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ŽODIS ISKENTĖJUSIEM S
IR NEPALOZUSIEM S

A. DAUNYS  
Rezistencijos kovų dalyvis, Lietuvos 

tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus narys

NEPAMIRŠKITE!
Kokia graži tėviškės žemė pavasarį, kada 

pakluonėmis v inguriuojan tis  upeliukas įsilie
ja  į plačią upę ir ap lie ja  čia pat Išsidėsčiu
sias pievas ir miškelius. P radeda t irp ti  snie
gas, jau ir kalniukai pajuosta , o juose matyti 
ir maži daigeliai, kurie  tuoj pat sužaliuos į 
žalius želmenėlius. Išeini į laukus ir girdi, 
kaip g ieda vyturėlis. Tiesa, pradžioje vieni
šas, nedrąsus. Bet švystelėjus saulutei, jis 
tampa drąsesnis , o po dienos kitos ta ip  pra
gysta, kad, atrodo, suskam ba tūkstančiai ma
žų varpelių , p rikabin tų  aukštai danguje. P ra 
skrenda gerv ių  pulkelis, pempės šaukia  „gy
vi, gyvi!“. O kaip nesidžiaugsi gandrų  pore
le, parskridusią  į savo g im tąjį  lizdą. Paukš
čiai. užvertę savo ilgus kaklus, snapais ilgai 
kalena, sparnais  plasnoja, sveikindami pa
vasarį.

Tiesa, tokiu metu pasitaiko ir šalnų, ir 
pūgų. K arta is  ta r tum  žiemą ima snigti ,  bet 
tai tik dienai kitai. Nušvis saulutė, ir snie
go — kaip  nebūta. Tada tu Jau eini per d rėg
ną juodą pavasario  žemę, giliai mini pėdas, 
svarstydamas: gal jau  laikas versti vagas, 
berti g rūdą?  Matai, kaip pasklinda žaluma, 
pakvim pa berželiai, pabyra  žiedai. Tada Jau 
žinai — atė jo  tik ras  pavasaris!

Dabar visoje tau to je  pavasaris, atgimimas. 
Atgimimo mūsų Tėvynė Lietuva sulaukė po 
sunkios ir labai skausmingos žiemos. Gali 
būti ir ša lnų, ir blokadų, gali ir storai pa
snigti, bet gerai žinai: ta i  paskutin is sniegas. 
Po to tu jau  eisi drąsus, laisvas ir išdidus 
per savo tėviškės žemę. Atsigersi sulos, pa
klausysi, kaip  kukuoja  gegutė , kaip  skamba

(Nukelta I 2 psl.)

Kazys GRUMSTAS

T R I S P A L V Ė
To vėl дг(Ха( lietuvio dvasiai.
Vilties ir pergaliu spalvai 
Tu Lietuvei plazdėsi drąsiai.
Šlovinga mūių vėliavai

Kentėjai paslėpta po drobėm 
Mūs то<!!ц skryniose giliai.
Kol tfttai saiūteklius mes skobė*,
O patys buvom tremtiniai.

Savam kraite beteisiai buvom.
Be fodfio atviro, grafaus.
Tikėjoml Ir todėl ne tavo*.
Kad laisvės varpas vėl sugausi

Tave vergai sapnuos ragėja..
Ir ūko svetimuos kraštuosi 
Ir nors išėjo, bet tikėjo.
Kad iitos spalvos mus paguos.

Plazdėki amfiais mūsą temėjl 
Nes be ta vys. ne LIETUVAI 
Tik U tavys stipry by semtam. 
Šventoji mūsą v ė l i a v a i

Aldo SABALIAUSKO nuotr.



NEPAMIRŠKITE!
(Atkelta IS 1 psl.)

bažnyčių varpai ir sušuksi visiems: ,,Mes 
prisikėlėm, mes gyvi, mes vėl laisvi!".

Buvo mūsų žemėje ruduo. Ir koks skaus
mingas ir siaubingas, be jokių prošvaisčių, 
be jokios vilties išlikti gyvam! Tą siaubingą
jį 1944-jų rudenj į mišką išėjo beveik visa 
mūsų karta. Buvom maža tauta, tačiau bu
vome dideli savo dvasia. Norėjome būti lais
vi ir nepriklausomi. Norėjome laisvę atnešti 
ir jūsų kartai, brangieji mano. Bet tie, kurie 
buvo didesni ir stipresni už mus, pasakė: 
„Negalvokit apie tai. Jūsų tautos Jau nėra. 
Yra tik viena liaudis, viena valstybė, kalban
ti viena kalba, be savo papročių ir tradicijų". 
Mes su tuo nesutikome, ir savo antžmogiško 
ryžto dėka pradėjome kovą su tuo baisiuoju

slibinu. Tą ryžtą įkvėpė tautos praeitis, jos 
šimtmetinė kultūra, papročiai, tradicijos. Vi
sa tai skatino mus negailėti net ir savo gy
vybės.

Mūsų ryžtas, mūsų kova nenuėjo veltui. 
Iš paraisčių ir papievių, žvyrduobių ir šuli
nių atnešėm laisvės dvasią jums, o jūs pri- 
kėlėt tautą. Prasidėjo atgimimas. Mes no
rim, kad ir jūs mylėtumėt Tėvynę taip, kaip 
mylėjome mes, ir norim, kad įamžlntumėt 
mūsų atminimą.

Rezistencijos kovotojų pagerbimą reikia 
įamžinti ir Šiauliuose. Todėl siūlyčiau iš įvai
rių partijų veikėjų, miesto valdžios, dvasiš
kuos, mokslo ir meno vyrų sudaryti komisi
ją, per žiemą gerai pasiruošti ir ateinančių 
metų birželio 14-ąją — Gedulo ir vilties die
ną — parvežti I Šiaulius žuvusio rezistenci
jos kovotojo palaikus ir juos čia iškilmingai 

(Nukelta ( 4 psl.)

KOMUNISTINĖ
REINKARNACIJA

Tikrojo krikščioniško tikėjimo 
esmė — tai savęs kūrimas pagal 
Kristaus paveikslą. Komunistai 
(kas Jiems bevadovavo) save 
„kūrė“ pagal Lenino paveikslą.

Didėjančio viešumo sąlygomis 
nuo šio paveikslo nuplėšus mito
loginę skraistę, jame vaizduoja
mas genijus tapo žmogumi, o 
kruopščiai nuvalius laiko ir už
maršties dulkes, išvydome di
džiausią šio šimtmečio žmonijos 
piktadarį. Nepatogioje padėtyje 
atsidūrė valdantieji, apnuoginto 
„genijaus" idėjų pagrindu atve 
dę visuomenę prie bedugnės,

Logika sako: Jeigu eksperi
mentas nepasisekė, jis nutraukia 
mas, o eksperimentatoriai pasi
traukia iš kelio, užleisdami vie
tą kitiems. Tačiau ar verta trauk
tis iš kelio ir užleisti vietą ki
tiems, Jeigu arčiausiai bedugnės 
krašto atvedei kitus, o pats esi 
atokiau jos ir nealkanas, jeigu 
atsakomybę dėl gresiančio pavo 
jaus nugarmėti i dugną tu per
kėlei ant pečių tų žmonių, kurie 
arčiau tos bedugnės, kai dėl 
kiekvieno slystančiojo kaltę gali 
suversti JI gelbstinčiam ar vedu
siam pražūtin dar iki tavęs, kad 
galiausiai slystantysis, netekęs 
vilties, kabintųs! vėl už tavęs? 
O kad kabintųs!, tu turi būti ne
bepanašus nei I tą, kuris iki be
dugnės atvedė, nei I tą, kuris 
nesėkmingai nuo jos gelbsti.

Ar ne dėl to taip sparčiai im 
ta persikūnyti ir vadintis kitais 
vardais? Ar ne tokiomis sąlygo
mis atsirado liberalai, laisvieji

demokratai, valstiečių sąjunga 
ar dar kitokiais populiariais var
dais pasivadinusios organlzaci 
Jos, dar aktyviau ginančios nuo 
bedugnės atokiau stovinčiųjų in 
teresus9
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Dėmesio:
grifas

„Visiškai
slaptai“

Dar visiškai neseniai visas mū
sų  gyvenim as buvo įslaptintas. 
Apie karinę techniką net kalbų 
nebuvo — karo meto g inklai bu
vo valstybinė paslaptis, slėpėm 
ir priešo ginkluotės savybes. Slė
pėm m iestų planus, geologines 
paieškas, atsilikusios technikos 
paslaptis, sergam um ą ir net sa
vo ir k itų  gyvenimo trukmę. O 
kad sudarytum e sau vaizdą, kad 
gyvenam e gerai, pradėjom  slėp
ti ir  ekonominius rodiklius, juos 
visaip puošti, žodžiu, dezinfor
muoti.

Šiandien gyvename viešumo 
laikus, kartais Jis pilasi per k raš
tus. Je i trūksta  faktų, prigalvo- 
ame. Tačiau paslapčių rom anti

ka kai ką ir šiandien žavi. Štai, 
ekologinės problemos, pasirodo, 
labai artim os intymioms svajo
nėms Palangos žaliųjų vadovui 
P. Grecevlčlui. 1990. 09. 17 
Palangoje Kauno žalieji su P. 
Grecevlčium organizavo ekologi
nį sem inarą, kuriam e dalyvavo 
Respublikos vadovai. Bet padėtį 
sukomplikavo respublikiifės in
formacijos priemonės. Seminaru 
susidomėjo miesto visuomenė. 
2monės skambinėjo, sklido gan
dai apie vadovų pasirodym ą ne 
rugsėjo 15 ar 16 d. Todėl reikė
jo parodyti daug sumanumo, kad 
seminaras būtų įslaptintas. Į j į  
nebuvo įsileisti miesto visuome
ninių organizacijų  ir  Sąjūdžio 
atstovai. I sem inarą nebuvo kvie
čiami (ir nuo jų  slepiama) net 
savivaldybės deputatai — aplin
kos apsaugos komisijos nariai. 
Mieste kalbam a, kad sem inare 
buvo svarstom i svarbesni klausi
mai nei AukščiausioJoJ Taryboj, 
nes ten  visuom eniniai stebėtojai 
leidžiami.

Manome, kad tokiomis P alan
gos žalių jų  savybėmis galėtų su
sidomėti form uojantis savo nau- 
us kadrus Saugumo departam en

tas, Juoba, kad Palangos žaliuo
sius ne visada domina žalios 
problemos. Pavyzdžiui, priepar- 
kinėje zonoje žalieji siūlė... su
naikinti apie 50  vertingų  me
džių, ir tik  kitoms visuomeni
nėms organizacijom s pavyko juos 
apginti.

Palangos Sąjūdžio Informacija

TflRTClM SÜ MAZGOTE PER NOSĮ...

OLEGAS M ILC lA K O V A s| J

Kaip vienas pilotas 
visus generolus apskrido

KAI KURIE NAUJI FAKTAI APIE LIŪDNAI 
PAGARSĖJUSĮ M ATIAS’O RU STO  SKRIDIMĄ  

MARŠRUTU HELSINKIS -  MASKVA

3

P raėjo  tre ji metai nuo tos die
nos, kai jie buvo pašalinti iš parti
jos, atleisti iš pareigų. Tačiau lig 
šiol neaišku, kuo laikyti tuos žmo 
nes: aplinkybių aukomis ar prieš 
trejus metus tiek triukšmo sukėlu
sios ..kaltalynės dėl Rust’o" kalti
ninkais (kad ir netiesioginiais)? Ir 
pagaliau svarbiausias klausimas: 
kaip menkai tesimokęs pilotas vai
kėzas sugebėjo įveikti visus mūsų 
PLG užtvarinių sistemų barjerus ir 
nutūpti švenčiausioje Tėvynės vie
to je — Raudonojoje aikštėje?

Papulkininkis I. Karpecas ver
kė Nuteisiamas laisvės atėm i
mu penkeriems metams, bausmę at
likti sustiprinto režimo pataisos dar
bų kolonijoje..."

S taiga Karpecas susigriebė pa
galvojęs: „O jei laiku būčiau pra
nešęs, kaip tada? Kas dabar sėdėtų 
teisiam ųjų suole?.."

Tos pačios minties negalėjo a t
sikraty ti m ajoras V. Cernychas. 
1987 m. gegužės 28-ąją Karpeco 
nurodymu Jis 15— 18 minučių už- 
delsė pateikti aukštesniajam  vado
vavimo punktui inform aciją apie 
taik in į. Taip karininkai šiurkščiai 

j pažeidė kovinio budėjimo taisykles.
14 Cernychas nuteistas laisvės atėmimu 

4 metams...
Dabar, galvodam as apie tuos 

įvykius, tomą po tomo skaitydamas 
baudžiamosios bylos medžiagą, g i
lindamasis į procešo peripetijas, 
prieini vieną išvadą: to neturėjo a t
sitik ti. Bet atsitiko...

Taigi kodėl Sovietų Sąjungos 
PLG vadovaujantysis personalas 
elgėsi ta ip  nerūpestingai? Juk ra
diolokacijos priem onės lėktuvą pa
stebėjo iš karto. P irm asis jį užfik
savo PLG operatorius eilinis Dil
in agom be to vas. O bjektas neatsakė 
į klausimą ,,Aš savas lėktuvas", 
Dilmagombetovas apie tai tučtuo
jau raportavo kuopos valdymo 
punkto budėtojui kapitonui Osipo- 
vui. o šis paskelbė kuopai pareng
ties signalą. Po keleto minučių jau 
kitos stoties operatorius jefreito- 
rius Sargorodskis pranešė m atąs tą 
patį nežinomą objektą. Negana to, 
ir kapitonas Jerinas, kovinio vado
vavimo karininkas, išanalizavęs tu 
rim ą Inform aciją apie taikinį — 
greitį, kursą, aukštį, — apytikriai 
klasifikavo jį kaip lengvąjį lėktuvą 
ir apie tai pranešė pagal komandą.

Trum pai sakant, visi, kurių  pa
reiga buvo pranešti, įvykdė savo 
uždavinį. Galbūt išskyrus Karpecą 
ir CernycHą. O štai generolai, kurie

turėjo priim ti sprendim ą nutraukti 
pažeidėjo skridim ą, kažkodėl to  ne
padarė. Kaip ta i suprasti?

Pasak Rust'o, Jis tik  kartą ma
tęs sovietinį gaudom ąjį naikintuvą. 
Naikintuvas apskridęs ,,Sessną“ iš 
dešinės, paskui Iš kairės, prašvilpęs 
viršum Jos. „A iškiai mačiau baltus 
sovietinių lakūnų šalmus, oranži
nius kombinezonus ir deguonies 
kaukes, lakūnai sėdėjo viena greta,
— pasakojo Rust'as per apklausą.
— Laukiau signalų tūpti, bet Jų ne
buvo. Todėl toliau skridau 117 
laipsnių kursu, laikydamasis 600 
m etrų aukščio".

Tad kodėl gi nebuvo komandos 
tūpti? Taip, „Sessnos" radijo  sto
tis neveikė, bet juk  esama visuo
tinai priim tų signalų, reiškiančių 
reikalavim ą tūpti. Pasak Rust'o, jei 
būtų gavęs tokią komandą, tuojau 
pat būtų nutūpęs. Kodėl gi nebuvo 
signalų? Pirm iausia, žinoma, todėl, 
kad pavėluotai pranešė papulkinin
kis Karpecas ir  majoras Cerny
chas. Jų  kaltė aiški, už tai jie  ir 
pateko j teisiam ųjų suolą. Pateko 
už tai, kad mėgino patys nustatyti 
taikinio pobūdį. Mat priešlėktuvi
nėje gynyboje tokia tvarka: pliekia 
ir už tai, kad per vėlai pranešei, ir 
už tai, kad perdavei neteisingą in 
formaciją. Lazda tu ri du galus...

Ir vis dėlto esu linkęs manyti, 
kad net je i ir laiku Karpecas bei 
Cernychas būtų pranešę, vis tiek 
Rust'as būtų nuskridęs iki Mask
vos.

Ir štai kodėl.
Iš generolo G. Kromino apklau

sos protokolo:
„Liudytojas G. Kromtnas paaiš

kino, kad, jo nuomone, SSSR oro 
erdvės sienos pažeidimo faktas... 
nebuvo laiku užfiksuotas dėl radio
technikos priemonių ribotų techni
nių galimybių... sekti neaukštai 
skrendančius nedidelius skraidymo 
aparatus".

Tarkime, taip.
Tačiau tuo pat metu pulkininkas 

N. Skorochodas, tos pačios dalies, 
kurioje tarnavo Karpecas ir Cer
nychas. buvęs vadas tvirtino, Jog 
„pirm ą kartą  taikinys pastebėtas 
14 val. 29 minutės pasienio ra jo 
ne virš Suomijos įlankos... infor
macija leido paskelbti taikinį mažų 
mažiausiai skridim ų režimo pažei
dėju... imtis priem onių, kad skrid i
mo režimą pažeidęs lėktuvas būtų 
susektas ir nutupdytas".

(Nukelta į 4 psi,>
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NEPAMIRŠKITE!
(Atkelta U 2 psl.)

palaidoti, supilant Nežinomojo partizano ka 
pą. Nereikia didelio paminklo. Tą padarysi 
me vėliau, kai būsime turtingesni. Dabar pa 
statykime nors mažą kryželi, mažiausią iš 
visų. toki, kok} randam karių kapuose. Ku- 
dens ir žiemos metu sudarykime Šiaulių apy
linkės miškuose ir bunkeriuose žuvusių par
tizanų ir jų pagalbininkų ryšininkų sąrašus, 
nustatydami jų asmenybes bei apytikri skai
čių. Tam tikslui turime panaudoti parapiją 
ir mokyklas.

Parapija — tai nedidelis administracinis 
vienetas. Čia renkasi žmonės, prispausti var
gų, bėdų. Čia jie laidojami, čia vyksta jung
tuvės, krikštijami vaikai. Parapijose galima 
atkurti senųjų kaimų ribas ir rasti vieną ki
tą senąjį vietini gyventoją, kuris papasakotų,

kas kur ir kada žuvo ir t. t.
Mokyklose yra kraštotyrininkų būreliai, 

dirba mokytojai lituanistai. Mokyklose taip 
pat iš visų gyvenviečių renkasi užsilikusių 
vienkiemių vaikai. Jie, vadovaujami mokyto
jų, galėtų iš savo tėvų, senelių daug ką su
žinoti.

Architektai, menininkai su valdžios vyrais 
ir bažnyčia tegul parenka vietą, kur būtų ga
lima supilti kapą (žinoma, su perspektyva 
ateičiai), kad čia galėtume įrengti atminimo 
lentas su žuvusiųjų pavardėmis.

Jeigu pamiršite mūsų kančią ir mūsų sun 
kias kovas, ateities kartos šios gėdos neat
leis. Šiems ir kitiems atstatymo darbams su
vienykite savo Jėgas. Nereikia pykčio, bar
nių, rietenų, nereikia ir keršto. Visas savo 
jėgas paaukokite Lietuvai. Mes norime ma
tyti Jus dirbančius ir pabūti su jumis kartu, 
norime sugrįžti I jūsų tarpą nors šaltu ka
peliu, nors metaline lentele.

Kaip vienas pilotas visus generolus apskrido
(Atkelta iš 3 psl.)

Toliau: „dukart apskrldęs taiki
nį lakūnas Pučnlnas nustatė, kad 
tat lengvasis sportinis lėktuvas su 
žydros spalvos juosta išilgai fiuze
liažo...“

Prie to, kas pasakyta, pridurti- 
nl pulkininko Krlvošejevo parody
mai:

„Radiotechnikos dalintai visu 
maršrutu be paliovos stebėjo taiki
nį..."

IŠ generolo G. Kromlno papil
domosios apklausos protokolo:

„Padėtis ore tuo momentu man 
nekėlė Jokio nerimo... Neturėjau in- 
formacijos, jog tas taikinys — vals
tybinės sienos pažeidėjas, todėl 
veikta, tarsi tai būtų buvęs nežino
mas objektas. (Leiskite paklausti: 
Juk taikinys buvo klasifikuotas kaip 
lėktuvas - -  skridimų režimo pažei
dėjas? O lakūno Pučnino praneši
mas? — A ut). Dėl mano praneši
mų generolui majorui Melnikovul 
gailu paaiškinti, kad Informavau jį 
apie savo veiklą ir jis pasakė ma
nąs, jog galbūt tai paukščiai... Aš

.01 laukia. Apmirė daugiatūkstantiu.
,uje. Aidi maršo garsai. Dvidešimt ketvirtoje 

fsistoja. Visi kaip vienas.
Kremliaus salę įžengia tarybiniai kariai. Ant jų krūtį 

,, ordinai ir medaliai. Vėliavnešiai neša kovų vėli 
eliavą! Signalinis revoliucinio kreiserio šūvis 1917 

Žiemoš rūmų šturmą. Pergalės vėliavą! Tarybinis k 
reichstago Berlyne 1945 metų gegužėje.

Prisiekiame — tarnauti Tėvynei ir kilniesiems 
Prisiekiame — stovėti taikaus gyvenimo sar  

isiekiame — ginti savo liaudį ir savo pa 
lingoji, taurioji armija! 
įugalėjo keturiolika kapitalistinių valy 
ti pirmųjų revoliucijos želmenų.

’alėjo fašistm—̂ "««busiiic

sakau — paukščiai tai paukščiai... 
Lakūnui A. Pučnlnul paskambino 
vyresnysis viršininkas generolas k 
pasitikslino, ar tai, ką Jis matęs, 
nepanašu į paukščių būrį. Pučnlnas 
aiškiai atsakė: „Tat tikrai lėktuvas". 
Uždavinio nustatyti taikinį aš ne
kėliau..."

Iš liudytojo vyresniojo leitenanto 
A. Pučnino apklausos protokolo: 

„Klausimas: „Jeigu jums būtų 
buvęs duotas uždavinys nutupdyti 
arba sunaikinti taikinį, ar būtumė
te galėjęs tai padaryti, pirmiausia, 
dėl techninių jūsų lėktuvo ir taiki
nio charakteristikų?

Atsakymas: Sunaikinti taikinį
tikrai būčiau galėjęs... Priversti jį 
nusileisti iš anksto man nurodyta
me aerodrome neturėjau techninių 
galimybių, kadangi skirtingas lėk
tuvo ir taikinio greitis. Bet privers, 
ti jį nutūpti paprastoje vietoje tech
niškai galėjau..."

Ačiū lakūnui Anatolijui Pučnl- 
nui. Deja, sutrukdė nusikalstamas 
generolo neryžtingumas. Net lakūno 
užduotis buvo nekonkreti: „Vizua
liai ieškoti taikinio'1. O kad svarbu 
nustatyti taikinio valstybinę pri
klausomybę ir nutraukti Jo skridi
mą — nė žodžio.

Pacituosime ištrauką iš genero
lo majoro Kromlno pasikalbėjimų 
stenogramos:

,,Na ką, mušime? Lakūnas prane
ša: JAK-12 tipo" (pokalbis kontro
lės punkte). (Pabrėžiame — , , . , m  
Šime?.." Ir po šių žodžių „Sessna- 
172“ dar Ištisas keturias valandas 
nekliudoma toliau skris 117 laips
nių kursu virš uždarų rajonų, ka
rinių objektų).

(Bus daugiau)
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