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Mes, A rtūras ir A lb ina  Tichono- 
vai, Vaidas ir  Sanjana B riedžia i, 
1989 m. rugsėjo  8 d. vakare iš šo
kių, kurie v yk o  R ėkyvo je , ap ie 
11.30 val. ruošėmės važiuoti namo, 
bet kadangi autobusas buvo ką tik 
nuvažiavęs, mes po truputį ė jom e 
į priekį. P r ie  kitos stotelės susi- 
stabdėme autobusą, kuris buvo be 
maršruto užrašų, ir paprašėme pa
vežti iki m iesto. Vairuotojas sutiko.

P rie  maisto prekybos bazės au
tobusą sustabdė m ilic ijos  pareigū
nai. Jie, įlip ę  į autobusą, visus ėmė 
iš e ilės mušti gum inėm is lazdomis, 
nežiūrėdami kur papuolė. Ypač a g 
resyvus buvo vyr. leitenantas P.

Keinys —  jis  labiausiai visus mu
šė. V is i m ilic ijo s  pareigūnai, kaip 
pastebėjome, buvo išgėrę. Mane, 
A lb in ą  T ichonovienę, P . Keinys 
grieb ė  už plaukų ir  trenkė į  g r in 
dis šaukdamas: ,,Gult!“ O kai ma
no vyras A . T ichonovas pasakė, kad 
manęs neliestų, nes esu nėščia, m i
licininkas puolė prie jo  ir, tranky
damas lazda, p ervertė  žemėn, sp ir
damas į  g a lvą  ir  šaukdamas: „N u 
tilti Visus iššaudysiu!" M ano vyras 
prarado sąmonę. P o  to puolė p rie 
S. Briedienės. P e rve rtę  ją , V. B rie 
džiui trenkė į ga lvą . Nuo smū
g io  jis  ta ip  pat prarado sąmonę.

Po  to į autobusą įlip o  m ilicijos

pareigūnas su šunimi, kuris buvo 
be pavadėlio ir be antsnukio. Žm o
nėms liepė gu ltis ir  nejudėti, g ras i
no: „K a s  pajudėsite, tam įkąs” . 
K a i a tvažiavom e į skyrių, autobu
se P. K e in io  nebuvo, o  m ilic ijos  
pareigūnas su šunimi liepė  visiem s 
kelti rankas už nugaros ir  eiti į 
budinčiąją da lį. K it i m ilicin inkai 
ė jo  šalia  su lazdomis. Skyriu je, 
kaip kokius nusikaltėlius, sustatė 
prie sienos. P o  to, kai pradėjom e 
aiškinti, kad mes į tą autobusą pa
puolėme visai atsitiktinai, j ie  iš 
mūsų ėmė tyčiotis. Vyrus uždarė į 
kamerą, o mus, T ichonovienę ir 
Briedienę, P . Keinys į kabinetą 
šaukė po vieną. L iep ė  rašyti pasi
aiškinimus. Prigrasinęs, kad nesi- 
skųstume, paleido namo.

V y ra i g r įžo  tik kitą rytą . J ie bu
vo  ta ip  sumušti, kad jų  kūne nebe
buvo likę sveikos vietos. M ilic in in 
kai iš kameros juos vedė  po vieną. 
Sa lia  vykstančių statybos darbų 
statė prie sienos ir  daužė lazda nuo 
nugaros ik i kojų, norėdam i, kad 
suim tieji prisiim tų kok į nors nusi
kaltim ą. K adangi j ie  pasakė, kad 
už tai netylės, vyrus daužė tol, kol 
j ie  nukrisdavo. P o  to vesdavo a tga l 
į kamerą ir sakydavo: „P a g a lv o k i
te, ar verta . Mes po valandos a te i
sim pakartoti” .

(Nukelta į 2 psl.)

ATSIPRAŠAU UŽ MORALINĘ SKRIAUDA
„Savaitės K riv ū lė s"  44-ajame nu

m eryje buvo išspausdintas Staklių  
gam yklos adm inistracijos, gam yklos  
profsąjungos komiteto atstovo, ko
lektyvo Tarybos bei Sąjūdžio  gru 
pės atstovų laiškas „V ie ša i skel
biam os žin io s turi būti te is in go s'1. 
Laiško autoriai nesutinka su kritike, 
kuri Staklių gam yklai buvo pareikš
ta laikraščio  S-ajam e, 14-ajame ir 
3ė-ajame num eriuose.

K aip  teko patirti aiškinantis su 
įm onės žm onėm is vietoje, jų nepa
sitenkinimas „visokiom is nuodėm ė

m is", priskirtom is gam yklos adm i
nistracijai ir kai kuriems darbuoto
jams, turi savo  argum entaciją. Ja 
remiantis ir buvo parašytas aukš
čiau minėtas laiškas. Pasikliovusi 
vien S. B u zo  sąžine, nepatikrinusi 
faktų, „Savaitės K riv ū lė "  išspaus
dino ir straipsnelį „N e pensininkai 
prašau už vartų". Pastarojoje pub
likacijo je, be  kita ko, buvo ap- 
im ežta gam yklos kadrų skyriaus 
viršininkė Eu gen ija  V alen tukevičie -  
nė kaip K G B  agentė.

V ieša i skelbiam os žin ios turi bū
ti te isingos, kaltinimai pagrįsti. S u  
šita laišką pasirašiusių Staklių g a 
m yklos atstovų pagrind ine  išvada  
nesutikti negalim a. Todėl, atšaukda
mas neteisingai pateiktus faktus, 
savo vard u  atsiprašau įm onės ko
lektyvo, o taip pat asm eniškai g e r
biam os Eu gen ijo s V alen tu ke vičie - 
nės už tą m oralinę žalą, kuri bu
bo padaryta Staklių gam yklai.

Juozas SA B A LIA U SKA S  
„Savaitės Krivūlės" redaktorius



Paminėjome
Joną
Jablonskį

Kalboje tauta pasisako, kas esanti.

J. JABLONSKIS

Nuo Jano Huso laikų kiekvienas tau
tinis atgimimas Išaukština tos tautos 
kalbų, o susirūpinimas gimtųja kalba 
savo ruožtu skatina ir stiprina tautinu 
savimonę. Tai labai gerai suvokė ne 
tik mūsų literatūrinės kalbos tėvas Jo
nas Jablonskis, bet ir fo pirmtakas Mi
kalojus Daukia. Tik įsiklausykime ir įsi
gilinkime Į nuostabius Mikalojaus Dauk- 
tos žodžius: „Kalba yra bendras mei
lės rytys, vienybės motina, pilietiiku- 
mo tėvas, valstybės sargas" ir pama
tysime, kad juose —  nė krislelio to 
nacionalizmo, kuriuo lietuvių kalbos 
gynėjus bando apkaltinti kitos valsty
bės ir vakarykštės dienos ideologai, 
o yra tik didelio tautinio susipratimo, 
gilaus pareigos jausmo savo tautai ir 
svarbiausiam jos atributui — gimtajai 
kalbai atspindys. Juk šiandien visų do
rų žmonių lūpose ir iirdyse skamba 
tie patys brangūs žodžiai, artimo mei
lė, vienybė, pilietiškumas, Lietuvos 
valstybė. Mikalojus Daukša kalbų su
lygina su Motina ir Tėvu, kuriems pri
klauso didžiausia mūsų meilė ir pa
garba, bet ar visada taip yra! Kaip 
dažnai apgirtę degtine ar per susve
timėjimų ir sudaiktėjimų praradę žmo
giškumų išdrįstame pakelti ne tik kumš
tį, bet ir peilį ar kirvį prieš suteiku
sius mums gyvybę Motinų ir Tėvui 
Oar dažniau, jau gal ne tiek iš pikto 
įniršio, o veikiau iš bjauraus įpročio, 
burnodami svetimos tautos žodžiais, 
jos primestomis sakinių konstrukcijo
mis, tebežeidžiame ir tebežudome sa
vo tautos motinų — Gimtųjų Kalbų, 
nors jau baigiasi lietuvių kalbos me
lais paskelbti 1990-ieji. Lietuvių kal
bos draugija daug nuveikė gaivinda
ma ir grynindama lietuvių kalbų. O 
kų nuveikėme ir kų galime nuveikti 
mes, eiliniai kalbos vartotojai! Nuveik
ti galime labai daug, tik atidžiau pa
sekime savo žodžius ir mintis, apsi
dairykime aplinkui, sudrauskime pikt- 
žodžiautojus, draugiškai pataisykime 
klystančiuosius. Tik padėdami vienas 
kitam išsaugosime ir išpuoselėsime sa
vo gimtųjų kalbų ir dvasiškai praturtė- 
sime jr tuo būdu Mikalojaus Daukšos 
žodžius iš skambaus aforizmo paver
sime gražia realia tikrove.

Pasisemti patirties ir stiprybės ir pa
gerbti (žymiojo mūsų kalbininko Jono 
Jablonskio atėjome j jo  gimimo 130 jų 
metinių minėjimo renginius — parodėlę 
ir skaitymus Parodų rūmuose, pabuvo
jome vakare-giesmėje Dramos teatre.

Albertas G RIG A N A V IČIU S

Mano milicija 
muša mane...

(Atkelta iš 1 psl.)

1989. 09. 09 mes ėjome atlikti 
ekspertizės, bet iš to, deja, nieko 
neišėjo. Kadangi buvome stipriai 
sumušti, kreipėmės į gydytoją, 
kuris vyrus pasiuntė skubiai gultis 
ligoninėn. Mums, Tichonovienei ir 
Briedienei, taip pat paskyrė lovos 
režimą.

Kai vyrus paguldė, Į ligoninę at
važiavo milicijos pareigūnai, pa
ėmė mus ir vėl nuvežė ( Vidaus 
reikalų skyrių. Ten iš prokuratūros 
tardytojo Aliso rugsėjo 10 dienai 
gavome siuntimus ekspertizei. Ta
čiau vietoj ekspertizės iš mūsų tik 
pasityčiojo, atseit, mūsų kūne nėra 
jokio sumušimo. Vyrams ekspertizę 
atliko tik tada, kai jie  grįžo iš li
goninės, nors mes ir kiekvieną die
ną eidavome ir prašydavome, kad 
tą ekspertizę atliktų. Tiesa, žadėti 
žadėdavo, tačiau viskas baigdavosi 
vien pažadais. O kai vyrai iš ligo
ninės grjžo, nors ir kaip nenorėjo, 
bet ekspertizę atlikti teko, kadangi 
Tichonovo mama Regina Tichono- 
vienė nenusileido — ėjo ir reika
lavo.

1989 m. rugsėjo 14 d. A . Ticho- 
novos draugė Stankevičienė atėjusi 
siūlė, kad iš P. Keinio paimtume 
po 4 tūkstančius ir atleistume. Bet 
kai ją su tokiais pasiūlymais išva
rė, 1989. 09. 23 pas mus buvo 
atvažiavusi P. Keinio sesuo Anelė 
ir siūlė mums, Tichonovams ir Brie- 
džiams, po 6 tūkst. rublių. Mes tų 
pinigų atsisakėme. Tuomet j i  pra
dėjo mums grasinti: mes nieko ne
laimėsime, mūsų laukia kerštas, 
mes neliksime ramybėje ir t. t. O 
Jie išsisuks, nes jeigu tų pinigų 
nepaėmėme mes, tai atsiras, kas pa
ims, atsiras kas padės išsisukti.

Pirmasis kerštas ivyko 1990 m. 
sausio 3 d. naktį. Reginai Ticho
novienei (Radviliškio g. 116-2)

apie ketvirtą val. ryto išdaužė lan
gus. Buvo iškviesti ekspertai. Ka
dangi daužo langus, skambinėja, o 
nekalba, kvietinėją greitąją medi
cinos pagalbą ar kitaip šantažuoja, 
neįmanoma ramiai gyventi, nesi už
tikrintas, kad nesiims dar ko nors. 
Mes, visi Tichonovai, esame tokio
je .padėtyje, kad, gyvendami pir
mame aukšte, esame priversti pasi
keisdami budėti. R. Tlchonova su 
sūnumi Valerijumi prie langų budi 
pasikeisdami. Kadangi neužtenka 
miego, sunku normaliai dirbti, o 
Valerijui —  mokytis. Mūsų, Artū
ro Tichonovo ir Albinos, nežadina, 
kadangi Artūras dirba vairuotoju, 
o aš, Tichonovienė, esu nėščia.

Lygiai po mėnesio, 1990 m. va
sario 3 d. naktį, prie langų vėl bu
vo atėję du vyriškiai su plytomis. 
Kadangi R. Tlchonova budėjo, v ie
ną jų pažino. Tai buvo P. Keinio 
sesers Anelės vyras. Kadangi Ane
lės vyras pastebėjo, kad Tichono- 
va mato, jis išmetė plytą ir prisi
spaudė prie sienos. Kitas visai ne
bijojo. Jis pasirinko akmenukų.

Nuo to laiko, kai gavome iš V il
niaus pranešimą, kad milicijos dar
buotojams iškelta byla pagal BK 
178 str. 2 d. kiek ėjome, kiek tei- 
ravomės — byla iš vietos nė nepa
judėjo. Ją veda eiliniai milicijos 
darbuotojai. Šiaulių miesto proku
roras Mimas mums viską meluoja 
arba visai nekalba. Jau greitai bus 
pusę metų, kai mes ieškome teisy
bės, bet jos nerandame.

Artūras TICHONOVAS  

Albina TICHONOVIENĖ  

Regina TICHONOVIENĖ  

Vaidls BRIEDIS 

Sanjana BRIEDIENĖ

P a s t a b a .  Kalba netaisyta.

Valerijus ARCHIPOVAS- 
ŠIDLAUSKAS

Žvaigždė per visų dangų krito 
iki pał ryto, iki pat ryto. 
Pasaulis nuo dabar jau kitas, 
Graudžios malonės apšlakstytas.

Žvaigždė per visų dangų prašė — 
Nepulkit dvasioj, nepulkit dvasioj, 
Kur Šiaurė, kur lyg baltas pienas 
Balti beržai ir baltos dienos...

Žvaigždė per visų dangų matė — 
Greiti keliai j laimę — statūs.
Kalti mes patys, kalti mes patys, 
Aukšta ugnie, nakties verpetuosi



P. KU N D RO TA S

G A L K A S ŽINO TĄ VIETĄ?
Tadas 
DANTA
Buvęs
politinis
kalinys

STAL INE !  MES JAUČIAM 

-  TU ČIA ATE IN I !

Buvo niūrios dienos,
Niūrios ir sutemę,
Vargas lankė lūšnas sutemų sapne... 
Slinko juodos šmėklos 
Per varguolių iem ę —
Skendo broliai skurdo, ašarų tvane...

Ponai ujo, spaudė 
Ir kankino juosius,
Pardavė jų žemę, dukras ir sūnus... 
Bet atėjo garsas 
Per laukus plačiuosius 
Ii nušluostė broliams ašarų klanus.

Žvaigždė penkiakampė 
Nušvietė padangę —
Sesės juokias, broliai džiaugsmo kupini 
Vieškeliuos ir plentuos 
Plieno kardai žvanga.
Staline! Mes jaučiam — Tu čia ateini!

Atneši mums laisvę,
Atneši brolybę
Ir apginsi mus nuo ponų atkaklių! 
tie pažins tavųjų 
Patrankų galybę 
Ir atgai sugrįžti nesuras keliui

Ir skambės pasauly:
— Laisvė ir lygybė!
Džiaugsis broliai, sesės — džiaugsimės

visi!
Ir  sukursim darbų 
Ir dainų daugybę —
Tegu šviečia saulė Stalino šviesi!

Vieną 1950 metų rudens dieną 
Kurtuvėnų miestelio gyventojas 
Vaitkus ėjo į  namus. Beeidamas iš
girdo: burzgia automašina. Tai va
žiavo K G B  kareiviai. Jie suko į 
Bubių mišką prie Raudos upelio.

Vaitkus, pasislėpęs už medžių, 
palaukė, kol mašina nuvažiavo. Nu
ė jo  į mišką pažiūrėti, ką kareiviai 
atvežė. Vaitkus rado užkastą duobę.

Kitos dienos rytą jis  pasikvietė 
siuvėją Melniką ir duobę atkasė. 
Joje gu lėjo penki vyrai. Vaitkus 
pakalbėjo su vietos gyventojais, 
apie tai daugiau niekam neprane
šęs.

Tais pačiais metais miško eigu 
lys Stankaitis prie Bubių restorano 
pastebėjo kalėjim o mašiną. Joje de
javo  žmonės, o budeliai restorane 
gėrė. Autom obilis nuvažiavo į Bu
bių mišką, ir dar galutinai nepri
baigtus kankinius užkasė.

Tais pačiais metais eigulys Stan
kaitis Bubių miške nuo karo pali- 
kusiame apkase rado lapių atkastą 
lavoną. M iško plėšrūnės negyvėliu i 
buvo apgriaužusios koją. Stankaitis 
šią žinią pranešė Kurtuvėnų KG B  
viršininkui Jegorovui. Pastarasis 
eigu liui pasakė: ,,Cia laidojami 
Šiaulių miesto šunys. Jeigu sklei- 
si gandus, būsi areštuotas". Ta ig i 
Kurtuvėnų KG B  viršininko žodžiais 
tariant, mūsų tautiečiai —■ tiktai 
šunys.

Stalinizmo budeliai, pamynę h u 
maniškumą, nesiskaitė ir nesiskaito 
su mūsų tauta. Įvairiais būdais jie  
stengėsi mus sunaikinti.

Kai 1958 m. aš grįžau iš lage
rio, eigulys Stankaitis dar buvo gv 
vas. Ap ie  visus kankinius aš kaij 
tik ir sužinojau iš šito eigulio. Bet 
štai ir Stankaitis jau atgulė amži
nam poilsiui Kurtuvėnų miestelio 
kapinėse. Dar gyva  Stankaičio žmo
na. Aš teiravaus Stankaitienės, ar 
ji nežino tų vietų, kur galėtų buti 
užkasti mūsų broliai kankiniai? Ji 
maždaug nurodė kur, tačiau tikros 
kapų vietos nežinojo.

Tame pat miške buvo rastas i r  
moteriškės lavonas. Ji buvo gra 
žiai apsirengusi, baltomis pirštinė 
mis. Kas ji  tokia —  žmonės nieko 
negalėjo pasakyti. Šiemet pas Stan- 
kaitienę buvo atvažiavusi kažkokia 
moteris, kuri teiravosi apie kanki
nių kapus. Sakė, kad jos brolis bu
vo nužudytas ir  atvežtas į Bubius. 
Grįžąs iš lagerio  aš prašiau Stafi- 
kaičio, kad jis mane nuvestų į tas 
vietas, kur palaidoti kankiniai. E i
gulys atsakė: ..Nori vėl pakliūti į 
ten ir mane kartu nusivežti? Pa
laukim, gal ateis ramesni laikai. 
Tuomet į dienos šviesą iškelsim 
viską".

Kurtuvėnų KGB viršininkas Je- 
gorovas buvo tikras sadistas. Kas 
buvo pakliuvęs į jo  nagus, tas la
bai nukentėjo. Jis savo aukoms net 
tarp durų pirštus laužydavo. Buvęs 
Kurtuvėnų K G B  viršininkas išva
žiavo į SSSR. kur prisiglaudė po 
Gorbačiovo sparnu.

Mane tebekamuoja mintis, kaip

sužinoti, kokie kankiniai palaidoti 
Bubių miške? A r  negalim a kaip 
nors sužinoti?

Visi m irusieji pagerbiami V ė li
nių dieną. Jiems atneša gėlių , už
dega žvakutes. O kas atneš gėlių  
ir kas uždegs žvakutes ant kanki
nių kapų Bubiuose?

(Nukelta \ 4 psl.)

Šlama gaudžia Bubių pušys. A p ie  
ką jos taip paslaptingai ošia? Pa
klausykime jų šiurpios bylos.
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G A L K A S ŻINO TĄ VIETĄ?

(Atkelta U 3 psl.)

Prisimindamas Vaitkaus pasako
jim ą, suradau tą keliuką, kuriuo 
1950 m. sadistai vežė kankinius. 
Apytik ria i nusprendęs, kokiose v ie 
tose kankiniai užkasti, ten šiemet 
uždegiau žvakelę. Prisim iniau savo 
kančias, kurias patyriau Šiaulių 
saugume ir Šiaulių kalėjime. Aš 
toks pat kankinys, tik likęs gyvas. 
Aš graudžiai verkiau prie plazdan
čios žvakutės šviesos. Net 1933 m. 
taip neverkiau prie savo mirštan
čio tėvo. Aš neverkiau būdamas 
saugumiečių kalėjim e. Ten man ne
išriedėjo nė viena ašara. Aš net 
nesudejavau, kai leitenantas Bud
rys 1950 m. spalio 6 d. mindė ma
no kojų pirštus ir mušė per galvą. 
Tai buvo baisi naktis. Tą naktį 
man suluošino dešinę ranką, kurios 
ir dabar negaliu pakelti į viršų. 
Tos dienos vakare mane, surakintą, 
atvežė į Šiaulių saugumą kaip ko
kį žmogžudį. 1956 m. spalio 7 d. 
mane vedė akistaton su Kaziu Di
joku. Mane vedė per visą saugumo 
koridorių į ga lin į tardymo kabine
tą. Visuose kabinetuose verkė, šau
kė ir  dejavo žmonės. Man neišrie
dėjo nė viena ašara. T ik  aš įsitik i
nau, kad je igu  yra pragaras, tai j į  
žemėje sukūrė Stalinas.

A r  mano nervai nusilpo, ar am
žius daro savo, bet aš prie plazdan
čios žvakutės verkiau. Man atrodė, 
jog  su manim verkia visas miškas. 
Nuo medžių krinta rasos lašai kaip 
ir mano ašaros. P ro  jas vėl matau 
teismą. Tai Paba ltijo j karinis tribu
nolas teisia „tėvyn ės  išdavikus". 
Aš ly g  girdžiu, kaip skaito mirties 
nuosprendžius. Antanas Rudauskas 
pagal 58-8 str. baudžiamas aukš
čiausia bausme —  sušaudymu. Ka
zys Dijokas, kuris kankinamas ma
ne išdavė, ir g i baudžiamas aukš
čiausia bausme... Štai ir aš kaip 
bendrininkas pagal 58-11 str. tei
siamas 25 metams verg iško darbo 
lageryje. P ro  ašaras prisimena 
mirtininkų kamera Nr. 1, į kurią 
po teismo mane įkišo. Kamera bu
vo taip prip ildyta, kad galėjom e

tik stovėti. Mums trūko oro. Per 
veidus ir  kūnus čiurkšlėmis tekėjo 
prakaitas.

V isi kankiniai nutarėme mirti 
badu. Paskelbėm bado streiką. A te i
na kalėjim o viršininkas, klausia, 
kodėl badaujame? Atsakėme: „G al 
badas palengvins mūsų kančias". 
Kalėjim o viršininkas atrėžė: „ N e 
turime laisvų vietų". „Tad , — sa
kome, —  išveskite į kiemą ir su- 
šaudykite".

P o  dviejų  dienų mus visus iš
skirstė po kitas kameras. Nė su 
vienu badaujančiu susitikti neteko.

Štai ir v ė l  vaidenasi mirtininkų 
kamera Lukiškių kalėjime. To je  ka
m eroje buvom tik keturi žmonės. 
Morzės abėcėle susikalbėjome su 
savo kaimynais. Visose kamerose 
—  nuteistieji mirties bausme. Ru
dauskas, su kuriuo buvau kartu 
teistas, jau 4 mėnesius laukė nuo
sprendžio įvykdymo. P ro  akis pra
plaukia Meždurečio lageris. Mes, 
baltieji vergai, numeruoti varomi 
į darbą. O štai sveikatos tikrinimo 
komisija. Nuogus kalinius tikrina 
moterys gydytojos. į  lagerį pakliu
vę anksčiau buvo panašūs į skele
tus. Tuos skiria „atpenėjim ui" nuo 
vieno iki trijų  mėnesių. Po „atpe- 
nėjim o" vėl varo į darbą.

Žvakės šviesoje pasirodo Mež- 
durečensko miestas, kurį mes sta
tėme tarp dviejų  —  Tomos ir 
Usos —  upių. Mūsų vergiško dar
bo vaisių pasisavino komjaunuoliai. 
Vadinasi ir jie  buvo engėjai.

1953 metų kovo mėnesį mirė 
budelių budelis Stalinas. Iš jo  mir
ties mes juokėmės. Gerai, kad mū
sų draugas neišdavė. Būtumėm pa
kliuvę į  karcerį. Svakės šviesoje 
sumirga Omsko lageriai. Matau pa
statytą naftos perdirbimo fabriką 
Ta i irg i mūsų, baltųjų vergų, dar
bas. Susirgęs gulėjau Omsko kali
nių ligon inėje. V ienoje palatoje 
keturi žmonės: aš, Tadas Danta,
vokietis, rusas ir žydas. Žydas bu
vo areštuotas Krem liuje. Jis mums 
atskleidė visas kruvinojo bastiono 
paslaptis.

Sykį girdžiu šauksmą: „Mam a 
rodna ja, mama rodnaja!.." Prada
rau kitos palatos duris ir matau: 
ukrainietis mirdamas šaukiasi ma
mos pagalbos...

Pasveikęs likau dirbti ligon inė
je. Sulaukėme laimės: į lagerį iš 
Maskvos atvyko kom isija peržiūrė
ti bylų. Mane nuvarė į 2 -ą jį la 
gėrį. Kom isijai įrodžiau, kokius 
naudojo tardymo metodus. Bausmę 
sumažino iki 12 metų. Vienam l i 
goniui paliko 25 metus. Nelaim in
gasis nuėjo į  remontuojamą baraką 
ir ten pasikorė.

Daugelio mano tautiečių kaulai 
ilsisi Sibiro platybėse. Verk ia  miš
kas, verkiu ir aš. M intim is nu- 
skrendu į Ciunos lagerius, kur d ir
bau miškuose. Raudonieji vergva l
džiai po savo g lobėjo  Stalino m ir
ties įvedė tokią tvarką: je i išdirbi 
121 proc., tai vieną dieną priskai
tė trims dienoms. Tad ir mano ka
lėjim o laikas sutrumpėjo. 1958-ųjų 
rugsėjo 29 d. verg ija  baigėsi. M a
ne su dokumentais pasiuntė į šta
bą. Pateikus popierius, karininkas 
juos patikrina ir klausia, kur aš 
važiuosiu. Atsakiau, kad į Latviją. 
Karininkas man atsakė: ,,į Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Maskvą ir  Lenin
gradą jums važiuoti negalima. V a 
žiuokit kur nors kitur".

Stoviu prie kankinių kapų, aša
ros taip ir  rieda. O kažkas tartum 
ramina: „Tada i, neverk. Juk tu 
L ietuvoj. Kai mirsi, tave palaidos 
Lietuvos žem ėje. N everk".

Tačiau ir grįžus namo dar ilgai 
verkiau. Išgėriau raminančių vais
tų. Ak, D ieve, D ieve! Iškentėjau 
pragariškas tardymo kančias, iš
kentėjau panieką ir —  nė vienos 
ašaros neišliejau. O štai dabar... 
Dabar mano nervai susilpnėjo. Kai 
te lev iz ijo je  uždainuoja tremtiniai, 
aš visuomet pravirkstu. Ir, žinau, 
pravirksiu visada, nes ką iškentė
jau aš, ką iškentėjo visa Lietuva, 
sunku surašyti net j storiausią kny

gą-

Spaudė „Titnago" spaustuvė.
Šiauliai. Vasario 16-osios 52.

Savaitraštis Adresas:
„S A V A IT Ė S  235400 Šiauliai,
K R IV Ū LE "  Aušros alėja 49,

tel. 2-45-55 Ofsetinė spauda. Tiražas 1000
SL Nr. 520 egz. Užsakymo Nr. 4595.

♦
Redaktorius

SABALIAUSKAS

♦

Leidinyje spausdina aių auto
rių nuomonė nebūtinai turi su
tapti su redekci|es nuomone.


