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LVA III kurse 

1958 – 1959 m. 

Grįžus iš Kazachstano, buvome iškilmingai sutikti ir Kaune, ir akademijoje. Vyko 

susitikimai su studentais, dėstytojais. Pasakojome įspūdžius. Kibome į mokslus. Reikėjo žingsniuoti didesniais 

žingsniais, nes pusantro mėnesio sutrumpėjo semestras, o programa liko ta pati. 

Gerokai pagerėjo padėtis namuose, nes Danguolei pritaikė amnestiją, kaip nepilnametei „nusikaltimo“ 

metu ir leido grįžti į Lietuvą. Grįžo į Platelius ir pradėjo dirbti Platelių ligoninėje medicinos sesele. O Kastyčiui 

nepasisekė: įstojo į Klaipėdos jūreivystės mokyklą, bet po kelių savaičių iš ten pašalino (politiniai motyvai). Gal 

savaitę pabuvo namuose ir gavo šaukimą į sovietų armiją. Išgabeno jį į šiaurę už poliarinio rato į Pečengą 

Murmansko srityje. Ten ir išbuvo trejus su pusę metų. Per tą laiką tik vieną kartą buvo gavęs atostogų, kurių 

didžiąją dalį surijo kelionė į namus ir atgal vėl į šiaurę. Namuose pabuvo tik kelias dienas. 

Mamutė pradėjo susirašinėti su dėde Juozu (Tėtuko broliu), kuris kunigavo Vokietijoje, buvo Vasario 

16 lietuvių gimnazijos dvasios tėvu, važinėjo po Ameriką ir Europą, rinkdamas lėšas gimnazijos išlaikymui. Jis 

buvo baigęs Plungės kapucinų vienuolyno gimnaziją, o 1940 m. rusų okupacijos metais pasitraukęs į vakarus ir 

1943 ar 1944 m. ten įšventintas kunigu. Su Mamute jie artimai bendravo, nes Mamutės iniciatyva ir rūpesčiu jis 

ir į Plungę iš Jiezno atvažiavo. Dėdė Juozas padėjo atsiųsti vaistų, kurių čia neįmanoma buvo gauti, - vėliau 

pradėjo siųsti ir rūbus, avalynę. Tais metais (1958 rudenį) ir aš gavau medžiagą kostiumui, medžiagą paltui ir 

išeiginius batelius. Kostiumą siuvo Plateliuose Bumblauskas. Nekaip pasiuvo, bet vistiek jau buvau gražiai 

apsirengęs – juodu kostiumu. Medžiaga buvo vilnonė, angliška. Paltą siuvo Kaune. Pasiuvimas tais laikais 

nebrangiai kainavo, o ir siuvyklų valdiškų buvo nemažai. Bėdų iškilo su bateliais. Buvo jie per siauri mano 

kojai. Teko nešti pas batsiuvį, kuris juos ištempė ir galėjau normaliai jais avėti. Žinoma tik išeigai. Kasdienai 

buvau nusipirkęs darbinius batus, liaudyje vadintus „branavykus“. Jie sunkoki, bet stiprūs. Man porai metų 

užtekdavo. Vėliau dar atsiuntė baltus nailono marškinius – tai buvau pasipuošęs kaip niekad gyvenime. 

Saugojau ir „čėdinau“ šiuos rūbelius – su jais ir baigimo diplomą atsiėmiau, su jais ir apsiženijau. O baltus 

mano marškinėlius ir draugai skolindavosi, kai būdavo kokie nors svarbūs renginiai.  

O mūsų ketvertukas ir toliau gyvenome viename kambaryje: Jonas, Vytautas, Romas ir aš. Ir toliau 

lankiau choro repeticijas, kurso renginiuose dainavau, skambinau gitara. Tik sunkumų kilnojimo treniruočių 

nebelankiau. Buvau dalyvavęs keletoje varžybų, pasiekiau trečio atskyrio rezultatą, paskui pasinėriau į meninę 
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saviveiklą, nebeužteko viskam laiko. Darbo turėjau ir bendrabutyje. Buvau išrinktas bendrabučio tarybos nariu, 

organizavome vietines radijo laidas bendrabučiui. Tais metais vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų 

suvažiavimas. Ruošėme meninę programą suvažiavimo dalyviams. Koncertas vyko sporto salėje – klausytojų – 

sausakimša salė. Mes su gitarom skabinome „ Lietuva brangi“ melodiją, o jos fone Vytautas Kaluina deklamavo 

Maironio „Trakų pilį“. Kokios ovacijos kilo salėje!... Bene du kartus kvietė kartoti šį numerį. Apskritai tuo 

metu buvo didžiulis patriotinis pakilimas. Rudenį per vėlines buvo kilusios riaušės Kauno kapinėse, pasirodė 

ganėtinai drąsi tiems laikams knyga „Studentai“. Užtat ir šiame koncerte lietuviškos eilės ir melodija sukėlė 

tokias emocijas. Gavome keletą raštelių, atsiųstų per rankas iš salės su pagyrimais ir raginimais drąsiau kelti ir 

skatinti patriotizmą. Iš karto po koncerto prie mūsų prišoko LVA komjaunimo sekretorius Rimskis 

teiraudamasis ką parašė, kas parašė. Daugiau šio numerio į akademijos programas nebeįtraukdavo, tik kartais, 

kai, eidami į šokius akademijoje, užsukdavome į kokią arbatinę išgerti alaus ir uždainuodavome „Lietuva 

brangi“ pasipildavo plojimai, o įraudę alaus gėrėjai, kviesdavosi prie savo staliukų ir vaišindavo. Tokių 

„arbatinių“, „bufetų“, „kavinių“ apie akademiją buvo daugybė, tik arbatos ar kavos ten nebuvo. Užtat buvo 

pilstomo alaus, konservų, raugintų kopūstų. Užkandai papjaustydavo dešros (šlapiankos). Žmonės nebuvo 

reiklūs. Alus, o ir degtinė nebuvo brangūs, jokių antkainių nebubo, todėl visi tie bariukai būdavo pilni linksmų 

kompanijų. Kildavo ir muštynių. Bėgdavome iš bendrabučio gelbėti skriaudžiamų mūsų studentų. Muštynes 

sukeldavo vietiniai Vilijampolės bernai. Jie kartais ir į šokius akademijoje ateidavo apsiginklavę metalo 

strypais, paslėptais paltų ar striukių rankovėse. Šokiai dažniausiai vykdavo akademijos centrinių rūmų 

vestibiulyje, studentų vadinamoje „kolonų salėje“. Grodavo per garsintuvus leidžiama plokštelių muzika, o 

vėliau ir gyva: akordeonas, klarnetas (E.Aniulis), triūba (P. Arba V.Pečiūra), gitara (V.Račkauskas). Dauguma 

minėtų muzikantų buvo mūsų kursiokai. Kadangi akademijoje didžioji dauguma studentų buvo vyrai, todėl į 

šokius įleisdavo tik merginas ir savus studentus. Verždavosi žinoma ir Vilijampolės mušeikos, bet paprastai prie 

durų stovėdavo tvirčiausi mūsų vyrai ir, jei nepasisekdavo geruoju susikalbėti, imdavosi fizinių priemonių. 

Buvo vyresniame kurse toks Lapeika, rodos, Adolfas vardu. Buvo jis sunkumų kilnojimo Lietuvos čempionas, 

turėjo labai stiprias rankas ir ypatingai stiprų smūgį. Sykį šokių metu vilijampoliečiai veržte veržėsi per duris į 

vidų. Kilo šurmulys, triukšmas. Budinčiuosius nustūmė nuo saugomų durų. Priėjo Lapeika, į šonus pastūmė 

budinčius: - Leiskit man – aš pasikalbėsiu! Atlapojo duris: 

- Kas norit šokt? – paklausė – prieikit po vieną. 

Priėjusiam vadeivai žiebė į pasmakrę, kad šis laiptais žemyn nusirito. 

Prašau sekantis – ramiai tarė Lapeika. Norinčių neatsirado ir, keikdamiesi, triukšmaudami bei 

grąsindami nuėjo tolyn, kartu nusivesdami ir savo vadą. Ne sykį yra parėję susmušti ir bendrabučio gyventojai. 

Pavasariop Mamutė išvažiavo į Vilnių į ligoninę. Vasarą pas mus atostogavo iš Vilniaus atvažiavęs 

gydytojas žydelis Jokūbas Skliutauskas. Buvo jis dar nevedęs, kartu eidavome į šokius Plateliuose. Tai tas 

daktarėlis pažadėjo Mamutei patalpinti į ligoninę Vilniuje ir paremontuoti išsiplėtusias kojų venas. Mamutė per 
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dėdę Juozą iš Vokietijos gavo vaistų Varikocid, kurių sovietuose nebuvo, tik jų suleidimas ir dozavimas yra 

gana komplikuotas ir turi būti visą laiką gydytojo priežiūroje. Tai Mamutė ir išvažiavo į Vilnių, Plateliuose 

gaspadoriauti palikus Danguolę. Nuvažiavau į Vilnių, aplankyti Mamutės į ligoninę. Nuėjome pas ją kartu su 

mano klasės drauge Bernadeta Grybaite, studijuojančia Pedagoginiame institute. Mamutė pergyveno, kad be jos 

Plateliai sužlugs, liks nesodintos bulvės, daržai ir t.t. Nuraminau ir prižadėjau, kad nuvažiuosiu kokiai savaitei į 

Platelius ir padėsiu Danguolei pavasario darbus nuveikti, o Bernadeta prižadėjo nuolatos Mamutę lankyti. 

Nuvažiavau į Platelius. Kartu su Danguole ėmėmės darbų: išvežėme mėšlus į būsimą daržą, pasodinome 

bulves. Žodžiu – savo pažadą įvykdžiau ir Mamutė grįžus iš Vilniaus rado Plateliuose normaliai tvarkomą mūsų 

ūkelį. 

Tais metais pas Mamutę apsigyveno tolimas giminaitis iš jos pusės, o gal giminių giminaitis Zenonas 

Vaseris. Jis slapstėsi nuo milicijos ir saugumo, gyveno be dokumentų. Mat jis Sibire dirbo aukso kasyklose ir 

buvo „nušvilpęs“ didoką aukso gabalą. Sėkmingai išnešė jį iš kasyklos teritorijos, bet nesiryžo jo vežtis su 

savimi, kai jau galėjo grįžti į Lietuvą. Sugalvojo jį siųsti paštu. Siuntinyje, žinoma, auksą aptiko ir atėjus į paštą 

jo atsiimti, ten jau laukė pareigūnai. Nežinau, kaip jam pasisekė pasprukti, bet buvo ieškomas. Plateliuose pas 

Mamutę išbuvo bene du metus. Buvo jis darbštus vyras ir didelis pagalbininkas Mamutei. Jis nugriovė seną, jau 

visai sukiužusią namo priemenę, pastatė naują, gana gražią ir patogią. Po poros metų jis pats nuėjo ir pasidavė 

milicijai. Buvo teismas, bet nežinau kiek jis gavo. Daugiau su juo susitikęs nebuvau. 

Tais pačiais metais atnaujinau pažintis su kitais giminaičiais – tai Mamutės brolio Leono šeima. Mano 

dėdė Leonas Šopaga gyveno už poros kilometrų nuo tėviškės Šatraminių kaime. Buvo vedęs Oną Baužytę, 

turėjo 6 ar 7 ha žemės, gyveno nebaigtame įruošti naujai pastatytame namelyje, augino keturis vaikus. Buvo jis 

dainininkas, grojo dūdų orkestre, priklausė šaulių organizacijai. Jis ir tapo pirmąja auka Šopagų giminėje. 1946 

metų rudenį, kasant bulves, tiesiai iš bulvių lauko buvo areštuotas ir nuteistas 10 metų kalėjimo. Dėdienė Ona 

liko su keturiais vaikais: vyriausia Irena buvo 10 metų, Juliui – 8, Birutei – 5, o Kazelis – dar ant rankų 

nešiojamas. Po metų, susirgęs smegenų uždegimu mirė Juliukas. Šeima vargo, glausdamąsi pas gimines, 

klajodama po Lietuvą, vengdama galimos tremties. Kurį laiką gyveno Šilutės rajone Sakučiuose, Alytaus 

rajone, Prienų rajone. Dėdienė Ona retkarčiais atvažiuodavo į Žemaitiją aplankyti giminaičių. Vienos jos 

viešnagės metu susitikome su ja Plateliuose. Pakvietė atvažiuoti į Daukšiagirį, kur tuo metu gyveno, 

papasakojo, kaip surasti, kaip atvažiuoti.  

Taigi vieną pavasario dieną sėdau į autobusą Kaunas – Druskininkai ir išvažiavau aplankyti giminaičių. 

Į Druskininkus tada vežė aniems laikams prabangus dizelinis autobusas, vengriškas „Ikarus“ – ilgas, žalia 

spalva nudažytas, minkštom sėdynėm. Tokiu autobusu ir atvažiavau iki stotelės „Pakuonio sankryža“. Toliau 

pėsčias žvyrkeliu 4 km keliavau iki Pakuonio miestelio , o iš čia dar apie 1,5 km iki Daukšiagirio. Gyveno Onos 

Šopagienės šeima buvusio dvaro rūmų antrame aukšte, įruoštame bute. Turėjo vieną kambarį ir virtuvę. 

Kambarys buvo nemažas, rūbų spinta pertvertas į dvi dalis. Gana erdvi buvo ir virtuvė. Čia gyveno dėdienė su 
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trimis vaikais. Dirbo ji valytoja tame pačiame pastate įsikūrusioje tarybinio ūkio kontoroje. Čia pat dirbo ir jos 

dukra Irena. Birutė mokėsi vidurinėje mokykloje dal dešimtoje klasėje, o Kazelis – gal šeštoje ar penktoje. 

Praleidau čia savaitgalį, pasivaikščiojome po apylinkes, nuėjome iki Nemuno, pratekančio čia už  poros 

kilometrų. Nemunas dar tekėjo sena vaga, dar nebuvo pastatyta Kauno hidroelektrinė, nebuvo Kauno marių. 

Šioje vietoje buvo graži smėlėta pakrantė , o toliau kilo medžiais apaugęs status šlaitas. Gražios čia vietos buvo. 

Dėdienė laikė karvę, todėl čia viešėdamas sočiai atsigerdavau pieno. Atvažiuodavau čia retkarčiais. 

Susidraugavome su pusseserėmis Irena ir Birute. Kazelis dar netiko mūsų kompanijai – per mažas dar buvo.  

Susipažinau ir su kitu giminaičiu. Šį sykį iš Tėtuko pusės. Tai Tėtuko brolio Vinco sūnus Stasys 

Bernatonis. Jis dirbo Prienuose teisėju, buvo vedęs lenkaitę Ireną. Gyveno Prienuose dviejų kambarių bute. 

Buvau ne sykį pas juos atvažiavęs ir šiaip aplankyti, ir su konkrečiais reikalais. Buvau čia atvažiavęs ir su mano 

minėtu Zenonu Vaseriu pasitarti ką jam daryti. Stasys patarė pačiam nueiti i miliciją ir nelaukti kol bus suimtas, 

Paskui dar prašiau pagalbos savo grupioko Kosto Ratkevičiaus tėvui, įkliuvusiam už nelegalų kailių 

išdirbinėjimą. Stasys turėjo automobilį „Pobiedą“. Nuvažiavus pas jį, į Kauną namo mane dažniausiai 

parveždavo.  

Velykas tais metais atšvenčiau Daukšiagiryje, globojamas ir lepinamas savo pusseserių Irenos ir Birutės.  

Išlaikius egzaminus, išvažiavau į Platelius. Baigus trečią kursą, reikėjo atlikti mėnesio trukmės 

mokomąją praktiką. Atlikau ją Platelių veterinarijos apylinkėje, įsikūrusioje Ežero gatvėje išvežto Prūckaus 

ūkyje. Jo sodyba buvo gana erdvi, apsodinta klevais, kurie ir dabar tebestovi. Buvo likęs gyvenamasis namas, 

kurio viename gale buvo raštinė, o kitame – gyveno vet.apylinkės vedėjas Kokanauskas. Mano praktikos metu 

Kokanauskas atostogavo, o mano praktikai vadovavo Klaipėdos technikumą baigęs vet. felčeris Talutis. 

Praktikos metu pasijutau toks bejėgis, toks nieko nežinantis, kai reikėjo spręsti kaip elgtis, ką daryti su ligoniais, 

vet.vaistus kokius konkrečiu atveju skirti nežinojau, nors ir klinikinę diagnostiką ir farmakologiją buvau praėjęs 

ir egzaminus gerai išlaikęs. Vartydavau pacientų registracijos žurnalą, žiūrėjau kokiais vaistais buvo gydomi 

pacientai ir aš tuos pačius vaistus rašiau. Ir visą laiką abejojau – gerai padariau ar ne.  

Išmokau tais metais kastruoti paršelius, pasižiūrėjęs, kaip daro Talutis, mat chirurgijos mokslų dar 

nebuvau ragavęs. Rašydavau receptus į vaistinę, kur tuo metu dirbo Stasys Žukauskas (Antano Vienuolio 

sūnus), o jo padėjėja Zifrina Urbonaitė, su kuria smagiai šokdavome vakarėlių metu. Susidraugavau  su 

veterinarijos sanitarais – Antanu Varslausku iš Beržoro, Trakumu iš Gilaičių, iš kalėjimo grįžusiu Petru Razmu, 

dirbančiu vet. apylinkėje kartu su žmona Severina. 

Baigiantis atostogoms į svečius atvažiavo Birutė iš Daukšiagirio. Kartu su Danguole ir Zenonu 

dviračiais važiavome į Šekus, aplankėme Šopagų šeimyną. Ten visada svetingai priimdavo. Ir tada vaišinomės 

labai skaniais dėdienės Elenos mieliniais blynais, susėdę kiemelyje ant žolės. 

Vasaros metu visada eidavau miegoti ant šieno. Vaikystėje kartu su Kastyčiu, dėde Kaziu Bernatoniu, 

talkinusiu vasaros darbuose. Čia kartu su mumis eidavo miegoti ant šieno ir mūsų svečiai, atvažiavę iš 
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Klaipėdos, Palangos ar iš kur kitur. Mums tai buvo kasdienybė, o svečiams – egzotika. Ir tą vasarą mėgavausi 

šieno kvapu ir miegu ant minkšto šieno. Man tą vasarą ant šieno miegoti padėjo ir Danguolė, ir Zenonas, o 

atvažiavus Birutei ir ši panoro prie mūsų prisidėti. Sugulę ilgai kalbėdavome, aptardami įvairiausius dalykus. 

Užtat iš ryto, kai miegas pats saldžiausias, reikėjo keltis prie darbų, kurių čia niekada netrūko: šienavimas, 

malkų ruošimas, bulvių ravėjimas. 

Apsigyvenus čia Zenonui man darbų sumažėjo: Zenonas buvo darbštus, o ir darbus dirbti visus mokėjo. 

Į akademiją grįžau jau ketvirtakursis, šiek tiek susipažinęs su praktiniu veterinarijos darbu. Studijos 

darėsi įdomesnės, nes prasidėjo specialybės dalykai - vidaus ligos, chirurgija, akušerija, parazitologija ir kt. 

Mums dar atostogaujant numirė akademijos rektorius Jonas Čygas. Jis dėstė parazitologiją, bet jo dėstymo 

mums neteko patirti. Mums šį dalyką dėstė iš Klaipėdos ž.ū.technikumo atvažiavęs Viktoras Šarkūnas – storas 

geraširdis, pilnas jumoro ir sąmojo. Tai buvo puikus savo dalyko žinovas, puikiai ir aiškiai skaitė paskaitas. Jis 

ir praktikos darbus vesdavo. Reikalavo žinių ir iš studentų, niekada nepykdavo, o ir jei pavarydavo studentą, 

geraširdiškai pajuokaudavo, nesukeldamas studentams apmaudo. Sykį, radęs Sąjungos aikštėje gulintį 

nugriuvusį girtą studentą, pakėlė jį ir parvedė į bendrabutį. Toks tai buvo mano parazitologijos dėstytojas 

V.Šarkūnas. Toks pat šmaikštus liko iki pat šiol. Dabar jam 87 metai, o jis vis toks pat šmaikštuolis, 

kompanijose mielai užtraukia Smetonos laikų studentų dainą: 

Krambambalis – tai palikimas 

Ką gėrė mūs tėvai. 

Vienintelis yra linksmumas  

Kada susirenka draugai. 

Kram krim krambambalis 

Kai išgeriam krambambalis ir t.t.  

Retkarčiais ir į medžioklę dar išeina. Parazitologiją dabar dėsto jo sūnus Mindaugas. 

Na, o rektoriaus vietą po Jono Čygo mirties užėmė Jonas Šulskis, Apie jį jau rašiau anksčiau. Tai buvęs 

veterinarijos fakulteto dekanas, histologijos dėstytojas, mūsų akademijos auklėtinis. 

Iš tų specialybės dėstytojų įdomesnieji buvo docentas Juozas Užupis, baigęs mokslus Austrijoje, 

Lietuvos laikais buvęs pulkininkas. Mums jis dėstė patologinę anatomiją. Buvo reiklus ir teisingas. Pažymiais 

nesišvaistė, bet jeigu jau parašė – nepasitaisysi. Mano kolega a.a. Vladas Rimavičius pasakojo, kad per 

egzaminą, gavo ketvertą. Tik šis ketvertas ir trukdė gauti padidintą stipendiją. Prisiprašė doc. Užupio leisti 

perlaikyti šį egzaminą. Leido. Bet sukvietė „komisiją“ iš skrodėjo Blažio, valytojos. Visa komisija susėdo ir 

klausė atsakinėjimo. Paskui išėjo pasitarti. „Tarėsi“ labai ilgai, o paskui pranešė: „Komisija nutarė prie ketverto 

pridėti pliusą“. Tai reiškė – „stiprus ketvertas“. Negavo Vladas tą semestrą padidintos stipendijos. Doc. Užupis 

savo dėstomą dalyką žinojo labai gerai, per paskaitas pateikdavo labai daug medžiagos. Buvo aukštas, žilas, 

vaikščiodavo tiesus, iš lėto, lyg ir išdidžiai. Su studentais artimai nebendravo, bet jumoro gyslelę turėjo. Sykį 
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vakare autobusu važiavo iš akademijos namo. Autobusas pustuštis. Kažkas autobuse pasmirdo. Konduktorė ėmė 

ir paklausė: - Keleiviai, kas pagadinote orą? Prisipažinkit – duosiu tris rublius. Tyla. Doc. Užupis apsižvalgė ir 

tarė: - Aš! Ir profesorius Nainys. O mūsų profesorius tuo metu snūduriavo ant gretimos sėdynės. Užupio garsiai 

įvardytas – pašoko: Kas yra? Ką? – Ne susigaudo profesorius, garsiai kvatojant visam autobusui. Užupis su 

Nainiu buvo moksladraugiai iš studijų laikų – Užupis ten buvo vadinamas ilguoju lietuviu, o Nainys trumpuoju 

arba storuoju lietuviu. Šį kartą Užupis nusprendė pasišaipyti iš savo moksladraugio. Mūsų paskutinės 

pat.anatomijos paskaitos metu Užupis mums skaitė egzamino bilietų klausimus. Bilietus susikišo į chalato 

kišenę. Po pertraukos, vėl pradėdamas paskaitą Užupis pareiškė: - Kažkas pavogė vieną bilietą. Siūlau 

prisipažinti – išmesiu iš akademijos. Visa auditorija garsiai nusikvatojo iš tokio pasiūlymo. Nusijuokė ir pats 

dėstytojas. 

Buvau pradėjęs pasakoti apie prof. Joną Nainį. Jis mums dėstė pieno higieną. Buvo nedidukas, storas, 

apyplika galva, vaikščiojo sulinkęs. Mokslus buvo baigęs Austrijoje, o prieš karą buvo išvykęs į Maskvą, ten 

buvo priimtas į rusų armiją ir grįžo tik po karo. Paskaitas skaitė nuobodžiai. Tais metais buvo išleidęs knygą, 

rodos „Pienininkystė ir pieno higiena“. Paskaitas skaitydavo iš tos knygos atsisėdęs prie staliuko ir nuobodžiu 

balsu, akių neatitraukdamas nuo knygos, versdamas puslapį po puslapio. Per jo paskaitas, studentai ruošdavosi 

kitus dalykus. Jo paskaitų niekas neužsirašinėjo. 

Farmakologijos paskaitas skaitė ir praktikos darbus vedė doc. Vytautas Elisonas. Jis buvo baigęs 

veterinarijos mokslus Latvijoje, buvo dirbęs praktinį gydytojo darbą kažkuriame rajone, tarnavęs Lietuvos 

kariuomenėje. Kalbėjo ryškiai aukštaičiuodamas. Su studentais mėgo draugauti, užsiėmimų metu mielai 

pasakodavo anekdotus, arba savo nutikimus iš darbo ir labiausiai pats juokdavosi iš savo pasakojimų. 

Įdomus buvo užkrečiamųjų ligų dėstytojas docentas Juozas Brazaitis. Kalbėjo ryškia suvalkiečių tarme. 

Buvo baigęs Vienos aukštąją veterinarijos mokyklą. Šulskiui tapus Rektoriumi, Brazaitis sėdo į dekano kėdę. 

Mėgo gąsdinti studentus: „Vieną kartą iš akademijos išmesim, vienam kitam stipendiją nuimsim“. Taip aiškino 

Brazaitis susikvietęs studentus, nelankančius choro repeticijų“. Žinoma, tai buvo veiksminga priemonė. Kas gi 

nori likti be stipendijos? Jo dėstomas dalaykas nebuvo lengvas – daug ką reikėjo mintinai iškalti, o ir dėstė 

neįdomiai. Savo paskaitas jis mėgo iliustruoti pavyzdžiais iš savo patirties. Pasakodavo pasimėgaudamas, 

čepsėdamas lūpomis, lyg ką skanaus valgydamas. Pasakojo apie savo darbą pasienio vet.gydytoju Virbalyje, 

apie prekybinius mainus su vokiečių vet.gydytojais. Jie veterinarinius instrumentus (pasaulinės Haupner firmos) 

mainydavo į lietuviškus biologinius preparatus (serumus, vakcinas), gaminamus Lietuvoje. Pasakojo apie 

Vokietijoje nusipirktą lengvą vežimėlį, kurį anot jo, galėjau pavežti užkabinęs vienu pirštu, apie jo nusipirktą 

anglišką motociklą Harley Daawidson. Daug dalykų jis mums pripasakodavo, o studentai tyčia klausinėdavo, 

kad nereikėtų paskaitos užsirašinėti. Be to ir įdomiau negu apie kokią dizenteriją klausytis. 



 7 

Įdomi ir juokinga ir šio dėstytojo išvaizda: buvo nedidelis, plika galva ir didelėm atlėpusiomis ausimis. 

Kalbėjo su ryškiu suvalkietišku akcentu. Į darbą dažniausiai atvažiuodavo senu moterišku dviračiu, ant galvos 

užsivožęs šiaudinę skrybėlę. 

Kitas dėstytojas, dėstęs mums užkrečiamas ligas buvo docentas Lazdauskas. Jis buvo žemaitis, baigęs 

Gruzdžių technikumą, o vėliau – mūsų akademiją. Buvo stambokas, aukštokas žilstelėjusiais pasišiaušusiais 

vešliais plaukais. Jis buvo geraširdis, net neišmokusius studentus stengdavosi „ištempti“ iki minimalaus 

teigiamo pažymio. Turėjome tokį atsitikimą: - mūsų grupė akademijos autobusu išvažiavo į Panevėžio mėsos 

kombinatą. Ten, atliką darbus, vietos daktarų buvome pavaišinti kombinato produkcija. Atsirado ir stiprenių 

gėrimų. Žinoma, labiausiai buvo vaišinamas dėstytojas. Grįžtant kažkas pasiūlė sustoti Kėdainiuose ir užsukti į 

restoraną. Ten grojo kažkokia grupė, kuriai vadovavo, tuo metu labai populiarios dainos „O, ramunėle, 

pasakyk“ autorius. Pretekstas ir buvo paklausyti šios dainos. Taip ir padarėme. Užėjome. Atsisėdome. Bet negi 

sėdėsi prie tuščio stalo. Užsisakė – kas alaus, kas ko nors stipresnio. Kartu su muzikantais sudainavome 

„Ramunėlę“, paskui – dar kartą, ir dar kartą... Na, o visi stengėsi pavaišinti dėstytoją ne tik dainomis. Grįžtant, 

mūsų dėstytojas užmigo, o Kaune pažadintas niekaip negalėjo suprasti kur esąs. Teko vesti jį namo. Studentai 

visi išsilakstė kas kur. Likome tik mudu su Bronium Ūseliu, belaiką dėstytoją iš abiejų pusių. Šiaip ne taip 

parvedėme į namus ir perdavėme jo žmonai. Dėstytojas paskui daugybę kartų man dėkojo, kad nepalikau jo 

likimo valiai. Net kai aš pradėjau dirbti akademijoje, susitikęs vis prisimindavo ir girdavo mane už šį poelgį. 

Draugiškiausi su studentais buvo chirurgijos dėstytojai – tai katedros vedėjas docentas Tomas Šniukšta, 

doc. Antanas Andraitis, asistentas Rasymas ir Juozas Pranaitis. Šniukšta buvo akademijos pirmosios laidos 

diplomantas, buvęs prof. J.Žemaičio (žuvusio nuo augintinio rankos) asistentas. Sausas, nedidukas T.Šniukšta 

skaitė paskaitas labai aiškiai dėstydamas mintis, labai taisyklinga lietuvių kalba. Jo žmona – lituanistė, matyt 

tam turėjo įtakos. Jo dukra – pianistė ištekėjo už dainininko Kuodžio (Kuodžio ir Girijoto duetas), o šio dukra 

Jūratė Kuodytė veda katalikų radijo laidas. Šniukšta mėgo „miestučių“ sportą ir per pertraukas aikštelėje 

mėtydavo lazdas, kartu su studentais. Doc. Antanas Andraitis buvo baigęs Kauno mokyklą, tarnavo ulonų 

pulke, paskui baigė LVA dirbo chirurgijos katedroje, labai mėgo sportinius žirgus, teisėjavo žirginio sporto 

varžybose, buvo žirgų ligų žinovas. Puikus chirurgas buvo Vienoje mokslus baigęs J.Pranaitis. Dirbo jis 

akademijoje dar prieškaryje, paskui buvo išvežtas, vėl grįžo į akademiją. Pranaitis buvo labai geros širdies, 

įspūdingos išvaizdos – aukštas, sudžiūvęs, ilgom rankom. Fotografo Macijausko nuotraukose iš serijos „LVA 

klinikos“ yra labai daug nuotraukų, kuriose operacijas atlieka Juozas Pranaitis. Asistentas Pranas Rasymas 

baigė LVA, paskui stažavosi Leningrade. Buvo jis dzūkas nuo Lazdijų. Turėjo nemalonumų su sovietų 

saugumu. Apie tai sužinojau tik atgavus nepriklausomybę. Buvo verčiamas pranešinėti saugumui apie 

dėstytojus. Pradėjo gerti. 

Chirurgai organizuodavo studentų išvykas į kolchozus. Ir mes ne sykį važiavome. Ten dirbdavome 

praktinius darbus: ėmėme kraują, kastravome eržilus, bulius, atlikinėjome kitus chirurginius darbus. Išvykos 
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dažniausiai baigdavosi bendrais pietumis, kur pagrindinis patiekalas būdavo mūsų iškastruotų pacientų 

kiaušiniai, paruošti pagal mūsų chirurgų receptus. 

Žinoma, neapsieita būdavo ir be stipresnių gėrimų. Mūsų chirurgai gėrė labai saikingai ir studentus 

mokė nenusilakti. Visi mūsų chirurgai buvo labai taktiški, labai mandagūs, nelaikė studentų žemesne kasta, 

elgėsi pagarbiai. Žodžiu buvo puikaus elgesio, bendravimo pavyzdys. 

Neįdomiausia buvo akušerijos katedra. Dirbo ten du dėstytojai: Austrijoje mokslus baigęs doc. Jurgis 

Pavinkšnis ir LVA auklėtinis ir Leningrado buvęs aspirantas Liucijus Miliauskas. Pavinkšnis buvo uždaro 

charakterio, nebendraujantis žmogus. Specialistas buvo geras, bet pedagogas – nelabai koks. Bendrųjų paskaitų 

jis neskaitė, vedė praktikos darbus. Didelio autoriteto tarp studentų neturėjo. Liucijus Miliauskas tuo metu buvo 

jaunas dėstytojas, komunistų partijos sekretorius. Jis mums skaitė paskaitas, pas jį ir akušerijos egzaminą 

laikėme. Nedaug ir jis su studentais bendraudavo. Mėgo pasigirti apie sėkmingas medžiokles, apie pergudrautus 

kolegas, o šiaip į viską žiūrėjo labai skeptiškai ir tik savo nuomonę laikė teisinga. 

Ketvirto kurso pavasario semestras buvo gerokai trumpesnis, nes jau balandžio mėnesį išvažiavome į 

ilgąją keturių mėnesių trukmės gamybinę praktiką. 


