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Neramus buvo miegas.
Trumpomis prabudimo aki-
mirkomis vartėsi, lydimas ne-
sibaigiančio košmariško sap-
no. Pasąmonėje žinojo, kad
vaizdai ir prisiminimai iš
praeities, bet tai tikra, kaip ir
lėtas stingdymas viso kūno.
Juto dešinės kojos stiprų sus-
tingimą, primenantį Taišeto
taigą. Miegą poatviru dangu-
mi, šaltyje visą kaustančiame
ledo glėbyje.

Už lango pavasaris, šalna
obelų žydėjimo pabaigoje.
Pakilusi saulutė tuojau atšil-
dys šarmos pabalintą žolę,
vėjelis nupūs rasos lašelius.
Pakils pūga, nuklodama s0-
do takelį, ryškiai žalią žolę
baltu žiedlapių sniegu. Ne-
tirps šis sniegas, bet nugulęs
ant žemės greitai taps pilka
jos dalimi.

Pleškėjo laužai, visą naktį
kurstomi budinčių kalinių.
Šildė atvarytuosius tiesti
naujos atšakos viduryje
šimtametės taigos, kurios
žvėrių takais gal nebuvo
praėjęs medžiotojas. Žvė-
rys, paukščiai neaprėpia-
muosakiai plotuosretai pa-
sirodydavo, vengė keliamo
triukšmo.

Aikštėje pirmiausia kils
pastatas virtuvei, patalpos
sargybai ir bokšteliai, pas-
kiausiai - barakai statantie-
siems.  Riogso sutemptos
krūvos rąstų į numatytas sta-
tyti vietas, keičiasi kūrenan-
tys laužus ilgą naktį. Svar-
biausia - paties pastangos
neužsigulėti vienu šonu ant
storai sumestų spygliuočių
šakų, pajusti, kada pasukti
kitą šoną laužo šilumai.

Dažnai aplanko slogūs
sapnai, skaudūs prisiminimai
kartu nešusių sunkią kalinio
naštą, netektys. Dalyvavu-
siųjų fronte - vienas kitas,
dauguma pasipriešinimo da-
Iyviai, rėmėjai. Kaimo arto-
jai, darbininkai, iškilę
aukščiau savęs, savo ūkelio
interesų ar turėtos tariamos
gerovės. Dauguma - įskųsti
pažįstamų provokatorių.

Atmintyje tebestovi nume-
ris B2-184, kurį Zigmas
turėjo žinoti ir naktį pakeltas.
Su juo paženklintas gulė ir
kėlės, šalo taigoje, duso tvan-
kioje šachtoje. Skylančios
uolienos dulkių debesyje, se-
kant nepastebimas akiai auk-
so gyslas.

Basakojės vaikystės prisi-
minimai aplanko rečiau - ji pa-
sibaigė, kai prasidėjo karas.

Atmintiną keturiasdešimt
pirmųjų vasarą Julius Baniu-
lis, nepriklausomybės kovų
savanoris, šaulys, grįžo į sa-
vo ūkelį. Risnojo Bėriukas
Vėžaitinės miškolygiu keliu-
ku. Toli liko Plungės prie-
miestis, kur sukrovė avižas
Žemaičių plento statytojų
arkliams. Šilta diena, net

aukšti medžiai, metantys
šešėlį ant kelio, nevėsina.
Tvankune tik važiuojant, bet
jaučia - prisikaupę nenusako-
mos įtampos.

Priekyje, išėję kelio vidu-
rin, du vyriškiai ilgais liet-
palčiais stabdo, kalbina:

- Tėvuk, galturi užrūkyti?
Pristabdo arklį, ištraukia

tabako maišelį:
- Turiu naminio, dūmas

stiprus...
Nesiskubina nepažįsta-

mieji, be kita ko, klausinėja,
ar Kūliuose daug rusų pri-
važiavo, ar daug patrankų tu-

numoja ranka:
- Perstipri, tėvai, mes pa-

vaišinsime...- Atkiša papi-
rosų pakelį.- Dūmas malo-
nesnis...

- Aržinai, su kuo kalbėjai-
si?- klausia antrasis, prask-
leisdamas lietpaltį, po kuriuo
- vokiečių lauko uniforma.

- Parvažiavęs namo, pasa-
kyk kaimynams - rytoj pra-
sidės karas.

===  
 

Netikėtas pokalbis nebu-
vo perkūnas iš giedro dan-
gaus, tačiau visko mačiusį
Julių išmušė iš pusiausvyros.
Parvažiavęs pasakė kaimy-
nui Jonu Rokiui, tarnau-
jančiam pasienio po-
licininku, dar nepa-
liestam represijų.
Daugelis jo tarnybos
bendrų,inteligentų ir
tarnautojų jau buvo
kelyje, kurio galinės
stoties pavadinimo
nežinojo.

- Ką tu,Juliau, ry-
te buvau pats Kūliuo-
se, kalbėjausi su
draugais. Netikėk:
rytoj paskelbii ma-
nevrai, - už-tikrino
Jonas.

Vakarieniaujant
dar su šeima per-
kalbėjo. Dienai ei-
nant vakarop,
pradėję rinktis de-
besėliai skydo, ištir-
po ir išsisklaidė. Ry-
toj busvėl giedra - sp-
rendė  merkdamasis
prieš besiritantį už
horizonto skaidrios ir ryškios
saulės diską pajūrio link.

Nakvojusį pusiau atideng-
toje daržinėje Zigmą pažadi-
no netoliese nugriaudėjęs sp-
rogimas. Tėvas liepė parvary-
ti iš ganyklosarklius ir uždary-
ti tvarte. Spėjus tai padaryti,
mato lauku bėgančius vien-
marškinius rusų kareivius.

Atbėgęs kaimynas Rokis
su šeima puola slėptis į šalia
iškastą valstybinį griovį,
šaukdamas: “Jau velniava
prasidėjo..." Suranda prieg-
lobstįir Ilginių šeima. Švilpia
virš galvų kulkos, neaišku,
kas ir kur šaudo. Nesuprasi -
ar sproginėja sviediniai, ar
granatos. Aptilus ateina vo-
kiečiai.

- Hand hoch... - Zigmą ir
Ilginiuką patikrina, ar ne iš tų
nubėgusių vienmarškinių, ir
nueina Ablingos link. Vieni
grioviu, kiti šlaito viršumi.
Rokis žiūri įkandin, linguo-

damas galva:
- Ale tikrai - ne manevrai,

prasidėjo karas...

Naujai atėjusiems pritari-
mas greitai blanko. Stropus

tautos gryninimas nesiderino
su jaunimo gaudymu ir
vežimu darbams. Dabar rink-
davosi tik pažįstamų gru-
pelės.

Pasklidusiems po apylin-
kes kariškiams dažnai prisi-
reikdavo vežėjų su arkliais -
vežti įvairių kariškių krovi-
nių. Kiti vaikščiodami do-
mėjosi likusiais nuo prieška-
rinio trėmimo.

Vėlyvą rudens vakarą su-
grįžęs iš “padvados", Zigmas
randa pilną trobą kariškių -
tėvui išvežti. Sužinoję, kad
sūnus šaukiamojo amžiaus,
išsivežė kartuį Kūlius, vėliau
Kretingon.Pasitaikė sukalba-
mas karininkas, o Julius ge-
rai kalbėjo rusiškai. Sutarė 

Brigadininkas - italas Kadzė

nors taip: sūnui vis vien
reikės tarnauti armijoje, o
tėvą palieka ūkyje. Įsakė ry-
toj ryte atvežti sūnui dra-
bužių, baltinių ir maisto.

Kitą dieną kokia dvi-
dešimties jaunuolių grupė,
lydima ginkluoto ruso, gy-
vuliniame vagone atsiduria
Vilniuje ir apgyvendinami
buvusiose „lenkų arklidėse,
Kalvarijų gatvėje. Po keleto
dienų - jau Koževske prie
Maskvos pirminiam apmo-
kymui ir prie Vainudo - į
pirmąsias linijas, kur vadina-
moji 16-oji divizija kovojo su
įnirtingai besipriešinančiomis
rinktinėmis vokiečių dalimis.
Kitoje linijos pusėje stovėjo
šilto ir šalto matę vermachto
kariai, ėję nuo Stalingradoir
Maskvos, Leningrado. Už
nuopelnus apdovanoti kry-
žiais, kiti ir keliais.

 

  

Klaipėda paimta, “katilas"
uždarytas. Divizijai nesisekė
šioje nepalankioje vietovėje.
Laimėti bet kokia kaina pilkų
milinių mase,kurios pristaty-
davo užtektinai ir kurios ne-
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Susitiko magadaniečiai (iš kairės): Vladas Kučinskas, Zigmas Baniulis,
Vladas Štilpa

 

gailėjo.
Geltonai pražydusios pir-

mosios pienės maloniai
glostė akį, sklaidėsi svaigus
ievų aromatas. Pavasaris.

Vieno perskirstymo metu
leitenantas, vardydamas pa-
vardėmis, sustoja viduryje
sakinio:

- Baniulis, iš kur? Iš
Klaipėdos, ar žemaitis?

- Ne, aš dzūkas, iš Mer-
kinės.

- Aš tėvą pažįstu, esu
kaimynas Skupelis. Arklius
ar myli?

Paskyrė kartu su Semaška,
Enzinu, Bartašiumiį tą pačią
bateriją. Davė Zigmui du ne-
didelius gauruotus arkliukus
tempti 76 mm pabūklui.

Pirmoji užduotis - ankstų
gegužės šeštosios rytą, prieš
auštant, privažiavus pirmą-
sias linijas, apšaudyti nuro-
dytą taikinį. Pasistatę pabūklą
ant kalvutės, kelis kartus
iššovė ir apsisukę dardėjo at-
gal, aplinkui sproginėjant mi-
nom. Negirdėjo arti sprogu-
sios, atmintyje liko be garso
svyrantis pabūklo vežimėlio
ratas, ryto saulės spinduliuo-
se blykčiojantis rasotais sti-
pinais. Sukimasis lėtėja, ir
rūkas užtraukia akis.

Perneštasis į pirmosios lH-
nijos priedangą pro silpnė-
jantį rūką pradeda skirti
draugų veidus. Nemato Se-
maškos - jam skeveldros nu-
pjovė galvą. Laimė, buvo
šalia Zigmas. Arklys užstojo
nuo sprogusios minos, vieto-
je parkrito ir prispaudė. Ke-
letas skeveldrų įstrigo karabi-
no buožėje.Jis, laimės kūdi-
kis, vaikščiojo su skeveldrų
nupjautu milinės skvernu,
nejausdamas savo svorio,
matydamas, kad kažkas sa-
koma, o nieko negirdi.
Pracis dešimtys metų - spgD-
gimas neišnyks, lydės
gyvenimą.
Fronte vyko įdomūs daly-

kai. Gegužės devintąją
baigėsi karas. Tas pasijuto ir
čia - nuo rytotai šen, tai ten
kilo baltos vėliavos, nuaidė-
davotik vienas kitas šūvis.

Matė, kaip tarp
pirmų linijų buvo

„ įneštas stalas. Balta
vėliava nešini pri-
ėjo aukšti vokiečių
karininkai. Juos pa-
sitiko generolas
Petronis, Motiekair

dar keli karininkai.
Po pasirašymo vo-
kiečius nusivedė.
Prasidėjo Kuršo gr“
puotės nusiginklai
mas. Pasidavusieji
ėjo tvarkingomis ko-
lonomis, nešdami
baltas vėliavas. Pra-
eidami atneštus
ginklus metė į
krūvas. Susikaupė

Ė didžiuliai kalnai,
kurie vis didėjo.
Apylinkėse ganėsi
bandos arklių.

Pastovėjęs mė-
nesį, dalinys, per-

keltas žygiui, įeina į Lietuvą
ir pro Mažeikius, Telšius,
Žagarę, kas 20-30 km. susto-
damas nakvynės, pasiekė
Vilnių, kur apsistoja Trijų
kryžių kalno papėdėje, dislo-
kuoto mokomojo diviziono
patalpose.

Vilnius atstatinėjamas
daugelio karo belaisvių ran-
komis. Vieną grupę Zigmui
įsakyta nulydėti į darbąir at-
gal. Šiai grupei vadovauja
buvęs kapitonas, kurio pa-
vardė ir nepiktybiška pra-
vardė sutampa - “Specas".
Grupė  užsirekomendavusi
geru darbuir drausme,todėl
jiems pavedama remontuoti
karininkų butus, kareivines.

(keliama į 13 psl.)



 

 

  
L.n. - likimasrnežinomas

Prieš mane - knygelė “Komių
žemėje". Nedidele apimtimi, neįkai-
nojama savo verte. Aprašymai trum-
pučiai, prie pavardžių - tik pačios pa-
grindinės žinios. Prie daugelio pa-
vardžių - L.n., t.y. likimas nežinomas.

Bet aš ne apie tuos, kurie yra čia
išvardyti. Aš paminėsiu tuos, kurie
buvo Komijos Slabadskij Reide, bet
jų knygelėje nėra. Aš juos pažinojau.

Labai įvairūsir tragiški likimai yra
tų nepaminėtųjų. Tai daugiausia
pirmųjų Komijoje mirusių tremtinių
vaikai. Tų seniai nėra kam prisiminti.
Kiek buvo tokių vaikų, kuriuos liki-
mas nubloškė toliau nuo lietuvių gy-
venamų vietovių, į įvairias prieglau-
das, kur jie ir mirė? Ar mirė kely elge-
taudami? Tūkstantis? Du tūkstančiai?
Esu tikra, jei būtų įmanoma juos sus-
kaičiuoti visose vietovėse ir per visas
tremtis, būtų ne vienas tūkstantis.

Aš esu 1941m. birželio 14d. trem-
tinė. Man tada buvo aštuoneri. Tėtis
nuo mūsų buvo atskirtas prie vagonų
Tauragėje ir nuvežtas į lagerius. Kur
- nežinoma iki šiol. Reabilitacijos

Giro kalinimo vieta nenurody-
ta. Aš su mama, Rozalija Sabonaitie-
ne, buvome nuvežtos į Komijos Sla-
bados Reidą. Pirmomis dienomis ap-
gyvendino name prie nedidelio
Vyčegdos intako. Tame name vėliau
buvo vaikų darželis ir lopšelis. Su
mumis toje patalpoje buvo Karolina

Tautkienė, Marija Kemzūrienė su
aštuonių mėnesių dukrele Onute ir
Elena Birbalienė su sūnumi Olesiu.
Mes greta su tomis šeimomis buvo-
me vagone ir baržoje.

Po keleto dienų mus, septynis
žmones, nuvežė į Slabados kaimą ir
apgyvendino name Nr.221, nedide-
liame kambaryje šiauriniame namo

gale. Pasiklojome ant grindų.
Iš tų septynių žmonių į Lietuvą su-

grįžome tik dvi: aš, Antanina Sabo-
naitytė, ir Marija Kemzūrienė.Kiti vi-
si liko tenai...
Mano mamalaukėsi kūdikio, todėl

rudeniop mudvi buvome sugrąžintos
į Reidą,į baraką Nr.1. Tame pat ba-
rakė gyveno ir mano teta, tėčio sesuo
Antanina Gaižauskienė su šeima.
Lapkričio 18d. gimė sesuo, o 1942
metų vasario 19d. mirė mama.
Maždaug po mėnesio sesėrį išvežė į
Syktyvkaro kūdikių namus. Tenai
kovo mėn. sesuo mirė. Nuo 1943m.
gruodžio 1d. mudvi su teta gyveno-
me lenkų prieglaudoje Vilgorte. Su
lietuviais, gyvenusiais Reide, aš dau-
giau nesusitikau. Ėjo metai, ir neliko
kam mūsų prisiminti. Knygelėje
mūsų nėra,

Vilgorte tarp lenkų vaikų radau
dar du lietuvius. Jų taip pat niekas
vėliau neprisiminė. Tai Vladas ir Eu-
genija Koretkai. Jie ištremti 1941m.
birželio 14d. iš Telšių. Jų tėtis nuo jų
buvo atskirtas. Vladas už mane buvo
keletu metų vyresnis, o jo sesuo - me-
tais. Susitikę su Vladu vieni du
kalbėdavome lietuviškai. Jis labai
stipriai žŽemaičiavo, bet aš jį gerai
supratau. Jų mama ir dvejų metų se-
suo Liucija buvo mirusios. Vladas
taip ir nesulaukėlaisvos Lietuvos. Jis
mirė Kaune 1979m. Sesuo visam gy-
venimui liko be sveikatos. Gyvena
Vilniuje. Nė vienas iš jų šeimos kny-
gelėje nepaminėtas. Po motinos mir-
ties likę gyvi vaikai atsidūrė svetimo-
je prieglaudoje ir, metams einant, ne-
liko jų šeimą pažinojusių. Apie jų
tremtį niekas negali parašyti.

Nėra knygelėje Slabados Reide
buvusios tremtyje Bronės Macienės.

Tai labai tragiško likimo moteris, ir
negaliu apie ją neparašyti.

Tai buvo labai graži, jauna mote-
ris, kilusi iš tos pat Pašaltuonio para-
Ppijos (Eržvilko valsč., Tauragės
apskr.) kaip ir aš, ir mano teta Anta-
nina Gaižauskienė. Ji dar prieš tremtį
buvo tetos draugė. Išvežė iš Tau-
ragės. Jos vyrą atskyrė, o sūnus Oe-
diminas, vasarojęs pas senelius netoli
Pašaltuonio, liko Lietuvoje. Jam ta-
da buvo šešeri. Reide Bronę Macieng
susitikdavau dažnai, ji nuolat bend-
ravo su teta, o 1943m. vasarąteta ir
Bronė dirbo prie paruošų. Rinko
miškuose uogas ir grybus. Su beržo
tošies kuprinėmis jos kartu eidavo į
mišką. Aš likdavau su tetos ketverių
metų sūnumi Algimantu. Tetos vyras
Pranas Gaižauskas ir dukra Valerija
jau buvo mir.

Lietuvoje 1950m. Gediminas Ma-
cas nuskendo. Palaidotas Pašaltuonio
šventoriuje. Tame pat kapeir jo abu
seneliai, motinos tėvai. Bronė Macienė,
sugrįžusi iš tremties, jau neturėjo savo
šeimos: nei vyro, nei sūnaus. Gyve-
nimas jai neteko prasmės. Ir tai, ma-
tyt, palaužė tremtyje buvusią fiziškai
stiprią, ištvermingą jauną moterį. Ji
pasidavė alkoholiui. Palaidota ši vie-
niša, niekieno neprisiminta moteris
Pašaltuonio kapinėse

Viešpatie, o kiek dar yra tokių la-
bai tragiško likimo tremtinių, kurių

seniai neliko kam prisiminti? Ne vi-
siems vaikams, likusiems visiškais
našlaičiais, pasisekė išgyventi. Aš
išlikau. Likimo buvo lemta išlikti ir
sugrįžti. Galbūt likimo yra lemta ir pa-
minėti nepaminėtuosius.

Antanina SABONAITYTĖ-
BURBIENĖ

Kybartai  

Zurnalistų
savitvarkos
poreikis

akivaizdus!
(atkelta iš 9 psl.)

kryžius“: “Liga susirgau negirdėta
- atmintį skauda“.

Eilėraščio mintis buva tokia -
mūsų proprotėviai kadais iš Baltis-
tano, iš Himalajų papėdės patraukė
į Vakarus. Amžiai sudilo, pėdsakai
ištirpo, atmintį skauda - bemaž nie-
ko nebeprisimename iš žilosios
pracities... Šią klastotę priimu kaip
suintelektualintą šmeižtą ir pasi-
tyčiojimą, gerai žinodamas, kad

šiuo atveju joks teismas manęs ne-
gintų,o ir etikos inspektoriai gal tik
šypteltų...

- "Lietuvos aidas" Jūsų atsiprašė
trimis taupiais smulkučiais žode-
lyčiais penkto puslapio kamputyje, o
pramanus ir šmeižtus spausdino pir-
mame ir didelėmis riebiomis
raidėmis. Ar tai adekvatu?

- Jūsų klausimeslypiir atsakymas.
Ponai A.Pilvelis ir A.Drižius žadėjo
atsiprašyme paaiškinti, kodėl ir kam
buvo naudinga tokią bjaurastį leisti.
Net už buvusį redaktorių R.Var-

nauską sakė atsiprašysią. Matyt... vie-

tos pristigo, o gal munduro garbės
samprata įtakoja. Tačiau dienraštis
padarė tai, ko kiti apskritai nepajėgia
ir net nesiryžta. Manau, kad tai rodo,
jog “Lietuvos aidas“ turi šansų
sveikėti ir bręsti sparčiau, negu kiti
dienraščiai.

- Ačiū už pokalbį.
 

(atkelta iš 12 psl.)
Užbaigę šiuos darbus, kaip ir

Zigmas, belaisvių prašomas,
išleidžia Špecą į miestą pa-
rinkti duonos,o tai jam labai
sekdavosi - visada grįždavo su
pilna kuprine. Kartą NKVD

 

Kelionė iš uosto truko dvi

negalėjo nuramdyti namų ir
tėvynės ilgesio.

Gal už penkių kilometrų
buvo Berijos rūdos perdirbi-
mo kombinatas. Čia iš su-

“ vežtos ir išgrynintos rūdos
sulydydavo degtukų dydžio
aukso gabalėlius. Kas savaitę

grupės kareivis sulaikė duo-
neliautoją, ir Zigmui pakvipo
nemalonumas. Net nepas-
tebėjo, kaip iš tos grupės
perėjo pasjį du belaisviai. Va-
kare skaičiuojantis, kitur trūko
vieno, o pas Zigmą buvo vie-
nu per daug, vyko derybos,

Baigėsi karas su Japonija.
Vėlyvą rudenįseptynis ka-
rius, tarp“ jų ir Zigmą, pa-
siunčia į Nemenčinę saugoti
miško ir malkų. Tais metais ir
baigė karo tamybą.

Sesuo dar buvo netekėju-
si, kai parvažiavo namo. Mo-
tina buvo neseniai mirusi. Ar-
mijoje išmokęs vairuoti, ke-
tino įsidarbinti Klaipėdoje.
Tėvas jam nepritarė, užrašė
ūkįir liepė ūkininkauti. Joku-
liuose vėl patenka į
pažįstamų būrį. Tik jau nebe
tie nerūpestingi berniokai.
Dauguma partizanauja arba
remia partizanus. Keblys iš
Giriūnų kaimo, kaip vėliau
sužinojo, slapyvardžiu Šilas,

ir Zigmą įtraukia į ryšininkus:
Granito, Putino ir Žemaičių
būriamstiekti drabužiusir in-
formaciją. Išdavė vaikystės
draugas. Sugrįžus po įkalini-
mo, kaimynai pasakojo, kad
tasai jau Vilniuje saugume
dirba. Tikriausiai ir dabar te-
besinaudoja lengvatomis,
kas juos žino?

Suėmė pas kaimyną, ku-
liant javus, netikėtai apsu-
pus. Vakare jau buvo
Klaipėdoje,
mūriniame name, Sodų g. 2.
Žiauriai tardomas tegalvojo,
kaip nusižudyti. Pasitaikius
progai, pagrobė tardytojo
ginklą, tačiau įgyvendinti su-
manymo nepavyko, bet kan-
kinimai liovėsi. Teisme, da-
lyvaujant tėvui, teisėjai
klausė: “Pasakyk tėvui, už ką
tave teisiame?" Atsakymas
buvo trumpas: “Už tai, kad
esu lietuvis“. Nuteisė dvi-
dešimt penkeriems metams ir
penkeriems tremties...

triaukščiame |

Prasidėjo kelionė iš
Klaipėdos. Dvidešimt viena
para iki Karagandos. Važia-
vusius su Pranu Lengvinu
nuo pat pradžios išskiria
Taišete. Žiemos dalį pra-
leidžia buvusiame japonų
karo belaisvių lageryje prie
Čiūkštos upelio, keletas kilo-
metrų už Taišeto.

Pavasarį komisija, atrin-
kusi stipresnius, išplukdo į
Komsomolską prie Amūro,
Bucht4 Vanino. Į triumus su-
grūdusi apie keturis tūks-
tančius kalinių ir du šimtus
apsaugos kareivių išplaukė.
Plaukiant Japonų jūra, ties
Sachalinu, už kelių dešimčių
kilometrų, rūke ryškėjo Japo-
nijos krantai. Užėjusi audra
sužlugdė planą nuginklavus
sargybą pasukti laivą prie
krantų. Jūros liga tvirtai
laikė prie gultų ir padarė vi-
sus bejėgius. Magadane li-
pantiš laivo, kai kuriuos te-
ko nešte išnešti.

paras sunkvežimių kėbuluo-
se, susodintiems tiesiai ant
grindų, vienas kitam tarp
kojų - kad daugiau tilptų.
Matrosovo rūdyne jau laukė
pigios darbo jėgos. Likti gy-
vam čia buvo kiekvieno as-
meniškas rūpestis.

Apgyvendino naujai pas-
tatytame barake. Speigas
nepriekaištingai atlikdavo
savo valomąjį darbą.

Dirbo kasančių tunelio
pradžią būryje. Kaldavo sky-
lėssprogmenimsdėti. Vėliau,
įgiję įgūdžių ir valdžios pasi-
tikėjimą, sprogdino patys.
Susidraugavo su brigadinin-
kuitalu Klidze, tarp kalinių
pelniusiu gerą vardą; čia su-
sitiko su Petru Dragūnu,lie-
tuvos karo lakūnu Petru Ki-
sieliumi, ukrainiečiais, balta-
rusiais, estais, latviais, kau-
kaziečiais. Visi čia buvo įka-
linti ilgam, visi buvo politi-
niai, tikėjo laisve, ir niekas

atskridęs dvimotoris lėktuvas
išskraidindavo tūkstančių ka-
linių sulipdytą aukso korį.

Penkiasdešimt trečiaisiais,
mirus Stalinui, sugriuvus Be-
rijos kurtai imperijai, su
ašaromis akyse plėšė vienas
nuo kito numerius. Kalinių
gyvenime nušvito šviesos
spindulėlis, suteikęs viltį
greičiau grįžti į laisvę, į tikrą
gyvenimą.

Atmintyje likusios sun-
kios gyvenimo akimirkos,
primena balansavimą ant be-
dugnės krašto. Netikslus
žingsnis - ir pasekmės ne-
nuspėjamos.

Peržiūrėjus bylas, pirmas
išvažiavo Juozas Klima-
vičius, kitų metų gegužę
Petras Dragūnas, o Žigmas
- tų pačių metų lapkrityje -
į Krasnojarsko krašto
Tasėjevo rajoną, kur trem-
tyje gyveno tėvas. Dirbo
prie statybų. Sugrįžo į Lie-
tuvą 1959 metais.
 

 


