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Sovietų žiemoS 
puolimaS.  
parašiutininkų 
tankiStų 
fuzilierių 2-ojo 
bataliono žūtiS

Sovietų sunkioji artilerija Rytų Prūsijos 
keliuose. 1945 m.

Sovietų žiemoS puolimaS ir  
„Hermano GerinGo“ 2-ojo 
parašiutininkų tankiStų 

fuzilierių bataliono žūtiS

Sausio 13 d. Kurtinantis griausmas ir traškesys pažadino mane iš snaudulio. 
Pažvelgiau į laikrodį: 7.10!

Atsargiai pakilau laiptais iš blindažo. Vėl snigo. Pajutau, kaip mane kausto šaltis.
Artilerijos šaudymas kairėje suintensyvėjo. Paskui palengva pradėjo artėti prie 

mūsų pozicijų. Nušokau atgal į blindažą norėdamas telefonu susisiekti su kuopomis. 
Ryšio nebuvo. 

Kapitonas Volfas išėjo į lauką ir pro žiūronus stebėjo mūsų pozicijas vakariau 
Briukentalio (Brückental).

Kol apšaudymas toks intensyvus, vadovauti batalionui neįmanoma. Radijo apara-
to neturime. 

Dar iki vidudienio apšaudymas šiek tiek nurimo. Ryšininkai tvarkė sutraukytas 
laidų linijas. Nuostoliai nebuvo pernelyg dideli.

Šis sovietų tankas T-34 sprogo detonavus 
šaudmenims. Rytų Prūsija.
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Mūšiai ir padėtis ties Gumbine. Rytų Prūsija. 1945 m. sausis.

Vokiečių 5-osios tankų 
divizijos tankas Pz Kpfw.  
V Ausf. G  „Pantera”   Rytų 
Prūsijoje, Geldapėje. 
1944 m.

Pamuštas tankas T-34 Rytų Prūsijoje. 1945 m.
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Mūšyje ties Cintais (Zinten) sužeistas vokiečių karys. 
Rytų Prūsija. 1945 m.

Visada budrūs norėdami išgyventi… 
Vokiečių kariai Rytų fronte.

Sausio 14 d. Išaušo. Rusų šturmo bombonešiai skutamuoju skridimu atakavo 
mūsų pozicijas. Kairįjį bataliono sparną apšaudė sunkioji artilerija.

Laikas slinko lėtai. Mane jaudino, kad kuopa buvo ne visai sukomplektuota. 
Parengtas kovai tik minosvaidininkų būrys.

Priešais 1-osios kuopos frontą – 600 metrų piečiau Husarenbergo (Husarenberg) – 
mūsų šturmo pabūklai pamušė keturis T-34. Juodi dūmai dengė mūšio lauką. Į pietry-
čius nuo mūsų, priešais Peterstalį (Peterstal), vokiečių pėstininkai perėjo į kontrataką.

Jau dabar atrodė aišku, kad šis sovietų puolimas yra alinantis. O mes ir taip visai 
nualinti. Vienintelis būdas mums – improvizuoti. Prieš prasidedant sausio 11-osios 
puolimui, šiauriau Girnų (Girnen) keliu ten ir atgal sunkvežimiu tampėme žemės 
ūkio mašinas – sėjamąsias ir akėčias įmituodami tankų vikšrų garsus. Galima nu-
mirti iš juoko!

Sausio 15 d. Mūsų ruože taip pat prasidėjo puolimas. Bataliono vadavietė buvo 
apšaudoma sutelkta sovietų artilerijos ugnimi. Pro lubas į blindažą byrėjo žemė.

Į mūsų vadavietę atėjo pasiuntinys iš 3-iosios kuopos. Paskui save už rankovės jis atsi-
tempė rusą.

Tai, ką išgirdome, mūsų nedžiugino. „Ivanas“ užėmė kuopos apkasus. Vyresnysis leite-
nantas Kalfas ką tik rengėsi organizuoti kontrataką. Nuostoliai didėjo. 

Belaisvis išsigandęs dairėsi. Liepiau jam atsisėsti ant šovinių dėžės. Jis drebėjo iš baimės. 
Tikriausiai bijo, kad jį nušaus, kaip tai daroma pas juos. 

Atnešė sužeistąjį. Stipriai kraujavo jo klubas. Pamačiau, kaip susirūpino Ivanas. Jo akys 
bėgiojo. Jis įkišo ranką į vidinę kišenę ir paskubomis išsitraukė piniginę su mažyčiu voku 
bei parodė nuotraukas. Vienoje nuotraukoje jis buvo vidury didžiulės savo šeimos. Gestais  
parodė, kad mes turime išsaugoti jį dėl šeimos.

Vadas tarė jam: „Žmogau, tu, matyt, iki 
šiol nesupratai, kad germanai [vokiečiai] ne-
šaudo belaisvių? Verčiau pagalvok apie tai, 
kad paskui nepakliūtum savo komisarui!“ 

„Ivanas“ nieko nesuprato, tačiau nuri-
mo. O gal vis dėl to suprato?... Sutemus jį 
išsiuntėme į užnugarį.

Kapitonas Volfas man pasakė:
„Kol neturime rezervų, rytoj rytą bata-

lionui teks atakuoti tiesiog iš apkasų, kad 
vėl užimtume priešakinę gynybos lini-
ją. Sunkiosios ginkluotės palaikymo nėra, 
nes jos neturime. Aš būsiu 2-ojoje kuopoje. 
Ataka prasidės 4.30. Pasirūpinkite, kad vi-

Paskui vokiečių karį eina patekę į nelaisvę sovietų 
kariai. Rytų Prūsija. 1945 m.
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sos kuopos apie tai būtų informuotos! Jei mane išves iš rikiuotės, batalionui vadovausite Jūs 
tol, kol divizijoje priims kitą sprendimą!“

Atsisėdau kampe ir parašiau įsakymą batalionui dėl puolimo.
Visai prieš pat 20 valandą pasiuntiniai išvyko į kuopas. Jie turėjo labai aiškų įsakymą: 

įvykdyti užduotį ir pranešti man. Turėjau įsitikinti, kad kuopų vadai gavo įsakymą.
Fronto linija buvo apšviesta blyškia šviesa. Virš priešakinio lauko kybojo šviečiamosios  

raketos. Į visas puses lėkė trasuojančios kulkosvaidžių šūvių papliūpos.

Sausio 16 d. 2 valandą vadas išvyko į kuopas. Ištisinės fronto linijos jau nebuvo.
4 valanda 30 minučių: stovėjau prie blindažo ir žiūrėjau per aukštumos, dengiančios va-

davietę, viršūnę. Staiga už 500 metrų priešais mane prasidėjo intensyvus šaudymas – bata-
lionas puolė į ataką.

Dabar jau girdėjau mūšyje sproginėjančias rankines granatas, supratau, kad prasidėjo ar-
timasis mūšis.

Dar buvo tamsu ir nematyti, kas vyksta priešakinėse pozicijose. Nusileidau į blindažą ir 
sėdau prie telefono. Su 1-ąja ir 3-iąja kuopa ryšys buvo nutrauktas. Man pavyko susisiekti 
su 2-ąja kuopa. Raportavo jefreitorius. Tikrosios padėties jis nežinojo. Mūšis buvo pačiame 
įkarštyje. Per telefoną buvo puikiai girdėti šūviai. Paklausiau jefreitorių apie nuostolius.

„Čia apkasai pilni žuvusiųjų ir sužeistųjų. „Ivanas“ į ataką atsakė ataka!“ 
Tokiomis sąlygomis teikti kokius nors nurodymus nebuvo prasmės. Sanitarai ir taip dir-

bo be žodžių.  

Raudonosios armijos išminuotojų būrys degančiame 
Insterburge. 1945 m.

„Ivanas“ reagavo. Artilerijos ugnimi jis užtvėrė erdvę tarp priešakinio krašto ir mūsų va-
davietės. Griausmas buvo pragariškas.

Blindažas tarsi suposi. Žvakės šviesa priešais mane plazdėjo. 
5 valandą 20 minučių šaudymas nuslopo, paskui visai liovėsi. Išėjau į lauką. Prie manęs 

artėjo kapitonas Volfas: „Knoblauchai, mums nepavyko! Be sunkiosios ginkluotės „Ivanui“ 
nieko nepadarysime. Kuopose nieko gera, didžiuliai nuostoliai ir jos sunkiai išlaiko ruo-
žus, į kuriuos atsitraukė. Nedelsiant pasiųskite  pasiuntinį į 4-ąją kuopą Girnose (Girnen) 
dėl naujosios padėties, tegul jie 8 cm minosvaidžių ugnimi sulaiko rusus! Štagunas turi pats 
priimti sprendimą, kada paleisti ugnį. Telefono ryšys nutrauktas!“

Artilerijos ugnis privertė mus slėptis blindaže. Su mūsų kairėje esančiu 4-uoju pulku ry-
šio nebuvo. Paskutinis žvalgybos patrulis grįžo nieko nepešęs.

8 valandos 10 minučių: ant blindažo laiptų stovėjo jefreitorius: „Kairiajame sparne pra-
siveržė tankai!“

Kapitonas Volfas iššoko lauk. Iš tikro už 500 metrų nuo mūsų stovėjo trys T-34. Jų vamz-
džiai buvo nusukti Husarenbergo (Husarenberg) (aukštumos 121,8) link. Mes nieko neį-
stengėme padaryti. Negalėjome informuoti kaimynų, nes net nežinojome, kur jie šiuo metu 
yra. Man susidarė įspūdis, kad mūsų kairysis sparnas atviras. Jeigu rusai pasuks mūsų link, 
atsidursime „maiše“. Tačiau jie nepasuko.

Mūšio pauzė leido mums išnešti sužeistuosius. Visa tiekimo kuopa dirbo veždama juos į 
tvarstymo punktą už Girnų (Girnen). Daktaras Naumanas ir jo sanitarai darbo turėjo iki kaklo.

Raudonosios armijos tankų IS-2 kolona Rytų Prūsijoje rieda į vakarus. 1945 m.
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Vidurdienį atėjo pranešimai iš kuopų. Pajėgos bauginamai mažėjo. Nuostoliai sudarė 
apie 50 procentų.

Vėl sutemo. Mūšio triukšmas aprimo.
Mus apgaubė naktis. Rusai neatakavo. Jų nuostoliai taip pat dideli.
Dešiniajame bataliono sparne tapo ramiau. Mane pasikvietė vadas: „Knoblauchai, kur 

yra dešiniojo sparno kuopa? Štai jau valanda, kai toje pusėje negirdėti nė vieno šūvio!“
Su trimis pasiuntiniais ir dviem ryšininkais išėjau. Pasinaudodami vietovės reljefu, den-

giančiu vadavietę, mes vora ėjome į pietus. Snigo. Matomumas neviršijo 20 metrų. Aš gerai 
įsiminiau žemėlapį, nes žiūrėti į jį tokioje pūgoje buvo neverta.

Nuėję 250 metrų, atsidūrėme prie sandėlio. Palengva prisiartinome ir įsiklausėme. 
Sniegas slopino visus garsus. Aplinkui tvyrojo pavojinga tyla.

Atsargiai pažvelgiau pro pietinį sandėlio kampą. Staiga išgirdome kalbos nuotrupas. 
Tolumoje išvydome žmonių kontūrus. Snigo taip smarkiai, kad nebuvo įmanoma suprasti, 
kas tai – rusai ar vokiečiai.

Už 20 metrų priešais mus  kažkas ėjo lauko keliuku į šiaurę. Kontūrai buvo tarsi „išplaukę“.
Aš laikiau pirštą ant automato nuleistuko. Vienas iš mane lydinčių vyrų priėjo prie ma-

nęs: „Gal šaudyti?“ Aš papurčiau galvą. Mintis, kad galime pataikyti į savo draugus, buvo 
nepakenčiama.

Šešėliai dingo pūgoje. Aš nepriėmiau jokio sprendimo ir buvau nepatenkintas savimi!
Atsargiai brovėmės per pūgą. Kirtome lauko kelią ir už poros šimtų metrų priėjome kie-

mą viduryje kelio tarp Girnų (Girnen) ir Briukentalio (Brückental).
Mums pasisekė ir susitikome su dešiniojo sparno kuopa. Kuopos vadas mane informavo: 

„Ivanas“ guli griovoje už 150 metrų nuo mūsų. Naktį rusai du kartus mėgino mus užklupti.
Tačiau kol turime šaudmenų, galime gintis. Kuopos pajėgas sudaro 49 vyrai!“
Vos prieš keturias dienas tos pajėgos buvo 120 žmonių. Atsisveikinau su jais, pažadėjau 

kiek tik pajėgsiu, pasirūpinti šaudmenimis ir maistu.
Mėginimų susisiekti su dešiniuoju kaimynu, eidamas Girnų–Briukentalio (Girnen-

Brückental) keliu, aš atsisakiau.

Besitraukiantys vokiečių kariai prie Cintų (Zinten). 
1945 m. sausis.

Sužeisti grenadieriai. Rytų Prūsija. 1945 m.

Sausio 18 d. 6 valanda 15 minučių: staiga prasidėjęs artilerijos apšaudymas mus sukė-
lė ant kojų. Naudodamas didžiulį kiekį šaudmenų „Ivanas“ mėgino sudaužyti mūsų pozici-
jas. 200 metrų pločio ruožas tarp vadavietės ir kuopų buvo nuolat apšaudomas sunkiosios 
artilerijos.

Šiek tiek po 7 valandos  artilerijos apšaudymas pradėjo slopti. Iš mūsų pusės atsišaudė tik 
keletas kulkosvaidžių MG-42. Į ataką pakilo rusų pėstininkai.

Vadas išėjo į lauką ir pro žiūronus stebėjo veiksmus mūšio lauke.
Daugiau rezervų neturime. Supratau, kad būdamas drauge kapitonas Volfas nori „palai-

kyti“ fuzilierių kovinę dvasią. Daugiau jis niekuo negalėjo padėti!
Tuo metu pradėjo plūsti sužeistieji iš priešakinės linijos. Kai kurie buvo paguldyti mano 

blindaže. Pagrindinis mano uždavinys buvo neleisti „Ivanui“ prasiveržti pro mus, kol bus 
evakuoti sužeisti draugai.

Dabar 13 valanda! Kuopos atrėmė tris beveik bataliono dydžio pajėgų atakas. Mūsų 
nuostoliai dideli. Žuvusiųjų jau negalime išnešti iš mūšio lauko. Tai reiškia: mūsų frontas 
tapo kiauras tarsi rėtis.

Sausio 19 d. Saulei tekant, vėl prasidėjo smarkus artilerijos apšaudymas. Vadas sėdi 
ant dėžės ir susimąstęs žiūri į žemėlapį, gulintį prieš jį. Lauke viską daužo sovietų reaktyvi-
nių minosvaidžių sviedinių sprogimai. Tuo metu atėjo 1-osios kuopos vadas.

Apžėlęs, nuvargęs vado veidas staiga tampa žvalus: „Kur Jūsų kuopa, kapitone Proisai?
„Didžioji dalis žuvo, likusieji traukiasi. Daugiau išsilaikyti negalime!“
Vadas sunkiai atsiduso: „Proisai, tai ko čia tada Jūs stovite?“
Netaręs nė žodžio kapitonas Proisas išėjo į lauką. Vadas tylėdamas žvelgė į mane.
Prityręs kuopos vadas akimirksniu susinervino. Kas galėjo patikėti, kad jam tai nutiks? 

Mane šis atvejis paveikė labiau, nei maniau iš pradžių.

Vokiečių kariai pozicijose prie zenitinio pabūklo, 
pasirengę atremti priešą. Rytų Prūsija. 1945 m.

2 cm zenitinio pabūklo įgula apšaudo priešą, 
įsitvirtinusį kalvoje. Rytų Prūsija. 1945 m.
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Kiek vėliau vadas patraukė bataliono dešiniojo sparno kovos būrių pusėn.
Reaktyvinių pabūklų salvės vėl intensyvėja.
9 valanda 30 minučių: uždusęs 1-osios kuopos pasiuntinys įbėgo į mūsų vadavietę:
„Apie šimtas rusų mūsų apkasuose. Kapitonas Proisas žuvo per kontrataką!“
Pasodinau visiškai išvargusį žmogų ant šaudmenų dėžės ir paklausiau: „Ar galite pasaky-

ti, kur dabar yra 1-oji kuopa?“
„Dabar tiksliai nepasakysiu. Ankstesnėse pozicijose nieko nebėra. Manau, dabar jau esa-

me bataliono vadavietės aukštumoje!“
Griebiau automatą ir patraukiau į lauką norėdamas sužinoti padėtį, bet tuo metu atėjo 

kapitonas Volfas. Pranešiau apie kapitono Proiso žūtį ir padėtį 1-ojoje kuopoje.
Vadas, pamėginęs nuslėpti liūdesį dėl kapitono Proiso mirties, man pasakė: „Likite va-

davietėje, pasistenkite išlaikyti valdymą savo rankose. Dabar su 1-osios kuopos pasiuntiniu 
eisiu pažiūrėti, kas ten vyksta!“

Sovietų artilerijos ugnis neslopo.
Po dviejų valandų grįžo vadas: „Knoblauchai, 1-osios kuopos nebėra. Apkasai, ku-

riuos man pavyko apžiūrėti, pilni žuvusiųjų – vokiečių ir rusų. Niekas nešaudo. Matyt, 
rusų pėstininkų nuostoliai tokie pat dideli, pajėgų kitam smūgiui jie neturi. Aišku, bent kol 
kas. Kairįjį bataliono sparną aš atkūriau bei nurodžiau pozicijas įrengti šiaurinėje pusėje. 
Pažymėkite tai žemėlapyje!

Mane apėmė nemalonus jausmas, kad mūsų pozicijose kairėje ir dešinėje jau nieko 
neliko.

Raudonosios armijos kariai Berlyne. 1945 m.

15 valanda: mane pakvietė vadas: „Jūs su likusiais mums keturiais ryšininkais eiki-
te į dešinįjį sparną ir ten išsiaiškinkite padėtį. Namai tarp Girnų (Girnen) ir Briukentalio 
(Brückental) dar turėtų būti mūsų. Jeigu ne, paimkite visus vyrus, kuriuos rasite vietoje, 
staigia ataka užimkite tuos namus. Jei šios pozicijos žlugs, Girnų (Girnen) neišlaikysime!“

Aš atsakiau, kad užduotis aiški, nuėjau pas ryšininkus ir viską jiems paaiškinau. Po  kele-
to minučių mes vora per gilų sniegą brovėmės pietryčių kryptimi. Matomumas buvo blo-
gas – rūkas. 

Už 200 metrų priešais pamačiau namą. Išsidėstėme grandine ir atsargiai artėjome prie jo. 
Šioje neaiškioje padėtyje visko galėjo būti, gal čia jau tūno „Ivanas“.

Liko dešimt metrų. Kairėje sukaukė „Stalino vargonai“!
Be jokių žodžių, vienu šuoliu atsidūrėme prie namo ir laiptais bėgte nusileidome į rūsį. 

Tik ant jo grindų atgavome kvapą. Lauke aidėjo ištisinis griaudėjimas. Po paskutinės 
„Stalino vargonų“ salvės man į krūtinę trenkė sviedinio stabilizatoriaus plokštė. Ji perplėšė  
maskuojamąją striukę. Atsistojau ir labai nustebau, kad rūsyje buvome ne  vieni. Ant grindų 
glaudėsi dar keletas karių. Atrodė, kad jų nervai visai pakrikę.

„Kas čia vadovauja?“ Raportavo vienas feldfebelis. Sužinojau, kad jis su savo vyrais 
vidurdienį dar buvo kieme priešais mus, o paskui juos iš ten išstūmė „Ivanas“. Žuvo aštuoni 
vyrai. Likusieji – jų 14 – lindi čia, rūsyje.

„Visiems klausyti manęs! Kai tik sutems, atakuojame ir vėl užimame tą kiemą!“
Feldfebelis mėgino prieštarauti, jog tai padaryti labai sunku. Pažvelgiau į jį ir šis nutilo.
Tuo metu sutemo.

„Stalino vargonai“ apšaudo Berlyną.  
Vokiečių kariuomenėje taip buvo vadinami  
Raudonosios armijos reaktyviniai įrenginiai 
BM-13 („Katiuša“). 1945 m.
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„Pasirengti! Dabar išlendame iš rūsio ir pasidalijame – vieni į dešinę, kiti į kairę. Grandine 
artėjame iki namo, kol liks 30 metrų. Pagal mano ženklą bėgame pirmyn. Jeigu pavyks pra-
siveržti, puolame iki priešingos kiemo pusės ir sudarome gynybą frontu į rytus! Pirmyn!“

Pakilome į viršų. Nors buvo tamsu, atspindintis sniegas leido viską neblogai matyti. 
Vietovė priešais mus  buvo atvira.

Grandine žingsnis po žingsnio einame į priekį. Aš – viduryje. Sparnai ėmė atsilikti. Nė 
vieno šūvio!

Jeigu rusai priartės prie mūsų ir paskutinę akimirką pradės šaudyti, mes neturėsime 
jokių galimybių.

Liko 60 metrų. Pajutau, kaip išrasojo kakta. Dar 40–30 metrų. Pakėliau ranką ir daviau 
ženklą atakai.

Vienu šuoliu pasiekiau kiemą supančius krūmus. Šalia manęs buvo feldfebelis. Tylu.
Nusivylęs pamačiau, kad vyrai paskutinio šuolio nepadarė. Vėl išėjau iš krūmų ir pamo-

jau ranka. Jie lėtai pajudėjo priekin.
„Na, štai jau ir atėjome“, – sukosi galvoje mintis. Šis pojūtis man buvo naujas.
Dviem būriais įžengėme į kiemą. Aš ėjau dešinėje. Vora po vieną atsargiai brovėmės palei 

namo sieną.
Staiga už manęs nuaidėjo šūvis. Akimirksniu atsigręžiau ir pamačiau, kaip namo tarpdu-

ryje už keleto metrų priešais mane veidu į sniegą tarsi sulėtintai krinta rusas. Prie manęs 
priėjo fuzilierius: „Jums pasisekė. Pamačiau „Ivaną“ paskutinę akimirką, jau prisitaikiusį 
šauti Jums į nugarą!“

„Labai ačiū!“ – daugiau nieko pasakyti neįstengiau.
Matyt, „Ivanas“ jau kieme. Mes paėjome iki rytinės pastatų komplekso sienos.
Staiga kairėje kiemo dalyje nugriaudėjo rankinių granatų sprogimai. Tamsoje pradėjo 

tratėti  automatai. Tikriausiai tai feldfebelis su kitu būriu.
Priešais mus kažkas sujudėjo, rusai pradėjo atsišaudyti. Su keletu kareivių pro duris  

įsiveržėme į namą. Čia buvo mums šiokia tokia priedanga. Kieme prasidėjo susišaudymas. 
Rusai buvo vos už 30 metrų.

Šaudymas liovėsi, buvo ramu. Pažvelgiau pro pravertas namo duris. Kiemo viduryje nie-
ko nebuvo matyti. Atsargiai išėjau į lauką, vyrai – paskui mane.

„Hermano Geringo” divizijos kariai  Rytų Prūsijoje sunkiose gynybos kovose. 1945 m.

Rusai atsitraukė. Savo žuvusiuosius jie paliko gulėti. Mes nuėjome toliau į priekį ir 
užėmėme gynybos pozicijas rytiniame kiemo pakraštyje. 

Paaiškinau feldfebeliui, kodėl būtina išlaikyti šią poziciją. Drauge išrinkome vietas po-
stams ir išdėstėme savo vyrus.

Tris ryšininkus palikau pastiprinimui. Su ketvirtuoju patraukiau atgal į batalioną.
Vadavietėje 18 valandą 40 minučių: kapitonas Volfas išklausė mano raportą, atsisėdo  

kampe, parašė pranešimą apie bataliono padėtį ir pasikvietė ryšių karininką:
„Šneideri, dabar Jūs eisite į Girnas (Girnen), paimsite iš Štaguno automobilį, nuvyksite į 

diviziją ir perduosite šį pranešimą!“
Leitenantas Šneideris paėmė raportą, išėjo į lauką ir dingo tamsoje.
Radęs laisvą minutėlę, pasiėmiau kišeninį kalendorių norėdamas užrašyti šios dienos 

įvykius. Vadas tai pamatęs pasakė: „Pastebėjau, kad nuo to meto, kai vadovauju batalionui, 
Jūs labai kruopščiai rašote dienoraštį. Man vis vien, bet kas Jums iš to?“

„Nuo pat 1938 metų rašau dienoraštį, todėl manau esant teisinga užrašyti šio meto 
įvykius iš „mažojo žmogaus“ pozicijų. Vėliau pasirodys karo istorijos veikalų, kiekvienas 
galės perskaityti, kur ir kada kovojo įvairios armijos. O aš noriu užfiksuoti, kas vyko mūsų 
aplinkoje, kaip elgėsi paprasti žmonės išskirtinėmis sąlygomis. Norėdamas tai išsaugoti,  
kasdien ir rašau apie įvykius!“

Kapitonas Volfas vėl paklausė: „Nejaugi manote, kad Jums pavyks išsivežti savo užrašus 
iš Rytų Prūsijos? Jūs žinote padėtį!“

„Nors padėtis, mano nuomone, sunki, pone kapitone, aš mąstau taip. Jeigu netikėčiau, 
turėčiau pasiduoti, bet aš nepasiduosiu!“

Vadas linktelėjo ir tylėdamas nusisuko. Aš jo neįtikinau.
Naktis praslinko palyginti ramiai. Retkarčiais sovietų artilerija apšaudydavo Girnas 

(Girnen). Iš lauko iki mūsų vis atsklisdavo mūšio triukšmas. Pažvelgiau į laikrodį: 7.00! 
Dar tamsu. Vadas pakėlė lauko telefono ragelį – neveikė! Vėl nutrauktas kabelis. 

Vokiečių divizijos  kariai  pozicijoje prie 
sudegusio namo. Rytų Prūsija. 1945 m. „Hermano Geringo” 

divizijos karys apkase 
artilerijos apšaudymo 

metu. Rytų Prūsija.  
1945 m. 
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