
"Mia eksterordinara rilato kun Rusio (Sovetio)""Mia eksterordinara rilato kun Rusio (Sovetio)""Mia eksterordinara rilato kun Rusio (Sovetio)""Mia eksterordinara rilato kun Rusio (Sovetio)"                    07.09.2014 21:27 

la numeroj de la bildoj de la aldonaĵo estas inter la krampoj en la teksto   

Resumo: 
22.10.1946 transloki22.10.1946 transloki22.10.1946 transloki22.10.1946 translokiĝo al Sovetioĝo al Sovetioĝo al Sovetioĝo al Sovetio    
1946 – 1950 Kujbiŝevo 
1950 – 1955 Moskvo (Kuncevo/Tuŝino) 
1955 – 1958 Suĥumi 
12.12.12.12.00002.1958 reveno al Germanio2.1958 reveno al Germanio2.1958 reveno al Germanio2.1958 reveno al Germanio    
1970 unua revizito de Sovetio kun edzino 
1994 revizito de iama Kujbiŝevo kun mia patro 
1994 – 2014 diversaj aktivecoj rilate al iama Sovetio         
Mi naskiĝis 1944 en Landsberg/Lech1944 en Landsberg/Lech1944 en Landsberg/Lech1944 en Landsberg/Lech, Bavario  
Miaj gepatroj estis hazarde en tiu bela urbeto apud Aŭgsburgo dum mia naskiĝo. Mia patro 
laboris en militindustrio en Berlino kaj pro tio ne devis militservi kaj batali ĉe la fronto. Pro la la la la 
bombardbombardbombardbombardadadadado de Berlino o de Berlino o de Berlino o de Berlino jam jam jam jam ekde 194ekde 194ekde 194ekde 1940000 gravaj industriaj kompleksoj estis translokitaj al Mez- 
kaj Sudgermanio kaj interalie ankaŭ al Landsberg en Bavario. Mia patro ofte devis deĵorvojaĝi 
el Berlino al Sudgermanio. 
PPPPost la milito ni ost la milito ni ost la milito ni ost la milito ni denove denove denove denove lolololoĝis en ĝis en ĝis en ĝis en OOOOrientrientrientrient----BBBBerlinoerlinoerlinoerlino, mia patro unue estis senlaborasenlaborasenlaborasenlabora sed post iom 
da tempo trovis laboreblecon en firmao AskaniaAskaniaAskaniaAskania nun gvidita de soveta administracio sub la 
labortitolo OTB (Opitnaja teĥniĉeskoje bujro, eksperimenta teknika oficejoeksperimenta teknika oficejoeksperimenta teknika oficejoeksperimenta teknika oficejo). Tie la sovetianoj 
kolektis teamojn de fakuloj por daŭrigi evoluon de stirad-teknikoj por raketoj kaj aviadiloj. La 
sovetanoj tre zorgeme observis la germanojn kaj taksis ilian kompetencon. Neatendite je la la la la 
22an de oktobro 1946 22an de oktobro 1946 22an de oktobro 1946 22an de oktobro 1946 frumatene frumatene frumatene frumatene miaj gepatroj miaj gepatroj miaj gepatroj miaj gepatroj estis vekitaestis vekitaestis vekitaestis vekitajjjj de laŭta frapado je la pordo kaj 
alvenis  soveta oficero kun armitaj soldatoj. La oficero deklaris ke laŭ la kontraktoj de Jaltkontraktoj de Jaltkontraktoj de Jaltkontraktoj de Jaltoooo kaj  kaj  kaj  kaj 
PotsdamoPotsdamoPotsdamoPotsdamo (inter Sovetio, Usono, Britio kaj Francio) Germanio devdevdevdevuuuus reparacis reparacis reparacis reparacii militdamai militdamai militdamai militdamaĝojnĝojnĝojnĝojn 
kaj tio ankaŭ entenentenentenentenas homan as homan as homan as homan laboronlaboronlaboronlaboron. La germanoj devus prepari ĉion por translokado al 
Sovetio. Oni preferus se la familianoj kunvenos kaj la soldatoj volonte helpus paki meblojn kaj 
aliajn privataĵojn, kiel vestaĵon, librojn ktp. Al la demaAl la demaAl la demaAl la demando: kio okazos se oni rifuzas ndo: kio okazos se oni rifuzas ndo: kio okazos se oni rifuzas ndo: kio okazos se oni rifuzas trtrtrtranslokiĝi, 
la oficero senvorte montris al la pafiloj de la soldatoj. Ĉie en la tielnomata sovetie okupita 
parto de Germanio tio okazis samtempe kaj entute kelkmil fakuloj estis arestitaj. En multaj 
urboj jam staris trajnoj kun person- kaj ŝarĝvagonoj pretaj por tuj forveturi. KontraKontraKontraKontraŭe al Usono ŭe al Usono ŭe al Usono ŭe al Usono 
ili kunprenis ili kunprenis ili kunprenis ili kunprenis ĉiun laboristonĉiun laboristonĉiun laboristonĉiun laboriston de ĉiu nivelo, do ne nur la ĉeffakuloj. La Sovetanoj samtempe 
enpakis enpakis enpakis enpakis ĉiĉiĉiĉiajajajajn n n n ekipaekipaekipaekipaĵojn ĵojn ĵojn ĵojn de la de la de la de la entreprenojentreprenojentreprenojentreprenoj,,,, ekzemple seĝojn, tablojn, diversajn maŝinojn, 
desegnotabulojn, personajn skribaĵojn. Tiel la germanoj post la alveno en Sovetio retrovis 
preskaŭ la samajn laborkondiĉojn kiel en Germanio. (bildoj 1-3) 
Ni posttagmeze forveturis kaj post 14 tagoj atingis antaŭurbon UpravlenUpravlenUpravlenUpravlenĉeski gorodokĉeski gorodokĉeski gorodokĉeski gorodok de 
Kujbiŝevo (nun denove Samaro) je la Volgo. Entute ĉirkaŭ 700 inĝeniroj kun familianoj (entute 
pli ol 2000) tie alvenis. Dum la unuaj jaroj pli Dum la unuaj jaroj pli Dum la unuaj jaroj pli Dum la unuaj jaroj pli da da da da gergergergermanoj ol manoj ol manoj ol manoj ol sovetasovetasovetasovetanoj lonoj lonoj lonoj loĝisĝisĝisĝis tie.... 
Ni loĝis en novkonstruitaj ŝton- aŭ lignodomoj. (bildoj 4-5)  Poste ni eksciis ke ankaŭ germanaj 
militkaptmilitkaptmilitkaptmilitkaptuloulouloulojjjj konstruis tiujn domojn. La soveta entrepreno jam ekfunkciis dum la mondmilito kaj 
poste oni decidis ke ĝi servas kiel evoluadcentro por aviadilmotoroj kaj turbinoj. La plej multaj La plej multaj La plej multaj La plej multaj 
fakuloj fakuloj fakuloj fakuloj ja ja ja ja venis el Dessau kaj venis el Dessau kaj venis el Dessau kaj venis el Dessau kaj StassfurtStassfurtStassfurtStassfurt kie estis la firmaoj Junkers kaj  kie estis la firmaoj Junkers kaj  kie estis la firmaoj Junkers kaj  kie estis la firmaoj Junkers kaj BMWBMWBMWBMW. Tiuj fakuloj 
laboris en konstrukci-sekcioj 1 kaj 2.  Mia patro kun siaj kolegoj el orient-Berlino (iama firmao 
Askania) laboris en sekcio numero 3. La administracio zorgis pri la bonfarto de la germanoj. 
La salajro de la germanoj La salajro de la germanoj La salajro de la germanoj La salajro de la germanoj estis pli alta ol tiu de la estis pli alta ol tiu de la estis pli alta ol tiu de la estis pli alta ol tiu de la sovetasovetasovetasovetanoj, kvankam ili kune laboris en noj, kvankam ili kune laboris en noj, kvankam ili kune laboris en noj, kvankam ili kune laboris en 
teamoj.teamoj.teamoj.teamoj. La celo estis kLa celo estis kLa celo estis kLa celo estis ke la e la e la e la germanoj rapide plgermanoj rapide plgermanoj rapide plgermanoj rapide pleeeenumas sovetanumas sovetanumas sovetanumas sovetajjjjn taskon taskon taskon taskojjjjn kn kn kn kaj samtempe instruas aj samtempe instruas aj samtempe instruas aj samtempe instruas 
junajjunajjunajjunajnnnn    sovetsovetsovetsovetaaaajjjjnnnn    ininininĝenirojnĝenirojnĝenirojnĝenirojn.  



Por la multaj germanaj infanoj oni instalis specialan lernejon kaj pro manko de manko de manko de manko de sovetasovetasovetasovetaj j j j 
instruistoj ankainstruistoj ankainstruistoj ankainstruistoj ankaŭ kelŭ kelŭ kelŭ kelkaj germanoj rajtiskaj germanoj rajtiskaj germanoj rajtiskaj germanoj rajtis instrui en ilia fako, do matematiko, fiziko, kemio ktp 
(bildo 6). Tiel ankaŭ kelkaj virinoj ricevis ŝancon labori, ĉĉĉĉar la ear la ear la ear la eddddzinoj zinoj zinoj zinoj ĝĝĝĝenerale enerale enerale enerale ne laborine laborine laborine laborissss kaj  kaj  kaj  kaj 
nur nur nur nur hejme hejme hejme hejme mastrumis.mastrumis.mastrumis.mastrumis.  
Kiel kutime en Sovetio ankaŭ la germanoj devis partopreni je polgermanoj devis partopreni je polgermanoj devis partopreni je polgermanoj devis partopreni je poliiiitikinformtikinformtikinformtikinformrondojrondojrondojrondoj aranĝitaj de 
specialaj politikkomisarojpolitikkomisarojpolitikkomisarojpolitikkomisaroj dum la laboro, multaj germanoj rezistis kaj la administracio akceptis 
tiun rifuzon (bildo 7). 
En la libera tempo la germanoj okupiĝas sporte kaj kulture (bildo 8). Kelkaj bedaŭrinde 
malsaniĝis kaj mortis, ankaŭ kelkaj senmortiĝis (bildo 9). Dum la unua vintro ni suferis pro la 
frosto, sed baldaŭ ni ankaŭ ĝuis la daŭran froston kaj neĝon (bildoj 10-11). La germanoj festis 
la kutimajn kristajn festojn kiel ekzemple kristnaskon (bildo 12). 
Ĉar la sekcio en kiu laboris mia patro jam en Germanio  ne okupiĝis pri aviadilmotoroj sed pri 
elektromekanika stirado ili laboris preskaŭ vane kaj iam la administracio rimarkis tion kaj 
serĉis taŭgan taskon por ili. AnkaAnkaAnkaAnkaŭ kelkaj germanoj insistis ricevi utilan kaj interesan laboron. ŭ kelkaj germanoj insistis ricevi utilan kaj interesan laboron. ŭ kelkaj germanoj insistis ricevi utilan kaj interesan laboron. ŭ kelkaj germanoj insistis ricevi utilan kaj interesan laboron. 
RusaRusaRusaRusa gravulo  gravulo  gravulo  gravulo somere 1950somere 1950somere 1950somere 1950 veturis Moskvon por serĉi taŭgan taskon por la germanoj, post lia 
reveno li anoncis ke la OKB 3OKB 3OKB 3OKB 3    devdevdevdevaaaas s s s translokitranslokitranslokitranslokiĝi al Moskvoĝi al Moskvoĝi al Moskvoĝi al Moskvo (un(un(un(unuuuue Kune Kune Kune Kunccccevo, poste Tuevo, poste Tuevo, poste Tuevo, poste Tuŝino).ŝino).ŝino).ŝino). 
Tien la soveta administracio alportis du aliajdu aliajdu aliajdu aliajnnnn grupoj grupoj grupoj grupojnnnn    de germanaj fakuloj,de germanaj fakuloj,de germanaj fakuloj,de germanaj fakuloj, kiuj en aliaj urboj 
jam laboris dum 4 jaroj kaj tie finis la taskojn. Aldone multaj tiel nomataj politpolitpolitpolitikikikik----kaptulkaptulkaptulkaptulojojojoj el 
Germanio pligrandigis la grupon. Ĉiu de tiuj 100 fakuloj devis nun en Sokol (bildo 15) 
kunlabori por evolui stiradoevolui stiradoevolui stiradoevolui stiradonnnn    porporporpor defendraketoj  defendraketoj  defendraketoj  defendraketoj interalie interalie interalie interalie kontrakontrakontrakontraŭ aviadilojŭ aviadilojŭ aviadilojŭ aviadiloj. Tiu fakgrupo estis 
komandata de konsilantaro de sovetaj ministroj, kies ĉefo ĝis 1953 estis la L.E.L.E.L.E.L.E. Beria Beria Beria Beria. Por 
motivigi la germanojn la administracio ofertis kontraktojn en kiuj ekontraktojn en kiuj ekontraktojn en kiuj ekontraktojn en kiuj eststststis is is is promesitapromesitapromesitapromesita ke post  ke post  ke post  ke post 
sukcesasukcesasukcesasukcesa rezulto  rezulto  rezulto  rezulto de la laboro de la laboro de la laboro de la laboro ĉĉĉĉiu reveturos iu reveturos iu reveturos iu reveturos GGGGermaniermaniermaniermanioooon.n.n.n. Kelkaj germanoj ne fidis kaj ne 
subskribis, sed tio tute ne havis ian influon al la daŭro de nia restado en Sovetio. 
La speciale konstruita setlejo en Tuŝino (nun Nordnun Nordnun Nordnun Nord----TuTuTuTuŝino) ŝino) ŝino) ŝino) enhavenhavenhavenhavis is is is ĉirkaŭ ĉirkaŭ ĉirkaŭ ĉirkaŭ 88880 dometoj0 dometoj0 dometoj0 dometojnnnn, 
nomataj finlandaj kaj germanaj depende de kia lando ili estis liveritaj kiel militrekompenso 
(bildoj 13-14). Ligna 3 metra alta barilo ĉirkaŭiis la setlejon kaj la plenkreskuloj nur rajtis forlasiplenkreskuloj nur rajtis forlasiplenkreskuloj nur rajtis forlasiplenkreskuloj nur rajtis forlasi    
ĝiĝiĝiĝin n n n kunkunkunkun akompan akompan akompan akompanantoantoantoanto de sekreta policio de sekreta policio de sekreta policio de sekreta policio. Ili ĉiam estis kune, je aĉetado en bazaro kaj 
magazeno, je vizito de polikliniko, je vizito de teatraĵoj kaj eĉ se iu devis resti en malsanulejo: 
sana gardisto dormis en la sama sana gardisto dormis en la sama sana gardisto dormis en la sama sana gardisto dormis en la sama ĉambroĉambroĉambroĉambro kun la malsana germano kun la malsana germano kun la malsana germano kun la malsana germano. Tio ne funkcis je severaj 
infektoj kaj gravedecojinfektoj kaj gravedecojinfektoj kaj gravedecojinfektoj kaj gravedecoj. Ĝenerale la germanoj ne sciis rusan lingvon kaj pro tio la 
akompananto ankaŭ servis kiel helpanto kaj tradukisto. Ankaŭ dum turistvojaturistvojaturistvojaturistvojaĝojĝojĝojĝoj tra Sovetio ili 
akompanis nin kaj evitis ke ni survoje hazarde aŭ intence interparolis tro kun lokanoj. Se la 
rusoj tro insistis ion ekscii de ni la gardistoj malpermesis laŭte tion kaj ŝajne la alparolintoj tuj 
komprenis kaj silentis. Mia patro faris kun mi (kaj mallibervole soveta akompananto) du 
grandajn vojagrandajn vojagrandajn vojagrandajn vojaĝojnĝojnĝojnĝojn. La unua ŝipe tra moskva-volga-kanalo al Gorko kaj reen ŝipe tra la Oko, la 
dua aviadile al Stalingrado, trajne al Soĉo, ŝipe al Jalto kaj aŭtobuse reen al Moskvo.  
EnEnEnEn 1953 nas 1953 nas 1953 nas 1953 naskikikikiĝis mia fratino Emmaĝis mia fratino Emmaĝis mia fratino Emmaĝis mia fratino Emma kaj mia patrino ĝuis la tempon en la malsanulejo sen 
akompananto de sekreta policio (bildo 19). 
En 1951 mi faEn 1951 mi faEn 1951 mi faEn 1951 mi farrrriiiiĝis 7 jaraĝaĝis 7 jaraĝaĝis 7 jaraĝaĝis 7 jaraĝa kaj mi devis viziti lernejon (bildo 18). Por la unuaj 4 klasoj oni 
instalis specialan lernejon en la setlejo. La instruistoj estis sovetanoj, el kiuj kelkaj bonege 
parolis germanan lingvon (bildoj 17-18). Do la instrulingvo por ni 6 germanaj geknaboj dum la 
unaj 4 jaroj estis la germana kaj ni uzis lernolibrojn eldonitaj por la rusgermanoj de la diversaj 
regionoj de Sovetio en la tridekaj jaroj. La rusan lingvon ni lernis kiel fremdlingvo. La rusan lingvon ni lernis kiel fremdlingvo. La rusan lingvon ni lernis kiel fremdlingvo. La rusan lingvon ni lernis kiel fremdlingvo. La pli aĝaj 
infanoj vizitis en Tuŝino normalan rusan mezlernejon kaj tie ĉio estis instruita ruslingve. AnkaAnkaAnkaAnkaŭŭŭŭ    
kelkaj gejunuloj studis je dikelkaj gejunuloj studis je dikelkaj gejunuloj studis je dikelkaj gejunuloj studis je diversaj universitatoj en Moskvo, versaj universitatoj en Moskvo, versaj universitatoj en Moskvo, versaj universitatoj en Moskvo, kaj tie ili ankaŭ estis observitaj de 
sekreta policio kaj tamen havis eblecon kontakti studentojn el amiklandoj (eĉ GDR). 
Survoje al la unversitatoj kelkaj kaptis la kaptis la kaptis la kaptis la ŝancon kontakti eksterlandajn ambasadŝancon kontakti eksterlandajn ambasadŝancon kontakti eksterlandajn ambasadŝancon kontakti eksterlandajn ambasadoooorojnrojnrojnrojn por 
transdoni listojn kun la nomoj de ĉiuj germanoj loĝantaj en Tuŝino. La oficiala germana 



administracio unue kontestis la ekziston de nia grupo: ili ĉiam nur parolis pri militkaptuloj kaj al 
tiu kategorio ni memkompreneble ne apartenis. 
Kelkaj infanoj (ankaKelkaj infanoj (ankaKelkaj infanoj (ankaKelkaj infanoj (ankaŭ mi) somere vizitis pionirŭ mi) somere vizitis pionirŭ mi) somere vizitis pionirŭ mi) somere vizitis pionirtendartendartendartendaronononon apud Moskvo (bildo21). Ni ne vestis 
pionira-vestaĵojn kaj tiel ĉiu tuj ekkonis nin. Ni tre ĝojis la 4 semajnojn tie. BedaBedaBedaBedaŭrinde ni ne ŭrinde ni ne ŭrinde ni ne ŭrinde ni ne 
sukcesis iam sukcesis iam sukcesis iam sukcesis iam ĝui pionirtendaron Artek ĝui pionirtendaron Artek ĝui pionirtendaron Artek ĝui pionirtendaron Artek sur Krimeo, kvankam ni jam estis enskribitaj kaj pretaj. 
Lasttempe iu de la administracio rimarkis ke ni tie havus eblecon kontakti eksterlandajn infanoj 
de tiel nomataj amiklandoj de Sovetio kaj tiel povus malkaŝi nian ekziston. 
Miaj gepatroj Miaj gepatroj Miaj gepatroj Miaj gepatroj ĉiuĉiuĉiuĉiunnnn semajno semajno semajno semajnonnnn skribis leteron al siaj gepatroj skribis leteron al siaj gepatroj skribis leteron al siaj gepatroj skribis leteron al siaj gepatroj kaj gefratoj en Okcident-Germanio: 
ĉiu letero estis numerita kaj la akceptanto en Germanio tuj respondis kaj menciis kiun leteron li 
recevis. Se iu letero ne atingis GermanionSe iu letero ne atingis GermanionSe iu letero ne atingis GermanionSe iu letero ne atingis Germanion, mia patro sciis ke tia letero enhavis ion 
malpermesitan kaj li denove sendis leteron kaj nur iomete ŝanĝis la enhavon. Tiel li sukcesis 
informi la parencojn pri nia situacio. Kelkaj germanoj eĉ sendis paketojn kun vivrimedoj 
hejmen, ĉar la situacio en Germanio dum kelkaj jaroj post la milito estis pli malbona ol en 
Sovetio. La gepatroj neniam sLa gepatroj neniam sLa gepatroj neniam sLa gepatroj neniam sciis ĉu ili iam povos hejmveturi; tion zorgon ili ne montris al la 
infanoj, ni ni ni ni ĝuis la ĝuis la ĝuis la ĝuis la infaninfaninfaninfan----vivonvivonvivonvivon. De Germanio ni ricevis poŝtpaketojn kun libroj, vestaĵo kaj je la 
fino de nia restado eĉ teknikaĵoj ktp. 
En 195En 195En 195En 1955555    la germanla germanla germanla germanajajajaj    fakuloj fakuloj fakuloj fakuloj tiel tiel tiel tiel sukcesukcesukcesukcesesesese finis taskon ke kelkaj de ili eĉ ricevis premiojn, 
interalie la tiel nomatan sssstalintalintalintalin----premionpremionpremionpremion. Eble vi memoras ke je la 1an 1an 1an 1an de de de de majo 1960majo 1960majo 1960majo 1960 usona 
spionaviadilo estis pafe faligita (Powersspionaviadilo estis pafe faligita (Powersspionaviadilo estis pafe faligita (Powersspionaviadilo estis pafe faligita (Powers) apud Sverdlosvsko kaj tre verŝajne la bazon de tiu 
tekniko parte evoluis la germanoj. Sed samtempe la administraadministraadministraadministracicicicio anoncis ke o anoncis ke o anoncis ke o anoncis ke anstataanstataanstataanstataŭ ŭ ŭ ŭ 
hejmveturi hejmveturi hejmveturi hejmveturi  ni devas transloki ni devas transloki ni devas transloki ni devas translokiĝi al Suĥumoĝi al Suĥumoĝi al Suĥumoĝi al Suĥumo por du jaroj por ke la fakscio de la specialistoj ne 
plu estus tiel aktuala je la reveno al Germanio. La germanoj konsideris tion kiel puno. Por la 
rusoj tute surprize la virinoj protestis kaj la viroj eĉ bojkotis laboron dum kelkaj tagoj. La infanoj 
influitaj de la la la la sovetasovetasovetasovetaj j j j propagandfilmojpropagandfilmojpropagandfilmojpropagandfilmoj manskribis ruslingvajn flugfoliojn kun teksto: Ni ne volas Ni ne volas Ni ne volas Ni ne volas 
translokitranslokitranslokitranslokiĝi al Suĥumĝi al Suĥumĝi al Suĥumĝi al Suĥumoooo    ----    ni volas hejmveturini volas hejmveturini volas hejmveturini volas hejmveturi. Tiujn flugfoliojn oni trovis penditaj ĉe multaj 
telegraffostoj ekster nia setlejo en Tuŝino. Komence de septembro septembro septembro septembro kancelierokancelierokancelierokanceliero Ade Ade Ade Adenaunaunaunaueeeerrrr el 
Okcident-Germanio vizitis Moskvon kaj neniu de ni rajtis forlasi nian setlejonneniu de ni rajtis forlasi nian setlejonneniu de ni rajtis forlasi nian setlejonneniu de ni rajtis forlasi nian setlejon. La rezulto de la 
intertraktoj estis ke Adenauer proklamis ke li sukcesis ke ĉiu enprisonita germanenprisonita germanenprisonita germanenprisonita germano 
(militkaptulo) nun povas hejmveturi kaj li ĝuis honorigon pro tio, pri nia grupo neniu parolis. La 
protesto de niaj gepatroj ne helpis kaj fine de fine de fine de fine de septembrseptembrseptembrseptembroooo ni veturis trajne al Suĥumo, pli 
precize al la antaŭurbo Agudsero. Tie jam ekde 1945 laboris germanaj fakuloj pri 
atomscienco, eble vi iam aŭdis ion pri Prof. von ArdenProf. von ArdenProf. von ArdenProf. von Ardenne. Ili jam printempe hejmveturis kaj 
postlasis al ni iliajn iomete pli luksajn loĝejojn. 
Tie ni ricevis pasporton por ke ni povni povni povni poviiiis forlasi sen ia akompanos forlasi sen ia akompanos forlasi sen ia akompanos forlasi sen ia akompano la setlejon. En distanco de tri 
kilometroj ĉirkaŭ la setlejo ni rajtis moviĝi libere, do ni povis naĝi en la maro, viziti poliklinikon 
kaj bazaron (bildo 22). Ne plu ekzistis speciale lernejo por ni, do mi devis viziti la 5an klason 
de normalanormalanormalanormala sovetasovetasovetasoveta lernejo lernejo lernejo lernejo    (bildo 23).    5 germanoj kun 27 rusoj, tio estis tre granda ŝoko por ni, 
ĉar nia scio de la rusa lingvo ne estis perfekta. Do niaj gepatroj dungis helpinstruistinon kaj ŝi 
tre lerte instruis nin kaj eĉ helpis nin trapasi la ekzamenojn je la fino de ĉiu lernjaro. Dum la 
instruadperiodo ni ofte devis helpi rikolti ion, tabak-, tefoliojn, aŭ mandarinojn. Dum la somero 
ni ĝuis dum tri monatoj la maron. Interese estis ke ni ne rajtis uzi akvomatracojn kaj 
remboatojn, ĉar je alia flanko de la maro situis malamika lando kaj regule landlimgardistoj 
rondiris piede aŭ ĉevale kaj observis nin. Ni ankaŭ faris ekskursojn en la regiono (bildo 24). 
Intertempe ekzistis du diversaj germanaj ŝtatoj kaj la administracio demandis ĉiun al kiu li 
volus hejmveturi. Multaj decidis por GDR, sed ekzemple mia patro neMultaj decidis por GDR, sed ekzemple mia patro neMultaj decidis por GDR, sed ekzemple mia patro neMultaj decidis por GDR, sed ekzemple mia patro ne; la kialo estis simple ke 
niaj parencoj vivis en Bavario kaj Virtembergo do por mia patro ne faris sencon elekti GDRon. 
Ankaŭ alvenis oficialulo de GDR kaj intense varbis por reveturo al sia socialista lando. Li 
ofertis tre altan salajron kaj laborpostenon, sed tamen ĉirkaŭ 20 fakuloj rifuzis la oferton.  
En septembro 1956 la unua grupo revEn septembro 1956 la unua grupo revEn septembro 1956 la unua grupo revEn septembro 1956 la unua grupo reveturis al eturis al eturis al eturis al OrientOrientOrientOrient----BerlinoBerlinoBerlinoBerlino kaj ni atendis ĝis januaro 1957, 
kiam la administracio anoncis por ni ŝokan informon: ĉar ni decidis reveturi al malamikan al malamikan al malamikan al malamikan 



ŝŝŝŝtaton ni devustaton ni devustaton ni devustaton ni devus 2 jaroj pli longe resti en Sov 2 jaroj pli longe resti en Sov 2 jaroj pli longe resti en Sov 2 jaroj pli longe resti en Sovetioetioetioetio. Tiel ili pensis ke la fakscio de niaj patroj ne 
plu estas tiel aktula por Usono kaj Britio. Sed la soveta administracio ŝajne malbone sciis kiel 
facile en tiu tempo oni povis translokiĝi el Orient-Berlino al Okcident-Berlino. Post la reveno 
aaaaŭtune en GDRŭtune en GDRŭtune en GDRŭtune en GDR kelkaj  kelkaj  kelkaj  kelkaj fakuloj tuj translokifakuloj tuj translokifakuloj tuj translokifakuloj tuj translokiĝisĝisĝisĝis OkcidentOkcidentOkcidentOkcident----BerlinoBerlinoBerlinoBerlinonnnn kaj tie ili estis pridemanditaj de 
diversaj okcidentaj sekret-organizoj. Kvankam ni pune restis en Sovetio la malamikaj sekret-
organizoj jam eksciis preskaŭ ĉion detalon de la laboro de niaj patroj en Sovetio. Nun ni 
iomete rezignis kaj kelkaj ŝanĝis sian decidon kaj nun volis reveturi al GDR. 
Subite komence de 1958komence de 1958komence de 1958komence de 1958 oni anoncis ke ni baldaŭ povus trajne hejmveturi kaj ni rajtis ĉion 
kunpreni. Tamen ni forvendis aŭ donacis meblojn al lokaj sovetanoj kaj nur enpakis  vestaĵojn, 
librojn, ludilojn kaj fotojn. Venis kontrolistoj por inspekti ĉion kaj ekzemple tre 
akurate trarigardis skribaĵojn, fotojn kaj filmojn. Se sur iu bildo estis videbla malpermesitaĵo 
(Staciodomo, ponto, stratkruco aŭ soldato) do ili forprenis tion. Ni ekveturis el Suĥumo la 8an 8an 8an 8an 
de februaro 1958 de februaro 1958 de februaro 1958 de februaro 1958 kaj 4 tagoj postekaj 4 tagoj postekaj 4 tagoj postekaj 4 tagoj poste    ni finfine ni finfine ni finfine ni finfine atingisatingisatingisatingis Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurton on on on ĉe Odroĉe Odroĉe Odroĉe Odro kaj de tie nia grupo 
estis transportita de speciala trajno, kiu kutime konektis Prago kun Orient-Berlino, al akceptakceptakceptakcept----
kampejo Friedland en kampejo Friedland en kampejo Friedland en kampejo Friedland en OOOOkkkkcidentcidentcidentcident----GGGGermanioermanioermanioermanio. Tiun kampejon ĉiu enmigranto kaj fuĝinto devis kaj 
devas trairi. Nin atendis amaso da ĵurnalistoj kaj niaj patroj estis ofte interviuitaj.  
Poste Poste Poste Poste 2 tagoj 2 tagoj 2 tagoj 2 tagoj ni veturis al Ulmni veturis al Ulmni veturis al Ulmni veturis al Ulm. Tie mia patro tuj trovis laboron ĉe Telefunken en la sama sama sama sama 
fakkampo kiel en Sovfakkampo kiel en Sovfakkampo kiel en Sovfakkampo kiel en Sovetioetioetioetio. Mia patro ne tuj komencis labori sed unue unue unue unue dum 4 monatoj dum 4 monatoj dum 4 monatoj dum 4 monatoj estis estis estis estis 
inininintttterverververviiiiuita de usona sekretmilitpoliciouita de usona sekretmilitpoliciouita de usona sekretmilitpoliciouita de usona sekretmilitpolicio. Ili preskaŭ jam ĉion sciis kaj nun komparis ilian scion 
gajnita de diversaj fontoj.  
Kiam ni forlasis Suĥumo mi vizitis la 7an klason kaj nun en Germanio pro manko de scio de la pro manko de scio de la pro manko de scio de la pro manko de scio de la 
angla angla angla angla lingvolingvolingvolingvo devis komenci denove en la 7ª klaso. De vidpunkto de miaj samklasanoj mi estis 
ekzotika knabo veninta de malamika lando, kelkfoje oni nomas min IvanIvanIvanIvan kaj mi memoris ke en 
Moskvo kelkfoje mi estis nomita fanomita fanomita fanomita faŝistoŝistoŝistoŝisto, do tre facile ŝanĝas la vidpunkto. La rusa lingvo tute 
estis malŝatata kaj ni ne plu praktikis ĝin. 
MiMiMiMiaaaa fratino kiu 5 jara fratino kiu 5 jara fratino kiu 5 jara fratino kiu 5 jaraĝa ĝa ĝa ĝa forlasis Sovetion kaj flue parolis rusan lingvon post duona jaro ne plu 
kapablis paroli tiun lingvon, kiel plenkreskulino ŝi denove lernis ĝin. 
Ekde 1960Ekde 1960Ekde 1960Ekde 1960 la iamaj specialistoj kiuj devige laboris en Sovetio ĉĉĉĉiun jaron kunvenisiun jaron kunvenisiun jaron kunvenisiun jaron kunvenis por 
interŝanĝi la privatan progreson en Okcidentgermanio. Ekde kelkaj jaroj neniu de tiuj viroj plu 
vivas, sed la infanoj daŭrigas tiun kutimon kunveni ĉiun jaron en alia germana urbo. La homoj La homoj La homoj La homoj 
en GDRen GDRen GDRen GDR tute ne  tute ne  tute ne  tute ne rajtis rajtis rajtis rajtis organiziorganiziorganiziorganizi samajn kunvenojn samajn kunvenojn samajn kunvenojn samajn kunvenojn, ili eĉ ne rajtis publike paroli pri ilia vivo en 
Sovetio: ekzemple studento kiu fariĝis instruisto de la rusa lingvo ne povis rakonti kie li tiel 
perfekte lernis la lingvon. Pro tioPro tioPro tioPro tio tuj post la fino de GDR ili  tuj post la fino de GDR ili  tuj post la fino de GDR ili  tuj post la fino de GDR ili kunvenis kunvenis kunvenis kunvenis ĉiuĉiuĉiuĉiun dun dun dun duanananan jaron. jaron. jaron. jaron. 
Kiam mi studis en Stuttgarto mi trovis  parolkurson por rusparolantoj. En Okcident-Germanio 
multaj rifuĝintoj el GDR vivis kaj ili mallibervole sciis la  rusan lingvon kaj malmultaj de ili vizitis 
tiun kurson. 
Post Post Post Post nnnnia ia ia ia gegegegeedziedziedziedziĝoĝoĝoĝo  kaj je la fino de mia studado mi vidis afiŝon de turistoficejo, kiu ofertis 
flugon al Sotflugon al Sotflugon al Sotflugon al Sotĉĉĉĉoooo kaj mi tuj pensis pri ebleco ekskursi el Soĉo al Suĥumo. En tiu tempo jam 
kelkaj okcidentgermanoj kuraĝis vojaĝi al Sovetio, kelkaj eĉ uzis tiun eblecon por kunveni kun 
parencoj aŭ amikoj el GDR. Nin konfuzis ke la germanoj el GDR en la restoracioj ne estis tiel 
bone servitaj ol la malamikoj el okcidenta parto, do jam tiam la mono influis konduton.  
Do Do Do Do nnnni i i i flugis flugis flugis flugis en Aen Aen Aen Aŭgusto 1970ŭgusto 1970ŭgusto 1970ŭgusto 1970 tien , faris ekskurson al lago Rica, al Suĥumo kaj tie mi dum la 
busrondvojaĝo ekkonis multon. Mi alparolis la lokan gvidantinon kaj ŝi memoris la ĉeeston de 
Germanoj. Mia edzino kaj mi ankaŭ 3 tagoj vizitis Tiflison kaj Erevanon kaj por mia edzino 
estis stranga afero ke ni surstrate estis alparolata de babalparolata de babalparolata de babalparolata de babuuuuŝkaŝkaŝkaŝka kiu volis malpermesi al mi fari 
foton de bela malnova parto de TiflisTiflisTiflisTiflisoooo. Ni interparolis kaj ŝi demandis: el kia parto de el kia parto de el kia parto de el kia parto de 
Germanio? Mi respondis: el okcidentaGermanio? Mi respondis: el okcidentaGermanio? Mi respondis: el okcidentaGermanio? Mi respondis: el okcidenta. Kaj ŝi tuj finomis min fafafafaŝistonŝistonŝistonŝiston. Mi diskutis longe kun ŝi 
kaj mi komprenis ŝin, ŝŝŝŝi estis pari estis pari estis pari estis partitititizzzzaninoaninoaninoanino dum la dua mondmilito kaj ege suferis sub la 
germana armeo; finfine ŝi invitis nin al sia subtera loĝejo rakontis multon kaj finfine mi 



komprenis ke ŝi petis monon de mi. Mi donacis al ŝi 15 rublojn (monata luprezo de ŝia loĝejo) 
kaj ŝi konstatis ke dank al mia juneco mi ne povas estis faŝisto. 
1975 mi denove feriis en So1975 mi denove feriis en So1975 mi denove feriis en So1975 mi denove feriis en Soĉĉĉĉoooo (bildo 25) kaj tiam renkontis Nina Nina Nina Nina PiroPiroPiroPiroŝnaja kaj Vladimir ŝnaja kaj Vladimir ŝnaja kaj Vladimir ŝnaja kaj Vladimir 
BespalovBespalovBespalovBespalov, ĉar intertempe mi intertempe mi intertempe mi intertempe mi kaj mia edzino kaj mia edzino kaj mia edzino kaj mia edzino esperantiesperantiesperantiesperantiĝisĝisĝisĝis. Nina tiam publike varbis per 
Esperanto-Ŝildo en la akceptejo de la hotelo. Kune ni vizitis gastejon “maljuna muelmaljuna muelmaljuna muelmaljuna muelejejejejo”o”o”o” kaj tie 
mi havis problemojn kun aliaj ĉeestantoj: mi fotis Nina, Vladimir kaj mian edzinon dancante kaj 
mi denove eklernis ke foti publike estis malĝentila en Sovetio, kaj nun ni vidas preskaŭ ĉion en 
ViViViVizzzzaaaaĝlibroĝlibroĝlibroĝlibro. 
Dum la tiama ekskurso al SuSuSuSuĥumĥumĥumĥumoooo mi kuraĝis viziti mian iaman lernejon kaj eĉ kelkaj 
instruistoj ekkonis min, poste ni vizitis vidvinon de la direktoro (bildoj 26-27). 
Ekde de 1971197119711971 ni loĝis en Munkeno kaj tie mi vizitis babilkurson por rusparolantoj kaj en tia 
tempo multaj diverskategoriaj rifuĝintoj el Sovetio loĝis en Munkeno, fufufufuĝintoj en 3 diversaj ĝintoj en 3 diversaj ĝintoj en 3 diversaj ĝintoj en 3 diversaj 
ondoj atingisondoj atingisondoj atingisondoj atingis Munkeno Munkeno Munkeno Munkenonnnn: la unua post la revoluciorevoluciorevoluciorevolucio, la dua dum la 30aj30aj30aj30aj jarojjarojjarojjaroj kaj la tria post la 
duaduaduadua mondmilitomondmilitomondmilitomondmilito. Ĉiu havis sian propran sperton. Kelkaj el ili laboris je diversaj radiostacioj por 
elsendi propagandon al Sovetio kaj Orient-Eŭropo. 
Ekde 1978197819781978 ni loĝas en antaŭurbo de Munkeno GermeringGermeringGermeringGermering. Per Esperanto ni havis multajn 
kontaktojn kun alilandanoj kaj baldaŭ vizitis nin kelkaj el OOOOrienterienterienterienteŭropoŭropoŭropoŭropo: hungario, rumanio kaj 
bulgario. Tuj post la disfalo de Sovetio jam vizitis nin en 1990 1990 1990 1990 el Soel Soel Soel Soĉĉĉĉoooo    Nina PiroNina PiroNina PiroNina Piroŝnaja ŝnaja ŝnaja ŝnaja kun kun kun kun ŝia ŝia ŝia ŝia 
edzoedzoedzoedzo. Ni kune vizitis iaman koncentrejon DachaDachaDachaDachaŭŭŭŭ, kie nun troviĝas vasta memorigejo. Post la 
vizito mi ŝin demandis ĉu ŝi povus imagi ke iam en iama Sovetio oni ankaŭ instalos analogajn 
memorigejojnmemorigejojnmemorigejojnmemorigejojn pri la GulagGulagGulagGulag kaj ne surprize por mi ŝi neisneisneisneis tion. En la sama jaro ni gastigis dum 3 
semajnoj du infanonjdu infanonjdu infanonjdu infanonjnnnn el T el T el T el Tĉernobiloĉernobiloĉernobiloĉernobilo. Loka aktivulino en nia urbeto ĉiun jaron organizis eblecon 
por ĉirkaŭ 30 infanoj el la radioaktiveradioaktiveradioaktiveradioaktive malpurigita zono de UkrainioUkrainioUkrainioUkrainio ripozi en nia regiono. Por la 
infanoj tiu vojaĝo laŭ mia impreso estis ŝoka, ili vidis nian riĉecon kaj malgaje reveturis. Tiaj 
aktivecoj ekzistis en tiu tempo ĉie en Germanio. 
Pro la malfermo de Sovetio mia patropatropatropatro baldaŭ planis viziti la ĝis tiam fetiam fetiam fetiam ferrrrmitan urbon Samarmitan urbon Samarmitan urbon Samarmitan urbon Samaroooo. 
Do en 1994 ni amba1994 ni amba1994 ni amba1994 ni ambaŭ flugis al Moskvoŭ flugis al Moskvoŭ flugis al Moskvoŭ flugis al Moskvo    vizitis tie kvartalon TuTuTuTuŝinoŝinoŝinoŝino kaj poste daŭrigis vojaĝon al al al al 
SamarSamarSamarSamaroooo. Jam en la 4 persona kupeo ni du germanoj intense interparolis kun du rusaj inĝeniroj 
el Samaro. Ili tuj sciis al kia kategorio mia patro apartenis, ili eĉ sciis  nomojn de kelkaj 
direktoroj de la tiama epoko de la firmao en “upravlentĉeski gorodok” kaj rakontis ke la influo 
de la tiamaj germanoj ĝis nun estas rimarkebla en la entrepreno, ekzemple la papapapaŭzo por la ŭzo por la ŭzo por la ŭzo por la 
tagmantagmantagmantagmanĝo ĝo ĝo ĝo ankoraankoraankoraankoraŭ en 1994ŭ en 1994ŭ en 1994ŭ en 1994 estis 1 horo kaj 30 minutoj, pri tio en 1946 insistis la germanoj, ĉar 
ili volis agrable tagmanĝi hejme kun ilia edzinoj.  
Mia patro kiel SATANO kontaktis Valekontaktis Valekontaktis Valekontaktis Valentinantinantinantina Lise Lise Lise Lisenkovakovakovakova antaŭ nia vojaĝo kaj ŝi multege helpis 
nin, ni ankaŭ vizitis nian iaman loĝejon kaj ne anoncite frapis je la pordo, avino malfermis kaj 
mia patro sinprezentis kaj ŝi tuj invitis nin por trinki teon, estis vere kortuŝa afero (bildoj 28-31). 
Ŝia filo estis miliciano kaj post hejmveno li tuj organizis boatorganizis boatorganizis boatorganizis boatoooonnnn kun moto kun moto kun moto kun motoro kaj lia konatulo 
rondŝoforis nin tra la bela rivero Volgo. Tiam ni ankaŭ konatiĝis kun la loka e-grupo (bildoj 32-
33). 
Post nia reveno mi hazarde eksciis pri societo kiu en Munkenoeksciis pri societo kiu en Munkenoeksciis pri societo kiu en Munkenoeksciis pri societo kiu en Munkeno aktiviĝis por helpi post la 
disfalo de Sovetio maljunulojn lomaljunulojn lomaljunulojn lomaljunulojn loĝantajĝantajĝantajĝantaj en Moskvo. La rusaj partneroj aktiviĝis en Tuŝino kaj 
mi tuj decidis subteni kaj kunlabori en la munkena asociokunlabori en la munkena asociokunlabori en la munkena asociokunlabori en la munkena asocio. Ni kolektis multe da mono ka sendis 
tion al Moskvo por aĉeti bazajn medicinajn helpmediojn por maljunuloj. Samtempe nia 
partnero instalis lernejon por edukiinstalis lernejon por edukiinstalis lernejon por edukiinstalis lernejon por eduki maljunul maljunul maljunul maljunul----flegadon flegadon flegadon flegadon al al al al junaj junaj junaj junaj virivirivirivirinnnnojojojoj kaj por praktiki ili dum 18 
monatoj laboris en Munkeno en maljunulejoj. Mi helpis ilin surloke solvi diversajn problemojn. 
Dum 20 jaroj ni kolektis en Germanio pli ol 220 jaroj ni kolektis en Germanio pli ol 220 jaroj ni kolektis en Germanio pli ol 220 jaroj ni kolektis en Germanio pli ol 2    miliomiliomiliomilionojnojnojnojnnnn da  da  da  da eeeeŭrojŭrojŭrojŭroj    kaj helpis ĉiun jaron ĉirkaŭ 300 
rusajn maljunolojn.  
En 1996 mi denove voja1996 mi denove voja1996 mi denove voja1996 mi denove vojaĝis al Samarĝis al Samarĝis al Samarĝis al Samaroooo kun granda grupo de tiel nomataj infanoj de specialistoj 
(bildoj 34-35). Mi persone flugis kun mia amiko per rekta aviadilo al Samaro kaj je la alveno en 
la fluflufluflughghghghaveno ni estis arestitaaveno ni estis arestitaaveno ni estis arestitaaveno ni estis arestitaj, nia vizo estis grup-vizo kaj ni individue envojaĝis. Ni devis 



tranokti en la flughaveno kaj oni planis nin resendi tuj germanion. Bonŝance la direktoro de la 
germana turistoficejo kunflugis en la sama aviadilo, rimarkis la problemon kaj sukcesis solvi la 
problemon dum la sekvonta tago. Sed tamen tio estis granda ŝoko por ni ambaŭ  kaj ni ni ni ni ĉiam ĉiam ĉiam ĉiam 
ŝvitas vojaĝante al Rusioŝvitas vojaĝante al Rusioŝvitas vojaĝante al Rusioŝvitas vojaĝante al Rusio. Nia grupo estis oficiale akceptita de lokaj homoj de la entrepreno. 
Post 3 tagoj ni ŝipe reveturis al Moskvo, survoje  ni ankaŭ vizitis aliajn urbojn kie germanoj 
post la milito devis labori. 
1997 granda e1997 granda e1997 granda e1997 granda e----grupo el Samargrupo el Samargrupo el Samargrupo el Samaroooo venis al la ĝemelurbo Stuttgart kaj 5 el ili tranoktis survoje ĉe 
ni en Munkeno. 
1999199919991999 mi vizitis kun mia edzino Moskvo kaj St.Petersburgo kaj tiam jam konatiĝis kun Valeria Valeria Valeria Valeria 
kaj Nellikaj Nellikaj Nellikaj Nelli (bildo 36). 
En 2000 mia edzino kaj mi kun aliaj germanoj veturis al Samar2000 mia edzino kaj mi kun aliaj germanoj veturis al Samar2000 mia edzino kaj mi kun aliaj germanoj veturis al Samar2000 mia edzino kaj mi kun aliaj germanoj veturis al Samaroooo kaj ni ĝuis belecon de la 
Volgo kaj la belaj plaĝoj sur diversaj insuloj apud Samaro. Ankaŭ ni vizitis kelkfoje 
samideanojn kaj intertempe aliajn konatulojn. 
En 2002 2002 2002 2002 neanoncite neanoncite neanoncite neanoncite Mikaelo BronMikaelo BronMikaelo BronMikaelo Bronŝtejnŝtejnŝtejnŝtejn tranoktis la unuan fojon ĉe ni en Germering kaj en 
somero de la sama jaro ni kunvenis denove en Sankt Peterburgo, tiam mi vojaĝis kune kun 
nia helpsocioeto al Rusio por konvinki niajn sponsorojn ke iliaj donacoj ĝuste atingis 
helpbezonantojn. 
Aŭtune 2003 tranoktis 2003 tranoktis 2003 tranoktis 2003 tranoktis ĉe ni vera interesa juna paroĉe ni vera interesa juna paroĉe ni vera interesa juna paroĉe ni vera interesa juna paro    el Moskvo, Miel Moskvo, Miel Moskvo, Miel Moskvo, Miŝa kaj Maŝaŝa kaj Maŝaŝa kaj Maŝaŝa kaj Maŝa. Ili geedziĝis kaj 
decidis fari postpostpostpostedziedziedziedziĝvojaĝonĝvojaĝonĝvojaĝonĝvojaĝon petveturepetveturepetveturepetveture el Moskvo al Ĝibraltaro. Ili retletere demandis min ĉu 
ili povus dimanĉe vespere alveni kaj lunde forveturi. Mi demandis ilin, kial ili povus esti certaj  
alveni tiel akurate. Dimanĉe vespere ili ne alvenis sed nokte je la dua ili alvenis; la kialo estis 
ke je la lasta halto ili demandis ŝoforon kunpreni ilin al Germering. Tiu germano komprenis 
GGGGeeeermrmrmrmaaaaringringringringenenenen kaj jesis, tiu alia urbeto estis 150 km for de nia kaj ili rimarkis tion nur survoje. 
Kiam ili alvenis en nia urbeto ili preterpasis policejon kaj timis demandi la piedvojon al nia 
domo, verŝajne ili ne fidis policojn. Lunde mi transportis ilin al benzinejo je granda ŝoseo al 
Italio kaj ili tuj trovis ŝarĝaŭtomobilon por kunveturi. Post kelkaj monatoj ili sendis al mi detalan 
raporton pri la tuta kaj sukcesa vojaĝo. Antaŭ kelkaj jaroj ili denove vizitis nin sed ĉifoje per 
luaŭto. 
Iam Iam Iam Iam enenenen 2003  2003  2003  2003 mia konatulomia konatulomia konatulomia konatulo en Moskvo sendis al mi rusan artikolon el loka reklamgazeto. En ĝi 
iu virino nostalgie priskribis la vivon en TuTuTuTuŝino dum la 50aj jaroj kaj interalieŝino dum la 50aj jaroj kaj interalieŝino dum la 50aj jaroj kaj interalieŝino dum la 50aj jaroj kaj interalie menciis ke 
malantaŭe ligna barilo loĝis germanoj kaj ŝi kontaktis la infanojn tra la truoj en la barilo. Mi 
skribis legantleteronlegantleteronlegantleteronlegantleteron kaj prezentis min kaj petis, ĉu iu eble scias pri mia unua rusa instruistino 
kaj nekredeble post 2 monatoj mia iama instruistino kontaktis mian amikon en Moskvo. Do mi 
decidis vojaĝi Moskvon en 2004 kaj mi vizitis 2004 kaj mi vizitis 2004 kaj mi vizitis 2004 kaj mi vizitis mian instruistinon el 1951mian instruistinon el 1951mian instruistinon el 1951mian instruistinon el 1951    (bildoj 37-38), kia 
surprizo kaj agrabla kunveno. Ŝi favore memoris tiun tempon instrui germanajn infanojn, ŝi 84 
aĝa bonege parolis germane.  
2005 venis Mikaelo Lineckij 2005 venis Mikaelo Lineckij 2005 venis Mikaelo Lineckij 2005 venis Mikaelo Lineckij kun sia amikino kaj du knabinoj el nia ĝemelurbo Kievo kaj 
koncertis je la internaci ĝarden-ekspozicio (bildoj 39-40). 
2006 Svetlana2006 Svetlana2006 Svetlana2006 Svetlana organizis busvojaĝon de rusaj samideanoj al UK en Florenco kaj ili haltis 
vespere por la necesa paŭzo de la ŝoforoj kaj la lokaj munkenanoj ĉiĉeronis por ili tra la nokta 
urbo (bildo 41-42). 
Lastfoje mi voja mi voja mi voja mi vojaĝĝĝĝis kun mia edzino en 2010 is kun mia edzino en 2010 is kun mia edzino en 2010 is kun mia edzino en 2010 ŝŝŝŝipeipeipeipe el Moskvo al St. Peterburgo kaj kunvenis kun kun kun kun 
ValeriValeriValeriValeriaaaa    (bildo 45). Surŝipe mi konatiĝis kun Peterburganino kiu nun loĝas en Stokholmo, kaj ŝi 
kulpas ke mi membriĝis en Vizaĝlibro. 
Dum la pasintaj jaroj samideanoj de Latvio, Kartvelio, Armenio kaj Ukrainio vizitis nin kaj 
tranoktis ĉe ni. Intertempe nia amiko Mikaelo kelkfoje vizitis nin ( bildoj 43-44,46) kaj dufoje 
koncertis en nia e-kunvenejo UnuUnuUnuUnu----MondoMondoMondoMondo----Domo en MunkenoDomo en MunkenoDomo en MunkenoDomo en Munkeno, unu foje kun AAAAĥman kaj Elmira ĥman kaj Elmira ĥman kaj Elmira ĥman kaj Elmira 
eeeel Dagestanol Dagestanol Dagestanol Dagestano.  
ekde kelkaj jaroj mi enmetis kelkajn memoraĵojn de mia patro kaj de aliaj fontoj en la reto, plejparte germanlingve: http://karlist.net/spez/index_spez.html 



 Bildoj por la prelego en Tiĥvin (Rusio) 2014 / Bilder zum Vortrag in Tichwin (Russland) 2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Protokolle des Werkes in Samara / 
protokoloj  de la firmao en Samara 

 
2. detaillierte Angaben zu  
Dr.H. Breuninger / detaloj  

 
1. Russische Quellen 1991 / 
rusaj fontoj 1991 

 
6. Orchester deutscher Spezialisten / 
orkestro de germanaj spezialistoj 

 
5. Steinhaus mit Geschäften / 
brikdomo kun vendejoj  

 
4. Finnische Holzreihenhäuser / 
finlandaj lignaj domoj 

 
9. Friedhof für die Deutschen / 
Tombejo por la germanoj 

 
6. Unterricht an der deutschen Schule / 
instruado je la germana lernejo  

 
7. Politikunterricht während der Arbeit 
/ politikinstruado dum la laboro 

 
 
12. Weihnachtsgeschenke in Samara / 
kristnaskaj donacoj en Samara 

 
11. wir genießen den Winter / 
      ni ĝuas vintron   

10. Russischer Winter 1948 / 
       rusa vintro 1948 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Arbeitsplatz in Sokol der Väter / 
      Laborloko de patroj en Sokol 

 
14. deutsche Häuser in Tuschino / 
      germanaj domoj en Tuŝino  
 

 
13. Finnische Häuser in Tuschino/ 
      finlandaj domoj en Tuŝino 

 
18. Belobigung in der 4. Klasse / 
      laŭdado en la 4a klaso 

 
17. meine erste Lehrerin 1951 / 
       mia unua instruistino 1951 

 
16. 7-jährig mit Fahrrad /  
      7-jaraĝa kun biciklo 

 
21. am Zaun vom Pionierlager / 
      je la barilo de infankampejo  

20. Kinderfest der Deutschen /  
      infanfesto de la germanoj 

 
19. unsere Familie 1953 mit 
Schwester Emma / nia familio 1953 
kun fratino Emma /  

 
 
24. Ausflug auf der Suchumer 
     Heeresstrasse / Ekskurso sur 
      la suĥuma militŝosejo 

 
23. Karl vor seine Schule in Agudserie / 
      Karl antaŭ sia lernejo en Agudseri  

 
22. Wir genießen den Sommer an 
der Küste des Schwarzen Meeres / 
Ni ĝujas  someron sur bordo de la 
nigra maro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. 1975 traf ich einige Lehrer von  
      damals / mi renkontis kelkajn  
      instruistojn   

 
26. Wir zu Besuch der Ehefrau des  
      Schuldirektors in Agudserie /  
      ni vizitis la edzinon de la direktoro 
      de la lernejo en Agudseri  

 
25. 1970 erster Besuch in Sotchi,  
       Christel und Emma / 
       unua vizito en Sotĉi, Christel kaj 
       Emma 

 
30. wir sind willkommen / ni estas 
bonvenigitaj 

 
29. Mein Vater läutet  / mia patro frapas 
      pordon 

 
28. 1994 mein Vater und ich vor 
dem Hauseingang in Samara / mia 
patro kaj mi antaŭ la domo en 
Samara 

 
33. Esperantisten verabschieden uns / 
      Esperantistoj adiaŭas nin 

 
32. Esperanto Gruppe Samara / 
      e-grupo en Samara  

 
31. Sie arbeiteten alle zusammen / 
     Ĉiuj kunlaboris  

 
 
36. 1999 Christel und ich zu Besuch in 
St. Petersburg / Christel kaj mi vizitas 
e-grupon en St.Peterburgo 

 
35. ich und ein Schulfreund (rechts) 
zu Besuch bei Esperantisten / 
Mi kaj mia infanamiko (dekstre) je vizoto 
ĉe de samideanoj 
 

 
34. 1996 Eine große Gruppe 
ehemaliger Spezialisten und ihre 
Kinder besuchen Samara / granda 
grupo iamaj specialistoj kaj iliaj 
infanoj vizitas Samara 
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38. ich war aktiv bei Altenhilfe-Moskau / 
mi aktiviĝis je helpo por maljunulaj  
moskvananoj  

 
37. 2004 fand ich meine Lehrerin von 
1951 / mi trovis mian instruistinon 

 
42. E-gruppe aus Moskau / E-grupo 
el Moskvo survoje al Florenco 

 
41. 2006 wir warten auf Esperantisten 
auf der Durchreise nach Florenz / ni 
atendas aŭtobuson veturante al UK 
en Florenco  

 
40. Mondulo mit 2 Gästen aus Kiew 
/ Mondulo kun du gastpj el Kievo 
 

 
45. 2010 auf dem Schiff in St.Petersburg  
mit Valeria Tschetkova / surŝipa vizito 
de Valeria Ĉetkova 

 
44. 3 russische Esperantisten zu  
      Besuch / 3 rusaj esperantistoj 
      vizitas minejan muzeon 

 
43. 2007 M. Brosnchtein zu Besuch 
bei uns / Mikaelo Bronŝtejn vizitas 
nin 

 
 
48. 2014 beim Vortrag en Tichwin / 
      mi dum la prelego en Tiĥvino 

 
47. 2014 wir genießen den Aufenthalt  
       in Tichwin / 
       ni ĝuas restadon en Tiĥvino 

 
46. 2013 Mikael Bronschtein singt in 
Germering / Mikaelo kantas en 
Germering 

 
39. 2005 Mikaelo Lineckij auf der BUGA 
      / Mikaelo Loneckij prezentas kantojn 


