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Broliai Naujokai – Žydrūnas ir Vygantas.
1985 m.

Dvi
kapitono tiesos
Sakoma, kad jūrą renkasi stipriausios dvasios ir tvirčiausio kūno žmonės. Kartą patekę į jos glėbį nebepaleidžiami.
Tai galėtų savo gyvenimais paliudyti ir du pasaulio vandenynus bei jūras išnaršę broliai kapitonai nuo Tauragės –
Žydrūnas ir Vygantas Naujokai. Nors jau beveik porą dešimtmečių kapitonas Žydrūnas nebeveda savo laivų į tolimus
žūklės rajonus prie Šiaurės bei Pietų Amerikos, Mauritanijos
ar Angolos Afrikoje žuvingiausių plotų, jis mintimis dar negali palikti kapitono tiltelio – savo darbo vietos traukiant šimtus
centnerių aštuonkojų, kalmarų, skumbrių. Mintims juk niekas
neuždraus šimtas pirmąjį ar tūkstantąjį kartą narplioti jūros
žmonių košmarą netolimoje praeityje – žvejybos laivyno sunaikinimą ir dingimą iš Lietuvos.
Kapitono Ž. Naujoko klajonės pasaulio jūromis prasidėjo 1961 metais. Iš pradžių vidutiniaisiais žvejybos traleriais
(VŽT) Šiaurės Atlante, prie Farerų salų, Islandijos, Džordžijos
seklumoje. Vėliau naujesniais, modernesniais kaip „Alfordas“,
„Bestuževo“, „Okulovka“, „Onuškis“– prie Afrikos žemyno,
Pietų Amerikos.
Atidavęs 40 metų Lietuvos laivynui, savo patirtį, žinias
bei praktinius įgūdžius jis nesavanaudiškai perdavė jaunajai
laivavedžių kartai. Šių laivavedžių dauguma yra garbingi kapitonai.
Didelis jo indėlis į Lietuvos žuvies pramonę. Visos reisų
užduotys buvo ženkliai viršijamos. Tai liudija daugybė suteiktų apdovanojimų.
Įvertintas kaip gabus ir labai atsakingas kapitonas buvo
paskirtas vadovauti Okeaninio žvejybos laivyno bazės saugios
laivybos tarnybai.
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Šiuo metu, būdamas pensijoje, dalyvauja visuomeninėje
veikloje, yra Kapitonų klubo narys bei aktyvus jūrinių tradicijų puoselėtojas.
Kapitonui Žydrūnui Naujokui rūpėjo ne tik ekonominiai
žuvies pramonės pasiekimai, bet ir Lietuvos valstybingumas.
Per 1991 metų tragiškus sausio 13 d. įvykius, būdamas jūroje, radiogramomis kreipėsi į Sovietų sąjungos vadovus, taip
pat į Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį,
siekdamas taikaus nepriklausomybės Lietuvai grąžinimo.
Žydrūnas Naujokas, būdamas laivo „Onuškis“ kapitonu,
pirmasis iškėlė nepriklausomos Lietuvos Respublikos vėliavą,
su kuria nuplaukė per Atlanto vandenyną į Buenos Aires. Apie
tai plačiai rašyta Lietuvos bei užsienio spaudoje.
Nuo pirmųjų reisų VŽT-670, VŽT-58 Žydrūnas Naujokas
rašė dešimtis, šimtus laiškų krante likusiai mylimajai, vėliau
tapusiai jo žmona, Joanai bei jųdviejų dukroms Eridanai ir Enrikai.
Dabar, vartydamas jūros druska ženklintus laiškus, laimingai pats pasiekęs artimuosius, kapitonas prisipažįsta ne
visą tiesą anuomet savo
brangiausioms laiškuose
parašęs. Yra ir nutylėtoji,
kuri iškyla dabar visai kitoje šviesoje. Šie pasakojimai
bei kapitono laiškai liudija, koks sunkus uždavinys
laukė tų šeimų maitintojų,
kurie, palikę artimuosius,
dirbo vandenynų platybėse semdami dieną ir naktį
gyvąjį vandenų sidabrą.

Vygantas ir Žydrūnas Naujokai
Klaipėdos jūreivystės mokyklos
kursantai. 1968 m.
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Klaipėdos jūreivystės mokyklos X laida – broliai Naujokai antroje eilėje iš kairės.

Pažintis
su įsiutusia jūra
Pirmoji Žydrūno Naujoko jūrinė praktika buvo burlaivyje Murmanske – 1958 metų vasarį Barenco
jūroje. Širdis spėro, kai kursantams
bet kokiu oru teko laipioti burlaivio
rėjomis, žvelgti į denį iš keliasdešimt metrų aukščio. Buvo įdomių
susitikimų su vietiniais gyventojais,
jaunuoliai jiems rengė koncertus.
Klaipėdos jūreivystės mokyklos kursantui labiausiai įsiminė jūrinė praktika Latvijos laivininkystės burlaivyje „Tropikas“ 1958 metų
lapkritį ir gruodį. Jis buvo to paties
tipo burlaivis kaip ir Klaipėdoje esantis „Meridianas“.
Burlaivyje „Tropikas“ Žydrūnas Naujokas patyrė pirmąjį
rimtą jūrinį krikštą. Nuotykį Baltijos jūroje jis pavadino „klaikiąja naktimi prie
Ruchnu
salos“.
Audra burlaivį užpuolė staiga ir netikėtai. Kai užvirė

Latvijos burlaivis
„Tropikas“, kuriame
1958 m. Ž. Naujokas
atliko praktiką.
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Baltijos vanduo, skubiai reikėjo
kabarotis į stiebus, ringuoti bures, kad laivo nenublokštų ant
seklumų. Vienas neatsargus judesys ir leki į baltomis putomis
šėlstančią jūrą.
Kaip tą krikštą atlaikė jauni
kursantai, patys stebėjosi. Jis užgrūdino, ir vėliau Šiaurės jūroje
bei Atlanto vandenyne štormai
nebebuvo tokie siaubingi, nors
žvejų laiveliai ne kartą nosimis
nėrė į atsiritančias didžiules bangas.

Kursantas Ž. Naujokas. 1958 m.

Murmansko mokomąjame burlaivyje „G.Ratmanov“ 1958 m.
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LAIŠKAI IŠ JŪROS

(Kapitono Ž. Naujoko laiškų kalba palikta autentiška)

1964 kovo 20 d. Lofotenų salynas.

Sveika gyva.
Šiandien savo karališkąjį kaliošą (taip mėgstama vadinti žvejybinius tralerius, statytus Vokietijoj) „Jembūr” atvedėm prie plaukiojančių bazių Lofotenų salyne. Kaliošiaus triumai pilni gerai įsūdyto
„baltojo aukso”, kurį reikia atiduot. Visi patenkinti. Mum pasisekė.
Per penkis dreifus, penkias paras, paėmėm krovinį. Dar pora tokių
krovinių, ir planas viršytas. Tada beliktų daugiau grožėtis dangaus
ir jūros mėlynėm ir laukt birželio 20 dienos.
Jūra rami. Dirbt sekasi. Sveikata gera. Viskas tvarkoj. Dėkui
dievui. Nieko nereikia, tik kantrybės laimingai sulaukt tos dienos,
kada lipsiu į krantą ir sutiksiu Tave.
Rašyk, kaip Tau sekasi gyvent. Rašyk nedaug. Svarbu, kad tik
būt laiškas. Labai dėkingas Tau už išlydėjimą.
Tai tiek. Reikia keltis ant bazės. Kitas laiškas bus abu pilni lapai.
Viso geriausio!
Linkiu sėkmės Tau visur ir visada.
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1964 balandžio 5 d. Norvegų jūra.

Visad išplaukiant Baltija sekdavo savo amžiną pasaką ir pailsusias galingas savo bangas migdydavo pakrantės smėly. Šįkart
ji buvo rami. Ji ilsėjos glostoma raudonos saulėlydžio žaros. Jūra
ilsėjos. Ji tokia galinga ir tai pavargo. Bet niekas iš karališkojo kaliošiaus savo gimtos jūros pailsusios tą vakarą nematė. Vyrai stiklinėm
gėrė gerus gėrimus. Gėrė, nes jie dabar jūroje ir daug iškentės per
tris su puse mėnesio...
Mūsų surūdiję kaliošiaus stiebai tebepuošia Norvegų jūrą prie
Lofotenų salų. Čia naktimis vainikais liepsnoja ir baltais takais
padangėj šokinėja šiaurės pašvaistė. Čia vidurnakčiais išbalęs dreba
nuo šalčio dangus. Čia šalta žvaigždėm. Čia vėjo plakami verkia
sušalę laivo štagai. Čia niekada pavasaris neatneša savo žiedų ir
nesišypso rytais. Čia tik kasnakt, kad nebūtų šalta, danguje šokinėja balti pašvaiščių vainikai, ir kas rytą saulėtekio žaroj nubunda
pamėlynavę Lofotenų kalnai.
Esu sveikas gyvas. Dirbu, mokaus ir juodu paišeliu braukau
prabėgusias dienas. Mano vachta nuo 03 val. iki 07 val. ir nuo 15
val. iki 19 val. Maskvos laiku. Čia nuo 12 val. iki 16 val. ir nuo
00 val. iki 04 val. Naktį tylu. Miega nuvargus įgula, miega laivas,
paslėpęs vandeny šimtinę tinklų. Suradęs tikslią kaliošiaus vietą,
aš džiaugiuos vienuma. Man gera. Bangos supa laivą, o aš glostau
katiną, kurio žvilgsnį suprantu, kaip ir jis – mano: nieko, pakentėk;
dar valandikė, ir mudu, baigę vachtą, leisimės į kajutkompaniją
pasivaišyt. Įsivaizduoji, paskutinę dieną prieš išplaukiant, mėnesį
nebuvęs, katinas grįžo į laivą, tuo nusipelnęs visų pagarbą.
Jau balandis. Mėnuo kaip jūra mus supa savo glėby. Dar du
mėnesiai ir mes pradėsim kraustytis link namų. Birželio 19-20 karališkojo kaliošiaus „Jembūr” įgula išlips į krantą gimtajam uostamiesty. Grįžimą atšvęsim „Raketoj”. Plauksim į Kauną...
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Ilgesingi Ž. Naujoko laiškai
iš jūros skirti brangioms
Joanai ir Eridutei.

1964 rugpjūčio 28 d. Šiaurės jūra.

Nors gimtąjį uostą palikau dešimtą kartą, su krantu taip sunku
skirtis buvo pirmąkart. Sunku buvo, nes reikėjo palikti Tave ir Tavo
ašaras. Žinau, ateity bus dar sunkiau, ir ateis ta diena, kai išplaukt
negalėsiu. Liksiu tada krante, kad nereiktų pradėt kelionių ašarom,
kad kasdien būtumėm kartu. Tada visad mudu būsim laimingi. Tada
gyvenimas bus vienas mudviejų gyvenimas, ir tik mes juo dalinsimės. Jūrai nereiks nei trupučio jo atiduot. Aš visą savo gyvenimą
atiduosiu Tau, nes Tu brangiausias mano turtas. Tu mano gyvenimo saulė. Tu mano gyvenimo auksas.
Nusidažę rūdim ir apskurę laivavirvėm kliperio „Ėlar” stiebai
linguoja Šiaurės jūroj, prie pietinės Šetlandų salyno dalies. Rugpjūčio 24 vakare nuo borto buvo išmesti tinklai pirmam dreifui. Kartu
vandeny sublizgėjo paskutinės kapeikos. Tegu Neptūnas mato, jog
pradedam žvejybą tuščiom kišenėm ir tebūna dosnus silkutei.
Pradėjus žūklę, gyvenimas klipery „Ėlar” kiek aprimo. Pritilo
varikliai, nuo degtinės ir štormo išsipagiriojo įgula. Mat kelionės
metu jūroj visą laiką vyko „šokiai”: šoko bangos, šoko su jomis ir
mūsų kliperis, o vėjas žaidė baltom bangų keterom ir grojo laivo
štaguose.
Brangioji, neskaičiuok tų dienų, kurios praėjo. Skaičiuok, tik kiek
liko iki pirmųjų snaigių. Su pirmom snaigėm gruodžio 3 kliperis
„Ėlar” vėl plauks Kuršių įlanka. Tik šį kartą prie krantinės. Lauk.
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1964 rugsėjis. Norvegų jūra.

Išplaukėm iš Klaipėdos… Krantas vis tolo. Kaip skaudu buvo
žiūrėt į jį. Prie jo bangos skubėjo ir, plakdamos į laivo šonus, kažką
šnarėjo. Tikriausiai jos kalbino mūsų „Ėlarą“ sukti atgal ir skubėt
prie gimtinės kranto, kol naktis neužklojo sava sutema. Norėjos
joms pasakyt, kad mūsų kelias ilgas ir skubėsim atgal tik su pirmom
snaigėm. Grįšim būtinai, tik pasakykit jai, kurios ašaros liko laive ir
keliauja kartu su manim, kad lauktų.
Lauk, Joana. Aš dar kartą nueisiu tą didį kelią ir grįšiu. Tu tik
lauk ir sutik. Tu žinai, kad išplaukiau ne laimės ieškot. Ją aš jau
radau ir palikau saugot Tau. Aš išplaukiau, kad turėtumėm iš
ko lipdyt savo lizdą. Ir viską, ką aš dabar darau, tai tik dėl mūsų
dviejų. Aš noriu, kad juokas ir džiaugsmas, vargai ir nelaimės, kad
viskas viskas, kas gera ir kas negera, būtų ne mano ir ne Tavo, bet
mudviejų ir viską viską šioj žemelėj dalintumėmės perpus.
Dabar aš jūroj ir man, Joana, atrodo, kad vėjo atplėštas nuo
bangos sūrus jūros lašas, sidabrinis saulės takas ant vandens, vėjo
dejavimas virš bangų ir laivo stiebų rūdys – mudviejų.
Duok Dieve, kad viskas būtų mudviejų ir viską neštumėm kartu
visą gyvenimą.
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1964 rugsėjo 30 d. Norvegų jūra.

Praėjusią savaitę, pilnais surūdijusių statinių su baltuoju auksu
triumais ir deniu, viešėjom prie Islandijos krantų ir laukėm prie
bazių eilės išsikrauti.
Štormas. Jūrų valdovo valia. Vėjas kaukia. Bangos, pavergtos
amžinos jo baudžiavos, bėga ir kriokdamos griūva netekdamos jėgų.
Už tai vėjo išplaktos tuoj kyla ir bėga išbalusios toliau. Saulė lyg
atpildą joms už amžiną jų vargą dosniai beria savo spindulių auksą.
Bet veltui: tas auksas guli jūroj. Bangos nerimsta ir dejuodamos
bėga toliau, o pilki debesys lyg milžiniško gaisro dūmai, užtemdę
Islandiją, lydi jas. Tik vienas „Ėlaras“ su savo draugais nepaklūsta
stichijai ir daužos su bangom. Bet pagailo jo ir savo sveikatos ir
įvedėm jį į Heradsfloi įlanką.
Jau du mėnesiai, kaip mūsų kojos nesidžiaugia žeme. Ir nebetoli
tas laikas – tik mėnuo, kai pradės vaidentis gimtoji pakrantė. O,
mano mielas Angeliuk, kaip aš laukiu tos dienos, kada vėl galėsiu
paliest telegrafo durų rankeną ir, kol Tu baigsi darbą, prisėst ant to
išganingo suolelio. Mano krūtinė kenčia skausmą vien pagalvojus,
kad eini viena namo. Bet ateis ta diena, kai grįšiu, ir vėl visur eisim
kartu ir nešim kartu savo židiniui negęstančiąją ugnį. Tik išsaugok
ją dabar, kai esam taip toli vienas nuo kito.
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VIETOJ AFRIKOS –
ŠIAURĖS ATLANTAS
Didysis žvejybos traleris šaldytuvas „Z. Angarietis“ (vėliau perdarytas į mokomąjį treniruočių laivą ir pavadintas
„Brigita“) gavo leidimą dirbti prie Senegalo krantų su teise užsukti į Dakaro uostą. Trečiasis laivo šturmanas Žydrūnas Naujokas stengėsi nerdamasis iš kailio. Ką čia dar padarius, kad
būtų galima kuo išradingiau papuošti laivą ir įgulą? Vienas
auksarankis šturmanams ir dar keliems jūreiviams sumeistravo kaklaraiščio segtuką su laivo siluetu. Žydrūnas ant tralerio
laikrodžių ciferblatų nupiešė po laivą. Surinko, sukomplektavo jūrlapius visiems įmanomiems atvejams. Nežinia ko prie
to nematyto, bet taip mintyse geidžiamo kranto gali prireikti.
Jau po valandos, kitos drebėdamas visais „arkliais“ (AJ), laivo
korpusas atsiplėš nuo krantinės, liks tik pamoti Kuršių nerijos
juostai ir pasukti link svajonių žemės, į kurią norėjo patekti
dar būdamas vaikiščiu, kai klasėje paišė burlaivius taip ruošdamasis tapti jūrininku. Staiga malonių minčių giją nutraukė
šaižus balsas per laivo radiją. Trečiąjį šturmaną kapitonas kviečia į laivo tiltelį. Nubėgo tekinas. Šalia kapitono – nepažįstamas skvarbių akių vyrukas. Kapitonas nervingai krenkštelėjęs
dingo. Atseit, pasikalbėkite akis į akį. Vyrukas nieko nelaukęs
išrėžė, kad kelionės į Afriką įgulos sąraše jo, Naujoko, pavardė
išbraukta. Atseit todėl, kad apgavo saugumo organus, nepranešęs, kad turi giminių užsienyje. Žydrūnas dar bandė aiškinti, kad jo mama kilusi iš gausios aštuoniolikos vaikų šeimynos.
Vyresnieji laimės ieškoti išsibarstę, kai ji dar nebuvo gimusi.
Kaip jis galįs atsakyti už tai, ko niekada nematė ir nežino. Nepadėjo. Kaltas, lipk iš laivo.
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Kursanto Žydrūno Naujoko kelias į
jūrą prasidėjo nuo kadrų kalve visais
laikais vadintos Klaipėdos jūreivystės
mokyklos.

Taip „apaštalo“ pasmerktas Ž. Naujokas vietoj Afrikos
pateko į Šiaurės jūrą vidutiniuoju žvejybos traleriu, kuris niekada į jokį užsienio uostą neužsukdavo. Kitaip tariant, XX amžiaus galera, tik vietoj vergų – jūrininkai. Laimei, teko dirbti
su prityrusiu kapitonu – šviesaus atminimo Česlovu Bubliu.
Tai buvo auksinė žvejybos VŽT mokykla, pravertusi ir po gero
dešimtmečio vis tiktai gavus saugumo „palaimintąją“ vizą
plaukti žūklėn prie Afrikos.
Bet iki tol buvo Šiaurės jūra, Šiaurės Atlantas, Džordžijos
ir Niufaundlendo seklumos prie JAV, Kanados be teisės iškelti
koją iš laivo prie svetimų krantų. Plaukiant Danijos sąsiauriais,
kai nuo kranto skiria vos keli mazgai, ant denio pasirodydavo
pora komandos narių (patikimųjų) su laužtuvais. O kapitonas
savo ruožtu kitiems surasdavo kokį darbelį laivo triume – toliau nuo pagundos.
Dar vienas netikėtumas laukė ir savame krante. Po kurio
laiko giminės kreipėsi į Tarptautinį Raudonąjį kryžių surasti
per karą pasimetusią mamos seserį – jo tetą Aną Kuršat. Atėjo žinia, kad surasta. Vienas iš laivo vyrukų (turėjusių, matyt,
prižiūrėti Naujoką) liepė geranoriškai pačiam lėkti į saugumą
ir rašyti raportą, kad atsirado jo niekada nematyta, nežinoma
giminaitė.
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Žūklavietėje.

Ir tik jau užkopus ant aukščiausiojo jūrinės karjeros laiptelio, tapus prityrusiu kapitonu-žveju, ne didžiuoju žvejybos
traleriu, o paprastu vidutiniuoju „Lielvardė“ pavyko pasiekti
Afrikos pakrantes, kur žūklauta gerą dešimtmetį.
1967 sausis. Norvegų jūra.

Mano Janyte ir Eridute. Apkabinu abi tvirtai. Tvirtai prispaudžiu prie krūtinės. Be galo laimingas laikau savam glėby. Džiaugiuos.
Pas mus štormai, štormai, štormai... Kasdien jie bando mūsų
jėgą ir nervus.
Sausio 29. Žiaurus štormas.

Žūklėj laimėjo stichija. Ji atėmė visus tinklus iš keturiolikos
laivų, jų tarpe ir nuo VŽT-4148, atplaukusio viena para už mus vėliau. Kokia laimė, kad mes nestatėme tinklų. Laivas visai prakiuręs.
Jis lyg sukirmijęs. Visur varva vanduo. Rašai laivo žurnalą, o ant
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pakaušio kapt-kapt-kapt... Visur nuo vandens trumpi sujungimai,
ir trečias mechanikas nespėja remontuot apšvietimo. Tamsu. Net
kursą „kaliošiui“ skaičiuojam prie avarinės šviesos. Navigacinių
prietaisų skales tematom įbrėžę degtuką. Degtukai saugomi kišenėse
kaip didelė brangenybė. Su jais jūreiviai pradeda žaist kaip vaikai su
piniginėmis gatvėje.
Sausio 30. Žiaurus štormas.

Žūklaut neįmanoma. Neįmanoma ir gerai nusilengvint. Kada
„kaliošius“ nukrinta nuo bangos ir pliaukšteli savu užpakaliu į
vandenį, kaip parke – viskas šauna fontanu į viršų. Sienos lyg pasakoj pasidaro „auksinės“. Gali ir pats pasidaryt „auksiniu“. Tam
didelio žioplumo nereikia.
Sausio 31. Dvidešimta para štormas!

Visi esam apšepę, sunykę. Visų veidai pageltę. Nenorim nieko.
Viskas priklu. Viskas dvokia. Ir taip dvokia, lyg laivas nardytų ne
po bangas, o po vištšūdžių kalnus. Tos smarvės tiek prisigėrėm, kad
vien tik apie ją pagalvojus kūnu nueina drebulys. Mes jau ir patys
dvokiam. Mano savijauta... Galva visą laiką apsvaigusi ir labai
prikliai skauda. Visad šlykštu. Po miego gerklė ir burna pilna seilių
su juodais dulkių šratais ir kraujais. Pečių juostoj skauda raumenys. Kartais rodos, kad po juos kas karštą vielą vedžioja. Kartais
apmiršta ir, rodos, raumenys virto ledu. Neimu to į galvą. Tikriausiai tas pats ir Herakliui buvo.
Rašykit man laiškus! Tik tavo laiškai, miela Janytėle, mano
dvasinis penas. Apkabinu abi tvirtai, bučiuoju, bučiuoju... Visad
judviejų Žydrūnas.
Norvegų jūra, 1968 Naujieji metai! Islandija.

Amžinai mano Janyte ir Eridute. Su Naujaisiais 1968 metais!
Linkiu abiem geros sveikatos, daug laimės, džiaugsmo gyvenime!
Tau, Janytėle, sėkmės darbe, tvirtų (geležinių) nervų, neužmiršk,
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kad kiekvieną gyvenimo minutę turi būti tik labai gera MAMYTĖ
ir ŽMONA.
Teesie Tavo meilė Eridutei ir man didelė. Eridutei augt labai
gražiai.
Mes Naujųjų Metų nesutikom. Nesutiko nei mūsų Nauji Metai.
Buvom Atlanto vandenyne, pietinėj Islandijos pakrantėj, Mėdallandsbugūr įlankoj. (Šioj įlankoj prieš dvejus metus ir du mėnesius
atšvenčiau Eridutės gimimą).
Štormavom prisišvartavę prie plaukiojančios bazės (PB) „Kovinė šlovė“. Prisišvartavom gruodžio 31 d., 23.30 val. Bangos mėtė ir
daužė į bazės bortą. Cypė guminiai kranai. Trūkinėjo galai. Du girti
jūrininkai ant bazės kažką vapaliojo. Daugiau nė gyvos dvasios.
Kitą dieną sužinojom, kad bazėj vyko balius-maskaradas... O mums
apie Naujus Metus nebuvo net kada pagalvot.
Sausio 1. 13–15 tik antrą kartą priplaukę atidavėm bazei krovinį.
Atidavėm labai gerai, 5 tonom daugiau, negu galvojom. Išplaukėm į
žūklės rajoną.
Sausio 2. 16.00. Atplaukėm. Pradėjom. Štormas.
Sausio 3. Žiaurus štormas. Tinklus statyt neįmanoma.
Sausio 4. Žiaurus štormas. Vakare aprimo. Išmetėm tinklus.
Sausio 5–6 dreifas. 22 tonos žuvies! Valio! Valio!…
Sausio 6–7 dreifas. 1 tona.
Sausio 7–8 dreifas. 5 tonos.

21

Matai, Janytėle, žvejybai laiko mažai. Daugiau jo reikia atiduoti.
O dar tie štormai. Gerai, kad mums labai sekasi. Turim sugavę 85
tonas. Planas viršytas keturias paras anksčiau.
Tvirtai apkabinu abi, bučiuoju. Žydrūnas
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1968 m. Kanada, Niufaundlendo sekluma.

Sveikos gyvos! Tvirtai apkabinu ir spaudžiu prie krūtinės savo
mažytėles, savo didžiausią turtą. Labai ačiū už laiškus.
Tu tik įsivaizduok, prie plaukiojančios bazės švartuojamės su
radiolokatoriumi. Kitaip neįmanoma. Kol stovi nosį prikišęs prie jos
užpakalio – matyt šiaip taip. O kai tik apsisuki eit švartuotis – jos
jau nėr. Stebuklai. Puoli tada tuoj prie radiolokatoriaus. Jis rūko
metu – mūsų džiaugsmas ir išganymas. Kada nėra rūko, nėra nė
didelės laivų kamšaties. Kai tik jis yra, laivus taip ir pradeda pats
biesas traukt vieną prie kito. Būna panašiai kaip krante turguj. Per
laivo telefoną taip ir šaukiam vieni kitiems, kad leistų praeit.
Baltame rūkų pragare esi lyg pritrenktas ir prislėgtas. Kai jis
praeina ir pamatai šalia esantį laivą (o džiaugsme), jautiesi lyg
atsipeikėjęs ir atgavęs sąmonę. Rūkai būna čia savaitėm.
Niufaundlendas – didžiausias pasaulinio okeano rūkų pragaras.
Jo ir aukos didžiausios. Čia ilsisi „Titanikas“, čia baigės lainerių
„Andre Dorija“ ir „Stokholmas“ kelias...
Pusantro mėnesio kaip
esam jūroj, bet aš tebenoriu
išsimiegot. Keistas dalykas.
Jūroj išsimiegot! Dar keisčiau
Tau bus, jei pasakysiu, kad
nėra kada. Visas mano laikas
dingsta vairinėj gaudant žuvį.
Pusę paros joje išbūnu visad...

Ž. Naujoko
parengtas ir
iliustruotas
VŽT-58 žvejybos
planas. 1968 m.
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SUDIE,
SAVASIS KRANTE!
Sovietmečio žvejybinis laivynas, nors oficialiai draudžiama, praktiškai buvo į alkoholį paniręs ne mažiau kaip laivas iki
vandens linijos (vaterlinija). Ir, deja, ne kiekvienas kapitonas,
o juolab eilinis jūrininkas išlaikė savyje tą vaterliniją, kad nepanirtų tiek, jog nebegalima nei išbristi, nei išplaukti. Svarbu
prieš paliekant savąjį krantą susirinkti visus, į laivo sąrašą įrašytus. Nesvarbu, stovi ar vos svyrinėdamas paeina. Paskui per
ilgus ir sunkius žūklės mėnesius išsiblaivys ir dirbs denyje ar
triume kaip robotai. Kapitonui svarbiausia ištverti išlydinčius
tikrintojus, komisijas, įgulai atsibučiuoti su draugais, draugėmis, žmonomis, vaikais ir šiaip užklydusiais pažįstamais.
Ir kur tie sovietmečio marinistai, plaukę, matę savomis
akimis, bet taip ir neaprašę realaus išlydėtuvių vaizdelio? O
jis be padengtų stalų ir „vodočkos“ (degtinėlės) neįmanomas.
Prieš išplaukiant ateina vienas inspektorius ir tikrina radionavigacinius prietaisus. Pasikviečia kapitoną, įspėja, kad girokompase ne spiritas, o vanduo. Šis sunerimęs klausia, ką
daryti? Tikrintojas pataria: tegu kuris nors jūreivis nubėga
iki „Surūdijusios šakutės“ („Ržavaja vilka“ jūrininkų žargonu arba oficialiai buvęs Žvejybos uosto rajone garsus „Jūros“
restoranas, vertas atskiro pasakojimo). Po kurio laiko kapitonas pasigenda ir siųstojo jūrininko, ir tikrintojo. Dar po pusvalandžio jūrininką randa šiltutėlį, o inspektoriaus nė padujų.
Klausia laivo vadas: kaip girokompasas? Pavaldinys teisinasi,
kad tikrintojas liepė įpilti ir taip po stiklinaitę butelį ištuštinę,
o girokompasui liepęs nubėgti dar kartelį. Spėjo. Nubėgo.
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Būsimųjų jūrininkų paradas
tarybiniais metais Klaipėdoje.

Po minėto tikrintojo pasirodo kitas – atsakingas už saugą
laive. Na, naiviai mano kapitonas: mašinų skyriuje lyg ir tvarka. Viskas būtų gerai, bet koridoriuje tikrintojas pamatė šlapias
tik ką išvalytas grindis. Ką? Slidu. Dar kas susižeis. Mato kapitonas – nepadės jokie pasiteisinimai. Bus rašomas protokolas.
Abu susėda kajutėje. Kapitonas inspektoriui vieną stiklinaitę
privarvina velnio lašų, atseit ant vienos kojos, paskui ant kitos,
trečią – „bog liubit troicu“ (Dievas mėgsta trejybę). Pasibaigus
butelaičiui, klausia, ar dar pareigūnas tęs tikrinimą? Šis numoja ranka. Grindys nebe slidžios, viskas gerai.
Kapitonas įspėtas, kad laive lankysis solidi komisija su
bazės viršininku, profsąjungos bosu ir gerai žinomu laivyno
inspektoriumi. Liepta paruošti vaišes be jokio alkoholio. Bet
kaip? Tikrintojai žinomi Bacho (vyno ir linksmybių dievo) gerbėjai. Išeitis rasta. Virėjui liepta paruošti pagardintą konjaku
su penkiomis žvaigždutėmis kavą. Sėdi garbūs svečiai tikrintojai, siurbčioja kavą pusvalandį, valandą. Pagaliau kapitonas
įsidrąsina ir iš savo fondo ištraukia tauriojo gėrimo butelį į
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dienos šviesą, prašydamas pakelti tostą už sėkmingą žūklę,
už palankų vėją, už tuos, kurie jūroje. Po vaišių visi tikrintojai
liko patenkinti. Nė vienas net puse lūpų neužsiminė apie tai,
kad laive alkoholis tabu.
Penktadienis. Savaitgalis. Kranto tarnautojai skubinasi į
namus davę nurodymus, kad laivas kuo greičiau dingtų nuo
krantinės. Pirmadienio ataskaitose turi būti „paukščiukas“
apie laiku reisui paruoštą tralerį. Kapitonas sukasi kaip įmanydamas. Dar paskutinę akimirką kviečiamas į Kadrų skyrių,
o į laivą lipa priešgaisrinės apsaugos inspektorius. Kapitonas
paliepia antrajam šturmanui pagloboti „svečią“. Grįžta po valandos suplukęs ir klausia, ar viskas gerai, ar tikrintojas pasirašė. Šis atsako, kad ne. Priežastis – nebuvo padengtas stalas...
Ir tik sutemoms apgaubus miestą, laivo denyje, kai jis artinasi prie uosto vartų, supokši raketų fejerverkai. Lik sveikas,
manasis uoste. Iki kitų sugrįžimų ir išlydėtuvių su tostais ir
ašaromis.
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PLANO,
ARBA LAIVO UŽDUOTIES,
KAINA
Nė vienas laivas, sovietmečiu priklausęs žvejybos laivynui, neišplaukdavo tol, kol kapitonas negaudavo „iš lubų“
nuleistos planinės užduoties. Kranto valdžiai buvo nė motais
Šiaurės Atlante siaučiantys uraganai ar prie Afrikos karščiu
tvilkančios smėlio audros. Planą reikėjo vykdyti, kaip buvo
siunčiama žinia radiogramose, „bezogovoročno“ (be jokių atsikalbinėjimų). Kiekvienas kapitonas vykdė jį, kaip mokėjo,
kaip suprato ir galėjo. Blogiausia, kapitono Naujoko nuomone, būdavo tada, kai, pakėlus pilną tralą žuvų, traleris negalėdavo prisišaukti plaukiojančios bazės, kuriai reikėjo laimikį
atiduoti, kad čia būtų dedamas riebus pliusas arba minusas
apie laivo plano vykdymą. Būdavo atvejų, kad ir priplaukus
prie bazės tekdavo laukti eilės atiduoti žuvis net savaitę ir
daugiau. Plauki ir lauki kvietimo. Bazėje esantis ekspedicijos
viršininkas buvo caras ir dievas. Nuo jo priklausė, kada žuvis
iškrausi, kada vėl galėsi žūklauti. Jei bazėje turi saviškį (įprasta buvo sakyti „plaukuotą ranką“) gali planą „įvykdyti“ ir per
pusę reiso. Užrašo tavo sąskaita šimtą ar daugiau tonų – ir planas, ir pelnas garantuoti. Krante esi bravo (šaunuolis), puikiai
mokantis žūklauti kapitonas. Tačiau, neduokdie, grįžti be plano – tu niekam tikęs, nesitikėk nei geresnio laivo, nei uždarbio
ar atostogų vasarą su šeima.
Su tomis plaukiojančiomis baltosiomis gulbėmis (taip kai
kas vadino PB) būta neįtikėčiausių dalykų.
Naujųjų metų – 1968 – išvakarėse, žūklaujant Norvegų
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jūroje netoli Islandijos, VŽT-670 norėjo atiduoti laimikį PB ir
bent trumpam pakelti tostą už Naujuosius. Deja. Kapitonas
su kartėliu prisiminė, kad Naujųjų tada nesutiko. Naujieji irgi
aplenkė mažą žvejų laivelį. Prisišvartavus prie bazės kilo štormas. Bangos kaip skiedrą VŽT daužė į bazės bortą, trūkinėjo
lynai. „Šaukėm, kiek jėgos leido”, – prisimena kapitonas. „Ant
bazės denio strapaliojo du įkaušę vyrukai. Daugiau nė gyvos
dvasios. Kitą dieną sužinojome, kad bazėje šventė naujametinį
karnavalą. Nors prieš vėją rėkėme tiems dviems „apaštalams“,
ką mums daryti, – neišgirdo. Pagaliau, trūkus švartuotėms,
šiaip taip nuplaukėme nuo bazės, o apie Naujuosius nebuvo
kada net pagalvoti. Reikėjo išgyventi audroje”.
1969 gegužė. Atlanto vandenynas, VŽT-58.

Plaukiam vandenynu. Diena graži, saulėta. Atlantas ramus.
Jūreiviai ant denio ruošia tralus.
Vakar išplaukėm iš Lamanšo sąsiaurio. Gaila, kad siauriausią
vietą tarp Anglijos ir Prancūzijos, Pa de Kalės sąsiaurį, praplaukėm
naktį ir negalėjome pamatyti Anglijos miestų Doverio ir Folkstono.
Šiandien balandžio 27, sekmadienis. Savaitė kaip jūroj.

Pirmadienis. Plaukiam toliau į Vakarus. Atlantas labai ramus.
Ne vandenynas, o svajonė.
Gegužės 4, sekmadienis. Parą pūtė priešingi septynių balų
stiprumo vėjas. Sulaikė. Į žūklės rajoną atplauksim rytoj. Atlanto
vandenyną perplaukėm ramiai. Beliko perplaukti Niufaundlendo
seklumą, nes laivynas žūklauja vakarinėje pusėje.
Jaučiu didelį nerimą ir rūpestį dėl įgulos ir plano. Ramiai miegot
negaliu. Noriu greičiau pradėti žūklę.
Gegužės 6, antradienis, 10:20.
Už pusės valandos pasitarimas.

Mūšis dėl plano vykdymo pradėtas. Darome ketvirtą tralavimą
į vakarus. Per pirmus tris naktinius tralavimus sugavom paros nor-
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mą – 4 tonas! (tiksli paros norma 3,9 t). Bazės priima tik iki penkių
tonų. Po pietų plauksim prie PB „Nahičevanė” atiduot laimikį.
Naktis iš gegužės 11 į 12. Niufaundlende rūkas. Laivas dreife.
Pergalė! Denis nuo priekinio kapo iki galinio antstato užverstas žuvimi. Tralas ilsisi. Gaudyt negalim – nėra kur dėti žuvį. Visa įgula,
išskyrus dieninę jūreivių pamainą, ant denio su peiliais „škierina“
žuvį. Dieninės pamainos jūreiviai, išdirbę 18 valandų, iškrito kaip
lapai. Ant tiltelio – aš, mašinų skyriuje – vyr. mechanikas. Didžiausia mano svajonė – išsimiegot. Para, kaip visai nesu sudėjęs akių.
Gegužės 13, antradienis. Denis apverstas žuvimi. Žuvies 10
tonų kalnas. Vyrai išsikankinę. Vyrų veidai juodi kaip žemė. Vakar
išsišaukiau į kajutę vieną jūreivį, Paprašiau atsisėst. Nepasakius
man nė žodžio, pradėjo pasikūkčiodamas verkt. Pro ašaras pradėjo
tarti žodžius: „Daryk, ką nori, daugiau nebegaliu...”
Gegužės 14, trečiadienis. Žuvies – kalnas. Laivas nuo jos pasviręs ant šono. Tiek žuvies matau pirmą kartą. Turim jau 55 tonas.
Viskas priklauso nuo apdirbimo. O dar problema su bazėmis, su
statinėmis: bazių nėra, statinių nėra visai, šaldytuvų nėra. Laivai
prie tokios žuvies „dega”. Nėra nei į ką, nei kur dėti žuvį. Žūklės
rajone tėra tik šaldytuviukas „Neva” ir PB „Nahičevanė”, ant kurios tuščios statinės negausi ir už auksą. Iš kranto plaukia, iš kranto
veža... Taip mus visada guodžia.
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Gegužės 20, antradienis. 03 val. priplaukėm prie kaliningradiečių bazės „Jantarnyj”. Atidavėm 10 tonų šviežios žuvies
užšaldymui. Iki mėnesio plano liko apie 7 tonos. Šiandien gali būti
pergalė. Šio mėnesio planas 101 tona.
Kada normaliai miegojau, nežinau. Iš viso dabar beveik nemiegu: apsirengęs nukrentu į lovą porą kartų per dieną po porą valandų ir viskas. Tik tiek kajutėj ir tebūnu. Gyvenu ant tiltelio. Kaip
pagaut žuvį... reikia galvot 24 val. per parą.
1969-05-20, 24:00. Gegužės mėnesio planas įvykdytas. 101 tona
mūsų. Mėnesio planą įvykdėm daugiau kaip 200 proc. Gegužės
mėnesį žūklėj savo flotilėj (visas OŽLB laivynas suskirstytas į tris
flotiles) užėmėm pirmą vietą.
Žūklė dabar velniškai sekasi. Su mumis ant tiltelio ir Fortūna,
sėkmės deivė. Visi pradėjo mus tardyti, kad pasakytumėm, kur
dirbam. Pasakėm, davėm signalus pelengavimui. Visas laivynas,
mūsų ir kaliningradiečių, čia. Mes patys dabar vos surandam vietos
pravilkti tralą...
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AMERIKIEČIAI
EILINIŲ NEBAUDĖ
Nelengva, bet pelninga buvo mūsų žvejams žūklė Šiaurės
Amerikos Niufaundlendo, vėliau ir Džordžijos seklumose. Jų
daliai palengvinti Maskva išsiderėjo lopinėlį krantinės netoli
Bruklino tilto. Į krantą išlipti negali. Tik stebėti nuo denio, kaip
gatvėmis vaikšto žmonės, zuja mašinos, atiduodamos žuvys.
Vis šiokia tokia užuovėja.Vieną kartą laivų sąšaukoje, kai pasitarimai rengiami per laivo radijo ryšį, ekspedicijos viršininkas
pasigiria buvęs amerikiečių pakviestas į žvejų šventę. Ten jam
įteiktas pluoštas palydovinių nuotraukų. Jose aiškiai matyti,
kaip, kada ir kur žvejoja sovietiniai laivai, kaip jie įplaukia į
judrų uostą išsikrauti žuvų. Netrukus ateina žinia ir iš Mask
vos, kad sovietų žvejai plaukia prie išsinuomotos krantinės,
pažeisdami duotą instrukciją. Kapitonai savo ruožtu suklūsta.
Kaip? Kur? Juk pats ekspedicijos viršininkas instruktavo. Šis
duoda pylos laivavedžiams, kad anie nesuprantą elementariausių dalykų. Ir tik po kurio laiko, gavus instrukciją raštiškai anglų kalba, paaiškėja tikroji pažeidimų priežastis. Tarybų
valdžios atstovas klaidingai išvertė amerikiečių duotą instrukciją iš anglų kalbos. Laimei, amerikiečiai tik taktiškai įspėjo ir
„klystančių“ laivavedžių nebaudė. Užtat saviškiai atseikėjo su
kaupu.
Birželio 10, antradienis.

Jūra mano ringas. Šiandien gavau pirmą nokautą. Ką padarysi.
Atsikelsiu ir vėl kovosiu. Bet kaip kovot?
Tris paras šaldytuvai nuo mūsų nepriėmė žuvies. Išvertėm už
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borto. O šiandien turėjo būti pergalės diena. Planas – tai ne žuvies
turtinga jūra ir ne geri jos sugavimai. Planas Niufaundlende tiesiai
proporcingas žuvies priėmimui į šaldytuvus ir žuvies paklausai
krante.
Tame rajone, kur dabar žūklaujam, žuvis dingo. Bet mes
negalim dingti. Per parą truputį sugrandom menkės, kurią galim
užsūdyti. Jei eitumėm į pačius Niufaundlendo seklumos pietus,
kur gerai gaudomos plekšnės, jas tektų versti už borto, nes plekšnių sūdyti negalima.
Krantas pareiškė, kad menkių ir plekšnių turi jau užtektinai.
Aišku, šiuo rajonu jie dabar mažai rūpinsis. Refrižeratorių nėra
ko laukti. Mūsų planiukai „Borfui” niekis. Svarbu, kad Jo Planas
tvarkoj. Tada mes galim ir negaudyti. Okeaninės žvejybos laivyno
bazei (OŽLB) dėl to bus tik geriau – nereiks mokėti.
Ir didžiausia baisybė: nuo birželio pradžios grasinosi mus
varyti į Džordžijos seklumą. OŽLB, turėdama menkių ir plekšnių, užsimanė silkių. Ką čia baugino – davė įsakymą (paskutinį)
būt pasiruošusiems birželio 20 dieną. Triukšmo, kilusio laivyne,
neaprašysi... Aš ekspedicijos viršininkui sakiau, kad krante žūklei
Džordžijoj mums nedavė nieko. Sakė, kad nekalbėtumėm, nes
mums ten dirbti neplanuota. Iš kai kurių kabinetų, kad nekalbėtumėm be reikalo apie Džordžiją, mus net išvarė. Išplaukėm iš uosto
į Niufaundlendą. Taip liepia reisinė užduotis su herbiniu antspaudu. Dabar, kada esam čia, herbinis antspaudas galios neturi.
Neturim dėl Džordžijos nieko, net jūrlapių. Krante neaprūpina žūklės priemonėm, tai kaip jomis apsirūpinti čia, jūroj?
Įvedė tokią tvarką: iš kranto žūklei nieko negausim, viskuo turim
apsirūpinti iš tų laivų, kurie plaukia namo. O norint apsirūpinti
reikia ne žūklauti, o lakstyti kaip šuniui ir ubagautis. Nieko,
dirbsim. Matysim, gal nusikels šitas išplaukimas, tada mus
paliks prisigaudyti ir paruošti sūdytų ešerių krovinį ir plaukt į
namus...
Šiandien, birželio 14 dieną, laimėjom didelę kovą. Atlanto
vandenynas nugalėtas. Užduotis įvykdyta per pusę reiso! Man tai
kaip kažkas stebuklinga. Planas 292 tonos. Turim jau 300.
Bet šventės nėra. Yra tik vienuma. Ilgai dar nebus judviejų. Aš
toliau braižysiu žūklei jūrlapius, su Zigmu kiaurą parą vykdysim
savo, latvių ir Kaliningrado laivynų špionažą, rinksiu su šturma-
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nais turtingą žuvų trasą laivui, kariausiu su jūreiviais dėl našaus
darbo, dėl tvarkos laive ir, nugriuvęs miegui, visada sapnuosiu
judvi...
1969 gruodis. Šiaurės jūra, Dogerio sekluma. VŽT-58.

Sveikos gyvos! … Mūsų kelionė į Norfolko rajoną dar visa
priešaky. Sulaikė mus Šiaurės jūroj, Dogerio seklumoj.
Gruodžio 18 dieną, anksti ryte, priplaukėm Pa de Kalė sąsiaurį (Lamanšas eina po jo). Praplaukti neteko. Gavom žaibišką
telegramą: „VŽT-4121, VŽT-58 sustot Šiaurės jūroj, ieškot žuvies.
Laukt, kol iš uosto atplauks VŽT-59. Tada visiems plaukt toliau”.
Dvi dienos praėjo, kol perpratom tą kvailystę: dviems laivams laukti
daugiau kaip savaitę laivo, kuris dar uoste. Krante mus greit išmeta
į jūrą. O jūroj – supkis ant vandens vietoj nors ir mėnesį. Svarbu,
kad pagal planą esi išsiųstas. Būtų leidę nors šeštadienį, sekmadienį
palaukti krante to VŽT-59...
Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Dirbam ieškomuoju laivu.
Planą pakoreguos. Ką sugaunam, atiduodam bazei. Ta žuvis bus
mums atsargoj.
Gruodžio 28, sekmadienis. Plaukiam Lamanšo

sąsiauriu.

Kursas – Prancūzijos pusiasalis Bretanė. Naktį praleidom
ramiai miegodami. Stovėjom ant inkaro prie Braitono uosto reido.
Laukėm VŽT-4121 ir VŽT-59. Šįryt visi susitikom, aptarėm kelionę
per Atlanto vandenyną, pasikeitėm kino filmais ir, perdavę vieni
kitiems linkėjimus laimingai plaukt, davėm pilnus greičius ir kilvaterio rikiuote nuplaukėm link Bretanės pusiasalio. Pirmas plaukia
VŽT-59 mažiausiu greičiu.
1970 sausio 1 d. Su Naujais metais, mano brangiosios!

Štormas. Kokia palaima, kad plaukiam pavėjuj. Nuo pat Prancūzijos kranto vėjas rytų ir padeda mums keliauti į vakarus prie
Amerikos. Vidurdienį vėjas buvo truputį aprimęs. Paėmėm VŽT-59
ant buksyro. Abu dirbam pilnais sraigto apsisukimais, tad bus geras
greitis.
Sausio 3, šeštadienis. Praplaukiam Azorų salyną. Nuo šilu-
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mos tvanku. Tenka net marškinius nusimesti. Plaukiam su vėju ir
bangom. Stichija nors žiauri, bet ir padeda mums. Jei pūstų prieš,
tai tebebūtumėm dar Prancūzijos pakrantėje. Buksyras laiko tvirtai,
plaukiame greit.
Sausio 5, pirmadienis. Stiprus štormas. Vėjas lyg pasiutęs šuo
puola iš priekio, iš vieno šono, iš kito, vėl iš priekio, lyg nežinotų,
kur įkąst. Lentom užkalėm vairinės langus.
Viena banga užmetė ant denio kardžuvę. Sugavom, iškepėm,
suvalgėm.
Sutikom Atlanto vandenyne pirmą laivą. Tai buvo anglų supertankeris „Valakella”. Plaukė iš JAV.
Sausio 6, antradienis. Esam vandens pragare. Bangos kalnais
virsta ant laivo. Dar ir lietus pila lyg iš kibiro. Mūsų gelda visai
prakiuro. Šiąnakt nemigęs. Per kiekvieną lubų sudūrimo plyšelį
vanduo tekėjo čiurkšlėm. Nebuvo vietos nė kur atsistot. Kelias valandas jūreiviai vargo, kol išardė vairinėj grindis, kol išgrandė laivų
remonto įmonės šiukšles, išvalė vaterveisus, padarė visur latakus
vandeniui nutekėt. Dabar sausa.
Pirmą kartą mačiau, kaip banga perskėlė kajutės apvalų iliuminatorių (kliuvo radisto kajutei).
Sausio 7, trečiadienis. Balta vandens pekla tebėra. Laivas visas
vandeny. Dalis – ištisoj vandens masėj, dalis – vandens pursluose,
putose, lietuje. Pragare verda smala, čia – vanduo. Smalos tik katilas, o vandens čia – kiek tik akys užmato ir neužmato.
Mūsų plaukimas – kaip vėžlio ėjimas. Ne tiek plaukiam, kiek kovojam su bangom, vilkdami VŽT-59. Tik atitolstam su 59, atsiranda grėsmė nutraukt buksyrinę virvę. Kova su vandenynu bevertė.
Nė skatiko už tai negaunam. Net reisinėj užduotyje nėra numatyta
nė vienos dienos štormui. Plane tėra tik greitas nuplaukimas lygiu
lyg stalas vandeniu. Jei sulaiko štormas, turim papildomai sugaut
žuvies ir kompensuot laiko praradimus. Gaila, kad kranto kabinetuose nėra štormų.
Sausio 8, ketvirtadienis. Esam šiaurinės Afrikos platumoje.
Termometras net vėjyje rodo +18ºC. Muša prakaitas. Jūreiviai vėsinasi šalto vandens srove.
VŽT-59 tempsim dar porą parų iki Niufaundlendo meridiano.
Po to penkias paras iki Norfolko „spausim“ vieni. Žūklausim du
mėnesius. Planas visam laikui kiekvienai dienai vienodas – po 3,6
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tonas. Palyginti nedidelis. Pas judvi grįšiu balandžio 14 dieną,
antradienį, vidurdienį. Laukit!
Sausio 11, sekmadienis. Štormas. Mušamės per bangas į vakarus vieni. Naktį atidavėm VŽT-59 buksyrinį galą, nes vandenynas
perplauktas.
Stebėjau žvaigždes. Didieji Grįžulo Ratai visai žemai ir siekia
vandenį.
Atlanto vandenyną perplaukėm. Liko Sargaso jūra.
Sausio 12, pirmadienis. Mėnuo, kaip išplaukėm iš gimtojo uosto. O dar kelio galas toli. Kur ta Amerika? Kolumbas rado. Rasim ir
mes. Tik plaukt, plaukt...
Nuo Azorų salų vėjas vis priešingas. Stiprūs štormai daužo ir
daužo mus. Beveik kaip Norvegų jūroj prie Islandijos. Baisiai didelės
ir stiprios čia liūtys. Šiąnakt stebėjau žaibus. Tokius didelius mačiau
pirmą kartą gyvenime. Įsivaizduok, didžiulis laužytas žaibo stulpas
atsiranda tarp dangaus ir vandenyno: dingsta naktis, nušvinta visas
vandenynas, neišlaikiusios šviesos užsimerkia akys. Žaibų stulpai iškart neišnyksta. Kelias akimirkas laiko sujungę dangų ir vandenyną.
Ir jų tiek daug būna, kol praeina lietus, kad atrodo, jog be paliovos
dunda pabūklai.
Sausio 15, ketvirtadienis. Stiprus štormas. Vėjas iš vakarų 10
balų. Dar du balai, ir uraganas. Kovojam su bangom. Jos įlaužė deši-
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Ž. Naujoko nuotrauka, 1962 m.
balandžio 11 d. siųsta mamai su
užrašu: „Prisimink, miela motule,
bet neraudok.
Jūros vanduo ir be ašarų sūrus“.

niojo tiltelio metalinę dangą. Vanduo nuplovė visus remonto dažus,
ir įvyko „stebuklas”: pasirodė tai, ką remonto įmonė krante turėjo
pakeisti naujai...
Sausio 16, penktadienis. Brangioji, šiandien pirmas mūsų gyvenimo jubiliejus. Penkeri metai, kaip mes kartu. Jie dovanojo mums
Eridutę. Dabar mes turim savo pasaulį. Be galo noriu ilgai būt jame
ir atšvęsti auksinį mūsų bendro gyvenimo jubiliejų! Ar įsivaizduoji?
Sausio 18, sekmadienis. Štormas aprimo. Kita bėda. Plaukiam
prieš Golfo srovę. Jos greitis šioj vietoj iki 1,5 mylios per valandą.
Žūklės pasitarimai per radiją jau girdėt. Aplinka gera. Dienos užduotis laivai vykdo ir viršija. Gaudo dabar tik skumbres. Naktimis
nežūklauja, nes žuvis nuo dugno pakyla ir išsisklaido.
Žūklaut trukdo amerikiečiai su savo karinėm pratybom. Duoda
iš artilerijos ir raketų. Pasukom piečiau. Dalis to rajono, į kurį plaukėm, iki šio mėnesio galo užimti manevrams.
Geriausi visiems linkėjimai! Mano sugrįžimui pakviesk MAMĄ.
Aš nusiųsiu jai radiogramą...
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GREIČIAU NAMO...
Škotijos Scapa Flow įlanka

Tai nutiko apie 1972 metus. Nuo Kanados laivas plaukė į
namus. Kapitonas prisimena: apskaičiavom, kad turėtumėm
grįžti sekmadienį. Perplaukus Atlanto vandenyną ir artėjant
prie Europos padidėjo traukos jėga į namus... Šventajame rašte sakoma, kad vienas moters plaukas stipresnis už devynis
jaučius... Vidutiniuoju žvejybos traleriu nutarėme sutrumpinti
kelią. Maršrutą peržiūrėjome iš naujo. Namus galima išvysti greičiau. Tik laivo kursą reikėtų pakeist, plaukti ne į šiaurę
aplink Orknio salas, bet į pietus, tarp Orknio pietinių salų ir
uolų...
Pagal šturmanų skaičiavimus namo, jei neužrūstinsime
Neptūno ir bus palankus vakarų vėjas, turėtume grįžti šeštadienį vidurdienį. Į sąsiaurį įplaukėme vėlai vakare. Jokių kitų
patikimų prietaisų, tik vienintelis klibantis lokatorius, vadinamas „puodu“.
Lokatorius rodė daugybę salų, salelių, uolų... Jūreiviai
pasikeisdami suko šturvalą tai į vieną pusę, tai į kitą... Pavojai
tykojo visur... O kai Šiaurės jūroje ant visų stiebų, kur tik buvo
galima, iškėlėme visus savo brezentus, laivas atrodė kaip burlaivis „Skraidantis olandas“. Apsisukti ir grįžti atgal nebebuvo
įmanoma. Link Šiaurės jūros mus nešė stipri srovė. Nakties
tamsoje pasirodė balti bangų keterų „žirgai“. Matėme juos
blogai. Naktis. Taip kapstėmės iki paryčių. Tik tada, nutaikę
akimirką, kai srovė darė pauzę, prašokome į tuo metu ramią
Šiaurės jūrą, laivą drebindami visais variklių „arkliais“. Į Klaipėdą grįžome šeštadienį apie pietus, niekas, iš prie krantinės
laukiančiųjų, nežinojo apie mūsų naktinį siaubą prie didžiausio laivų kapinyno Scapa Flow įlankoje, kur be aštrių uolų
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jūros dugne guli daugybė nuskandintų karo laivų. Per savo
karštas galvas ir norą kuo greičiau grįžti namo, galėjome ir
mes papildyti Scapa Flow laivų kapinyną. Laimei, jūrų dievas
ir likimas buvo mums maloningi.
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MAINAIS UŽ GYVYBĘ –
GERA PAŠALPA
Kartą viešėdamas žmonos Joanos gimtinėje Žebrokų kaime, netoli Mosėdžio, kapitonas išgirdo gimines šnekant, kad
jų kaimynai gauna gerą amerikonišką pašalpą, nes be žinios
dingo latvių žvejybos laivu išplaukęs šeimos maitintojas. Anot
kapitono, jis nudavęs, kad nesuprantąs apie kokį laivą mosėdiškiai kalba. Pats sau tyliai pripažino, kad tokia nelaimė per
plauką vos neištiko ir jų vidutiniojo žvejybos tralerio. Grupė
latvių, lietuvių laivų tada žūklavo netoli Amerikos krantų.
Dieną, išjungusi prietaisus, įgula paprastai ilsėdavosi, o naktį
žūklaudavo. Staiga iš nežinia kodėl užslinkusio rūko prieš jų
flotilę išdygo amerikiečių tanklaivis „Panama”. Suraibuliavo
vanduo, pasimatė sūkuriuojantys verpetai. Ekspedicijos vadovas I. Burkalis pasigedo šalia buvusio latvių laivo. Davė signalą tanklaiviui sustoti. Amerikiečiai neprieštaravo. Buvo surašyti dokumentai apie žvejų tralerio dingimą. Po teismo JAV į
Žebrokus kas mėnesį ateidavo solidi pašalpa žuvusio jūreivio
šeimai. Tokia galėjo ateiti ir Ž. Naujoko šeimai, jei amerikiečių
tanklaivio kursas būtų nusidriekęs per jo laivą.
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„SAVI“ KRANTE –
SVETIMKŪNIAI LAIVE
Auksinė žvejybos laivyno taisyklė – svarbiausia sočiai
maitinti komandą ir turėti savo darbą gerai išmanančius šturmanus, o ypač tralų meistrą. Tada ir tralai pilni žuvų, ir planai
įvykdyti su kaupu. (Kaip tai žvejai padarė, geriau krante patylėti). Bet kur tu, kapitone, gausi tuos „auksinius“ berniukus?!
Jie žinomi visame laivyne. Tokie specialistai su pirmu pasitaikiusiu kapitonu į žūklę neplaukia. Nors ir pusmetį krante laukia savojo laivo ir kapitono. Tačiau gerus norus ir specialistų
pažadus dažnai išardydavo visažinės laivyno kadrų skyriaus
damos. Ten būta savų interesų, savų draugų ir giminaičių. Juos
stengtasi įdarbinti laive, kuriame kapitonas moka įvykdyti ir
viršyti planą. Nuo to priklausė uždarbis. Tačiau ar aukso žiedais ir grandinėlėmis (dažniausiai žvejų dovana) apsikarsčiusioms kranto kadrų skyriaus bobelėms rūpi, kaip jų primestas
bičas, atseit virėjas, moka bent duoną kepti?! Vargas, jei tokį
gauni – įgula alkana, vyrai nepatenkinti, darbas sunkus – pilvas urzgia. Kur išeitis? Priplauki prie grįžtančio į krantą laivo
ir pažįstamo kapitono kauliji, kad pusmetį ten dirbęs geras virėjas pereitų į tavo laivą dar net kojos neiškėlęs į krantą.
Aršiausia kova kadrų skyriuje vykdavo dėl laivo šturmanų ir ypač tralų meistrų. Kartais kapitonas net jų artimuosius,
žmonas krante susiradęs prašė įkalbėti plaukti su jo ieškančiu kapitonu. Kurgi ne! Be tralų meistro išradingumo esi kaip
nuogas dilgėlėse. Užkliuvo tarp rifų tralas. Pakeli tik skutus.
Kranto nuleistas planas „dega“. Niekas neklausia, kaip, su
kokia įranga žvejoji. Nėra plano – kaltas kapitonas, nemoka
žūklauti. Tikrintojai aptinka, kad tralo akių dydis neatitinka
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Studijų laikų Ž. Naujoko užrašai pravertė žvejyboje.

standartų – kaltas kapitonas. Niekas nepasidomės, ar krante
žūklės priemonių fabrike tų standartinių būta. Jeigu turi auksarankį tralų meistrą, šis su denio komanda iš atraižų sudursto tokį tralą, kad sunku patikėti, jog šis ne krante pagamintas.
Tokių specialistų ypač reikėjo žūklaujant nežinomuose žūklės
rajonuose Afrikoje prie Siera Leonės krantų su povandeniniais
koralinių rifų „daržais“ ir nuskendusių laivų kapinynais.
Tralų meistrą Adomą Užuotą kapitonas Naujokas susirado pats. Girdėjo jį esant sumanų žvejį, kuris iš atraižų galėjo
sudurstyti tralą. Taip kapitonas ir tralų meistras, kartą išplaukę žūklėn drauge, nebesiskyrė. Adomo išmonė, anot kapitono, ypač pravertė kalmarų žūklėje. Krante niekas nesuko sau
galvos, ką žvejai gaudys. Atseikėjo tau porą priekabų tralo
įrangos ir žinokis. Tačiau viena – varyti į tralą žuvį, plaukiojančią keliolikos metrų gylyje, ir visai kas kita – „nukrapštyti“
nuo vandenyno dugno ten besislapstančius aštuonkojus. Tralų
meistras dieną naktį suko galvą, kodėl japonų žvejai tų „vabalų“ pagauna dvigubai daugiau už mūsiškius. Nuėjo pats į
jų tinklus pasidairyti. „Grįžęs, – prisimena Naujokas, – beveik
visus plūdurus nurėžė. Maniau, kad sublūdo. Ateinu į denį ir
klausiu: „Adomai, ką darai?“ Šis atkirto: „Pasižiūrėkite, kaip
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kiti žūklauja. Aštuonkojai dugne, juos iš ten reikia „pasemti“
švelniai, o ne braukti plieniniu lynu“.
Daug išmonės įdėjo A. Užuotas lopydamas, perdarydamas šimtus metrų į povandenines uolas ir koralus suplėšytų
tralų. Kartą jis tapo net naru savanoriu, laivo sraigtui užkabinus plieninį lyną. Galėjo savaitei žūklė sustoti laukiant vilkiko
ir pagalbos iš kranto. Adomas savo rizika pasinėrė po tinklų
raizgalyne ir ten darbavosi tol, kol plieninė „gyvatė“ paleido
laivo sraigtą iš savo gniaužtų.
Kapitonas, pripažino Ž. Naujokas, be darnios komandos,
sumanių šturmanų, mechanikų, tralo meistrų būtų niekas. Tai
tas pat, kaip karvedys be armijos.
1974 sausis. Atlanto vandenynas, JAV pakrantė.

...sveikos gyvos! Aš ir vėl iš kitos pasaulio pusės lankau judvi.
Aš toks laimingas. Mes tebeesam. Mes susitikom... Mintimis vis
keliauju pas jus. Laukit, laukit...
Klaipėda–Maskva–Rabatas–Gvadelupa–Kuba. Sveikinu judvi iš
Kubos sostinės Havanos. Atvykome šiandien 20 val. Maskvos laiku,
vietos laiku 12 val. Stiuardesė pranešė +30ºC karštį. Visi, išvargę po
tokios tolimos kelionės, eina miegot. Aš noriu parašyti nors keletą
žodžių ir išsiųsti, kol esam krante. Rytoj tikriausiai išplauksim, nes
laivas suremontuotas. Jūroje parašysiu viską apie kelionę, Havaną,
laivą... Rašysiu, laukit...
JAV pakrantė. Žvejyba sekasi. Nuo plano neatsiliekame. Žuvies
yra labai daug. Blogai tik, kad žuvis pasidarė labai „mokyta” ir laikosi ten, kur gaudyti negalima. Į dideles kalbas apie žūklę nesileisiu,
nes esu anksčiau daug prirašęs ir pripasakojęs. Tik parašysiu kur ir
kiek. Nuo vasario 12 žūklaujame prie Long Ailendo, Nantaketo ir
kitų salų. Tos salos priklauso Jungtinėms Valstijoms. JAV pakrantėje žūklausim visą reisą. Iš viso turime 252 tonas, nes žūklauti
pradėjome sausio 21.
Per šią ekspediciją turim sugauti ir užšaldyti 882,3 tonas žuvies.
Toks naujas planas. Mums išvykus, krante dar kartą paskaičiavo ir
pasirodė, kad 800 per mažai. Taigi pridėjo dar 82,3 tonas. Pavertus
visą planą pinigais, valstybei turim duoti 431 tūkstantį rublių.
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Žūklė pradėjo sektis net labai gerai. Bet iš pradžių buvo sunku
–- laivas nežinomas, naujovių daug. Ir ilgesnis laikas, praleistas
krante, veikia. Dabar jaučiuosi tvirtai, nes laivą išstudijavau, o jūrinių mokslų žinojimą sutvirtinau. Pradedu atgauti „uoslę”.
Balandžio 9 be jokios eilės bazei „Arktika” atidavėm 120 tonų
skumbrių. Iš pietų nuo Kanarų salų pas mus plaukia visas Murmansko kašeliokų laivynas. Ten žūklė užsidarė. Bazė „Arktika” juos
aplenkė visa savaite. Atplaukusi lyg alkana pradėjo visus prašyti
žuvies. Po išsikrovimo pavyko greitai „prašnipinėti” gerą vietą,
besiklausant didžiųjų žvejybos tralerių pasitarimų: nuplaukėm ir po
kelių tralavimų laivą užvertėm žuvimi. Pastačiau laivą ant inkaro, kad jūreiviai galėtų ramiai šaldyti žuvį ir kad sutaupytumėm
kuro. Kalmarus šaldom eksportui. Iš pradžių spec. nuplovimas, po
to spec. celofaniniai maišeliai, po to spec. etiketės... Vienu žodžiu,
užsieniui nenusileidžiam.
Šiandien balandžio 20 diena. Turim sugavę 760 tonų. Iki plano
beliko sugauti 120 tonų. Tai gegužės mėnesio planas. Šio mėnesio
planas įvykdytas. Įvykdytas per 19 dienų!
Balandžio 26. Iškraunam krovinį Murmansko TR „Komisar
Poluchin”. Kitą krovinį jau vešim į namus. Reisas pasisekė.
Kaip aš laukiu gegužės 18, kada laivui nustatysim kursą į
namus ir duosim patį didžiausią greitį. Diena po dienos nuotolis
tarp mūsų mažės, ir birželio 2 susitiksim. Grįšiu kaip visada apžėlęs
plaukais, senstelėjęs ir geresnis, negu buvau. Nuoširdžiausiai dėkoju abiem už šešis laiškus. Nesitikėjau tokios didelės laimės. Tūkstantis ačiū! Iki susitikimo!
1975 kovas. Mauritanijos Islamo Respublika.

...Naudodamasis proga skubu parašyti judviem keletą žodžių.
Kovo 19 d. grupė laivų išplaukia į Klaipėdą. Rytoj su jais susitiksim
Nuadibu uoste. Pažįstamam kapitonui perduosiu truputį lauktuvių
ir šį trumpą laiškelį.
Esu sveikas. Džiaugiuosi, kad aplinkybės leido padaryti dar
vieną reisą. Aišku, visa romantika rublyje. Tik neaišku, kokio ilgio
bus tas rublis. Žūklinės aplinkos nėra. Ji dar blogesnė, negu praeitame reise, o laivų – dvigubai daugiau. Norint viena dėže daugiau
sugauti, reikia atitrūkti nuo bandos (pagal jūreivių žargoną – nuo
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Žvejybos laivas tarp vandens ir dangaus.

kodlos). Bet ir geriausiai gaudant nėra ko apie planą svajoti. Apie jį
jau niekas ir nekalba...
Reiso pradžioje gavome penkias paras naujam aštuonkojų
gaudymo tralui išbandyti. Veltui mes jį tampėme. Nieko gero. Gera
galva krante jau būtų supratusi. Mums tik tiek gerai, kad tom
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dienom planas neegzistavo. Jei ne inspektorius iš Madrido, būtume
planą įvykdę. Firmos „IMAPEC” vyriausioji vadovybė Madride atsiuntė savo atstovą į Nuadibu patikrinti firmos filialo darbo. Ir visų
laivų, kurie gaudė be dėžių (vertė triume į krūvas), galvakojai nuėjo
velniop. Firmoje buvau ir aš. Prie mūsų platformos su galvakojais
pašokinėjo mažas ispanas, tikras nykštukas, ir mostelėjo rankele. Tai
reiškė, kad mums dingo kelios tonos aštuonkojų. Firmai - tai nulis.
Dirbom be dėžių todėl, kad jų negavom. Laivynas dvigubai padidėjo, o dėžių skaičius liko tas pats. Reikia laukti į namus išplaukiančio
laivo – nuo jo dėžės atiduodamos atplaukusiems.
Tai tiek apie problemas ir rūpesčius. Jų laivynas visada turi. Bet
aš daugiau galvoju apie judviejų problemas.
1975 rugpjūtis. Santa Krus de Tenerife.

Mano mielos ir brangios, sveikos gyvos. Sveikinu savo brangiausias iš Kanarų salyno, iš uosto Santa Krus de Tenerife. Tenerife tai
salos pavadinimas. Santa Krus – gražus miestas. Aprašyt nesiimu.
Stengsiuos išsiųst daug atvirukų su šio uosto vaizdais. Grįžęs dar
daug papasakosiu. Nežinau, nuo ko pradėt judviem rašyt: galva
plyšta nuo įspūdžių.
Mane nustebino Kanarų salyno kalnai. Teisingiau – užgesę
vulkanai. Kai skridome virš Gran Kanaria salos, matėme daug
vulkanų viršūnių. Tai tarytum milžiniški rusvi dubenys. Kanarų
salos baisiai panašios į Farerų salas, Islandiją... Jos visos susidarė
iš išsiveržusių vulkanų. Tik ekvatoriaus saulė padarė Kanarų salas
pasakiškas. Vidutinė metinė temperatūra čia +25°C! Kalnai vietomis apaugę kaktusais. Matyti sustingusi lava. Atrodo, kad tik dabar
ji atšalo. Kalnų viršūnės siekia debesis.
Pirmą dieną Santa Kruse ilsėjomės ir tvarkėm laivą, o vakare
patraukėm į pliažą, esantį šalia mūsų, įlankoje tarp kalnų. Pliažas
nuo jūros atitvertas didžiule akmenine siena. Visas smėlis pliaže
atvežtas iš Afrikos. Vanduo skaidresnis už Dubingių ežero, bet labai
sūrus. Kai pradėjau maudytis ir atsiguliau ant nugaros, įvyko „stebuklas” – vanduo mane išlaikė. Kad būtų Eridutė, tai pasiaustume
vandenyje.
Kitą dieną, penktadienį, vienas iš pat ryto išėjau pėsčiomis į
miestą. Nuo mūsų uosto iki Santa Kruso yra 7 km. Eit neprailgo,
nes yra į ką žiūrėti: vienoje pusėje kalnai su nameliais, atrodančiais

45

tarytum kregždžių lizdai, kitoje pusėje – krantinė, uostas, vandenynas. Išvaikščiojau didžiąją dalį miesto. Parduotuvių ir barų be galo.
Visi barai atidaryti, visos parduotuvės – uždarytos. Kanarų salyne
buvo šv. Kandeliarijos šventė. Kandeliarija yra Kanarų salyno deivė
ir, pasak padavimo, ji tą salyną sutvėrusi. Mažą dalį mano išvaikščiotų vietų pamatysite atvirukuose.
Noriu parašyt apie madas. Vietinės panelės ir jaunos moterys
daugiausia rengiasi taip, kad matosi bamba. Žemiau bambos – džinsai, aukščiau – labai trumpa palaidinė. Tikslas – uždengt krūtinę.
Mačiau net skarelę vietoj palaidinės. Du kampai surišti už nugaros,
trečias pririštas iš priekio prie metalinio lanko, esančio ant kaklo.
Ant kojų daugiausia šlepetės, po kaklu kryželis arba medalionas ant
gražios grandinėlės. Plaukai ilgi. Nė vienos moters Tenerifėje nemačiau pliku kaklu. Mano požiūris į ilgus plaukus teisingas.
Šiandien rugpjūčio 18, pirmadienis. Ruošiame „Lielvardę”
išplaukimui. Apie Santa Krusą rašysiu dar daugelyje laiškų. O kaip
gyvenate judvi? Ar sveikos, ar sudraugaujate gerai, ar nieko neatsitiko...? Aš vis gyvenu prisiminimais apie krante praleistas dienas ir
svajoju kitą vasarą vėl pamatyti Dubingių ežerą su baltom lelijom.
Saugokit save...
1975 rugpjūtis. Centrinis Rytų Atlantas, Cap Blanc.

… mūsų kelionė: Maskva–Budapeštas–Rabatas–Santa Krus–
Nuadibu–žūklės rajonas – baigėsi. Laivas pakinkytas velka tralą.
Sugavimai maži. Tralų meistras po kiekvieno tralavimo permatuoja galus, keičia svorius. Mes su šturmanais užprogramavom
smegenis aštuonkojams, kalmarams, karakaticoms pagauti. Mano
smegenys veikia ištisą parą, ir beveik visą parą esu ant tiltelio,
nes firma „IMAPEC“ laukia krovinių pagal grafiką. Į Nuadibu
plauksim, kaip ir visi laivai, kas ketvirtą parą, nes remontuojame
savo šaldytuvą. Už poros savaičių baigsime. Mechanikai žada
greičiau baigt remontą. Duok Dieve. Žūklei paaukojau ir vieną
Santa Krus dieną. Vietoj šešių buvome tik penkias dienas. Gerai
padariau, nes prieš užsukant į Nuadibu daug laiko praradome prie
plaukiojančios bazės. Mums valiuta už stovėjimą užsienio uoste
neskaičiuojama.
Nepykit, mano brangiosios, jeigu retai ateis laiškai ar bus jie per
trumpi. Visų pirma – reisinė užduotis. Nesiseks žūklė – ant manęs
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pyks devyniolika baltaveidžių ir keturi juodukai, o juodukai, žinot,
gali ir „suvalgyti“. Nebus laiškų – pyks tik dvi baltaveidės. Matot,
skirtumas didelis.
Buvau nuėjęs į Afrikos smėlynų dykumą, vadinamą Sachara.
Kažkas siaubingo. Pasijutau ne šiame pasauly. Bekraštė gelsva
dykuma su tamsiom ir beveik suakmenėjusiom smėlio kalvom. Jokio
augalėlio, jokio gyvybės ženklo, tik tyliai staugia vėjas. Nebuvusį
Afrikoje numesk čia – galvos, kad papuolė į mėnulį, ir išsikraustys
iš proto. Prisiminimui iš šio negyvo pasaulio parsivešiu keletą su
akmenėjusių smėlio plokščių.
Į Nuadibu vienas nėjau. Ėjome dviese. Ir tai nejauku tarp vietinių - vien juodų keistai apsirengusių žmonių. Vyrai vaikšto kaip
apaštalai su didžiausiais iki žemės chalatais (nežinau, net kaip tą
drabužį pavadinti). Tai lyg savotiškas didelis maišas, kuriame yra
skylė galvai ir dar kažkaip prakišamos rankos. Moterys apsivyniojusios didžiausią gabalą medžiagos. Matyti veidas ir truputis kojų
su metaliniais žiedais. Vietinių gyvenvietė atrodo baisiai skurdžiai:
lūšnelės iš kelių lentgalių ir skardos gabalų remiasi viena į kitą. Čia
ir žmonės, ir ožkos, ir buivolai kartu. Visur visų vienodos teisės. Čia
kaip Indijoje – gulintį gyvulį apeina.
Kaip judvi? Kaip sekasi gyvent be manęs? Labai laukiu laiškų.
Ir atsiųskit, jei bus galimybė, kokią nors knygą anglų kalba. Noriu
pasitobulint. O tiek, kiek moku, man labai pravertė ir Santa Kruse,
ir Nuadibu...
1975 spalio 22 d. Mauritanija, Nuadibu.

Mano brangi dukryte, sveika gyva. Apkabinu, bučiuoju daug
daug...
Labai pergyvenu dėl tavęs. Mintyse visad lydžiu tave per
gatvę, saugau, kad kas nenuskriaustų... Tu esi mūsų šeimos gėlė, o
gėlę visi turi saugot ir branginti.
Mūsų laivo stiebai linguoja prie Afrikos krantų. Vandenyno
paviršiuje, tykodami grobio, plaukioja rykliai. Lyg auksas blizga
geltoni karališkųjų makrelių šonai. Jų krūtinės pelekai ryškiai
mėlyni ir atrodo lyg papuošalai. Gražesnės žuvies Atlanto vandenyne nesu matęs. O įdomiausia čia – skraidančios žuvys. Jos net
perskrenda per laivą. Atrodo tartum paukščiai. Taip pirmą kartą
aš ir pagalvojau. Vandeny jų priekiniai pelekai suglausti, ir atrodo
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Ž. Naujoko navigacinės priemonės
po Jūreivystės mokyklos baigimo saugotos daugelį metų.

jos kaip visos paprastos žuvys. Kada skraidančios žuvys iššoka
iš vandens, išskleidžia pelekus ir iš jų pasidaro sparnai. Skraido
po vieną ir būriais. Jokie vandenyno plėšrūnai negali jų pagaut.
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Daug skraidančių žuvų naktį nukrenta ant laivo, nes jas apakina
šviesos. Mes jas renkam ir paleidžiam skraidyti toliau.
Eridutėle, kiek daug Afrikoje saulės ir kokie begaliniai smėlynai.
Kiekvieną metų dieną galima degintis pliaže, kvėpuoti sausu oru
ir maudytis šiltuose ekvatoriaus vandenyse. Negriukai čia taip kas
dieną ir siunta po pliažą. Bet jie neturi mokyklų, erdvių, gražių
klasių, uniformos. Jiems klasę atstoja kiemas, kur susėda tiesiai ant
žemės ir klausosi mokytojo. Pamatę mus, pradeda mojuot rankutėm,
šypsosi ir kažką kalba sava kalba.
Esu sveikas. Tik liūdžiu, kad esam išsiskyrę. Nieko nepadarysi.
Tokia jūreivių ir jų šeimų dalia.
Linkiu sėkmės moksle, geros sveikatos. Būk drausminga, padėk
mamytei.
Bučiuoju abi daug daug kartų. Tėvelis.
VŽT-4577 „LIELVARDE”
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PRIE
MAURITANIJOS KRANTŲ
Nei per vieną parą, nei per mėnesį ar metus tokios didžiulės žvejybos įmonės, kokia buvo „Jūra“, kapitonu netampama.
Prieš tai buvo ilgas tūkstančiais jūrmylių išmatuotas kapitono
kelias pasaulio vandenynais. Ta patirtis sukaupta po kruopelytę, ji įrėžė savus išgyvenimų pėdsakus.
Ryškų prisiminimų taką paliko ir aštuonkojų žūklė prie
Mauritanijos krantų. Mūsų senojo Lietuvos kaimo žmonėms,
ko gero, taip ir liks nesuvoktas tų jūros gyvių skonis. Kiek grįžęs kapitonas savo mamai bepasakojo apie jų naudą, ši vaišių
pabaigoje paprašė, kad sūnus nuneštų tuos „vabalus“ už jaujos ir pakastų. Dar gražiau buvo su žmonos Joanos giminaičiais nuo Mosėdžio. Priruošė Naujokai visko, o kaip delikatesą – aštuonkojų mišrainę. Gi mielieji sveteliai stūmė ją į kraštą
teisindamiesi, kad... mišrainės su „lašiniais“ jie valgyti nepratę. Nebuvo prie tų „lašinių“ pratęs ir Žydrūnas Naujokas, kai
jo vedamas laivas 1975 metais atsidūrė prie Mauritanijos Islamo Respublikos krantų. Tai, anot kapitono, buvo puiki ne
tik specifinės žūklės, bet ir tarptautinės diplomatijos mokykla
bendraujant su mums nepažįstamo pasaulio ir kultūros žmonėmis. Jis prisimena:
„Labiausiai atmintin įstrigo ne pati specifinė aštuonkojų,
kurių kalnai krutėjo, ropojo laivo denyje, žvejyba. Tuos gyvius
buvo galima sutramdyti tik skubiai numainavus (nuleidus) į
laivo triumą su minus dešimt ar daugiau laipsnių šalčio. Su aštuonkojais, prityrusių samdytų specialistų dėka, susitvarkėme.
Perpratau ir musulmoniško pasaulio gyvenimo būdą: jei atėjo šventoji maldos valanda – netrukdyk, nors laivas skęstų ar
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atūžtų cunamis. Veikė tik labai gera dovanėlė – gardžiai pavalgyti tokioje laivo vietoje, kur Alachas nusidėjėlio nematytų.
Tačiau kartais taip nutinka, kad, rodos, viską sutvarkęs
laive, nelaimės gali sulaukti krante, kur jos negali nei numatyti, nei nujausti. Tokia bėda, vos nekainavusi mano ir kolegos
galvų, nutiko vieną karščiu alsuojančią dieną išėjus pasižiūrėti... dykumos. Kaitra. Apsivilkę tik marškinėliais ir užsivožę
kepuraites nuo saulės dviese patraukėme pragarišku karščiu
alsuojančia Sachara, kur įkaitęs oras virpėte virpa be jokio vėjelio pūstelėjimo. Einame, einame. Už vieno gūbrio – kitas. Nei
galo, nei krašto. Pavargome. Nutarėme sukti atgal. Vėl vėžliname kepinami saulės kur akys mato. Staiga atsidūrėme tarp
kietų smėlio suspaustų luitų. Kaip vėliau paaiškėjo, musulmonų kapinėse. Staiga pasigirdo automato salvė. Sustojome.
Apsidairėme. Mus sustojusius pasiveja ginkluotas pasienietis
ir varosi į būstinę, kuri vos matoma iš po smėlio kauburio. Ten
paaiškėja, kad pažeidėme valstybinę sieną. Pasirodo, kažkur
dykumoje vyko karas dėl Vakarų Sacharos, o mus dėl kolegos
tamsaus ispaniško gymio palaikė šnipais. Kur, kada, nematėme jokių sieną žyminčių ženklų. Ta riba buvo dykumoje styrojęs vienišas stulpas. Pasieniečiai išsikvietė policiją. Nepadėjo
jokie aiškinimai, kad esu laivo, kuris prie Mauritanijos krantų
gaudo aštuonkojus, kapitonas. Kad manęs laukia įgula, kuri
negali be kapitono išplaukti į žūklę.
Iš vietinių, kurie svečiuodavosi laive, žinojau, kad už
miesto yra gili smėlio duobė, kurioje nusikaltėlis gali atsidurti
be jokio teismo, ir karšta saulė bei įkaitęs smėlis kūną greitai sunaikina. Laimei, vežami per miestą atvirame furgone,
kuriame mus saugojo du rusiškais kalašnikovais ginkluoti
policininkai, sutikome laive dažnai viešėdavusį Prancūzijoje
studijavusį vietinį jaunuolį Farą. Jį pašaukiau vardu. Atsisuko.
Suprato, kad patekome į bėdą. Greta buvo ir Prancūzijos pasiuntinys, su kuriuo irgi pasisveikinau. Policijoje pasakė, kad
reikės laukti išvykusio teisėjo – artėjo šventoji musulmonų
maldų valanda. Visi, metę darbus, užpakalius pastatė į dangų.
Mano bendražygis klausia, ką mums daryti. Sakau, nesidairyk, klaupkis keturpėsčias ir šaukis Alacho. Netrukus atvažiavo Tarybų Sąjungos atstovas Mauritanijos žvejybos zonai klai-
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Ž. Naujoko įgula tarp vietinių Afrikos gyventojų.

pėdietis kapitonas Vasilijus Michasko. Matyt, anuomet sovietų
įtaka buvo net aukščiau Alacho. Vos pasirodžius atstovui, buvome išlaisvinti be jokio teismo. Sprukome, kiek kojos neša, į
laivą, kur blaškėsi sunerimusi įgula. Laimingai užkopę trapu į
savo plaukiojančius namus, ilgai į dykumos pusę net pažvelgti
negalėjome, nors ji apie save karštomis dulkėmis primindavo
kiekviename žingsnyje.“
Jei ne laimingas atsitiktinumas gatvėje sutikus Farą ir
Prancūzijos pasiuntinį, kažin ar įgula būtų sulaukusi pasivaikščioti po dykumą išėjusio kapitono, o artimieji Klaipėdoje – tėčio ir šeimos maitintojo... Tačiau sovietmečio laiškuose
apie tai, kas nutiko dykumoje, neužsiminta nė žodeliu. Tai
būtų kainavę, ko gero, vizą ar kapitono regalijas.
1975 rugsėjis. Mauritanijos Islamo Respublika, Nuadibu.

VŽT-4577 „LIELVARDE“
... esu be galo judviejų išsiilgęs. Visas džiaugsmas – prisiminimai
iš mūsų turistinės kelionės po ežerų kraštą. Čia, Afrikoje, kur viešpatauja Sacharos dykuma, dienos, kartu praleistos prie Dubingių ežero,
jau virto pasaka. Skaudus ilgesys perveria lyg kulka pagalvojus, kiek
tūkstančių kilometrų dabar skiria mus. Aš Afrikoje ir mažytę šio
pasaulio dalį padovanosiu judviem atvirutėse ir laiškuose.
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Kokia keista man atrodė Afrika, kai iškėlę TSRS ir Mauritanijos vėliavas įplaukėm į Nuadibu uostą (senas pavadinimas Port
Etjen), esantį Cap Blanc pusiasalyje. Kiek akys užmato – beribiai
smėlynai. Kiek daug reikėtų atimti iš Lietuvos, kad pasidarytų
panaši į Mauritaniją. Skaudu rašyt: miškai, ežerai, pievos, gėlės...
Mauritanija – tai gelsvi smėlynai ir negailestinga karšta saulė.
Mauritanija visa baisioje Sacharos dykumoje. Septynis metus
iš dangaus nenukrito nė lašo vandens. Išdžiūvo šuliniai. Daug
mauritaniečių mirė nuo troškulio. Apie tą sausrą rašė ir mūsų
laikraščiai, žurnalai. Bet grįžkim prie Nuadibu uosto. Jis yra
įlankos gale. Prie krantinės ir beveik palei visą pakrantę neaukšti, vieno–dviejų, retai – trijų aukštų firmų pastatai, kur įsikūrę
daugelio pasaulio šalių verslai. Šie balti pastatai ir sudaro tikrą
miesto vaizdą. Už jų – Čera, vietinių gyvenamas kvartalas su
labai skurdžiomis lūšnelėmis. Uostas mažas. Krantinė nedidelė.
Prie krantinės mūsų, ispanų, Kuveito, japonų ir korėjiečių žvejybiniai laivai. Paduodam ir mes savo švartavimosi lynus. Laivas
sustoja. Afrika! Karšta. Vėjas neša Sacharos smėlį. Krantinėje
juodi žmonės, apsirengę tarsi vaiduokliai. Saulė leidžiasi geltona
geltona kaip ir smėlis.
Visur ekvatoriuje persekioja karštis. Vandenyne ir tai nuo jo
nepasislėpt. Tvanku. Sidabras termometre žemiau +30ºC beveik
nenusileidžia. Vietoj šalto vandens iš kranų bėga sušilęs vanduo. Jį
pilam į indus ir kišam į šaldytuvus. Ne visi gali miegoti kajutėse,
nors kondicionieriai veikia visu pajėgumu. Budintis mechanikas
sėdi koridoriuje prie laiptų į mašinų skyrių. Ten +40ºC . Tik mūsų
Koulibaly, vietinis juodukas, ramiausiai dirba prie įrengimų, ir nė
vieno prakaito lašo ant jo veido.
Rugsėjo 10 dieną Nuadibu uoste savo laive suruošiau pietus
mūsų pasiuntinybei. Atvyko keturiese. Pirmą tostą pakėliau už suteiktą garbę, antrą – į visų sveikatą. Trečiasis tostas – atsakomasis į
kapitono sveikatą.
Žūklė sunki. Vis keliaujame su tralu iš vienos vietos į kitą. Nuo
tiltelio nusileisti į kajutę nėra kada. Pagal sugautas tonas esame
penkiomis paromis priekyje. Visą produkciją atiduodame firmai
„IMAPEC“, o iš jos produkciją perka korėjiečiai. Jie ir dirba čia
priėmėjais. Anksčiau priėmėjais dirbo ispanai, buvo lengviau. Korėjiečiai baisiai priekabūs: jei sugeba nutraukti aštuonkojui koją, jį
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Afrikos žvejybos motyvai Ž. Naujoko jūrlapiuose.

laiko blogu. Dirbame po penkias paras. Šeštą plaukiame į Nuadibu
atiduoti krovinio.
Šis laiškas keliaus per TSRS ambasadą, į Maskvą. Turėtumėt
greit gauti. Saugokit save! Iki susitikimo prieš Naujus metus!
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VIETINIŲ „PAGALBA”
1975–1976 metais žūklėn prie Mauritanijos Islamo Respub
likos vidutinįjį žvejybos tralerį (VŽT) „Lielvardė“- 4577, kaip
įprasta, vedė kapitonas Žydrūnas Naujokas. Pradžioje viskas
klojosi neblogai. Jau anksčiau kapitonas buvo patyręs, kaip
reikia kalbėtis ir elgtis su vietiniais. Su niekuo nesipyk, visus, užsukusius į laivą, pavaišink islamo kraštuose vartojamu
maistu – vištiena, ryžiais, žuvimi. Ypač susibičiuliavo su laivo
agentu Fara, neblogai mokėjusiu anglų kalbą. Tačiau į laivą pas
vaišingą „sovietiką” užsukdavo vis daugiau lankytojų. Kiti įsidrąsino žuvų prisirinkti patys. Vienas toks „draugas“, prisigraibstęs rinktinių žuvų, jas susikrovė į džiuto pluošto maišelį
ir jau ruošėsi traukti savais keliais. Tai pamatęs kažkuris komandos narys lietuvišku supratimu vagį čiupo už pakarpos,
atėmė maišą ir išmetė iš laivo. To pakako, kad už valandos
į „Lielvardę“ prisistatytų vietinių tikrintojų armija. Pasirodo,
vagišiaus brolis dirbo uosto apsaugoje ir sukėlė tikrą ermyderį. Buvo iššniukštinėti visi laivo užkaboriai. Rasta džiovintų
smulkių žuvelių, žvejų pasiruoštų užkandai. Pažeidimas. Kapitonui rašomas protokolas, atseit, žvejojamos nestandartinės,
kurios pralenda pro tinklo akis, žuvys. Kapitonas tikrintojus
bandė sudominti turėtu Lietuvos auksu – gintaru. Nepadėjo.
Atvyko TSRS atstovas V. Michasko. Pamatęs, kad kapitonui
riesta, atskubėjo agentas Fara. Kapitonas paprašė komandą
tempti į denį vietinių taip mėgstamus skanėstus – ryžius ir
šaldytus viščiukus. Tikrintojai jau sodino kapitoną į prie krantinės šalia laivo stovėjusį automobilį, kai rankos mostu Fara
parodė į jį krauti ryžius ir viščiukus. Mainais kapitonas buvo
paleistas, bet „Lielvardės“ vyrams teko susiveržti diržus netekus maurams „padovanotų“ gėrybių.
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Dar liūdniau būdavo, pamena kapitonas, kai pagal profesinių sąjungų susitarimą į laivą dirbti buvo priimami vietiniai.
Apie darbą laive jie net žinoti nenorėjo. Savo kajutėse meldėsi
Alachui ir reikalavo gero maisto. Ir kad tik nebūtų kiauliena.
Reikėjo tik „mū“ (jautienos) ir „cip cip“ (viščiukų). Tokia tad
buvo Mauritanijos „pagalba“ mūsų žvejams.			
								
1975

spalis. Mauritanijos Islamo Respublika, Nuadibu.

VŽT-4577 „LIELVARDE“
... didelis judviem ačiū už paštą. Paštas – vienintelė gija, kuri
jungia mus per tūkstančius kilometrų. Ta gija – visas džiaugsmas.
Judviejų laiškuose daug klausimų, atsakysiu laiško pradžioje, nes
pabaigoje vietos lieka tik bučiniams.
Laikausi gerai. Prie ekvatoriaus karščių ir Afrikos smėlynų
pripratau. Iš pradžių buvo sunku, nes kankino troškulys, norėjau
gerti. Čia reikia saugotis žaizdų, ekvatoriaus klimate jos gyja daug
lėčiau. Praėjo jau du aklimatizacijos mėnesiai, ir galiu laikyti save
Afrikos gyventoju. Turiu daug pažįstamų vietinių. Smagu pasi-
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sveikinti susitikus. Miegu tris kartus per parą. Sudėjus į krūvą
penkias – šešias valandas. Žūklė sunki, nieko nepadarysi. Reikia
visą laiką būti tiltelyje. Spalio pradžioje „vabalai“ (taip mes vadinam aštuonkojus ir kitus gyvius) dingo. Kiek tas tęsis – neaišku.
Kaip rodo žvejų praktika, žūklė Mauritanijos vandenyse prapuola beveik mėnesiui. Prapuola visame rajone. Belieka „bėgti“ prie
Senegalo. Nieko, parodysim olimpinę ištvermę. Gaudysim tiek, kiek
galėsim. Rugsėjo mėnesį žūklė sekėsi labai gerai. Sugavom 70 tonų
galvakojų – beveik pusę reisinės užduoties. Į priekį „pasivarėm“ 13
parų. Dabar visos atsargos tirpte tirpsta. Jei nebūtų galvakojai ir
tunai prapuolę, būtumėm šį mėnesį planą ištempę. Per reisą iš jūros
dugno reikia pakelti 159 tonas žuvų. Realizuot, t.y. priduoti firmai
„IMAPEC“, turim 138 tonas už 88 tūkstančius rublių.
Brangi dukryte, Funtikas – mažas šuniukas. Kai įplaukiam į
Nuadibu uostą, jis inkšdamas ir lodamas prašo užkelt jį ant falšborto ar triumo, kad galėtų matyti krantą. Jo gimtinė Mauritanija, kur
amžina vasara, ir plaukti ten, kur būna žiemos, kažin ar jis sutiks.
Visą mėnesį Mauritanijos Islamo respublikoje buvo Ramadanas
(šventė, susijusi su pasninku). Žodis „ramadanas“ arabų kalboje
reiškia „karštąjį metų laiką“. Jis Šventuoju mėnesiu kalendoriuje
paskelbtas, kai ramadano metu pranašui Mahometui buvo apreikštas Koranas. Taigi, visą mėnesį mauritaniečiai badavo. Visą mėnesį!
Išbadėję jie vos dirbdavo. Kiti neišlaikydavo ir, netekę sąmonės,
nugriūdavo. Pasninko metu čia tik naktį, kada nemato Alachas, geriama arbatos, suvalgoma keletas kąsnių duonos. Dalis mūsų laivo
krovėjų nusižengė Alachui: neiškentę jie prašydavo „keptain čiopčiop“. „Čiop-čiop – reiškia valgyti. Ir aš vesdavausi juos į saloną,
duodavau duonos, užtepęs storai sviesto. Ir bandydavau nuraminti,
kad laivas metalinis, sienos storos, Alachas tikrai nemato.
Vaikystėje visada svajodavau apie jūrą ir svetimus kraštus. Toj
svajonėj didžiausią vietą užėmė Afrika, jos džiunglės, jos gyventojai. Ir štai po tiek daug metų svajonė išsipildė. Aš Afrikoje. Sėdim
su laive dirbančiu vietiniu Saidov tiltelyje ir grožimės ekvatoriaus
saulėlydžiu. Saidov juodas kaip anglis, tik dantys lyg balti brangakmeniai švyti burnoje. Jo kalba man visai svetima, ir nieko nesuprantu. Tik draugiškai šypsomės abu ir šį tą kaip nebyliai susirodome rankomis. Be vietinių laivo jūreivių turiu pažįstamų ir krante.
Tai Fara, Dua, Hajou, Ali ir kiti. Ypač gerai sutariam su Fara. Jis
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dirba „Agmak“ kontoroje, kuri aptarnauja mūsų laivus. Kiek daug
laivų bestovėtų, į mūsiškį visada ateina pirmiausia. Kaip ir aš, Fara
turi senjoritą (žmoną) ir vieną bambino. Jis kalba gimtąja kalba ir
prancūzų, o mudu susikalbam angliškai, nes abu tą kalbą mokam
vienodai. Mauritanijoje pagrindinės kalbos yra arabų ir prancūzų,
po to – ispanų ir anglų. Hajou tik baigęs mokyklą, o šneka kaip
tikras anglas. Nežinau, ar čia sugeba išmokyti svetimų kalbų, ar
patys gabūs. Pas mus baigia aukštąsias mokyklas ir tai taip gerai
nešneka. Truputį apie Dua. Jis – studentas. Studijuoja Nuakšote
filosofiją. Baigęs važiuos į TSRS, Prancūziją, Kanadą tobulintis.
Kiek daug aš judviem skolingas už savo keliones! O galiu atsilyginti tik laiškais ir pasakojimais apie tai, ką matau... Dabar apie
Maroko sostinę Rabatą. Rabatas yra ant stataus Atlanto vandenyno
kranto. Krantas atrodo lyg kalno šlaitas. Tarytum čia žemė buvo netikėtai nukirsta. Čia nėra kaip pas mus plačių, ilgų, smėlėtų pliažo
juostų. Miestas gražus. Labai daug tropinės augmenijos: palmių,
kaktusų, įvairių žydinčių krūmų ir medelių. Apelsinmedžių aplink
miestą ištisi miškai. Tačiau ir jie nepajėgia paslėpti gelsvos Afrikos
smėlynų spalvos. Rabate dangoraižių nėra. Tipiška tropinių kraštų
architektūra. Dauguma namų panašūs į baltos spalvos kaladėles.
Savo didumu Rabatas gali lygintis tik su didžiaisiais Lietuvos
miestais...
1975

lapkritis. Mauritanija, Nuadibu.

... sveikos gyvos. Esu be galo išsiilgęs judviejų ir namų. Viskas,
su kuo išsiskyriau, pasidarė labai brangu. Kajutėj kaip šventos
relikvijos kabo judviejų nuotraukos. Jos man tarytum gyvos... Aš
šnekuos ir sveikinuos... Ilgesys skaudus dalykas.
Dabar nusileidau į kajutę, kad pabūčiau su jumis ir parašyčiau
šį laišką, kuris, jei aplinka nepagerės, bus paskutinis šį reisą. Visą
laiką būsiu tiltelyje. Padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Kad
ir kaip besibaigtų reisas, tai bus didžiulė pergalė. O būtų ji šimteriopai lengvesnė, jei vandenynas būtų dosnesnis.
Taip sunku, kaip prie Afrikos, man dar niekada nėra buvę. Žiūriu į ramiai miegantį Funtiką ir pavydžiu jam šuniško gyvenimo.
Dirbom prie Cap Blanco iškyšulio. „Bėgom“ į šiaurę prie ispanų
Sacharos zonos, po to prie pietinio kanjono. Iš čia nukeliavom iki
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Timiriso iškyšulio ir dar į pietus beveik iki Senegalo. Visur tik trys
dėžės galvakojų (aštuonkojų, karakaticų, kalmarų) per trijų valandų
tralavimą. Bėk kur nori, visur jausiesi kaip vilkas tarp raudonų vėliavėlių. Niekur nėra išsigelbėjimo. O paprastai ruduo – geriausias
laikas gaudyti galvakojus. Neatitinka metai metų.
Spalio mėnesį šiaip taip užbaigėm planą. Trūko poros tonų,
bet užtat su realizacija viskas tvarkoj. Spalio 31 turėjome sugavę
100 tonų. Iki reiso užduoties liko 29 tonos. Rugsėjo mėnesio planą
įvykdėm 145 proc., o spalio – tik 55 proc. Nė vienas laivas neįvykdė
spalio mėnesio plano. Visi tik po pusę. Taip pat pradėjom ir lapkritį.
Vienos paros normą vos įvykdom per dvi paras. Jei žūklės aplinka
nepagerės, prašysiu parų ieškojimui.
Mūsų sugauti aštuonkojai, karakaticos, kalmarai ir daugelis
žuvų matuojami dėžėmis, kurias gavom iš „IMAPEC“ firmos.
Viena dėžė skaičiuojama kaip 40 kg (kartais ir mažiau) produkcijos.
Taip skaičiuoja korėjiečiai. Kai priėmėjai buvo ispanai, viena dėžė
galvakojų su ledu sverdavo 55–60 kg. Pyktis negali. Taika ir draugystė svarbiau.
Užteks apie galvakojus. Dabar apie Afriką ir vieną jos „stebuklų“, kurį teko pamatyti spalio 27 dieną, išplaukus iš Nuadibu
uosto į Atlanto vandenyną. Diena buvo graži, saulėta. Vandenynas
ramus. Jūreiviškai šnekant – mirtinas štilis. Pietų pusėj per visą
pakrantę atsirado pilkas plevenantis šydas: lyg dūmai, lyg debesis.
Virš to „šydo“ matėsi antras apvirtęs vandenynas, tarytum atsispindėtų veidrodyje. Ir pats didžiausias „stebuklas“ – laivai tame
vandenyno paviršiuje plaukė apsivertę, stiebais žemyn. Tik įsivaizduokit: vandenynu plaukia didžiulis laivas, ir tas pat laivas plaukia
dangumi apsivertęs. Iš kiekvieno laivo, buvusio miražo rajone,
pasidarė du laivai, iš vieno vandenyno – du vandenynai. Tik tai, ką
sukūrė miražas, buvo apversta aukštyn kojom. Miraže laivai tartum
skrido dangumi dugnais į viršų. Šis miražas antras, matytas mano
gyvenime. Pirmą mačiau prie Labradoro tarp aisbergų. Afrikos
miražas įdomesnis.
Su pasiuntinybės mašina buvom nuvažiavę į Kansado, prancūzų rojų. Kelias eina Mauritanijos ir ispanų Sacharos pasieniu, nes
Cap Blanco pusiasalis priklauso jiems per pusę. Kansado – tai tikra
oazė Sacharos dykumoje. Čia ir palmės, ir afrikietiškos pušys. Namai visi lyg sniegas balti. Dauguma dviejų aukštų. Yra pora namų

59

ir keturių aukštų. Vienas iš jų – koledžas. Jo kieme po palmėmis,
nusifotografavome su vietiniais. Architektūros požiūriu gražiausias pastatas yra musulmonų bažnyčia su spiralės formos bokštu.
Jos kieme krūva akmenų. Maldos ritualas reikalauja melstis pasiėmus akmenį. Svarbiausias pastatas Kansade – pasaulinės reikšmės
ligoninė. Dirba geriausi Prancūzijos daktarai. Daro visas operacijas
ir gydo visas ligas. Mums tai labai gerai. Kas beatsitiktų,, visada
išgydys.
Dar apie žūklę. Vyriausiosios Vakarų valdybos (Glavko) viršininkas Šinkariovas pasveikino mūsų laivo įgulą už gerus trečio
kvartalo rezultatus visasąjunginiame lenktyniavime. Nors sąlygų
nėra, mūsų laivas dirba neblogai. Būtume jau netoli plano, jei
nebūtų uždraudę gaudyti tunų. O uždraudė todėl, kad kai dingo
galvakojai, visi laivai pradėjo varyti firmai tik žuvis, kurios neturi
realizacijos ir yra jiems nuostolingos.
Baigiu savo laišką. Lieku svajodamas apie susitikimą gruodžio
27 dieną!..
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„KONTRABANDA“
Istorija apie tai, kas ką kontroliavo ir sekė, prasidėjo klaipėdiečiams žvejams gerai pažįstamame Las Palmo uoste, apie
kurį taip gražiai kapitonas rašė artimiesiems laiškuose. Tačiau
tikrovė buvo kitokia. VŽT „Lielvardė“ po sunkaus darbo prie
Mauritanijos krantų užsuko poilsio į Las Palmą. Ten žvejus
pasitiko didžiajame traleryje, vadinamame tiesiog „superiu“
viešėjusi „Rybchoz“ (Žvejų ūkio) delegacija. Ji domėjosi tokių
darbo arkliukų, kaip VŽT, darbo ir gyvenimo sąlygomis. Domėjosi, ko gero, teoriškai, nes nelabai nutuokė, kas tokiame
laive vyksta vidury baltos dienos jų panosėje. O vyko tai, ką
šio uosto vertelgos (žvejų vadinami barygomis) suplanuodavo
dar sovietų žvejų laivui įplaukiant į uostą. Jie iš laivo agentų
sužinodavo, kada, kur įplauks laivas, ir iš anksto užimdavo
savo pozicijas, tykodami laimikio. Toks „baryga“ kateryje su
labai galingu varikliu įsitaisė ir prie „Lielvardės“ dešinio borto
netoli škaputo. Mažiausiai pastebimoje vietoje. Aplink ramu,
saulė, dangaus žydrynė. „Rybchozo“ atstovai su laivo kapitonu kalbasi denyje prie atviro triumo. Ir visų jų akivaizdoje
pasirodo jūrininkas su nedidele terbele. Ramiai pereina denį ir
sustoja prie škaputo, kur ant vandens plūduriuoja „barygos“
kateris. Jame šeimininkas apsimeta miegančiu ar besilepinančiu saulės voniomis. Guli sau aukštielninkas, o iš marškinių
kišenės pūpso krūva banknotų. Neatlaikydavo kai kurių vyrų
širdys pagundos užsidirbti. Dar sekundė ir jūrininko ryšulėlis
specialia virvute pririštas nukrenta į katerį. Dar po sekundės
ta pačia virvute pinigai iš „barygos“ baltinių kišenės atsiduria
jūreivio rankose. Jis ramiai pinigus paslepia užantin ir nueina
į kajutę. Kai svečiai paliko laivą, kapitonas pasikvietė drąsuolį
ir papriekaištavo tėviškai įspėdamas, kad tokius darbus reikia
atlikti sulaukus tamsos, o ne vidury baltos dienos.
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Netrukus „Lielvardei“ grįžus į Klaipėdą ir kapitono tiltelį
palikus įvairiems tikrintojams, liko tik saugumo atstovai. Vienas jų kapitono mandagiai pasiteiravo, ar prie paruošto vaišių
stalo gali pasikviesti savo atstovą laive. Po minutės kajutkompanijoje su profesijos bičiuliais guviai sveikinosi Las Palme su
„baryga“ mainikavęs jūrininkas...
1976 vasaris. Centrinis Rytų Atlantas,
Mauritanijos Islamo Respublika.

... vėl išsiskyrimo skausmas keliauja su manimi po pasaulį.
Sunku įsivaizduoti, kad buvome kartu daugiau kaip mėnesį. Dabar
man tai atrodo tik sapnas. Kol grįšiu, mintyse kas dieną, kas minutę
būsiu su jumis.
Iš Klaipėdos išplaukėme vasario 9 naktį. Miestas miegojo. Už
jūros vartų viešpatavo tamsi naktis, kurioje mes dingome kaip vaiduokliai. Išskyrus judvi, niekas manęs tada nepasigedo.
Vasario 11 ryte, prašvitus, prie Lantifo plūduro sulaukėme locmano. Susėdom su locmanu mano kajutėj ir tarėmės dėl plaukimo į
Štralzundą. Kelias ilgas. Keturias valandas reikia plaukti kanalais,
esant švariam vandeniui, o dabar – ledas 15 cm storio. Locmanas
teiravosi apie mašinos galingumą, korpuso tvirtumą. Klausė, ar
sutinku plaukt per ledus. Reikėjo rizikuoti. Laikas brangus. Su
locmanu užlipom ant tiltelio ir skubinomės pirmyn. Korpusas,
lauždamas ledus, taip virpėjo, kad atrodė, jog subyrės visas laivas.
Kankintis ilgai neteko. Už pusvalandžio laivas patyrė „infarktą“:
sustojo, užgeso visi varikliai, dingo elektra, išsijungė visi navigaciniai prietaisai, radijo stotis. Praradom bet kokį ryšį su pasauliu.
Ledai užkimšo kingstonus ir nustojo šaltas užbortinis vanduo tekėti į variklių atšaldymo sistemą. „Lielvardė“ mirtinai nutilo. Aplink
tik baltas laukas ir Vokietijos krantai. Ar nereikės eiti į krantą
pagalbos? Po valandėlės „Lielvardė“ vis tik atsigavo. Sustukseno
jos širdis ir, didžiai drebėdama, vėl pajudėjo. Truputį paplaukė,
kovodama su ledais, ir vėl gavo „infarktą“. Tų „infarktų“ buvo
daug. Gerai dar, kad prieš sutemstant pasiekėm Štralzundą. Ir tai
tik dėl priešinga kryptimi praplaukusio karavano su ledlaužiu,
kuris išlaisvino ir mums kelią. Daug netrūko, kad būtume apsinakvoję tarp ledų, nes naktimis kanalas neveikia ir locmanai nedirba.
Kviest ledlaužio nenorėjau – papildomi pinigai. O mechanikai tai
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prisikankino, nes iš kingstonų ledus kabino rankomis. Po to visi
slogavo.
Didžiosios kelionės per ledus į Štralzundą metu aš iki soties prisigrožėjau Vokietijos peizažais. Iš kairės kanalo pusės – žemynas, iš
dešinės – Riugeno sala. Žemyno krantai daugiausia lygūs, neaukšti.
Riugenas vietomis labai priminė mūsų Neringą: kalvos, pušynai,
gražios pakrantės su gyvenvietėmis. Sniego niekur nesimatė. Kanale puikavosi daugybė gulbių. Iki Štralzundo prasilenkėm su keliais
šimtais. Kur tik properša, ten būrys gulbių.
Štralzundas! Pirmiausia pasirodė trys didžiuliai bažnyčių
bokštai, po to – „Volkswerft” laivų statykla, pats miestas iš viduramžių pasakos ir didžiulis pakeliamas tiltas, jungiantis žemyną
su Riugeno sala. Pirmas įspūdis – atrodo, kad pamatei viduramžių
miesto dekoraciją teatro vaidinime. Namai raudonų plytų ir čerpių,
daugiausia nedideli. Vakare ir kitą dieną, kai vaikščiojom po miestą, atrodė, kad atsidūrėme vokiškų namų muziejuje. Architektūra
vis skirtinga. Matėm bažnytėlę pajuodusiom plytom, apaugusią
vijokliais. Lentelėje perskaitėm, kad bažnyčia pastatyta 1400 metais.
Prie uosto apžiūrėjom viduramžių sandėlius, labiau panašius į pilis.
Ant vieno jų sienos mačiau pritvirtintą didžiulį burlaivį, iškaltą iš
akmens gabalų. Tai savotiška akmens mozaika. Štralzundas beveik
per pus mažesnis už Klaipėdą. Gyventojų teturi 70 tūkstančių. Jis
primena senus miestus Kaliningrado srity. Naujo rajono nemačiau.
Vokiečiai senovinio architektūrinio ansamblio negadina. Nauji namai su keturiais kampais ir keturiom sienom toli užmiestyje.
Tavo, Janytėle, krienai Vokietijoje padarė sensaciją – pravirkdė
pasienio sargybos karininkus. Vienas net rankom pradėjo daužyti
sau į šonus ir šaukt: „kaput! kaput!“. Mat jis pakabino kupiną
šaukštelį ir į burną. Dėl raudonos spalvos krienai buvo palaikyti
kažkuo kitu. Man, aišku, derėjo duoti instrukciją. Viskas baigėsi gerai. Išgelbėjo tavo nuotrauka. Mano frau vokiečių karininkams labai
patiko, tai galiausiai paprašė padėkoti už tokį stiprų patiekalą.
Vasario 28 dieną įplaukiam į Mauritanijos Islamo Respublikos
uostą Nuadibu. Pateikiam valdžiai krūvą laivo įgulos sąrašų anglų
kalba, pasus bei kitus dokumentus. Lauksim priregistravimo ir licencijos, specialaus leidimo gaudyti aštuonkojus. Po to pasikrausim
ledo ir į vandenyną.
Klausausi pasitarimų. Nieko gero: 2-4 dėžės per vieną tralavimą.
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Tas pats, kas ir praeitą reisą. Nejaugi man metus išbuvus Mauritanijoje nenusišypsos laimė?...
1976 kovas. Afrika, Mauritanijos Islamo Respublika.

...kovo 1-oji, pirmadienis, „Lielvardė” Nuadibu uosto reide,
nuleidusi inkarą. Sugrįžimas į Mauritaniją buvo jaudinantis. Dar
reide, belaukiant valdžios atstovų, prie borto prisišvartavo Vygando
(pastaba: Žydrūno Naujoko brolis – kapitonas Vygandas Naujokas)
laivas. Stiprūs apsikabinimai. Klausimams ir atsakymams nebuvo
galo. Tuo metu krante jau nerimavo TSRS pasiuntinybės atstovas
Vasilijus Michaska. Teko vėl susitikti su mauritaniečiais Fara, Saidov, Haju, Ali, Achmed...
Tik atplaukę į žūklės rajoną baigėm komplektuoti įgulą. Komandos skaičių užbaigė Funtikas, prieš tai turėjęs daug baimės. Prisišvartuot prie VŽT-44 neleido bangavimas. Tada numetėm jiems
ilgiausią virvę. Laikini šunelio šeimininkai įkišo jį į maišą, užrišo
ir pririšo prie mūsų paduotos virvės vidurio. Taip Funtikas pradėjo
kelionę į savo „namus“. Virvę traukėm kaip galėdami atsargiau, bet
atstumas tarp laivų buvo per didelis, ir maišas pusiaukely pradėjo
pasinert į vandenį. Funtikas lojimu pradėjo šauktis pagalbos. Vargšas persigando kaip reikiant, nes maiše negražiai padarė. O gal tai
buvo kerštas už tokią nevykusią kelionę? Iššokęs iš maišo, Funtikas
pasileido bėgti ant tiltelio. Su kiekvienu senu įgulos nariu jis pasisveikino snukeliu trindamasis į kojas, laižydamas rankas ir smarkiai
vizgindamas uodegą. Iš džiaugsmo visas virpėjo. Kai pasisveikinimo ceremonija baigėsi, labai nustebom dėl šunelio elgesio – jis
pradėjo pulti ir loti ant mūsų naujų įgulos narių, kurių praeitame
reise nebuvo, tarsi sakydamas: „Aš jūsų nepažįstu ir marš lauk iš
mano laivo“.
Mauritanijoje šis tas pasikeitę. Gatvėse daugiau kareivių, daugiau postų, daugiau uždraustų zonų. Taip bus iki tol, kol Jungtinių
Tautų organizacija įstatymiškai pripažins Ispanijos Sacharą nepriklausoma valstybe. Milžiniška 280 tūkstančių kv. km ploto dykuma
vadinsis Sacharos Arabų respublika. Besipešančios šalys – Mauritanija, Alžyras, Marokas – atrodo, nieko negaus...
Žūklaut sunku. Ne todėl, kad mažai aštuonkojų, bet todėl, kad
neturim, kur jų dėti, nes nėra dėžių. Per praeitą ekspediciją, kai dirbo vidutiniškai septyniolika laivų, dėžių vos užtekdavo. Šioje ekspe-
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dicijoje laivyną padidino dvigubai, iki trisdešimt septynių, o dėžių
skaičius liko tas pats. Kad šiek tiek būtų galima dirbti, triumuose
darom brezentinius „gardus“ ir verčiam ten galvakojus, maišydami
su ledais. Vis tiek už poros dienų reikia plaukti į uostą.
Nors aplinkos geros nėra, planą beveik tempiam. Rašau „beveik“, nes gaudom mažiau laiko, negu „lakstom“. Tai bėgam į uostą
išsikraut, kad „garduose“ nesusigadintų galvakojai, „bėgam“ prie
vieno tanklaivio – kuro, prie kito – vandens, tai vėl į uostą (nors ir
mažai teturi sugavęs aštuonkojų, nes grafikas suiro dėl Mauritanijos švenčių), tai kokia bėda verčia spaust prie bazės (dažniausiai
remonto reikalais).
Šį reisą man lengviau, nes praeitame išstudijavau Mauritanijos
rajoną ir žinau, kur gali būti galvakojų ir kur jų nėra...
1976 kovas. Afrika, Mauritanijos Islamo Respublika.

...Darbas Mauritanijos ekspedicijoje darosi vis sunkesnis ir
įtemptesnis. Dėl didelių firmos „IMAPEC“ reikalavimų, stovime
krante labai trumpai. Viską atliekame paskubomis ir pro Konrado
iškyšulį spaudžiam link Cap Blanc gaudyt aštuonkojų. 40 tonų
reikalauja firma per parą, jei ne – griūva sutartis. Dirbt uoste dabar
sunkiau, nei bet kuriuo kitu metų laiku. Dėl vėjų, potvynių ir uosto
akvatorijos mažumo švartavimosi prie krantinės operacijos sunkios.
Aukštasis pilotažas. Kartais, atsakingiausiomis sekundėmis mašina
nespėja sudirbti atgal ir tada... VŽT-4559, nors ir buvo atidavęs
inkarą (švartavomės tik su inkarais), rėžė tiesiai į krantinę. VŽT4570 išlėkė ant slypo, esančio prie krantinės galo. Čia išlėkė ant seklumos ir VŽT-4375... ir t.t. Baudų didumą sunku įvardinti. Visos
prasideda milijonais ugijų (vietinis piniginis vienetas „ouguiya“).
Narui tik už iškvietimą reikia mokėti 10 000 ugijų. Vos per plauką
mes išsivertėme be jo. Padarėm klaidą naktį. Nedaug pasislinkdami
krantine į priekį, palikome inkarą toj pačioj vietoj. Reikėjo iš naujo persišvartuoti. Už mūsų švartavosi japonas „Taiko Maru“ ir
savo inkarą užmetė ant mūsų. Nuplaukdami nuo krantinės gavom
pakelt ir jo inkarą, kad išlaisvintumėm savąjį. „Lielvardė“ atsidūrė
kvailoje situacijoje: mašina negalėjo dirbti, kad neužvyniotumėm
ant sraigto japonų inkarinio lyno. Pradėjo nešt ant krantinės, prie
kurios laivų buvo kaip miške medžių. Spėjo priplaukt latvių VŽT4463 ir nutempti. Kad išsisuktų ir nuvilktų mus į nepavojingą
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Ž. Naujoko iš tolimųjų kraštų atvežtos kriauklės ir žiūronai,
kuriais jis naudojosi nuo 1969 iki 2003 metų.

nuotolį, latvių traleris turėjo įjungti visas variklio apsukas, kitaip
abu būtumėm susidūrę su užsieniečiais, prisišvartavusiais prie
krantinės. Šios operacijos metu vos nenuplėšėm japono nuo krantinės, bet, laimei, trūko jo lynas, naudojamas vietoj inkaro grandinės.
Ačiū Dievui, apsiėjom be Mauritanijos uosto darbuotojų pagalbos.
Reide „Taiko Maru“ priplaukė ir prisišvartavo prie mūsų atsiimti
inkaro. Kalti buvom abu, todėl nesibylinėjom ir be vertėjo pagalbos
japonų tralerio kapitono kajutėje išgėrėm buteliuką.
Vieną kartą, eidamas Nuadibu gatve, pajutau kažką prisiglaudus prie kojų. Ogi Funtikas atsiprašinėjo už savavališką išbėgimą
į miestą. Į laivą grįžom kartu. Funtikas mieste turi draugų, tai
kiekvieną kartą, kai įplaukiam į uostą, prašosi išleidžiamas į krantą.
Kai stovim neilgai, išleidžiam tik pasilakstyt ant krantinės, o jis,
mus apgavęs, spaudžia į miestą. Dabar taip nebedaro, nes buvo
nubaustas.
Nepykit, kad laiškus abiem rašau bendrai. Rašyti atskirai nėra
nei laiko, nei jėgų. Miegot ir tai neturiu kada. Miegas man – didelė
svajonė. Gal kaip nors ištempsim tą planą su visom eksperimentinėm ir paieškai skirtom parom...
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1976 balandis. Mauritanijos Islamo Respublika,
VŽT-4577 „Lielvardė”.

... sveikos gyvos, mano svajonių paukštės. Judvi tarytum žuvėd
ros lydite mano laivą, ir išsiskyrimo skausmas sumažėja. Be galo
dėkingas, kad galiu savo gyvenimą jūroje pasidalinti su judviem.
Jūra žiauri. Kiek daug joje ilgesio, skausmo, ašarų, prakaito. Kiek
daug savo gyvenimo metų joje nugramzdino jūreiviai. Laiškai tik
mažą dalelę nuneša į krantą – visa kita taip ir palieka bangų ošime.
Ačiū už nuoširdžią radiogramą. Atsiprašau, bet išpildyti jos
negalėsiu. Gal greičiau pražilsiu, gal susilpnės sveikata, bet skirti
viskam mažiau dėmesio negaliu. Įgula išplaukė uždirbti, todėl dėl
žūklės padarysiu viską ir Senegalo sostinėje Dakare ramia sąžine
sėsiu į lėktuvą. Kelionė į namus bus lengva ir labai trumpa. Bet
dabar – įtemptas, sunkus darbas.
Šį reisą Nuadibu uoste į laivą atvyko penki juodukai. Jų vardai:
Šecha, Soufi, Benna, Mahomed, Sadbu. Plaukti į jūrą nenori nė vienas. Visi išplaukė tik pirmą kartą. Dabar, geriausiu atveju, išplaukia
du, o kiti trys „serga”. Bet ir iš tų dviejų nieko gero. Jų darbą sunku
pavadinti darbu. Jie tik valgo (atskirai ir geriau), miega ir meldžiasi
Alachui. Ir dar prašo ranka parodyti, kur Nuadibu, ir pasakyti, kiek
kartų nusileis saulė, kol plauksim į jį. Atrodo, kad jie gimę šiame
pasaulyje gyvent be darbo. Bet ne, jie nedirba todėl, kad ir dykinėdami gauna pinigus.
Su kadrais laive didelė problema, nes trimis jūreiviais dabar
mažiau. Į koką (virėją) gaila žiūrėt. Be padėjėjo vos spėja laiku paruošti valgį. O dar mūsų juodukams „darbininkams” reikia ruošti
atskirus mauritanietiškus patiekalus. Miega po kelias valandas, kaip
zuikis. Denyje vienoje pamainoje dabar iš viso nelengva dirbti. Joje
tik trys žmonės, o mažų mažiausiai reikia keturių. Net aš einu padėt
statyti tralą. Logika paprasta: OŽLB sumažino jūreivių skaičių, nes
žino, kad mes dėl rublio tą darbą padarysim, nors ir „krov s nosa”.
Vienu žodžiu, duoda planą, ir draskykitės, kaip norit. Žmonių sumažino, uždarbius sumažino, plano – ne.
Šį reisą su manim – visas auksinis fondas iš praeito reiso. Vyrai
labai šaunūs ir savo darbe tikri asai. Man lieka džiaugtis. Tačiau
apie naujus įgulos narius nieko gero pasakyti negaliu. Naujasis
vyr. kapitono padėjėjas – niekam tikęs nei kaip žmogus, nei kaip
šturmanas... Dirba ne taip, kaip reikia. Kiek buvo vargo, kol išmoko
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teisingai statyti tralą. Apie švartavimąsi prie krantinės uoste negali
būti nei kalbos. Jau pusė reiso, o iš jo negirdėjau nei vieno protingo
patarimo... Bet su visais sugyvename gerai. Per savo gyvenimą
jūroje dar su niekuo nesipykau. Jūroje turi būti tik taika. Įgula – tai
šeima, kurios nariai dieną naktį kartu. Tai kaip pyktis?
Kaip visada truputis apie Funtiką. Jis tapo tikru užsienio
plaukiojimo „jūreiviu”. Labiausiai mėgsta „žvačką” (kramtomoji
guma). Dėl jos Funtikas viską padaro. Užtenka pasakyti: „Funtik,
„žvačka”, tuoj pradeda vaikščioti ant užpakalinių kojų ir kaukti.
Kaukimas reiškia: „labai noriu gumos”. Įsivaizduokit nedidelį šuniuką rudu kailiuku, didele riesta uodega, smarkiai kreivom priekinėm kojytėm, tupintį ant vairinės palangės ir kramtantį gumą.
Su firma „IMAPEC” santykiai blogėja. Mūsų atstovybė davė
įsakymą rinkti net ryklius ir visus jūrų velnius, nes firmos prezidentas pareiškė ultimatumą: jei nuo kovo 23 d. nepristatysim į
parą po 40 tonų, sutartis bus nutraukta. Tai padaryti, gaudant vien
galvakojus, neįmanoma.
Bet dėl nieko nepergyvenkit. Pas mane viskas tvarkoje. Viskas!
1978

gruodis. Angola, VŽTŠ-8138 „Alford”.

... siunčiu jums didžiausius sveikinimus, geriausius linkėjimus.
Kaip jūs gyvenate be manęs?...
Mūsų kelionė – vienas iš XX amžiaus stebuklų. Pirmadienį
prieš pietus buvome Angolos sostinėje Luandoje. Iš Rygos į Maskvą
važiavome pirmos klasės greituoju traukiniu. Traukiniu Kaliningradas – Maskva nebūtume spėję: išskridome sekmadienio vakare
20 val. Smagu buvo vėl įlipti į ištaigingą, modernizuotą oro lainerį,
skrendantį į kitą Žemės pusrutulį. Skridome dviejų laivų įgulos ir
daug afrikiečių. Laisvų vietų tokiuose reisuose, aišku, nėra. Naktį
buvome nusileidę Budapešte.
Angola – šalis su aukštom, uolėtom, saulės išdegintom, panašiom į Ispanų Sacharą, pakrantėm. Angolos pakrantės mūsų
negundo taip, kaip gundė Siera Leonės, Liberijos smėlėtos pakrantės
su palmių miškais. Ten mes įsivaizdavome esą rojuje. Čia to nėra.
Džiunglės čia toli žemyne.
Angolos sostinė Luanda stovi labai gražioj vietoj. Miestą ir
įlanką nuo vandenyno saugo tokia pat žemės juosta, kaip mūsų
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Neringa. Ta vieta, kurią matėme laikraštyje, vaikščiojau pačią pirmą
dieną. Tai pati gražiausia gatvė, einanti krantine, kurią skalauja
Atlanto vandenys. Luanda – gražus, egzotiškas miestas, primenantis man Kanarų salų miestus.
Lapkričio 24 d. išplaukėme į Lobitu. Lobitu, kaip ir Luanda, yra
vandenyno pakrantėje prie gražios įlankos. Vieta laivams stovėti
pasakiška. Įlanką nuo vandenyno taip pat skiria žemės juosta. Toje
Angolos neringoje portugalai sukūrė rojų: ištaigingiausios, viena
už kitą gražesnės, vilos, žydintys medžiai, kaktusai, palmės, gėlės,
drugelių pulkai... kiekvieną dieną ištisus metus ir amžius – saulė.
Į šį portugalų rojų angoliečiams buvo uždrausta įkelti koją. Dabar,
po revoliucijos, čia vaikšto visi. Lobitu miesto centras yra įlankos
gale. Čia ir prekybos uostas. Centras savo gražia architektūra ir
reklamom primena gražiausius Europos miestus. Visai kitas vaizdas
žemyno krante. Čia, nykiame, saulės išdegintame krante, skurdūs
juodaodžių kvartalai, labai primeną kvartalus Ispanų Sacharoje. Žemyno krantas pelenų spalvos. Atrodo, kad nuo negailestingos saulės
kažkada čia viskas degė ir liko tik pelenai.
Lobitu remontuojame laivą ir laukiame eilės stoti į doką. Dokas
mums buvo užplanuotas gruodžio 4 d., bet angoliečiai dirba labai
lėtai ir dabar kels tik 7 d. Doke angoliečių didžiausias būrys – kaip
skruzdėlių, senoviniais gramdukais valys nuo povandeninės laivo
dalies kriaukles. Visus kitus darbus atliekame savo jėgomis. Remontuot čia sunku, nes nėra kuo pakeisti išėjusių iš rikiuotės detalių.
Beveik kiekvieną dieną porai valandų vykstame į pliažą. Kiekvieną dieną, kaip Damoklo kardas virš mūsų pasirodo saulė. Kiekvieną dieną! Oro temperatūra virš +30°C. Vandens ne ką mažesnė.
Vidurdienį oro temperatūra artėja prie +40°C. Esu jau smarkiai
įdegęs ir į baltaodį nelabai panašus. Dabar Angoloje prasideda pats
karščiausias periodas.
Reisas truks 155 paras. Yra įstatymas, kuriame sakoma, kad
laivai, išbuvę jūroje 150 parų, turi teisę įgulos poilsio užsukti 3 paroms į užsienio uostą. Į Kanarų salas turėsime užsukti. Žūklausime
111 parų. Grįžt turime gegužės 11. Sunku bus suspėti sugrįžti, nes
ekvatoriaus zonoje laivų povandeninis korpusas smarkiai apauga
kriauklėm ir sumažina greitį iki 2 mazgų (3,7 km per 1 val.). Per
reisą turime sugauti 670 tonų žuvies ir iš jos padaryti 600 tonų
produkcijos už 344 tūkstančius rublių.

69

Angolos žemyninio šelfo (pakrantės vandenų zona) dugno reljefas toks, kaip ir prie Siera Leonės. Vietų, kur galima praeit su tralu,
maža. Didesnę dalį užima rifai (povandeninės uolos), koralų laukai.
G. Dzikas „palaidojo” 12 tralų.
Mūsų žūklavimas laisvas, nes patys šaldom. Žūklaut galime,
kur norim: mūsų valia. Į uostą (į kokį mums praneš) plauksim tik
atiduot pilno krovinio. Tai bus – -5 kartai per reisą.
Sveikinimo radiogramos su Naujais metais galit negaut, nes
priėmimo terminai seniai pasibaigė. Todėl sveikinu su Naujaisiais
1979 metais! Tikiu, kad jie bus mums gražiausi, turtingiausi ir
džiaugsmingiausi. Linkiu visoms visur sėkmės!
1978

gruodis. Angola, VŽTŠ-8138 „Alford”.

… mes jau pradėjome žūklauti. Žvejybinis periodas prasidėjo
nuo gruodžio 17. Žvejybinė aplinka prie Angolos krantų gera. Per
parą galima sugauti iki 8 – 10 tonų. Bet, kaip visada reiso pradžioje,
tralavimui lieka mažai laiko: įgulos narius reikia mokyti kaip dirbti,
kaip šalinti mechanizmų gedimus, o tų gedimų reiso pradžioje
daug. Buvusi įgula per praėjusį reisą pribaigė „Alfordą” visai. Iš
pagrindinio variklio išspaudė viską, kas buvo galima. Reikiamą
greitį dabar sunku palaikyti. Denio tralavimui skirtų mechanizmų
tai paleist neina, tai kokia detalė sulūžta, tai dar kas nutinka. Mano
ir šturmanų padėtis ant tiltelio kaip karo metu: tik ir žiūrėk, kur kas
trūks, kas sustos. Vakar, statant tralą, nėjo sustabdyt vajerų būgnų.
Vajerai (trosai, skirti valui vilkti) kaukdami pradėjo lėkti už borto.
Daug netrūko, ir būtume likę be viso tralavimo įrengimo.
Lobitu doke stovėjome šešias paras. Tos dienos, galima sakyt,
buvo praleistos pragare. Dokas stovi prie aukšto žemyno kranto,
kurį kasdien svilina saulė. Laivas – lyg labai įkaitusi viryklė. Kajutėse būti buvo neįmanoma. Nuo +37°C pradėdavo skaudėti galvą.
Tokia temperatūra – naktį. Dieną pakildavo iki +45°C, o kai kuriose
laivo patalpose net virš +50°C. Visi miegojo po atviru dangumi.
Naktimis vaikščioti po laivą reikėjo atsargiai, nes gali užlipti kam
nors ant galvos. Doke gavome išjungti visus variklius, kondicionierius, uždaryti visas vandens sistemas. Kartu su vietiniais naudojomės doko sanitariniais taškais. Elektros energija buvo tiekiama retai.
Virtuvėje elektrinė viryklė neveikė. Kokas su kambuzniku paėmę
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Kertant pusiaują, „Alford“
laivo kapitonui Ž. Naujokui
išduotas „dokumentas“.
1979 m.

produktus plaukdavo į kitą laivą, stovintį reide, virti valgio. Į doką
stojome su didele krūva šiukšlių ant denio. Reide išmest negalima,
didelės baudos. Ant tų šiukšlių jūreiviai kibirais pildavo chlorkalkes, kad sumažintų musių debesis ir kvapą.
Doke pamačiau „Alfordo” povandeninę dalį. Tai ištisos kriauk
lių džiunglės. Jomis laivo apačia apaugusi pilnai. Kriauklių kelios
rūšys. Daugiausia kriauklių spalvotų, panašių į bičių korių lizde-
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lius. Beveik tokios pat, kokias parvežiau iš Siera Leonės. Kiekvienoje kriauklėje po gyvą žiopčiojantį padarą. Kitos kriauklės juodos,
nedidelės, panašios į geldeles ir nutįsusios tiesiog ištisomis girliandomis. Juodukai, nors ir labai tingėdami, jas nuvalė. Per reisą
laivo apačia vėl apaugs ir, plaukiant į namus, didelio greičio nebus.
Ekvatorius turi ir neigiamų savybių.
Skambinau jums iš Kaliningrado plaukiojančios bazės „Fric
Gekkert”. Visos bazės dabar turi radijo aparatūras, dirbančias siaurajuostėm bangom. Tik tokiom bangom galimas telefoninis pasikalbėjimas. Prie progos vėl paskambinsiu iš kokios bazės ar žvejybinio
laivo. Labai ilgiuosi jūsų...
1979

sausis. Angola, VŽTŠ-8138 „Alford”.

... siunčiu jums iš Angolos pačius didžiausius, gražiausius ir
nuoširdžiausius linkėjimus. Dar niekada turbūt nebuvau taip toli
nuo jūsų, kaip dabar. Čia kitas žemės pusrutulis, o ir vaikštau,
lyginant su jumis, galva žemyn. Šioje pasaulio dalyje žmonės juodi,
žemė raudona, o danguje kiti žvaigždynai. Čia amžina vasara. Čia
nėra rudens, žiemos ir pavasario. Čia kas dieną pateka saulė ir savo
karštais spinduliais kankina mus. Deginantys spinduliai krinta į
mus skaudžiai lyg adatos. Vienintelis mūsų gelbėtojas nuo karščio – kondicionierius – ne visada padeda. Šaltis visų pirma reikalingas žuvims užšaldyti ir šalčiui triume palaikyti. Viskas gamybai.
Dėl karščio laivo vidus pavirto įkaitusiu pragaru, ir įgula išsikėlė
gyventi ant denio. Ir štai baigėsi įkurtuvės. Visur pilna „lizdų” ar
kažko panašaus į šunų būdas. Vargta nemažai: kiekvienas pasidarė
chamaką su tvirtais rėmais ir apgaubė turimais škudurais. Ant
viršutinio tiltelio įsikūrė laivo aristokratija. Čia jau „vilų” rajonas.
Nedidelių namelių kazilai padaryti iš suskaldytų lentų. Vietoj sienų
ir stogo – brezentas. Aš, aišku, gyvenu ir miegu savo kajutėje, nes
ji yra atskirai antstato viršuje, turi daug iliuminatorių, kuriuos
atidarius naktį įeina šiek tiek vėsaus oro ir miegoti įmanoma.
Kita problema – valgis. Valgome, galima sakyt, pirtyje, o ne salone. Karštis čia apie +40°C. Išeini visas šlapias nuo prakaito. Jūrininkai juokauja, kad sriubos galima ir nevalgyti, nes, kol suvalgai antrą
patiekalą, sriubą išprakaituoji, tas pats ir su gėrimais. Per šį reisą
kelias tonas skysčių išprakaituosim. Nors iš tiesų mažai kas valgo
salone: čiumpa lėkštes ir mauna į denį ar į žuvies šaldymo cechą.
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Dabar apie patį svarbiausią – apie žūklę. Žiema ir pavasaris
Angolos rajone žūklės atžvilgiu yra blogesni periodai negu vasara
ir ruduo. Norint daug sugauti, reikia atsisakyti vasarėlės tėviškėj
ir keliaut prie Afrikos. Praeitą rudenį rekordus mušė tie laivai, kuriuose gerai dirbo šaldymo kameros. Vienas kaliningradiečių laivas
per 1978 spalio mėnesį užšaldė 290 tonų. Žuvų galėjai gaudyti,
kiek nori, kiek pajėgi apdoroti. Viską lėmė šaldymas. Mes atvykome
ne sezono metu. Gruodžio mėnesio planą dar įvykdėme ir viršijome, o sausio – ne. Per tą laikotarpį, kad būtų galima išstudijuoti
vandenyno dugną, koralų laukus, žuvingiausias vietas per parą ir
t.t., padariau, padedant šturmanams, daug smulkių planšetų, kurie
apima 350 km vandenyno prie Angolos krantų. Susitikau su visais
kaliningradiečių kapitonais. Pokalbiai su jais nedavė rezultatų. Ir
jie pagauna tiek pat, kiek mes. Ir jie nežinojo, kaip keliauja žuvų
būriai prie Angolos. Angolos pakrančių ilgis milžiniškas. Dešimt
kartų ilgesnis negu Siera Leonės. Tralo nestatant praplaukt visa
pakrante reikia keturių parų. Yra kur žuviai pasislėpti.
Bet mūsų „uoslė” dar veikia. Žinom, kokias vieteles daugiausiai
mėgsta vandenyno gyventojai. Sausio 21 d., keliavęs visą parą,
„Alfordas” atsidūrė prie Kongo upės žiočių. Ši didžiulė upė, kurios
plotis iki 5 km, o žiočių – triskart tiek, skiria Angolą nuo Zairo.
Čia pagavome daug didelių ir gražių žuvų. Bet greit „pagavo” ir
mus. Pasirodė patrulinis laivas ir nuvarė tolyn nuo zonos. Buvome
apkaltinti, kad perdaug priartėjome prie zonos. Bet mes jos nepažeidėme?! Pikta! Be tikrosios 4 mylių zonos, kurios mes neliečiame ir
neliesime, tas dykaduonių laivas nuvarė mus dar už pusės mylios.
Mat pagal jo lokatorių mes turime dar puse mylios būti toliau, negu
rodo mūsų lokatoriai. Taip išeitų, kad mūsų lokatorius, lyginant
su patrulio, turi 0,5 mylios paklaidą. Ėriukas prieš vilką visada
kaltas. Tai pasityčiojimas iš žvejų. Iš kranto vis gauname radiogramas, raginančias vykdyti planus, kelti darbo našumą, prisiimti soc.
įsipareigojimus, o lygiagrečiai iš kranto į Angolą eina patruliniai
laivai. Angola paskelbė 3 mylių prie krantų, 8 mylių prie uostų
zonas. Mūsiškiai dėl tų zonų išsaugojimo, kad jų nepaliest, pridėjo
1 mylios taip vadinamą buferinę zoną. Kad išsaugot ir nepaliest
buferinės zonos, žvejybos rajono viršininkas pridėjo 2 kabeltovų
(0,2 mylios) atsarginę zoną. O kad apsaugoti visas tas zonas, ir
kad šturmanai nepadarytų klaidų, patruliniai laivai dar nuvarė
mus už 5 kabeltovų (pusė mylios). Nuvaryt – lengviausia išeitis.
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Kai žvejybiniai laivai toli nuo zonos, patruliniame laive ir vachtos
metu galima miegot. O buvo laikai, kai patruliniai laivai išmesdavo
inkarą ant buferinės zonos ir padėdavo arti praeiti su tralu. Tų gerų
kapitonų ir inspektorių jau nėra. Dabar jie nepraeina konkursų.
Koks darbas, tokie ir žmonės parenkami. Patrulinių laivų (Angola
jų iš viso neturi) iš Sąjungos tiek daug, kad mūsų OŽLB „Flotinspekcijai” neliko darbo. Užsiima laisva medžiokle. Gyvenimas ant tų
laivų kaip rojuje: valgyk, sėdėk, miegok, deginkis saulėje. Uždarbis
eina. Darbo nėra.
Prie Kongo upės savo planą pataisėm. Šiandien daugiau kaip
100 t iškrauname į transportinį laivą. Jiems ir paštą įduosim...
1979 kovas. Angola, VŽTŠ-8138 „Alford“.

... mano mielos ir brangios... labai nuoširdžiai ačiū už penkis
laiškus, nuotraukas. Laiškus skaičiau vieną, du, tris kartus. Tai man
didžiausia šventė. Tai mano jėgų šaltinis. Po tokių laiškų ir gyvent,
ir dirbt lengviau, ir jūra gražesnė. Kadangi jūreivių gyvenimas
panašus į tremtinių, atskirtų nuo šeimų, gyvenimą, tai tėvynės ir
tų laiškų brangumą sunku pervertinti...
Laiškuose radau daug klausimų man. Pasistengsiu atsakyti į
visus. Dėl maitinimosi laive – turėdami žuvies tikrai iš bado nemirsim. O ypač turint tokius delikatesus kaip barakudos, kapitonai,
sulemos... Visi, žiūriu, kasdien kerta žuvikę su didžiausiu apetitu.
Tokių žuvų, tik ką ištrauktų iš vandens, krante negausime. Aišku,
žuvis mums – priedas. Maitinamės gerai. Ne blogiau už jus krante.
Vienas tik minusas – vaisiai. Kanarų salos toli – vežant daugiausia sugenda. O angoliečiams patiems neužtenka, nors plantacijų
čia daug. Po revoliucijos Angola sunkiai atsigauna. Čia visko dar
trūksta, išskyrus dalių mašinoms. Kai būdavom krante, nusipirkdavom apelsinų. Bet ir tai retai kur gaudavom be eilės.
Angoliečiai kalba portugališkai, nes čia kelis šimtmečius viešpatavo Portugalija. Aišku, angoliečiai turi ir savo nacionalinę kalbą,
bet ji praktiškai nevartojama. Galbūt tik toli žemyne, gentyse. Jau
rašiau apie miestus – uostus Luandą, Lobitu, Katumbelą, Bengalą, Baija Fartą, Port Amboin... Tie miestai viskuo labai panašūs į
Europos miestus. Čia net tikėjimas didžiąja dalimi katalikų. Vienu
žodžiu, vos ne Europa. Įdomi Angolos pavadinimo kilmė. Praeitais
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amžiais Portugalija ir kitos valstybės išveždavo daugybę vietinių į
vergiją. Gelbėdamiesi vietiniai bėgo tolyn nuo vandenyno krantų į
žemyno gilumą, į džiungles, bet ir čia europiečiai juos medžiodavo.
Pagaliau vietiniai, vadovaujami moters, sukilo. Tos moters vardas
buvo Ngola. Nuo vardo ir kilo Angolos pavadinimas.
Klausiat, kokie mano santykiai su valdžios atstovais? Luandoje,
priėmus laivą, ir remonto metu Lobitu turėjau oficialių dalykinių
reikalų su mūsų Žuvies pramonės ministerijos ir Angolos atstovais
dėl laivo licencijos, remonto. Kadangi jūroje mes žuvį iškrauname
į mažuosius transportinius refrižeratorius, visi draugiški vizitai
dingo. Tai perėmė MTR kapitonai ir antrieji šturmanai (paprastai
antrasis šturmanas priima ir atiduoda krovinį Angolai). Jie kviečiami į vizitus, vaišinami. Nuo to mums nė krislo ne geriau. Kažkokia
parodija: malonių susilaukia tie, kurie negaudo. Tie MTR kaip
rykliai sukinėjasi nuo vieno iškyšulio prie kito, laukdami „grobio“.
Tik pasakyk, kad nori išsikrauti, tuoj bus prie tavęs. Jiems taip pat
planas. Pasikrauna per vieną – dvi paras ir vėl į uostą. O ten poilsis, alus, vizitai...
Dabar parašysiu apie darbą laive. Nėra žvejybinio laivo be
sunkaus darbo. Visi iš paskutiniųjų tempia savo planus. Kadangi už
planą (plius laivą ir įgulą) atsakingas tik kapitonas, jam daugiausia
ir tenka. Visą reisą kapitono vieta ant tiltelio, nes reikia ieškoti žuvies, kurios telkiniai kasmet smarkiai mažėja. Šimtai popierių instruktuoja apie kapitono pareigas, darbą, atsakomybę, net bausmės
nurodomos, bet nėra nė vieno popiergalio, kalbančio apie kapitono
poilsį. Planas reikalauja visų jėgų. Morališkai nelengva vadovauti
laivui, kai nėra žuvies, visi žiūri kaltinančiom akim į kapitoną, tarsi
jisai atima iš jų uždarbį. Yra ir kita medalio pusė. Kai kovo 10, 11
ir 12 dienomis laivas buvo užverstas iki planšyrų (bortų viršaus)
žuvimi ir negalėjo traluoti, įgula bemat „sumažėjo“: kas „susirgo“,
kas nubėgo prie „sugedusių“ mechanizmų, kas susirado „avarinį“
darbą, kad tik nereikėtų padėti dirbti ant denio. Yra daug žmonių,
norinčių uždirbti kitų sąskaita.
Vasario 28 d. visam laikui atsisveikinome su Kongo upės rajonu.
Anksti rytą išgirdau katerio variklio ūžimą. Šokau iš lovos. Kateris,
apsikarstęs signalinėmis vėliavomis, tiesiog skrido į mus iš Zairo
vandenų. Dabar tai bus! Areštuos ir nusivarys į Zairą, nes po tų
revoliucijų zona tarp Angolos ir Zairo apytikslė. Situaciją sunkina
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Kapitono Ž. Naujoko kolekcijoje yra ir toks jūrininkų darbą ir jų namų ilgesį
iliustruojantis kūrinys.

dar ir tai, kad visa Zairo valstybė yra įsiterpusi į Angolos teritoriją. Vyr. šturmanui įsakiau greit paruošti apžiūrai gerą jūrlapį
(be įtartinų kursų), pats nuėjau pasitikti neprašytų svečių. Tiesą
pasakius, pradėjo darytis šalta, pajutau kažką panašaus į drebulį.
Automatiškai įsakiau atiduoti inkarą, ir vienintelė mintis buvo
nesiduoti areštuojamam. Išgąstis buvo veltui. Ant katerio stiebo
plevėsavo JAV vėliava. Katerio priklausomumą JAV patvirtino ir
užrašas „Morgan city“. Pačius amerikiečius nesunku buvo atpažinti iš baltumo, lieknumo, gumos kramtymo. Iš karto supratau vizito
tikslą: jie atvyko į mūsų laivą perduoti JAV naftos kompanijos prašymą išplaukti iš šito rajono, nes kompanija čia statys naftos bokštą.
Man beliko atsakyti „o‘key“. Žvejai dabar visur susiduria su kitų
valstybių politika. Laisvos žvejybos nėra. Beliko pusė žvejybos. Kita
pusė – politika.
Mes per vėlai atkeliavom į Angolą. Bet iš dalies dar spėjome,
nes šiek tiek laimime daugiau kaip pusę reiso žuvų atidavę senomis
kainomis. Pagal tas kainas už 600 t žuvies produkcijos įgulai už
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vieną pajų per reisą išeina 1540 rubliai. Pagal naujas žuvies kainas,
paskelbtas kovo 1 d., už 600 t - tik 950 rublių. Komentarai nereikalingi. Dingo 590 rublių. Uždarbis priklauso nuo pajaus dydžio,
nuo žūklės rajono koeficiento, nuo žvejybinių parų skaičiaus ir t.t.
Pajų dydžiai VŽTŠ yra nuo 1,0 eiliniam jūreiviui iki 1,7 kapitonui.
Kitiems pajai išdalinami priklausomai nuo užimamų pareigų. Bet
jeigu pats uždarbis reisinėje užduotyje apskaičiuotas mažas, tai ir
pajaus dydis, ir visi koeficientai mažai tepadės: iš mažos sumos didelės nepadarysi. Kaliningradiečiai daug rašė, daug triukšmavo, bet
krantui nuo to nei šilta, nei šalta. Naujos žuvų kainos įsigaliojo.
Kovo 18, beveik mėnesiu anksčiau, įvykdėme prekinės produkcijos planą. Angolai pristatėme žuvies už 360 tūkstančių rublių.
Gaudėme brangesnes žuvis, negu buvo užplanuota. Apie kovo 25 d.
bus ir produkcijos užšaldymo planas – 600 tonų.
Reisas ir vargai baigiasi. Balandžio 14 išplaukiame į namus.
Laukite gegužės 11...
1979 kovas. Angola, VŽTŠ-8138 „Alford“.

... kaip džiugu ir gera, kad galiu jums pranešti dvi geras naujienas. Pirma – kovo 25 d. įvykdėm reisinės užduoties planą. Antra –
greit paliekam šitą karštą pragarą ir plaukiam į NAMUS. Laive
visų veidai jau šviesesni ir linksmesni. Kalbos tik apie plaukimą į
namus, apie sugrįžimą. Vienas jūreivis užsisvajojęs pasakė: „Daug
gėlių atneš, nes grįžtam pavasarį, pačiu gražiausiu metu”. Įplauksim į Klaipėdą gegužės 11d. Ši sugrįžimo diena bus mums atpildas
už prarastus pusę metų Pietų Atlante. Angolą paliekame balandžio 11 d. Lygiai mėnesį reikės keliaut į svajonių pilim tapusią Klaipėdą. Kadangi gegužės 11 yra penktadienis, padarysiu viską, kad
nepavėluotume. Ruoškitės trims šventėms: gegužės 1, gegužės 9 ir
gegužės 11. Greit baigsis šie popieriniai pasikalbėjimai.
Pergalė, nors ir labai sunki, pasiekta anksti. Visu mėnesiu anksčiau įvykdėme svarbiausią reisinės užduoties rodiklį – prekinės produkcijos planą 360 tūkst. rublių. Antrą rodiklį – užšaldyti 600 tonų
įvykdėme 20 parų anksčiau. Tarytum kalnas nuo pečių nusirito,
įvykdžius planą. Dabar su tralų meistru konsultuojame kitus apie
žvejybą prie Angolos. Per likusį laiką esam numatę viršyti visus
reisinės užduoties rodiklius. Kiek – bus matyt, kai baigsim žūklę.
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Pykstu ant laivyno skyriaus. Visi trys šturmanai išplaukė pirmą
kartą. Visi trys! Anksčiau pats laivyno skyrius neleisdavo to daryti.
Neleidžia, aišku, ir dabar. Komplektuojant „Alfordo” šturmanus
įvyko „apsirikimas”. Aišku, nieko baisaus čia nėra. Už šturmanus
gali dirbti kapitonas. Todėl visas reisas man prabėgo ant tiltelio.
Įpusėjus žūklei gavau trečio šturmano raportą – ultimatumą.
Prašė išsiųsti greičiau namo, nes laive būti daugiau negali – sutriko
nervai. Užbaigė raportą grasinimu, kad priešingu atveju bus nemalonumų. Pasisekė perkalbėti, įtikinti, kad praras daug uždarbio,
kad grįš tik pora savaičių anksčiau už mus, nes dabar nėra greit į
Sąjungą išplaukiančių laivų, o už lėktuvą reikia mokėti 700 rublių.
Jis labai jaudinosi dėl netrukus turėsiančios gimdyti žmonos. Įtikinėjau, kad su žmona nieko neatsitiks, nes ji yra gydytojų priežiūroje. Ir štai kovo 13 d. jo žmona siunčia radiogramą, kad gimė silpnas
sūnus ir išgyveno tik šešias dienas. To tik ir betrūko. Kaip pranešti
šią žinią? Ar nepuls už borto? Raketinį pistoletą iš karto paėmiau
iš vairinės ir užrakinau seife. Visą parą sukau galvą, kaip pasielgti.
Pasitariau su radistu, vyr. šturmanu ir kitais. Pasikviečiau į kajutę
trečią šturmaną, pasakiau. Gedulinga įtampa privertė abu apsiašaroti. Po to jis išėjo ir atsinešė šampano butelį, kurį specialiai buvo
pasiėmęs iš kranto vaiko gimimui atšvęsti. „Atšventėm” kartu ir
gimimą, ir mirimą.
Janyte, prašai, kad prieš plaukiant prie bazių praneščiau tau,
kada laukt skambučio. Pranešt niekaip nespėju, nes specialiai prie
bazių neplaukiam – brangus laikas. „Užpuolam” sutiktą bazę, ypač
mūsų „Žvejo šlovę”, prisipilam kuro, vandens ir „bėgam“ toliau
ieškot, gaudyt  žuvies. Planas, kol įvykdėm, buvo svarbiausias. Blogai, kad mūsų radijo centras iš kaliningradiečių užsakymų nepriima, o visas laivynas iš Kaliningrado. Užsakymus telefoniniams pokalbiams galim duoti tik iš savo laivų, turinčių tas „stebuklingas”
siaurajuostes radijo dėžes. Bet dažniausiai prie savo laivų priplaukiame, kai jiems pagal grafiką dar ne laikas pokalbiams su krantu.
Jeigu kapitonas arba radijo stoties viršininkas pažįstamas, tuomet
grafikas apeinamas, ir krantas priverčiamas duoti porą telefoninių
numerių be eilės. Vieną kartą ragelio niekas nekėlė. Bet ir taip buvo
gera iš kito žemės pusrutulio girdėti, kaip skamba namų telefonas.
Kalbėtis leidžiama tik 2 minutes, po to dar tiek, vėliau seka perspėjimas, kad laikas baigti kalbėti.
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Jūrų kapitonai Žydrūnas ir Vygantas Naujokai
su Žydrūno dukromis Enrika ir Eridana.

Labai greitai bėga laikas laive. Penktą mėnesį jau rašome laivo
žurnale! Sunku net patikėti, kad žvejyba baigiasi. Greit namo. Kai
ateisit sutikti, pabūsim valandėlę laive. Vaikams noriu parodyti
„Alfordą” ir palikti jį, kaip pridera kapitonui, paskutiniam.
Siunčiu visoms pačius nuoširdžiausius, gražiausius ir didžiausius linkėjimus. Iki susitikimo gegužės 11! Be galo jūsų išsiilgęs...
1982 balandis. Siera

Leonė, VŽTŠG-8152 „Merkab”.

... ir vėl beribis vandenynas, ir vėl Siera Leonė su Fritaunu
kalnuose, vėl karštis, skraidančios žuvys ir gražuolių delfinų šuoliai, vėl seklumos, koralai ir bangų mūša prie Sent Ano, vėl baimė
pasodint laivą ant seklumos, vėl prezent, vėl čiop-čiop... Vėl viskas
tas pat. Ir atrodo, kad mes patys jau afrikiečiai. Gimtinėje mes tik
svečiai. Skaudu buvo taip greit išsiskirt. Net pasikalbėt nespėjome.
Išsiskyrimo skausmas ir dabar mane kankina ir kankins, kol vėl
susitiksim...
Atvykus į Maskvą mūsų laukė ministerijos atstovas. Ištaigingu
autobusu nuvažiavome į Šeremetjevo-2 oro uostą, kur buvome skubinami forminti dokumentus. Už poros valandų laineriu IL-62M
išskridome į Senegalą. Tiek traukiny, tiek lėktuve iš kart suimdavo
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Sunkiausias „darbas“ jūrininkams buvo čiabuvėms užsegti liemenėlę,
kurios juodojo žemyno moterys anuomet nepripažino.

miegas. Nepadėjo nė gražus stiuardesių kreipimasis: „Ladies and
gentlemen...” Kažin ar tuos išvargusius, apšepusius, apsnūdusius
galima vadinti džentelmenais? Į Senegalą atskridome dar tamsoje.
Įspūdingas buvo lėktuvo skridimas ratu virš Dakaro ir Atlanto
vandenyno. Kaip ant delno matėsi apšviestas miestas. Buvo galima
atskirt uostą, laivus, žymiąją mečetę, Kančių salą... Uostas, matyt,
specialiai apšviestas geltonais žibintais. Kol oro uosto rūmuose laukėme autobuso, prašvito. Važiuodami į laivą, vėl grožėjomės miestu.
Dakare tebuvome vieną dieną. Vakare išplaukėme į Sierrą–Leonę.
Žvejybą pradėjome balandžio 1. Pradžia kaip visada pilna sunkumų ir problemų. Kai ko trūksta, ne visi mechanizmai, prietaisai
veikia, ne viskas Dakare gerai suremontuota. Planas labai didelis.
Per 136 žvejybines paras reikia sugauti 880 tonų žuvų, iš jų 205
tonas žvėreliams su gražiais kailiukais šerti. Žvėrims gaminti
produkciją, pasirodo, daug sunkiau: reikia gėlu vandeniu glazūruoti
ir porą valandų ilgiau šaldyti. Matai, žvėreliai jautresni ir kailiukai
brangesni. Eksportui produkciją šaldome 4 val., o žvėreliams – 6
val. Po to triumuose atitinkamoje temperatūroje laikome, kiek reikia.
Šiame reise dirbame jau sunkesnėmis sąlygomis. Į Fritauną suplanuota plaukti tik du (anksčiau būdavo penkis–septynis) kartus:
vieną pradžioje licencijai gauti ir antrą reiso gale - įgulos poilsiui.
Visi išsikrovimai ant „ryklių”. Yra vilties, kad tų „ryklių” neuž-
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teks. Tada išsikrauti į Fritauną arba Monroviją plauksime patys.
Licencijai apiforminti anksčiau duodavo 3 paras, dabar tik vieną.
Sumažintos paros ir ūkiškiems reikalams. Tiksliau jų iš viso neliko.
Jas suporavo su paromis, skirtomis pasiruošti žūklei. Tų parų tik
dvi, o ūkiškų reikalų per visą reisą neįmanoma užbaigti, kaip su
kokia vėžio liga. Vienu žodžiu, žuvelę gaudyk, gaudyk, gaudyk, po
6,5 tonas per parą...
Reikia greičiau dėti tašką. Atsisveikindamas vėl visas stipriai
apkabinu. Gyvenkit santarvėj ir meilėj. Saugokit namų židinį – tą
supermažą valstybėlę su keturiais gyventojais.
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SIERA LEONĖ
Tai dar vienas Klaipėdos žvejų ištirtas Tarybų Sąjungos
žūklės rajonas. Bet apie jo ypatumus žino tiktai tie, kurie tą
„saldumą“ patyrė savu kailiu. Kelerius metus Siera Leonės
pakrantėse, kaip karčiai juokavo kapitonas, rojuje be Ievos, su
gerai sukomplektuota komanda žūklavo neištirtoje akvatorijoje. Reisas trunka apie pusmetį. Trumpas poilsis ir vėl tralu
„ari“ pačių atrastus tarp rifų nuskendusių laivų plotus.
„Pirmą kartą čia patekę, prisimena kapitonas, – ieškojome, kaip mums atrodė, solidžios vietinės firmos „Sierra Fish
Company“, kuriai turėsime pristatyti sužvejotą laimikį. Žado
netekome, kai pakrantėje vietiniai mums parodė viso labo apšepusią pašiūrę su keliais staleliais lauke. Čia šeimininkavo
žavi juodukė. Kompanijoje buvo keturi akcininkai. Jie ir varė
biznį su sovietikais, kuriuos čia vietiniai vadino, kaip ir kitus
baltaodžius, tiesiog americano. Kompanionų svarbiausias noras – žuvų, kuo daugiau žuvų, kurios „ganėsi“ arčiau pakrančių, gausybėje seklumų su koraliniais rifais bei nuo kranto į
vandenį nugriuvusiomis palmėmis. Vietiniams nesvarbu, nors
rusai buvo prigrasinę žūklauti tik atviruose vandenyse, – traluok, nors laivui pilvu šliaužiant krantu. Kad tik byrėtų į „Sierra
Fish Company“ kuo daugiau barakudų (jūros lydekų), įvairių
rūšių karosų.
Kad žūklė geriau sektųsi, agentai mus viliojo kaip išmanydami pailsėti į trumpas iškylas po tikras neįžengiamas džiungles su tikraisiais to krašto gyventojais. Pirmasis tokioms iškyloms ledus pralaužė drąsus ir sumanus kapitono vyresnysis
padėjėjas. Jis surinko kelių savanorių grupelę ir, apsiginklavę signalinėmis raketomis, džiunglėse naudojamais peiliais,
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saugomi mūsų laivo katerio, vakarop patraukė palei pakrantę
link džiunglių. Saulė jau jau panirs į vandenyną. Prie pusiaujo kaip temsta, taip ir aušta staiga. Žiūrime įtempę akis, kreipiame žiūronus ten, kur pradingo grupelė mūsų vyrų. Staiga
prietemoje sužybsi pakrantės laužo ugnis. Šaltam prakaitui
išmušus, pirmoji šovusi mintis – jūrininkus kepa čiabuviai. Ką
aš, laivo kapitonas, pasakysiu artimiesiems? Su jūra jau dabar
galiu atsisveikinti už savo lengvabūdiškumą. To krante niekas
neatleis! Taip apmirusia širdimi belūkuriuodami tolimesnių
įvykių įtempę akis vargais negalais įžiūrėjome link mūsų budinčio katerio kažką judant. Iš tamsos ėmė ryškėti juodi kūnai,
o jų tarpe – ir mūsiškiai. Netrukus jie grįžo ratuoti džiunglių
gėrybėmis, bananais, kokoso palmių riešutais. Greitai sužinojome ir vizito atomazgą.
Kai jūrininkai, vedami kapitono vyresniojo padėjėjo Michailo Babarykino, išlipo į krantą, prie džiunglių sienos sutiko
juodaodžių grandinę. Jie per vietinį vertėją mūsiškiams paliepė sudėti ant žemės peilius ir signalines raketas taip, kad
jei kiltų konfliktas, visa tai greičiau pasiektų juodukai. Kai
jūrininkai buvo nuginkluoti, prasidėjo bičiulystė prie laužo.
Ji tęsėsi visus penkerius metus, kol mes žūklavome prie Siera Leonės krantų. Pamatėme ir tikras džiungles, ir tikrąjį jų
žmonių gyvenimą, skirtą ne baltiesiems turistams. Leisdavomės kateriu upėmis į džiunglių salelėse esančias gyvenvietes.
Būdavo, atplauki į kaimą, o prie balos turškiasi juodų nuogų
moteriškių tuzinas ir nekreipia jokio dėmesio į mus, baltuosius jankius. Kai prie mūsų priprato, joms didžiausia dovana
būdavo gabalėlis muilo ar skepeta. Vyrams – tai tinklo audinio skiautė ar nekondicinės mūsų sugautos žuvys. Sunkiausia,
anot įgulos vyrų, būdavo toms juodaodėms gražuolėms užsegti civilizacijos atributiką – liemenėlę, užtat ryškia skepeta
mielai akimirksniu apsirišdavo klubus. Tų visų „puošmenų“
į reisą prisigrūsdavome pilnus maišus – kaip skudurus mašinų skyriui valyti. Už tas „gėrybes“ mums į katerį prikraudavo kalnus bananų, kokoso riešutų. Kartą paėmiau ir moterims
norėjau įteikti flakonėlį kvepalų. Pamatęs genties vyresnysis
sakė, kad tokią brangią dovaną įteikiau ne tai; kam įteikti –
nuspręs jis pats”.
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Kapitonui didžiausią įspūdį paliko džiunglių juodaodžių
sąžiningumas. „Kartą genties vado paklausiau, kodėl jis neskina riešutų nuo greta esančios palmės. Šis atsakė, kad tai ne
jo palmė. Nebuvo ten jokių teisėjų, advokatų, policijos. Visus
ginčus išsprendžia vienintelis autoritetas – genties vyresnysis.
Nei elektros, nei apartamentų. Ratu sutupdytos menkomis šakomis dengtos lūšnelės – visas turtas, kurį bet kada gali išardęs
nusinešti kitur. Čia buvo miegama, gaminamas maistas, čia ir
linksminamasi, ir neatrodė, kad tie žmonės būtų nelaimingi.
Daug ko reikėtų iš jų pasimokyti”.
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LAIVO KATERIS
Jis Siera Leonės vandenyse, ypač prie Sent Ano upės žiočių užėmė ypatingą vietą. Jei kranto biurokratai būtų žinoję,
kaip įgula jį sutvirtino ir paruošė, nieku gyvu nebūtų leidę
plaukioti. Dar ko, gali pabėgti į kapitalistų rojų. Jam buvo įveikiamos ir vandenyno bangos. Tik reikėjo saugotis seklumose
slypėjusių povandeninių rifų.
„Vandenyną išbandėme ne šiaip sau. Reikėjo kuo skubiau
susisiekti su kitapus rifų atplaukusiu žūklauti Klaipėdos laivu,
kuriam vadovavo šviesios atminties kapitonas, nepaprastas
žvejys Gintautas Dzikas. Nusprendėme, kad mažiausiai laiko
sugaišime klaipėdiškius aplankydami kateriu. Dieną šviesu,
nusprendėme perplaukti rifus. Varėme katerį visais „arkliais“.
Greitai nuo sūrių vandenyno purslų mūsų rūbai ir prietaisai
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Siera Leonėje kateriu Ž. Naujoko įgula pasiekdavo
atokiausius vietinių gyventojų kaimus. 1982 m.

pasidengė sūria pluta. Dziko laivą pasiekėme laimingai. Mus
pavalgydino, nusiprausėme gėlu vandeniu. Paėmę paštą ir atplukdytas atsargines dalis, pasukome atgal. Manėme pakeliui
pernakvoti vienoje saloje. Bet ji – negyvenama. Tamsu. Neži-
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nia ant kokio gyvio užminsi. Prasidėjo potvynis. Priekrantė
pasišiaušė baltomis bangų keteromis. Neįveiksime. Pasukome
priešinga kryptimi, atgal į vandenyną. Su laive likusia komanda buvo sutarta, kad ji leis signalines raketas, jog žinotume,
kur yra laivas. Pagal tą orientyrą ir suradome saviškius – tik iš
priešingos pusės, nei buvome laukiami. Toks jūros dėsnis. Jei
tyko priekrantės bangų mūša, pasikliauk vandenyno globa.
Geras, tvirtas buvo laivo auksarankių meistrų patobulintas kateris, kuris tarnavo ir iškylaujant, ir žūklaujant”.
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LIETUVOS JŪRŲ VILKAS
(Skiriama žvejų žvejui kapitonui Broniui Gintautui Dzikui,
artimam Žydrūno Naujoko bičiuliui atminti).

Okeaninės žvejybos laivyno bazės žvejų gildijai šviesaus
atminimo B. G. Dziko vardas žūklavietėje reiškė – plauk su
tralu paskui jį, ir tavo tinklai bus pilni žuvų. Kapitonas Žydrūnas Naujokas Gintautą Dziką, norėdamas susipažinti, aplankė jo laive. Vėliau likimas suvedė garsiojoje Niufaundlendo
seklumoje netoli Kanados krantų. Ž. Naujokas į tą lemtingąjį
reisą buvo išplaukęs kapitono vyresniuoju padėjėju. Jo laivo kapitonas „atsijungė” porai savaičių. Kodėl? Kalti palaimingieji „velnio lašai”. Nereikia naiviai manyti, kad žvejai
jūroje buvo blaivybės sergėtojai. Ne išimtis ir Niufaundlendo
rajonas. Žvejų laivyną aptarnavęs tanklaivis „Alytus” iš Halifakso uosto (Kanada) vežiojo į žūklavietę ne tiktai gėlą vandenį. Paprašius pristatydavo ir produktų, ir vieną kitą dėžę
stipresnio skystimėlio. Atseit, įgulai „present” (dovanėlė).
Tačiau tralerio kapitonas tai suprato savaip. Pasiėmė dėžę į
savo kajutę ir tuštino vieną po kito butelių turinį. Užpiltomis
akimis dar bandė vadovauti trečiajam šturmanui. Šis laivo
vadą pasiuntė velniop. Mato Žydrūnas: nėra žūklės – nebus
ir uždarbio. Apie juos ištikusią nelaimę per radijo transliaciją sužinojęs G. Dzikas pasiūlė Ž. Naujokui sekti paskui savo
laivą. Greitai du jauni laivyno žvejai „susikukavo” taip, kad
ėmė bendrauti „paukščių” kalba. Nori kuris patikrinti laivo
buvimo koordinates, bet jei praneš per radijo transliaciją atviru tekstu, paskui G. Dziką nusidrieks laivų flotilė. Sugalvojo koordinates ir laivo planšetus vadinti „kortomis”. „Kur
esi?”– klausia Žydrūnas. G. Dzikas pataria: „Trauk ketvirtąją
kortą arba tūzą“. Kiti mano, kad vyrai, neturėdami ką veikti,
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pokerį taip lošia, o šiedu jau žino, į kokį rajoną plaukti, kad
tralai būtų pilni.
Taip besekant žvejų žvejį kitame reise, į kurį Ž. Naujokas
išplaukė vidutiniojo žvejybos tralerio laivo kapitonu, nutiko ir
labai nemalonus įvykis. Pasiuntė sutarta kalba Gintautas koordinates Žydrūnui, kad viename rajone žuvų tiršta. Šis greit
nurodyta kryptim – pirmyn. Tačiau toji vieta jūrlapyje apvesta
raudona linija. Tai perspėjimas – nelįsk. Kur tau nelįsk, jei žuvų
tuntą pakėlė pirmu tralavimu. Gerai sekėsi ir antrą. Trečiąjį
kartą tralas kliudė kažką sunkaus. Vyrai pasiskubino gelbėti
tralą. Girdi kapitonas slipu kažką dunksint. Į denį trinktelėjo.
Vyrai atšoko kaip medūzų nusvilinti. Eina kapitonas į denį, o
ten tinkluose – karstas. Dangtis atsivožė, matyt, velkant slipu
į denį. Mato, guli jaunas amerikiečių jūrų karininkas su visomis regalijomis. Ant riešo – metalinė juosta su įrašu: „Palaidoti
vandenyne su krikščioniškomis apeigomis”. Atsitokėję jūrininkai atsiprašė už sudrumstą ramybę ir įvykdę velionio valią
nuleido karstą ten, iš kur pakėlė. Patys nuo „raudonojo” kvad
rato nėrė kuo toliau, palikę ramybėje ir žuvis, ir kapinyną.
Prie Amerikos krantų Klaipėdos žvejai dirbo prižiūrimi
JAV ir Kanados patrulinių katerių. Juos būdavo galima atskirti iš įstrižos raudonos linijos katerio korpuse. Kartą G. Dzikas
įspėjo kapitoną Ž. Naujoką: „Neišsigąsk, link tavęs skrieja tie
„su šlipsu” (atseit kaklaraiščiu). Nebijok, nepriekabūs, tik įspėja nelįsti, kur nedera“. Tas žodelis „su šlipsu” apskriejo žaibu
visą žvejų flotilę. Nuo to laiko patrulinio katerio kitaip niekas
ir nevadino kaip „su šlipsu”.
Kartą vienas kitą suradę bičiuliai nesiskyrė ir žūklaudami prie Afrikos krantų. Ko gero, ne šiaip sau dirbdami Siera
Leonės rajone. Ž. Naujokas įgulai liepė tvirtą katerį sumeistrauti. Tik jis pats ir žinojo, prisiskaitęs apie keliautoją Aleną
Bombarą, gumine valtimi perplaukusį vandenyną, kad žvejų
sumeistrauta plieninė „antis” turi įveikti Vėžlio salyną, kurio
kitoje pusėje žūklavo kapitonas G. Dzikas. Tai sumeistrauta
valtimi žvejai ir padarė. Atsiplukdė Ž. Naujokas į bičiulio laivą
savąsias „kortas”. Kapitonas G. Dzikas ant šturmanų stalo išdėliojo savąsias. Sutikslino kapitonai koordinates, kad iš pusės
žodžio suprastų reikalui esant vienas kitą. Savo ruožtu G. Dzi-
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kas į Žydrūno traluojamas valdas plaukdavo traleriu tik jam
vienam žinomu būdu. Jo akys ir ausys koralų, povandeninių
urvų karalystėje buvo echolotas (prietaisas skirtas žuvų paieškai). Niekas juo taip meistriškai nesinaudojo kaip G. Dzikas.
Mokė kaip elgtis ir Žydrūną. Šis prisipažino nebuvęs toks gabus mokinys ir G. Dziko meistriškumo toje srityje nepasiekęs.
Norėdamas aplankyti bičiulį mieliau skriejo savos konstrukcijos kateriu.
Susitikę bičiuliai nesėdėdavo prie butelio, nors G. Dziko
laive, anot Ž. Naujoko, stalas visada svečiui buvo paruoštas.
Šeimininkas mokėjo kitus vaišinti, bet pats taurelės nesipylė.
Tik vieną vienintelį kartą, kai atplaukė prie Žydrūno laivo, pasidavė įkalbamas paragauti čiabuvių gėrimo, kurį iš džiunglių
lūšnynų Naujoko komanda buvo atsiplukdžiusi upe savo visureigiu kateriu. Tai savito skonio gėrimas paruoštas duonmedžio kevale, panašiame į puodą, iš kokoso palmių vaisių.
Nebuvo G. Dzikas nuolankus kranto nurodymų vykdytojas nei jūroje, nei krante. Kartą Ž. Naujokas pamatė bičiulį pasišiaušusį kaip liūtą uosto krantine žirgliojantį. Pasivijo. Klausia, kas nutiko, nes pati kapitono povyza bylojo, kad nebetelpa
savame kailyje. Šis tik mostelėjo ranka ir karčiai prasitarė, kad
šie kranto vabalai moko jį iš naujo dviračiu važiuoti. Kontoros
žūklės skyriuje nutarė be jo paties sutikimo siųsti „stažuotis”
kapitono padėjėju, nes laivas esą jam nežinomas. Jis atšovęs:
koks skirtumas, ar dviratis mažesniais, ar didesniais ratais.
Nematąs reikalo mokytis iš naujo juo važiuoti. Galų gale kranto klerkams teko nusileisti ir Gintautą Dziką naujo tipo laive
skirti kapitonu, nes visi žinojo – G. Dzikas be plano negrįš. Tad
ar verta mokyti vištą, kaip ir kokius kiaušinius dėti. Ji vis tiek
darys savaip. Taip ir prityręs žvejys-kapitonas žūklaus taip,
kaip daro dešimtį metų ir daugiau.
Bendraudami „paukščių kalba” bičiuliai ne vieną dešimtį tonų pakėlė visagalio plano naudai vandenyne, kur niekas niekada tralu nežūklavo. Kartą gavęs Gintauto signalą,
Žydrūnas priplaukęs arčiau pamatė, kad G. Dziko laivas yra
draudžiamuose tarybiniams laivams įplaukti kitos valstybės
teritoriniuose vandenyse. Priplaukęs arčiau nurodytos vietos
Ž. Naujokas pamatė šalia Gintauto laivo pakrančių apsaugos
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katerį, pilną juodukų tikrintojų su kalašnikovais. Širdis apmirė: nejaugi draugą areštavo!? Sustabdė savąjį tralerį, tačiau
girdi G. Dziko sutartą signalą „mesk maišą“, atseit traluok.
Pakrančių apsauga nelies, jiems „nupilsime“ po kelis šimtus
kilogramų žuvų į katerį ir būsime atsiskaitę. Niekas kitas, tik
kapitonas G. Dzikas mokėjo taip žaibiškai rasti bendrą kalbą
su vietiniais. Reikėjo, anot Naujoko, labiau saugotis savųjų
atsiųstų tarybinių kontrolierių, kurie bet kuriuo metu galėjo
pranešti Maskvai, kad pažeistos ekonominės zonos ribos (kur
žūklauti užsieniečiams buvo draudžiama), ir kapitonas be jokių pasiteisinimų iš Afrikos „rojaus“ galėjo atsidurti Klaipėdoje be teisės vadovauti laivui. Laimei, tose vietose, į kurias
per koralų šabakštynus pramindavo kelią į žuvingus „daržus“ G. Dzikas, joks kitas žvejybos traleris, juolab patrulinis
laivas nekišdavo nosies. Visi žinojo: prie Sent Ano seklumų
ir Šerbro upės žiočių žūklė negalima. Tačiau, kitiems taikyta,
ši taisyklė G. Dzikui negaliojo. Kaip sakoma – dangus atkakliausiems. Taip ir žūklavietėje. Kieno išmonė didesnė, to ir
tiesa geresnė.
Kartą, pamena kapitonas Ž. Naujokas, gavęs draugo sig
nalą ir priplaukęs arčiau pamatė, kad jo traleris ropoja upe, kuri
pilna dumblo. Kaip? Iš pradžių nustėro Žydrūnas. G. Dzikas
juokavo: nebijok, plauk ir tu. Tame dumble upės žiotyse ganosi pačios geriausios žuvys. Ganosi, tai ganosi. Pabandė plaukti
ir Ž. Naujokas. Nei iš šio, nei iš to laivas ėmė siūbuoti į šonus,
lyg šoninis vėjas būtų, nors ore gali kabinti kirvį – jokio vėjelio.
Dzikas ir drąsina: nieko baisaus, taip yra todėl, kad trūksta
gylio, atseit laivas per dumblą pilvu ropoja. Ne kartą panašiai traluodami bičiuliai atrado labai žuvingų plotų, kuriuose
sėmė ne tik barakudas (jūrų lydekas), bet ir puikias didžiules karališkąsias krevetes. Jos labai praversdavo netikėtiems
svečiams, tikrintojams ar belaukiant eilės pasiimti tiekimą iš
plaukiojančiosios bazės, kai reikia pamaloninti. Taip sakant,
netepsi – neplauksi. O neplauksi, netraluosi – nebus nei plano,
nei uždarbio. Komandos vyrai jau seniai susiskaičiavę, kiek
uždirbs, ką krante pirks laukiančios maitintojų šeimos. Nėra
žuvų, nėra uždarbio. Anot kapitono, kai gera žūklė, kajutkompanijoje ir šaukštai pietaujant linksmiau skamba.
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Ž. Naujoko pieštas laivo „Merkab“ įgulos raportas
apie įvykdytą žuvies sugavimų planą.

Deja, apie žūklę prie Sent Ano, Šerbro liko tik Ž. Naujoko
prisiminimai. Kapitonas G. Dzikas, kurį Žydrūnas ir krante
pažindavo iš „plaukiančios“ eisenos, lyg jis būtų ant siūbuo-
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jančio denio, savųjų prisiminimų jau nebepasakos. Prasidėjus
Lietuvoje naujai erai, jis buvo skubiai iš Angolos žūklės rajono
iškviestas į Klaipėdą. Grįžęs neberado tarp gyvųjų savo gyvenimo žuvėdros žmonos Silvijos, kuri dažnai savojo jūrininko
laukdavo akis įsmeigusi į tolumą, net Gintauto laivui neatplaukus į krantą.
Tai, anot Ž. Naujoko, buvo jų paskutinis labai skaudus susitikimas krante, kai ašarų nesigėdijo ir pasaulio jūras išmaišę
kapitonai. Netrukus G. Dzikas apsistojo arčiau gimtinės, prie
Kėdainių. Iš ten pasiekė žinia, kad jis ir savąjį likimo laivą išvedė amžinybėn. Ir, deja, Klaipėdoje likę buvę kolegos jūroje
ir krante jo vardo nebemini nei savo atsiminimuose, nei kapitonų susiėjimuose...
1982 balandis. Siera Leonė, VŽTŠG-8152 „Merkab”.

... kaip jūs besilaikot, kokios naujienos, kokie rūpesčiai kankina,
kaip sekasi darbe, moksle, ar sveikos? Taip norėčiau viską viską
apie jus žinot. Radiogramos retos ir šykščios žinių... Na, bet netoli
mūsų šeimos didžiausia šventė. Džentelmenai išlips iš lėktuvo ir
pamatys tą geležinę tvorelę, spaudžiamą būrio laukiančiųjų. Kiek
bebūtų atvykusių sutikti, savus visada pamatom iš pirmo žvilgsnio.
Šį reisą jaučiuosi silpniau negu praeitą. Natūralu: krante
OŽLB su savo egzekucijomis pribaigė, jūroj planas kas dieną
spaudžia. Kai pagauni daug žuvies, problema priprašyti įgulą
padėti dirbti. Visiems rūpi tik miegas ir kasos langelis. Kad sektųsi, parom reikia išstovėti ant tiltelio. Miegas pavirsta saldžiausia
svajone. Vis tik miegas dar ne bėda. Svarbiausia nėra nuotaikos,
niekas neskatina veržtis pirmyn. Užteko man veržimosi praeitą
reisą. Vieno tik noriu – ištempti tą planą ir uždirbti šiek tiek.
Žvejyba sunki: trukdo liūtys, labai daug laivų, prie Šerbro
(mano auksinėje vietoje) tebėra jūrų karalienė medūza. Viena
viltis, kad ji greitai dings. Vis daugiau pretenzijų mums reiškia
firma „Sierra Fish Company”. Tai tokios žuvies nereikia, tai tokia
žuvis negera, tai antspaudai ant dėžių ne tokie ir t.t. Priežastis ta,
kad firma praturtėjo. Net direktoriaus pavaduotojai jau milijonieriai. Dar jie pikti todėl, kad mes pradėjom lįsti su sava tvarka. Tai
ženklai, kad su Sierra Fish greit reiks atsisveikinti. Nežiūrint visų
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politikų, problemų, trūkumų planą vykdom. Jau turim sugavę
410 tonų žuvų. Dieną naktį makaluojamės po visas Siera Leonės
pakrančių skyles. Nuo tiltelio leidžiuos tik tada, kuomet stačias
pradedu miegot. Trūksta gero vyr. šturmano.
Labai jaučiame Anglijos ir Argentinos karą dėl Folklendų salų
Atlanto vandenyno pietuose. Mat Siera Leonė buvusi ir iš dalies
tebėra Anglijos kolonija. Na, bet apie karus geriau nerašyti.
Nuo gegužės vidurio prasidėjo smarkios liūtys su perkūnijom ir
škvalais. Jų metu vanduo pila kaip per griektvanį. Aplink viskas išnyksta. Nutrūksta ryšys su kitais laivais ir su visu pasauliu. Radio
stotys ir navigaciniai prietaisai tiktai ūžia. Radiolokatoriaus ekrane
matome tik baltas liūčių dėmes. Prarandam tikslią laivo vietą. Žūk
lę turim nutraukti, nes galim užplaukti ant seklumų arba koralų.
Lieka tiktai kentėti laive, kur mūsų padėtis panaši į tų lakūnų, su
lėktuvais papuolusių į Bermudų trikampį. Tos liūtys atims mums
daug brangaus laiko.
Visai kas kita praėjus liūčiai. Vaizdai atsiveria tarytum teatre
nuslinkus uždangai. Labai toli, beveik už šimto kilometrų, pasirodo
melsvi didieji Afrikos žemyno krantai – kalnų masyvas. Jie tarytum
pokario griuvėsiai žymi vandens ir žemės kovos liniją. Tai „pergalei” atšvęsti centrinę Vakarų Afriką juosia žalias vainikas, nupintas
iš džiunglių ir plantacijų. Ta amžinai žalia žemuma, globojama
kalnų ir vandenyno, yra afrikiečių rojus... Rašau apie Afrikos gamtą
turėdamas omeny Gvinėją–Konakri. Teko šią respubliką pamatyti.
Čia begalė upių su gražiais vardais: Forekarija, Mellakora... Čia
prisiminiau kine matytas indėnų pirogas. Gvinėjiečių kanojos
atrodo dar žavingiau: jos nudažytos ryškiom spalvom ir papuoštos.
Kiekvienoje kanojoje stovi būrys žvejų, apsirengusių spalvotais drabužiais. Jie žvalgosi į vandenyną, ieškodami žuvies. Prieky stiebas
su rėmu, apkaltu kartelėm. Stiebo viršūnėje didelė vėliava, vos ne
per visą kanoją. Prie kartelių daug mažų vėliavėlių. Visos vėliavos
ryškių spalvų. Didžioji – valstybės vėliava, mažosios – kiekvieno
įgulos nario. Kiek jūreivių, tiek vėliavėlių. Kai plaukia kanojos žvejot, stebiu jas tartum karnavalą. Daugiau apie viską, ką teko matyti,
papasakosiu grįžęs.
Laive pasikeitė siera leoniečiai. Šį kartą atvyko trys „inžinieriai”: Denis B. Lansana, Abdul Kargbo, Benjamin Thomas. Visi
Fritauno jūreivių mokyklos kursantai. Baigę dirbs mechanikais.
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Mūsų laive jie atliks praktiką. Jų gerumo, darbštumo, mandagumo,
palyginus su buvusiais, esu nustebintas. Neprašyti išeina ant denio
padėti dirbti. Labai jautrūs pykčiui, blogiems žodžiams jų adresu.
Mūsų „internacionalistai” apvagino juos už tai, kad per pietus nesiklausę pasiėmė po antrą porciją valgyt, už tai, kad, eidami padėti
dirbti ant denio, pasiėmė iš koridoriaus kerzavus batus. Saviems
nors diržą imk. Vėl ir vėl susikvietęs aiškinau, kad mes privalome
juos aprūpinti specialia apranga. Kokui ir kambuznikui atskaičiau
atskirą lekciją. Kai apvagino, Denis, Abdula ir Benjaminas atėjo pas
mane ieškot pagalbos vos ne verkdami.
Tai tiek. Laikas sakyti sudie. Vėl visas tris tvirtai apkabinu...
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PAŽEIDĖJAI NE SAVO NORU
1982 metais vėl naujas, nežinomas žūklės rajonas prie
Afrikos. Sutarta su „Sierra Fish Company“, kuriai Klaipėdos
žvejai pagal TSRS sutartį su Siera Leone buvo pasiųsti žūklauti
ir minėtai firmai pristatyti žuvį. Sąlygas, žinia, diktavo firma.
Sovietikams, kapitono Žydrūno Naujoko kailyje atsiųstiems
čia, neliko nieko kito, kaip paklusti to žaidimo primestoms
taisyklėms. Jei kapitonas suskaičiavo, kad žvejai pakėlė 100
tonų žuvų, tai „Sierra Fish Company” savo ataskaitose rodė
150 tonų. Žuvis pagal TSRS sutarimą reikėjo atiduoti minėtai
kompanijai. Tačiau šioji, sumąsčiusi, kad sovietų žvejai buvo
netoli Liberijos, liepė jų laivams žuvis iškrauti Monrovijoje.
Netrukus afrikietiško biznio reikalus suuodė TSRS pasiuntinybėje Afrikoje tupėję klerkai. Jie Maskvai apskundė žvejus
užsiimant kontrabanda, dirbant ne pagal TSRS nurodymus.
Žaibu buvo pasiųsti tikrintojai. Jie atplaukė vienoje iš
tame rajone dirbusių plaukiojančių bazių. Ir jei ne tuometinis
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas, kapitonas Vitalijus
Sebastjanovičius, turėjęs prižiūrėti, kaip sekasi žvejus tikrinti
pasiųstiems revizoriams, kapitonas Ž. Naujokas, ko gero, jūros
nebebūtų matęs ne tik Afrikoje, bet ir Melnragės pliaže. Grėsė
už tokią „kontrabandą“ keletas metų belangės. Laimei, sumanus ir geranoriškas kapitono V. Sebastjanovičiaus manevras
padėjo Ž. Naujokui išlipti sausam iš afrikietiško biznio balos.
Staiga nei iš šio nei iš to netoli žvejų laivo pasirodė traleris. Jis priplaukė prie Ž. Naujoko laivo ir įspėjo, kas jo laukia
rytoj. Patarė į naują laivo žurnalą per naktį surašyti tikruosius
žūklės duomenis, kad pakelta ne keturių, o kokių dešimties
rūšių žuvų ir kt. Vyrai plušo per naktį ir kapitono V. Sebast
janovičiaus instrukcijas įvykdė. Ryte priplaukė ir plaukiojan-
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čioji bazė. Kapitonas Ž. Naujokas drebančia širdimi prisistatė tikrintojams. Kažkas iš bazės specialistų, pažvelgęs į laivo
žurnalą, suprato, kad tokio be tepalų, žvynų dėmių žurnalo
žūklavietėje nebūna. Žaibu Ž. Naujokas gavo lėkti atgal ir pateikti žurnalą tokio pavidalo, koks šis svarbiausias laivo dokumentas atrodo įprastai. Vėl sugrįžus į plaukiojančiąją bazę
kapitonas V. Sebastjanovičius paprašė tikrintojų leisti žvejams
plaukti į vandenyną. Atseit, kaimynai pakėlė 200 tonų valksną
ir vieni nespėja žuvų sutvarkyti. Buvo paaiškinta, kad karšta, žuvys greitai genda, bus didelių nuostolių. Leidimas buvo
gautas. Ž. Naujoko laivas dingo iš tikrintojų akiračio vandenyno platybėse.
Nors praėjo nemaža laiko nuo anų įvykių, kapitonas
Ž. Naujokas iki šiol dėkingas toje pat gatvėje gyvenančiam kapitonui V. Sebastjanovičiui už žvejišką pagalbą prie Siera Leonės krantų.
Tokių nutikimų būdavo ne vienas ir ne du. Be spalvotųjų metalų – vario, chromo, laivo veržlių, vožtuvų, sklendžių,
ypač turėjo paklausą kaprono lynai, kurių jūrininkams parūpindavo kranto tiekimo skyriuje dirbę artimieji. Į mūsų uostą
nelegaliai jūrininkai parsigabendavo mocheros siūlų, kramtomosios gumos, kitokių kapitalistinio rojaus gėrybių, kurios
TSRS buvo tabu.
Anot kapitono, nesnaudė ir TSRS atstovai Afrikoje. Kartą
buvo „prakaltas“ net laivo kateris. Ko gero, buvo vadovaujamasi principu: nesvarbu, kokia šalis, kokia santvarka. Klestėjo
nerašyta taisyklė: jei gali uždirbti ilgesnį rublį ar dolerį – visos priemonės geros. Tad ar bereikia stebėtis, kaip į Klaipėdos
uostą parplukdytuose laivuose, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1991–1994 metais prie krantinių pačių jūrininkų buvo
„nurenginėjami“ stovėję laivai. Po kai kurių specialistų budėjimų dingdavo šimtus kainuojantys kabeliai, spalvotųjų metalų
turėję prietaisai, laivo įranga. Patirtis atėjo iš mainų patirties
Afrikoje.
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JŪRLAPIUS
KŪRĖ KAPITONAS
Siera Leonės rajone žūklauti pradžioje buvo tas pats, kaip
užrištomis akimis daržą ravėti. Traluok, kaip išmanai. Ant
šturmanų darbo stalo – jokio jūrlapio, jokių koordinačių su nuskandintais laivais, kurių priekrantės vandenyse buvo apstu,
jokių duomenų, kur kokie gyviai, kada prasideda vandenyno
potvyniai ir atoslūgiai...
„Tokia, – prisimena kapitonas Naujokas, – buvo sovietinė
tvarka. Kartografai paruošdavo kalnus jūrlapių tanklaiviams,
plaukiojančiosioms bazėms, keleiviniams laivams, bet ne žvejams naujuose žūklės rajonuose, koks buvo ir Siera Leonė.
Plaukite, traluokite, kaip išmanote. Sakoma, kad vargas – geriausias mokytojas”.
Taip gimė garsieji kapitono Žydrūno Naujoko ranka sudaryti ir dar jo piešiniais išmarginti jūrlapiai. Kapitonas prisimena:
„Ko tik neklausėme, kur ir kokiu gyliu galima eiti su tralais. Kai į krantą išleisdavau savo vyrus, kiekvieną apdalindavau kalkinio popieriaus skiautėmis, kad, pamatę kituose laivuose kokį jūrlapį, nukopijuotų, pažymėtų gylius, teirautųsi
apie rifus, gruntą. Pilnas mano darbo stalas buvo prikimštas,
apklotas tokių popierėlių. Juos pats sisteminau, lyginau ir braižiau jūrlapį. Per pusmetį pavykdavo sukurti vieną egzemp
liorių. Geriausiu atveju, kai jau įgijau patirties, – porą. Paskui
dar juos savo nuožiūra papuošiau vaizdais iš tos aplinkos, kurioje žvejojome. Taip gimė juodaodės undinės, kitos grožybės
ir mano ranka išvedžioti praktikoje patikrinti pastebėjimai”.
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Tie garsieji unikalūs jūrlapiai rado vietą Klaipėdos
viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Tik gaila, kad jų
kopijų nemato į Hermano Gerlacho palėpę jūrinių atributų
pasižiūrėti užsukančios moksleivių ekskursijos. Ten pagal
sumanymą turėtų gyventi ir laivyną išvarius svetur jūrinė
dvasia.
„Galvok ne apie pabėgimą kitur, bet – kaip pagauti
žuvį, kur esi“. Arba kita metafora „Kai Dievas uždaro duris, palieka pravirą langą“, – šį posakį reikia taikyti Šerbro ir
Sent Anno rajonuose“. „Pablogėjus žūklei prie Šerbro, gera
žūklė prie Sent Anno ir atvirkščiai“. „Geriausia žūklė prieš
jauną mėnulį ir po jo. Per mėnulio pilnatį laimikis daug mažesnis“. „Visada reikia žinoti, kokiu paros laiku kur daugiausia žuvies. Žuvys turi savo „daržus“, kurie išsitęsę,
galima sakyti, net metrų tikslumu“. „Dirbant Siera Leonės
vandenyse, nuolatos reikia naudotis potvynių lentelėmis.
Valksnos didesnės atoslūgių metu ir traluojant prieš srovę“.
„Per visą reisą dirbome vidutiniškai 10 metrų gylyje. Giliau
kaip 15 metrų nežūklavome. Per atoslūgius upių vandenys
išneša daug maisto žuvims. Atoslūgių srovės sutampa su
kranto linijomis. Be radiolokatoriaus dirbti neįmanoma, nes
viena tralo lenta „eina krantu“. Reikia žiūrėti, kad neužsikabintų už palmės”.
Posakis apie palmę jūrlapyje neatsitiktinis. Kapitonas
patyrė savo kailiu, ką reiškia traluoti palmę.
“Kartą, – pamena laivyno veteranas, – vos praplėšęs
akis ryte, girdžiu pjūklu pjaunant malkas. Iš kur vandenyne malkos? „Stogas“ – ne kitaip – važiuoja. Bijau pats savęs, nedrįstu ir vyrų klausti. Prieinu prie vairinės krašto,
persisveriu. Tikrai, apsidžiaugiau kaip vaikas, nesivaidena.
Vyrai denyje dvitraukiu pjūklu pjaustė palmę, kurią traluodami buvo pakėlę į denį. Tad ką besakyti apie tralą, kuris ne
tik žuvis, koralų nuolaužas, bet ir palmes turėjo atlaikyti.
Oficialiai tokiai žūklei galėjome gauti tris tralus. Antra
tiek iškaulydavome iš tinklų fabriko atraižų. Jomis denio
komanda ne tik lopė sudraskytus tralus, bet ir meistravo iš
dviejų vieną arba iš vieno darė du – pagal situaciją”.
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Afrikos pakrantės žvejybos jūrlapis, pieštas Ž.Naujoko.
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Kongo upės žiočių jūrlapis su Ž.Naujoko pastabomis.

Ž.Naujoko pažymėta žvejybos zona prie Naujojo Redondo uosto.
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Ž.Naujoko piešiniais išmargintas Siera Leonės žvejybos zonos jūrlapis.

Šerbro salos žvejybos prieigų jūrlapis su Ž.Naujoko pastabomis.
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Afrikos pakrantės jūrlapis, pieštas Ž.Naujoko.
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Afrikos pakrantė nuo Kvanzos upės iki Treš Fontašo iškyšulio. 1973 m.
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Pieštas Siera Leonės Endevoro rajono jūrlapis su piešiniu. 1981 m.

Vakarų Afrikos pakrantės Elibiejaus įdubos jūrlapis su pastabomis.
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Atlanto vandenyno Afrikos pakrantės jūrlapis su Ž.Naujoko pastabomis.
1983 kovas. Mauritanijos Islamo Respublika,
VŽTŠG-8138 „Alford”.

... sveikos gyvos... Aš taip dažnai mintyse vaikštau po namus,
kad, vėjui staugiant mūsų kieme, turėčiau kaip „skraidantis olandas” jums pasivaidenti – juk niekas nematė mūsų išplaukiančių.
Neįprasta ir keista buvo žiūrėti į tuščią krantinę. Bet kas galėjo
ateiti tokiu oru? Mes išplaukėm su vėjais ir audromis. Baltijos jūra
bangų kalnais griuvo ant jūros vartų molų ir ant sudaužyto „Globe
Assimi” korpuso. „Alfordas” pasuko tiesiai į tą pragarą. Niekas
mums neįsakė plaukti, priešingai, patarė palaukti, kol Baltija aprims. Naivus buvo dispečerio klausimas: „Tai ką, kapitone, išplaukiat? Sakykit rimtai...” Susigrūmęs su įsišėlusiomis bangomis laivas pradėjo vartytis ir, tarytum užburtas mirusio „Globe Assimi”,
pasidavė bangoms ir sustojo. Tą akimirką vyr. mechanikas pagavo
mano žvilgsnį ir, griūdamas laiptais, puolė į mašinų skyrių. Variklis
buvo paleistas visais „arkliais“, ir mes pajudėjom. Plaukiant pro
jūrų vartus „Alfordas” atrodė kaip tas laivas iš amerikiečių filmo
„Uraganas”, plaukiantis į bažnyčią. Jeigu jūs būtumėt buvusios
Melnragės pajūry, būtumėt mačiusios antrą „Uraganą”, tik mūsų
vaidmenyje. Visą dieną per vandens purslus matėme Klaipėdą.
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Laivas judėjo vėžlio žingsniu. Visą dieną žvelgiau į mūsų namą.
Žiūrint iš jūros, jo viršūnė lyg laivo antstatas plaukė virš miško.
Tačiau nakties tamsoje viskas išnyko.
Šiaurės jūra dar baisesnė. Vėjas sustiprėjo iki uragano. „Alfordas”, mėtomas ir daužomas bangų, smarkiai drebėjo. Kai, įsirėmę
rankomis ir kojomis, bandėme užmigti, atrodė, kad laivas gali sulūžti. Tuomet keldavaus ir eidavau per visas laivo patalpas, tikrindamas hermetiškumą. Prisiminiau „Tukano” tragediją. Nuskendo
kaip tik čia, per uraganą: įgula nesugebėjo sulaikyti į laivo vidų
besiveržiančio vandens... Trūkinėjo lynai, virvės. Nespėjome gaudyti ir tvirtinti krovinio. Netekęs kantrybės, kajutėje vską suverčiau
ant grindų. Taip daiktai vieni kitiems neleido lakstyti. Kai išvargęs
kūnas išsijungė ir, rodos, užmigau, laivas nuo vandens kalno krito
žemyn, pasvirdamas ant šono. Aš su visa patalyne nesvarumo būk
lėje pakibau ore, po to minkštai nusileidau ant grindų, kur manęs
tik ir betrūko. Toks triukas mano gyvenime buvo antrą kartą. Nuo
šalčio įšalo laivo korpusas. Temperatūra vis krito žemyn. Elektrinės
plytelės buvo bejėgės. Mažai jomis rūpinomės krante – juk plaukėm
į ekvatorių. Apsivilkome viską, ką tik turėjome. Vyr. šturmaną radau lovoje po apklotu su megztiniu, vatinuku ir kepure. Pamėlusios
lūpos sakė: „Andrėjėvič, holodno”. Guldavau ir aš panašiai, bet iš jo
ėmė juokas.
Aš nerašau apie vėjo muziką štaguose, apie užvirtusias ant laivo
bangas, kiaurai šlapius vyrus ant denio, apie sniego pūgas Danijos
pakrantėje, apie sunkiai jūros liga sergančius jaunus jūrininkus,
apie puodus, pririštus prie viryklės (kokas neprarado optimizmo
išvirti sriubos), apie sunkų kelio skaičiavimą – uraganas toli mus
nunešė nuo kurso, apie MŽTŠ-259, už kurį kaip flagmanas buvau
atsakingas... Viską sunku aprašyti, be to, laiškai niekada neperduos
mūsų tikro gyvenimo.
Kai po Biskajos pragaro priplaukėm Ispanijos krantus, kažkas
pranešė: „Iškyšulys Kabo Viljano!” Kabo Viljano. Tie žodžiai mums
buvo lyg vaivorykštė Nojaus laivui. Vandenynas pradėjo rimti.
Pajutom ekvatoriaus klimato įtaką. Aš lyg sapne sugrįžtu į tą baisią
kelionę ir nenoriu tikėti, kad ištvėrėme tiek štormų.
Mauritanijos Islamo respublikos vėliavą iškėlėme vasario 15 d. Ir
vėl likimas mane atvedė į Sacharos dykumoje esantį Nuadibu uostą.
Šįkart plaukėm tarytum pas pažįstamus. Vėl kaip prieš daugelį
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Kapitonui Ž. Naujokui
skirtas ženklas
už plaukiojimą be avarijų.

metų grožėjausi didingu ir rūsčiu Cap Blanc iškyšuliu, širdžiai
mielu Kansado. Atbudo anų laikų prisiminimai. Ant kranto manęs
laukė „MavSov” direktoriaus pavaduotojas I.Burkalis su savo ševroletu. Pavažinėję porą valandų po miestą, nuvykome pas direktorių. Po neilgo pokalbio grįžome į laivą. Mudu priėmėm visų Mauritanijos valdžių atstovus. Kaip gerai, kad jie tebebijo savo Allacho:
stikliuko su velnio lašais niekas nelietė.
Kitą dieną į laivą atvyko dirbti trys jūreiviai mauritaniečiai:
Ammedov Dahi, kontrolierius Khalidov Gogy ir aštuonkojų specialistas korėjietis Lee Yang Soo. Lee dirba labai gerai. Kol mūsiškiai
pagauna vieną aštuonkojį, jis jau tris – keturis yra paruošęs užšaldymui.
Mūsų laivas priklauso „MavSov” bendrovei, esančioje Nuadibu. Dėl aštuonkojų realizavimo sudaryta sutartis su japonų firma
„Kajo”. Maždaug kartą per tris mėnesius jų transportas atplaukia
iš Japonijos į Nuadibu iškrauti mūsų laivų. Dabar laukiam atplaukiant balandžio 5 d.
Reiso pradžia, kaip ir visada, buvo nelengva. Ką atsivežėm,
niekas netiko. Iš atsivežtų tralų reikėjo imti du ir persiūti į vieną
didelį. Dėl didelių tralinių lentų kreipiausi į mūsų atstovybę. Per
visus didžiuosius tralerius atrado viename – DŽTŠ „Šiauliai”. Bet
vėl reikėjo aukoti parą ir plaukt atgal link Kanarų salų į Vakarų Sacharos rajoną. Tiktai vasario 27d. pradėjome dirbti visu pajėgumu.
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Nepajutau, kaip baigėsi popierius. Iš visos širdies linkiu jums
geros sveikatos, visur sėkmės. Te visad lydi laimė. Aš taip bijau, kad
kas neatsitiktų. Saugokitės visur ir visada. Tvirtai apkabinu visas
tris....
1983 kovas. Mauritanijos Islamo Respublika,
VŽTŠG-8138 „Alford”.

... esu sveikas. Reisu patenkintas. Dirbti Mauritanijoje lengviau,
negu Siera Leonėje. Aštuonkojus gaudome labai mažame rajone.
Taip nurodyta firmos „MavSov” kontrakte. „Lakstyti“ daug nereikia. Be to, neturim jokių inspektorių. Mūsų viršininkas su žmona
sėdi Nuadibu ir į jūrą nekiša nosies. Keistai atrodo, kad niekas
netikrina. Net Mauritanijos žandarmerija paliko mus ramybėje.
Dabar mes priklausome firmai, o, be to, nedarome jokių nusižengimų. Atrodo, kad mus visi užmiršo. Tik tanklaiviai neduoda mums
ramybės. Mat čia rajonas su 33 proc. valiutos ir lyg Klondaikas
traukia aukso ieškotojus. Aštuonkojų mažiau negu anais laikais.
Dvi tonas per parą sunku sugauti. Pagal visas prognozes aplinka
turi pagerėti. Mūsų tralai pritaikyti žuvims gaudyti. Kapitonai su
tralų meistrais savaip eina iš proto bekurdami tralus aštuonkojams
gaudyti. Tiek metų čia dirbta, tiek mokslinių įstaigų krante, ir
vėl pradedame nuo nulio. Čia vienas tralų meistras laive per reisą
padaro daugiau negu projektuotųjų biuras su savo moksliniu laivu
per penkmetį. Adomas padarė pasakišką tralą. Jūreiviai jį praminė
„super Adams”. Savaitę visiems šluostėm nosis. Per tris valandas
pagaudavome po pusę tonos. Bet vieną naktį vyr. šturmanas jį
sudraskė, ir mūsų debiutas baigėsi.
Laive visad šalia manęs Goby, kaip prie Robinzono Kruzo Penktadienis. Tik jam esant laive turim teisę dirbti. Jisai saugo Mauritanijos Islamo respublikos įstatymus laive. Pagal dokumentus jo
pareigos – kontrolierius. Nieko nedirba. Sugyvenam mudu gerai,
nors dažnai man meluoja, kad serga, kad baigėsi arbata ir t.t., ir
vis ranka rodo į Nuadibu. Dahi suvaidino geriau. Jis apsimetė, kad
„miršta”: nesikėlė iš lovos, nieko nevalgė ir vis rodė į Alachą ir į
mane. Supratau, kad turiu jį pristatyti į krantą, kitaip mane nubaus
Alachas. Ką gi, Alacho bausmės nelaukiau. Dahį pakeitė Soueilim.
Pirmą dieną per apsirikimą prarijo kąsnį kiaulienos. Įvyko „tragedija”. Jis baisiai šaukė ant virėjo, po to visą dieną meldėsi ir prašė
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Alacho atleidimo. Pamatęs laivo duše daug vandens, pradėjo šaukti,
kad laivas skęsta. Gyvenimas laive su humoru. Jūra jiems dar svetima. Jie Sacharos dykumos vaikai...
1983 balandis. Mauritanijos Islamo Respublika,
VŽTŠG-8138 „Alford”.

...kaip jūs begyvenate su savo rūpesčiais ir bėdom, su savo
darbais ir mokslais, kaip visų sveikatos? Labai laukiu laiškų. Jūromis ir vandenynu jie ilgai keliaus. Tai nieko. Svarbu, kad yra ko
laukti. Mano laive viskas gerai. Esu sveikas. Dieną naktį skaičiuojame laivo kelią, vietą ir vedame jį ten, kur daugiausia aštuonkojų.
Amžinai įjungtas tyliai ūžia girokompasas, rodantis laivo kursą.
Dega autovairininko signalinės lemputės. Sukasi radiolokatoriaus
antena, retai ir trumpam tesustodama. Radiolokatoriaus ekrane
matome laivus, jūrinius ženklus, lietaus debesis, krantą... Pagal
vaizdą ekrane lengva nustatyti laivo vietą. Lyg laikrodis stuksena lago skaičiukas, rodantis nuplauktą nuotolį. Echoloto „adata” popieriuje braižo jūros paviršių ir dugną. Kursografas rašo
kursą, barografas – oro slėgį. Be sustojimo rėkauja ultra trumpų
bangų radijo stotelė: kalbasi korėjiečiai, japonai, libiečiai, prancūzai, vokiečiai, mauritaniečiai, mes... vos ne visas pasaulis. Lyg
genys radistas stuksena telegrafo raktu morzės ženklus. „Paukščių kalba” per antenas išskrenda ir atskrenda radiogramos. Ant
šturmanų stalo jūrlapiai, planšetas, transportyras (matlankis),
lygiagretė liniuotė, skriestuvas... Niekad nenutrūksta navigaciniai
skaičiavimai. Sąvoka ramybė čia nesuprantama. Pusę metų laivas
plaukios, nesustos darbai, budėjimai. Gyvenimas laive lyg srauni
upės tėkmė. Ramybė mums su „Alfordu”, stovint prie Dakaro
krantinės, tiktai svajonė.
Labai norėčiau apie daug ką parašyti, bet laiškuose tiek nesutalpinsi. Todėl rašysiu tik apie reikšmingesniu įvykius ir „stebuklus”.
Vienas iš tokių „stebuklų” – smėlio audros. Jų metu lyja smėliu.
Smėlio lietus vandenyne toli nuo krantų! Ir tai natūralus gamtos
reiškinys. Didžiausioje pasaulio dykumoje Sacharoje audros pakelia
smėlio dulkes. Susidaro rausvas baisus rūkas, kuris, iškilęs nuo žemės iki debesų, skrenda toli į vandenyną. Dingsta saulė. Pritemsta.
Sumažėja matomumas. Įjungiam navigacines šviesas. Pasijuntam
tarsi malūne, kur viskas vietoj miltų pasidengia smėlio dulkėmis.
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Tai labai panašu į dulkes, kai šlifuojamas parketas, – jos visur pralenda. Lenda jos į akis, nosį, burną. Sunku kvėpuoti, sunku žiūrėti.
Krante mauritaniečiai per smėlio audras užsimauna ant galvos
savotiškus maišus su mažom iškirpom akims ir pasidaro panašūs
į vaiduoklius. Mums belieka tik viską aklinai užsidaryti ir mažiau
būti laivo išorėj. Vieną kartą per smėlio audrą pamiršau kajutėje
uždaryti iliuminatorių, tai įėjęs nustebau – viskas buvo apklota
rusvu smėliu (Afrikos smėlis už Lietuvos smėlį tamsesnis). O į ką
panaši mūsų submarina! Iš pradžių šimtai žuvėdrų ją „nubaltino“,
o po to viskas buvo apnešta smėliu. Niekas dabar negali nustatyti
korpuso spalvos. Kai pasižiūri nuo viršutinio tiltelio, atrodo, kad
„Alfondo” (taip mūsų „Alfordą” vadina Lee Yang Soo) kelis metus
rūdijo Sacharos dykumoje. Vargo bus prieš įplaukiant į Las Palmą.
Jūreiviams reikės viską nuplauti.
Bėda laive su žuvėdrom. Didžiausias jų debesis nuolatos lydi
laivą ir maitinasi. Su tralu mes pakeliam joms begalę delikatesų,
kuriuos nuo denio nuplauname į vandenį. Prisikimšusios aptupia
laivą, ir netrukus iš viršaus serijomis pasipila baltų dėmių lietus.
Sunku išbūt net porą minučių ant denio, negavus balto „papuošalo” kartais net ant nosies. Judinam antenas, štagus, paleidžiam
sireną, šaukiam patys, bet naudos nėra. Priprato. Pakyla trumpam
ir vėl nusileidžia. Daugiausia su žuvėdrom kovoja radistas, nes
nespėja plauti antenų. Galiausiai jis padarė racionalizaciją: opias
antenos vietas apmaustė plastmasiniais buteliais.
Šiek tiek iš tarptautinio gyvenimo laive. Mauritanijos jūreivis
Soueilim Abeidoum kai yra lėkštėje mėsos nevalgo, bet rodo į ją
pirštu ir žiūri į Lee Yang Soo. Tas pamatęs tuoj smarkiai subliauna:
„Mū...ū...ū...”. Soueilim pradeda valgyti – ne kiauliena. Tik vienu
Lee jis tiki, nors tas, pastebėjau, vieną kartą subliovė nesąžiningai.
Kontrolierius Goby Khalidov, kad papultų į Nuadibu, buvo
„susirgęs”. Su kažkuo pakrapštė akį. Akis paraudo. Susisiekėme
su daktaru. „Išgydėm”. Bet Goby neatstojo nuo manęs ir dejavo,
kad skauda. Kai norėdavom pažiūrėt tą jo akį, iš visų jėgų stengėsi
laikyti užmerktą. Tas jo prilipimas prie manęs trukdė dirbti. Ilgai
neišlaikiau. Plaukėm prie Cap Blanc ir persodinom jį į laivą, plaukiantį į Nuadibu. Tokios scenos su kiekvienu Mauritanijos piliečiu.
Planą vykdome sunkiai. Gaudyt aštuonkojus tai sekasi, tai ne.
Sekasi, kol tralas neišeina iš rikiuotės. Gerai gaudėme balandžio
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Afrika įsivaizduojama lyg aštuonkojis.

pirmoje pusėje. Kiekvieną dieną buvome laivyno priekyje. Dabar vėl
žodis Adomui. Reikia „išgydyt” tralą.
Galiu pasigirti laivo maistu. Maitinamės taip, kad daugelis
restoranų gali mums pavydėti patiekalų iš aštuonkojų, karakaticų.
Aštuonkojus valgome tik sugautus, su oda, jų pačių drebučiuose.
Darome iš jų kotletus, mišraines. Valgom ir negalim atsivalgyti. Šefas Jonas nusipelnė pagarbos. Ne kiekviena moteriškė jam prilygs...
O Lee, paėmęs gyvą aštuonkojį, išplėšia vidurius, apdaužo į laivo
denį ir valgo žalią, beveik gyvą. Nebesistebim. Pripratom. Greitai ir
mes įsigeisime tokio patiekalo.
1983 rugpjūtis. Mauritanijos Islamo Respublika,
VŽTŠG-8138 „Alford”.

... jau mėnuo, kaip tūkstančiai mylių skiria mus. Mėnuo, kaip
mano kajutėje nedrumsčiama laukinė tyluma. Mėnuo, kai vėl
kas dieną ir naktį man vaidenasi gimtinė ir jūs. Susitikimas ir ta
pasakiškai graži vasaros žaluma su gėlėmis... Aš vėl ir vėl su jumis
lipu į piliakalnį prie Jūros upės, leidžiuosi krantu prie Danės, šoku
Eridanos išleistuvėse. Vėl ir vėl skubu tuo man pasakišku miško takeliu į namus. Pasirodo raudonieji mūsų namai. Kieme pilna vaikų.
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Pamačiusi mane atbėga Enrika... Šimtus kartų kartojasi tie vaizdai
lyg kadrai kine. Jie kaip niekad ilgai užsitęsė. Jau mėnuo nuo išsi
skyrimo, o aš jaučiuosi pusiau jūroje, pusiau krante: dienomis –
jūra, naktimis sapnuojasi krantas.
Į Maskvą važiavom lygiai parą. Liepos 3 dieną 16.00 traukinys
sustojo Baltarusijos geležinkelio stoty. Kol išsikraustėm iš vagono,
kol nuvilkom savo bagažus į šalia esančią aikštę, kur mūsų laukė
„Intourist” autobusas, praėjo valanda. „Sovrybfloto“ atstovas
pareiškė, kad lėktuvas išskrenda 19.00. Liko 2 val. Tai labai mažai.
Toliau viskas bėgte. Kai visi po patikrinimo nuėjo prie lėktuvo, toj
begalinio dydžio Šeremetjevo oro uosto salėje likau vienintelis keleivis (tiek laivą, tiek oro uostą kapitonas palieka paskutinis). Greit
man padavė priklausančius dokumentus ir paskubino. Garsiakalbiai
pranešė: „Į lainerį, skrendantį maršrutu Maskva–Budapeštas–Dakaras–Buenos Aires, baigiami sodinti keleiviai”. Atsisėdau pačiame gale, kur matyti visas salonas. Trečdalį priekinės salono dalies
užėmė argentiniečiai. Dėl jų laineris skrido per Atlanto vandenyną
į Buenos Aires. Žmonės kaip žmonės. Tarp savęs labai draugiški.
Atrodė, kad skrenda viena šeima. Apsirengę paprastai. Jokių gerai
išlygintų kelnių, jokių nublizgintų, lakuotų batelių. Paprastos
kelnės, gražūs marškinėliai, sportbačiai, laisvos suknutės... Su jų
drabužiais mums eiti tik į stadioną žaisti ar į mišką pasivaikščiot.
Įsivaizduoju, kaip būtų blizgėję mūsiškiai, skrendantys į Argentiną.
Liepos 14 d. pradėjom gaudyti aštuonkojus. Rezultatai pradžiugino. Kiekvieną liepos mėnesio dieną sugauta vidutiniškai po 4
tonas. Planas parai – 2,07 t. Mėnesio užduotį įvykdėme vos ne dvigubai. Esant tokioms sąlygoms per rugpjūtį ir rugsėjį planą įvykdytume. Iš tiesų mūsų rezultatai kuklūs, nes reiso pradžioje seni
tralai „atsisakė” dirbti. Teko siūti naujus. O su naujais daug vargo,
kol sureguliuoji. Aštuonkojis ne žuvis. Jį reikia nuo dugno gražiai
nukrapštyti. Per reisą turim sugauti 261 toną aštuonkojų. Gaudyti
baigiam lapkričio 22 dieną. 26-tą atplaukiam į Dakarą. Išskrendam
30 d. Susitinkam gruodžio 1 d. Palangoje.
Įgula - kaip ir kitais reisais, bet truputį blogesnė – labai daug
kursantų, trys iš Astrachanės, du iš Kaliningrado, vienas iš Talino.
Pusė denio jūreivių – studentai, kuriuos prie darbo reikia stumti.
Ne laivas, o institutas. Jiems terūpi atlikti praktiką, tiksliau - prastumti laiką. O man reikalingi gerai dirbantys ir gerai savo darbą
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išmanantys jūreiviai. Reisinėje laivo užduotyje jokių nuolaidų,
jokio sumažinto plano. Be to, dar ir saugot juos reikia kiekviename
žingsnyje, kad nesusižeistų.
Nuo 1983 m. rugpjūčio 10 d. esu paaukštintas į kapitono flag
mano pareigas. Cituoju dalį radiogramos: „... kapitonu flagmanu
grupei laivų, dirbančių Mauritanijos Islamo respublikoje bendrovei
„Mavsov”, skiriamas VŽTŠG-8138 kapitonas Naujokas Žydrūnas“. Mano eskadroj bus penki laivai.
Mano brangi Janyte. Sveikinu su gimtadieniu, 40-mečiu. Noriu
tau pasakyti ačiū už kartu pragyventus aštuoniolika metų, už
pasauliui ir man padovanotas dvi dukras, už pasiaukojimą šeimai ir
išsaugotą šeimos židinį, už begalinę meilę vaikams, už tuos laukimus manęs sugrįžtant iš tolimų kelionių ir už tuos laimingiausius,
gražiausius susitikimus... Keliu taurę už tavo gražius metus, o kai
grįšiu, atšvęsim dar kartą...
1983 spalis. Mauritanijos Islamo Republika,
VŽTŠG-8138 „Alford“.

Mano mielos, nuoširdžiausiai ačiū už laiškus. Labai džiaugiuosi, kad Eridana – studentė, o Enrika – moksleivė. Sveikinimus
parašiau, o gėlių skola vis didėja. Labai džiaugiuosi, kad susitvarkote su visais darbais ir reikalais. Vienu žodžiu, jūsų frontas laikosi
tvirtai, nors rūpesčių ir bėgimų daug. Kai laikotės jūs, ir man
lengviau.
Kaip greit mus neša laikas gyvenimo upe. Nesitiki, kad jau
daugiau kaip šimtas parų prabėgo nuo mūsų išsiskyrimo. Daugiau
kaip šimtas parų aš jūroje. Išblėso krante patirti džiaugsmai. Bėga
dabar kasdienis įprastas jūreiviškas gyvenimas su amžinu žuvėdrų
klyksmu, su bekraščiu Atlanto vandenynu aplink ir linguojančiais
laivo stiebais. Dienom ir naktim, mėnuo po mėnesio traluojam ir
skaičiuojam aštuonkojus.
„Alfordui“, tiksliau man, pasisekė. 1983 liepos 8 d. įplaukėm į
Nuadibu ramadano (mėnesį trukusio pasninko) pabaigos išvakarėse. Atrodė, kad Sacharos dykuma sužaliavo: visas Nuadibu skendėjo žaliose vėliavose. Mauritanijos vėliava yra žalia su geltonu
mėnulio pjautuvu ir žvaigžde. Rytojaus dieną iš pat ryto mauritaniečiai pasipuošė – laukė iš Nuakšoto atskrendant šalies prezidento.
Vyrai lyg apaštalai suplevėsavo savo baltais „maišais“, o panelės
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buvo susisupusios į egzotiškiausių spalvų medžiagas, pasipuošusios įvairiausiais papuošalais. Ir kaip jos stengėsi pasipuikuoti
prieš publiką! Pasigrožėję išsipuošusiu miestu, aš, VŽTŠG-8130
kapitonas Lindinas, I.Burkalis ir vertėjas prieš pietus nuvažiavome į prancūzų kontorą „Matema“. Kontoros specialistai (japonai)
tikrina laivus ir nustato tinkamumą darbui. Po to išduoda atitinkamus dokumentus. Čia mus sulaikė mauritaniečių minios – visi
skubėjo, nes bijojo pražiopsoti prezidento eskortą. Judėjimas gatve
buvo sustabdytas. „Matema“ įsikūrusi prie gatvės, vedančios į
oro uostą. Kitoj gatvės pusėj vaizdas tiktų siaubo filmui: gelsva
Sacharos dykuma be jokios gyvybės ir begalė Kansado įlankoje
nuskendusių laivų stiebų. Betrūksta pakaruoklio ant rėjos. Tame
fone išsipuošę mauritaniečiai atrodė egzotiškai. Atsistojom prie
gatvės. Vietoj šaligatvių – sutrypti smėlynai. Kuomet minia suūžė,
sulingavo ir pradėjo mojuot vėliavėlėmis, supratome, kad važiuoja
prezidentas. Kartu su mauritaniečiais prezidentą sveikinome ir
mes.
Grįžtant vėl „pasisekė“: miesto vidury dar kartą teko praleisti
eskortą, važiuojantį iš gubernatoriaus rūmų į uostą. Nuvažiavom
nuo gatvės ir išlipom dar kartą pažiopsot. Ir štai, eskortui pravažiuojant, iš vienos mašinos mauritanietė iškišo galvą ir apspjovė
mane. Kliuvo ir Ivanui Akimovičiui. Buvo pažeisti „tarptautiniai
santykiai“. Konfliktą likvidavo vertėjas. Jis labai atsiprašė ir paaiškino, kad toks Alacho įsakymas. Pasirodo, ramadano metu Alachas
draudžia ryti seiles. Jas reikia išspjauti ant žemės. O kadangi visur
buvo žmonių minia, teko spjauti ant jų. Vertėjas dar kartą labai
atsiprašė. Keisti ir mauritaniečių papročiai, ir Alacho įsakymai.
Rugpjūčio 31, rugsėjo 1,2,3 stovėjome vėl Nuadibu uoste prie
krantinės. Iškrovinėjome firmai aštuonkojus. Mums jokių rūpesčių
nebuvo. Visus darbus atliko mauritaniečiai. Jų technologas Van
ir agentas Davud, baigę mokslus Sąjungoje, padėjo apiforminti
dokumentus ir išspręsti visas problemas su uosto valdžiomis. Aš
džiaugiausi, kad turiu laiko stebėti Mauritanijos darbininkus. Į
laivą ateina jų visa armija su ryšuliais šiltų drabužių, dėžėmis.
Dėžėse – mini virtuvėlė: žibalinė plytelė, labai mažas arbatinukas,
mažų stiklinaičių komplektas, baltos duonos gabalas, truputis
žemės riešutų ir arbatžolės. Patys ryžtingiausi, apsirengę begalę
šiltų drabužių, eina atlikti „žygdarbio“ – padirbėti 1 ar 2 valandas
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triume. Triume apie – 18°C, o jiems reikia +30°C ir daugiau. Todėl
triumas jiems šaltas pragaras. Kad „nežūtų“, tankiai keičiasi. Tie,
kurie laukia savo eilės, susėda ant denio, atsidaro dėžes ir užsi
ima magija: pradeda arbatos virimo ceremonialą. Tą mažą dviejų
stiklinių talpos arbatinuką prikemša arbatžolių, užpila vandeniu
ir pradeda virinti. Sulaukę „stebuklingo“ momento, daro pirmą
arbatos nupylimą į mažą stiklinaitę. Po to iš jos perpila į antrą
stiklinaitę, po to iš antros į trečia, į ketvirtą (visos stiklinaitės
stovi išrikiuotos į vieną eilę). Toliau arbata perpilstoma atgal. Po
to – keičiant stiklinaičių eilės tvarką. Galiausiai arbata pasidaro
kaip alus su putom. Truputį palaiko ją ir, vėl sulaukę „stebuklingo“ momento, pradeda gerti. Su pertraukomis išgeriamos trys
stiklinaitės skirtingų virimų ir pilstymų arbatos. Reiso pradžioje
mane tokia arbata kasdien vaišino Mahometas. Teko atsisakyti, nes
savotiškai svaigina. Ir nieko panašaus į alkoholio svaiginimą. Šis –
kažkoks dangiškas.
Nuadibu uoste krantinės mažos, todėl laivai švartuojasi vienas
prie kito. Mums atsistojus prie krantinės, tuoj prisišvartavo korėjiečių laivas, o prie jo – ispanų. Ispanai atvyko į mūsų laivą draugiško vizito. Jų grupei vadovavo šturmanas Karlos, simpatiškas
vyrukas, tipiškas ispanas. Aprodėm laivą, pakvietėm į saloną pažiūrėti kino, padovanojom suvenyrų. Jiems patiko. Pakvietė tokiam
pat ceremonialui, tik be kino. Jautėme mums reiškiamą pagarbą,
draugiškumą. Aprodė savo laivą. Kajutės net už mūsų mažesnės.
Kaip ir visuose laivuose, prie vairinės – šturmanų kabina. Bet ji
nelabai panaši į laivo valdymo centrą: ispanai čia pasidarę jaukų
kambarėlį su šv. Marijos statula. Sienos išklijuotos tapetais, didelis
stalas, didelės minkštos sofos, vazonėliuose auga gėlės – kaip namuose. Tik viename kampe šturmanų stalas su geriausiu pasauly
prietaisu laivo vietai nustatyti pagal žemės palydovus kosmose. Ta
sudėtinga sistema nuolatos duoda tiksliausias laivo koordinates.
Šturmanams skaičiuoti laivo vietos nereikia. Tokie prietaisai jau
yra ir kai kuriuose mūsų laivuose.
Dabar, kai jūroje susitinkam su ispanų laivu („Quadane-3“),
pasukam laivus taip, kad prasilenktumėme labai arti ir lygiagrečiai. Abiejų laivų įgulos susirenka prie bortų, ir ilgai mojuojam
vieni kitiems. Viso pasaulio jūrininkai labai panašūs. Visi nori tik
vieno – uždirbti ir taikiai gyventi.
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Reise naudotas Ž. Naujoko piešinių ir pastabų segtuvas.

Nuo rugsėjo 29 plaukėm vis į pietus, link Nuakšoto (Mauritanijos sostinės), ieškodami aštuonkojų. Spalio 2 praplaukėme Timiriso iškyšulį ir priplaukėme arti Afrikos kranto. Pamatėm rusvus,
saulės įkaitintus smėlynų kalnus. Atrodė, ne saulė, o tie kalnai
spinduliuoja karštį. Ta dykumos dalis vadinasi Elmara. Mes pridėjom žodį „pragaras“. Termometrų gyvsidabris pakilo iki +45°C.
Pakilo smėlio uraganas. Po poros valandų vairinėje vaikščiojom
kaip pliaže: tiek daug prinešė smėlio. Ir prieš karštį buvom bejėgiai. Visa oro šaldymo sistema gėdingai kapituliavo. Sunku buvo
kvėpuoti, žliaugė prakaitas, troškino. Vyr. mechanikas pranešė, kad
užkaito varikliai. Kadangi aštuonkojų radome mažai, iš Elmaros
pragaro pabėgom. Prie Cap Blanc klimatas (lyginant su Afrikos
karščiais) normalus. Čia nuo žemyno mus skiria didžiulė Argeno
įlanka ir niekas neužstoja šaltų šiaurinių pasatų. Iš tiesų – mes
buvome pirmieji, atplaukę prie Elmaros ieškoti aštuonkojų.
Esu sveikas. Reisu džiaugiuosi, nors man jis – vienas iš sunkiausių. Nelengva dirbt kapitono ir kapitono-flagmano pareigose
vienu metu. Kadangi Dakare nieko nenumatėm pirkti, važiuosiu į
jūreivių poilsio namus prie Žaliojo Rago iškyšulio pasimaudyt ir
pailsėt...
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1983 spalis. Mauritanijos Islamo Republika,
VŽTŠG-8138 „Alford“.

... pirmame laiške neužteko vietos viskam surašyti, todėl rašau
antrą laišką, kaip tradicinį savo priedą. Čia parašysiu daugiau apie
laivą, įgulą...
Internacionalinė „Alfordo“ įgula sugyvena gerai. Negaliu
„atsidžiaugti“ mauritaniečiais Mahomedu ir Achmedu. Ramūs, be
jokių priekaištų, viskuo patenkinti. Net Nuadibu uoste, eidami į namus, neprašo nieko. Laive beveik visą laiką būna kajutėje: miega ir
meldžiasi Alachui. Apie darbą nė kalbos. Jie laive save laiko vos ne
Mauritanijos atstovybės nariais. Kartais užeinu pažiūrėti, ar nuo
miego nemirė. Mahometas toks plonutis, kaip smilga. Kai, apsivilkęs savo „maišą“, nueina ant laivo priekio pabendrauti su Alachu,
atrodo, kad iš dangaus nutūpė angelas.
Džiaugiuosi ir korėjiečiu Lee. Vėl susitikom kaip seni draugai.
Lee iš Santa Kruso atvežė man lauktuvių: butelį vyno ir saldainių.
Padovanojo savo nuotrauką su heroglifų įrašu kitoje pusėje. Lee,
priešingai mauritaniečiams, labai daug dirba. Saviem statau jį pavyzdžiu. Kultūringas ir protingas. Lee meldžiasi Budai.
Mano mini valstybėlėje tvirta taika, nors su savais kartais tenka
ir „pakariauti“. Mano tikslas, kad įgula būtų drausminga, gerai
dirbtų, ir „Alfordas“ pirmautų.
Du mėnesius iki rugsėjo aštuonkojų buvo labai daug. Buvo
galima kiekvienos paros užduotį vykdyti dvigubai. Mes to laikotarpio planą viršijom 161 proc. Procentų daug, bet darbu pasigirti
negalim. Privalėjom sugauti daugiau. Korėjiečiai, ispanai ir kitų
valstybių laivai ženkliai viršija net pačius didžiausius mūsų rekordus. Dabar aštuonkojai dingo (nuplaukė į kanjonų plyšius neršti),
o laiko dar daug. Procentai gali sutirpti. Pradėjom „degti“. Planą
be kalbų įvykdysim, tik su procentais neaišku. Tiesa, rugsėjo 22
turėjom aštuonkojų pagavę tiek, kiek per praeitą visą reisą. Kokios
priežastys, kad dirbam blogiau, negu leidžia aplinkybės? Praeitą
reisą dirbom su ispaniškos konstrukcijos tralais ir nors, palyginus
su šiuo reisu, aštuonkojų buvo daug mažiau, gaudėm sėkmingai.
Šį reisą dirbam savos konstrukcijos, krante siūtais tralais, kurie
tralų meistrams nepaklūsta. Tralų reguliavimo jau pradėjau ir pats
mokytis.
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Paskyrimu dirbti kapitonu- flagmanu buvau nustebintas. Juk
mano charakteristikos kuklios, ordinų nėra. Dėl didelio krūvio iš
pradžių galvojau atsisakyti, bet susilaikiau – nesolidu, negarbinga.
Krante manimi tikėjo. Kažkas rekomendavo ir garantavo. Beliko
garantuoti ir man. Pasunkėjo dvigubai, jei ne daugiau. Tik vidurnakčiais esu laisvas. Vyksta begalė pasitarimų: didelių ir mažų.
Didžiuosiuose pasitarimuose dalyvauja visi laivai – tiek žvejybiniai,
tiek transportiniai, tiek vilkikai... Kiekvienam tokiam pasitarimui
reikia pasiruošt: išanalizuoti savo laivų darbą, žinoti visas problemas. Aš, kaip flagmanas, ginu savo laivyną. Po to išklausau ekspedicijos viršininko pastabų. Mažieji pasitarimai apima tik man priskirtus laivus: išklausau kiekvieno laivo atstovą, įvertinu žvejybinę
aplinką, kiekvieno laivo darbą, duodu nurodymų, kur dirbti toliau...
Be pasitarimų nemažai laiko atima radiogramos, kurias gaunu iš
kranto, daugiausia nuo Popovo. Į kiekvieną, pirma ją įvykdžius, reikia duoti protingą atsakymą. Taip ir „bombarduojam“ vienas kitą.
O šeimai parašyti laišką taip ir nesurandu laiko visą mėnesį... Toks
brangus laikas man dar niekada nebuvo.
Na o dabar – apie viską po truputį. Kitas reisas planuojamas į
Gvinėją Bisau. Geriau, aišku, būtų buvę vėl čia. Nieko nepadarysi.
Tokia nustatyta tvarka. Galų gale man ne pro šalį bus padirbėti
naujoje aplinkoje.
Pradėjom jau rūpintis orais Sąjungoje. Ar galėsim parskristi iš
Maskvos į Palangą? Ar nereikės kankintis traukiny?
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KODĖL AFRIKIEČIAI
NEGROBĖ SOVIETINIŲ
LAIVŲ?
Klaipėdiečių laivai, subyrėjus TSRS, vis dažniau pasaulio vandenyse, o ypač prie Afrikos krantų, patenka į nelaisvę,
grobiamos laivų įgulos, reikalaujama išpirkos, neaiškiomis
aplinkybėmis dingsta jūrininkai. Sovietmečiu niekada niekas
piratavimu nesiskundė. Kodėl? Be taikios žvejų misijos, kai
šimtai tonų žuvies buvo tiekiama Afrikos šalims, egzistavo ir
antroji medalio pusė. Tuos žūklavusius sovietų žvejus „apaštalus“ budriai saugojo iki dantų ginkluoti TSRS kariniai laivai.
Kas nors pabando patekti į žvejų laivą – reikia tik telegrafuoti
slaptažodį, ir karo laivas visu greičiu išnyra įvykio vietoje. Afrikiečio greitaeigio katerio kaip nebūta. Toje vietoje tik suverpetuoja vanduo, o žvejai ramiai toliau kapanojasi savo tinklų
raizgalynėje. Kariniai laivai saugojo ir Mauritanijoje, ir prie
Angolos ar Siera Leonės krantų. Išdygdavo jie pačiose netikėčiausiose vietose. Tokią galybę, kad ir apsiginklavę sovietiniais
kalašnikovais, vietiniai gerbė ir nepasidavė pagundai užgrobti
žvejų tralerį. Žlugus Sovietų Sąjungai žūklavietėse TSRS karinių laivų nebeliko. Niekas nebetrukdo piratams žaibiškai pulti
nusižiūrėtą auką uoste išsišniukštinėjus, kokio dydžio įgula,
koks krovinys, iš kur ir į kur keliauja.
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PAKIŠTUKAI
KRANTO KLERKAMS
Sovietinio žvejų laivyno pasaulyje būta gajų savų nerašytų taisyklių tiek užsienio uostuose, tiek savame krante. Grįžo
laivas į Klaipėdą, ateina pasieniečiai, žvejų žargonu „atidaro
sieną“. Kad galėtum įkelti koją į savą miestą ar į laivą pasikviesti artimuosius, patikrina karantino, kitų tarnybų atstovai.
Visi čiupinėja, šniukštinėja, ar jūrininkai neparsivežė kapitalistinių „bacilų“. O jų būta visokių.
Anot kapitono Ž. Naujoko, kajutėje šalia tikrinamų popierių lyg tarp kitko atsirasdavo kramtomosios gumos, anuomet savame krante vadintos kapitalistų išmįslu, maišelis. Kapitonas nutaisęs nekaltą miną aiškindavo „berite, eto ni kakaja
vziatka, a kanfetki dietiškam“ (imkite, čia joks ne kyšis, o saldainiukai, lauktuvės vaikučiams).
Kartą, pamena laivyno veteranas, rieškučiomis dalijant
„saldainėlius“ tikrintojams, atbėgo suplukęs iš kažkurio jūrininko kajutės landus pasienietis ir raportuoja į ausį vadui radęs... pornografinių žurnalų. Šis pastatė akis ir sukomandavo
„eime“. Sugužėjo visi, varto tuos žurnaliūkščius ir akis prisidengę aikčioja „ty posmotri!“ (tu pažiūrėk). Kapitono širdelė
užkulniuose. Mintyse keikia tą „veršį“ įgulos narį, kuris nesugebėjo tinkamai paslėpti nuo pašalinių akių žurnaliūkščių, o
garsiai visiems tikrintojams pritardamas aikčioja „ty posmotri“, lyg pirmą kartą tas nuogybes matytų. Mintyse tik viena:
kas bus, ką nuspręs tikrintojai? Greičiausiai susiorientavo pasieniečių atstovas. Susišlavė žurnalus užantin ir, pasakęs vieną
žodį „razberiomsia“ (išsiaiškinsime), atsisveikinęs dingo.
Po kelių dienų atsitokėjęs nuo tikrintojų košmarų ka-
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Afrikietiški vaizdeliai pieštame jūrlapyje.

pitonas užsuko aplankyti vienoje valdiškoje įstaigoje dirbusio
klasės draugo. Šis po apsikabinimų ir sako: žiūrėk, kapitone,
ką turiu, iš stalo slaptavietės traukdamas pasieniečio iš laivo
žioplio konfiskuotą pornografiją. Kapitonas net pritūpė iš netikėtumo. Kaip tas žurnaliūkštis čia pateko? Pasirodo, pasienietis tokiu pavidalu atnešė kyšį valdininkui, kad šis duotų
paskyrą statybinėms medžiagoms...
1984 sausis. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sacharos rajonas, VŽTŠG-8138 „Alford“.

... pats didžiausias mano „sapnas“ baigėsi, ir aš vėl laive – savam name. Sunku patikėti, kad buvau su jumis. Išliko tik ryškūs
skridimai į namus ir atgal, nes skrendant laikas eina normaliai. O
tos kelios dienos namuose pavirto į akimirką. Kodėl taip greitai bėgo
laikas? Tai buvo panašu į pralekiantį viesulą, nusinešantį mūsų susitikimą. Nespėjau nei pasikalbėt su jumis, nei ką padaryti. Sunku
dabar nusiraminti ir pradėti jūreivišką gyvenimą.
Apie kelionę iš Klaipėdos į Maskvą nėra ko daug rašyti: visos jos
panašios. Ir ši beveik nesiskyrė nuo buvusių, tik buvo daugiau tuščių butelių – važiavo keturių laivų įgulos. Tokiam dideliam jūreivių
būry nebuvo tekę keliaut. Dauguma net nesigulė, taip smagu buvo.
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Po to, kai jau nebuvo smagu ir pasidarė sunku stovėti, padėjo milicija Šeremetjevo oro uoste. Mūsų įgula pasirodė pavyzdingiausia.
Pats neliečiau stikliuko ir kitiems neleidau.
Kelionė lėktuvu iš Maskvos į Dakarą buvo pati gražiausia
ir įdomiausia. Penkiese skridom pirmos klasės salone, pačiame
lėktuvo priekyje prie lakūnų kabinos. Bilieto kaina 1199 rubliai!
Antros klasės – 817. Koks didelis skirtumas! Pirmos klasės salonas
buvo pustuštis. Iškarto „prilipo“ ir per visą skridimą mus šefavo
stiuardesė:„Ką gersit? Konjaką? Šampaną? Viskį? Vyną?... Ką
valgysit?... „Nutarėm „maudytis“ šampane. Antrasis šturmanas
tik ir aikčiojo: „Oi, kak chorošo. Oi, kak chorošo. Bolšė čielovieku
ničievo nie nado“ (Oi, kaip gerai. Oi, kaip gerai. Daugiau žmogui
nieko nereikia.) Skridom senu keliu: Maskva–Kijevas–Budapeštas–
Milanas–Nica–Dakaras –Konakry. Susipažinau su lainerio vadu.
Jam buvo įdomu pakalbėti su laivo kapitonu, nes jaunystėje yra
pats plaukiojęs. Pakvietė susipažinti su laineriu IL-62M. Įsivedė į
lakūnų kabiną. Kaip įdomu! Jautiesi lyg viešpats, nuo debesies krašto žvelgiantis į pasaulį. Įspūdis stulbinantis. Lėktuvo šturmanas
supažindino su skridimo kelio skaičiavimu, pademonstravo lėktuvo
posūkį. Į automatiką įvedė naują kursą, nuspaudė tik vieną mygtuką, ir laineris pats padarė posūkį ir pradėjo skristi nauju kursu.
Skrendant virš Sacharos dykumos vadas parodė šiurpų vaizdą,
kažką panašaus į kraterį su juodu smėliu: čia buvo išbandyta viena
atominių bombų. Nuo sprogimo centro apdegęs juodas smėlis sugulęs į milžiniškus didėjančius žiedus. Baisu žiūrėt. Bekraštėj Sacharos gelsvo smėlio dykumoj – milžiniška juoda dėmė.
... Sutartis su Mauritanija laikosi ant plauko. Greičiausiai
sutartį turėsime nutraukti. Jie pareikalavo dabar išmokėti jų dalį
doleriais, nustatytą 1984 m. sutartyje. Keistas reikalavimas. Neaišku, ar mūsų laivynas sugaus tuos tūkstančius tonų pagal sutartį.
Ir antra – kaip galima iš anksto išmokėt tokią didelę sumą – o jei
po to kas atsitiks, ir mes turėsim palikti Mauritanijos zoną? Vienu žodžiu, gruodžio 31 d., 08:00 val. grinvičiaus laiku be išimčių
visas mūsų laivynas, turintis senas Mauritanijos licencijas, išmetė
inkarus Nuadibu uosto reide. Prie tokių sąlygų nedirbs. Su Gvinėja
Bisau sutartis nesudaryta, nes visi VŽTŠG šiems metams buvo
suplanuoti į Mauritaniją. Iš dviejų zuikių gali nelikti nei vieno.
Kadangi mes seną licenciją buvom atidavę, teko plaukti šiauriau,
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Žvejybos zonoje.

į Vakarų Sacharos rajoną. Iki sausio 1 d. dirbom pašto – keleiviniu
laivu. Toli vandenyne susitikom su „Žvejo šlove“. Paėmėm „Šventosios“, „Jurbarko“ jūreivius. Dauguma anksčiau atskrido lėktu-
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vu. Šie liko, nes nebuvo visiems vietų. Mums pasisekė: kapitonas
Vitinovičius davė įsakymą aprūpinti „Alfordą“ produktais. Gavom
visko, net grietinės, bulvių... Kad būtume žinoję, nebūtumėm Dakare už auksą pirkę pusės tonos bulvių. Išvežioję keleivius ir paštą,
nuo sausio 2 d. pradėjom patrulinę tarnybą: saugojam laivus nuo
zonos pažeidimų ir įdėmiai sekame vakarų Sacharos pakrantę – čia
slepiasi Maroko kariniai laivai. Svarbu nepražiopsot ir laiku pastebėt. Apginti yra kam.
Laišką rašiau virš metų: pradėjau pernai, baigiau šiemet. Naujus
1984 metus sutikom labai gražiai ir linksmai. Jaunimas papuošė
eglutę. Net lemputes kažkas atsivežė. Šefas šventinius stalus papuošė pyragais. Antras šturmanas sudėliojo bulgariško vyno butelius.
Šventėm iki 04 val. Naujuosius sutikom du kartus: Maskvos ir
vietos laiku. Laive trys moka groti gitara. Du iš jų tikri virtuozai.
Vienintelė gitara ėjo iš rankų į rankas.
Mano brangiosios! Sveikinu su Naujais metais! Nuoširdžiausi
linkėjimai visų gėrybių šiame pasaulyje...
1984 sausis. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sacharos rajonas, VŽTŠG-8138 „Alford“.

... mano mielos ir brangios, kaip jūs begyvenate? Ar sveikos?
Žinau, kad sunku jums vienoms – kartu būtų lengviau...
Mano gyvenimas įtemptas. Dienos lėkte lekia. Atsiprašau iš
anksto už trumpą laišką. Iš Mauritanijos parašysiu vėl daug. Dabar
esam be nuotaikos. Sausio 10 d. iš bazės valdžios gavom ultimatumą pradėti dirbti Vakarų Sacharoje. Pradėti dirbti čia, kur dugniniais tralais niekas niekada nėra dirbęs, kur labai blogi gruntai, kur
laivai žūklauja tik su „kašeliokais“ (apgaubiamaisiais tinklais) ir su
pelaginiais tralais, kurie dugno neliečia ir plaukia bet kokiame aukštyje, net vandens paviršiuje. Ir, svarbiausia, kur gauti planšetą? Per
ekspedicijos viršininką kreipiausi į visą laivyną. Niekas nerado, nes
niekas neturėjo, o ir nereikėjo turėt. Ant povandeninių koralų, uolų
laivai praranda tralus, lentas. Čičkovskis, palikęs pilnai visą tralą
ant dugno, išmetė inkarą. Kai reikėjo pradėti plaukti ir pradėjo imti
inkarą – trūko grandinė, ir inkaras taip ir liko dugne. Po to prarado
dar ir antrą tralą ir kapituliavo. Vėl grįžo į patruliavimą. Panašus
likimas dar dviejų laivų. Likom dviese su 8144 „Oven“. Pradėjom
patys ieškoti gerų trasų, kur būtų galima pagauti aštuonkojų.
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Aštuonkojų čia yra. Bet jie daugiausia laikosi ten, kur mums
su tralais sunku praeit. Per parą sugavome tik apie pusę tonos. O
reikia pusantros! „Degame“. Į krantą nuplauksime su skolom. Be
reikalo privertė mus čia dirbti. Žūklės įrankių praradom daugiau
nei kainuoja visi pagauti aštuonkojai. Ir su kuo dirbsime Mauritanijoje?! Vasario 1 d. turim jau žūklaut tenai. Išsiunčiau į krantą
SOS, kad greičiau gelbėtų mus.
Vėl esu paskirtas flagmanu – kapitonu VŽTŠG laivų grupei.
Pirmą kartą atsisakiau. Gavau antrą radiogramą – įsakymą. Ryšium su sunkia mūsų grupės laivų padėtimi vakarų Sacharoje,
nutariau padėties nesunkinti. Pabandysiu. O priežasčių atsisakyti
daug: sveikata nebe ta, nervus sunku valdyt, laisvo laiko nėra. Su
šturmanais šį reisą man blogiau. Nors antras šturmanas ir labai
geras kaip specialistas ir žmogus, bet vieno mažai. Trečią šturmaną
galima dar vadinti kursantu. Su juo ant tiltelio esu nuolatos. Visi
taip pradėjom. Žmogus stengiasi, išmoks. Vargstu su vyr. padėjėju.
Gyvena pagal principą – aš jūsų neliečiu, ir jūs manęs nelieskit:
atstovėjo ant tiltelio savo budėjimą ir – į kajutę. Kas dedasi laive
visiškai nerūpi.
Toks tas mūsų gyvenimas... Labai laukiu jūsų laiškų!
1984 sausis. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sacharos rajonas, VŽTŠG-8138 „Alford“.

... šį reisą praminėm reisu į tris rajonus: Mauritaniją, Vakarų
Sacharą ir Siera Leonę. Tiksliau ne reisas, o kruizas po Afrikos
šalis, pilnas netikėtumų. Vakarų Sacharoje išprotėjo jaunas jūreivis.
Jį dienom ir naktim persekiojo „mirusi Liuba“. Kai trukdė dirbti
ant denio, mušė „ją“ su virve. Duodavo su virve į stiebą, triumo
dangtį... nuolat su „ja“ kalbėdavosi. Kai perkėlėm jį į bazę, paprašė
„Liubos“ nekelti. Toliau. Turėjom išplaukti į Siera Leonę. Atlikau atsisveikinimo ceremoniją su ekspedicijos štabu. Davėm pilną
pirmyn, bet gavosi stop. Kažkas atsitiko su pagrindiniu varikliu.
Išmetėm inkarą. Vakarų Sachara nei vieno VŽTŠG neišleido sveiko.
Toliau cituosiu kelių dienų įvykius iš savo dienoraščio.
1984 sausio 24. Vakarų Sachara. 22º05‘0 N, 17º11‘5 W. Siaučia
štormas. Laivo takelaže vaiduokliškai kaukia vėjas. Kriokdamos
griūva bangos... Sunku patikėti, kad mes prie Afrikos, o ne prie
Farerų ar Jen Maino. Net šalta. Iki čia šiauriniai pasatai atneša
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šaltį. Bejėgis „Alfordas“ daužosi ant inkaro grandinės. Nuo tos
grandinės, supintos iš storų metalinių žiedų, dabar priklauso mūsų
gyvenimas. Bet kaip išsilaikyti? Nuo kiekvienos bangos smūgio su
kibirkštimis išlekia nuo vieno iki trijų metrų grandinės. Neišlaiko
nei pagrindinė stabdžių sistema, nei dubliuojanti, „stabdanti mirtinai“. Tokių momentų nematantys laivų remonto įmonės meistrai ir
toliau dirba blogai. O kiek aš su jais kovojau dėl gero darbo! Bet apie
tai ne laikas dabar šnekėt. Beliko apie dešimt metrų grandinės. Dar
kelios didelės bangos, ir reikės šauktis savų laivų pagalbos. Gelbėjimo laivas „Vilnis“ plaukia iš Angolos į Rygą ir čia bus tik po dviejų
parų. Vietoj namų turės sukti atgal ir vilkti mus į Dakarą. Ten narai išlaisvins sraigtą, kuris įsipainiojo į užsienietiškus plaukiojančius tinklus ir pilnai jais apsivyniojo. Laivo laikrodžių rodyklės rodo
02 val. 30 min. (Grinvičiaus laiku). Su ugnimi išlėkė paskutiniai
grandinės metrai. Beliko tik žvakagalsas, laikantis grandinę prie
laivo. Įsakiau staigiai į grandinės žiedus prieš kliuzą sukaišiot ilgus
gelžgalius ir bėgt nuo bako žemyn. Trūkusi grandinė gali užmušti.
Daugiau nieko negalėjom padaryti. Nenutraukė...
1984 sausio 31. Anksti rytą gelbėjimo laivas „Vilnis“ (Latvijos)
atbuksyravo mus į Dakarą. Su „Vilnies“ kapitonu Anučin kateriu
nuplaukėm į uostą. Laivus aptarnaujančioje firmoje „Socopao“ kaip
visada su didele draugiška šypsena sutiko senegalietis Gorasey.
Žiūrėdamas į jį kažkodėl visada pagalvoju apie šalia esančią Kančių
salą ir juodaodžius, parduotus į vergiją. Gorasey – mūsų agentas.
Pažįstami mudu labai seniai – nuo pirmojo atplaukimo į Dakarą.
Susitikimai visada labai malonūs. Popierinius reikalus sutvarkėm
labai greitai. Belieka stebėtis. Uoste nuvykom į „Mirfaną“. Susitikom Lindiną. Pasiėmiau jūsų laiškus. Taip greit niekada dar
nesu gavęs. Kaip stebuklas: kitam pasaulio gale laiškai atsidūrė per
pora parų. Kai grįžom į surištus kartu „Vilnį“ ir „Alfordą“, narai
povandeninius darbus buvo atlikę. Viskas tvarkoj! Kad ant sraigto
užsienietiški plaukiojantys tinklai, pasitvirtino. Tai mūsų didžiausias alibi. Mes visiškai nekalti. „Alfordas“ gali pats plaukt! Niekas
manęs nesupras: sunku buvo sulaikyti džiaugsmo ašaras...
1984 vasario 1. Atlanto vandenyno platybėse vienišas „Alfordas“. Kursas Siera Leonė, Fritaunas. Kas laukia mūsų tenai – darbas ar tolimesni nuotykiai? Nejaugi Fortūna neatsisuks ir nepamatys mūsų...
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1984 vasaris. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sacharos rajonas, VŽTŠG-8138 „Alford“.

... Pasitaikius progai rašau kelis žodžius. Laišku to nepavadinsi.
Manykit, gavot mano ilgą telegramą. Atsirado galimybė susitikti su
MŽT-312, kuris šiandien išplaukia į Dakarą dėl įgulos skridimo į
namus.
Džiaugiuosi jūsų laiškais, kuriuos užvakar gavau iš Ratnikovo.
Puiku, kad pas jus viskas gerai. O apie save net nežinau, ką rašyti. Reisas kažkoks prakeiktas. Tokio dar nesu turėjęs. Užtektų jo ir
vieno, bet dabar trečias iš eilės... Vis laukiu, kada prasidės normalus
jūrinis gyvenimas, įprasta žūklė. Puse reiso nieko gero negalėjau
sulaukt.
1984 vasario 16 anksti ryte atplaukėm prie Bananų salų, kur
„K.Giedris“ stovėjo ant inkaro. Atidavėm dar vieną ligonį – trečią
šiame reise! Kas dirbs? Laivą atšvartavau, vyr. šturmanui įsakiau
pastatyti tralą, o pats nusileidau į kajutę pasiruošti pusryčiams. Tuoj
sučirškė telefonas: „Liežyt tretij... Biegu...“, - pranešė vyr. šturmanas. Tai buvo virš visko. Išgąstis tarytum kulka pervėrė mane. Sąmonėj per kelias sekundes perbėgo daug vaizdų, ir baisiausias jų – guli
negyvas žmogus. Pirma mintis – reikia gelbėt likusią įgulą, laive
turbūt siaučia kokia baisi tropinė liga. Antra mintis – reikia pult prie
gulinčio trečiojo. Gal dar gyvas... Šokau ant tiltelio. Jis buvo tuščias.
Šokau į mašinų skyrių. Trečias mechanikas be sąmonės gulėjo tarp
variklių ant metalinių pajolų (skylėtos grindys). Atsigavęs nieko
negalėjo pasakyti, nes nieko neprisiminė. Visa laimė, kad, griūdamas
tokiame siaurame praėjime, kur aplink vien metalas, nesusižeidė
mirtinai. Didžiausia likimo dovana. Atsigavau truputį ir aš: baisi
tropinė liga nesiautė. Kaltas alkoholis. Tas, kuris padarė šitą „gerą
darbą“, buvo išsiųstas namo. Įguloj dar vienu mažiau...
Tiesa, truputį žūklavom. Planą vykdėm. Dabar iš viso nežūklaujame. Plano nevykdome. Laukiame iškrovimo. Triumai pilni. Kur tie
transportai ir bazės? Prie tokių kliūčių vykdyti planą neįmanoma.
Kokia laimė žūklauti. Tai šventė! Šturmanams sakau, kad, kai galėsim statyti tralą ir žūklauti, ant tiltelio ateisiu šventiškai apsirengęs, su „šlipsu“...
Laive dirba trys sieraleoniečiai: Emil Sidikie, Aleh Turay, Alimamy Fofanah. Tai simpatiški, geri, linksmi juodukai. Jų skambus
juokas ir man neleidžia liūdėti.
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Afrikos žemynas ir jos gyventojos.

Dėl manęs nesijaudinkit. Kaip visada džiaugiuosi gyvenimu,
kaip visada kovoju už jį. Kokios bebūtų kliūtys, gegužės 15 d. „Alfordas“ įplauks į Klaipėdos uostą...
1984 balandis. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sacharos rajonas, VŽTŠG-8138 „Alford“.

... Be galo esu išsiilgęs jūsų ir namų. Laiką skaičiuoju tiktai dėl
susitikimo. Gyvenu tik susitikimu. Nereikėjo eiti iš eilės į trečią
reisą. Atlaikyti pusantrų metų jūroje?! Tie parskridimai porai
dienų į namus savotiškas šokas: pamatei ir vėl sudie. Vieną dieną
džiaugsmas, kitą – skausmas ir ašaros. Dabar atrodo, kad namuose
net nebuvome – tik sapnavom. Trečias reisas be poilsio. Jūra – ne
juokai. Net sėkmė užpykusi nusisuko. Ir pagal „zakon podlosty“
(kiaulystės dėsnį) atsisuko visos bėdos. Antrasis šturmanas kaltina
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traukinį. Sako, kai laiku nepajudėjo, reikėjo čiupt už „čemodanų“ ir
bėgte į namus. Nevykusi pradžia – blogas ženklas.
Sunku šį reisą rašyti laiškus. Siera Leonę aprašiau anksčiau, o
apie laivą beveik nieko gero negaliu pasakyti. Visą laiką, kas nors
negerai. Jei laukti eilės išsikrovimui, tai būtinai „Alfordui“, kaip kokiam nusikaltėliui. Ryte bijau net ant tiltelio lipti: būtinai išgirsiu
apie kokią bėdą. Mąstau ir mąstau, kodėl šitas reisas toks nevykęs.
Dirbti Siera Leonėj niekas neplanavo ir niekas nelaukė. Atplaukė
neplanuoti aštuoni traleriai. Iškilo problema su iškrovimu. Kažkas
turėjo tapti autsaideriu. Tapom mes. Prastovėjom 13 parų. Trylika
padauginkit iš šešių tonų – didelė skola. Eilės iškraut niekas nekoreguoja. Pikta buvo klausytis soc. lenktyniavimo rezultatų už dekadas – mes tarp paskutiniųjų. To mano gyvenime nėra buvę! Štai
taip – stovėk, bet kad planas būtų. Ekspedicijos viršininkas Maksajevas Semionas Semionovičius ėmėsi mus šefuot. Paskyrė gerą datą
iškrovimui Fritaune. Bet ir vėl kliūtis – mums paskirtą dieną krantas pirmenybę suteikė 8145. „Alfordas“ gali ir pastovėti. Dar trys
paros šalin. Grafikas vėl žemyn. Vėl pasinėrėm žemiau raudonos
plano linijos. Neišlaikiau. Nervai. Sunku buvo kontroliuoti save.
Negalėjau miegoti. Smegenys nuolat sprendė problemas. Pagaliau
gavom leidimą plaukti į Fritauną ir kartu paimti porą darbuotojų
iš ekspedicijos štabo. Jie plaukė savais reikalais, bet gyveno mūsų
laive, ir man teko būti „stiuardese“. Tai ne bėda. Bėda buvo tai, kad
vėl prasidėjo gėrimai...
Vieną dieną Fritaune paskyrėm poilsiui. Su ministerijos atstovais nuvažiavome į pliažą. Sustojom prie autobusiuko, kuriuo
atvažiavo dalis įgulos. Puolėm į šiltas vandenyno bangas (+30°C).
Išlipus atsigulti ant smėlio neteko: prie mūsų jūreivių prisistatė
policija. Pažeistos pliažo taisyklės. To tik ir betrūko! Puolėm aiškintis. Niekas nepadėjo. Užtrukom iki sutemų. Vykti visiems į policijos
skyrių griežtai atsisakiau. Jie sutiko vykti į laivą. Čia konfliktą sureguliavau, bet tas paskutinis gabalėlis brangaus laiko, skirto poilsiui,
buvo paverstas „nervatriopka“ (nervų tampymu). Dingo pagulėjimas ant smėlio ir vaišės mūsų atstovybėje. Kaip „prezentas“,
nuplaukiant nuo „Siera Fish Company” krantinės sugedo variklis.
Vos išvengėm avarijos...
Apie žvejybą parašysiu tik truputį. Nežiūrint į visas bėdas ir visus trukdymus, planą įvykdysim. Gaudom dabar viską iš eilės, kad
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Žvejybos laivų kapitonai V. ir Ž. Naujokai buvo nuolat prisimenami Klaipėdoje.

tik būtų daugiau tonų. Paros užduotis vykdom dvigubai. Prie tokių
rezultatų planas bus įvykdytas balandžio 17 d. Planas Siera Leonės
rajonui su visais pakoregavimais – 410 tonų. Apie įvykdymą radiogramoje nerašysiu. Radiograma tik apie kelionės pradžią į namus.
Buvo Popovo radiograma su įsakymu priimt kapitono flagmano
pareigas grupei laivų Siera Leonėje. Nepriėmiau, nes, kaip Enri-
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kutė sakydavo, „nebevalioju“. Flagmanauti ir toliau teko Ševelkovui. Visiškai neišsisukau. Kapitonu flagmanu būsiu “juodiesiems
princams” 5371, 5384, plaukiant namo. Kad nepalikti jų, plauksim
nepilnu greičiu. Galvoju abu buksyruoti. Kada tiksliai grįšim, niekas nežino. Tokioj eskadroj dar nesu plaukęs. Kelionės metu turėsim
du užplanuotus sustojimus. Pirmas – Kanarų salos, Las Palmas.
Antras – prie Prancūzijos krantų, prieš įplaukiant į Lamanšą. Klaipėdoje planuojame būti gegužės 17 d.
Likimas dar kartą leido pamatyti gražiąsias tropikų salas. Buvau
nuplaukęs prie Šerbro. Koks džiaugsmas buvo vėl išvysti egzotiškas
Vėžlio archipelago saleles Jėli, Baki, Fotu, Mut, Sei... ir didžiąją
Šerbro. Rami vandenyno melynė, ryškiai gelsvo smėlio pakrantės
ir žali palmių miškai. Viskas aplieta karštais saulės spinduliais.
Matyt, žmonės pirma pamatė šią gamtos pasaką, o tik po to sugalvojo rojų. Užplūdo prisiminimai iš to laiko, kai gelbėjimo kateriu
buvom nuplaukę į salas. Štai čia juodukas iš vietinės genties parodė,
kad peiliai turi būti numesti iki nuotolio vidurio. Tenai sutikom
gražiąją Liusy, kuri nuvedė į savo gentį ir pavaišino vaisiais. Toliau
Sei salelė su lūšnomis pakrantėje. Kažin kaip begyvena gentis ir jos
vadas Džeims Koka? Jo namelis pirmas pietiniam iškyšuly. Koks
džiaugsmas vėl mums būtų susitikt... Atsipeikėjau trečio šturmano
paklaustas, kas atsitiko.
Baigiu savo paskutinį laišką šiame reise. Vietoj kito, jau pasimatysim patys. Labai išsiilgęs...
1985 gegužė. Vakarų Sachara, TSŠ-8346 „Okulovka”.

... nedaug tepraėjo laiko nuo mūsų išsiskyrimo, bet aš jau labai
išsiilgau jūsų ir labai jaudinuosi dėl jūsų. Apie viską norėčiau žinoti. Tad rašykit, kaip galima daugiau. Aš iš karto prašau nepykti, jeigu nuo manęs gausit mažiau laiškų. Mano laiką praryja begaliniai
rūpesčiai ir pažintis su šiuo nauju žvejybiniu traleriu, atitinkančiu
geriausių pasaulyje laivų lygį. Viską suprasti sunku, nes laivas
pilnas elektronikos, nekalbant apie automatiką. Visur elektroninių
prietaisų spintelės pilnos spalvotų jungiklių, rodyklių, ekranų, elektroninių indikatorių. Visur etiketės: VEB SCHIFFSELEKTRONIK
ROSTOK. Vairinėj jauties kaip fantastiniam laive, skraidančiame
kosmose. Mūsų klaidas eksploatuojant laivo mechanizmus praneša
raudonos šviesos ir garso signalai. Šio laivo net lyginti negalima
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su mano ankstesniais laivais. Jame visas žuvies apdirbimo fabrikas,
veikiantis automatiškai. Iš atliekų išskiriami taukai ir daromi miltai.
Miltai byra kaip tikrame malūne, belieka tik laiku pakišti maišą.
Vienu žodžiu, niekas, kas papuola į laivą, neprapuola (projektas 333
„Atlantik”). 1985 m. vasario mėnesio įsakymu šių laivų kapitonams suteiktas kapitono- direktoriaus rangas. Taip rašoma visuose
laivo dokumentuose. Kapitonas-direktorius! Apie tokį titulą nesu
nei svajojęs, nei sapnavęs. Pagal titulą ir pajus didesnis. Pajai dideli
visai įgulai.
Dar noriu parašyt apie kelionę. Tarptautinis reisas iš Maskvos į
Dakarą oro laineriu IL-62M baigėsi laimingai ir be nuotykių. Daug
ramiau nei kiti reisai, nes skrido mažai jūrininkų. Salone buvo tik
pusė mūsiškių, kita pusė – afrikiečiai. Visos moterys apsirengusios
nacionaliniais drabužiais, su papuošalais, vyrai – europietiškai.
Sėdėjom susimaišę. Buvo kelios šeimos su vaikais. Viena šeima patraukė mano dėmesį. Tėvas – juodaodis, mama – aukšta, simpatiška
rusė. Dvi mažos dukros – gražios juodukės. Juodukės!
Iš Dakaro išplaukėm balandžio 15 d. Atsisveikinę su locmanu ir
apiplaukę Kančių salą, pasukom į pietus. Vietoj šiaurės – į pietus!
Ne, neapsirikom. Gavom įsakymą plaukti į Siera Leonę. Užduotis
susijusi su laivo aprūpinimu reisui. Taip prasidėjo mūsų lainerio
didžioji kelionė iš Senegalo į Irmingerio jūrą prie Grenlandijos.
Tiktai balandžio 23 d. atplaukėm į Vakarų Sacharą. Bet čia negalėjo
mums duoti tiek kuro, kad nuplauktumėm į vietą. Gavom antrą
įsakymą pradėti žūklauti Vakarų Sacharoje ir laukti atplaukiant
tanklaivio. Apskaičiavom tiksliai savo kurą, atėmėm avarinę atsargą
ir pamatėm, kad galim dirbti tik pusę paros. Kitaip nesulauksim
tanklaivio, kuris žada atplaukti gegužės 8 d. Su kuru įkliuvom
smarkiai. Gerai tik tai, kad darbas Vakarų Sacharoje bus tik atskira
reiso dalis ir prie žūklės šiaurėj nebus prijungtas. Per parą reikia
sugaut 23 tonas žuvies, užšaldyt 15 tonų. Truputį daugiau už didįjį žvejybinį tralerį, nors ten įgula – 94 žmonės. Mūsų laive – 41.
Daug jūrininkų pakeitė automatiniai įrengimai. Bet kaip įvykdyti
paros užduotį, kai tegali dirbti pusę paros?
Kada nuplauksim į Irmingerio jūrą nė patys nežinom. Aišku tik
viena, kad su visais stovėjimais ir „ekskursija” į Siera Leonę kelionė truks virš mėnesio. O jeigu dar plauksim į Las Palmą paimti
laivynui šviežių produktų?
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„Atlantic 333“ serijos laivo „Okulovka” kapitonas ir direktorius
Žydrūnas Naujokas.

Rytoj, gegužės 5 d., su kapitonu-direktoriumi Čičkovskiu
Georgijum Ivanovičium pasirašom ant laivo priėmimo-perdavimo
aktą ir keliam tradicines atsisveikinimo taures. Aš lieku, o jį mūsų
gražuolis kateris nuveža į plaukiojančią bazę „Johanes Vares”, kuri
išplaukia į Kaliningradą.
Mano mielos ir brangios, dar kartą tvirtai apkabinu ir linkiu
jums viso geriausio...
1985 gegužė. Šiaurės Atlantas, TSŠ -8346 „Okulovka”.

... jau pusantro mėnesio nuo mūsų išsiskyrimo. Labai išsiilgau
jūsų visų... Ačiū labai už siuntinį, jo turinį, foto nuotraukas, laiškus. Atplaukė Gintas gegužės 22 d. Keista, kad iki namų tik savaitė
kelio. Į Afriką plaukdavom po mėnesį.
Ilgo laiško parašyt taip ir neturiu laiko. Rytoj išplaukia į Klaipėdą TSŠ-8342 „Onuškis”. Žūt būt nors kelis žodžius reikia parašyt.
Laišką įduosiu kapitonui Vavreniukui.
Pradėjom žūklauti. Daug vargom, kol pasiruošėm. Vietoj dviejų
parų praėjo šešios. Į reisą išsiunčia žmones, kuriuos reikia išmokyti
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dirbti jų darbus, o laiko tam neduoda. Gerai žinančių šį laivą ir jį
priėmusių Štralzunde beliko tik du žmonės. Visi kiti nauji ir dauguma tokį laivą mato pirmą kartą. Todėl vairinėj nuolat ir priimam
signalus apie įvairius gedimus. Vyrai „studijuoja” laivą. Vyr. tralų
meistras dirba dieną ir naktį. Miega ilgesnių tralavimų metu. Jo
padėjėjas plaukia antrą kartą. Pirmą kartą plaukė padėjėju mažuoju
traleriu. Šiame laive visiškai nesusigaudo. Neaišku, kaip tokius gali
išsiųsti.
Laivo vietos koordinates matom „Simrad-707” ekranuose. Tai
japonų elektroninė aparatūra, priklausanti žemės palydovų sistemai. Laivą veda autovairininkas. Stovi naujausia radiolokacinė
stotis pavadinimu „Najada”, kuri net lietuje išskiria laivus. Rūko
signalai užprogramuoti ir perduodami automatiškai. Ir taip toliau.
Visko neišvardinsi. Be to, dirbam laisvuose Atlanto vandenyno
plotuose. Nereikia bijot jokių patrulinių laivų. Krantai toli, gylis po
laivo kyliu per du tūkstančius metrų – laivas niekada neužplauks
ant seklumos. Tralai pelaginiai. Jų plaukimo gylį galima nuolatos
reguliuoti. Mes dabar traluojame gyliuose nuo dviejų šimtų iki
penkių šimtų metrų. Kadangi dugno čia niekada nepasiekt, nereikia
jaudintis dėl tralų.
Dirbam vienoj šeimoj su superiais, keliais vokiečių ir bulgarų
laivais. Stebiuos, kad visi dirba draugiškai. Nuolatos tariasi. Niekas
nuo kitų nieko neslepia. Jei kas suranda žuvies telkinį, tuoj praneša
kitiems. Vienu žodžiu, dideli laivai dirba daug draugiškiau, negu
mažieji. Kitaip ir negalima. Viduryje vandenyno vienam dirbti būtų
sunku.
Poilsio reiso viduryje galim plaukti į Islandijos sostinę Reikjaviką. Bet geriau reiso pabaigoje į Aberdiną arba Dubliną. Plaukiant
į namus šie uostai mums pakeliui. Sutaupom daug laiko – beveik
savaitę.
Pokalbiams telefonu per parą mums skiria 10 val. ir 18 val. jūsų
laiku. Ryšys su bazės viršininkais, tiksliau visi tarnybiniai pokalbiai
su valdžia krante – be eilės, bet kada ir bet kuriuo paros metu.
Orai dabar neblogi. Uraganai ir žiaurūs štormai apsiramino.
Rūkai neilgalaikiai. Nakties, galima sakyti, nėra. Mes netoli Žemės
viršūnės, ir saulei nėra kur pasislėpti. Temperatūra dieną +6ºC.
Atsiprašau už šitą „špargalką”. Pasistengsiu vėliau parašyti ir
tikrą laišką...
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1985 birželis. Šiaurės Atlantas,
Irmingerio jūra. TSŠ -8346 „Okulovka”.

... nepykit, kad mažai rašau laiškų. Nėra laiko. Sunki kapitonodirektoriaus pradžia. Laivas, tarytum žinodamas, kad „Volkswerft”
išleido jį tik dviems reisams ir kad balandžio 27 d. reikėjo būti
Štralzunde, nenori daugiau dirbti. Elektroninė skaičiavimo mašina,
kontroliuojanti variklių darbą, teleidžia jiems dirbti tik minimaliu
režimu. Pyktis ima. Kai norim priversti suktis smarkiau, elektronika pradeda „kriokti” ir uždega ekraną, kuriame parašyta, kas blogai.
Turim klausyti. Priešingu atveju varikliai visiškai sustabdomi. Su
gyvu daiktu kaip nors susitartum, o čia - ne! Taip ir dirbam iš lėto,
žiūrėdami, kad nebūtų „kriokimo”. Praėjo tie laikai, kai eksploatavom variklius, kaip norėjom, net avariniais režimais. Jie nemokėjo
kriokt. Dabar daug detalių, ypač įvairių tarpinių tarp diskų, vokiečiai padarė iš tokio lydinio, kad po dviejų reisų sudiltų ir kad po
dviejų reisų laivas būtų garantiniam remonte. Detalės tikrai sudilo,
bet laivas ne garantiniame remonte, o Šiaurės Atlante atlieka trečią
reisą. Mechaninė laivo tarnyba – keturi mechanikai, vienas mechanikas-derintojas, du elektromechanikai ir vienas elektrikas – nuolat
klūpo prie mechanizmų ir variklių. Detalių, kurių neturim, prašom,
kad atsiųstų iš kranto. Kreipėmės net į gamyklą. Neseniai septynias
paras remontavom vieną iš dviejų pagrindinių variklių. Buvo jau
net leidimas plaukt į Klaipėdą. Nieko, priversim šitą gražuolį laivą
dirbt trečią reisą, o tik po to – į Štralzundą.
Žvejybinė aplinka gera. Antrą birželio dekadą galėjom žūklaut
ir planą įvykdėm 170 proc. (dekados). Dabar nuo reisinės užduoties
atsiliekame tik šešias paras. Galėti žūklauti – vos ne šventė. Beveik
pusę laiko suryja variklių, prietaisų, mechanizmų remontas, įvairūs
ūkiški darbai, tralo taisymas, tiksliau reguliavimas dėl jūreivių
nemokšiškumo eksploatuot modernią įrangą. Savo laiko dalį atsiima
ir ciklonai. Džiaugiausi pilnu kroviniu ir galimybe be laukimo išsikrauti į „Pionier Murmanska”. Likus tiktai vienai valandai plaukti
iki jo, ciklonas sustiprėjo, ir bangos pradėjo mėtyt laivus. Prasidėjo
„korida”. Transportas atsisakė priimti mus. Pradėjo štormuoti. Kodėl „dangaus kanceliarija” tą cikloną įkūrė mūsų laivui? Kur dėjosi
Fortūna? Vėl prarastos kelios paros. O para labai brangi – tai 23
tonos jūros turto.
Šiandien birželio 25. Kaip greit lekia laikas. Man norisi jį net
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sulaikyti. Stovim prisišvartavę prie transportinio refrižeratoriaus
„Leninskije Gory”. Iškraunam žuvies produkciją: 270 tonų išskrostų ešerių rūkymui ir 60 tonų miltų. Ešerį laivo „fabrike” skrodžia
specialūs peiliai. Kad įvykdytume paros užduotį pinigine išraiška,
reikia 7,7 tonų tokių ešerių. Transporto laivas buvo nuplaukęs į
Helsinborgą (Švedija) ir mūsų užsakymu atplukdė vaisių, daržovių. Atsigaus širdelės.
Ciklonas nurimo. Gera. Bet už poros dienų ateis kitas. Per reisą
čia jų šimtas praūš. Čia jų karalystė. Čia jie šeimininkai ir viešpačiai. Kad orientuotumės, iš kur kokie ciklonai ateina, kasdien iš
Anglijos radijo bangom priimam savotišką laikraštį – ciklonų jūrlapį su visais meteo daviniais „Surface analysis valid... Fleet weather
and oceanographic centre, Northwood, England”. Tame „laikrašty”
ciklonų piešiniai, Šiaurės Atlanto nuotraukos, darytos iš Žemės
palydovų. Laive yra faksimilinė, moduliuotų dažnumų aparatūra,
priimanti iš kranto laikraščius su visais tekstais ir nuotraukom.
Veikia panašiu principu kaip fototelegrafas. Iš mūsų laikraščių priimam „Rybak juga”, kurį perduoda Kijevo radijo stotis. Jame visos
svarbiausios žinios, mums reikalingos ir dominančios mus...
Mano mielos, linkiu jums viso geriausio šiame pasaulyje. Didžiausias mano prašymas – saugokit save visur ir visada...
1985 liepa. Šiaurės Atlantas, Irmingerio jūra.
TSŠ-8346 „Okulovka”.

Sveikos gyvos! „Pavogiau” nuo laivo valandėlę laiko ir rašau
jums kelis žodžius. Tas mini laiškas bus vietoj radiogramos.
Šiandien šeštadienis, liepos 20 d. Stovim prisišvartavę prie
transportinio laivo „Botnyčeskyj zaliv”.
Iškraunam jam savo produkciją. Nuo reiso pradžios produkcijos
turim pagaminę už 650 tūkstančių rublių. Planas daugiau kaip milijonas. Šį kartą su išsikrovimu pasisekė. Nepraradom nė valandos.
Atlanto vandenynas ramus. Mirtinas štilis! Tarytum pavargęs
nuo štormų ilsėtųsi. Ryški horizonto linija skiria dvi pasakiškas
mėlynes. Ir vėl pradedi džiaugtis šiuo gražiu pasauliu. Laivų aplink
nematyti nė vieno. Kiek daug mūsų planetos skirta mudviem su
transportiniu laivu.
Žvejybinė aplinka šį mėnesį buvo nebloga. Liepos 10 d. išlyginom skolas ir pasivijom planą. Sporte yra 0 : 0. Už tą „nulį” jūrei-
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Laivas “Osipoviči”, kurį vedė Ž.Naujokas, yra brolis dvynys su pakrikštytu
Argentinoje laivu “Onuškis”, išplaukusiu su lietuviškais dokumentais 1991 metais.

viai mane pakilnojo. Gavau statyti „Napoleoną”. Truputį keista,
bet tą „nulį” atšventėm. Atšventėm, nes jis mums kainavo labai
brangiai – daugiau kaip pusę milijono rublių (tiek padarėm prekinės
produkcijos).
Šis rajonas turi du pavadinimus: Irmingerio ir Reikjenes. Irmingeris buvo didis jūrininkas, tyrinėjęs Šiaurės Atlantą. Jo garbei ši
vandenyno dalis pavadinta Irmingerio jūra. Antrasis pavadinimas
duotas islandų.
Kaip greitai bėga laikas ir mažėja dienos, skirtos žvejybai. Planas, priešingai, juda lėtai. Nejaugi iki paskutinės reiso dienos reiks
tempti tą planą?!
Sveikata nesiskundžiu. Tik truputį reikia prilaikyti „varžtus”.
Pradėjo atsileisti.
Orai antra savaitė geri ir gražūs, lyginant su orais prie Grenlandijos ir Islandijos. Aišku, čia gėlės nežydi, pliažų nėra ir niekas
nesidegina, nors dabar – vasaros vidurys. Oro temperatūra aukščiau +10ºC nebuvo pakilusi. Vandens - dar žemesnė.
Laikas baigt. Belieka atsiprašyt už tokį trumpą laišką.
Lipsiu ant tiltelio žiūrėt, kaip išsikrauname.
Linkėjimai visoms...
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1986 vasaris. Štralzundas, Vokietija.
TSŠ -8360 „Osipoviči”.

... tepraėjo tik savaitė nuo mūsų išsiskyrimo, o aš jau jūsų
išsiilgau. Niekur nėra geriau, kaip namuose, savo šeimoje. Todėl
mintyse aš vėl visada su jumis. Paprastai tariant kūnas yra Štralzunde, o dvasia – namuose. Dėl manęs nesijaudinkit. Viskas gerai.
Nieko su manim neatsitiks. Tik jūs niekad neužmirškit saugot
save.
Iš Klaipėdos išplaukėm vasario 16 dienos pabaigoje.
Vasario 18 d. rytą atplaukėm į Zasnicą. Čia prabuvome daugiau
kaip parą ir išplaukėm prie Greifsvalder–Oiė salos, kur turėjom
susitikti su ledlaužiu iš Rostoko „Štefan Janson”. Visa Greifsvalder–Bodden įlanka ir kanalas iki Štralzundo padengti storu ledu.
Tarsi to negana, stiprus šiaurės rytų vėjas Baltijos jūros pietvakarines pakrantes prigrūdo ledų ir užblokavo įplaukimą. Sunkiai
sekėsi ledlaužiui vest karavaną – mus ir transportą: kuris nors iš
mudviejų greit įstrigdavom, ir tada „Štefanas” (visi taip vadinom
ledlaužį) priplaukdavo prie patekusio į ledų nelaisvę ir savo galingu korpusu laužydavo aplink ledus. Snigo. Laivo takelaže švilpė
vėjas. Prisiminėm „Somovą”, buvusį Antarktidos ledų nelaisvėje.
Kažkas juokavo, kad mums lemta pakartot jo epopėją. Vidurnaktį,
prasimušę tarp ledų į priekį tik penkias mylias, sustojom nakvynės. Čia ledų nelaisvėje jau stovėjo švedų transportas ir mažas
vilkikas. Ledlaužis nuplaukė padėt išplaukiančiam į jūrą Vakarų
Vokietijos transportui. Pasikalbėję pusvalandį su locmanu, nuėjom
miegot. Buvo 02 valanda.
Rytą siautė pūga. Nieko šiame baltame pasaulyje nesimatė.
Užkloti baltu snaigių patalu, laivai atrodė kaip vaiduokliai. Tokioj
padėty atsidūriau pirmą kartą. Net locmanas bijojo plaukti, nes
nesimatė siauro kanalo navigacinių ženklų. Į Štralzundą vietoj
pirmadienio atplaukėme ketvirtadienį, vasario 20, vėlai vakare.
Stichija nurodė savo datą.
Kai rašysit laiškus į Vokietiją, laivo numerį nurodykit su raidėmis GTS (GTS-665 „Osipovichi”): GTS-665 – tai laivo statybinis numeris. Mūsų numerių vokiečiai nepripažįsta.
Tai tiek šį kartą. Sudie nesakau. Iki pasimatymo Štralzunde!
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Sveikinimas su kovo 8-ąja iš Stralzundo.

1986 rugsėjis. Baltijos jūra. TSŠ-8360 „Osipoviči”.

Sveikos gyvos, mano mielos. Daug bučinių ir labai ačiū už laiškus. Aš taip jų laukiau ...
Šiandien sekmadienis, rugsėjo 7 d. Laivas Baltijos jūroje. Vėjo ir
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bangų genamas „lekia” link Klaipėdos. Likimas leido ilgesio pilnai žaizdai pakraujuot... Laivo bortus skalauja tos pačios Baltijos
bangos, kaip ir mūsų gimtinės pakrantę. Rytoj anksti rytą pamatysim brangiausią ir mieliausią pakrantę netoli Klaipėdos. Tik keli
žingsniai beskirs mus nuo namų. Geriau Atlanto vandenyne kovoti
su uraganais, negu būti prie namų ir nepareiti pamatyti žmonos ir
vaikų. Rytmetį gavom Popovo radiogramą su įsakymu plaukti prie
Klaipėdos ir nuo kito laivo paimti keleivius į Štralzundą. Mažasis
laivelis 401 „Giruliai” sugedo išplaukęs iš uosto. Jis turėjo nugabenti į „Volkswerft” pirmą grupę įgulos naujam laivui. Skaudus
tas įsakymas. Būt prie namų ir nepareit. Ateikit prie Baltijos. Nors
laivo stiebų jau nebus matyt, bangos dar kalbės apie mus ir perduos
linkėjimus...
Šiaurės Atlante dirbome labai sėkmingai. Visą laiką buvome
pirmoje vietoje tarp visų ten dirbančių laivų pagal plano vykdymą. Kiti laivai žūklavo Norvegijos ekonominėje zonoje ir laisvuose
Atlanto vandenyse. Mes žūklavome Danijos (Farerų salos priklauso Danijai) ekonominėje zonoje. Vėliau čia atplaukė tokie pat trys
laivai iš Murmansko. Per du mėnesius su keliom dienom sugavome
per 1000 tonų brangių skumbrių. Įvykdėme miltų ir file gamybos
planą. Dar ir žuvų taukų. Žodžiu, liko įvykdyti sugavimo planą.
Liko atiduoti du krovinius po tris šimtus tonų. Vakarų baseino
vadovybė Rygoje atsiuntė mūsų ir laivyno štabo adresu radiogramą,
kurioje mus labai išgyrė. Aš dar nesidžiaugiu. Džiaugsiuosi reiso
pabaigoje, kai bus viskas įvykdyta. Todėl reikia skubėt prie Vakarų
Sacharos ir pradėt žūklaut tenai. Kelionė į ten bus nelengva, nes
europinėje dalyje dabar visur siaučia ciklonai. Vėjai priešiniai. Jei
ne ciklonai su vėjais, būtumėm Farerų salų ekonominėje zonoje dar
savaitę, o gal ir dvi sėkmingai žūklavę.
Baigėsi sekmadienis. Daviau Popovui skubią radiogramą. Atsakymas: „Plaukti į Klaipėdą. Siena nebus atidaryta. Paimti keleivius
ir plaukti į Vokietiją”. Rugsėjo 8 d. 09.00 val. būsim savajame
uoste, pasienio valdžių kontrolėje. Siena nebus atidaryta. Į krantą
negalėsim išlipt.
Rugsėjo 8 d., 11.00 val. Esame prie Klaipėdos. Nuleidom inkarą
priešais Jūrų muziejų. Savajame uoste stovėsim tik dvi–tris valandas. Būsim buvę namuose, bet neparėję į namus. Ašarų nereikia.
Tokia mūsų profesija.
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Kapitonas Ž. Naujokas
ir įgula pažymi
ekvatoriaus kirtimą.
1986 m.

... labai nustebome, kai gavome įsakymą plaukti į Piterhed uostą,
esantį šiaurinėje Škotijos dalyje, ir ten iškrauti produkciją į uoste
stovintį tarybinį transportinį laivą. Galima sakyti, kad likimas tuo
metu keliom valandom į Piterhedą atvedė supertralerį „Fominas” iš
Klaipėdos, kuriame buvo paštas, o ten – trys laiškai man nuo jūsų.
Mūsų kelionė iš Šiaurės Atlanto į Afriką – tarytum keleivinio
laivo kruizas. Turistai gali mums pavydėt tokio maršruto: šiaurės
Atlantas su banginiais, Farerų salos, Škotija, Vokietijos Demokratinė
Respublika, Kanarų salos, Senegalas. Per šį reisą būsim pabuvę penkiuose uostuose: Piterhede, Zasnice, Štralzunde, Santa Kruse, Dakare. Skaudžiausia plaukt į VDR tais pačiais keliais, kaip į namus...
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Ž. Naujoko parengtas 1987 metų sutiktuvių pristatymas.

1986 gruodis. Atlanto vandenynas, ekvatorius.
TSŠ-8360 „Osipoviči”.

... aplink vandenynas, kasdien ramu. Ta ramybe net sunku patikėt.
Jokios bangelės, jokio vėjelio. Vandenyno paviršius lyg stalas. Visur
degina ir blizgina saulės spinduliai. Pragarui čia geriausia vieta.
Lauke iki +40ºC. Mes pasislėpę laivo viduje. Saugome šaltį. Visą
laiką ūžia kondicionieriai. Visas mūsų džiaugsmas +25ºC. Ir tai tik
kajutėse. Plaukiam ekvatoriaus zona. Žuvėdrų nematyti. Tik šokinėja
delfinai ir skraido žuvys. Rytoj perkirsim nulinę lygiagretę – ekvatorių ir įplauksime į pietų pusrutulį. Būsiu kitoje Žemės pusėje...
Dakare turėjau brangių svečių: Algį ir Liudą Frankonius. Jiedu
ir jų padėjėjas keletą parų gyveno mūsų laive iki išplaukimo. Jie
porą mėnesių koncertavo mūsų laivuose centriniame Rytų Atlanto
rajone, taip pat Santa Kruse ir Dakare. Dabar grįžta namo. Mūsų
laive Frankoniai surengė atsisveikinimo koncertą. Išsiskyrimas buvo
su ašarom...
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Apie laivo įgulą reiso pradžioje sunku ką rašyti. Kelia nerimą
tai, kad antras šturmanas tokį laivą mato pirmą kartą, vyr. šturmanas šiose pareigose – pirmą kartą. O krante man kalbėjo, kad jiedu
vos ne šio tipo laivų asai. Apie virėjus jau dabar galima parašyti –
blogi... Kaip visada laive ne be problemų.
Dar pora žodžių ir turiu baigti – šiandien paštą perduosim bazei
„Kronštatskaja slava”, plaukiančiai į Kaliningradą.
1988 rugsėjis. Angola, Tigres. TSŠ-8376 „Bestuževas“.

... labai ir nuoširdžiausiai jums ačiū už laiškus, nuotraukas,
siuntinuką. Atsidėkodamas rašau šį laišką. Ta diena man buvo
šventė: laiškus skaičiau kelis kart, o nuotraukas žiūrėsiu iki reiso
galo. Jos pačioje gražiausioje ir matomiausioje vietoje. Tik gaila, kad
nusipaveikslavot ne visos. Vienoj nuotraukoj „neatpažinau” tos
panelės. Ir iš kur jinai taip greitai atsirado? Kaip neseniai, atrodo,
džiūvo vystyklai ir nešiojom ją mažytę ant rankų. Kaip greitai bėga
laikas...
Iš Maskvos nepaskambinau, nes Šeremetjevo-2 oro uoste pastatė
naujus tarpmiestinius automatus, prie kurių stovėjo ilgiausios eilės – automatai daugiau gedo negu dirbo. Kelis kart atstovėjau eilę,
bet veltui. Užsisakyti pokalbį ir laukti neliko laiko. Greit išskridome.
To metakelfino nuo maliarijos niekas negeria. Džiaugiamės, kad
tiek daug metų nesitručijom su tuo delagilu. Delagilą pripažino
visai neveiksmingu prieš maliariją. Pripažino... kada keli jūreiviai
„išplaukė” į amžinąjį reisą. Tas pats, matyt, ir dabar bus. Sužinojom, kad tą metakelfiną reikia vartoti esant krante. Mes – vandenyne... Prieš plaukdami į uostą išgersim.
Poilsio į Kongo uostą Puent Nuar plauksime reiso pabaigoje.
Sutaupysime keturias paras laiko. Atsimes nuotolis nuo žūklės
rajono iki Luandos ir atgal. Puent Nuar yra toliau Luandos. Antra,
plaukiant reiso vidury, sutriktų darbo ritmas. Grįžus į žūklės rajoną vėl tektų viską pradėti iš naujo. Laisvės dabar negalima pajust.
Tik dirbt, dirbt ir ... mažint OŽLB skolas.
Rugsėjo 5 dieną prisišvartavome prie Panamos transportinio
refrižeratoriaus „Tropical Reefer”, nuleidusio inkarą Tigres salos
pakrantėje. Be reikalo jaudinausi: prisišvartavome klasiškai. Praėjus pusvalandžiui pradėjome kraut eksportinę žuvies produkciją.
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Ž. Naujokas su vienu
iš savo mokinių,
dabar žinomu jūrų
kapitonu Petru Baltmiškiu.

„Tropical Reefer” kapitonas pakvietė į svečius. Sutarėm, kad pirma
jis atvyks pas mane pietų. Ir atvyko. Su žmona! Pasirodo, tai lenkų
šeima iš Ščecino. Vyras penkeri metai kai dirba laivininkystės kompanijoje „Windward Marine S.A.” (kompanijos centrinė būstinė –
Londone). Kapitonas namuose būna mažai, todėl žmonai kompanija
apmoka kelionę pas vyrą į bet kurį pasaulio uostą. Paplaukiojusi
kartu porą mėnesių ponia išskris namo iš Kanarų salų arba Anglijos. Beje, per buvimo laive laikotarpį ji dirba virėjo padėjėja (bufetininke). Bocmano žmona – virėja. Etatiniai virėjai išskrido atostogų.
Pas vyrus atvykusios žmonos ką gali pakeičia ir išleidžia atostogų.
Kaip viskas suderinta, gražu ir naudinga visiems! Su vaišėmis
mano šefai parodė klasę ir gėdos neturėjau. Po to draugiško vizito
nuvykau į „Tropical Reefer”. Apie tai papasakosiu grįžęs.
Tuo ir baigiu laišką.
Linkiu visur sėkmės. Iki susitikimo lapkričio 18 d.
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1989 vasaris. Atlanto vandenynas, Vakarų Sachara.
TSŠ-8342 „Onuškis”.

Štai ir vėl mūsų bendras gyvenimas pavirto svajone ir sapnais.
Kaip Maironis rašė: „Likimas vėlei nebeleido, kad slinktų mum išvien vargai...” Ir vėl išsiskyrimo skausmas, lyg negyjanti žaizda, keliaus su manim po pasaulį.
1989 vasario 11 d., 06 val., išlaipinę deviatorių į locmano katerį, atsisveikinom su nakties tamsa apgaubta Klaipėda ir pasukom į
vakarus. Pradėjom savo didžiausią kelionę į Pietų Ameriką.
Vasario 14, 15. Šiaurės jūra. Uraganas! Vėjo greitis
virš 30 m/sek. Vanduo pavirto bėgančiais kalnais. Pašėlusiai, tarytum balti žirgai, lekia baltos bangų viršūnės. Vėjas jas drasko ir
svaido tolyn. Dangus susimaišė su jūra. Lyg pragaro katile vien
švilpesys ir kriokimas. Laivas su 2500 AJ galingumo dviem varikliais turėjo nustot plaukęs, pasisukt prieš vėją ir bangas. Pradėjom
kovą su stichija. Kova tęsėsi dvi paras.
Vasario 17, 18. Biskajos įlanka. Žiaurus štormas. Vėjas priešpriešis. Plaukt sunku. Bangos vėl daužo laivą. Nuo didesnio smūgio
jis taip sudreba – atrodo, perlūš.
Vasario 22. Štormuojančiame vandenyne išgelbėjom dvi
„gyvybes” – davėm kuro dviems mūsų mažiesiems traleriams
MŽTŠ-266 „Luoba” ir ŽS-5385 „Švenčionėliai”. Gerai, kad spėjom juos pagaut, kol neįdreifavo į Maroko ekonominę zoną. Būtų
reikėję duot žinią Maroko valdžioms ir gal dar blogiau – susitikt su
patruliniu kateriu. Pavargom, bet pagalba buvo suteikta. Susivienijimas sutaupė daug valiutos. Užeiti į Prancūzijos uostą Brestą
ir pasiimt kuro „Švenčionėliams” neleido, tad jie dalijosi kuru su
„Luoba”, kol abu sustojo.
Vasario 23. Vakaras. Netrukus pasirodys Kanarų salos. Praplauksim tarp salų Tenerife ir Grand Kanarija. Dar kartą pasigrožėsiu Santa Krusu. Čia vasara. Šilta. +21º C. Romantika. Aplink
beribė vandens mėlynė. Ją puošia nedidelės bangos baltom keterom.
Dangaus žydrynėje balti debesėliai, saulė. Horizontas aiškus. Šilta,
šviesu. Vėjas iš šiaurės padeda greičiau plaukt. Pailsėsim po žiaurių
štormų ir uragano.
Įgula – 38 žmonės. Turbūt pusė su mano žinia ir be mano žinios subėgo iš „Bestuževo”. Beveik su visais anksčiau esu plaukiojęs. Vyrai visi geri. Kad tik būtų šiais metais Argentinos rajone gera
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žvejybinė aplinka. Jėgų pagaut ir apdirbt užteks. Kad tik pasirodytų
kalmarai. Žūklausime iki gegužės 31 d. Tik du su puse mėnesio. Po
to vėl kelionė per Atlanto vandenyną į Senegalą. Birželio 19 d. turim
būti Dakare. 22 išskrisim į Maskvą. 23 susitiksim Palangoje.
Vasario 25 d. atplauksim į Vakarų Sacharą. Paimame kurą iš
transporto „Finskyj Zaliv”, šviežius produktus iš kito laivo, laiškus
perduodam TSŠ-8387 „Ablinga” ir keliaujam toliau.
Tumpai apie reisinę užduotį. Paros užduotis – užšaldyti 12 tonų
kalmarų. Poilsis reiso vidury Buenos Airėse arba Puerto Madrin.
Rinksimės patys. Tai tiek.
Saugokit save ir namus. Vėl visus apkabinu...
1989.03.2–10.

Pietų Amerika

...kaip jūs besilaikote? Aš taip toli – tik jaudintis galiu. Tie išgyvenimai kasdien didėja, kaip ir nuotolis tarp mūsų...
Kas galėjo pagalvot, kad teks pabuvot Pietų Amerikoje ir žūklauti prie Folklendų salų (Malvinų) Pietų Atlante. Prieš trisdešimt
metų žūklavau Šiaurės Atlante prie Farerų salų. Šis reisas mano jūrinėje biografijoje – istorinis: apiplauktas visas Atlanto vandenynas.
O kiek skersai išilgai išraižytas – nesuskaičiuot. Kovo 4 d. turbūt
dešimtą kartą perkirsiu ekvatorių (žemės pusiaują). Pirmą kartą prie
Amerikos. Ruošiamės ekvatoriaus kirtimo šventei.
1989 kovo 4 d. „Onuškis” visu greičiu skrieja prie ekvatoriaus.
Niekas netrukdo. Vandenyne ramybė. Netoli mūsų, vakaruose, San
Paulo salelės. Tiksliau, čia ne salelės, bet uolos. Jų apie dešimt. Tai
povandeninių kalnų viršūnės. Nei augmenijos, nei gyvos dvasios.
Denis išpuoštas tinklais. Gale prie slypo (slypu leidžiam tralą
į vandenį) didžiulis kryžius su grandine. Čia bus rišami sumelavę
Neptūnui. Didžiuliame baseine teliuškuoja skaidrus vanduo. Čia
bus krikštijami plaukiantys per ekvatorių pirmą kartą. Ant denio –
ilgas maišas su išteptu purvais (suodžiais ir tepalais) vidum. Čia
tiems, kurie su „griekais”. Kol perlįs – apsivalys. Prie Neptūno sosto – statinaitė su baisia tručyzna („vaistais”). Čia tiems, kurie serga. Dar stovi kibiras su muiluotu vandeniu. Šalia kėdė ir didžiulis
skustuvas. Čia tiems, kurie nenusiskutę... ir t.t. Pačioj gražiausioj
vietoj – aukštas Neptūno sostas.
Ir štai – ekvatorius! 00°00’0”! 09 val. 40 min. Trečiasis šturma-
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nas duoda tifonu ilgus ir trumpus signalus. Pirmasis padėjėjas per
radijo transliaciją praneša: „Laivas perkirto ekvatorių. Gauta iš Neptūno telegrama. Tuoj atvyks”. Ir štai jūrų ir vandenynų valdovas
su savo svita ateina. Mes su adjutantu (antru virėju) jį pasitinkam
pagal visas tradicijas: su vandeniu, duona ir druska. Po to palydim
į sostą. Įteikiu laivo įgulos sąrašą ir kartu, kad suminkštinčiau jo
širdį, dovaną. Neptūnas pradeda mane tardyti: Kodėl atsiradome Jo
valdose? Kas davė leidimą? Kur plaukiame? Kokiu tikslu plaukiame?... ir t.t. Toliau pagal laivo įgulos sąrašą kviečia kiekvieną pas
save. Pakviestieji keliais rėplioja iki sosto ir laukia sprendimo. Egzekucija tęsėsi ilgai. Šventė praėjo linksmai.
1989 kovo 8 d. Ketvirta para, kaip „Onuškis” plaukia melsvais
Pietų Amerikos pakrantės vandenimis. Mes – teritoriniuose Brazilijos vandenyse. Esam ties Salvadoru. Čia pernai buvom nusileidę,
skrisdami iš Buenos Aires į Maskvą. Priekyje Vitorija, Rio di Žaneiro
ir kiti uostai. Priešpiet pamatėm nuo kranto atslenkant didžiulį tamsų debesį. Tuo metu stebėjau gražų reiškinį: maži melsvi dangaus
lopinėliai pilkame vandenyne atsispindėjo nematytai gražia melsva
spalva. Sunku aprašyti. Jie tiesiog žėrėjo lyg brangakmeniai. Čia
spalvos švelnesnės, gražesnės negu prie Afrikos.
Plaukiam laimingai ir greitai. Mums padeda Brazilijos
srovė, tekanti į pietus, ir nestiprus vėjelis. Vienu žodžiu gamta su mumis. Prisiminus Biskajos įlanką, čia – kurortas. Nuo
ekvatoriaus laive tebeveikia baseinas. Padarėm jį didelį. Vyrai
net nardo. Gydytojas baseiną vadina briliantine vonia. Tokių
niekur nerasi. Vandens temperatūra iki +30°C. Jūreiviai giriasi,
kad, pasimaudžius keleta dienų, išgijo žaizdos...
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NEPARKLUPDŽIUSI
DEVINTOJI
Audra prie Argentinos ramiai sėmusius gyvąjį sidabrą
„Onuškio“ žvejus užgriuvo žaibiškai. Vos spėję išgirsti radijo bangomis perduodamą žinią, kad prie Horno rago siautęs
uraganas savo uodegą „pavizgins“ ir vandenyne, dingo šalia
žūklavę laivai. „Onuškiui“ trauktis buvo per vėlu. Klupdami
nuo artėjančios stichijos šuorų, jūrininkai pritvirtino visa, kas
įmanoma, denyje ir užsidarė savo narveliuose – kajutėse. Kapitono nuomone, tvirti, patikimi plaukiojantys namai buvo
„Onuškio“ seineris. Bet kai nuo užgriuvusios stichijos vanduo
susimaišė su dangumi, nebebuvo aišku, nei kur kokia pasaulio
dalis, nei kada išauš. Liko tik du pojūčiai – siaubingas kritimas
į bedugnę ir kopimas iš jos nežinant, ar kitas devyniaukščiam
namui prilygstantis vandens kalnas neužklos amžinai. Ir taip
dvi paras. O kai trečiąją jau buvo galima atskirti, kur vanduo, kur horizontas, jūrininkai kaip Kolumbo laikais išvydo
„žemę“ – švytinčią, tviskančią, padengtą baltu apvalkalu. Pirmas pojūtis buvo saugotis, kad į tą „žemę“ neatsitrenktų laivas. Tačiau ji savo ryškumu taip masino, kad jūrininkai, neatsispyrę pagundai, priplaukė arčiau. Tada suprato, kad baltoji
„žemė“ yra ne kas kitas, kaip nuo Antarktidos žemyno atskilęs
ledkalnis, pasiekęs su uraganu platumas, kur jo amžiais nebūta. Ledo kalnas judėjo link Paranos upės žiočių ir pavojingai
artinosi prie laivo.
Ta baisioji ledkalniu paženklinta devintoji banga kapitonui priminė kitą audrą šiaurinėse platumose, kai tvojusi banga
išmalė laivo vairinės stiklus, o pro žiojėjančią tuštumą įlindusi
kita banga vos su savimi nenusinešė greta buvusio šturmano.
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Sekundės mirksniu kapitonas spėjo jį, partrenktą stichijos, sugriebti už kulnų, o banga juos traukte traukė prie atlapotų vairinės durų. Spėjo už kažko užsikabinti.
Šiandien jau tik iš radijo ir televizijos pranešimų girdėdamas kaip italų kruizinis laivas užplaukė ant seklumos, kapitonas, išgyvenęs uraganus, tai vadina patyčiomis iš laivybos.
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LAIVO KRIKŠTYNOS
Pirmasis laivas, kuris gavo lietuviškus dokumentus ir kuriame kaip valstybinė vėliava buvo iškelta Trispalvė, – Žydrūno Naujoko vadovaujamas TSŠ-8342 „Onuškis“. Kaip prieš
daugelį metų skrido Darius ir Girėnas, taip kito žemaičių krašto sūnaus Naujoko vedamas laivas plaukė ne skersai, o išilgai
vandenyno prie Naujojo Pasaulio krantų. Prisišvartavo jie tada
Buenos Airėse, Argentinos širdyje, su plevėsuojančia Trispalve,

Kapitonas Ž. Naujokas ir
šturmanas Audrius Meškus,
kuris 1989 m. į laivą buvo
pasiėmęs trispalvę ir ją iškėlė
vasario 16-ąją.
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„Onuškio“ kapitonas
Ž. Naujokas išplaukė
su lietuviškais laivo
dokumentais ir
skiriamaisiais ženklais
ant kamino –
Lietuvos laivynas.
1991 m.

Lietuvos valstybine vėliava. Lyg į atlaidus pamatyti lietuvišką
laivą pradėjo plūsti minios emigrantų iš Argentinos. Daugelis jau tėvų kalbos nebemokėjo, bet šventiškai pasipuošę, su
lauktuvėmis vis traukė savomis akimis pamatyti atplaukusią
„Lietuvą“, t.y. „Onuškį“, į svečią šalį. Juk laivas – tai tos valstybės, kurios vėliava plevėsuoja, dalelė. O ką bekalbėti apie
visko mačiusį ir išlikusį savo krašto sūnumi kapitoną Žydrūną
Naujoką. Kas dabar surokuos, kiek žilagalvių vyrų ir moterų
raudojo įsikniaubę į jo krūtinę, pro ašaras kartodami tik vieną
žodį – Lietuva. Kaip mokėjo guodė, ramino, aiškino kapitonas, kad tai ne jo nuopelnas, jog Lietuva tapo nepriklausoma.
Kad jis sausio tryliktąją nestovėjo nei prie televizijos bokšto,
nei Parlamento rūmų aikštėje. Savomis akimis Tėvynės vėliavos spalvų žaismą pamatyti ir gimtąją kalbą išgirsti traukė ir
traukė prie krantinės ypač senosios kartos išeiviai. O kartą kapitonas buvo paprašytas priimti senelius, kurie vos bekruta.
Jiems laivas buvo tas pat, kas pamatyti Lietuvą, nes ten tikrai
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Istorinio „Onuškio“ įgula. 1991 m.

nebe jų jėgoms nukakti. „Onuškis“ su Trispalve ir laivo kapitonu Žydrūnu Naujoku jiems buvo gimtinė Lietuva. Ir net visi
praeiviai stabtelėdavo pamatę vėliavą.
Argentinos lietuviai sukruto ne juokais: kaip čia dabar,
toks įvykis, tokios žmonių minios, bet... laivas nekrikštytas!
Vieną kartą apie tai jie taktiškai užsimena kapitonui, šis taktiškai aiškina, kad iš kelionės įgula pavargusi. Kitą kartą vėl –
reikia pakrikštyti. Kapitonas vėl mandagiai sako, kad neturi iš
ko vaišių surengti ir t.t. Bet tautiečiai buvo atkaklesni, nei kapitonas manė. Vieną gražią dieną jie pareiškė tiesiai šviesiai:
– Vietos pakaks, vaišių ir gėrimų atsinešime, kunigą (beje,
irgi kilusį iš Žemaitijos, nuo Kretingos) turime, krikštamote
parinkome šaunią lietuvaitę Stelą (pagal Argentinos papročius
deivė Stela – jūrininkų globėja).
Mato Žydrūnas Naujokas, „Onuškio“ kapitonas: jeigu
nepriims Argentinos lietuvių pasiūlymo, užgaus pačius tauriausius jų jausmus. Nors laivo įguloje – jis tai žinojo – tokia
žinia apsidžiaugs ne visi, kaip ne visiems prie širdies buvo
ir plevėsuojanti Trispalvė. Bet sutartą dieną iškilmės įvyko. Į
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„Onuškio“ krikštynos Argentinoje,
kur laive apsilankė vietos lietuviai. 1991 m.

laivo priekį susirinko garbūs svečiai, krikštamotė Stela. Kunigas Augustinas Steigvila garsiai ištarė maldos žodžius: „Tėve
mūsų, kuris esi danguje...“ Juos atkartojo susirinkusieji tautiečiai. Po to suskambo laivo varpas, buvo sudaužytas tradicinis
tokių iškilmių proga šampano butelis.
Kunigas prisipažino, kad toks įvykis jo gyvenime pirmas.
Jis sakė, jog yra sutuokęs šimtus porų, pakrikštijęs nemažai
naujagimių. Šventinęs begales paminklų, bet laivo krikštyti
netekę.
1990 sausis. Pietų Amerika, žūklės rajonas
prie Argentinos. „Onuškis“.

Mano mieli ir brangūs, sveiki gyvi! Apkabinu visus... Rašau
dar vieną laišką, nes iki Pietų Amerikos plaukt ilgai. Iš pradžių
pradėsim gaudyti kalmarus kur susieina Argentinos ir Folklendų
(Malvinų) salų ekonominės zonos. Ten mano gyvenimas bus tik ant
tiltelio. Rašyt nebus kada. Ryšį tarp mūsų palaikys tik telefonas.
1990 sausio 6 d. „Onuškis” visu greičiu, padedant šiaurės pasatams, lyg skraidantis olandas lekia link Argentinos. Nuo Afrikos
krantų vis tolstam į Atlanto vandenyną. Po laivo dugnu gylis iki
penkių kilometrų. Balti lyg iš pasakų debesėliai „tirpsta” pavirsda-
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mi dūmeliu. Tame dūmely blanksta horizontas. Dangaus žydrynės
nėra. Jis pilkas. Tarytum netoli prieky būtų didžiulis gaisras, kurio
dūmai viską paverčia pilka spalva. Pavėsy + 30°C. Netoli ekvatorius! Kelintą kartą aš jį perkirsiu?
Žuvėdrų nėra. Vienintelė gyvybė vandenyne – maži būreliai
skraidančių žuvų. Praplaukėm Žaliojo Rago salų archipelagą (Arquipelago de Cabo Verde). Archipelagą sudaro dvylika didesnių salų
ir keletas mažyčių. Kelios salos negyvenamos. Salų pakrantės beveik
vien uolos. Visos salos kalnuotos. Vidutinis kalnų aukštis 400 –
700 m. Didžiausias kalnas 2975 m Fogu saloje. Administracinis
centras (sostinė) Praia Santjago saloje. Saloje Sal – aerouostas. Čia
buvau dukart.
1990 sausio 9 d. „Onuškis” išsipuošęs. Didžiulė šventė. Vakare
iš Šiaurės pusrutulio įplaukiam į Pietų pusrutulį. Perkertam Žemės
pusiaują – švęsim Neptūno šventę. Neptūnas su svita rengiasi
egzotiškais drabužiais. Pirmasis padėjėjas ruošia fotoaparatus.
Vyr. virėjas ir virėjas (jiems padėti pasiuntėm porą jūreivių) ruošia
šventinį stalą. Pyragai iškepti. Patiekalai įvairiausi. Trečias šturmanas ruošia mažą fejerverką. Aš apsirengiau baltai ir eisiu pasitikt
visų vandenynų ir jūrų valdovo.
1990 sausio 11 d. Laimingai plaukiam toliau. Ekvatoriaus perplaukimo šventė buvo linksma kaip niekada. Vienas jūreivis buvo
nubaustas Neptūno už tai, kad nežinojo, kuo kvepia žuvis. Jums
pasakysiu – pinigais. Labai išradingai buvo padarytas kryžius nuodėmėms išpirkti. Jo viršūnėje buvo pritaisyta žarna vandeniui pilti.
„Nusikaltusius” Neptūnui velnia,i pakankinę ir ištepę juoda koše,
virvėm ir inkaro grandinėm pririšdavo prie kryžiaus, ant kaklo
pakabindavo svarmenį (20 kg) ir stipria srove paleisdavo vandenį.
Šiais metais į Argentinos rajoną „Onuškis” plaukia pirmas.
Pirmi pradėsim kalmarų žvejybą. Visus kitus laivus sutiksime
ir išlydėsime, nes mes du trumpus reisus sujungėme į vieną. Šis
reisas – didysis „Onuškio” reisas. Jeigu visą birželį bus kalmarų, į
namus išplauksim liepos pirmą.
1990 sausio 16 d. Esame prie Brazilijos. Artimiausias uostas
Rio de Žaneiras. Pagalbos sulauktumėm greit. Praplaukėme pietų
tropiką, 23°26’. Tarp šiaurės tropikų ir pietų yra geografinė tropikų
zona. Čia saulė būna zenite, t.y. svilina tiesiai į viršugalvį. Šešėlio
nėra. Nors nuo ekvatoriaus tolstam, karštis nemažėja.
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Šiandien labai didelė mūsų šeimos šventė – sidabrinės vestuvės.
Mano brangi Janytėle, labai dėkingas tau už kartu nueitą ilgą ir
nelengvą gyvenimo kelią. Tikiuosi dar ilgai, ilgai gyvent drauge...
1990 balandis. Argentina. TSŠ-8342 „Onuškis”.

... rašau trumpą laiškutį – šiandien turiu galimybę perduoti.
Kelionė iš Maskvos į Pietų Ameriką buvo laiminga ir labai
įdomi. Iš Resifi (Brazilija) į Buenos Aires skridome šalia vandenyno. Diena buvo labai graži, saulėta, todėl aiškiai matėm pasakišką
Amerikos pakrančių grožį.
Į Buenos Aires atskridom saulei leidžiantis. Visą sekančią dieną
viešėjau Argentinos lietuvių parapijoje ir Susivienijime. Įspūdžių
labai daug. Aprašyt visko neįmanoma. Reikia daug laiko. Grįžęs
papasakosiu.
Buenos Airėse pasikrovėm 21 toną vaisių ir daržovių. Šipšandleris Karl Neilson džiaugėsi tokia gera prekyba. Dar daugiau
džiaugėsi laivai. Dvi paras užtrukom, kol viską išdalinom.
Balandžio 8 d. pradėjom žūklę. Kalmarų yra, bet štormai neleidžia pilnai dirbti. Traluot tegalim pabangiui ir tai ne visada. Po to
visą naktį plaukiam atgal, daužomi bangų.
Mūsų laivo dokumentų galiojimas pratęstas iki 1991 metų gegužės 10 d. Visais atvejais parplauksim namo birželio pradžioje.
Parašykit, kaip begyvenat jūs? Ar sveiki? Kas vyksta Lietuvoj?
Rašykit apie viską. Laišką perduokit „Okainiai” kapitonui Šredersui
Stasiui...
1990 gegužės mėn. Argentinos rajonas. „Onuškis”.

... sveiki gyvi! Tvirtai visus apkabinu...
„Onuškio“ stiebai linguoja prie Pietų Amerikos pietinės dalies.
Čia ateina žiema. Orai blogėja. Dienos dažniausiai apsiniaukusios. Ciklonai vis dažnesni. Su ciklonais ateina ir štormai. Sunku
įsivaizduoti, kad Lietuvoje greitai vasara. Susitinkam čia su laivais,
žūklavusiais prie pačios Antarktidos ir Ramiajame vandenyne.
Pasikalbam su jų kapitonais apie viską. Sužinom kai ką ir įdomaus.
Išsiskirdami atsisveikiname su geriausiais linkėjimais. Vandenyne
svetimų laivų nėra. Visuose įjungti budintys radiotelefoninio ryšio
kanalai. Susitikę ar taip ko prireikus, tuoj šaukiame vienas kitą.
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Laivo įgula skųstis negaliu. Dirba nevaromi, nes išplaukė uždirbti. Laivo gyvenimo taisyklių niekas nepažeidžia. Nors truputį
sumelavau. Trys įgulos „nariai“ nesilaiko jokių taisyklių. Tai du
maži kačiukai ir šuniukas. Jie iš Argentinos. Pasiėmėme Buenos
Airėse. Kačiukai jau išmoko laiptais lipti. O šuniukas dar nieko.
Visai žioplas. Net ant denio neleidžiam, kad nenusiristų už borto į
vandenį. Davė jam keistą vardą – Remis.
Kalmarų žūklė sunki. Viena – jų mažai, o antra – reikia daug
lakstyti ir sukti smegenis, kol juos surandi. Kartais atrodo, kad
galva atsisakys dirbti. Stengiamės iš paskutiniųjų daugiau pagauti.
Visų viena svajonė – daug uždirbti. Argentinos ekonominėje zonoje
kalmarų labai daug, bet mes negalime ten įplaukti. Gegužės mėnesio planą vykdome. Jei tikėsime mokslininkais, žūklė eis geryn.
Duok dieve. Kartais į tą pačią vietą susirenka iki šimto laivų – tikras tarptautinis festivalis. Be mūsų laivų čia žūklauja Japonijos,
Korėjos, Čilės, Ispanijos, Demokratinės Vokietijos, Bulgarijos ir kitų
valstybių laivai. Visų bendra kalba – anglų. Mes susidraugavom su
Japonijos laivu „CHIYO MARU No 3“. Visą savaitę traluojame
arba vienas po kito, arba vienas šalia kito.
Tai tiek. Atsiprašau už tokį trumpą laišką. Linkiu visur sėkmės...
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TRISPALVĖ IR DIVERSIJA
LAIVE „ONUŠKIS“
Traleris seineris LI-8342 „Onuškis” statytas Rytų Vokietijoje, Štralzundo laivų statykloje, atiteko kapitonui Žydrūnui
Naujokui kaip prityrusiam žvejui ir specialistui.
Tai nutiko 1991 metų gruodžio 3 d. Anot kapitono, turėjo
būti istorinis reisas – įgula į Argentinos naują žūklės rajoną
turėjo išplaukti ne kaip anksčiau su raudona TSRS vėliava, o
su valstybine Lietuvos Respublikos bei skiriamaisiais mūsų
ženklais „LL“ (Lietuvos laivynas), emblema mėlyname laivo
kamino fone ir lietuviškais laivo dokumentais. Kapitonas ir
šturmanų komanda, kurioje buvo Petras Juodeška, Petras Balt
miškis, Romas Ambrazaitis, džiaugėsi ir nerimavo. Jaudulys
dar labiau padidėjo, kai į laivą istorinio įvykio įamžinti atvyko Lietuvos televizijos „Panoramos“ korespondentas Albertas
Liukpetris ir operatorius Eugenijus Macius. Visi žinojo, kad
tai pirmasis žvejybinis laivas, plaukiantis į žūklę su atkurtos
Lietuvos valstybės vėliava ir dokumentais. Tačiau džiugios
akimirkos netrukus virto košmaru. Jas valandų ir minučių
tikslumu laivo žurnale (beje, rašytame lietuviškai) užfiksavo
„Onuškio“ šturmanai.
1991 m. gruodžio 3 d.

08.00. Budėjimą priėmiau. II šturmanas P. Juodeška. Stovime
prisišvartavę uoste.
12.00. Laive – pasienio ir muitinės tarnybos.
12.05. Išbandėme vairo, telegrafo, švartuotės mechanizmus –
pastabų nėra (laivas buvo po remonto).
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14.50. Į laivą atvyko locmanas ir deviatorius. Laivas paruoštas
žygiui.
15.00. Atsišvartavome nuo krantinės. Pastabų nėra. Laivo eiga
ir kursai (kryptys) permainingi.
Plaukiame Klaipėdos uosto farvaterio viduriu lėta eiga jūros
vartų link.
15.35. Nuo jūros uosto vartų laivas su Lietuvos valstybine vėliava plaukia į Argentinos žūklės rajoną. Laive turime 35 t gėlo vandens, 300 t dyzelinio kuro, maisto atsargų 8 mėnesiams. Įgula 37
žmonės. Keleivių nėra. Nustatinėjame magnetinę ir radionavigacinę
laivo buvimo vietą.
19.30. Budėjimą priėmiau. Vyr. šturmanas P.Baltmiškis. Baigiame nustatyti magnetinę ir radionavigacinę... Nuleidome dešinį
inkarą. Išjungėme signalinius žibintus. Sustojo laivo variklis. Pradėjome pagrindinės laivo jėgainės automatikos remontą. Stovime išoriniame reide nuleidę inkarą...
Netrukus laivas vilkiko „Tauras“ buvo parvilktas atgal į
uostą aiškintis variklio gedimo priežasčių ir remontuoti. Tai
tęsėsi nuo 1991-12-13 iki 1991-12-21 imtinai. Jūrininkai, apstulbę nuo to, kas ištiko jų beveik dar naują modernų laivą, bijojo
net sugrįžti į namus pas artimuosius. Tik ką visi atsisveikino,
atsibučiavo, jau turi būti toli nuo Klaipėdos, o čia tokia „bomba“! Ramybės kapitonui nedavė mintis, kas prie to prikišo nagus. Juk visų 37 komandos narių neįtarsi? Tačiau tarp jų yra ir
tie „judošiai“, kurie vos nesupleškino ir nenuskandino laivo.
Kas? Kurie? O svarbiausia, kad po remonto vėl tie patys plauks
prie Argentinos. Už ką, kodėl? Kad laisva Lietuva kažkuriems
iš jo komandos narių labai nepatinka. Juk svetimi neatėjo ir
nebūtų žinoję ką daryti, kad vos išplaukus pro uosto vartus
nutiltų laivo širdis – variklis. Tos nuotaikos ir faktai atsispindi
minėtame laivo žurnale:
1991 m. gruodžio 21 d.

08.00. Budėjimą priėmiau. II šturmanas P. Juodeška.
15.50. Į laivą atvyko locmanas, Atiduodame švartavimosi lynus. Po diversinių padarinių likvidavimo tęsiame reisą. Iš Baltijos
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jūros grįžti į uostą buvome priversti, nes išėjo iš rikiuotės automatinė pagrindinių variklių kontrolės sistema. Priežastis – elektros laidų
perdegimas dėl padaryto trumpo sujungimo. Po to uoste buvo rasti
gedimai kuro siurblyje, pagrindinio variklio kuro mišinio padavimo
sistemoje. Buvo išderintas variklių prijungimo prie sraigto ašies mechanizmas ir t.t.
Remontą atlikusios AVA firmos vadybininkas su laivo
vadovybe surašė aktą dėl įvykusių gedimų. Akte rašoma: „Iš
viso to esame priversti padaryti išvadas, kad laive atlikta suplanuota diversija norint sulaikyti nuo reiso pirmą Lietuvos
Respublikos žvejybos laivą”.
Su vilkiko „Tauras“ pagalba tolstame nuo krantinės. Pastabų
nėra. Uosto farvateriu plaukiame uosto vartų link. Kursas kintamas.
Išjungiame žibintus.
16.50. Locmanas paliko laivą.
17.00. Įgula 37 žmonės. Keleivių nėra. Maisto atsargų – 8 mėnesiams. Vandens turime 25 t, dyzelinio kuro 265 t. Budėjimą pridaviau.
Budėjimą priėmiau. Vyr. šturmanas P. Baltmiškis. Plaukiame
visu greičiu į žūklę...“
„Onuškis“ 1991 m. gruodžio 21 d. po likviduotų dėl diversijos gedimų išplaukė į reisą, o 24 d. tuometinis susisiekimo
ministras Jonas Biržiškis išleido įsaką, kad laivuose būtų iškelta valstybinė Lietuvos vėliava.
Tačiau neoficialiai „Onuškio“ lietuviškoji komandos
dalis dar 1989 metų vasario 16 dieną Trispalvę iškėlė vidury
Atlanto. Vėliavą į reisą buvo pasiėmęs šturmanas Audrius
Meškus. Anot kapitono, jam Trispalvę pasiuvo mama ir pašventino Mažeikų bažnyčioje. Toks drąsus šturmano poelgis
įgulai kainavo mašinų komandos, kurios dauguma buvo rusakalbiai, priešiškai nusiteikę Lietuvoje vykstančioms permainoms, streiku. Mechanikai tada tūnojo žemiau vandens linijos
savo „bunkeryje“ ir nėjo į kajutę nei pusryčiauti, nei pietauti
kelias paras, atseit todėl, kad... „tam visit fašystskij flag“ (ten
kabo fašistų vėliava), „skoro budet i fašystskij režim“ (greitai

160

bus ir fašistinis režimas). Iš tiesų per visą sieną laivo salone
driekėsi Trispalvė. Pagaliau kapitonas, kad nesutriktų laivo
valdymas ir kad nebūtų išniekinta vėliava, buvo priverstas ją
paslėpti. Nepatiko tada rusakalbiams ir kita kapitono tvarka,
kad reise laivo žurnalas (pagrindinis dokumentas) buvo pradėtas rašyti lietuvių kalba. Priešiškai nusiteikusioji „Onuškio“
komandos dalis pasistengė, kad „dingtų“ ir laivo žurnalai, ir
vaizdo kasetė su Trispalvės pakėlimo istorine akimirka 1991
metų gruodžio 2 dieną.
Tačiau net į metalo laužą Argentinoje pavirtęs ir Klaipėdoje paslapčiomis pradangintas istorinis „Onuškio“ laivas
išliko nuotraukose, televizijos archyviniuose kadruose. Išliko
ir istorinė Trispalvė, kurią kaip brangiausią relikviją saugo
Argentinos lietuviai. Čia atsitiko kaip toje dainoje: „Kiek skynė – nenuskynė, kiek rovė – neišrovė, todėl, kad tu Tė-vy-nė“...
Jūrininkams Tėvynė – laivas, kuriame iškelta jų valstybės vėliava.
1990 gruodis.
Afrika, Vakarų Sacharos rajonas. „Onuškis“.

... 1990.12.26–29 stovėjome uoste Santa Krus de Tenerife, Kanarų salyne. Atrodo, kad dar kartą teko pabūti rojuje ant žemės. Visur
šviesu, gražu. Žmonės gražiai apsirengę, linksmi. Parduotuvės
prikimštos gražiausių, geriausių prekių, atrodo kaip pasakų karalystė. Turguje vaisių, daržovių kalnai... Geriau nematyt. Geriau
nevarvint seilės. Visur pilna turistų. Turistai – iš viso pasaulio.
Daugiausia šeimos su vaikais (net naujagimiais). Jie turtingi. Naudojasi visomis to rojaus gėrybėmis. Visur stoviniuoja ir filmuoja
vieni kitus. Miniatiūrinis filmavimo aparatas jiems – paprastas buitinis dalykėlis. O kiek daug lengvųjų mašinų kiekvienoje gatvėje!
Tarytum gyvi įvairiaspalviai mašinų kaspinai juda. Girdėjau, kad
kiekviena šeima turi mašiną – vieną ir daugiau. Uoste gyvenimas
tiesiog kunkuliuoja. Kiekvieną parą iškraunami, sukraunami kalnai
prekių. Prabanga pykina ir šokiruoja jūreivius. Šio to nusipirkę,
su keliais buteliukais savo terbikėse grįžta į laivą. Įsilindę į kajutes
stengiasi užsimiršti ir alkoholiu nuplauti tuos prabangos vaizdus.
Santa Kruse turėjau svečių. Lapkričio 28 dienos pabaigoje prie
laivo borto sustojo ištaiginga JAV markės lengvoji mašina. Iš karto
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pasigirdo signalas, ir aš išėjau pasitikti senjoro Josė Antonio Rosado
Garcia ir senjoros Blanko Rosa. Ši graži, išsipuošusi ispanų pora
atrodė įspūdingai. Tai seni mano pažįstami ir draugai. Su Josė
Antonio susipažinau prieš penkiolika metų, pirmą kartą atplaukęs
į Santa Krus de Tenerife. Priėmimui su vyr. virėju ruošėmės nuo
pat įplaukimo į uostą. Be šaltų patiekalų buvo du antri karšti – cepelinai ir kugelis. Prie lietuviškų patiekalų skambėjo lietuviškos
melodijos ir dainos. Vienu žodžiu, padarėm viską, kad svečiai būtų
patenkinti.
Apie žūklę neturiu ką rašyti, nes seniai nežūklaujame. Skaudu, nes lapkričio mėnesį buvo labai gera žvejybinė aplinka, o mes
negalėjom žūklauti. Skaudu, kad du transportinius refrižeratorius
atidavė užsienio firmai, o patys neturim kur dėti žuvies. Valiuta
svarbiau. Skaudu, kad šalis pirko Prancūzijoje daug žuvies. Savos
negali parsivežt.
Tai tiek. Dar kartą visus apkabinu...
1990 gruodis. Atlanto vandenynas,
Vakarų Sachara. „Onuškis“.

... Mano laivas vėl vandenyne. Aš vėl ant tiltelio ir jaučiu didingą pasitenkinimą, kad galiu vadovauti ir vesti laivą per pasaulio
jūras ir vandenynus. Niekad neatsibos žiūrėti, kaip laivas skrodžia
melsvas bangas, kaip horizonte pasirodo salų, žemynų krantai, kaip
išnyksta paskutinis ir pasirodo pirmutinis saulės spindulys. Čia
pasaulis toks įvairus ir gražus, kad visko neaprašysi.
Dar apie kelionę į Argentiną. Jinai ilga ir sunki. Jau mėnuo
praėjo, o mes dar ir pusės kelio nenuplaukėm. Plauksim ilgiau nei
Kristoforas Kolumbas prieš 500 metų.
Dvi paras, gruodžio 19–20, kovojom su uraganu Biskajos įlankoj. Tokius uraganus prisimenu tik Šiaurės Atlante. Vėjas kaukdamas viską draskė. Bangos griuvo ant laivo kalnais. Užlipus ant
viršutinio tiltelio buvo vos įmanoma išsilaikyti prieš vėją. Sūdna
diena. Dangus maišėsi su vandenynu. Kaip siaubo filmuose daiktai
pasidarė „gyvi” ir lakstė po laivą. Jūrininkai bandė juos gaudyti,
pririšti ar supakuoti, tačiau dalis daiktų, ypač iš stiklo, sudužo.
Sudužo ir dalis atsarginių laivo akumuliatorių. Anglijos prognozių jūrlapiuose matėm tą baisų cikloną, lekiantį į šiaurės rytus
virš Biskajos įlankos, Lamanšo sąsiaurio link Skandinavijos. Vėjo
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Jūrų kapitonai Vygantas ir Žydrūnas Naujokai su vaikais ir vaikaičiais
gelbėjimo laive „Šakiai“.

Joana ir Žydrūnas
Naujokai savame
krante po visų
jūrinių kelionių.

greitis - 34 metrai per sekundę (uraganas prasideda nuo 29 m/s). Iš
palydovų darytos nuotraukos unikalios.
Antrą naktį apie 5 val. ryto dėl ketvirto mechaniko kaltės sustojo
varikliai. Laivo viduje atsiradusi tyla buvo baisesnė už uragano
staugimą. Laivas tapo bejėgis, ir stichija jį vartė ant šonų ir daužė
be gailesčio. Niekas nemiegojo, nes miegoti buvo neįmanoma. Pir-
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masis padėjėjas visais ryšiais paskelbė: „Jūreiviams pasiimti gelbėjimo liemenes!”. Laivo karininkai visada jas turi po ranka. „Ponas
kapitone, ar iš karto užsidėt gelbėjimosi liemenes?” – ne vienas
klausė manęs.
Antras kartas, kai vandenyne teko pagalvoti ir apie aną pasaulį.
Į mašinų skyrių nėjau ir neskambinau. Susitikau su vyr. mechaniku ir pasakiau jam, kad netoli, Prancūzijos pakrantėje, yra didelės
uolos ir mus neša į jas. Gelbėjimo laivai vargu ar spės atplaukti
prieš tokį vėją. Malūnsparniai vargu ar išsilaikys virš laivo. Viskas
priklauso tik nuo mūsų. Likimas tik mūsų rankose. Paprašiau, kad
suimtų save į rankas, gedimą taisytų kiek galima ramiau ir apgalvotai. Gink Dieve, neleist panikos mašinų skyriuje. Mes turim iki tų
uolų suspėti paleisti variklius ir pasukti laivą prieš bangas.
Prieš stichiją laivo dydis neturi reikšmės. Stichijai laivai – didesnės ar mažesnės gelžgalių krūvos, kurios visos į dugną eina vienodu
greičiu...
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„NELAISVĖS NAMAI“
TĖVYNĖJE
Neilgai džiaugėsi tada pakrikštytu savo baltuoju, tautiečių džiaugsmo ašaromis laistytu laivu 8342 „Onuškis“ kapitonas. Beje, taip ir liko šis laivas kaip legenda, vienintelis pakrikštytas, iškėlus valstybinę vėliavą. O juk graži argentiniečių
iniciatyva tėvynėje galėjo tapti puikia tradicija. Regis, galėjai
plaukti ir plaukti į pasaulio kraštą, jeigu jį rasi, tiek kartų jūras
ir vandenynus perplaukęs ir vis namo, gimtinėn, sugrįžtantis,
kapitone...
Atskriejo į vidurį vandenyno žinia, kad, palikę laivus, į
krantą „išlipo“ kapitonai Algirdas Paročka ir Algirdas Narmontas. Antanas Norvaiša ryžosi vadovauti valstybinei žvejybos laivyno įmonei „Jūra“, kviečia ir jį, Žydrūną Naujoką.
Ką daryti, gaila baltojo, gerai techniškai sutvarkyto laivo. Bet
jei kiti ryžosi kapitono tiltelį iškeisti į valdininko kėdę vardan
to, kad į jūrą plauktų Lietuvos žvejybos laivai (ak, tas patiklus
jūros žmogaus naivumas), tai atsisakė širdžiai mielos stichijos
ir Žydrūnas Naujokas. Bet palikdamas laivą tada ištarė lemtinguosius žodžius: „Jūroje niekada nebuvo sunku, bus sunku,
kai liksiu krante“.
Visko patyrusio kapitono žodžiai išsipildė su kaupu. Jis,
deja, tapo ne tiktai džiaugsmo, bet ir nevilties, skausmo ašarų liudininku, kada jas braukė priversti laivyną palikti gyvenimą jūrai paskyrę geriausi specialistai – apvilti, apiplėšti.
Tai ne jų, romantikų, iš jūros „išlipusių“, į kabinetus nuėjusių kapitonų kaltė, nors įvairiais būdais bandoma trimituoti,
kad laivynas tapo niekam nebetinkančiu metalo laužu dėl
jų prasto vadovavimo. Juodasis įmonės žlugdymo scenari-
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Prie kranto stovinčio Lietuvos
žvejybos laivo „Raseiniai“
žurnalas, kur įrašyta, kad viskas
vyksta „be pakitimų“.
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jus parašytas ne ant Atlanto vandenyno ar Šerbro upės žiočių
bangų keterų.
„Jūra, – kaip sakė garbingai vykdęs patikėtas užduotis
kapitonas Ž. Naujokas, – nepakenčia melo ir apgaulės”.
Kaip jų, beje, nepakenčia ir tikri jūrininkai. Bet, deja, jie,
įveikiantys vandenynų stichiją, štormą, štilį, kaitrą ir šaltį, nežino, kaip elgtis krante. Kaip kovoti šiandieninėje situacijoje
su melu, klasta, įvairių sukčių, vertelgų, politinių avantiūristų
mikliai rezgamomis pinklėmis. Tokių pinklių auka netrukus
tapo ir pats kapitonas, visa širdimi pritaręs „Jūros“ laivų nuomai islandams.
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ISLANDŲ IŠVARYMAS
Vienas pirmųjų laivų, išvarytų iš Lietuvos, buvo išnuomotas islandams laivas „Vydūnas“. Tai paveikė ir tuometinio
„Jūros“ kapitono Žydrūno Naujoko gyvenimą ir, ko gero, tapo
viena priežasčių nebeplaukti ne tik prie Mauritanijos ar Buenos
Aires krantų, bet tapti nepageidaujamam ir savajame uoste, likti
be tarnybos, nors ir su didžiule jūrų kapitono patirtimi.
Islandai pirmi pripažinę Lietuvos nepriklausomybę, ištiesė
ranką ir daugiausia patirties turėdami žvejybos srityje. 1993 metais pasirašoma sutartis dėl „Jūros“ laivo „Vydūnas“ nuomos.
Jis islandų pastangomis suremontuojamas ir sėkmingai žūklauja kontinentiniame šelfe, kur nereikia licencijų, o tai Lietuvai
tapo labai aktualu, kai, atkūrusi nepriklausomybę, nebegalėjo
jų įpirkti. Džiaugėsi jūrininkai ir įmonei „Jūra“ atėję vadovauti
prityrę laivavedžiai. Jie puikiai suprato, kad islandai davė ne
labdarai žuvų, o meškerę, su kuria, išnuomoto „Vydūno“ keliu
į tą rajoną siunčiant kitus prie krantinių tuščiais triumais besiplakančius laivus, galima būtų įdarbinti šimtus be darbo likusių
kvalifikuotų jūrininkų, suteikti jiems galimybę gerai uždirbti ir
kraštui duoti pelno, pardavus žuvies laimikį – šimtus tonų vertingų žuvų.
Geriausiai „Vydūno“ dingimo iš Lietuvos istoriją išnarpliojo šviesios atminties mokslininkas okeanologas, gyvenęs išeivijoje, tolimojo plaukiojimo kapitonas Povilas Almis Mažeika. Jis
išeivijos laikraštyje „Akiračiai“ Nr.8 (324) rašė:
„Kad sektųsi draugystė ir bendradarbiavimas, islandai įteikė
dovaną ir Vilniuje surengė didžiules vaišes Lietuvos aukščiausiosios valdžios atstovams. Kadangi Islandija – tikra jūrų valstybė, pagrindiniai vaišių patiekalai buvo pasaulio jūrų delikatesai.
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Islandai pasamdė lėktuvą ir specialiu reisu iš Reikjaviko į Vilnių
atgabeno visas vaišes ir gėrimus. Draugystės šventė vyko dvi
paras.
Sužinoję, kad naikinamas laivynas, islandai 1993 metais
atvyko į Klaipėdą. Jie planavo pradžioje išgelbėti apie 40 laivų.
Tuo tikslu įkūrė įmonę „Deep Sea Product Ltd“ ir pasiskolino
iš Reikjaviko banko 10 milijonų litų. Islandų grupei vadovavo
tolimojo plaukiojimo kapitonas Alfred Steinar Rafnsson, buvęs
Islandijos pasiuntinys Jungtinių Tautų Organizacijoje, ir inžinierius Sigurdur Gretarsson. Tuo metu Lietuvos valstybinėje
žvejybos laivyno įmonėje buvo pasmerkti gėdingam sunaikinimui apie 200 laivų. Šioje istorijoje, anot islandų, skaudžiausia
tai, kad patys lietuviai barbariškai naikino savo laivyną...
Pats didžiausias tuo metu islandams išnuomotas žvejybinis
laivas „Vydūnas“ (Monzund tipo) ŽSTKŠ-0902, į kurį islandai
investavo daugiau kaip du milijonus dolerių, buvo reise, dirbo pagal dvišalę tarptautinę sutartį, Jūrininkai džiaugėsi geru
uždarbiu, geru maitinimu ir darbo sąlygomis. Sveiku protu
neįmanoma suvokti, kodėl Žemės ūkio bankas ignoravo (tarp
jam perduotų laivų buvo ir „Vydūnas“) tarptautinę jūrų teisę, užgrobė laivą ir grąžino į Klaipėdą. Laivo užgrobimui buvo
sukurtas piratinis planas, sukomplektuota 30 jūrininkų grupė.
Užgrobėjų grupei vadovavo pats laivo kapitonas Jonas Romualdas Leonavičius. Tarptautinė jūrų teisė buvo pažeista šimtu
procentų. Užgrobėjų, parvariusių laivą į Klaipėdą, laukė padėkos
ir apdovanojimai. Visi 30 jūrininkų su kapitonu Jonu Leonavičiumi priešakyje po „operacijos“ išskrido į rusų laivą „Večernyj
Leningrad“. Įsakymą laivą užgrobti J. Leonavičiui išsiuntė
radiograma rusų kalba Nesterenko Vladimir.
Didelei Lietuvos gėdai islandai buvo išvaryti, nepaisant tarptautinės teisės. Jų išvarymą palaikė net tuometinis LR Prezidentas.
Skaudūs yra p. Alfred Steinar Rafnsson žodžiai, pasakyti
1996 m. kovo 28 d. išvykstant iš Lietuvos: „Niekada ir niekam
nepatarčiau turėti reikalų valstybėje, kurios aukšti pareigūnai
gali toleruoti žmogaus teisių nepaisymą“. Po to įvyko teismas
Anglijoje, Londono arbitraže, kurį Lietuva pralaimėjo.“
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KAS YRA LAIMĖ?
Tą naktį po 8 mėnesius trukusios žūklės ir gyvenimo
vandenyne laivas plaukė link namų netoli Danijos pakrančių.
Greitai perplaukus Baltiją bus sava žemė, toji, kur vaikystėje kvepėjo beržu, ramune, čiobreliu. Kapitonas dėl viso pikto prieš pusiaunaktį užsuko į vairinę. Ten budinčio šturmano
nerado. Tik šešėlis ant vairinės sparno jį tyliai pašaukė vardu.
Aplink žvaigždėtas dangus ir vos įžiūrimi žemės kontūrai.
Budintis šturmanas, žvelgdamas kranto link, prataria lyg sau:
jauti, kaip oras kvepia čiobreliais. Tai dviem pasiilgusiems
gimtinės jūrininkams buvo didžiausia laimė, kokią galima patirti po klajonių grįžtant namo. Čiobrelių kvapas, tas išganingas sielą ir kūną gydantis nuo nepakeliamo gimtinės ilgesio
vaistas, priminė, kad po visų kelionių sugrįžti ten, iš kur išplaukei, jūrininkui ir yra didžiausia laimė.

Grupė Jūrų kapitonų klubo narių susitiko su prieškaryje nuskandinto „Kauno“ laivo bocmanu
Feliksu Vainoriumi, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininku išeivijoje P. A. Mažeika.
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GERLACHO PALĖPĖ
Perplaukęs daugiau nei devynias jūras ir turbūt visus planetos vandenynus kapitonas Ž. Naujokas laimingai sugrįžo į
Klaipėdą, kur dabar jį patį saugo ir globoja žmona Joana, duk
ros ir pulkelis vaikaičių. Tačiau šiandieninis jo rūpestis – ne
kokį suvenyrą ar dovaną, atsivežtą iš Afrikos, Argentinos ar
kitur palikti saviesiems atminčiai.
Anot kapitono, tai, kas jo sukaupta, turi atitekti Lietuvos
jaunimui, kad jie, būsimieji jūrininkai, matytų ir žinotų ne iš
vadovėlių, o iš tikrų jūrininkų naudotų prietaisų, kaip ir kur
galima nuplaukti, kaip orientuotis kokiame žemyne ar salyne.
Tuo tikslu jis anksčiau su lagaminėliu jūrinių suvenyrų, kriauk
lių, koralų yra aplankęs ne vieną uostamiesčio mokyklą. Bet
supratęs, kad vienas visur nespės, kartu su broliu Vygantu,

171

Gerlacho palėpė kapitonui Žydrūnui Naujokui
tapo jo ir per gyvenimą jo rinktų daiktų namais. 2012 m.

kapitonais Juozu Liepuoniumi bei Jonu Baltramonaičiu savo
jūrines relikvijas atnešė į Klaipėdos viešąją Ievos Simonaitytės
biblioteką. O tiksliau – į pirklio H. Gerlacho palėpę. Ji taip
pavadinta, nes centrinis bibliotekos korpusas – 1874 m. Gerlacho statytas namas. Šis pirklys vertėsi ir laivyba. Tad kapitonai
nutarė, kad tai palėpei jūrinė dvasia tikrai nesvetima. Tik ją,
kaip ir kiekvieną gerąją, jūrininkus globojančią dvasią, reikia
saugoti, puoselėti ir plėsti entuziastų pradėtą darbą. Tai daryti nėra taip paprasta. Kad atvykę vaikai, pamatę eksponatus,
pajustų jūros prisilietimą, reikia, kad čia sunešti Ž. Naujoko
rankų sukurti jūrlapiai, laivų modeliai atgytų ir būtų prakalbinti gyvu jūrininko žodžiu. Kaip tai padaryti, ko gero, ne tik
kapitonų, bet ir bibliotekos, beje, vienintelės, turinčios tokią
jūrinę ekspoziciją, darbuotojų rūpestis.
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LIETUVOS ŽUVIES
PRAMONĖ IR LAIVYNAS
1946–1990 m.
1945 metais Vilniuje įkurta Lietuvos žuvies pramonės valdyba. Klaipėdoje pramoninė žūklė po karo prasidėjo 1946 metais, kai į uostą buvo atplukdyti ir perdaryti trofėjiniai vokiečių mininiai traleriai. Jie, išmontavus pabūklus, buvo pritaikyti
žūklei Baltijoje. Laiveliai švartavosi dabartinės „Baltijos“ laivų
statyklos akvatorijoje. Krantinių čia nebuvo. Priplaukęs laivelis
tiesiog nosimi (laivo pirmagaliu) įsirausdavo į pakrantės smėlį.
Juose nebuvo nei prityrusių kapitonų, nei žvejų, nei mechanikų. Dažnai tikras mechanikas krante užvesdavo tokių laivelių
variklius ir liepdavo žūklavietėje jų negesinti. Žvejai plaukdavo priekrantės vandenyse tol, kol matydavosi jų svarbiausias
orientyras – celiuliozės popieriaus fabriko (dabar nugriauto)
kaminas. Žūklaudavo tik šviesiuoju paros metu. Laiveliuose
nebuvo nei ledo, nei jokios šaldymo įrangos ar kajučių. Žuvys,
dažniausiai menkės, buvo laikomos tiesiog laivo denyje. Parą
žūklavę žvejai skubėdavo į krantą, kad laimikis nesugestų.
1947 metais įsikūrė struktūros, reguliavusios ir tvarkiusios
gana chaotišką žvejybą Baltijoje. Viena pirmųjų – Aktyviosios jūrinės žvejybos bazė (AJŽB). Buvo gauti žymiai tobulesni mažieji
žvejybos traleriai mediniu korpusu, statyti Suomijoje ir atiduoti
Sovietų Sąjungai kaip kontribucija pralaimėjus karą. Šie laivai
nuplaukdavo į jūrą žymiai toliau. Juose paprastai kapitonais
buvo skiriami žmonės, atėję iš karinio ar prekybinio laivyno.
Žinomi žvejai kapitonai buvo A. Oja, I. Reinfeld, F. Tama. Kapitonų padėjėjais dažniausiai buvo skiriami prieš karą irklinėmis

173

valtimis priekrantės vandenyse žvejoję vietiniai žvejai. Tokiais
laivais kartu su mininiais traleriais 1947 metais Baltijoje sužvejota 23 tūkstančiai centnerių žuvų.
1949 metais įkuriama Tralinio laivyno valdyba (TLV). Ji turėjo du vidutiniuosius žvejybos tralerius (VŽT). Šiuose laivuose
jau dirbo pirmieji laivavedžiai profesionalai, mokėję laivo buvimo vietą nustatyti ne pagal planktono ar jūros dugno grunto spalvą, o su sektantu pagal žvaigždes ar kitų dangaus kūnų
padėtį. 1949 metais AJŽB pervadinta į Tralinio laivyno valdybą
(TLV), o 1951 metais Klaipėdoje įkuriamas Valstybinis žuvies
pramonės trestas. Kitas svarbus įvykis – gauti pirmieji du vidutinieji žvejybos traleriai (VŽT), statyti Vokietijoje. Jie buvo
perduoti nuo TLV atsiskyrusiai silkių žvejybos valdybai (SŽV),
kurios viršininku paskirtas A. Popovas.
Labai svarbus žingsnis plečiant okeaninę žvejybą padarytas 1952 metais. VŽT-334 ir VŽT-336, vedami legendinių kapitonų A. Kolojdos ir M. Sapožnikovo, išplaukė į Atlantą semti
silkių statomaisiais tinklais.
1954 metais Klaipėdoje įkuriama Lietuvos žuvies pramonės ministerija. Ministru skiriamas V. Mickevičius.
1955 metais gautos ir pirmosios plaukiojančiosios bazės
(PB), apdorodavusios ir gabendavusios iš žūklaviečių laimikį į
krantą. Iki 1959 m. gautos PB „P. Cvirka“, „Primorsk“, „Novaja
Zemlia“, „J. Žemaitė“, „S. Nėris“, „Sovietskaja Arktika“, „Privolžsk“. Sužvejotos žuvys, daugiausia silkės, buvo sūdomos
medinėse statinėse. Jas krante gamino buvusios „Progreso“
taros gamyklos pirmtakė, klaipėdiečių vadinta „Liesotara“ (iš
miško medienos pagaminta tara).
1959 metais Klaipėdą pasiekė du pirmieji didieji žvejybos
traleriai šaldytuvai (DŽTŠ), o 1961 metais – dar keturi.
1957 metais Lietuvos žuvies pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos žuvies pramonės valdybą – viršininkas N. Teličev. Savo ruožtu TLV pertvarkyta į Aktyvios jūrinės žūklės bazę
(AJŽB), viršininku paskiriamas E. Urbonavičius.
1962 metais SŽV pertvarkyta į Ekspedicinę silkių žvejybos
bazę (ESŽB), viršininkas V. Grebiničenko. Įkuriama ir žuvies
šaldytuvų bazė „Rybocholodflot“. Jos viršininku tampa
P.
Kuperin.
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Į PASAULIO VANDENYNUS
1959 metų pabaigoje „Litrybcholodflot“ jau turėjo 7 DŽTŠ.
Jie per metus iš vandenyno gelmių pakėlė 369319 tūkstančių
centnerių žuvų. Įsigijus didžiuosius žvejybos tralerius šaldytuvus apie 1962 metus prasidėjo Klaipėdos laivų žūklė prie
Afrikos krantų, netoli Dakaro uosto, į kurį poilsio ir atiduoti
sužvejotą laimikį užsukdavo tame rajone dirbę laivai. Lietuvos
žvejai nusidangino dar toliau – prie Amerikos krantų į Džordžijos seklumą, kur sėkmingai žūklavo jūrų ešerius. Pietinėje

VŽTŠG atvirame vandenyne.
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Ankstyvą rytą susitinka žvejų laivai.

Lietuvos žvejybinis laivas prie Islandijos krantų.
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Atlanto vandenyno dalyje žūklavo didžiuliais kelių kilometrų
ilgio gaubiamaisiais tralais, kuriuos Klaipėdoje siuvo iš at
skirų sekcijų tinklų fabrikas. Žvejai sėkmingai sėmė sardines,
skumbres, jūros karosus, sidabrines menkes.
1965 metais Klaipėdoje veikė Okeaninio žvejybos laivyno
bazė (OŽLB), Refrižeratorių laivyno žvejybos bazė (RLŽB), Jūrinės žvejybos laivyno bazė (JŽLB), kuri pertvarkyta į Baltijos
žvejybos laivyno bazę. Jose buvo per 13 vidutiniųjų žvejybos
tralerių šaldytuvų, 4 vidutinieji žvejybos traleriai refrižeratoriai, net 152 vidutinieji žvejybos traleriai, 5 gamybiniai refrižeratoriai (laivai, kurie šaldė iš žvejybos laivų, dažniausiai VŽT,
priimtas žuvis), 3 transporto refrižeratoriai (plukdė į krantą
užšaldytas žuvis ir gabeno į žūklavietes laivų įguloms maistą,
atsargines dalis ir kt.), 5 tanklaiviai, 15 vilkikų, 9 plaukiojančiosios bazės (laivai fabrikai).
1966 metais įkuriama Tralinio laivyno bazė (TLB), viršininkas P. Kuperin.
Visas žuvis į krantą iš žūklaviečių gabenęs laivynas priklausė specializuotai Refrižeratorių laivyno bazei (RLB).
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OKEANINĖS ŽŪKLĖS
AUKSO AMŽIUS
Kaip augo Lietuvos žuvies pramonės įmonių sugaunamų
žuvų kiekiai žūklaujant vis naujuose žūklės rajonuose, galima akivaizdžiai įsitikinti palyginus jų rodiklius. 1955 metais
Šiaurės Rytų Atlanto dalyje sugauta 380 tūkstančių centnerių
įvairių rūšių žuvų (daugiausia silkių). 1956 metais sužvejota
486,4 tūkst. centnerių jūros žuvų. 1957 metais tuose pat rajonuose sužvejota 572,7 tūkstančių gyvojo vandenų sidabro.
1958 metais vėl šuolis – sužvejota 727,4 tūkstančių centnerių
vandenyno gėrybių, o 1964 metais iš vandenynų gelmių pakelta 995,4 tūkstančių centnerių žuvų. 1965 metais peržengta
11 663 tūkstančių centnerių riba.
Nuo 1959 metų pradėta žūklauti Niufaundlendo seklumose prie Šiaurinės Amerikos krantų. Per metus iš čia žvejai
pakėlė 52,4 tūkstančių centnerių žuvų, o 1960 metais jau 200,7
tūkstančių centnerių jūrų gėrybių.
1961 metais Klaipėdos žvejų laivai nusigavo prie Šiaurės
Amerikos pakrančių. Pradžia kukli. Sužvejota 48,4 tūkstančių
centnerių įvairių žuvų. Kitais – 1962 metais – jau pakelta 239,7
tūkstančių centnerių žuvų ir vėžiagyvių. Tais pačiais 1961 metais pradėta žūklauti centrinėje Rytų Atlanto vandenyno dalyje. Pradžia – 2,1 tūkstančių centnerių. Tačiau 1962 metais
laimikiai siekė 88,9 tūkstančių centnerių, o 1963 metais peržengta 234,3 tūkstančių centnerių riba.
Gausūs valksmai buvo keliami ir Baltijos jūroje. 1955 metais sužvejota 134,6, o 1956 metais 228,3 tūkstančių centnerių
jūros gyvojo sidabro. Vėliau – 1959, 1960, 1962, 1963 metais
–Baltijoje buvo sužvejojama šiek tiek daugiau nei po pusantro
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šimto tūkstančių centnerių žuvų. 1955 metais įvairiuose vandenyse Lietuvos žvejai pagavo 514,6 tūkstančių centnerių įvairių rūšių žuvų, o 1965 metais pasiekta 2380 tūkstančių centnerių gyvojo sidabro iš vandenų gelmių riba. Visas šis didėjantis
žuvų srautas iš Klaipėdos jūrų žvejybos uosto, į kurį laivais
šaldytuvais buvo atplukdomas, čia perkeliamas į šaldytuvusvagonus ant bėgių, ir traukiniais išdundėdavo į nepasotinamas didžiosios TSRS platybes.
Tolimesnė pramoninės žūklės plėtra nebebuvo tokia stulbinančiai greita. Kito ekonominės sąlygos. Prie Mauritanijos
Islamo Respublikos krantų buvo sužvejojama šimtai centnerių skumbrių, aštuonkojų ir kitokių delikatesais laikomų jūros gyvių. Tačiau prie Afrikos pakrančių ir Niufaundlendo
seklumoje apie 1975–1976 metus priekrančių vandenyse atsirado ekonominės zonos. Norint jose žūklauti, reikėjo specialių
tų valstybių, kurioms priklausė ekonominės zonos, leidimų.
Kita vertus, gausėjo ir tobulėjo Klaipėdoje sutelktas vienas didžiausių Sovietų Sąjungoje žuvų pramonės laivynas su laivų
remonto struktūromis Ispanijoje Las Palmo ir Afrikoje Dakaro
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Lietuvos žvejybiniai laivai – anuomet buvę pasididžiavimu –
plaukiojančios bazės „Vincas Mickevičius Kapsukas“ ir „Rybatskaja slava“.

uostuose. Dalis sugautų jūros gėrybių būdavo iškraunamos
Afrikos šalyse.
1970 metais buvo gautas ypač modernus „Atlantik“ tipo
žvejybos traleris „Žemaitija“, o 1972, 1973 metais – to paties
tipo „Šventoji“ ir „Seda“. 1978, 1979, 1980 metais “Sprut”
projekto serijos žvejybos seineriai traleriai šaldytuvai „Šilalė”, „Archimedas”, „Pasvalys”. Vieno tokio laivo kaina buvo
202360 tūkstančių rublių. 1983–1986 metais įsigyta visa serija „Atlantik-333” projekto ypač patvarių, ypač tikusių žūklauti prie Afrikos ir Argentinos krantų galvakojus, laivų.
Tai „Anykščiai“ (Optucha), „Onuškis“, „Pajūris“ (Okulovka),
„Pagėgiai“ (Ojtal), „Vilkija“, „Dūkštas“ (Osipovičiai), „Ariogala“ (Očeretino), „Alksnynė“ (Olgino), „Obeliai“ (Bestuževo),
„Okainiai“ ir „Ablinga“. Dar didesni ir galingesni plaukiojantys fabrikai Klaipėdos žvejybos laivyną pasiekė 1988, 1989
ir 1990 metais – tai „Moonzund“ projekto laivai: „Vydūnas“
(buvęs „Čeponis“), „S. Daukantas“ (K. Požėla), „Maironis“
(J. Vitas), „I. Simonaitytė“. 1991 metais atkūrus Lietuvos ne-
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priklausomybę daugiau nebeįsigyta nei modernių laivų, nei
sugauta tūkstančių tūkstančiai centnerių gyvojo vandenyno
sidabro. Klaipėdos žvejų žūklės pasaulio jūrose ir vandenynuose aukso amžius baigėsi.
Prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę Klaipėdos Tralerių laivyno bazė, kuri buvo pati didžiausia žvejybos organizacija, turėjo ne tik laivyną, bet ir pagalbines kranto struktūras, kurios padėjo tą laivyną išlaikyti, remontuoti, aprūpinti
žūklės įranga, maisto produktais (tai buvo įvardijama vienu
žodžiu – tiekimas), ir žūklavo prie Šiaurės Sacharos (Afrika),
Šiaurės Rytų Atlante, prie JAV pakrančių, Pietryčių Ramiojo
vandenyno dalyje, prie Argentinos (Pietų Amerika), Mauritanijos (Afrika), Šiaurės Vakarų Atlante, Šiaurės Rytų Atlante bei
Centriniame Rytų Atlante.
Visa tai išnyko kaip rūkas 1991 metais sukūrus Valstybinę žvejybos laivyno įmonę „Jūra“, kuri, paveldėjusi didžiausią
Europoje žvejybos laivyną ir jo kranto struktūras, nesugebėjo
šiuo turtu pasinaudoti. 1995 metais Klaipėdos transporto laivynas tapo akcine bendrove, o „Jūra“ bankrutavo.
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Jūrininko
Žydrūno Naujoko reisai
1938 m. Gimė Tauragėje.
1945–1957 m. Tauragės 1-oji vidurinė mokykla.
1957–1960 m. Klaipėdos jūreivystės mokykla. Įgyta laivavedžio specia
lybė.
1961–1968 m. Okeaninė žvejybos laivyno bazė. III kapitono padėjėjas; II
kapitono padėjėjas;
vyr. kapitono padėjėjas. VŽT-4148 „Ėlar”.
Žūklė – Norvegų, Šiaurės jūrose, Atlanto vandenyne prie JAV pakrantės.
1969 m. Paskirtas kapitonu visų tipų laivams. Žūklė VŽT-58 Šiaurės jūroje, Atlanto vandenyne.
1970–1981 m. Lietuvos gamybinis žuvies pramonės susivienijimas.
Gamybinio informacinio skyriaus vyr. inžinierius. Lygiagrečiai –
žvejyba VŽT-4577 „Lielvardė“ prie Mauritanijos Islamo Respublikos; VŽTŠ-8138 „Alford” Angolos pakrantėje.
1981–1992 m. Okeaninė žvejybos laivyno bazė, nuo 1989 m. – Lietuvos
valstybinė žvejybos laivyno įmonė „Jūra“. Kapitonas visų tipų laivams. VŽTŠ-8152 „Merkab“, žūklė prie Siera Leonės; VŽTŠ-8138
„Alford”– prie Mauritanijos, Vakarų Sacharos rajone; TSŠ-8346
„Okulovka” – Vakarų Sacharos rajone, Irmingerio jūroje; TSŠ-8360
„Osipoviči” – Danijos ekonominėje zonoje (Farerų salos); TSŠ-8376
„Bestuževo” – prie Angolos; TSŠ-8342 „Onuškis”– Vakarų Sacharos rajonas, prie Argentinos.
1992–1993 m. Lietuvos valstybinė žvejybos laivyno įmonė „Jūra“. Piet
vakarių Atlanto vandenyno žūklės parajonio viršininkas.
1993–1996 m. Lietuvos valstybinė žvejybos laivyno įmonė „Jūra“. Saugaus plaukiojimo tarnybos viršininkas (laivyno vyriausias kapitonas).
1996–1997 m. Lietuvos žvejybos ir žuvies perdirbimo įmonių asociacija.
Vyriausias jūrų laivyno specialistas.
1997–1999 m. UAB „Lanksva“. Krovininio laivo „Raseiniai“ kapitonas.
1999–2002 m. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Gelbėjimo laivo „Šakiai“ kapitono padėjėjas.
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Jūrininko
Žydrūno Naujoko laivai
VŽT-4148 „Ėlar” – statytas 1953 m. Stralzunde, Vokietija, pavadintas
„Chagoda“. 300 AG, ilgis – 39,15 m, plotis – 7,3 m, gramzda –
3,48 m, greitis – 9 mazgai. Registruotas Klaipėdos uoste. Supjaustytas 1974 m. Škotijoje.
VŽT-58 – „Gornostay“ serijos 391 tipo „Bologoe“ klasės vidutinis
žvejybos traleris. Statytas 1957m. „Baltijos“ laivų statykloje
Klaipėdoje. 60-asis „Baltijos“ laivų statyklos projektas, vadintas
„Klyuz“. Ilgis 43,6 m, plotis – 7,6 m, gramzda – 3,8 m, greitis –
10,4 mazgai. Nuo 1955 iki 1961 m. iš viso pastatyti 124 laivai.
VŽT-4577 „Lielvardė“ – Statytas 1958 m. Stralzunde, Vokietija. Registruotas Latvijos Liepojos uoste, pavadinimas „Lielvarde“.
400 AG, Ilgis – 39,15 m, plotis – 7,3 m, gramzda – 3,48 m, greitis– 10,3 mazgai. Naudotas Klaipėdoje. Supjaustytas 1979 m.
Nuo 1949 iki 1958 m. pastatyti 596 šio tipo 300 ir 400 AG laivai.
VŽTŠ-8138 „Alford” – Statytas 1970 m., supjaustytas 1989 m., „Železnyj potok“ 502E tipo. Ilgis – 49,9 m, plotis – 9,8 m, gramzda – 4,2 m, vandentalpa – 1192 t, greitis – 12 mazgų. statyti
1968–1971 m. Kijeve. Iš viso pastatyta 40 šios serijos laivų.
VŽTŠ-8152 „Merkab“ – Statytas 1971 m. Nuo 1992 m. „Merkabas“,
1996 m. „Oras“, 2000 m. „Mares“. Supjaustytas 2007 m. Ilgis –
49,9 m, plotis – 9,8 m, gramzda – 4,2 m, vandentalpa – 1192 t,
greitis 12 mazgų. statyti 1968–1971 m. Kijeve. Iš viso pastatyta
40 šios serijos laivų.
TSŠ-8346 „Okulovka” – „Atlantic-333“ serijos „Orlyonok“ tipo laivas. Statytas 1984 m. balandžio 27 d. „Volkswerft Stralsund“
Vokietija (Statybos numeris 638). Ilgis – 62,25 m, plotis – 13,82
m, gramzda – 5,3 m, vandentalpa – 2508 t, greitis – 13,17 mazgų.
Nuo 1992 m. plaukiojo su Lietuvos vėliava, pavadintas „Pajūris“. Supjaustytas 1995 m.
TSŠ-8360 „Osipoviči” – „Atlantic-333“ serijos „Orlyonok“ tipo laivas. Statytas 1985 m. sausio 31d. „Volkswerft Stralsund“ Vo-
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kietija (Statybos numeris 665). Ilgis – 62,25 m, plotis – 13,82 m,
gramzda – 5,3 m, vandentalpa – 2508 t, greitis – 13,17 mazgų.
1992 m. pavadintas „Dūkštas“, plaukiojo su Lietuvos vėliava.
Nuo 1999 m. vadinosi „Priliv“, 2002 m. – „Bold Star“, 2003 m. –
„Kosatka1“. Supjaustytas 2007 m.
TSŠ-8376 „Bestuževo” – „Atlantic-333“ serijos „Obolon“ tipo laivas.
Statytas 1985 m. gruodžio 10 d. „Volkswerft Stralsund“ Vokietija (Statybos numeris 694). Ilgis – 62,25 m, plotis – 13,82 m,
gramzda – 5,3 m, vandentalpa – 2508 t, greitis – 13,1 mazgų.
1992 m. pavadintas „Obeliai“, plaukiojo su Lietuvos vėliava.
Nuo 1997 m. plaukiojo su Belizo vėliava, 2000 metais atsidūrė
Murmanske. Šie laivai statyti 1985–1987 metais. Iš viso pastatyta 50 vienetų.
TSŠ-8342 „Onuškis” – „Atlantic-333“ serijos „Orlyonok“ tipo laivas.
Statytas 1984 m. kovo 20 d. „Volkswerft Stralsund“ Vokietija
(Statybos numeris 633). Supjaustytas 1992 m. Ilgis – 62,25 m,
plotis – 13,82 m, gramzda – 5,3 m, vandentalpa – 2508 t, greitis – 13,17 mazgų. Nuo 1981 iki 1987 m. iš viso pastatyti 154 šio
tipo laivai.
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Pavadinimų
trumpinimai
AG – arklio galios
AJŽB – Aktyviosios jūrinės žvejybos bazė
DŽTŠ – didysis žvejybos traleris šaldytuvas
ESŽB – Ekspedicinė silkių žvejybos bazė
JŽLB – Jūrinės žvejybos laivyno bazė
GTS-665 – laivo „Osipoviči“ statybos numeris
LL – Lietuvos laivynas
MTR – mažasis transportinis refrižeratorius
MŽT – mažasis žvejybos traleris
MŽTŠ – mažasis žvejybos traleris šaldytuvas
OŽLB – Okeaninės žvejybos laivyno bazė
PB – plaukiojančioji bazė
RLŽB – Refrižeratorių laivyno žvejybos bazė
SŽV – Silkių žvejybos valdyba
TLV – Tralinio laivyno valdyba
TLB – Tralinio laivyno bazė
TR – transportinis refrižeratorius
TSŠ – traleris-seineris šaldytuvas
VŽT – vidutinis žvejybos traleris
VŽTŠ – vidutinis žvejybos traleris šaldytuvas
VŽTŠG – vidutinis žvejybos traleris šaldytuvas galinio tralavimo
ŽS – žvejybos seineris
ŽŠB – Žuvų šaldytuvų bazė „Rybocholodflot“
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Asmenvardžių
rodyklė

Abeidoum Soueilim – Mauritanijos jūreivis
Ambrazaitis Romas – šturmanas
Babarykinas Michailas – vyr. kapitono padėjėjas
Baltmiškis Petras – „Onuškio“ vyr. šturmanas
Baltramonaitis Jonas – jūrų kapitonas
Bombaras Alenas – keliautojas
Biržiškis Jonas – susisiekimo ministras
Bublys Česlovas – jūrų kapitonas
Burkalis Ivanas – „MavSov” direktoriaus pavaduotojas
Čičkovskis Georgijus – plaukiojančios bazės kapitonas-direktorius
Dzikas Gintautas Bronius – jūrų kapitonas
Grebiničenko Vitalij – Ekspedicinės silkių žvejybos bazės viršininkas
Gretarsson Sigurdur – Islandijos žvejybos inžinierius
Frankoniai, Algis ir Liuda – dainininkai
Fofanah Alimamy – Mauritanijos jūrininkas
Juodeška Petras – „Onuškio“ II šturmanas
Kolojda A. – jūrų kapitonas
Kargbo Abdul – Siera Leonės žvejybos inžinierius
Khalidov Goby – žvejybos kontrolierius
Koka Džeims – Siera Leonės vietinės genties vadas
Kuršat Ana – Ž. Naujoko mamos sesuo
Kuperin Pavel – žuvies šaldytuvų bazės „Rybocholodflot“ viršininkas
Lansana Denis B. – Siera Leonės žvejybos inžinierius
Leonavičius Jonas Romualdas – jūrų kapitonas
Liepuonius Juozas – jūrų kapitonas
Lindinas Jakovas – jūrų kapitonas
Liukpetris Albertas – LTV „Panorama“ korespondentas
Macius Eugenijus – LTV „Panorama“ operatorius
Maksajevas Semionas – Siera Leonės žvejybos ekspedicijos viršininkas
Mažeika Povilas Almis – išeivis, jūrų kapitonas
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Meškus Audrius – šturmanas
Michasko Vasilijus – Tarybų Sąjungos atstovas Mauritanijos žvejybos
zonai
Mickevičius Vaclovas – Lietuvos žuvies pramonės ministras
Narmontas Algirdas – jūrų kapitonas
Naujokas Vygantas – jūrų kapitonas
Neilson Karl – šipšandleris
Norvaiša Antanas – įmonės „Jūra“ direktorius
Paročka Algirdas – jūrų kapitonas
Popovas Ivanas – Silkių žvejybos valdybos viršininkas
Rafnsson Alfred Steinar – Islandijos jūrų kapitonas
Sapožnikovas M. – jūrų kapitonas
Sebastjanovičius Voldemaras – jūrų kapitonas
Sidikie Emil – Mauritanijos jūrininkas
Soo Lee Yang – Korėjos atstovas Afrikos žvejybos zonoje
Steigvila Augustinas – kunigas
Ševelkovas Vladimiras – jūrų kapitonas
Šredersas Stasys – jūrų kapitonas
Šinkariovas Ivanas – Vyriausiosios Vakarų valdybos (Glavko) viršininkas
Thomas Benjamin – Siera Leonės žvejybos inžinierius
Teličevas Nikolajus – Lietuvos žuvies pramonės valdybos viršininkas
Turay Aleh – Mauritanijos jūrininkas
Užuotas Adomas – jūrų kapitonas
Urbonavičius Eugenijus – Aktyvios jūrinės žūklės bazės viršininkas
Vavreniuk J. – jūrų kapitonas
Vitinovičius Anatolijus – jūrų kapitonas
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Jūrinių terminų
paaiškinimai
„Andrea Dorija“ – 214 m ilgio keleivinis laivas, kuris Atlanto
vandenyne susidūrė su švedų laivu „Stokholm“ ir nuskendo
1956 m.
Deviatorius – specialistas, nustatantis ir šalinantis kompasų nukrypimus.
Dokas – įrenginys, skirtas laivui iškelti iš vandens.
Dreifas – nevaldomas laivo plaukimas dėl gamtos sąlygų ar gedimo.
„Flotinspekcija” – laivyno inspekcija.
„Globe Assimi” – 1981 m. Klaipėdos uosto vartuose nuskendęs
tanklaivis – didžiausia laivų avarija prie Klaipėdos, kai į vandenį išsiliejo 16 tūkst. tonų mazuto.
Iliuminatorius – lėktuvo ir laivo langas.
„Intourist” – tarybinių laikų kelionių agentūra, kuri skraidino į žvejybos rajonus ir jūrininkus.
Kajutkompanija – laivo patalpa vadovybės pasitarimams, poilsiui.
Kambuznikas – laivo virtuvė.
Kokas – laivo virėjas.
Štagai – burinių laivų stiebus laikantys trosai.
Takelažas – burinių laivų trosų ir lynų visuma.
Locmanas – jūrininkas, konkrečios laivybos vietos – uosto, kanalo,
upės, ežero žinovas, patariantis kapitonui kaip vesti laivą.
Nojaus laivas – Biblijoje aprašytas laivas, kurį Dievo įsakymu pastatė Nojus, kad nuo potvynio išgelbėtų savo šeimą ir pasaulio
gyvūnus.
Radiograma – radiotelegrafu siunčiama ir priimama telegrama.
Reidas – sutarta laivų stovėjimo vieta.
Reisas – laivo plaukimo maršrutas.
Tralas – siaurėjančio maišo pavidalo žvejybos tinklas.
Triumai – vietos laive kroviniams laikyti.
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„Titanikas“ – pagal savo meto technologijas moderniausias 1909 m.
statytas 269 m ilgio keleivinis laivas, kuris nuskendo 1912 m.
pirmame reise Atlanto vandenyne susidūręs su ledlaužiu.
„Tukanas” – Kaliningrado žvejams priklausęs laivas, kuris 1967 m.
su 57 narių įgula per audrą nuskendo Skagerako sąsiauryje.
Scapa Flow – Škotijos Ornio salų laivų kapinynas.
„Skraidantis olandas“ – legenda apie olandą laivo kapitoną, nežinantį jokių skrupulų, išprovokavusį Dievo pyktį, todėl amžiams pasmerktą klaidžioti po jūras.
„Sovrybfloto“ – tarybinis žvejybos laivynas.
Šipšandleris – laivus įvairiomis prekėmis, produktais aprūpinantis
asmuo.
Štilis – reiškinys, kai jūros vandens paviršius yra visiškai ramus,
nėra vėjo.
Štormas – reiškinys, kai jūroje yra aukštos bangos, o vėjo greitis siekia nuo 24,5 iki 32 m/s.
Šturmanas – žmogus laive, kuris seka jo judėjimą pagal navigacinius ženklus, signalus, planuoja laivo kelią.
Vachta – budinti laivo įgulos dalis; jūreivių pamainos budėjimo laive laikas.
Vaterveisai – laivo sustiprinimai ties vandens linija.
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Žodis skaitytojui

Literatas, pirmasis Vydūno biografas Salys ŠemerysŠmerauskas (1898-1981) mėgo akcentuoti, kad literatūroje yra
žinoma 15 žanrų. Jis pabrėžtinai sakydavo, kad yra sukūręs
dar vieną žanrą, kurį ir naudoja savo kūryboje. Koks tas jo sukurtasis žanras, taip ir neatskleidė.
Ir kai šiandien prieš mus jūrų kapitono Žydrūno Naujoko ir žurnalistės Adelės Žičkuvienės knyga „Laiškai iš jūros“,
vartai, pagalvoji - gal čia ir panaudotas tas šešioliktasis literatūrinis žanras.
Laiškai, laiškai... Kiek juose jausmo, ilgesio, šilumos. Gaila, kad XXI amžiaus internetas bei kitos ryšio technologijos šį
šimtmečius egzistavusį tarpusavio žmonių bendravimo žanrą
baigia sunaikinti. Tai nusikaltimas žmogui ir žmogiškumui,
sakytų Vydūnas.
Į rankas imdami knygą „Laiškai iš jūros“ sušildytą pačiais tauriausiais jausmais gerai pagalvokime, ar verta mums
atsisveikinti su šešioliktuoju literatūriniu žanru?..
Bernardas Aleknavičius
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Na268

Naujokas Žydrūnas. Laiškai iš jūros. Jūrų kapitono Naujoko žvejybos istorija –
Šiauliai. AB spaustuvė „Titnagas“, 2013. – 192 p.

Ši knyga – autentiški jūrų kapitono Ž. Naujoko laiškai, rašyti 30 metų iš įvairių žvejybos rajonų. laiškuose yra ir tai, apie ką sovietmetį nebuvo galima garsiai kalbėti. Leidinys
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