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Ig Lietuvos Raudono-.o Kryžiaus veiklos. - Vienas svarbiausių Lietuvos ■ 
Raudonojo Kryžiaus uždaviniu Vokietijoje yra Karo belaisviu globa.

Trejus metus trukusios vokiečių oxoxpaoijos laikais lietuviai 
įvairiausiomis prievartos ir apgaulingos klastos priemonėmis buvo bru
kami | weh.rmach.tu, ypač i jo pagalbinius dalinius. Kiek tokių musų ne
laimingų tautiečių buvo, Šiandien niekaip negalima nustatyti.

Wehrmachtui pradėjus irti, tie lietuviai kariai daugelyje vietų 
nekovodami perbėgdavo į anglosaksu pusę. Vokietijai kapituliavus, liku- 
sieji lietuviai kariai pasidarė karo belaisviais ir buvo internuoti be
laisviu. stovyklose. Ten jie pradžioje buvo traktuojami kaip vokiečiai 
belaisviai, Tačiąu ig tikrųjų jų padėtis daug prastesnė, negu paskuti
niųjų. Musų tautiečiai, būdami wehrmachte ar jo padaliniuose, buvo be
teisiai, tik svetimgaliai, vokiečiu spaudžiami ir stumdomi. Tokioje pat 
padėtyje jie atsidūrė ir belaisviu, stovyklose, kur visų vidaus gyvenimų 
tvarkė vokiečių karininkai. Musų turimomis Žiniomis', lietuviai belais
vių. stovyklose visais atžvilgiais (maisto drabužių, darbo) buvo nustum
ti | užpakalį.. Belaisvių stovyklose visomis galimomis lengvatomis vo
kiečiai pasinaudodavo tik patys. Tas laikotarpis musų belaisviams buvo 
pats sunkiausiasis - sųjungininkai laikė juos prieSLais, vokiečiai gi 
traktavo kaip svetimSalius ir pastumdėlius.

Lietuvių tremtinių Vokietijoje visuomeninis gyvenimas dar nebuvo 
susiformavęs, todėl nebuvo galimybių teikti lietuviams karo belaisviams 
jokios globos, užmegzti su jais jokių santykių ir paremti juos moraliai.

Kadangi wehrmachtas ir III Reichas subyrėjo staiga, tai per la
bai trumpų laikų į laimėjusiųjų sųjungininkų rankas pateko keli milijo
nai belaisvių. Tuos milijonus- tinkamai apgyvendinti ir aprūpinti prak
tikoje nebuvo jokių galimybių. Tokioms masėms belaisvių internuoti buvo 
organizuojamos improvizuotos Stovyklos. Dideli žemės pietai buvo aptve
riami vielos tvoromis ir į tokius "žmonių rezervatus" buvo suvaromi Šim
tai tūkstančių belaisvių. Jiems buvo teikiamas minimalus maisto kiekis. 
Tuose rezervatuose nebūdavo beveik jokių pastogių. įmonės jas turėdavo 
pasirūpinti patys. Kadangi nebuvo nei statybinės medžiagos, nei įran
kių, tai vienintelė iSeitis ouvo ieBkoti prieglaudos- žemėj e. Ir belais
viai, norėdami apsisaugoti nuo Šalčio, vėjo bei darganų, primityviausio
mis priemonėmis kasėsi Žemėje duobes ir jose gyveno; nuo lietaus jie 
bandydavo apsisaugoti medžių Sakomis, patalų jiems sudarė irgi medžių 
sakos. Belaisviai užsiKLojimų turėjo labai menkų ar visai jo neturėjo. 
Tai buvo sunkiausios musų belaisviams dienos.

Ilgainiui lietuvių karo belaisvių gyvenimo sųlygos garėjo. Sų- 
jungininkai įsitikino’, kad lietuviai nebuvo savanoriai, o tik prievar
ta įjungti į wehrmachtu, ir ilgainiui juos atsiyrė nuo vokiečių, duo
dami teisų savo vidujinį, gyvenimų tvarkytis patiems.

Lietuvių centrinės visuomeninės organizacijos savo parei'ėkimais, 
įteiktais sųjungininkų vyriausioms karinėms įstaigoms, tų aiškinimo 
darbų -paskubino. 
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Lietuvos Raudonasis Kryžius per savo gausius skyrius stengėsi 
pagal išgales lietuviams karo 'belaisviams padėti. Jo atstovai aplankė 
visas žinomas stovyklas.ir užmezgė ryšius su juose esančiais lietuviais 
belaisviais. Lietuvos Raudonasis Kryžius turi per maža teisiu, ir medžia
giniu. ištekli!/., kad sunkią muši/, lietuvio belaisvio daliai radikaliai pa- 
keisti/. | gerą pusę. Todėl jis panartojtinai. kreipėsi į Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus delegaturas visose Vokietijos okupacinėse zonose, prašy
damas, kad tos musą be-laisvią globę, perimtu savo Žinion. Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius pažadėjo tatai padaryti.

Per praėjusius SeSis pokarinius mėnesius daug lietuvią belaisvi!/, 
išėjo iš belaisvi!/ stovyklą - vieni savo iniciatyva, kitus paleido vie
tinė sąjungininką valdžia. Tačiau dar dabar apie 6.000-7.000 musę, tau- 
tiečią neša nelaisvės, jungę ir gėdą. Belgijoje ją yra apie 2.000, Pran
cūzijoje -„tiek pat, amerikieSią okupuotoje Vokietijos zonoje - apie 

•1.000, nepatikrintomis žiniomis Italijoje - daugiau kaip 1.000, Austri- 
, joje (anglį/ okupuotoje dalyje) - apie 400. Taip pat yra ji/ keli Šimtai • 

Tito valdomojoje Jugoslavijoje ir apie 25t) žmonii/ Norvegijoje.
Pirmais pokario mėnesiais, kada Vakarę, demokratijos dar nedarė 

aiškaus skirtumo tarp Sovietą Sąjungos ir Baltijos respubliką piliečią 
sąvokos, nemaža musę, tąutiečią pusiau prievartos keliu buvo perduoti 
Sovietę. Sąjungai. Nevisai patikrintomis žiniomis, tokią nelaimingąją 
skaičius siekia kelis šimtus žmonią. ją likimas tikrai tragiškas. Pasku
tiniaisiais mėnesiais priverstinio perdąvimo sovietams atsitikimą ne
patirta. -• , •

Visi/ Vokietijos zoną aukštosios 'karinės įstaigos yra pa'žadėju- 
sios, kad tokio priverstinio lietuvią karią belaisvi/, atidavimo sovietu 
Sąjungai daugiau nebebusi/. Tos pačios įstaigos yra pareiškusios, kad 
musę, belaisviai ilgainiui-busi/ visi paleisti. Tiesa, išimtis čia daro
ma SS kariams ir karo nusikaltėliams, tačiau, laimei, lietuvi'/ tauta tą 
kategoriją Žmonią Jbeveik visai, nedavė.

Lietuvos Raudonasis Kryžius- kviečia visas lietuviškas įstaigas 
ir viso pasaulio lietuvius įsijungti į kovę. musu, tautiečiams iš belais
vi/. stovyklą išlaisvinti - stovykli/, į kurias jie pateko tik dėl naci
nės Vokietijos brutalios prievartos. (ELTA)

Lietuviai ir sąjungininkę, administraciją,

EICHSTA2TTAS (ELTAI - Spalio 30 dieną, apie 6 valandą ryto į Siclistštto 
lietuvi/, stovyklą atvyko- amerikiecii/ kariuomenės majoras su kareiviais 
ir įsakė visiems vyrams nuo 15 iki 70 metą amžiaus susirinkti į jo nu
rodytą vietą* ir iki pusės nusirengti. Majoras pareiškė, kad. visi vyrai 
bus tikrinami, ar netari,SS ženklą. Tikrinimas buvo paviršutiniškas - - 
vienus tikrino, kitą beveik nė nežiūrėjo. Pagal atsivežtą sąrašą buvo 
pakaukti pavardėmis ir suimti 47 lietuviai, nors tikrinimo metu pas juos 
jokią SS Ženklą nerasta. Suimtąją tarpe buvo gydytoją, inžiniarią, val-

• dinįnką ir mokyklinio amžiaus jaunuolią. Po poros dieną visi suimtieji 
be jokio tardymo buvo paleisti.

WUNP3IEDEL (ELTA) - IŠ UNRRDS globojamos stovyklos buvo’ pašalinta apie 
30 lietuvią, apkaitintą tarnavus vokiecią kariuomenėje. Pareigūną pa
reiškimu, pašalintieji turą susirasti darbo ir gyventi kaip-vokiečiai. 
Po trumpo laiko dalis pašalintąją gr/žo į tą pačią stovyklą ir vėl bu
vo priimti. ■ *
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KHKPTENAS (ELTA) - Kempteno UK BEOS direktorids raštu pranešė tremti
niams, kad karinė vadovybė nepripažins jokiy komitetu, taryby, organi- 
zacijy ty tremtiniu, kuria atsisako grįsti į tėvynę, jie negalį, niekam 
atstovauti ir būti įstaigy remiami maistu ir benzinu, j eigu kur tremti
niu komitetai jau verkia - neleisti jiems politikos. - ‘

Atrodo, Kempten o UiikhOS direktoriaus rašto pabaiga nesiderina 
su pradžia. .

KOKU TAU ZA (ELTA) - Konstanzoj e ir dar kai kuriose prancūzu administruo
jamose vietose tremtiniai spaudžiami per arbeitsamtę apsirūpinti darbu 
voki.ečiy įstaigose. . •

Prancūzu valdomoje Vokietijos dalyj-e paskelbtas raštas, kad sve
timšaliams draudžiama be specialaus^leidimo nutolti nuo gyvenamosios 
vietos daugiau kaip 5 kilometrus-. Praktiškai iki šiol tai netaikoma.

REGENSBURG AS (ELTA) - Regensburge, kaip ir kai kuriose kitose amerikie
čiu. valdomose Vokietijos srityse, tremtiniu padėtis pagerėjo ta prasme, 
kad tremtiniai buvo apgyvendinti vokiečiy sekvestruotuose butuose. Re- 
gensburįjo tremtiniams apgyvendinti buvo sekvestruotas ištisas kvarta
las . ; ’ ...

Lietuviai gerai įkurdinti Btirtingene, Beufiene; Stuttgarte ir 
dar vienoje kitoje vietoje, tačiau dauguma vis dar tebeskursta sausakim
šai perpildytose stovyklose. Pagerėjimas daugiausia pareina nuo vieti
nės administracijos.

Pagrobimai, - Prancūzu valdomoje Vokietijos dalyje Šį rudenį įvyko keli 
pagrobimai. Radolfzele (prie Kbnstanzos) dienos metu buvo pagrobta lat
viu tremtiniu šeima. Pagrobtoji Šeima buvo prievarta įsodinta į sunkve
žimį. ir išvežta nežinia kur. Surasti nepavyko. Po atsilankymo vienos 
valstybės repatriacijos agento Almansdorfe, dingo latvis ir estas. Tii- 
bingeno apylinkėje vienas lietuvis išvengė pagrobimo tik suspėjęs aliar
muoti prancūzu, vietos komendanturę. Ta pačia proga butus estę, kurie pa
bėgo pamatę atvykstantį, sunkvežimį., atvykusieji išplėšė, susikrovė, daik
tus ir išvažiavo. (ELTA)

. A ;
■ t ' • *

Kultūrinės pastangos.

Atgaivinamas "žiburėlis". - Populiariausias Lietuvos vaiky mėnesinis 
laikraštis "žiburėlis" vėl atgaivinamas ir pradedamas leisti Vokietijo
je. Prancūzę, karinė vadovybė "žiburėliai" leisti sutikimu davė. Pinna- 
sis "žiburėlio" numeris pasirodys apie Naujus Metus it eis kartę per 
mėnesį, "žiburėlis" bus gausiai iliustruotas. Jame bendradarbiauti pa
sižadėjo visi lietuviai tremtiniai rašytojai.

Kaip nepriklausomoje Lietuvoje, taip ir dabar "Žiburėlį" leis 
Lietuvos Raudonasis Kryžius. (ELTA)

AUGSBURGAS (ELTA) - Augsburge yra dvi lietuviy tremtiniy stovyklos, 
įkurtos atskiruose priemiesčiuose. Gyvenama lageriuose. Abiejy stovykly 
lietuviy tremtiniu, pastangomis Šį rudenį gražioje Augsburgo vietoje pa
statytas lietuviškas ąžuolinis kryžius. Augsburgo vyskupas parėmė lietu
viu. norę pastatyti Augsburge lietuviškę kryžiy, o burmistras Haunstet- 
teno ir Scherlino gatviy sankryžoje užleido žemės. Kryžiui ęžuolę pado
vanojo kunigaikštis Rugger, nuo viduramžiy turtingiausios ir garbingiau
sios bavary kunigaikš'čiy giminės ainis.

Kryžiy spaliy .28 d. pašventino lietuvis vysk. Padolskis. Jį lie- 
tuvife'kame stiliuje suprojektavo dįpl.inž. J.Mulokas, o datobę atliko ūki-

3



ninku .rankos. statulu projektų pagamino dali. Bat as-fiat ai s Kis; jas 13- 
drožinėjo prityręs dievdirbis dali. B.Bura'čas. Tai pirmas lietuviškas 
kryžius Vokietijos žemėje.

Lietuvių, studentu vargai. Lietuvių, studentų, tremtinių padėtis Vokieti
joje yra sunki. Iš daugiau Kaip 2.000 lietuvių studentų į Vokietijos 
universitetus "buvo priimta tik apie 20 ^>. Visuose Vokietijos universi
tetuose pirmenybė suteikta vokiečių studentams, ypač ilgesnį laikų tar
navusiems kariuomenėje. Užsieniečiams skirtas vietų-skaičius visuose 
Vokietijos universitetuose labai ribotas ir įstojimas visaip varžomas.

Lietuviams pasisekė gausiau įstoti tik į Tiibingeno ir Insbrucko 
universitetus. Į kai kuriuos universitetus pavyko įsiskverbti tik 2-4 
lietuviams.

Sunki lietuvių studentų ir materialinė padėtis. Kai kuriose vie
tose, kur veikia universitetai, nėra UNxtMJS SKyrių ir tremtiniai studen* 
tai neturi iš ko gyventi. Visi' studentai, išėję iŠ U NAKUS stovyklų, ne
tenka jos globos. -

Lietuvių studentų Atstovybė Kreipėsi į pasaulio studentus ir vi
sas tarptautines studentų organizacijas prašydama studentams moralinės 
ir materialinės paramos, šiomis dienomis Lietuvių Studentų Atstovybė 
gavo iš tarptautinės studentų organizacijos IMG A atsiliepimų, kur tos 
organizacijos ekonominis fondas PKbE prašo Lietuvių studentų Atstovybę 
plačiau nusviesti lietuvių tremtinių studentų padėtį.

Vokietijos universitetuose jaučiamas ir profesorių trukumas,, ku
ris susidarė atleidus iš profesūros buvusius nacius, šių ępragų galėtų 
užpildyti tremtiniai profesoriai, kurių mokslinis lygis nėkiek nemen- 
kesnis, tačiau vokiečiai svetimšalių profesorių į savo universitetus 
nenori įsileisti. (ELTA)

Lietuviai iš Norvegijos atvežti į Vokietijų, šio karo būvyje į Norvegi- 
jų buvo nuklydę apie 800 lietuvių. Dauguma lietuvių Norvegijoje atsidū
rė praėjusių žiemų iŠ Vokietijos. Nors ir labai sunkiai, bet imi 1944 
metų gruodžio mėnesio lietuviams į Norvegiję-dar buvo galima patekti 
užsirašant į karinius darbus. Lietuviai vyko į horvegijų puoselėdami 
viltį pabėgti į švedijų. Nuo 1944 metų gruodžio mėnesio lietuviams vyk
ti į Norvegijų vokiečiai jau nebeleido, nes ten esantieji lietuviai bu
vo pradėję bėgti į švedijų. Norvegijoje pasilikę lietuviai buvo laikomi 
spygliuotomis vielomis aptvertuose barakuose ir saugojami SS sargybinių 

Vokietijai Žlugus, Norvegijoje atsidūrę lietuviai atgavo laisvę.
Apie šimtas jų savanoriBkai Šių vasarų iSvyko į sovietų okupuotų Lietu
vę. įSvykstantieji buvo pasižadėję likusiems draugams parašyti laiškų, 
tačiau nė vienas lietuvis jokio laiško negavo ir apie išvažiavusiuosius 
jokių žinių nėra. Manoma, kad iBvažiavusieji Lietuvos nepasiekė.

Prievarta nė vienas lietuvis į okupuotų Lietuvę nebuvo išsiųstas 
Lapkričio mėnesį visi lietuviai iš Norvegijos buvo atvežti į va

karinę Vokietijų ir jiems leista laisvai apsigyventi anglų, amerikiečių 
ar prancūzų valdomose Vokietijos srityse. Dauguma apsigyveno nasselyje 
ir yra globojami ta pačia tvarKa, kaip ir kiti lietuviai tremtiniai.
i Atvykusieji pasakoja, Kad lietuviai Norvegijoje buvo gražiai su

sigyvenę su vietiniais gyventojais, kurie jiems daug padėjo, juos suar
tino bendras vargas ir tos pačios SKriaudoe, daromos iš vokiečių pusės. 
Lietuviams išvykstant, daug norvegų susirinko į uostų atsisveikinti ir 
palydėti. (ELTA)
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Okupuotojoje Lietuvoje*

Lietuvos aukštųjų, mokyklų likimas. - Kauno ir Vilniaus universitetai 
liko nesugriauti ir veikia. Vilniaus radijas skelbia ir dabartinį. Lietu
vos studentų skaičių, kuris bus apie 60 mažesnis, negu nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Apie-70 jo esamo studentų skaičiaus sudaro moterys.

Kaune pasitraukdami vokiečiai sunaikino Pizikos-Chemijos Insti
tuto rumus Aleksoto priemiestyje-ir Vilijampolės priemiestyje išsprog- 

. dino Veterinarijos Akademijų, pasitraukdami vokiečiai taip pat sunai
kino Dotnuvos Bernds Ūkio Akademijos pastatus. Vilniaus radijo žiniomis, 
visi Dotnuvos Lėmės Ūkio Akademijos studentai įpareigoti atlikti malkų

- kirtimo prievolę. (ELTA)

"švietimas" Lietuvoje, - Vilniaus radijas praneša, kad Lietuvoje sėk
mingai veikia du vakariniai marksizmo-leninizmo- universitetai. Taip 
pat esu įsteigta ir jau veikia 10 komunistų partijos mokyklų su sustip
rintu marksizmo-leninizmo dėstymu. įsteigtas seminaras, kurio tikslas 
parengti vadovaujantį avangardų, (ELTA) . . .į

Cvirka tvarko Lietuvos rašytojus. - šį rudenį buvo sujauktas Lietuvos 
rašytojų suvažiavimas. J .Korsakas-Badzvilas smarkiai išbarė rašytojus 

' už neveiklumų, neprisidėjimų prie komunistinės kūrybos, silpnų bendra— 
darbiavimų "pergalės" žurnale, kasytojų pirmininku ir toliau liko senas 
Sniečkaus patikėtinis Petras Cvirka.

Petras Cvirka savo valia ir galia buvo pasidaręs Lietuvos Badyto
jų Sųjungos pirmininku jau pirmosios sovietinės okupacijos metu. Jo 
"lietuviškumų" vaizdžiai parodo įvykis 1940 m. vasarų, kai Lietuva jau 
buvo rusų okupuota ir Lietuvos Himnų giedoti buvo griežčiausiai už
drausta. BolSevikinės valdžios Kaune sušaukto mokytojų suvažiavimo me
tu, suvažiavimui baigiantis, 10.000 mokytojų minia pradėjo giedoti Lie
tuvos Himnų, Senu įpratimu atsistojo ir visi suvažiavimui vadovavę ta
rybinės valdžios žmonės, nors ir jautėsi labai nepatogiai. Petras Cvir
ka pasielgė kitaip. Jis, Lietuvos Himnų giedant, demonstratyviai vienas 

’atsisėdo prie prezidiumo stalo ir pradėjo rūkyti cigaretę.
Visos pirmosios okupacijos laikais Cvirka buvo galingas žmogus

> i-r prisidėjo prie didžiojo lietuvių išvežimo 1941 metų birželio 14-15 
dienomis. Sovietų vokiečių karui prasidėjus ir bolševikams bėgant iš 
Lietuvos, Petras Cvirka išbėgo su jais. Grįžęs į Lietuvų, dabar jis 
ir vėl tvarko Lietuvos rašytojus. (ELTA)

Apie išvežtuosius lietuvių vaikus ir Lietuvų. - 1941 metų vasarų, pir
mosios sovietų okupacijos metu, daug Lietuvos vaikų buvo suvežta į Pa
langos ir Druskininkų vasarvietes. Vaikų stovyklos vasarvietėse buvo 
suorganizuotos siekiant juos, atitraukti iš tėvų.globos ir auklėti' ko
munistinė dvasia. Tai buvo nekalčiausiais'vardais užmaskuotos komjau
nuolių ir pionierių mokyklos. Stovyklaujantiems vaikams buvo aiškina
mos Stalino "tiesos", daug pasakojama apie Sovietų Sųjungos herojus, 
galingųjų raudonųjų armijų, laimingas komjaunuolių ir pionierių organi
zacijas; jie patys buvo raginami įstoti į tas organizacijas ir buvo 
nuolat mokomi rusų kalba dainuoti komunistines dainas, gi nueiti į 
bažnyčių vaikai galimybės- nebeturėjo.

į Palangos ir Druskininkų vaikų stovyklas buvo suvežta per 2.0UC 
Lietuvos vaikų, jų tarpe buvo ir trylikmetis Amerikos lietuvis čikagie- 
tie Julius Stirt, su savo dėde į Lietuvų atvažiavęs 1939 metais.

1941 metų birželio 22 dienos rytų prasidėjus Sovietų Sųjungos 
Vokietijos karui, Palanga ir Druskininkai netrukus atsidūrė vokiečių
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rankose. Druskininkuose stovyklavusipjp vaiky visai nerasta, o Palange- i 
j e rasta tik maža dalis. Beveik visus stovyklavusius vaikus sovietai 
suskubo iSvežti nežinia kur. Vokiečiams užėmus latviję, Gudiją ir įsi
brovus į tolesnes Sovietu. Sąjungos sritis, buvo surengtos bent kelios 
ekspedicijos išvežtiesiems Lietuvos vaikams ieškoti^ bet, deja, jp nie
kur nerasta. IS geležinkeli e'dip patirta, kad Lietuvos vaikus bolševikai 
išvežę Maskvos kryptimi. Sklido įvairiausi gandai. Viso Karo būvyje jo- 
kip tikslesnip žinip apie išvežtuosius Lietuvos vaikus negauta. Tik się 
vasary, praėjus ketveriems metams, pirmasmžinias apie tuos vaikus sutei
kė minėtasis Amerikos lietuvis Julius Stirt, dabar jau 17 metp amžiaus 
j aunuolis •

- Jo žodžiais, 1941 metp birželio 22 dienp, prasidėjus Sovietp Są
jungos Vokietijos Karui, Palangoje stovyklavusius vaikus skubiai nuvežė 
į geležinkelio stotį, paskubomis susodino į traukinį ir vežė nežinia 
kur. Traukiniui tik įvažiavus į Sovietp Sąjungos teritorijp, jį užpuolė 
vokiečip lėktuvai. Vaikai išbėgiojo į miSkę; į traukinį buvo pataikyta 
ir nedidelė vaikp dalis Žuvo. Puolimui pasibaigus, išbėgioję vaikai su
sirinko prie sudaužyto traukinio ir kariuomenės sunkvežimiais buvo nu
vežti į Velikije Luky. Ten jie gavo pavalgyti, paskui buvo vėl paskubo
mis susodinti į traukinį ir išvežti tolyn. Vaikai nerimo, verkė; niekas 
nežinojo, kodėl juos veža, kur veža, kur jy tėvai. Vaikus iš traukinio 
išlaipino vienoje geležinkelio stotyje Maskvos apylinkėse. Sen atsirado 
ir Druskininkuose stovyklavę Lietuvos vaikait kurip traukinys tarp Pa- 
riecės ir Gardino taip pat buvo vokiabip subombarduotas. Bombardavimo 
metu žuvo nemažas vaikp skaičius. Tame miestelyje vaikai buvo skirstomi 
nuolatiniam gyvenimui Sovietp Sąjungos gilumoje. Daugump vaikp,paskyrė 
į Taškentu, kitus į Kuibiševp, gi tam tikrp dalį į mažai tegirdėtę Ud- 
murdijos sritį; Julius Stirt su’200 lietuvip vaikp buvo paskirtas ir 
tuojau iSsipstas į čkalov^, kuris yra Sovietp Spjungos gilumoje prie 
Uralo upės, apie 2.000 kilometrp nuo Lietuvos. Atvežtuosius vaikus ap
gyvendino vaiky namuose. Jie visi buvo įrašyti į komjaunuolip organiza- 
oijęt ir turėjo lankyti rusiškę mokyklą, kur Viskas buvo dėstoma rūsy 
kalba. Vaikp namuose taip pat nebuvo nė vieno suaugusio lietuvio. Vaikai 
buvo visiškai rusp globoje. Tik tarp savęs jie kalbėjosi gimtęja kalba. 
Mokykloje tris kartus per savaitę vaikams bužo aiškinama "politinė iš
mintis" - kaip esp gera "tarybiniame rojuje- ir kaip esę bloga kapita
listiniuose kraštuose.

Vėliau su vaikais ryšį užmezgė Maskvoje įsikūrusį Lietuvos komu- 
nistp partija. Iš ten vaikai gaudavo Ii et uviš ky laikrašcip ir politinė
mis temomis brošiury. Lietuvos Komunistp partijos žmonės vaikus retkar
čiais aplankydavo. Kai kuriems vaikams pasisekė susirašyti su 1941 metp 
birželio 14-15.dienomis sovietp iš Lietuvos ištremtaisiais lietuviais. 
Daug tokip tremtinip dirbo Sibire-prie geležinkelip. Vaikp tarpe buvo 
kalbama, kad daug lietuvip tremtinip Sibire Žuvę dėl bado, Šalčio ar 
labai sunkaus darbo. Lietuviai į raudoniję amiję nebuvo mobilizuoti. 
1943 metais lietuvip komunitrtiniai laikraščiai rašė ir vaikai šiaip 
girdėjo, kad 1941 mėty birželio .14-15 dienomis iš Lietuvos išvežtie
siems lietuviams tremtinio bausmė esanti nuimta ir tremtiniai galį pa
keisti gyyenamajp vietę bei pasirinkti norimę darby.

Vaikai Ckalove bado nejautė, maistas buvo patenkinamas, o paly
ginus su rusp maistu - labai geras. Kytę. jie gaudavo 200 gr duonos, 
apie 15-20 gr sviesto ir saldžios Kavos ar arbatos. Mokykloje, ilgosios 
pertraukos metu, gaudavo po 100 grbaltos duonos ir saldžios arbatos; 
pietums duodavo 100 gr duonos, sriubos su mažais gabaliukais mėsos ir 
košės; vakarienei buvo 100 gr saldi bandelė,-100 gr duonos ir arbata. 
Ir taip per ketverius metus. Vaikai matė, Kad taip sočiai malinami tik 
jie, lietuviai. Vietiniai rusai buvo apiplyšę, apskurę, mažai kę tetų-
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rėj-o valgyti, buvo nuolat isalmę ir vaikus prasydavo parduoti juodos 
duonos. Vaikams duonos dažnai atlikdavo, ir jie j y parduodavo vietiniams 
rusams, kurie įstengdavo pirkti tik mažus gabaliukus. Už 200 gr juodos 
duonos gaudavo 1U-15 rubliu.

' 1943 metais buvo sukurta vadinamoji "LietuviBkoji divizija", į jy .
buvo sumobilizuota arti 2.000 "lietuviu* — daugiausia įS Lietuvos pabė
gusiu rūsy. "LietuviSkosios divizijos" vadu buvo pasmir-tas gen,‘ Karvelis. 
T y diviziją tuojau nusiuntė į frontu Orio ruože, kur ji buvo labai smar- s 
Idai sumuSta. Papildžius ję. naujais žmonėmis, -lietuviu, beveik nebeliko, 
nors divizijos vardas nebuvo pakeistas. Vaikams buvo aiškinama, kad ta 
divizija praskinsianti keliy į lietuvy ir išvaduosianti kenkiančius, alks
tančius ir raudonosios aimijos laukiančius Lietuvos žmones...

Dabar ta "lietuviškoji divizija“, tebevadovaujama gen. Karvelio, 
stovi N.Vilnioje, apie 10 kilometru nuo Vilniaus, jos paskirtis esanti 
gaudyti partizanus. Beveik visi aukStesnięji divizijos karininkai yra 
nelietuviai. Tos divizijos, lyg pasityčiojimui tebevadinamos lietuviBka, 
lietuviai neapkenčia.

Praėjusiu mėty vasara Julius Stirt sumanė aplankyti savo Taškente 
gyvenančius draugus, su ūmiais susibičiuliavo Palangos vaiky, stovyklo
je ir paskui susiraBinėjo. Nors Taškentas nuo čkalovo gana toli, bet ke-V. 
lionė jam pavyko. Pries išvažiuodamas, Čkalove jis prisipirko po 10 rub
liu žiebtuvėliy, kuriuos TaSkente kaip didelę retenybę iSpardavė po 80 
rubliy, uždirbdamas gražaus pinigo. Gyvenimas Soviety Sąjungoje vyruku 
buvo išmokys apsukrumo. .

Taškente lietuviy vaiky, buvo daugiau kaip Čkalove. Jie taip pat 
gyveno vaiky’namuose -ir lankė amaty mokykly, kurioje buvo lietuviškas, 
skyrius, vadovaujamas lietuvio mokytojo. Maitinimo ir kitos gyvenimo s§u- 
lygos buvo panašios kaip čkalove, Kuibišave lietuviai vaikai irgi, lanky 
amaty mokyklą. Apie Lietuvos vaikus, išvežtus į Udmurdijos sritį, žiniy 
nebuvo.

1944 mėty, rudenį, kai soviety kariuomenė vėl okupavo Lietuvą, ne- 
rimstantiems vaikams nuolat buvo sakoma, kad 1945 metais juos visus par
vešiu į Lietuvą. Vaikai, pavirtę jau jaunuoliais, nekantriai laukė tos 
dienos, kada galės grįžti į tėvynę. Taip belaukiant praėjo 1945 mėty, sau-r 
šio, vasario ir kovo mėnesiai, Juliui nusibodo tuščiai laukti; jis nu
sprendė palikti įkyrėjusius vaiky, namus ir Keliauti į; Lietuvy.

1945 mėty kovo—balandžio mėnesiais, Kai soviety. kariuomenė jau 
buvo užėmusi nemažus Vokietijos plotus., Soviety syjungos gilumoje daug 
vaiky sėsdavo į tuBčius prekinius traukinius ir va'žiuodavo į žtytprusius 
"karo grobio" rinkti. Nors taip važiuoti oficialiai buvo negalima, tačiau 
tada buvo tokios nuotaikos, Kad vaiky kelionės į vokiečiy žymę buvo su
prantamos ir beveik nevaržomos. Vieny dieny ir Julius Stirt sėdo į pre
kinį traukinį ir drauge yu kitais "karo grobio rinkėjais" balandžio mė
nesio antroje, pusėje, po trijy savaįčiy įvairios ir nuotykingos kelionės, 
is Uralo kalny papėdės atsidūrė Kaune.

Apsišarvavęs komjąunučlio pažymėjimu, Soviety "S y j angoje įgytu pa
tyrimu ir vaidindamas tėvo ieškantį suny (tėvas neva esys raudonosios ar
mijos karininkas ir dabar turįs būti kažkur Lietuvoje), Julius Kaune ap
lankė pionieriy, komjaunimo ir komunisty partijos būstines. Vaikinas vi
sur buvo maloniai sutiktas, buvo laikomas pavyzdingu tėvo pasiilgusiu sū
numi, visur gavo pa'žady surasti nesamy tėvy, gavo nakvynę ir maisty. Nu
ėjęs į ty buty, kur 1939 metais, atvažiavęs is J.A.V., gyveno su savo 
dėde, rado ten įsikūrusį smulky amatininmy. Tas jam pasiguodė prie vo- 
kLeoiy geriau gyvenęs ir lengviau galėjęs iSmisti iŠ savo darbo, o da^ar 
kasdien jis turįs dirbti 10 valandy valdiškoje artelėje, kad gauty mais
to kortelę; tik naktimis, grįžęs iB artelės, galįs dirbti namuose. Kas
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nedirbęs artelėse ar valdžios' įstaigose, negaunųs maisto korteliu, gi 
be kortelių gyventi nesu įmanoma, n08 viskas labai brangu: kilogramas 
duonos kaštuoja 20-30 rubliu, sviesto - 300—350 rublių, lašinių - 400 
rubliu, baltos duonos bandelė - 15-20 rubliu, riestainis - 5-10 rubliu 
ir t.t. Per mėnesį jis uždirbus tik 300-350 rubliu...

Lietuvoje maisto kortelės dabar yra keturių rūšių. Geriausias 
maisto korteles gauna aukštieji valdininkai, daugiausia atvežtiniai ru
sai. Toliau pakenčiamas maisto korteles gauna inžinieriai, tec’inikai, 
mechanikai ir kiti specialistai.. Priešpaskutinė j e vietoje yra darbinin
kai, kurių gaunamos maisto normos nedidelės - tik 100 gr duonos dienai 
didesnės už ketvirtoje vietoje esančius smalkiuosius valdininkas. NKVD 
ir policijos tarnautojai gauna visai atskiras maisto korteles.

• Kaunas nuo karo veiksmu mažai nukentėjas. Visus sunaikinimas atli
ko' pasitraukdami vokiečiai. Jis susprogdino "kaisto", "Drobės"j "Metalo" 
Tabakus, "Geležinkeliu Dirbtuves", geležinkeli®, radijo, elektros ir 
vandentiekio stotis, tiltas ir t.t. Kaune jau pastatyti mediniai tiltai. 
Mieste judėjimas žemiai mažesnis kaip nepriklauscmos Lietuvos laikais, 
Žmonių vaidai liūdni, nuotaika prislėgta, visi kažKO laukia. Daug Kauno 
gatvių pavadinta rusiškais vardais, tačiau žmonės-xculboj a vartoja senus, 
lietuviškus tų gatvių- vardus. Goresniuose namuose įsikūrusios įvairiau
sios partijos, įstaigos. Kalėjimai perpildyti. Gatvėse matyti daug poli
cijos. i

19 Kauno Julius S tirt persikėlė į Vilnią, kur gavo pasiuntinio vie
tų Prekybos Liaudies Komisariate. Komisaras tada buvo Grego rauskas, o'pa
vaduotojas - Ivaškevičius. Vaikinas Vilniuje išbuvo apie mėnesį laiko. 
Už lengvą? ė diskai pareigų ėjimai jis is tarnybos buvo atleistas. Vilnius 
nuo karo nukentėjęs labiau negu Kaunas. Visos aukštosios komisarinės ir 
partinės įstaigos yra Vilniuje. Ten vaikinas girdėjo ir apie didelę Rie
tuvių partįzanų veiklu. Per tų mėnesį Vilniuje įis matė per dvidešimt 
19kilmingų laidotuvių. Taip buvo laidojami iŠ provincijos atvežti nuo % 
partizanų kritę įvairus partiečiai ar komunistinės valdžios aktyvus pa
reigūnai .

Julius Stirt apsisprendė važiuoti į Vokietijų ir pasiekti ameri
kiečių valdomų sritį. Tuo laiku nemaža Vilniaus krašto gyventojų dalis 
dėjosi lenkais ir repatrijavo į Lenkijų, tikėdamiesi, kad ten režimas 
bus gal netoks sunkas ar geresnės sulygęs pabėgti į amerikiečių ar anglų 
valdonas sritis Voidetijoja. į ienkljų labai stengėsi išvažiuoti išliku
sieji Lietuvos žydai. Jais buvo nepasitikima, ir jie buvo nekenčiami - 
esu, jei jie liko gyvi, jei vokiečiai jų nesugaudė, tai jie turėjo būti 
vokiečių Šnipai...

Ir Julius Stirt norėjo bandyti repatrijuoti įjLenkijų, bet stotyje 
suidurė su sovietų kariais, važiuojančiais į Vokietijų, vėl apsimetė 
vykstųs ieškoti savo tėvo,z tariamo raudonosios armijos karininko, dabar 
jau gyvenančio Berlyne, ir’ laimė jam nusišypsojo. Kariai tam komjaunuoliui 
pasižadėjo padėti ir jie išvyko sykiu. Traukinys valandėlei sustojo Kara
liaučiuje. Iš traukiiu-o ten išlupo bariai atvažiavusių civilių rasų. Jie 
ten atvyko įsikurti nuolat gyventi. Karaliaučiaus stotyje niekur nebuvo 
girdėti vokiško žodžio. Visur buvo matyti tik apiplyšę iš Sovietų Sųjun- 
gos atvežtieji kolchozninkai ir raudonosios armijos kariai.

Vaikinui pasiekus Berlynu, vietos į6ulos karininkai jau davė puikių 
nakvynę, gerai valgydino ir žadėjo per tris dienas surasti tėvų. Jo nesu
radus, buvo padaryta išvada,- kad tėvas žuvęs mūšio lauke. Vaikinas buvo 
apdovanotas pinigais, gavo našlaičio pažymėjimų^ kelio'nei maiAto ir buvo 
įsodintas į traukinį grįžti atgal į Lietuvę ar Ckalovų. Julius Stirt, 
pasišalinus palydovui, iŠ traukinio pabėgo ir paskui vargais negalais 
drauge su kitais pabėgėliais pasiekė anglų valdomų Vokietijos sritį, o 
kiek vėliau - amerikiečių zonų.
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