
Žuvis

 arba 

Su nostalgija apie Lietuvos laivyną

Ant nuotraukos tarybiniu cheminiu pieštuku pakeverzota data - 1979 metai, vieta Atlanto vandenynas,

netoli  Mauritanijos  krantų  (  Šiaurės  vakarų  Afrika).  Nuotraukos  autorius  mano  senelis  Juozas

Gelumbauskas.

Nuo  pat  jaunystės  Juozas  buvo  veiklus  žmogus,  kuriam  nauji  potyriai  buvo  artimi  sielai.  Iškart

pabaigęs tarnybą SSRS kariuomenėje, nepabijojęs bemiegių naktų, pavojaus bet kada pražūti nenuspėjamoje

jūroje ar net būti užpultam piratų, įstojo į Lietuvos laivyną ir plaukiojo, kaip pats sako, ,,mažą laiką‘‘- 11

metų. Tačiau jūros dėka jis pamatė nemažai pasaulio - Atlanto, Ramųjį, Indijos vandenynus ir jų pakrantėse

įsikūrusias valstybes. Uostuose teko pažinti tų kraštų kultūrą, prekybos ypatumus, požiūrį į užsieniečius.

Laivas,  esantis  nuotraukoje  -  žvejybinis  traleris  -  "Mituva"  (statybos  metai  1954),  pavadintas

Suvalkijos kraštuose tekančios upės garbei. ,,Mituva‘‘ buvo antrasis ir paskutinysis laivas, kuriuo plaukiojo

Juozas Gelumbauskas  savo darbo laivyne metu.  Dabar šio laivo jau nebeišvysite  - jis  buvo parduotas į

metalo laužą. Šio tipo laivai skirti žvejoti gaubiamaisiais  tinklais  (galimai dviem traleriams vienu metu,

įtempiant vieną tinklą, laimikis dalinamas pusiau). Laimikis būdavo aštuonkojai, kalmarai ir kt., Sugautas

žuvis užšaldydavo specialiuose įrengtuose dideliuose šaldikliuose.

Tralerio "Mituva" įgulą sudarė 17 žmonių, iš kurių tik maždaug trečdalis buvo lietuviai, likę - rusai,

ukrainiečiai.  Esant labai sėkmingai žūklei,  įgula beveik nemiegodavo. Senelis pasakojo, kad 4 valandos

miego per parą būdavo nieko keisto, o kartais  net išvis visą para tekdavo budėti.  Kiekvienas žvejybinis



laivas turėdavo virėją - kuką, kuris retais atvejais šiek tiek apsiskaičiuodavo ir blogai išdalindavo maisto

kiekius, todėl tekdavo pabadauti ir pasitenkinti sūdytais ešeriais, kurių turėdavo į valias.

 Laivo  kapitonas  Sigitas  Ropus,  būtent  jis  ir  yra  pagrindinis  šios  nuotraukos  herojus,  žmogus,

paleidžiantis kūjinį ryklį atgal į Atlanto vandenyną. 

Nors rykliai buvo retas laimikis, jie nebuvo laikomi vertingais, nes nebuvo žvejybos tikslas. Rykliai

įsimaišydavo į tinklus nebepajėgdavo ištrūkti, todėl būdavo kartu ištraukiami su kitomis jūros gėrybėmis.

Sugauta ryklį žvejai arba paleisdavo, arba priduodavo laivams, kurie iš žuvų gamindavo miltus.

Antrojo žvejo pavardės senelis nebepamena.

Vartydamas  jaunystės  nuotraukų  albumą,  senelis  nepamiršta  padūsauti.  Apie  dabartinį  Lietuvos

laivyną Juozas atsiliepia kaip apie pajuoką - jo manymu, tai, ką mes dabar vadiname Lietuvos laivynu, net

neturi teisės taip vadintis. Darbai, kuriuos žvejai atlieka dabar, net iš tolo neprilygsta tiems, kuriuos turėjo

nuveikti senieji Lietuvos jūros vilkai.
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