nuo vis?... Gal varys

sušaudyti? . . . Pažvelgiau pro lang. Jau buvo

pradj aušti.

Tai buvo pranašingas sapnas, žvelgiant tai,

kas šiandien jau tikra: abu tvai Lietuvoje jau

mir, kuri nuo Marijampolje pergyvent dien
nebemaiau; jauniausias brolis Juozas žuvo par-

tizaninse kovose ; antras brolis Motiejus ir sesuo

Stas po daugelio met iš rusiško kaceto gržo

J Lietuv be sveikatos ir šiaip taip dar vegetuoja,

vos gav teis apsigyventi Lietuvoje. O aš pats

gyvenu Amerikoje, ir nra vilties, kad kada nors

sugršiu pas likusius savuosius. Geriausi draugai

dingo bolševik kacetuose ar žuvo partizaninse

kovose.
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Nors vokieiai karšiavosi ir šauk greiiau

lauk, bet š kart mes per daug nesiskubinom, lyg

nujausdami, kad tai paskutin auštant ryt Lie-

tuvos padang regime.

SUDIEV, LIETUVA!

Kieme burgzdami jau stovjo du autobusai.

I kiekvien autobus sugrdo maždaug po pen-

kiasdešimt žmoni. Priešais, iš abiej autobuso

gal, atsisdo po tris esesininkus, su mus at-

kreiptais automatais. Tuoj buvom perspti, kad

nesidairytumm šalis ir nesikalbtumm. Jei kas

neklausys, bus vietoje nušautas.

Iš viso autobusus buvom suvaryti 106 ka-

rinai. Autobusai tuojau pajudjo. Per miest

važiavome jau baigiant išaušti. Baisios mintys

kankino, nes nežinojome kur mus veža tokioje

didelje apsaugoje. Gatvs buvo tušios. Nesimat

nei vieno žmogaus. Prie šoferi sdjo dar po du

ginkluotu esesininku. Iš aušros pašvaists nusta-

tme, kad mus veža Vakarus. Labai neramiai

kraipme akis pro autobuso langus. Sargybiniai

aki nuoms vis nenukreip. Išvažiavus iš mies-
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to, saul jau buvo patekjusi. Buvo labai gražus

pavasario rytas. Bgo pro šal puiks gamtos

vaizdai. Autobusas mus, tylius ir susikaupusius,

neš nežini.

Kilo mintis staiga pulti abiejuose autobuso

galuose esanius esesininkus ir juos nuginkluoti.

Toks puolimas galima bt vykdyti tik gerai su-

sitarus, tai jie tada nespt net iššauti. Bet kaip

susitarti, jei negalima net galvos pasukti j auto-

buso vid.

Ir taip begalvojant apie išsilaisvinim, gal

po kokios poros valand privažiavome Šešups

tilt. Pažinau, kad ten bta Kybart. Dabar su-

pratau, kad veža j Vokietij darbams. Sušaudy-

mo baim aprimo.

Pervažiavus Šešups tilt, autobusas važia-

vo vis tolyn ir tolyn. Vienoje vietoje, krmokš-
niais ir pušimis apaugusioje vietovje, autobusai

sustojo. Visus sukrt baim, kad gal ia visi

bsime sušaudyti, nes vokieiai, kaip ir bolševi-

kai, visai nesiskaito su žmogaus gyvybe. Tuojau

iš autobus iššoko sargybiniai ir liep visiems iš

autobus skubiai išlipti. mus buvo atsukti auto-

matai. Visus apm siaubas. Daugelio veidai pa-

balo. Atrod, kad tikrai bsinie sunaikinti. Tuoj

sak visiems sstis ant griovio krašt, prieš vie-

nas kit.

Pradjom manyti, kad varys mišk ir sušau-

dys. Kai pamatme, kad šoferiai atneša du dide-

lius krepšius su jau padarytais duonos-margarino

sumuštiniais, baim tuoj pat atslgo. Kiekvienas
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gavome po vien sumuštin. Tuojau pasijutom

lengviau. Visi supratom, kad jei duoda užksti,

tai nebsime sušaudyti, o tik vežami Vokietij

darbams.

Saul jau rod beveik vidurdien. Šoferiai ap-

rpino autobusus tuo, kas reikalinga tolimesnei

kelionei. Užkando ir esesininkai, ir autobus vai-

ruotojai. Po pusvalandžio vl pradjome važiuoti

tolyn. Šalimai matsi vairs gražiai sutvarkyti

kiai bei maži miesteliai su švariomis gatvmis
ir gražiais namais.

Saulei besirengiant leistis už kalv ir miš-

keli, staiga atsidrme prie labai tankiai spyg-

liuotomis vielomis apraizgyt aukšt vart. Virš

vart didelmis raidmis buvo užrašytas toks pa-

vadinimas: STUTHOF CONCENTRACION LA-
GER. Tie vartai tuojau atsidar, ir mus visus su-

var vid. Ten mus apsupo juodas uniformas

devintieji ginkluoti sargybiniai. Lagerio viduryje

jo dvigubomis vielomis išpintas takas. Šonuose

matsi daugyb barak. Apink juos tssi aukšta,

dvigubai spygliuotomis vielomis išpinta, tvora.

Vielomis buvo leidžiama stipri elektros srov. Ap-
link vis lager matsi daug sargybos bokšt, ku-

riuose su kulkosvaidžiais budjo sargybiniai.

Nakties metu tvoros švitjo nuo prožektori. jus
vid, pradjome šiurpulingai drebti.

Visus išrikiavo po tris ir var vielomis išpin-

tu koridoriumi. Kelet minui prajus, susto-

jom. Tuojau atsidar viel koridoriaus šoniniai

vartai. jus pro tuos vartus, radom tris barakus,
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kurie buvo aptverti elektrifikuotomis vielomis.

Pasirodo, kad visa didel koncentracinio la-

gerio stovykla buvo aptverta aukšta, apie trij

metr aukšio, dviguba tvora, per kuri buvo lei-

džiama elektros srov. Maždaug kas 200 metr
viens nuo kito, iškelti gerokai virš tvoros sargy-

bos bokšteliai. Juose dien ir naktj budi sargybi-

niai su kulkosvaidžiais. Nakt išilgai tvoros b-
gioja prožektori šviesa. Viduje nikso grupmis
po tris šimtai barak. Kiekvien grup sudaro

trys barakai, kurie yra aptverti tokia pat spyg-

liuot viel tvora su elektros srove, kaip ir visas

lageris. Jei kas bandyt prisiliesti prie spygliuo-

tos tvoros, tuojau stipri elektros srov nutrenkt.

O jei kas turt nuo elektros srovs apsisaugoji-

mo priemoni ir bandyt perlipti per t tvor,

tai tas sargybini iš bokšto tuoj pat bt nu-

šautas.

Vos žengus vid, esesininkas tuoj perspjo,

kad kas bandys kalbinti ar ženklais susirodyti su

kaliniais už tvoros, tuojau bus nušautas. Paskirs-

ts maždaug po 35 žmones kiekvien barak ir

nieko daugiau nesaks išjo.
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Sargybiniui išjus, kažkokia magiška jga
subr visus j apvali krv ir užtraukm iš visos

širdies galingai besiveržiani dain ^'Lietuva

brangi, mano tvyne". . . Lagery pasidar tyla,

nes niekas negaljo suprasti kas ia vyko. Lygiai

prieš ms barakus buvo už viel kiti lietuvi

barakai, kuriuose buvo kalinami suimti lietuviai

uždarant aukštesnes mokyklas. Jie buvo be galo

šio vykio nustebinti, o esesininkai vliau steb-

josi, kad tai buvusi stebuklinga daina. Tuo laiku

mes buvom visiškai pamirš, kad sargybiniai ga-

ljo mus pradti šaudyti. Deja, nieko nevyko.

Kaliniai, kurie mat mus varant su vokiškomis

uniformomis per lager, man, kad vyko kariuo-

mens sukilimas.

Tuojau pradjau nepastebimai žvalgytis kas

aplinkui darosi: kiek aplinkui kalini, kaip arti

yra sargybini bokštai ir kiek slankioja esesinin-

k. . . Staiga pamaiau už tvoros, neperdaug toli,

inžinieriaus Darginaviiaus sn. Aš j artimai

pažinojau Vilniuje gyvendamas; daug kart esu

buvs jo šeimos bute. Jis suimtas kartu su žy-

miaisiaisms veikjais, uždarant aukštsias mo-
kyklas Lietuvoje. Ant jo rankovs buvo geltonas
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raištis. Kaip vliau patyrme, asmenys, kurie bu-

vo suimti uždarant aukštsias mokyklas, neseniai

buvo paskelbti garbs kaliniais ir nešiojo ant ran-

kovs gelton raišt. Jie nebuvo varomi prie sun-

ki darb, o dirbo tik sandliuose, raštines val,

padjo virtuvse ir t.t.

Jaunasis Darginaviius ir mane tuojau pa-

žino ir pradjo netoliese, lyg šiukšles rinkadamas,

sukintis. Tai pastebjs, aš netrukus atsistojau

barako giliame tarpduryje taip, kad sargybiniai

nematyt, ir ženklais parodžiau jam, kad parašy-

siu laiškel. Jis tuojau suprato mano ženklus.

Garbs kaliniai, naudodamiesi lengvatomis,

galjo bet kuriuo laiku laisviau vaikšioti po sa-

vo rajon.

Pams pieštuk, neužilgo suradau popie-

riaus, kad ir nešvaraus, gaball, surašiau kas mes
esame, kodl suimti ir kiek ms ia yra. Gražiai

t popierl sulanksts, vyniojau dar antr pur-

vino popieriaus gaball ir išjau iš barako aikš-

tel. Matau— Darginaviiukas dar valo prieš mus
už spygliuot viel aukštos tvoros aikštel. Ieškau

galimybi, kaip perduoti laiškel, nepastebint

niekam iš šalies. Pajus kiek toliau, pamaiau
srut upel, tekant lietuvi kalini pus, per

ms aikšts krašt. Tas srut upelis tekjo be-

toniniais vamzdžiais. Matau, vamzdžiai kai kur

pramušti ir matsi skyst srut srovel. Už spyg-

liuotos tvoros, kur yra Darginaviiukas, taip pat

matsi kai kur cemento vamzdžiai su j viršuje

pramuštomis ilgokomis skylmis. Kilo mintis,
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kad geriausia bt perduoti laiškel Darginavi-

iukui, jj metus t srut upel. Ta srovel j
nuneš jo pus ir jis gals lengvai pastebti ir

pasiimti.

Sustoju ir nežymiai laukiu, kada jis atsisuks

mano pus. Kai tik jis pažvelg mane, aš tuojau

pradjau eiti srut srovels pusn, kur matsi di-

desn skyl. Tyia paslydau ir suklupau. Suklup-

damas, ranka atsirmiau betono vamzd prie iš-

muštos skyls ir meiau vid t laiškel. Tuojau

pakilau ir miau valytis kelnes, lyg biau susi-

purvins. Vaidindamas lyg užsigavs koj, kiek

šlubuodamas jau barak, galvodamas, ar mano

pažstamasis suprato mano nor jam laiškel pa-

sisti. Netrukus pamaiau Darginaviiuk, jau

besiklaupiant prie cemento vamzdži, kur yra

skyl, ir taisant savo bato raišt. Popieriaus

gniužullis neužilgo atplauk prie jo. Suvaidins

renks šiukšles, t popieriuk pam. Tokiu bdu
lietuviai garbs kaliniai sužinojo, kas mes esame.

Vakare, kai atvež bakoje mums sriub va-

karienei, jos dugne radome plastikiniame maiše-

lyje cigarei ir duonos riekeli, nes dalis garbs

kalini dirbo maisto sandliuose ir virtuvse. Jie

ir išvežiodavo maisto davinius kaliniams. Buvo

labai malonu, kad lietuviai kaliniai taip atkreip

dmes mus.

Sutemus buvo griežtai draudžiama išeiti iš

barako. Nakties metu, žirint pro langel, matsi

elektros šviesoje šiurpus KZ lagerio vaizdas. Vi-

sur buvo tylu, tik kartais sargybini šunys su-
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lodavo.

Buvom labai pavarg ir greit suvirtom kie-

tus guolius. Apie vidurnakt, gal ir vliau, jau

bemiegs išgirdau keist, lyg žmoni triukšm,

lyg komandas ir einani žmoni šlamjim. Pasi-

rodo, kaip vliau sužinojau, atvar didel lenk
partizan ir Pranczijos žyd skaii.

Pabudino anksti ryt keliam kalini Koman-
dos. Tuoj pat juos surikiavo, patikrino ir vliau

išvar darbus. Deja, mums niekas nieko nesak
ir niekas nekl. Vis dlto ir mes sukilom ir ste-

bjom pro langelius, kas darosi lageryje. Žygiavo

pulkai dryžuot žmoni (dryžuota kalinio unifor-

ma) pro lagerio vartus vairius darbus. Keik
ir koliojo sargybiniai varomus kalinius, dažnai

net mušdavo su specialiais biznais. Atrod, kad
žvrys, o ne žmons puola nelaimingus kalinius.

Saulei pakilus, lagerio triukšmas nutilo. Tie

patys maisto išvedžiotojai-kaliniai mums atvež
pusryius. Kažkas buvo panašu kav, ir duonos

po riekut, margarinu aptept. Apaioje, po su-

muštiniais, vl radome cigarei ir por džui
marmelado ir duonos riekui, suvyniot balt
popieri. Atvežt maist su indu mums palikdavo.

Maist pasidalindavom patys. Vliau tuši ind
tie patys atvežjai pasiimdavo.

26



Dienos metu lageryje kalini beveik nesima-

tydavo, tik retkariais pasirodydavo vienas kitas

lietuvis garbs kalinys. Kiek atokiau nuo ms
maiau kun. Lipnin. Kart pastebjau perei-

nant per aikšt kun. prof. Yl ir inž. P. Narut.

Kit beveik nesimat arba negalima buvo atpa-

žinti, nes buvo gerokai suvarg.

Laukme, k darys su mumis. Joks esesinin-

kas nesirod ir niekas nieko mums nesak. Ir taip

prajo visa diena.

Piet gavome po samt kiek geresns sriubos,

o vakarienei — po duonos riekut, aptept mar-

meladu, ir tokios pat kavos. Po sumuštiniais vl
radome suvyniot popieri cigarei.

Iš tarpdurio, vis stebjau ar nepamatysiu dau-

giau pažstam lietuvi. Nei vieno daugiau ne-

maiau.
Taip atjo ir vakaras. Temstant, be jokio ra-

ginimo, vl sulindome barakus nakvynei.

Man vis neišjo iš galvos mintis, kodl mums
niekas nieko nedaro ir nesako. Kas gi, pagaliau^

ia yra? Pradjo visokios mintys lsti galv.

Daugiausia vargino klausimas, k jie su mumis
darys. Ir taip vairiai galvodamas, nejuiomis už-
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migau. Sapnavau, jog kažkur skraidžiau. Apa-

ioje maiau slankiojanius juodus šešlius. . . Per

miegus dažnai išgirsdavau duslius automatini

ginkl šaudymus, lyg tai kažkur toli, lyg tai kaž-

kur po žemmis. Tie dusls švi garsai kl
nerim.

Po kurio laiko sužinojau, kad tai buvo šau-

domi lenk partizanai ir Pranczijos žydai, ku-

riuos atvar j lager praeit naktj. Tik tada pa-

aiškjo, kodl mums niekas nieko nesak ir nieko

nedar, nes esesininkai buvo labai užimti, benai-

kinant daug atvaryt nelaiming žmoni.
Šaudymai prie krematoriumo ir deginimas

vykdavo kiekvien nakt. Pats lageris buvo per-

krautas. Sušaudytus žmones kiti kaliniai turdavo
sunešti krematorium ir ten juos deginti. Tai

buvo labai žiaurs vaizdai.

VYKSTAME NEžINOMYBEN
Rytui auštant, prie barako dur pasigirdo

triukšmas. Staiga triukšmingai atsidar barako

durys ir vid jo keletas esesinink. Vienas j
piktu balsu sušuko:

— Kelt, ir bgte barako aikštel

!

Šokom greitai iš guoli. Kadangi guljom ap-

sireng, greit išbgome išsigand pro duris. Už
dur pamaiau br ginkluot esesinink. Per-

bgo sukreiantis baims jausmas, kad gal varys

krematorium, ir bsime sunaikinti, kaip dešim-

tys tkstani kit nelaiming žmoni.
Greit mus surikiavo po tris ir išved t pat

spygliuotomis vielomis išpint lagerio koridori.
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Vieni drebjo šaltame rytmetyje, kiti baims ap-

imti ir kamuojami klausimo — kas dabar bus?

Visus var tuo paiu keliu, kuriuo ia atvar. Iš-

jom laukan per tuos paius baisius vartus, per

kuriuos ia jom. Apsupti ginkluot automatais

sargybini, jome keliu tolyn nuo baisiojo lage-

rio. Pajus ilgok laiko tarp, ved mus trau-

kini stot. Stotis atrod neperdidel, pilna vai-

riomis uniformomis kariuomens. Daug matsi
ir civilini žmoni.

Mus suvar gyvulinius vagonus, specialiai

parengtus suimtiesiems vežioti. Vagonuose ne-

buvo kur atsissti, reikjo vis laik stovti. Ne-

buvo ir joki išviei. Sargybiniams viename va-

gono gale buvo rengta su specialia pertvara vieta,

kur buvo galima patogiai sdti ir stebti suim-

tuosius. Toje pertvaroje buvo keturi esesininkai

su atkištais mus ir parengtais šauti automatais.

Vieni stovjo, o kiti sdjo. Per tam tikr laik
vis pasimainydavo.

Netrukus traukinys pajudjo. Važiavom per

gražias apylinkes, gražiai sutvarkytus kius ir

miestelius, stotyse kartais sustodami. Visur ma-
tsi kariuomens ir civilini žmoni didelis jud-
jimas. Vienoje didelje traukini stotyje ms
traukinys sustojo. Pro šal važiavo traukinys,

prigrstas bganiais nuo bolševik žmonmis.
Viename vagone pastebjau kelet iš iurlionio

Ansamblio pažstam veid. Pasirodo, tame trau-

kinyje važiavo bgantis nuo bolševik visas iur-
lionio Ansamblis ir daugyb lietuvi.
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Po kurio laiko ms traukinys vl pajudjo.

Saul jau buvo gerokai po vidurdienio. Tiek daug

valand išstovjus, kojos labai pavargo, tiesiog

linko. Be to, lengvus gamtos reikalus atlikome

viename kampe, nes ms niekur neišleido. Oras

pasidar dvokiantis.

Pavažiavus kelet valand, vl važiavome

didel geležinkeli stot. ia žmoni buvo labai di-

del spstis — pilnas peronas. Žmons pro vie-

nas kit vos galjo praeiti. Ms traukinys su-

stojo gale perono. Iš gretimo vagono išlipo brys
esesinink, kurie važiavo atskirai, kaip ms pa-

lyda. Jie tuojau pradjo mus skaiiuoti. Padar
tuši aikštel prie ms vagon. Tada tankiai

apstojo t aikštel ratu, nuo pat vagono dur,
atidar vagono užrakintas duris ir liep visiems

išlipti laukan ir sustoti aikštelje. Sujome visi

aikštel ir sustojome netvarkingai. Tada vyresny-

sis liep visiems tuoj nusismaukti kelnes ir ia
pat atlikti visus gamtos reikalus. Buvo labai ne-

patogu, nes aplinkui stebjo žmons. Žinoma, ne-

buvo kas daryti. Geriau ia, negu kelnes. Ne-

malonus dvokimas tuojau pasklido visoj aplinkoj.

Biauresnio vaizdo tkstani žmoni akivaizdoje

negaljo bti. Kai mes perono aikštje, žmoni
minios akivaizdoje atlikinjome gamtos reikalus,

esesininkai mus saugojo su automatais, atkreip-

tais tupinius. Tuojau rus belaisviai visk
išval.
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Atlikus gamtos reikal, tuojau liep gržti

vagon. Sulipus j vid, durys vl buvo užrakintos.

Kai mes vl pajudjom tolyn, saul jau buvo visai

pavakaryje. Bevažiuojant visai sutemo. Nuo ilgo

stovjimo jautsi labai didelis nuovargis. Labai

kankino alkis, nes niekur niekas n vandens ne-

dav. Laukme, gal kur nors išlaipins nakvynei,

bet veltui. Atrod, kad važiuosime vis nakt. Ir

taip bevažiuojant nakties metu, horizonte prad-
jo rodytis kaln siluetai. Traukinys sustojo tik

vlai vakare mažoj stotelj. Tuojau išlipo esesi-

ninkai ir atrakin vagono duris liep lipti laukan.

Išlipus, visus surikiavo po tris rikiuot ir išžy-

giavom keliuku tams. Po kokios valandos ke-

lions, tolumoje, tarpkalnje, pamatm didel

švies pašvaist. Priartjus ariau, pamatm
spygliuotomis vielomis apipintus aukštus vartus.

Viršuje didelm raidm buvo parašyta: **GROSS
ROSEN KONZENTRATIONS LAGER". Dar
baisesni vartai ir spygliuotos elektrifikuotos tvo-

ros negu Štuthofo.

Atsidarius vartams, pasitiko kitas sargybi-

ni brys. Staiga išgirdom lietuvišk komand:
— Paskui mane, žengte marš!
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Lietuviška komanda mus labai nustebino.

Mus ved pro vairius barakus, elektrifikuotomis

dvigubomis tvoromis izoliuotus. Kit sargybini

užpakalyje nebuvo. Staiga sustojom prie vieno di-

delio, gerai apšviesto barako. Atveds esesinin-

kas škteljo lietuviškai:

— Tai js buvein. Pasirinkite barake lovas

savo nuožira ir galite gulti. K tursite daryti,

bus pranešta rjrtoj.

Pradjus visiems eiti barak, sargybinis vis

stovjo ir sek akimis kiekvien. Nordamas pa-

matyti, kas ia per "lietuvis", prijau ariau. Na,
ir žiriu — senas mano pažstamas iš Panevžio
laik. Mobilizacijos laiku Panevžyje buvau civi-

lins apsaugos vyresniuoju, o tas esesininkas

buvo mano pavaduotojas. Mudu labai gerai sugy-

venome. Ir vliau, iki karo, vis laik palaikme
draugiškus santykius.

Tuojau pažino ir jis mane. Greit prijo ir

draugiškai pasisveiknio. Pasisveikins, išdrož
pamoksl, kad kaip mes drstame priešintis tokiai

vokiškai galybei, kuri tuoj gali visus sumindžioti,

ir taip toliau, ir taip toliau. . . Užbaigs pamoksl,
vis dlto draugiškai prabilo: "Dlei ms drau-

gišk santyki praeityje aš jums padsiu, kiek

galsiu".

— Žinokite, — sako jis, — ia yra naikinimo

lageris tiems, kurie eina prieš vokišk valdži.

Kaliniai baisiose slygose turi laužti ia kalnuose

pilkj granit. Kaip matte, daug kur geležin-

keli pabgiai apipilti pilkojo granito laužu. Tai
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daugiausia tik kalini darbas. Kalimai šiame bai-

siame darbe ištesi tik nuo trij iki penki mne-
si. Dauguma žsta sprogdinant akmens blokus.

Kiti miršta nuo baisaus darbo ir išbadjimo.

Šie žodžiai mane labai sukrt. Jei likimas

mus išgelbjo iš Stuthof K.Z., kur buvome atvežti

sunaikinimui, tai ia vl pajutome t pai baim.

Nemaiau reikalo jam aiškinti padt, kaip

mes ia pakliuvom. Apsikeitm keliais paprastais

sakiniais. Jis pasak, kad rytojaus dien vl bus

su mumis ir tada galsime daugiau pasikalbti,

o dabar leido eiti gulti.

Matydamas ms naujo prižirtojo drau-

gišk laikysen, priminiau, kad esame labai pa-

varg ir beveik para kaip nieko nevalg. Jis po

t žodži labai susirpino. Kiek pagalvojs pa-

sak, kad bandysis parpinti mums ko nors

nžksti.

— Paprastai, — sako jis, — daug vairaus

maisto lieka nuo lagerio administracijos, ir tas

maistas yra išmetamas. Aš nubgsiu virtuv ir,

jei dar k nors rasiu, greit atnešiu. Virtuvje

dirba vienas mano draugas.

Ir tikrai, po keliolikos minui jis mums pri-

stat vairi maisto likui ir gerok puod ma-

karon sriubos. Nors tas maistas, skirtas išmeti-

mui, ir taip gerai neatrod, bet mums išalkusiems

buvo tikra palaima.

Pasistiprins, atsisveikinau su biiulišku

esesininku ir nujau gulti. Silpnoje elektros švie-

soje susiradau tuši lov. Lovoje buvo tik tru-
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ptis sutrint šiaud ir daugiau nieko. Didelio

nuovargio slegiamas, virtau kaip pkin guol

ir greitai užmigau.

Miegodamas jutau, jog kažkas rplioja per

veid ir atlap krtin. Gal gale pabudau, per-

braukiau ranka per veid, ir žiriu — pilna sauja

blaki. Greit šokau iš lovos, nusipuriau nuo vei-

do ir kaklo blakes. Tuojau nusivilkau marškinius

bei kelnes ir iškraiau ten prilindusias blakes.

Apsivilks be blaki drabužiais, pradjau galvoti

k reiks daryti. Viename kampe stovjo kd
panašus daiktas, o netoliese radau ir taburet

(kd, bet be atramos). Atsisds ant tos kds,
atsilošiau atram, o kojas pasidjau ant tabu-

rets. Tokiu bdu pradjau snausti, ir taip su-

laukiau ryto.

Rytmet, jau saulei patekjus, pakl visus

tas geradaris esesininkas. Lauke parod šalto

vandens lov, kuriame buvo galima apsiprausti,

ir pats nujo.

Po pusvalandžio gržo su dviem maisto išve-

žiotojais kaliniais, kurie atvež kav ir sumuš-

tinius. Pusryiai, dka mano pažstamo apsukru-

mo, buvo žymiai geresni negu kit kalini. Pa-

valgius, liep palaukti barake, kol jis sugršis.
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Geradaris esesininkas gržo už koki poros

valand. Tuomet aš su juo pasidalinau praeities

ir dabarties spdžiais. Pasikalbjim baigus, jis

pasak, kad dabar eisime pirt. Visus išrikiavo

po du ir žygiavome pirties link. Pirtis gana di-

del. Lubose lygiagreiai išvesti geležiniai vamz-

džiai, iš kuri trykšta vanduo.

— Normaliai kaliniams ia duodamas tik šal-

tas vanduo, — tar jis, — bet js gausite šilto

vandens ir šiokio tokio muilo. Be to, laikas ne-

ribotas, nors kiti kaliniai turi nusiprausti tik

per penkias minutes.

Išsimaudme visiškai gerai. Vliau po du iš-

sirikiavome kieme. Iš ia vl mus nuved t
pat barak.

Pietus vl gavome pagerintus; taip pat ir

vakarien. jokius darbus ms nevar; buvome

kaip tikri sveiai.

Po vakariens pasiskundžiau savo draugiš-

kam esesininkui, ar jis negalt mums parpinti

švaresnio barako, nes dabartiniame barake pra-

eit nakt negaljome miegoti dl daugybs

blaki.
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— To, — sako jis, — negaliu padaryti. Da-

rykite kaip išmanote ir ieškokite bdo kaip nors

apsiginti nuo blaki; gal vliau kas pasikeis.

Kaip vliau teko sužinoti, šitame žmoni nai-

kinimo lageryje tyia kaliniai apleisti blakmis,

kad daugiau bt kankinami.

Praleidom ir antr baisi nakt. Blaks buvo

dar kyresns. Antra naktis buvo beveik be miego.

Ryte vl mus prikl tas pats mano draugas

esesininkas. Nusiprausus, kav atvež ir vl tie

patys kaliniai. Duonos su marmeladu gavome
daug daugiau kaip kiti kaliniai. Pusryi metu

atjo trys esesininkai karininkai, kur laik pa-

vaikštinjo ir, pasižirj mus, nieko nesak,

vl išjo. Galvojome — k tai reiškia? Joki
ženkl nra, kad varys darb.

Pavalg susdom barake. Kai kas atsigul ir

laukm kažko. . . Visokios mintys lindo galv.

Po kurio laiko atjo ir vl tas pats draugas

esesininkus ir, visus išrikiavs po keturis, nuved
barak-sal. Sals gale, netoli didžij dur,

visus sustat, bet neištar nei žodžio. Visi stov-

jom nerams, ir kažko laukme. . Po kurio laiko

pasirod duryse lagerio komendantas su keturiais

karininkais esesininkais. Lietuvis esesininkas su-

komandavo lietuviškai : Ramiai ! Visi išsitempm.

Komendantas rankos mosteljimu dav ženkl
laisvai. Truput atsipalaidavom ir temp žvilgs-

nius žirjom karininkus, k jie pasakys.

Komendantas rankoje turjo balto popieriaus
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lap. Maniau, kad mums perskaitys mirties

sprendim, kaip sukilliams prieš vokiei val-

dži. Iškilmingai jam atsistojus prieš mus, iš šon
sustojo po du karininkus. Pakls prieš akis mi-

nt balto popieriaus lap, pradjo skaityti, o

mano buvs draugas esesininkas vert lietuvi

kalb. Tai buvo pulkininko Byronto atsišaukimas

i lietuvi taut, kad visi buv generolo Plechavi-

iaus dalini vyrai, kurie yra pabg ir slapstosi

po generolo Plechaviiaus štabo sumimo, kvie-

iami vl gržti atgal ir kovoti kartu su vokieiais

prieš bendr prieš — bolševikus. . .

Po to buvo pranešta, kad mums bausm nu-

imama ir bsime panaudoti vokiei kariuomens

daliniuose fiziniams darbams. Tuoj pat bsime
gržinti Štuthof atgal.

gržtame { ŠTUTHOF

Ceremonijoms užsibaigus gavome pagerintus

pietus. Po piet, su maža palyda tuoj išžygia-

vome tuo paiu keliu traukini stotel. Esesi-

ninkai, kurie mus ved j stot, buvo daug švel-

nesni. Manau, kad tas mano draugas esesininkas

jau iš anksto žinojo, kad mus iš ia greitai išveš.

Labai nustebome, kai mus susodino nebe

kiaulinius vagonus, o keleivinius, nors ir ne-

labai kokius. Kažkaip pasijutome žmonmis be-

es. Sargybiniai vaikštinjo tik vagono korido-

riais ir visai nieko nesak.

Atgal važiavome per tuos paius miestus.
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Visur stotyse matsi daugyb žmoni. Tai dau-

giausia pabgliai nuo fronto. Š kart traukini

stotis lengviau pervažiavome. Dar saulei nenusi-

leidus, vl pasiekme Štuthof. Elektrins spyg-

liuotos aukštos tvoros vl mus išgsdino. Visa

laim — baisieji spygliuot viel vartai nebeatsi-

vr. Mus patalpino vien didel barak, toliau

už baisij viel. ia lovose buvo pakankamai

šiaud ; taip pat ir šiaudais prikimšt pagalvli.

Be to, buvo balta paklod pasikloti ir milin ant-

klod apsikloti. Visur buvo labai švaru ir joki
blaki ar parazit nebuvo. Deja, greit pasirod,

kad toji švara ir buvo ms kankintojas.

Vos tik pasirinkus lovas barake ir apsiprau-

sus ilgame lovyje su šaltu vandeniu, atvež bak
kažko panašaus sriub. "Skaniai" pavakarie-

niav, gavome leidim eiti gulti. Taip kelias die-

nas beveik be miego iškankinti, miegojome kaip

užmušti.

Penkt valand ryte esesininkas švilpuku ir

riksmu mus pažadino. Leido pus valandos lo-

voms pakloti, nusiprausti ir apsirengti. Po to

išrikiavo visus lauke, prie barako. Atjo SS vir-

šila ir pora puskarininki. Viršila tuojau perskai-

t dienos darb program: keltis penkt valand
rjrte, per valand lovas pakloti, nusiprausti, nusi-

skusti barzdas ir papusryiauti.
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Pilnai save atpsitvark, šešt valand jau

tursime bti išsirikiav lauke, prie barako, dar-

bams; dvylikt valand iki pirmos — piets ir

poilsis (bet ne gulti)
;
pirm valand jau turime

bti vl išsirikiav darbams; nuo septintos va-

landos vakaro ligi vienuoliktos valandos vakaro

išvalymas barako, susitvarkymas, švara ir apži-
rjimas darbo rb; vienuolikt valand patikri-

nimas, ir turi bti visi lovose; šiaip sau, bet ku-

riuo laiku prigulti draudžiama. (Gerai tos dieno-

tvarks nebeatsimenu, gal ir klystu kai kur.)

Perskaits dienotvark, viršila paskyr vien
SS puskarinink tiesioginiu ms viršininku, ku-

ris ves mus vairius darbus ir užsimimus.

SS puskarininkio pavaduotojas, mažo gio, biau-

rios išvaizdos SS grandinis, mus žirjo kaip

vergus.

Po viršinink paskyrimo, nuved mus san-

dl ir išdav sulopytus drobinius darbo rbus,
kurie skyrsi nuo kit kalini.

Jau iš pat pradžios nauji ms viršininkai

parod savo brutalum; ypatingai pavaduotojas,

dar mums bebnant darbo rb sandlyje. Apsi-

reng naujais "liuksusiniais*' drabužiais, atrod-
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me kaip tikri valkatos. Vos išjus iš sandlio, pa-

rod kokia turi bti tvarka ir švara barake ; taip

pat ir aplink barako aikšt.

Iki piet sak išrauti piktžoles aplink bara-

k ir iš aikšts pakraši, surinkti aplink barak
šiukšles, visk supilti šiukšli džes ir nunešti

} tolokai esani šiukšlms skirt viet. Po to rei-

kjo nuplauti j barak vedanius laiptus ir iš-

plauti patj barak.

Rodos, dirbom sžiningai, bet naujieji virši-

ninkai vis ieškojo priekabi, nuolatos lieiksi ir

net norjo vien kit apspardyti. Vadino l;laul-

mis, tinginiais ir panašiai. Štai kaip "gražiai"

naciai sutiko Lietuvos karinus ir juos pasvei-

kino.

Po piet, užsrbus šiokios tokios sriubos, nu-

var su rankiniais vežimliais j šiukšli supylimo

viet, iš kur su rankiniais vežimliais tas šiukšles

turjome vežti tolokai esani raiste deginimo

viet. Esesininkai vis škavo ir keiksi, kad per-

ltai dirbame.

Baigus darb, tuos vežimlius turjome šva-

riai išplauti ir nuvežti ten, iš kur pamme.
Po vakariens, apsitvarkymo laiku, kuri

rbai buvo darbo metu sutepti ar plšti, turjom
švariai sutvarkyti.

Ir tokiu bdu prasidjo kasdieninis "mušt-

ras" — greiiau, greiiau, tinginiai, ir t.t. Nors

ir dl mažiausio niekniekio, imdavo vaikyti po

lauk: bgti, gult ir vl kelti ir bgti, ir taip be

galo. Taip belakstant, apsipildavome pfakaitu ir
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veidai aplipdavo dulkmis. Be to, drabužiai išsi-

purvindavome, o vakare turdavom juos švariai

išplauti. Jei rasdavo pas kur koki dmel, tas

atsitps turdavo eiti žsele apie ketvirtadal

kilometro skalbimo viet ir vl plauti. Tokie

reiškiniai kartodavosi kasdien.

Po vakariens tuojau šokome plautis, tvar-

kytis, siti ir visk švarinti. Po patikrinimo, de-

šimt valand, sakymas gulti. Lovos paruošimui,

nusirengimui ir atsigulimui duota tik penkios mi-

nuts. Kas nespja laiku apsitvarkyti, turi tuojau

keltis ir, mažiausia, dešimt kart apibgti aplink

barak, ir per penkias minutes vl atsigulti. Tai

kasdieninis reiškinys.

Kasdien varydavo vairiausius, dažnai sun-

kius ir nešvarius darbus, nieko bendro neturin-

ius su kariuomens tvarka.

Maždaug po mnesio laiko, iki piet, sisda-

vo kur nors fiziniai dirbti, o po piet pradjo vesti

didel aikšt, tolokai už barak, ir pradjo mo-

kinti kariškos rikiuots. Atrod, kad norta kiek

apmokyti ir tuoj sisti front prieš bolševikus.

Toks rikiuots apmokinimas buvo daugiau

panašus kankinim. Visaip vaikydavo po aikšt,

liepdavo bgti, gulti, keltis, šliaužti, ropoti. Su-

galvodavo visoki variant. O jei jiems atrodyda-

vo, kad per ltai vykdome esesininko komand,
tai, brolyti, tiek imdavo kankinti, kad net kvapo

atgauti negaldavom. Po toki "muštr", bara-

k grždavom beveik pusgyviai. Iki dešimtos va-

landos neturjom teiss nei prissti, nei prigulti.
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Po patikrinimo krisdavom lovas kaip maišai.

Tik žirk, vos užmigus, komanda kelti ir sustoti

prie savo lov. Tai reiškia, kad esesininkas su-

rado barake ant grind kok nors maž šapeliuk.

T šapeliuk turdavom dti paklod ir, pam
už paklods krašt, bgti visi aplink barak bent

dešimt kart. Ir taip beveik kas nakt panašios

scenos kartodavosi. O kartais, sidj paklod

kok nors šiaudel, bgdami aplink barak tur-

davom bliauti ar rkti visokiais balsais.

Badu kankinimas, tai buvo naciškas metodas

savo priešus visai nualinti. Jei kur nors nutver-

davau bulvs luob ar žali bulv, nesvarbu kad

žemta, tuojau suvalgydavau. Lauke bedirbant,

atveždavo bak sriubos. Tai vanden piaustyta

keletas bulvi ir barstyta koki nors milt. Tos

tariamosios sriubos gaudavom po samt. Išpils-

ius t sriub, ant bakos krašt likdavo sriubos

likui. Išbadj vyrukai puldavo prie tos ba-
kos ir pirštu braukdavo tiek per bakos vid, tiek

ir per jos kraštus, kad nors šiek tiek suiupt dar

likui, ir pirštus kišdavo sau bum. O vokie-

tis, stovdamas šalia bakos, duodavo pagaliu

per galvas.
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Lagerio rajone dažnai pavieniai kaliniai k
nors dirbdavo: taisydavo šaligatvius, raudavo

žoles ar k nors panašaus dirbdavo. Praeidami

esesininkai beveik visuomet dirbanius kalinius

apmušdavo. Dažnai mušdavo ir spardydavo net

iki užmušimo. Mušamas kalinys atsiklaupdavo

prieš mušjus ir galv prispausdavo prie žems,

kaip šunytis.

ia vokieiai esesininkai buvo lyg dievaiiai.

Kart pastebjau, kad lageryje dirba civilinis tar-

nautojas. Jis kartais pasirodydavo netoli ms
barako, o jo dukra dažnai stovdavo netoliese ir

žirdavo j mus, kai mus varydavo darbus.

Vliau sužinojau, kad tas civilinis tarnauto-

jas yra Lietuvos vokietis. Pradjau ieškoti pro-

gos jo paklausti, kas dedasi Lietuvoje. Kart man
valant aikšt, jo pro šal to tarnautojo dukra.

Aš j prašnekinau, klausdamas, gal ji žino, kas

dedasi Lietuvoje. Ji tuoj susidomjo manimi ir

pradjo su manim kalbti. Bet, nelaimei, to taria-

mojo ms viršininko pavaduotojas pastebjo.

Staiga sušuko žvrišku balsu bgte pas j. Tuo-

jau nusived labai dulkt žems plot, kur buvo
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smulkus smlis, sumaišytas su sutrintomis dur-

pmis ir m vaikyti po t dulkin plot: greit

bgt, gult, šliaužt ir vl kelt. . . Ir tol šlo, kol

nebeatgavau kvapo. Burna ir nosis buvo pilnos

juod dulki, o akimis vos bemaiau.

Dažnai, kai sugrjždavom iš darb ir jau b-
davom prie pat barako, jei jo komandos "stok'*

tinkamai neišpildydavom ar per kreivai rikiuot-

je sustodavom, tada turdavom žsele eiti aplink

barak. Žsele einant, labai greit pakirsdavo ko-

jas, ir nemažai vyruk tuojau išvirsdavo. Tada
apsiputoj esesininkai šaukdavo ir spirdavo už-

pakal. Jei kas nepatikdavo, kartais pastatydavo

lietui lyjant prieš vj. Ir taip išstovti reikdavo
valandomis. Taip kartodavosi beveik kasdien. Jau
po mnesio vyruk nosys ištso ir žandikauliai

išlindo. Niekad nemaniau, kad tokioje kultrin-

goje tautoje yra tiek daug sužvrjusi žmoni.

Mes gi jokiam vokieiui nieko blogo nebuvom
padar, o vokieiai su mumis elgsi blogiau kaip

su gyvuliais. Kiekvienas pasižadjom sau, kad, jei

po karo dar liksime gyvi, tai keršysime kiekvie-

nam vokieiui, nežirint kur j sutiksim.

Kartais man tekdavo nueiti sandl pakeis-

ti visai susidvjusius ir suplyšusius darbo rbus.
Sandlyje t rb buvo begal. Kart ten nujs
pamaiau tarp t krv rb vaikšiojant kali-

n. Gi žiriu — kun. prof. Yla. Jis tuo metu iš-

davinjo kaliniams rbus. Apsidairs aplinkui, ar

niekas nemato, tyliai užkalbinau. Jis parod ženk-
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lu, kad biau labai atsargus. Vistik keliais sa-

kiniais apsikeitm.

Po to vykio dar teko kelet kart bti san-

dlyje. Ir taip aš iš jo sužinodavau daug naujien.

Svarbiausia naujiena buvo, kada jis praneš, jog

sjungininkai jau išsikl. Tai reišk, kad ms
laisv jau nebetoli. O po sjunginink išsiklimo

ir ms žvrys kiek sužmoniškjo.

Netrukus mums paskyr nauj vadov. Tai

buvo ekoslovakijos vokietis, SS puskarininkis,

kuris gržo iš fronto sužeistas, bet jau išgijs.

Tuo tarpu abu senuosius esesininkus - žvris iš-

siunt front. Naujasis ms viršininkas jau

buvo visai kitoks žmogus. Jis škaudavo antms
tik kada matydavo aukštesni viršininkai, arba

išsiveds kur nors aikšt ar krmus rikiuo-

ts kariškam apmokymui. Šiaip visur elgdavosi

žmoniškai.

Naujajam vadovui permus pareigas, jau ne-

bereikjo eiti priešpiet paprastus darbus; jom
tik kariškos rikiuots apmokym. Visokie dieni-

niai ir naktiniai kankinimai pasibaig.

IŠSIUNTIMAS KARALIAUI

Naujajam vršininkui nebeilgai teko bti su

mumis — vos kelias savaites. Maždaug po trij

mnesi Štuthofo kankynes perm Luftwaff.
Luftwaffs kari priežiroje mus išvež Kara-

liaui, priešlktuvinei artilerijai apkas kasti.

Tie Liuftwaffs kariai "buvo jau visai kitokie

žmons. ia ir maistas buvo geresnis, ir mes pasi-
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jutome ir vl es žmons. Niekas nesikabinjo ir

neškavo be reikalo. Prie priešlktuvini patran-

k nedaug reikjo dirbti. Ms stovykla buvo už

miesto, apie trys kilometrai atstu. Laisvu laiku

galjom nueiti ir miest. Pro Karaliaui teka

Prege up. ia pora laiv net iš Lietuvos buvo

sustoj. Tuojau buvau nujs aplankyti atplau-

kusi tautiei. Daug k išgirdau apie Lietuvos

padt.
Mums ia bebnant, pergyvenom didj Ka-

raliauiaus bombardavim. Pabg iš miesto

laukus, sugulm ant žems. Iš trij kilometr
atstumo žirint, atrod, kad ant miesto nusileido

pragaras. Nuo padegamj bomb sukeltos lieps-

nos kilo padanges. Šiurps bomb sprogimai

drebino žem. Mums begulint ant plikos žems,
\drš ms skrido švilpdami priešlktuvini pa-

trank sviediniai. Kadangi mes nesupratome, kas

yra tas bauginantis švilpimas, tai labai bijojome.

Atrod, kad bombos krinta ant ms. Iš baims
kai kurie sulindo netoliese esanias šieno kupe-

tas. Prožektori kryžmins šviesos gaud lktu-

vus. J nušviesti lktuvai aiškiai matsi beskren-

d virš miesto. Aplinkui juos sproginjo prieš-

lktuviniai sviediniai, bet lktuvai kaip skrido,

taip ir skrisdavo. J skrido šimtai, bet numušt
tematme tik vien. Tas pats buvo ir antrj
nakt. Atrod, kad iš miesto liks tik griuvsiai

ir degsiai.
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Po bombardavimo, aliarm atšaukus, tur-

jom vykti miest padti gelbti žmones ir gais-

rus gesinti. važiavus j miest, matsi nuostabiai

baisus vaizdas, nes sugriaut nam rsiuose buvo

pilna sudegusi ir užmušt žmoni. Girdjosi pa-

galbos šauksmai ir garss verksmai. Nežinojom

k daryti ir už ko tvertis. Nuo visur esam lieps-

n pradjo darytis trošku. Mums begelbstint

žmones, nepastebjome kaip buvome liepsn ap-

supti ir vos spjom iš j išbgti.

Per t dviej nakt bombardavim žuvo de-

šimtys tkstani žmoni. Didel miesto dalis

buvo sugriauta ir sudeginta. Dienos metu, kai

gaisrai beveik buvo apgesinti, vl turjome mies-

te iš užgriaut rsi ištraukti lavonus ir dar

pusgyvius žmones. Tokio vaizdo niekuomet dau-

giau nebenoriau matyti.

Po poros dien, kai jau viskas buvo aptvar-

kyta, su pora draug išjau miest pasižirti.

Iš graži park liko tik medži stagarai. Visur

buvo prista padegamj bomb, kurios matsi

smigusios žem. Dauguma gatvi buvo tik vie-

ni griuvsiai. Prege (Priegliaus) upje bgli
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laivai nenukentjo.

Karaliauiuje išbuvome apie dvi savaites.

Mažai k teko dirbti, išskyrus darbus po miesto

bombardavimo. Stovjusieji prie Karaliauiaus

vokiei kariniai daliniai vis laik buvo užimti

miesto griuvsi valymu, užmuštj laidojimu ir

sužeistj gabenimu ligonines bei jiems sutei-

kimu pirmosios pagalbos. Gal dl to ir ms ne-

var prie priešlktuvins artilerijos apkas kasti.

PALIEKAME KARALIAUI

Po kiek laiko mus išvež j Stettin', kur tu-

rjome dirbti parengiamuosius darbus bunkeri
statybai, ia kartais tekdavo ir sunkiai padir-

bti. Dažnai dienos metu dideliame aukštyje už-

skiisdavo po kelet angl bomboneši. Priešlktu-

vin gynyba tuojau praddavo šaudyti. Matyda-
vau kaip aplinkui lktuvus sproginjo sviediniai,

bet lktuvai priskrisdavo, atrodo, nieko nebodami.

Mums bebnant Stettin'e, iš rytuose besani
lietuvi batalion buvo atkeltos dvi lietuvi kuo-

pos, kuri skaiiuje buvo du lietuviai daktarai,

bet jau su vokiei karinink uniformomis. J
vien labai gerai pažinojau. Tai buvo daktaras

Stasiukaitis (buvs didelis ateitinink veikjas).

Antrojo pavards nebeprisimenu.

Minti daktarai turjo atskir kambar ir

gyveno atskirai nuo kareivi. Kiekviena proga
aš juos aplankydavau. Jie papasakodavo vairi
žiauri pergyvenim rytuose. Vokiei frontas

jau gerokai braškjo. Tuo pasiremdami, mgino-
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me pramatyti karo pabaig.

Vien pavakar paskelb oro pavoj. Prane-

š, kad atskrenda didelis skaiius bomboneši.

Greit visi subgom slptuv. Ir tuojau pradjo

kristi
i
miest ir ant ms galv bombos. Visa

slptuv virpjo, o cemento gabaliukai krito ant

grind. Atrod, kad žem sibuoja. Elektros švie-

sa mirkiojo ir, pagaliau, užgeso. Maniau, kad

bsime užgriauti.

Po kurio laiko bombardavimas pradjo ap-

rimti ir visai sustojo. Pagaliau ir oro pavojus

buvo atšauktas, bet dar nebuvo leista išeiti iš

slptuvs. Dr. Stasiukaitis, bdamas vokiei ka-

rininko uniformoje, nelauk pranešimo išeiti iš

slptuvs ir panoro kiek išlinds pasižvalgyti ,kas

darosi aplinkui. Vos tik jam išjus lauk, stai-

giai jam kirto j sprand, turbt, priešlktuvins

patrankos sviedinio šuk. Dr. Stasiukaitis vie-

toje sukrito. Tuojau buvo nuvežtas ligonin. At-

rodo, jau bevežant ligonin jis mir. Mums ne-

teko dalyvauti dr. Stasiukaiio laidotuvse, ir

nežinau kur jis bvuo palaidotas.

Dr. Stasiukaitis buvo labai gabus ir geras

kalbtojas. Daug buvo galima ateityje iš jo tiktis.

Jo mirtis buvo didelis nuostolis tiek Lietuvai, tiek

ir lietuviams. Tai buvo žmogus, kuris visiems ir

visada stengdavosi pagelbti. Netiktas ir žiau-

rus likimas per anksti nutrauk jo gyvenimo gij,

Be galo buvo jo gaila ne tik kaip idjos draugo,

bet ir kaip žmogaus.

Por dien prieš jo mirt, begalvodami apie
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savo tautos likim, tikrai tikjom, kad po karo

Lietuva vl bus laisva. Kelet dien prieš dr. Sta-

siukaiio mirt, jis užraš dvi savo nuotraukas

ir adres. Visa tai man teikdamas, jis papraš:
"Jei aš netiktai žsiu, bk liudininkas ir papa-

sakok mano draugams apie mano likim". Taip

pat jis papraš ir mano nuotraukos ir adreso, kar-

tu pasižaddamas, kad, jei aš žsiu, jis papasakos

apie ms susitikim ir mano likim.

Atrodo, dr. Stasiukaitis turjo aišk nujau-

tim apie savo mirt. Aš jo prašym pilnai

vykdžiau.

VL { NAUJ VIET

Po poros savaii, rodos, rugpiio mn. pa-

baigoje, tuojau po dr. Stasiukaiio mirties, mus
išvež Graudenz, prie Weichsel (Visla) priešlk-

tuvinms patrankoms sitvirtinimus ruošti. Ms
darbas buvo supilti aplink patrank maždaug
vieno metro aukšio ir apie dvidešimt metr dia-

metro pylim su nišomis sviediniams sukrauti.

Tokius pylimus turjome rengti tilto apsaugai
iš abiej pusi. Tiltas, js per Visl, buvo labai

didelis ir labai svarbus. Tam darbui atlikti, mus
padalino dvi grupes, maždaug po penkiasdešimt
vyr. Kiekvienai trij patrank baterijai reikjo
ruošti atskirus, netoli vienas nuo kito, sitvir-

tinimus.
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I baterijos stovjimo viet nuved grup, ku-

rioje ir aš buvau. Baterijoje radome jau daug dar-

b padaryta. Joje stovjo trys priešlktmdns pa-

trankos, apie kurias reikjo tik užbaigti pylimus

ir galutinai sutvarkyti palapines, kuriose tursi-

me gyventi.

Pirmiausia baigme statyti palapines, kad tu-

rtume kur miegoti, nes baterija buvo pastatyta

gryname lauke. Iki Graudenz miesto mums buvo

apie septyni kilometrai, o iki tilto — apie trys

kilometrai.

Palapins buvo padarytos šešiakamps, ku-

ri kiekviena talpino šešis žmones. Jos buvo deng-

tos faniera ir kastos j žem apie pus metro.

Viduryje palapini stovjo stulpas, ant kurio r-
msi (laiksi) fanieriniai stogai. jimo j

palapi-

nes durys buvo iš praskiriamo brezento. Narai,

kitaip sakant — lovos, buvo sukaltos iš lent, pa-

lapini pasieniais, ant kuri buvo pridta šiaud.

Apsiklojimui turjome plonas antklodes. Vieta

buvo žema ir drgna. Palapini, viduje sunksi iš

žems vanduo. Ryte atsiklus bdavo iki kulniuk

vandens. Kad nesušlaptume koj, padjome prie
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lov pakeltas lentas. Rytmetyje atsiklus, pirmas

darbas buvo kibirais išsemti iš palapini vanden.

Baterijoje buvo tik keletas vokiei. Virši-

ninkas — karininkas. Visi buvo gan padors
žmons; perdaug nerkaudavo ir nespausdavo

prie darb. Nakties metu — visada dviese ir tik

lietuviai — jome sargyb po keturias valandas.

Baterijos viršininko barakas ir raštin buvo

ia pat, prie palapini. Joje jie visi ir gyveno.

Už kokio puskilometrio matsi keletas ki-
nink sodyb, kur buvo galima nematomai su-

kombinuoti papildomo maisto — kukurz. Su-

kurdavome kur nors nuošaliai ugnel ir, pabr
kukurz sauj ant blkos, juos pagruzdindavo-

me. Tai buvo neblogas priedas prie maisto. Tada
Vokietijoje maistas buvo prastas, todl reikjo

kombinuoti.

Už keleto kilometr buvo kepykla. Sunkveži-

mis važiuodavo du kartu per savait parsivežti

duonos. Visada paimdavo iš ms po por vyr
padti pakrauti ir iškrauti sunkvežim.

Bevežant duon ir priartjus prie stovyklos,

važiuodavome šalimai tanki ir žem krm. Ne-

matant šoferiui ir puskarininkiui, kurie sdjo
sunkvežimyje, mes, stovdami ant pakopos sunk-

vežimio užpakalyje, mesdavom krmus po duo-

nos kepaliuk, kur vliau vakare pasiimdavom.

Tai buvo geras priedas prie gaunamo valgio. To-

kia proga pasitaikydavo maždaug kas dvi sa-

vaits.
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Maistas buvo išdalijamas iš vakaro visai die-

nai šalimai maisto sandlio. t davin eidavo

duona, margarinas ir marmeladas.

Kasdien atveždavo kariškoj virtuvj kav,

pietums pagerint sriub ir vakare lies sriub.

Jei negaltumm iš šono sukombinuoti papildomo

maisto, tai bt buv lidnoka.

Maždaug po trij savaii užbaigm visus

stovyklos darbus. Tada pradjo mokinti, kaip rei-

kia šaudyti iš zenitini patrank lktuvus. Tai

be galo sudtingas taikymas. Ištisas dienas treni-

ruodavo, kaip reikia pataikyti skrendant lk-

tuv. Ir, maždaug po savaits tempto darbo, pra-

djom suprasti taikymo aparatr. Prie patran-

kos ir prie taikymo taiso turjo bti bent aštuoni

žmons, kuri kiekvienas turjo savo atskir

uždavin.

Už koki poros kilometr nuoms stovyklos

jo didelis kelias. Šis kelias jo perms saugom
tilt Graudenz ir toliau Vokietijos gilum.

Šiuo keliu pldo nenutrkstamos voros pabgli
iš ryt nuo besiveržiani Vokietijos žem bol-

ševik. J tarpe buvo labai daug besitraukiani
lietuvi. Daug j teko sutikti ir pasikalbti.

Atsitiktinai Graudenze sutikau lietuvait,

kuri važiavo prie Weimar'o esani ligonin,

kaip gailestingoji sesuo. Graudenze ji buvo susto-

jusi porai dien ir aplankms stovykl. Ji buvo

labai draugiška. Palydjus j iki už tilto ir atsi-

sveikinus, ji dav savo bsimj adres ir paža-
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djo man parašyti.

Maždaug tuo metu atvyko iš Brombergo du
lietuviai — vienas karininkas ir vienas puskari-

ninkis. Jie turjo parinkti vyrus, kurie, kaip para-

šiutininkai, bus nuskraidinti j Lietuv. Užsira-

šm, berods, apie aštuoniolika vyr. J tarpe

buvau ir aš, nes labai norjau padti kovojan-

tiems partizanams, ir tuo bdu laikytis ariau
nam. "Su automatais mus išvež iš Lietuvos, su

automatais nukrisime iš dangaus Lietuv" —
taip kalbjom patenkinti, visai negalvodami apie

pasekmes, kurios mus galjo sutikti ten nuskri-

dus. Visi ten laukm, kada prasids apmokymai.

Jau tuo laiku, darbui pasibaigus, laisvai ga-

ljau išeiti j miest. Kart, eidamas kartu su

draugu gatve, garsiai kalbjom lietuviškai. Stai-

ga iš pravažiuojanio arkliais vežimo, kur buvo

dvi merginos, išgirdome lietuviškai "Sveiki lietu-

viai!" Vežimas tuojau sustojo. Mes greit pri-

jome prie vežimo, nordami pamatyti, kas mus
sveikina. Pasirod — važiuoja su maisto produk-

tais dvi Lietuvos vokietaits — repatrijants. Jos

dirba virtuvje, gamindamos maist kasantiems

prieštankinius griovius darbininkams. Virtuvje
jos yra vyresns. Trumpai, bet labai maloniai su

jomis pasikalbjome. Jos mus pakviet btinai
jas aplankyti. Be to, žadjo paremti maistu.
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Pasitaikius pirmai progai, su draugu iške-

liavome aplankyti maloni Lietuvos vokietaii.

Jos gyveno apie 10 kilometr už ms stovyklos.

Reikjo išeiti po darbo, pavakare. Maždaug po

poros valand greito jimo, susiradome savo lie-

tuvaites. Jos gyveno dideliame name, ir prižirjo

didel virtuv. J kambarys buvo prie maisto

sandlio, atskirai nuo kit darbininki. Mus pri-

m labai maloniai. Ant stalo tuojau atsirado ge-

r dalyk, kas mums, peralkusiems, buvo tikros

Velykos. Atsisveikinant, dar pridjo nemažus

krepšiukus vairaus maisto ir pakviet vl apsi-

lankyti.

Pasirodo, joms Vokietijos vokieiai buvo la-

bai skirtingi nuo lietuvi. ia gyvendamos, labai

pasiilgo Lietuvos ir lietuvi. "Pasijutom esanios

lietuvaits, bet ne vokietaits ir nortum gyventi

tik Lietuvoje", abi vokietaits pareišk, mus iš-

lyddamos.
Gržome vlai nakt. Kadangi sargybiniai

buvo ms pai draugai, tai be nuotyki atsi-

gulm. Ant rytojaus, vis dlto, diena buvo sunki.

O vistik tas malonias lietuvaites dar kart ap-

lankme.
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vairiais reikalais tekdavo nueiti Graudenz.

Kart pastebjom kinink nuošalinse daržinse
(pro j aukštus pamatus, kurie nepilnai buvo už-

mryti) džiovinamus tabako lapus. Pasinaudoj
proga, apsirpinom ir rkalais, kad nebereikt
rkoriams badauti.

Jau prasidjo šaliai, ir atjo Kaldos. Dvi

grupes po šešis vyrus jau pašauk parašiutinin-

k mokykl. Pagalvojau, kad jie laimingi, nes gal

greit bus Lietuvoje. Nekantriai laukiau pašau-

kiant ir paskutin grup, kurioje ir aš buvau.

Gruodžio mnes prasidjo šaliai. Sausis ir

vasaris pasiek iki 30°C žemiau nulio. Tai buvo
viena iš šaliausi žiem. Žiemos metu gyvenimas
palapinse pasidar baisus. Neturjom nieko šilto

nei pasikloti, nei užsikloti. Guldavom su tais pa-

iais darbo drabužiais. Palapins buvo nešildo-

mos. Per plyšius kartais pripstydavo sniego.

Vanduo, kuris sunkdavosi iš žems, apsidengdavo

ledu. Kadangi bdavo labai šalta, tai labai daž-

nai tekdavo atlikinti gamtos reikalus. Prasklei-

dus brezentin uždang, vjui nešant snieg, ia
pat visk atlikdavome. Kartais taip dažnai vary-

davo lamkan, kad nebdavo laiko nei atsigulti.

Pasdi, bdavo, ant lovos, ir vl reik bgti laukan.

Ryte atsiklus, reikdavo daužyti led ir su

ledo gabalais išpilti laukan vanden, prisisunkus
iš žems palapines. Ir taip išgyvenom iki vasa-

rio mnesio pabaigos. Tiesiog stebuklas — n vie-

nas sunkiau nesusirgom.

Vasario mnes ir mano grup gavo šaukim
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i parašiutinink mokykl. Buvau labai patenkin-

tas ir laukiau tos dienos, kada reiks išvažiuoti.

Kaip tik tuo paiu metu gavau laišk iš jau

mintos gailestingos sesers. Raš, kad ji jau esanti

gerai sitaisiusi, slygos ir žmons geri, darbas

geras. Primin, kad jei gausiu atostog, galiu ia
atvažiuoti ir pabti bent pora dien, nes ligoni-

ns viršininkas leidžia dirbanij gimines apgy-

venti lankymo metu bent porai dien ligonin-

je dirbanij bendrabutyje. Vietos pakankamai

yra. Be to, ji raš, kad aš sakyiau, jog ess jos

pusbrolis ir tarnauju vokiei kariuomenje.

Kilo mintis pasinaudoti mintos gailestingos

sesers kvietimu ir ta proga pasižvalgyti po Vo-

kietij. Be to, atsirado proga bent kiek atsipalai-

duoti nuo baisaus gyvenimo žiemos metu nešildo-

moje palapinje.

IŠVYKSTU ATOSTOG

Prieš kelet savaiims stovyklai buvo pa-

skirtas naujas viršininkas, ekoslovakiškos kil-

ms. Jis buvo gana draugiškas mums visiems. Be
to, kalbjo rusiškai, o aš rusiškai daug geriau

kalbjau, negu vokiškai.

Nutariau, nors ir melagingu bdu, bandyti

prašyti atostog, nes iki išvaižavimo
j
parašiuti-

nink mokykl dar buvo aštuonios dienos. Ka-

dangi ant voko buvo aiškus ligonins adresas, nu-

js j stovyklos viršiniiiko kambar parodžiau

vok su ligonins adresu ir sakau:

— Mano tvams besitraukiant nuo bolševiki-
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nio antpldžio Vokietij, pakeliui rus lktuvai

užpuol vis pabgli vor ir sužeid mano t-
vus, kurie dabar guli šioje ligoninje. Labai pra-

šyiau tamst duoti man kelet dien atostog
tvus ligoninje aplankyti.

Kadangi laiškas buvo rašytas lietuviškai, tai

buvau tikras, kad jis nieko nesupras ir patiks
k sakiau. Su naujuoju stovyklos viršininku jau

buvau turjs pasikalbjim rusiškai net kelet
kart. Be to, jis jau žinojo, kad esu Lietuvos

karinas, puskarininkio laipsn turintis.

Nieko mans daug neklausinjs išraš pen-

ki dien atostog leidim ir penki dien mais-

to davinj. teikdamas leidim pasak, kad rytoj

jau galsiu išvažiuoti. Traukiniu važiuoti bilieto

pirkti nereiks, nes pakaks parodyti tik š atos-

tog leidim.

Nieko nelauks miau ruoštis kelionei. Dar
gavau iš sandlio neblog karišk milin su pus-

karininkio laipsniu ir vis liutfwafs apyger
uniform.

Iš Graudenzo traukinys išjo po piet. Važia-

vo dažnai sustodamas. Dar nepertoli nuvažiavus,

jau sutemo. Pavažiavus kelet valand nakties

metu, staiga laukuose traukinys sustojo, nes mies-

tas, per kur turjome pervažiuoti, buvo bombar-
duojamas ir skendo ugnyje.
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žirint iš 4 km tolio liepsnojant miest ir

keturi kilometr tolio liepsnojant miest ir

krintanias bombas, atrod, kad tame mieste tik-

ras pragaras atsivr. Visa laim, kad geležin-

kelio stotis buvo tolokai nuo miesto, todl bomb
buvo mažai paliesta. Neužilgo vl pajudjom ir

pravažiavom pro liepsnojant miest. Pavažiavus

kelet valand, traukinys ir vl sustojo laukuose,

nes sekaniame mieste buvo paskelbtas oro pavo-

jus. Pastovj ger pusvaland, vl pajudjom.
Po kiek laiko ir vl oro pavojus mus sustabd.

Ir taip, gal gale, saulei užtekjus privažia-

vom Weimar. Weimaras ir traukini stotis dar

nebuvo bombarduota. Goets miestas atrod lai-

mingas.

Ligonin, kurioje dirbo pažstamoji gailes-

tingoji sesuo, buvo maždaug už šeši kilometr.

Jokio susisiekimo su ligonine nebuvo. Ligonin
turjo savo autobus, kuris važindavo pagal rei-

kal Weimar. Tokiai padiai esant, nutariau

ligonin psias žygiuoti.

Buvo vasario mnesio dvidešimtoji, gana šal-

ta diena. Sniego buvo mažai. Keliaujant trauki-
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niu, vagonai buvo mažai šildomi, tai teko gero-

kai pašaltL

Išlipau iš traukinio sušals. Stotyje kiek ap-

šils, pasiteiravau kaip surasti ligonin. Kiek už-

valgs (kavos gavau stotyje), pradjau keliauti.

Kadangi buvau gerokai sušals, tai jimas mane
atgaivino. Kelias buvo geras, o apylinks buvo

gražios. Netoli ligonins matsi labai aukšt eg-

li miškas. Ligonin buvo kiek aukštesnje vie-

toje ir truput lindusi egli mišk. Atrod labai

gražiai. Vieta kaip tik tinkanti sanatorijai.

Prie dur pasitiko sargybinis, kuris tucau
atidav man pagarb ir paklaus kuo gals pa-

dti. Tenka pastebti, kad Vokietijoje puskari-

ninkis yra vis gerbiamas. Visoje kelionje, b-
nant vokiei puskarininkio uniformoje, man te-

ko susilaukti daug lengvat. Paprašius pašaukti

S. gailesting seser, kuri ia dabar dirba, buvau
tuojau leistas ligonins patalpas.

Pasdjus apie pusvaland svei laukiama-

jame, atjo ir S. gailestingoji sesuo. Ji atrod la-

bai nustebusi mano apsilankymu. Trumpai man
papasakojus apie mano išvykim ir kelion, ji

nuskubjo pas ligonins viršinink. Po kiek laiko

gržo patenkinta ir nusived mane ligonins

tarnautoj bendrabut, kur parod man skirt

kambariuk su viena lova. Kambariukas švarus

ir lova labai gražiai paklot^r. ia, anot jos, galsiu
porai dien apsigyventi. Taip pat parod tualetin

kambar su prausykla. Po to ji mans labai atsi-
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praš, kad btinai turinti gržti prie darbo, o po

darbo galsime pasikalbti. Be to, dar ji man
atneš lkšt šiltos sriubos ir baltos duonos buter-

brod, kas man buvo labai svarbu.

Buvau vis nakt nemiegojs ir labai pavar-

gs, todl greit atsiguliau ir užmigau. Tokios lo-

vos ir tokio kambario jau beveik aštuoni mnesiai

kaip nemaiau. Atrod kažkas neprasta.

Miegojau kaip užmuštas, iki mane pažadino

mano pažstamoji. Greit susitvarkiau ir išjau

koridori, kur mans lauk S. Taip pat ji mane
nusived ligonins valgykl ir parpino ger
vakarien. Valgyklos aplinka gražiai atrod, o

tarnautojai buvo labai malons.

Po vakariens, S. mane nusived svei kam-

bar. Labai daug vienas kitam papasakojom viso-

ki nuotyki ir išgyvenim. Daug ji man papasa-

kojo apie karo eig ir vokiei kariuomens ne-

skmes, bet abu turjom vilties, kad sjunginin-

kai — Amerika ir Anglija vistik neleis bolševi-

kams pavergti svetimj taut. Po karo Lietuva

vl bus laisva. Pokalbiai nusits iki vlyvo
vakaro.

Sekani dien tris kartus valgme kartu

ligonins valgykloje. Po jos darbo išjome pasi-

vaikšioti mišk, nors buvo ir labai šalta. Mane
stebino didelis egli aukštis, storumas ir tiesumas.

Niekur nebuvau mats toki aukšt egli. Buvau
kažkur skaits apie nuostabius Tueringijos miš-

kus. Kaip tik S. ir norjo parodyti t pasakišk
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mišk, kur auga milžiniškos egls.

Sugržus svei kambarj, S. man praneš,
kad rytoj ji turinti laisv dien ir nort man
parodyti Goeths miest Weidmar. Ten bus ga-

lima nuvažiuoti ligonins autobusu, kuris po ke-

turi valand grjš atgal. Tai padaryti labai ma-
loniai sutikau, nes labai norjau pamatyti parke
Goeths namuk, kur gim "Faustas".

Kit rjrt jau sdjome ligonins autobusiuke

su keletu ligonins tarnautoj. Greit sustojome

Weimare prie didelio pastato, šoferis perspjo vi-

sus apie išvažiavimo laik.

Nors ir šaltoka, bet pavaikšioti po istorines

vietas ir apžirti miest man buvo labai malonu.

Grjžome dar su saule. Tai buvo mano sveia-
vimosi paskutinis vakaras. Likus laik prasd-
jau svei kambaryje su nesibaigiamomis kalbo-

mis ir apžirjom ligonin. Kai atjo laikas iš-

vykti, buvo albai skaudu apleisti tokj ram kam-
pel, kur atrod, kad nra nei karo, nei pab-
gli.

gržtu atgal

Ryte atsisveikinau su gerja gailestinga se-

serimi S. Kaip tik tuo metu važiavusi kariška ma-
šina Weimaro stot pam ir mane. Netrukus
sdau traukin ir pradjau kelion atgal.
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Gržtant labai trukd oro pavojai ir subom-

barduotos traukini stotys. Leipzige lipo trau-

kin N. S.V. sesuo ir atsisdo t pai kup, ku-

rioje ir aš buvau. Ji, pamaiusi sdint vokišk

puskarinink, tuojau užkalbino. Nors greit iš kal-

bos suprato, kad esu nevokietis, bet, nežirint to,

pradjo klausinti iš kur esu ir kur tarnauju vo-

kiei kariuomenje. Papasakojau esam padt
ir dar pridriau, kad lietuviai kartu su vokie-

iais kariauja prieš bolševikus, o dabar gržtu

savo dalin, stovint Graudenze. Tas jai patiko.

Ji gi važiuojanti Posen (Poznan) su tam tikru

reikalu. Be to, ji girdjusi, kad š ryt, prieš auš-

tant, bolševikai pradjo ofenzyv ir pralauž

front. Tai išgirds suabejojau, ar aš jau galsiu

pasiekti savo dalin.

Bevažiuojant tssi gana draugiški pokalbiai.

Pamusi nuo lentynos krepšel, kuriame buvo ke-

letas buterbrod, pasil ir man kartu užksti.

Aš irgi, atidars savo duontarb, pasiliau jai ir

mano gardumyn paragauti.

Nors gautos žinios" apie pralaužt bolševik

front mane labai blogai nuteik, bet vistiek ry-
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žausi savo dalin pasiekti. Be to, jau už trejetos

dien tursiu išvažiuoti parašiutinink mokyk-
l. O to aš labai norjau. Kitokiu keliu greit su-

gržti manj krašt vili nebuvo.

Važiuojant tolyn, iš lipusi nauj keleivi

sklido aliarmuojanios žinios, girdi, bolševikai

pradjo didel ofenzyv ir pralauž frontai. Deja,

netrko ir raminani kalb, kad vokieiai greit

sumuš bolševikus ir juos nustums rytus.

Mano bendrakeleiv irgi pradjo nerimauti,

bet neprarado vilties, kad viskas blogai nesibaigs.

Ji buvo tikra, kad bolševikai vis dlto pralaims.

Nežirint susidariusios padties, ji man daug
k papasakojo apie Vokietij ir savo gimines bei

draugus. Be to, labai pergyveno, kad karo pabai-

gos dar nematyti, o jos gimini ir draug jau

daug žuv.
Taip besikalbant, privažiavome ir Poznan.

Stotyje per garsiakalbius pakartotinai praneš,

kad traukinys toliau nebegali važiuoti ir turs
gržti atgal, nes už maždaug 7-8 kilometr pasi-

rod pirmieji bolševik tank smailgaliai.

Mano bendrakeleiv N.S.V. sesuo turjo sku-

biai vykti kareivines ir atlikti savo pareigas.

Ji pasil ir man kartu su ja ten nueiti. Su jos

pasilymu sutikau, nes maniau, kad ten bus ga-

lima sužinoti kur aš turiu važiuoti ir k daryti.

jus kareivines, išeiti atgal nebeleido, nes

organizavo dalinius miestui ginti. Mano bendra-

keleiv ne tik atlikinjo savo pareigas, bet ji ne-

leido net ir man pasitraukti nuo jos. Ji man tvir-
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tino, kad ia esantieji kariai, nežirint iš kur jie

atvyk, bus skirstomi j kuopas ir turs ginti mies-

t. Kai dl mans, ji bandysianti pasirpinti, kad

aš biau iš kareivini išleistas.

Mano naujoji draug, atlikusi jai skirtas pa-

reigas, kareivini komendant papraš leidimo

išeiti iš kareivini. Be to, mane rodydama, ji

pasak, kad šis puskarininkis ess jos palydovas

ir jis su ja turi tuojau gržti Leipzig. Karei-

vini komendantas, senas pulkininkas, met
trump žvilgsn mane ir tuojau išraš leidim.

Prie kareivini dur stovjo du stambs ka-

ro policininkai, pasikabin automatus ant krti-

ni, su šalmais, o ant j kakl kabjo didels

blkos su karo policijos užrašais. Mus einanius

iš kareivini tuojau sulaik, bet parodžius išji-

mui leidimus, tuojau atidar duris. Aš manau,

kad ir ia daug man pagelbjo puskarininkio

laipsniai, nes tok laipsn turint, jau visur yra

pasitikjimas.

Lauke buvo didelis smyšis. Civiliniai žmo-

ns visur lakst, baims pagauti. Ant bgi sto-

vjo paskutinis traukinys, kuris tuoj pat turjo

išeiti. Lauke buvo labai šalta. Pasileidom bgti
traukinio link. traukin šokom, jam jau pra-

djus judti. Vagonai buvo pilni vairi žmonj
su daugybe lagamin. Nebuvo vietos, kur atsiss-

ti. Turjome stovti.

Pavažiavus ligi Bentschen, turjome perssti.

Kada bus traukinys Cottbus-Leipzig, niekas ne-

žinojo. Mums bnant Poznanje, vidurdien su-
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bombardavo Poznane-Leipzig ruože bent kelias

traukini stotis. Visa laim, kad iš "VVeimaro iš-

važiavau anksti ryte.

LIEKU VIENAS

Mano geroji vokietait N.S.V. sesuo, susiti-

kusi du pažstamus vokiei karininkus, atsisvei-

kino. Liks vienas nežinojau kas daryti. Buvo be

galo šalta, ir daug sniego. Traukini stotis taip

pat nekrenta, o mano apranga tik rudenin.

Laukdamas traukinio, smarkiai vaikšiojau po

stotj, kad nesušaliau. Taip ir praleidau vis
nakt. Tik rytui auštant traukinys išjo, ir tik

Cottbus. Traukinys — prekinis. lindau gyvu-

lin vagon. Galvojau, kad tik greiiau nuvažiuo-

iau didesn miest. Norjau kaip nors sugržti

Weimar ir ten k nors kombinuoti. Bet viltis

gržti Weimar greit pradjo išsekti.

Gyvuliniame vagone buvo labai šalta. Be to,

buvau labai išalks. Tuoj apm baim, kad galiu

peršalti ir susirgti. Pradjau lakstyti po vagon
ir daužytis sienas, kad galiau bent truput
apšilti. Jei apsirgiau per kelion svetimame
krašte, ir dar tokiose karo apystovose, bt tikra

pražtis. O traukinys, kaip tyia, jo palengva
ir dažnai sustodamas. Besidaužydamas ir laksty-

damas po tuši gyvulin vagon, taip pavargau,
kad pradjau abejoti ar ištessiu. Ir taip pralei-

dau vis dien. Tik vakare pasiekme Cottbus
miest.
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Pusgjrvis iššokau iš vagono ir skubjau stot,

nes norjau bent kiek apšilti. Miestas atrod di-

delis. Perone matsi labai daug kareivi. Buvo
taip pat pilnos žmoni ir stoties patalpos. Pagal-

vojau, kad ia man ne vieta atsigauti — reiks
ieškoti kareivini.

Ta linkme, kur jo daug kareivi, prisidjau

prie j ir aš. Atsidrs kareivinse, tegalvojau

tik apie valg ir apšilim. Tuojau prisistaiau

budiniam karininkui ir pareiškiau, kad gržtant

man iš atostog, mano traukinys iš Posen toliau

jau njo, nes bolševik tankai keli atkirto. Mano
dalinys stovi Graudenz ir saugo tilt per Wisl.

Paklausus, k aš turiu daryti, nes esu labai

peralks, budintis karininkas, man nieko neat-

saks, paraš raštel ir pasiunt mane valgykl.

Ten gavau ger blid makaron sriubos, kas

man daug pagelbjo.

Pavalgius, tuojau atjo budinio karininko

pavaduotojas. Valgykloj esanius kareivius ir

mane nuveds prie sandlio, kur jau buvo nemaža
eilut, liep stoti eil, kur buvo išduodamas sau-

sas maisto davinys. Pasim maisto davinius, visi
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rinkoms didel sal, kur ant grind buvo iš-

draikyta daug šiaud. Pamats, kad kareiviai sa-

ls pasieniais ruošiasi sau guolius, t pat ir aš

padariau, nes buvau labai pavargs. Koks bus ry-

tojus, visai negalvojau. Kadangi buvau por nak-

t nemiegojs, greit užmigau.

PATENKU ! FRONT
Ryte, dar gerokai prieš auštant, garsus švil-

pukas, po to komanda mus visus prikl ir liep

išsirikiuoti kareivini kieme. Visi greit pakilom,

nes miegojome apsireng. Greit išjome j lauk ir

išsirikiavom. Lauke jau burzg keletas sunkveži-

mi. Greit visus suskaiiavo, paskirst breliais

ir sulaipino j sunkvežimius. Niekad nepagalvo-

jau, kad važiuoju j front. Jei tokia mintis bt
atjusi, tai gal biau k nors sukombinavs šil-

iau apsivilkti. Visa laim, kad nebuvo per daug
šalta diena. Kelias vietomis buvo užpustytas. Ta
proga galdavau iššokti iš sunkvežimio ir be-

dirbdamas prie sunkvežimio išstmimo, galjau
net ir palakstyti.

Du tredaliai iš važiuojani kareivi buvo
tarp aštuoniolikos ir dvidešimties met. Tame
sunkvežimyje, kur ir aš buvau, buvo du luftwafs
leitenantai; abu atrod nedaugiau aštuoniolikos

met. Vienas j labai energingai vadovavo, o ant-

ras, apsisups paklode ir galv apsirišs šaliku,

vis laik sdjo sunkvežimyje, niekur nesikiš-

damas.
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Užpakalyje voros buvo vežamos ir dvi prieš-

lktuvins patrankos. Patrankas vežti buvo daug
sunkiau, nes dažnai reikjo jas pastumti ir at-

kasti snieg. Ir taip vargome beveik vis dien.

Por kart perskrido dideliame aukštyje, galbt,

angl bombonešiai, mums gerokai nervus padil-

gindami. Bomb nenumet. Matyt, kur nors kitur

buvo beskrend.

Pavakaryje sustojom šalimai vieno kaimo. Vi-

sai nesiorientavau, kur važiuojame ir kur esame.

Visi kareiviai, iššok iš sunkvežimi, pradjo sta-

tyti pozicijas priešlktuvines patrankas. Jos tiko

ir žems taikiniams, jrpatingai šaudyti j tankus.

Kadangi mans niekas niekur nepriskyr ir nie-

kas nieko man nesak, tai aš vaikštinjau ir dai-

riausi aplink dirbanius kareivius. Gal jie man,
kad aš, kaip puskarininkis, tik prižiriu dirban-

ius kareivius.

Fronto linija, kur buvo apsikas pstininkai,

buvo maždaug už dviej kilometr. Ten retkar-

iais pasigirsdavo vienas kitas švis. Vokiei
lktuvai, atskrid tik ligi ms, tuojau apsisuk-

davo ir skrisdavo atgal. Kartais sanitarai atga-

bendavo vien kit sužeist kareiv, bet nebuvo
nieko ypatingo. Sniego banga buvo neperdidel.

Šaltis gal apie 15°C žemiau nulio.

Taip netiktai atvežtas J front nežinojau k
daryti. Visame bare psti kareiviai su panzer-

faustais (prieštankinis ginklas) jo J priešakines

linijas, o kiti iš j grždavo. Kareivi judjimas
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buvo nedidelis. Taip ir aš vaikštinjau iš vienos

vietos j kit. Buvo jau visiškai arti vakaro. Atsi-

drs tokioje netiktoje padtyje, pradjau gal-

voti kaip iš ia pasišalinti. Nujau artimiausius

kaimo trobesius pasižvalgyti. Pasirodo, namai
tušti, daug lang išdaužyta. Tiek gyvenamuose

namuose, tiek ir tvartuose n gyvos dvasios. Greit

pradjau jaustis labai kvailoje padtyje.

Daliniai, su kuriais patekau front, pasi-

rodo, jau anksiau buvo sugrupuoti skjnrius ir

visiems buvo paskirstytos pareigos. Skyri vyres-

nieji turjo savo žmoni srašus ir kiekvienas

žinojo k turi daryti. Kadangi aš nebuvau trauk-

tas jokius srašus ir niekas nepaskyr man
joki pareig, tai taip niekas manimi ir nesi-

domjo.
Neturdamas joki pareig, pradjau pla-

nuoti, kaip pasitraukti iš fronto. Žinojau, kad ia
esu vienui vienas lietuvis, tai, jeigu žiau, niekas

nežinot kur aš dingau. Psiam trauktis toli-

mesn užfront buvo pavojinga, nes visur buvo
pilna karo policijos.

Kadangi jau sutemo ir nieko rimto sugalvoti

negaljau, nutariau kurioje nors troboje apsi-

nakvoti. Nutariau viename name, kurio vieno

kambario langai neišdaužyti, pasilikti nakiai^
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Pavyko surasti vien suplyšusi antklod ir dar

kelet skudur. Mnulio šviesa skverbsi per lan-

g. Surankiojs skudurus, viename kampe pasi-

dariau guolj. Susivyniojs j suplyšusi ir nešva-

ri antklod, tuoj ir atsiguliau.

Purt šalis, ir visokios mintys lindo galv.

Visaip galvojau, kaip išsisukti iš šios biaurios

padties, j kuri taip kvailai lindau. Kaip negal-

vojau, atrod, kad iš šios padties nra išeities —
reikia laukti kokio nors stebuklo ar netiktumo.

O gal ryt kaip nors ir tos bdos išlsiu?

Susiriets visaip dangsiausi nuo šalio sku-

durais ir stengiausi užmigti. Nesisek. Dar tur-

jau duontarbje duonos likui, kuriuos miau
kramtyti, nes tikjau, kad valgydamas apšilsiu

ir gal greiiau galsiu užmigti. Gal gale užmigau.

Pabudino mane didelis trenksmas ir šaudy-

mas. Tuojau šokau iš guolio. Rankos ir kojos nuo

šalio buvo sunstingusios. Bandžiau kaip nors iš-

miklinti. Tuojau prišokau prie lango. Jau aušo.

Šaudymas ir sprogstani sviedini trenksmas

vis didjo. Išbgau lauk. Išgirdau didel motor
urzgim. Priešais mane atsivr tikras pragaras.
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Aplink sproginjo patrank sviediniai. Ir msiš-

ks patrankos pyl be pertraukos. Nesuvokiau k
aš turiu daryti. Nesmoningai miau bgti prie

iš patrank šaudani kareivi, kur buvo didel

maišatis. Atbgs nežinojau k turiu daryti;

blaškiausi tai šen, tai ten, slapstydamasis už su-

pilt apkas. Bolševik kulkosvaidži ugnis ms
nesiek, tik artilerijos sviediniai aplinkui sprogi-

njo. Prasidjo bolševik priešpuolio stiprus ap-

šaudjmias. Kiekvienu metu laukm prasiveržian-

i bolševik tank. Išaušus deng pilka migla

ir maišsi su artilerijos sviedini sukeltais d-
mais. Užsideg pora kaimo trobesi. Maišatis kas-

kart didjo. Aatsirado užmušt ir sužeist. Sani-

tarai skubiai neš sužeistuosius j sunkvežimius.

Prie j prisidjau ir aš. Paprastas sunkvežimis

buvo apgaubtas brezentu. Ant šon brezento buvo

Raudonojo Kryžiaus ženklai, o ant grind pri-

klota šiaud. Nešm j sunkvežimius sužeistus ka-

reivius ir guldm juos ant sunkvežimio grind,
šiaudais apklot. Kai tik sunkvežimis buvo pil-

nas, tuojau sanitaras šokdavo vid tarp sužeis-

tj. Tuomet sunkvežimis skubiai važiuodavo

užfront. Taip besidarbuojant, iš pirmj fronto

linij sanitarai pradjo atgabenti daug sužeistj.

Juos kaip mat guldme sunkvežimius ir tuojau

siuntme užfront.

Netoli patrankos, kuri kartu su manimi at-

važiavo
i front, sprogo bolševik sviedinys ir

sunkiai sužeid tris kareivius ir vien j puskari-
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nink. Tuojau šokau su vienu kareiviu nešti ant

neštuv tuos sužeistuosius. Pora j labai garsiai

vaitojo ir net šauk. Sunkvežimis jau buvo bai-

giamas priguldyti sužeistj, tai tuoj šokau
vid priimti paduodamus sužeistuosius ir pagul-

dyti. Kai visus primiau, sunkvežimis buvo jau

pilnas. Dingteljo mintis, ar nepabti vietoje sa-

nitaro, nes aplinkui darsi tikras chaosas. Daviau

šoferiui ženkl važiuoti. Pajudjus mašinai, tuo-

jau pamiau labiausiai dejuojanio ir kruvino ka-

reivio galv ant savo rank taip, kad matytsi
mano antpeiai, praskleidus sunkvežimio galin

užuolaid. Vos tik pravažiavus apie dešimt kilo-

metr, karo policija sunkvežim sulaik. Aš labai

nusigandau. Pamaniau, kad dabar, jei gerai pa-

tikrins ir ras bgl iš fronto, gali vietoje sušau-

dyti. Bet ir š kart mane išgelbjo puskarininkio

antpeiai ir rkianio kareivio ant mano rankos

paguldyta galva. Be to, ir kiti labai smarkiai

dejavo, tai vienas palydovas vistiek turi bti.

Karo policija atskleid sunkvežimio uždang ir

patikrino, ar tikrai visi sužeisti. Kareivis, kurio

galv turjau ant savo rank, tiesiogm šaukti.

Jis buvo labai kruvinas. Karo policijos puskari-

ninkis greit užskleid sunkvežim ir šoferiui sa-

k skubiai važiuoti.

IEŠKAU GALIMYBI PASIŠALINTI

Iš FRONTO

Po pusvalandžio ms mašina sustojo prie

didels ligonins, atrodo, nemažame mieste Bunz-

lau. Tuojau išbg sanitarai m nešti su neštu-
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vais j ligonin sužeistuosius. O aš, išlips iš sunk-

vežimio, galvojau k dabar turiu daryti, kaip ia
dabar išsivaduoti iš tos nelemtos padties?

Staiga pamaiau einani pro šal gailestin-

gj seser. Prijs ariau, pasiteiravau, kur ia
yra N.S.V. bstin, nes jau iš anksiau žinojau,

kad N.S.V. teikia visokeriop pagalb bgliams
nuo fronto ir dl karo veiksm patekusiems sun-

kumus žmonms. Ji tuoj parod krypt, kur ran-

dasi mano norima rasti vieta, dar suminjo por
gatvi, kuriomis turiu eiti. Tai bus, maždaug,

apie penkiolika minui kelions.

Nuoširdžiai padkojau ir nujau nurodyta

kryptimi. Kareivini ieškoti jau bijojau, nes

kart jau pasimokinau.

N.S.V. bstin susiradau be didelio klaidžio-

jimo. Prie bstins matsi daug žmoni
; j tarpe

ir kariški. Viduje didel sal, pilna moter ir

vaik. Prieš akis atsivr labai lidnas vaizdas.

ia, žinoma, maišsi ir vyr, ir kariški. Gale

sals buvo dar viena patalpa, kur matsi daug
N.S.V. seser. Ten buvo verdama ir dalinama

sriuba pabgliams. Atsistojau kampe ir stebjau

vis aplink. Galvojau, gal galsiu ir aš gauti

sriubos, nes buvau labai išalks ir sušals. Pa-

maiau, kad ir vyrai kartais gauna sriubos; ir

dar dviems kareiviams pyl kariškus katiliu-

kus po vien kauš,
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Kiek pastovjs prie tos patalpos, ir aš pra-

djau slinkti ariau dalinimo vietos. Kai pasi-

dar maža eilut, stojau eil. Kadangi katiliuko

neturjau, maloni sesel, pamusi nuo stalo bli-

duk, pyl ger kauš šilto viralo, paprašiusi,

kai pavalgysiu, tuojau bliduk gržinti.

Sriuba buvo gera. Jos užsrbs, pasijutau

daug geriau. Kadangi buvau labai purvinas, tuo-

jau miau ieškoti prausyklos ir išviets. Išviet

buvo gana didel — pasienyje išrikiuota bent de-

šimt puod. Vos ant j vieno atsisdus, t pai
išviet jo kariškai apsirengusi mergina ir atsi-

sdo šalia mans. Pertvaros buvo labai menkos ir

žemos, tai matsi kaimyns pus galvos. Viskas

vyko kaip niekur nieko. ia nebuvo svarbu ar

vyras, ar moteris. Dar apsikeitm pora juoking
sakini, kai ji mans paklaus kaip man einasi.

Turiu pasakyti, kad pasijutau nekaip. Bet kai

buvau tiek daug mtytas ir vtytas, tai nemiau
perdaug j galv. Kare visko atsitinka.

Už užtvaros buvo prausylcla ir dušai, bet šilto

vandens nebuvo. Pasiruošiau skustis barzd. Pei-

liuk turjau duontarbje. Prieš barzdos skuti-
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m, nusivilks marškinius, nutariau patikrinti j
švar. Gi žiriu — pilni marškiniai utli. Jau
prieš por dien jutau, kad kažkas vis juda po

marškiniais, bet kadangi vis laik buvau su-

šals ir traukiausi krv, tai perdaug nemiau

j galv. Rankioti buvo nemanoma — reikjo

braukyti su aštria medžio atplš. Apatins kel-

ns taip pat buvo pilnos parazit.

Šiaip taip išsikrats tuos nelemtus sutvri-

mus, žirjau kur galima bt išskalbti. Pasisek
surasti ant žems po prausykla kažk panašaus

muil. Tuojaus, nors ir šaltame vandenyje, grie-

biausi skalbjos amato. Bet tuo dar viskas nesi-

baig, nes reikjo tuos skalbinius ir išdžiovinti.

Laimei, radau gale sienos vien šilt vamzd. Vis-

k ant jo ir padžioviau. Pakol nusiskutau ir apsi-

prausiau, skalbiniai gerokai apdživo. Po pus-

valandžio, nors buvo dar gerokai drgni, juos jau

buvo galima apsivilkti. Per t laik per prau-

sykl perjo nemažai žmoni. J tarpe buvo ir

keletas kareivi.

Nusimauds ir apsitvarks, nutariau eiti

traukini stot, manydamas, kad gal ten sutiksiu

kok pabgl lietuv, tai gal kaip nors pavyks
lsti traukin, kuris eina Weimaro kryptimi.

Be to, traukini stotyje visada es daugiau gali-

mybi toliau nuo fronto pasitraukti.

Lauke buvo gana šalta. Kol traukini stot

nužingsniavau, užtruko netoli valandos. Stotyje

radau daug žmoni — beveik visi pabgliai nuo
fronto. Toje žmoni maišalynje matsi ir daug
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kariški. Netoli stoties buvo keletas karišk san-

dli. Eidamas pro sandlius pamaiau kareivius,

netvarkingai metanius karišk turt laukan. Ten
buvo daug aulini bat, kuprini, drabuži, kati-

liuk ir daug visokio kariško turto. Pro šal einan-

ius žmones kareiviai kviet ateiti ir pasiimti tiek,

kiek kas ko nori. Aš pasimiau tik aulinius batus

ir karišk katiliuk.

Por panaši vaizd maiau grždamas nuo

Poznans atgal. Tokie vaizdai rod, kad vokie-

iai kar pralaimi.

jus traukini stot, matsi minios žmoni.
Traukini tvarkarašiai buvo apgulti. Slankiojau

iš vieno krašto kit, ar neišgirsiu kur nors

kalbant lietuviškai. Beveik visi žmons kalbjo
vokiškai. Reikjo bti labai atsargiam, kad nesu-

siduriau su karo policija.

Pavaikšiojs ir pastovjs prie traukini

tvarkarašio, nutariau atsistoti prie didžij dur
ir stebti einanius naujus žmones, ieškant gali-

mybi kaip nors papulti traukin. Pinig bilie-

tui nusipirkti neturjau. Be to, žinojau, kad karo

policija traukinius tikrina. Iki šiolei laimingai

iš didels bdos išlaviravus, bijojau, kad vl ne-

pakliiau. Reikia bti labai atsargiam. Jei pasi-

sekt pasiekti Weimar, tada gal su ligonins

pagalba kaip nors atsidursiu netoli Šveicarijos

sienos. O iš ten — per žali sien Šveicarij.

Pastovjs kur laik netoli dur, nieko gero

nepastebjau. Tada nutariau eiti žirti ar ne-

rasiu kokios nors galimybs lsti prekin trau-
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kin, kuris važiuoja mano norima kryptimi. Vos
tik išjau

j peron, tuojau pastebjau viršil

Hanz, kuris jo su keletu kareivi. Tas pats viršila

kartu su mumis dalyvavo gaisr gesinime ir žmo-

ni gelbjime Karaliauiuje. Jis buvo kils kaž-

kur nuo Koelno (Reinlando). Jis su mumis elgsi

labai draugiškai. Man, kaip puskarininkio laipsn

turiniam, jis buvo kaip tikras draugas.

Mane pamats, Hanz labai nustebo. Tuojau

aš jam papasakojau, kaip ia atsiradau ir kad esu

atskirtas nuo savo dalinio, kur sugržti nra
galimybi. O jis man papasakojo, kad bolševikai

staigiu ir netiktu puolimu išblašk t dalin, ku-

riame jis buvo, ir daugel pam nelaisv. Dabar
jis vyksta su likusiais savo vyrais Frankfurt

am Oder. Ten yra vis išblaškyt kareivi susi-

rinkimo punktas, kur vl bus formuojami nauji

daliniai ir siuniami front. Patar ir man kar-

tu su juo vykti Frankfurt am Oder, kur galbt
bus galimybi susirasti ir savo dalin.

Mielai primiau jo pasilym, nes ir aš pa-

galvojau, kad ten gal bus galimybi išsinarplioti

iš šios padties; be to, bsiu apsaugotas nuo karo

policijos ir nereiks pirkti traukinio bilieto.

Štai ir vl netiktai atsirado proga toliau

trauktis nuo bolševik fronto. Gal toliau atsid-
rus Vakarus, pateksiu angl ar amerikiei
kariuomens užnugar*
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PATENKU I FRONT

Viršila Hansas tuoj trauk mane savo ka-

ri sraš. Paliks mane su jo kareivi breliu

nuošalesnje stoties vietoje, jis nujo prie trau-

kini tvarkarašio paieškoti tinkamo traukinio ir

pasižvalgyti kuria kryptimi ir kada traukiniai

išeina. Gržo tik po kokio pusvalandžio ir pra-

neš, jog neaišku kada gausime traukin, nes,

es, kažkur traukinio bgiai subombarduoti. Ga-

lsime važiuoti tik tada, kai bus sutaisyti bgiai.

Po toki naujien atrod, kad greit negal-

sime išvykti; gali tekti ilgokai palaukti. Laisv

suol nebuvo, todl teko kur nors nuošalesniame

kampe stovint laukti traukinio. Hansas, kartais

paliks mus, visur vaikštinjo ir visur žvalgsi.

Po kurio laiko sugržs praneš, kad stoties gale

yra kariškas sandlis, kur yra ir kariška lauko

\artuv. Tikdamiesi gauti sriubos, ten visi ir nu-

jome. Tikrai buvo geras atsigaivinimas.

Ir taip teko prasibastyti iki vakaro. Tik tems-

tant sulaukm karišk traukin. Vagonai buvo

nešildyti. Vl teko vaikštinti ir trankytis, kad

nesušaliau. Oro pavojai bent kelis kartus su-

stabd traukin. Tik labai gerai, kad išvengm
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bomb. Ir taip teko važiuoti vis nakt. Tik rytui

išaušus, laimingai, nors labai sušals, pasiekiau

Frankfurt am Oder.

Hansas nuved visus j kareivi susirinkimo

punkt. Patalpa labai didel ir pilna vis rši
kareivi. Hansas man parod, kur yra informa-

cijos stalas ir atsisveikins nujo j kit patal-

pos pus. Prie registracijos stalo greit njau. Iš

tolo stebjau, kaip viskas vyksta. Negaljau greit

apsisprsti, kaip turiu registratoriui (gal infor-

matoriui) aiškinti esam mano padt. Turjau
gerai apgalvoti, kad vl nekliiau.

Už registracijos stalo sdjo karininkas. Po
kurio laiko atjs gerokai pagyvens gefreiter

(grandinis) pakeit karinink. Naujas informa-

torius buvo malonios išvaizdos ir gana švelniai

kalbjo su interesantais. Kiek palauks, atsisto-

jau ir aš eilut. Priartjs prie stalo, pradjau
aiškinti savo padt, kad mano (lietuvi) dalinys

buvo prie Graudenz ir saugojo tilt per Weichsel
(Visl). Aš tuo metu buvau atostogose (parodžiau

atostog paliudijim), o gržtant, prie Posen,

traukinys turjo sustoti, nes netoliese pasirod
bolševik tankai. Taip besiteisindamas, miau j
klausinti ar kartais jis nežins kur dabar mano
dalinys ess, nes j privalau tuoj pat gržti.

Informatorius peržirjo visus turimus srašus,
bet mano dalinio nerado. Tada susigriebiau jam
pasakyti, kad kita dalis lietuviško dalinio randasi

Sttetine. Vl jis pervert visus kariuomens da-

lini stovjimo srašus.
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— Teisingai ! Toks lietuvi dalinys jrra Stte-

tine, — patvirtino informatorius.

Kaip mat jis išraš man Marschbefehlung

(keliauti leidimas) ir trim dienoms sauso mais-

to davin. Nieko nelauks, kad nepradt kristi

bombos, išskubjau j traukini stot. Stotyje, be-

stovint prie traukini tvarkarašio, išgirdau šne-

kant lietuviškai. Tuoj pat prijau ir pasisvei-

kinau.

SUSITIKIMAS SU LIETUVIAIS BGLIAIS

Pasirodo, kad abu lietuviai, bgliai nuo fron-

to, buvo patek darbo komand apkasams kasti.

Iš ten atsipalaidav, važiuoja Berlyn, nes ten

yra Litauschehilfstelle (lietuviams pabgliams
nuo bolševik fronto pagelbti staiga). Toki
naujien išgirds, ir aš nutariau su jais kartu va-

žiuoti Berlyn.

Mano nauji bendrakeleiviai buvo labai drau-

giški ir labai apsukrs tokiose aplinkybse.

Traukinys be joki trukdym, apie vidurdie-

n, laimingai sustojo Berlyne, Anhaltter stotyje.

Aplinkui matsi daugyb bomb apgriaut nam.
Nieko nelauk, pagal j turim braižinl, išjom
iešktoi lietuviams pagelbti staigos. Keliavom

psti, ir retkariais pasiklausdami. Maždaug po

pusvalandžio jau buvome prie lietuvi pagelbins

staigos.

Ten jau radome daug lietuvi iš vis krašt.

Radau ir kelet pažstam. Man patar tuojau

sunaikinti kariškus rbus. Tai padarius, kaip

mat atsirado ger žmoni. Mano pažstamas iš
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Panevžio laik Vjrtautas tuojau man dovanojo

neblog rud švark, kitas — kelnes ir dar vie-

nas — skrybl. Kaip mat pasidariau civiliokas.

Tada Vytautas mane nusived pas Lietuvos

konsul. Ten man išdav pabglio dokumentus,

kur buvo pažymta, kad lietuviai yra prilyginami

vokieiams. Be to, lietuviams, bgantiems nuo bol-

ševik, Vokietijos ribose teikti jiems pagalb.

Pagaliau pabaigiau kareivio gyvenim. Da-

bar tik belieka laviruoti ir laukti karo pabaigos.

Be galo buvo malonu vl bti lietuvi tarpe.

Jie mane pavaišino ir daug naujien papasakojo.

Naktj praleidau toje pat staigoje su daugeliu

kit, atsigul ant grind. Po tiek visoki nuo-

tyki vl pasijutau savas ir patenkintas.

Kit dien su nauju kelions draugu išjom
pasižirti Berlyno. Oras buvo gražus ir jau nebe-

šaltas. Gerokai paj, pastebjom prie labai gra-

žaus ir didelio Excelsior viešbuio N.S.V. iškab.j i vid, išvydom nepaprastai graž vaizd.

Ten buvo pilna moter su vaikais. Pereiti per

patalp buvo tiesiog nemanoma. Susd ir sugul
ne tik ant suol, bet ir ant grind. Pastovj tru-

put tarpduryje, žingsniavome tolyn.

Draugas turjo nemažai pinig, tai net ke-

let kart aplankm valgyklas ir vis šio to po tru-

put gaudavome. Išvaikšiojome daugel žymes-

ni gatvi ir apžirjom daug domi vietovi.
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DIDYSIS BERLYNO BOMBARDAVIMAS

Saulei pasisukus j vakarus, pradjom sukti

ariau nam. Staiga išgirdom oro pavojaus sire-

nas. Žmons bgiojo j visas puses. Bgo visi ma-

syvaus penki aukšt namo rs. Pasekm ir

mes.

Na, ir prasidjo baisus bombardavimas. Namo
metro storumo sienos lingavo, lub tinkas krito

žemn. Moterys pradjo klykti. Vienos vaikus,

kitos šuniukus apkabinusios lindo po stalais. Mes

sdjome kampe ir stengms nerodyti baims.

Dar bandme juokauti, nors kinkos irgi drebjo.

Verksi ar juokausi, jei bomba lubas pramuš, tai

vistiek visi žsime. Vokitkos mus vadino "Zwei

Dummkopf Auslaender" (du žiopliai kitatauiai).

Buvo be galo didelis bombardavimas, net že-

m lingavo. Pavojus buvo atšauktas tik po poros

valand. Išjus iš rsio, matsi daug gaisr. Ap-

linka skendo dmuose ir dukse. Ms namo tre-

dalis — tikri griuvsiai. Netoli deg numuštas

angl bombonešis. Paj kok puskilometri, ma-

tme ir kit numušt bomboneš. Tuojau nutar-

me gržti lietuvi bstin, tik bijojom, kad ne-

bt subombarduota. Ms laimei, lietuvi pa-
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galbos staiga nebuvo paliesta. Kaip vliau su-

žinojau, tai buvo pats didžiausias Berlyno bom-

bardavimas. Iš lietuvi, rodos, niekas nenuken-

tjo. Likusieji buvo labai susirpin dl ms
likimo. Jie man, kad jau esame kur nors po

griuvsiais.

Pagaliau nutarme palikti Berlyn, nes ia
ilgiau pasilikti buvo pavojinga. Rytojaus dien,

atsisveikin artimesniuosius, iškeliavom trauki-

ni stot}. Didžij stot (gal už poros kilometr)

radome subombarduot. Pasiryžome eiti miesto

pakrašt ir ieškoti kitos stoties. Kelion truko

apie keturias valandas. Manau, kad buvo dau-

giau kaip penkiolika kilometr. Ms laimei, ši

stotis bombardavimo nepaliesta, nors traukini

judjimas buvo sutrukdytas. Tik pavakaryje pa-

sisek išvažiuoti. Ms noras — kaip nors atsi-

durti ariau Šveicarijos.

Pavažiavus kelet valand, traukinys sustojo

laukuose, nes buvo bombarduojama Halle. Visi

žmons išlipo iš traukinio, kad galt pamatyti

bais bombardavimo vaizd. Šiurpas krt ži-
rint liepsnose skstant miest. Pragariški bom-
b sprogimai kl padang ugnies verpetus.

Apie pusantros valandos pastovj, vl pra-

djome važiuoti. Prie pat miesto vl sustojome,

nes miesto stotis buvo bomb apardyta. Kadangi
stotis buvo atokiau nuo miesto, tai nebuvo per-

daug sudaužyta. Už kokios valandos galjome
važiuoti stot. ia traukinys neilgai stovjo.

Greit pajudjom pirmyn. Apie vidurdien lai-
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mingai pasiekme Weimar. Aš vistik apsispren-

džiau sustoti Weimare, o Vytautas išvažiavo

Šveicarijos pasienio link.

Tuojau paskambinau gailestingajai sesei S.

ligonin ir papasakojau, kodl gržau atgal. Ji

patar apsistoti viešbutyje ir pasak, kad neuž-

ilgo bsianti Weimare, tai tada aptarsim /sus

reikalus.

Pradjau ieškoti viešbuio. Gana greit pavy-

ko j surasti. Ir nebrangiai gavau švar ir nedi-

del kambar. Iš viešbuio savininks sužinojau,

kad ia yra dar viena lietuviška šeima.

Apsitvarks, tuojau nujau pažirti, kokie

ia gyvena lietuviai. Pasirodo, kad bgliai nuo

bolševik, iš Ukmergs — Vytautas D. su žmona

ir maža dukrele. Labai maloniai mane prim ir

pavaišino. Be to, papasakojo, kad šiame mieste

dar yra trejetas pavieni lietuvi.

Pasijutau, kad esu laimingas šioje aplinkoje.

Labai gerai padariau, kad sustojau Weimare. Po

kurio laiko visi susidraugavome. Ypatingai su

Vytauto D. šeima. Kadangi Vytautas buvo silp-

nokos sveikatos, tai oro pavoj metu, pams j
dukrel, bgdavau slptuv, kuri buvo ne visai

arti.

Po kiek laiko ir Weimaras buvo labai stipriai

bombarduotas. Tuo laiku buvau miesto parke ne-

toli Gk)ets namuko. Prie parko esamame kalne

buvo natrali slptuv. Vos spjom bgti slp-

tuv, tuoj pradjo kristi bombos.

Laimingi pasijutom, kai grž viešbut
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radom j nesudaužyt. Pats miestas labai nuken-

tjo, ypatingai tie kvartalai, kur buvo fabrikai.

Tolimesn ateit planavom visi kartu. Wei-
mare išgyvenau apie dvi savaites. Išgird, kad
Tueringij su Weimaru sjungininkai atidav ru-

sams, visi vieningai nutarm, kad reiks važiuoti

Šveicarijos sienos link. T nutarim tuoj prad-
jom vykdyti.

važiavus j Friedrichshafen, traukinys pa-

suko Boden ežero pakrašiu. Kitoje ežero pusje
matsi nuostabiai didingas Alpi kaln vaizdas

ir Šveicarijos pakrašiai. Kadangi jau buvo pa-

vakarys, nutarm ia apsinakvoti. Mus mielai

prim j N.S.V. viešbut. Mano kambarys buvo
ketvirtame aukšte, kuriame stovdamas prie lan-

go iki vidurnakio žirjau laiming Šveicarij.

ia visur buvo tamsu ir vargino oro pavojai, o ten

anoje pusje Boden ežero — už 14 kilometr mir-
ga šimtai tkstani elektros švies. Atrod, kad
ten dangus, o ia pekla.

Vargais negalais atsidrm Lindau mieste,

Boden ežero gale, netoli Šveicarijos sienos. Ten,

buergermeisterio staigoje, pasak, kad per ketu-

rias valandas dingtume iš ia, nes ia yra Švei-

carijos parubežys. Liep tuojau važiuoti Pech-
tenweiller kaim, apie septyni kilometrai nuo
Lindau. Ten buergermeisteris paskirstys, kur
galsime apsigyventi.
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Nieko nepadarysi — reikjo keliauti j t kai-

m. Pechtenweiller kaimo buergermeisteris mus

visus išskirst pas kininkus. Mane paskyr pas

vidutin kinink žems darbams. Turjau dirbti

aštuonias valandas kasdien, tik už pavalgym.

Visi buvom apgyvendinti netoli vienas kito, todl

beveik kasdien susitikdavom.

Kraštas labai gražus. Esanios aplinkui kal-

vos, nuo Boden ežero iki ms kaimo vis aukš-

tjo. Labai gerai matsi Alpi kalnai. Dažnai

prasddavau pavakaryje ištisas valandas, besi-

grdamas Alpi kaln vaizdu. Visi keliai apso-

dinti vyšniomis ir vaismedžiais. Labai gražios so-

dybos, paskendusios vaismedži ir kitoki medži
šešliuose. Vaikšiojant po apylink atrod, kad

esu pasak šalyje. Niekur kitur neteko matyti

tokio gražaus krašto, nors ir daug jau esu ap-

važiavs.

Tame kaime susipažinau dar su dviem pab-
gli latvi šeimomis. Jie buvo mums labai drau-

giški. Su jais irgi palaikydavau ryšius.

ia bebnant, pasibaig ir karas. Mus užm
pranczai.
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PATENKU I LIETUVI LAGER

Karui pasibaigus, gal po kokios poros savai-

i, latviai sužinojo, kad Ravensburge yra pabal-

tiei pabgli lageris. Jie pradjo mus raginti

persikelti t lager. Kadangi Vytauto D. šeima

ir kiti lietuviai buvo gerai sitais, tai jie nutar
dar palaukti. Nusibodus man ligi gyvo kaulo dirb-

ti kyje už dyk, nutariau su latviais keliauti

t lager.

I Ravensburg nuo ia buvo apie trisdešimt

kilometr. Joki susisiekimo priemoni nebuvo.

Liko tik viena galimyb — keliauti pstiems.

Pasiskolinome iš kinink rankin dviej ra-

t vežiml. Susikrov vis mant (aš beveik nie-

ko tieturjau), anksti ryte iškeliavome. Pavakar
jau buvom Ravensburge. Greit susiradom ir t
pabgli lager. Lietuviškame lagerio skyriuje

susiradau kelet pažstam. stovykl buvau be

klii priimtas.

Pranczai buvusiems K.Z. kaliniams dav ne-

blogus pietus ir dar vairi pried. Pasijutau la-

bai gerai. Tuoj pat kilo didelis klausimas, kada
ir kaip gršime Lietuv. Deja, Lietuva buvo
bolševik okupuota. Apie greit gržim savo

krašt vis blso viltys.

Pradjus Vokietijoje veikti aukštosioms mo-
kykloms, nutariau persikelti Stuttgarto lager

ir siregistruoti Technikos aukštj mokykl.
Po keleto savaii, dl didelio student pertek-

liaus, keletas dešimi student buvo perkelti
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Karlsruhe. Tame skaiiuje buvau ir aš. ia radau

apie aštuoniasdešimt lietuvi student. Hoch-

schuls vadovyb lietuvius studentus traktavo la-

bai palankiai. Buvo kvieiami visus studentiš-

kus parengimus.

Maisto davin, kuris priklaus D.P. (pabg-
li) lagerio gyventojams, atsiimti važiuodavau

kas antr savait j Stuttgarto lager.

Gyvenome student bendrabutyje, kur buvo

šiokia tokia student valgykla.

Po ketveri met pašauk emigracijos stai-

g. 1950 m. gegužs mn. 25 d. iš Vokietijos emig-

ravau Jungtines Amerikos Valstybes.

Kažkokia stebuklinga ranka vis mane išves-

davo iš pražtingos padties. Praved pro kon-

centracijos stovyklas ir pro krintanias bombas.

Šalio, ugnies liepsn ir parazit vis dlto neiš-

vengiau, taiau kažkokiu stebuklingu bdu pro

visk prajau, ištesjau ir nesusirgau.

Kaip vliau teko sužinoti iš pasakojimo Vo-

kietijoje sutikt D.P. lageriuose, buvusi Mari-

jampols Karo mokyklos karin nedaug kas

išliko.

Bolševikams pralaužus front ir j tankams

lipant ant kuln, kilo visiems didel panika. Lie-

tuvos karinai, bdami vokiei karo tarnyboje,

šoko bgti kur kam pakliuvo. Vienus bolševikai

pam nelaisv, kiti žuvo ir dar kiti kažkur



dingo. Iš šimto šeši buvusi karin, berods,

išlikome tik penki.
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