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KAZACHSTANAS 1958 M. 

 

Liepos pradžioje išvažiavome. Prieš tai dar parvažiavau į Platelius. Mamutė nupirko kažkokios tvirtos 

medžiagos, o pas Budrienę gyvenusi iš Sibiro grįžusi Lotužienė Justina pasiuvo darbines kelnes. – Šitas ilgai 

nešiosi – tarė siuvėja, atiduodama pasiūtas juodas kelnes – rusai šią medžiagą vadino čiortokoža (velnio oda). Ji 

labai stipri. Ir tikrai – visus tuos tris mėnesius (liepą, rugpjūtį, rugsėjį) kasdien nešiojau prie darbų. Atlaikė. 

Kaune abu su kambarioku Romu nusipirkome šiaudines skrybėles, pasiėmiau gitarą, atsisveikinome su 

bendrabutyje likusiais draugais ir išvažiavome į geležinkelio stotį. Čia knibždėte knibždėjo studentų. Vežė iš 

visų aukštųjų mokyklų. Stoties perone dar suruošė valdžia mitingą – iškilmingos kalbos apie tarybinį 

patriotizmą ir t.t. O ant pirmo kelio stovi ilgas, ilgas prekinių vagonų sąstatas. Neprisimenu po kiek žmonių 

talpino į vagonus, bet sutilpome visi. Vagono užstumiamos durys per vidurį, o abiejose pusėse įruošti 

dviaukščiai gultai. Apie vidurdienį pajudėjome Vilniaus link. Diena buvo saulėta, graži. Sėdėjome ant grindų 

nuleidę kojas pro atidarytas plačias vagono duris, arbaaaa stovėjome atsirėmę į skersai durų angos einantį 

barjerą. 

Vilniuje dar kelioliką vagonų prikabino su vykstančiais Vilniaus studentais. Mūsų sąstatas buvo labai 

ilgas, gal apie 50 vagonų, tą ilgį pamatėme tik važiuojant per Uralą, kur dideli geležinkelio vingiai ir kai vingyje 

pasimato ir priekiniai ir paskutiniai vagonai. 

Kelionė buvo įdomi pažintine prasme. Pirmą kartą išvažiavau iš Lietuvos. Jau Baltarusijoje 

kraštovaizdis pasikeitė – balos, krūmai, o miesteliuose ir kaimuose maži sukrypę rąstų namukai, aptverti 

aukštomis lentų tvoromis, mėlyna spalva nudažytais langų rėmais. Sėdėjom ir žiūrėjom pro atidarytas duris. 

Įsivaizdavau, kad tokiuose ar panašiuose vagonuose, tuo pačiu keliu buvo vežami žmonės į Sibirą. Tik mes, 

lyginant su jais, buvome geresnėse sąlygose – nebuvo sargybinių, galėjom dairytis pro praviras duris ir .t. 

Traukinys važiavo, kai tik būdavo laisvas kelias. Sustodavo retai ir niekada nežinojom, kada vėl pajudės. 

Kartais sustodavo ilgiau. Tada vesdavo mus pamaitintii į kareivių valgyklą. Nedažnai taip būdavo ir dažniausiai 

vakare arba naktį. O šiaip maitinomės iš savų atsargų. Važiavome pro Maskvą šiauriniu apvažiavimu, ten 

vaizdai dar skurdesni. Matėm šienaujančias moteris, ko niekada Lietuvoje nepamatysi. Ten įprasta. Matėme 
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daugybę kartų sukančias dalgius. Na, o miestai – netvarkingi, nešvarūs, geležinkelio stotys pilnos žmonių, 

daaugybė girtų vyrų, dar vaikščiojančių arba gulinčių patvoriuose. 

Važiuodami dairėmės, kalbėjomės, skaitėme. Gamtinius reikalus atlikdavome čia pat vagone pro 

atidarytas duris. Ne tik mažus, bet ir didelius reikalus taip susitvarkydavome. Ypač įdomu būdavo geležinkelio 

vingiuose stebėti, kai už posūkio beveik iš kiekvieno vagono švirkščia fontanai arba, lyg didžiuliai arbūzai kyšo 

nuogi užpakaliai. Kitaip susitvarkyti negalėjome – vagonuose tualetų nebuvo, o sustojus stotyse – tokios 

daugybės keleivių jokie tualetai negalėjo patenkinti, o be to tenykščiuose tualetuose pasibaisėtina nešvara, todėl 

ten net nebebandydavome eiti. Vežė mus visą savaitę. Įdomu buvo pravažiuoti pro Uralo kalnus,o paskui jau 

atsidūrėme stepių rajone – visur lygumus, kiek tik akis užmato. Nuvežė mus traukinys iki Kokčetavo miesto, 

srities centro. Ten mūsų jau laukė iš atskirų ūkių atsiųsti sunkvežimiai. Sulipome į du mums paskirtus 

sunkvežimius ir ilgai, ilgai, gal 5 ar 6 valandas ilgoje sunkvežimių virtinėje, dulkių debesyje duobėtais keliais 

kratėmės iki mums paskirtos vietos. Airtau rajono kolchozo Krasnyj flag – (raudonoji vėliava). Atvažiavome į 

centrinę gyvenvietę – padrikai, be jokio architektūrinio plano išsimėtę vienaaukščiai mediniai namukai, kai 

kuriemūriniai, nukrėsti moliu, baltinti kalkėmis. Langai mažiukai, jokių darželių su gėlėm, jokių daržų. Visur 

piktžolės, nei pjaunamos, nei ravėjamos, daugiausia – pelynai. Lietuvoje tokių namų, tokių kaimų niekur 

nepamatysi. Kolchozo pirmininkas – kazachas, o jo pavaduotojas – vokietis Gotlibas. Vokiečių ir daugiau čia 

gyveno – tai iš pavolgio čia ištremti. Vokiečių nameliai gerokai skyrėsi nuo rusų, kurių dauguma čia gyveno. 

Vokiečių buvo tvarkingesni, gražesni. Vietinių kazachų čia gyveno tik kelios šeimos. O dauguma jų gyveno už 

kokių 10-12 km esančiame kitame kaimelyje, vadinamoje antroje brigadoje, o vietinių vadinamu Brlystyk. 

Buvo trys šio kolchozo brigados: centrinė, kur mus atvežė, antroji Brlystyk ir trečioji – be gyvenvietės. Pirmos 

ir trečios brigados brigadininkai – rusai, o anntrosios – vietinis kazachas. 

Apgyvendino mus mokyklos pastate – trijų kambarių medžio rąstų namelyje. Lauke maža būdelė- 

tualetas. Atėjęs pirmininko pavaduotojas vokietis Gotlibas Gotlibovičius papasakojo apie ūkį, apie tvarką, pagal 

kurią turėsime dirbti. Produktus tieks ūkis, o valgį gaminsime patys. Išsirinkome dvi virėjas iš zoofakulteto 

(viena jų – Liusė, vėliau tapo mano grupioko Leono Tubio žmona0. Įruošėme kieme ugniakurą. Dar mano 

buvusį kambarioką Joną Kirdeikį paskyrėme mūsų darbų apskaitininku. Jis į darbą neidavo, tik ūkio raštinėje 

tvarkė mūsų darbų dokumentus. Tiek jam, tiek virėjoms mokėjome mes patys iš savo uždarbio, o uždarbis 

mums buvo garantuotas. Už darbadienį ūkis mums turėjo mokėti po penkis rublius ir tris kilogramus kviečių. 

Darbadieniai buvo skaičiuojami pagal nustatytas atskirų darbų normas. Tą pačią dieną ūkio sunkvežimiu mus 

nuvežė už keliolikos kilometrų esančią nedidelę upelę nusimaudyti. Džiaugėmės gaiviu vandeniu ir galimybe 

žmoniškai nusimaudyti. Nedažnai čia tokią galimybę turėjome. Per visą mūsų buvimo laiką gal kokius tris 

kartus buvome nuvežti prie vandens telkinio. 

Sekančią dieną dvidešimt mūsiškių buvome nuvežti ir apgyvendinti minėtame kazachų kaime Brlystike. 

Ir vėl mokykloje – dar mažesniame dviejų kambarių namelyje. Viename kambaryje – dviejų aukštų gultai iš 
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lentų, ant jų čiužiniai ir adijalai. Mokyklos pastatas kaimelio pakraštyje, o pats kaimelis vėl pabiręs, be jokios 

tvarkos. Namai čia labai įdomūs. Susideda jie iš dviejų dalių – rąstų namukas iš vieno kambarėlio, apie 4x4 – tai 

žiemos būstas, už kokių 4 ar 5 metrų kitas statinys – vasaros būstas, piramidės formos, pastatytas iš medžio 

kartelių, sudėtų viena ant kitos, lyg šulinėlis, smailėjantis į viršų. Tas šulinėlis apdėtas iškasta žemės paviršiaus 

velėna, o viršuje – skylė dūmams išeiti, nes statinio viduryje atviras ugniakuras. Grindų nėra, tik visas statinys 

išklotas avių kailiais, ant kurių ir miegama. Abu statiniai tarpusavyje sujungti vėl karčių ir vėlėnų sienomis, kur 

laikomas ūkio inventorius, o žiemą laikomi gyvuliai. Baldų vasaros būste nemačiau jokių, o žiemos būste 

stovėjo viena gražiai paklota geležinė lova. Po mažyčiu langeliu stovėjo staliukas ir pora kėdžių, o ties lova ant 

sienos didelis kilimas. Kaimelyje apie 20 tokių sodybėlių. Kitokių statinių nėra. Tik kitoje kaimelio pusėje 

didelis vėl iš rąstų pastatytas ūkio svirnas grūdams laikyti. Jokių fermų, jokių tualetų čia nėra ir niekam 

nereikia. Savo reikalus atlieka lauke, už savo belangių statinių. Eidami gamtinių reikalų atlikti nešasi virdulį su 

vandeniu, nes mususlmonų priedermė – apsiplauti po to. O jų krūveles tuojau pat likviduoja po kaimą lakstantys 

dideli gelsvos spalvos šunys, kurie, pamatę einantį su virduliu žmogų, tuoj seka jam iš paskos. Prie mūsų 

pastato buvo šiokia tokia būdelė ir stovėjo nauja iš kreivų kartelių sudėliota „piramidė“ – tai mūsų virtuvė. 

Velėnomis teko patiems užkloti. Įsikūrėme. Prie durų iškėlėme Lietuvos vėliavą. Ne tikrąją trispalvę, bet 

tuometinę tarybinę. Vandenį atsinešti reikėjo iš šulinio už poros šimtų metrų stovinčio. Vandenį iš jo sėmė visas 

kaimelis. Kiekvienas savo kibiru, nuleisdami jį virve. Visas medinio rentinio viršutinis rąstelis buvo lygus, lyg 

nušlifuotas nuo traukiamų virvių, o vietomis buvo išdildyti giloki grioveliai. Visa tai liudijo, kaip seniai ir 

intensyviai buvo naudojamas šis šulinys. Tą patį vakarą ir patys tuo įsitikinome. Gerokai į pavakarį į kaimelį 

įlėkė gal kokių 50 arklių ir visi tiesiai prie šulinio. O ten būrys moteriškių kibirais semia vandenį ir girdo 

arklius. Paskui kiekviena savo vieną ar du arklius vedasi prie savo būsto, melžia kumeles. Tada, po melžimo 

arkliaaai vėl išgenami į stepę. Juos lydi ir saugo vienas ar du raiti vyrai. Ir taip kiekvieną vakarą. Iš kumelių 

pieno jie daro kumysą. Tai raugintas pienas. Kadangi kumelės pienas turi daugiau cukraus, negu karvės ar 

ožkos pienas, todėl jo rūgštis gerokai stipresnė, stipresnis ir kvapas. Kai vietinis kazachas nusivedė keletą 

mūsiškių parodyti savo namų, pavaišino ir kumysu. Įpylė į aukštus bliūdelius ir atnešė mums paragauti. Nebuvo 

labai malonu gerti, nes aplinkui esanti nešvara neteikė apetito. Juo labiau, kai pamatėme, kad pamatęs 

atneštame bliūdelyje plaukiojantį arklio plauką, čia pat pirštais jį išėmė ir, mostelėjęs ranka, čia pat jį nutrenkė. 

Paskui dar teko gerti šio gėrimo jau kitokiom aplinkybėm, kai jaunos merginos vaišino mus kumisu, atneštu iš 

namų buteliuose. Skonis gerokai rūgštesnis negu mūsų rūgpienio ar kefyro. O pirmą kartą, kai pas kazachą 

namuose gėrėme, daugiau pasišlykštėjimų kėlė negu malonumą ar įdomumą. Kitu įdomiu nacionaliniu patiekalu 

pavaišino – tai saulėje džiovintais džiuvėsėliais. Sako, kad tai kumise įmaišyti rupiai malti miltai ir iš tokios 

tešlos rankom padaryti netaisyklingos formos gniužulėliai, išdžiovinti saulėje. Skonis primena mūsų džiovintą 

sūrį, tik rūgštesnis. Nežinau, kiek tiesos, bet vietiniai rusai pasakojo kaip juos daro: kai puode išmaišo tešlą, 

tada moteriškė atsisėdaa, pasikelia sijoną ir ant savo šlaunies formuoja tuos sūrelius. Nemačiau, todėl negaliu to 



 4 

tvirtinti, bet, sprendžiant iš to, kad jų vasaros „rezidencijoje“ nėra nei stalo, nei kėdžių, visai tikėtina, kad taip 

gali būti. Apskritai, apie jų buitį sunku ką pasakyti – nelabai tai jie rodo. Jų moterys ten nedirba, bet mes 

nematėme. Net, kai svečiuose buvome pas vietinį kazachą – namai buvo tušti. Savo moteris buvo išsiuntęs. Visi 

jie – musulmonai. Kiek jie turi žmonų – tik jie patys žino. Užtat ir nsįssssileidžia nieko į savo kaimelį. Nežino, 

kiek turi žmonų, nežino kiek turi arklių. Jiems leidžiama turėti po vieną kumelę, bet kas ten suskaičiuos stepėse 

lakstančias. Niekas nė nesistengia to daryti. 

Dar vienas dalykas, kuris krito į akis, kaip naujas ir niekur nematytas. Vyrai čia nerūko. Jie čiulpia 

kažkokių žolių mišinį, kurį vadina tabaku. Nešiojasi kišenėse dėžutes su susmulkintų žolių mišiniu (mūsiškiai 

juokėsi, kad tai labai panašu į išdžiovintą karvės šūdą). Atsidaro dėžutę, iškrato sau ant delno reikiamą „tabako“ 

kiekį, išsižioja ir supila sau už apatinės lūpos. Tai vadinasi jų rūkymu. Paskui spjaudosi žaliomis seilėmis. 

Pasodybinių sklypų, kur augintų ką nors jie neima. Jokių daržovių neaugina ir nevalgo. Kiaulių neaugina ir 

kiaulienos nevalgo. Augina avis, kurios ganomos bendroje bandoje stepėse ir parvaromos tik žiemą. Kiek kas 

turi avių ir kaip jas atskiria – tik jie patys žino. 

Buvome nuėję į jų kapines, esančias netoli kaimelio. Nuvedė mus vietinis berniukas Žesulanas, kokių 

12-13 metų amžiaus. Dažnai jis pas mus ateidavo, šiek tiek mokėjo rusiškai. Jų moterys rusiškai beveik 

nemoka, vyrai kalba visi, nes išmoksta kariuomenėje. Taigi, - jų kapinės – žemės plotelis, jokia tvora 

neaptvertas su cementiniais ar kažkokio akmens paminkliukais aant kurių užrašai arabų raštmenimis. 

Paminkliukai – nedideli, nesiekia metro, visi atsukti į vieną pusę. Savo numirėlius jie laidoja be karstų, 

suvynioti į baltas paklodes ir laidoja sėdėjimo pozoje.Nemačiau jų laidotuvių, nemačiau ir vestuvių, tik 

girdėjau, ką vietiniai pasakojo. Nuotaką vyrai gali gauti dviem būdais: nusipirkti iš tėvų, sumokėję tėvams 

vadinama „kalymą“ – nemažą sumą pinigų, priklausomai nuo nuotakos grožio, sugebėjimų, o dabar ir 

išsilavinimo. Antras būdas – pavogti nuotaką. Vogimas – senas paprotys, bet ir dabar naudojamas. Bet čia jau 

turi būti išankstinis susitarimas jaunikio ir merginos. Pavogęs turi tam tikrą laiką slapstytis. Jei jaunosios 

giminės jį suranda, nepraėjus nustatytam terminui, gali jį užmušti. Vestuvės būna labai iškilmingos. Pjauna 

daug avaių, verda plovą, kepa ant ugnies aviną, geria kumisą, o dabar ir degtinę. Vakare jaunuosius palydi į 

specialiai pastatytą palapinę, o iš ryto viešai demonstruoja jų sugulėtą paklodę. Jeigu jaunoji nebuvo nekalta – 

jaunojo tėvai gali reikalauti grąžinti sumokėtą „kalymą“ arba net gali nepriimti jaunosios į savo giminę ir 

grąžinti ją tėvams. Užtat tėvai ir saugo savo dukras, kuo turėjome progos ir mes patys įsitikinti. Vietiniams 

gyventojams mes buvome gerokai kitokie, negu atvykėliai rusai. 

Skyrėmės jau vien tuo, kad nesikeikėme, negirtuokliavome ir labai daug dirbome. Kaimelio vyrai po du, 

po tris ar keturis vakarais ateidavo pas mus pasikalbėti, klasinėdavo apie gyvenimą Lietuvoje, apie papročius ir 

kt. Moteris nei viena niekada neužsukdavo ir užkalbintos nekalbėdavo. Mergaitės, mums dirbant prie grūdų, 

taip pat kartais ateidavo dirbti, bet visada dirbdavo gerokai toliau nuo mūsų. Poilsio valandėlėmis smalsumo 

vedamos ateidavo arčiau, kalbinamos kalbėdavo, bet, pamačiusios bet kurį kaimo vyrą, sprukdavo nuo mūsų 
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tolyn. Ypač smalsios buvo dvi draugės, vardų dabar neprisimenu – viena jų buvo bebaigianti vidurinę, gerai 

kalbėjo rusiškai ir, kaip sakė vietiniai tėvų buvo gana didele suma įkainuota, kaip nuotaka. Tai jos ir vaišino 

kumisu, kurio specialiai atnešdavo iš namų. Sykį, dirbant laukuose prie šieno, šios merginos pasiūlė nevažiuoti 

po darbo mašina, bet grįžti pėsčiomis. Neprisimenu, kas buvo tas antras vaikinas. Be šių merginų vargu ar 

būtume grįžę, nes čia nei kelių, nei takų nėra. Neįsivaizduoju, kaip jie čia orientuojasi. Keliai čia atsiranda 

savaime – pravažiavo mašina, kita – ir jau kelias, kol kur nors pravažiuos kita mašina. Taip ir ėjome merginoms 

vadovaujant. Pasakojo apie mokymąsį, klausinėjo apie Lietuvą. Kalbėjo tik viena, antroji tik linksėjo galva ir 

klausėsi. Staiga merginos kažką tarpusavyje sušneko savo kalba ir šoko į šalia buvusį kkviečių lauką, movėme 

ir mudu iš paskos. Tik tada išgirdome kanopų dundėjimą, o po kiek laiko pralėkė arklių banda dulkių debesyje, 

o iš paskos du raiti diedai. Nutolus arkliams, vėl išlindome iš kviečių ir tęsėme kelionę. Prieš kaimelį merginos 

vėl mums nurodė eiti visai kitu keliu, negu nuėjo jos. Į kaimelį grįžome iš skirtingų pusių. 

Dabar apie darbus. Pirmą dieną išvežė mus į stepę, už kokių 10 km nuo kaimelio krauti į kupetas šieno. 

Nuvežė ne tik mus, bet ir keletą vietinių, nebe jaunų vyrų. Šienas buvo sugrėbtas į pakūges, o mums reikėjo 

sukrauti jį į didelius kūgius, kuriuos žiemą jie nuveš savo gyvuliams. Darbas buvo toks: Pirmiausia reikėjo tą 

šieną sukrauti ant dviejų jaučių teempiamų nupjautų dviejų beržų su visais lapais. Tai toks čionykštis šieno 

transportavimo mechanizmas. Paskui, nutempus tą sukrautą šieną nuimti ir vėl sukrauti į kūgį. Darbas labai 

nenašus, bet tik taip jie čia tvarkėsi. Jaučius valdė vietiniai senoliai. Jaučiai – didžiuliais ragais pasipuošę, dideli 

ir stiprūs. Valdomi be jokių vadelių vien šūksniais: dešinysis jautis yra Cob, o kairysis – Cobė. Visas kinkinys 

vadinosi Cobcobė. Jei rėkia Cob, tai šis sustoja, anatrasis eina ir vežimas sukasi į dešinę. Jei rėkia Cobė – 

posūkis į kairę. Jaučiai eina savo lėtu žingsniu, jų nepaskubinsi, todėl ir darbas lėtas. Pradėjome krauti didelį 

kūgį, vieni veža, kiti paduoda ant kūgio, dar kiti – priim a šieną ant kūgio, gražiai krauna kraštus, sumina, kad 

gerai laikytųsi. Iki pietų šiaip ne taip sukrovėme vieną kūgį. Pasižiūrim, kad vietinių senukų jau trys tokie 

kūgiai stovi. Kas čia darosi? Pasižiūrėjom, kaip jie dirba. Ogi ant kūgio stovi tik vienas žmogelis ir niekur 

nejuda, nei žingsnio į šoną nepažengia. Priimtą šieną šakėmis tolyn pamėtėja – ir viskas. Stovi toks kūgis 

pasipūtęs, didelis. Pavakary atjojęs brigadinnikas virve apmatavo, papeikė mus, kad mažai padarėme, pavyzdžiu 

parodė savo žmones. Tą dieną mums neišėjo nei vieno darbadienio, o dirbome išsijuosę. Sekančią dieną 

dirbome taip, kaip jų senoliai: - jokio mindymo. Sukrovėme bent penketą kūgių ir paskaičiavo po 2,5 

darbadienio. Jau gerai! Taip ir mokėmės. Tik paskui supratome šio reikalo esmę: kolchozas turi pagaminti tam 

tikrą kiekį šieno. Apmatavęs kūgį brigadininkas kubinius metrus verčia į svorio vienetus. Kuo daugiau tų kūbų, 

tuo daugiau tonų, tuo geresni rodikliai. Čia ir buvo visa sovietinio ūkio esmė – kuo daugiau pagaminti, nors tik 

popieriuje. Kad badaus gyvuliai – nesvarbu. Juk jie nesiskundžia. Po poros savaičių grįžome į centrą, o į 

Belystyką išvažiavo kita pamaina. Mus penkis ar šešis pasiuntė išvalyti siloso tranšėją ir ruošti silosą. Karščiai 

tebesitęsė. Per porą dienų tranšėją paruošėme, o paskui ruošėme silosą – atvažiuodavo sunkvežimis, prikrautas 

kukurūzų kapojų, o mums reikėdavo juos išversti ir sumesti į tranšėją. Čia darbo intensyvumas priklausė nuo to, 
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kaip dažnai važiavo pakrautos mašinos. Nepavargome. Užteko laiko ir patysoti saulutėje. Lietaus čia beveik 

nebūna. Gal porą kartų palijo per mūsų buvimo laiką. 

Tuo metu turėjome incidentą su valdžia. Atvežė mūsų maitinimui sukirmijusią mėsą. Pakėlėme 

triukšmą, o kai niekas į tai nesureagavo – nutarėme paskelbti streiką ir rytojaus dieną niekas nėjo į darbą. Na ir 

sujudo tada ne tik vietinė valdžia, bet ir iš rajono atstovai atvažiavo. Negirdėtas dalykas! Atsisako eiti į darbą. 

Pravedė mums aiškinamąjį darbą, kaip mumis rūpinasi tarybų valdžia. Juk ir mokomės nemokamai ir čia veltui 

atvežė. Mūsų argumentai buvo svaresni – sugedusios mėsos nevalgysime, o nevalgę – nedirbsime. Atnešė ir 

mėsą parodyti. Pamatę kirmėles – kažką tarpusavyje paburbuliavo ir prižadėjo geriau maitinti. Dar kažką 

aiškino, o mes išsakėme savo nusivylimus. O aš ir leptelėjaau: „Vot tebe i vtoraja Amerika“ (Štai tau ir antroji 

Amerika!). Mat, čia kalbantis su vietiniais, jie didžiuodavosi savo plėšiniais ir Kazachstaną vadino antrąja 

Amerika. Oi kaip įžeidžiau vieną atvažiavusį poną. Kaip aš drįstu lyginti šią klestinčią tarybinę respubliką su 

kapitalizmo citadele. Tau ne vieta čia būti, tu nevertas būti tarybiniu studentu, jis pats asmeniškai užsiimsiąs tuo 

, kad būčiau pašalintas iš talkininkaujančių dorų tarybinių studentų būrio, išsiųstas namo, o ten – tegu sprendžia 

ką su manim daryti. Tiek įsijautė, kad ėmė net kalėjimu grąsinti. Stovėjau netekęs žado, kaip nekaltas 

pasakaymas gali tokią audrą sukelti. Čia dar gyva tebebuvo Stalino KGB žmonių tramdymo taktika. Reikia 

išsišokėlius sumaišyti su žemėm. Man į pagalbą šoko visi aplinkui buvusieji: kaip jis drįstas šitaip rėkti ant 

geriausio akademijos studento, aktyvisto ir t.t. O Algiukas Andrijauskas tėškė ir tokią frazę – kad mano tėvas 

kovojo už tarybų valdžią ir kare žuvo. To užteko, kad raudonasis ponas iš ankščiau taikiai prabiltų: „Nu ladno, 

my vce pogorečilis (tiek to, mes visi pasikarščiavome). Paskui ne kartą prisimindavome šį incidentą. O tiekiami  

produktai iš tiesų pagerėjo, nors nevisada. Buvo dar atvejis, kad visi buvome suviduriavę. Išgelbėjo mus pelynų 

arbata. Pelynų čia pilna. Liusė išvirė didelį puodą pelynų arbatos. Gėrė visi, nors ir raukydamiesi nuo siaubingo 

kartumo. Padėjo. 

Rugpjūčio mmėnesį prasidėjo kviečių derliaus nuėmimas. Kviečių laukai čia didžiuliai, kiek akys 

užmato – vis kviečių laukai. Pjauna kviečius kombainais ir sunkvežimiais iš laukų veža į sandėlius. Sandėliuose 

grūdai džiovinami, valomi ir vėl sunkvežimiais vežami į valstybinius sandėlius vad. zagotzerno. Pirmas mūsų 

darbas buvo paruošti lauko sandėlius čia vadinamus tok. Kastuvais reikia nuimti viršutinį dirvos sluoksnį su 

visa žole. Ant tos žemės be žolės pilami automašinomis atvežami grūdai. Supilamos didžiulės kelių dešimčių 

metrų ilgio krūvos kviečių, kurie džiūva saulėje. Mums reikėdavo tas krūvas kastuvais perkasinėti, kad vienodai 

džiūtų, kad nesukaistų, nesupelytų. Kitas darbas buvo – jau išdžiusudių grūdų valymas elektra varomais 

valytuvais. Reikia prižiūrėti įrangą, kad vienodai grūdai eitų, kad neužsikimštų, atkasti išvalytus grūdus. 

Susiskirstėme į pamainas, nes reikėjo dirbti ir dieną, ir naktį. Sandėliuose darbas nelengvas, labai daug dulkių. 

Kai dirbdamas sušyli, suprakaituoji, dulkės limpa prie odos, todėl iš darbo grįždavome juodi, lyg negrai. 

Praustis – tik bliūdai ar vandens bakeliai. Atsirado utėlių rūbuose. Maudytis niekas nebevežė. Visas transportas 

ir visi žmonės 0 prie derliaus nuėmimo. Ir kombainai ir automobiliai dirbo ir dieną ir naktį. Baigę savo 
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pamainos darbą surašydavome pažymą, kur reikėjo nurodyti koks darbas dirbtas ir kiek padaryta. Pažymą 

pasirašydavo brigadininkas. Tada pažymą reikėjo pristatyti mūsų atstovui Jonui Kirdeikiui, o jis, kartu su 

raštinės darbuotojais, mūsų išvalytų, ar pakrautų, iškrautų grūdų tonas, paversdavo darbadieniais. Perpratę 

apskaitos sistemą, pradėjome sukčiauti. Po to, kai ant pažymos pasirašydavo brigadininkas, pataisydavome 

atlikto darbo kiekį. Pvz., rašome pažymoje, kad išvalėme 80 tonų kkviečių, o po to, kai brigadininkas pasirašė, 

šis skaičius pavirsta į 180 tonų. Įkainiai nebuvo dideli, bet šitaip juos pakoregavus, išeidavo visai neblogai. 

Rugsėjo pradžioje pasnigo, atšalo oras. Šiltų rūbų atsivežę nebuvome. Kolchozas nupirko ir išdalino 

mums vatinukus, vadinamas fufaikėmis arba šimtasiūlėmis. Padaugėjo darbo. Grūdai iš po sniego iškulti buvo 

šlapi, supilti į krūvas ėmė kaisti, reikėjo intensyviau perkasinėti. Buvo šalta miegoti nešildomose patalpose. 

Miegodavome nenusirengę. Utėlės aaapniko visus. Iš zootechnikos fakulteto Domareckas sykį sėdi ant gulto, 

renka iš marškinių utėles ir deda į tuščią rašalo buteliuką. Sako – parvešiu namo parodyti. Juokėmės iš jo 

ruošiamo suvenyro. 

O mums pranešė naujieną – talkininkavimas pratęsiamas iki spalio mėnesio, nors išvažiuojant buvo 

pasakyta, kad dirbsime iki rugsėjo. Teko susitaikyti su tuo, nes mūsų nuomonės niekas ir neklausė. Dirbome 

toliau, guosdami save tuto, kad daugiau užsidirbsime. Dar labiau sukčiavome su pažymomis. Dirbome ir 

laukėme grįžimo namo. Pagaliau rugsėjo pabaigoje pradėjo ruošti ir skaičiuoti mūsų uždarbį. Gavome uždirbtus 

pinigus ūkio kasoje ir pažymas, kad tiek ir tiek kilogramų kviečių esame pridavę zagotzerno įstaigai ir tokį paatį 

kiekį galim atsiimti Lietuvoje. Paskutinę mūsų buvimo dieną, kažkuris ruselis iškūreno savo nedidelę pirtelę ir 

leido mums nusiprausti. Ten sudeginome ir savo utėlėtus apatinius drabužėlius. Sekančią dieną po pusryčių 

susėdome į sunkvežimį ir vėl ilgai, ilgai kratėmės iki Kokčetavo geležinkelio stoties. Ten sėdome jau į 

keleivinius vagonus, gavome švarią patalynę. Mieste nusipirkome šį tą valgomo, arbatos gaudavome čia pat, 

savo vagone. Prasidėjo išgėrimai. Mūsų kupė sutarėme – išgersime tik pervažiavę Lietuvos sieną. Tvirtai 

laikėmės savo susitarimo visą kelionę, kuri vėl tęsėsi savaitę. Traukinys važiuodavo be sustojimų, kai tik laisvas 

būdavo kelias, o kartais ilgai stovėdavo, nuvarytas kur į atsarginį kelią. Dėl to bėdos nebuvo – vagonas šiltas, 

yra tualetas, yra arbatos, turime valgyti. Po kietų lentinių gultų ir dulkėto darbo, dabar atrodė karališkas 

gyvenimas. Ilgiau stovėjome Maskvoje. Buvome išėję ir į miestą. Čia nusipirkome degtinės Lietuvos 

sutiktuvėms. Vėl visą dieną važiavome, pagaliau Minskas, o neužilgo ir siena, kurią patys ssukūrėme, 

nusprendę, kad čia ji esanti. Buvo jau tamsu, todėl ne ką mes matėme, ne ką per langus įžiūrėti galėjome. 

Susidaužėme stiklinėmis, padainavome „Lietuva brangi“ ir nė nepajutome, kaip atvykome į Vilnių, o už 

valandos ir į Kauną atbildėjome. Stotyje mus pasitiko akademijos pučiamųjų orkestras, sėdome į autobusus, 

kurie atvežė iki bendrabučio. 

Sekančią dieną išvažiavau į Platelius. Plateliuose palikau gautą pažymą grūdams, o Kastytis kolchozo 

sunkvežimiu nuvažiavęs į Telšius parvežė mano vasaros uždarbį. Neprisimenu, kiek ten uždirbau, bet žinau, kad 

tai buvo gana nemažai. 


