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LVA STUDIJOS 

Į praktiką išvažiavome balandžio pabaigoje. Važiavau vėl į Platelius. Norėjau būti arčiau namų, o ne to 

jau buvau pažįstamas su aplinka, su vet.apylinkės vedėju Kokanausku, su sanitarais. O ir tiesioginio 

veterinarinio darbo čia netrūko – vet.apylinkės aptarnavo septynis kolchozus ir tik viename jų buvo vet.felčeris, 

baigęs Klaipėdos technikumą. Kitur vet.darbą dirbo paprasti žmonės, net kursų jokių nebaigę. Jie vadinosi 

vet.sanitarai. Per daugelį darbo metų jie buvo įgiję tam tikrų įgūdžių, mokėjo suleisti vaistus į raumenis, po oda, 

dar šį tą mokėjo atlikti, bet dažniausiai, susirgus gyvuliui, atvažiuodavo į apylinkę. Dažniausias svečias buvo 

Platelių kolchozo, tada vadinamo „Pirmūnu“ vet. sanitaras Antanas Varslauskis. Aukštas, padžiūvęs, 

gunktelėjęs, beveik visada besišypsąs Antanas, atvažiuodavo iš savo namų Beržore beveik kasdien. Vis kokių 

nors bėdų vejamas. Mėgo pasikalbėti, papasakoti ne tik apie gyvulių ligas, bet ir apie save, apie savo gyvenimą. 

Atvažiuodavo jis arkliu, pakinkytu į darbinį vežimą, kuriame laikė medinę dėžutę su vaistais ir instrumentais. 

Svarbiausias instrumentas buvo švirkštas, kurį laikė suvyniojęs į drobinį skudurėlį, o adatas švirkštui laikė 

įsmeigęs į švarko atlapą. Rašyti jis mokėjo, bet nemėgo. Ne kiek ir to rašymo reikėjo – užssirašydavo susirgusių 

arba nugaišusių paršelių numerius. Sunkiausia jam buvo su vaistų pavadinimais. Pirmą skiemenį pasakydavo, o 

toliau – sava kūryba. Pradžioje nesuprasdavau apie ką jis kalba, paskui – pripratau ir puikiai susikalbėdavau. 

Sužinojau, kad jo Sulpampam yra Sulfantrolis ir pan. Geras ir paslaugus buvo Antanas Verslauskas. Mudu gerai 

sutarėme. Dalijomės patirtimi, nors tos patirties tada pas mane beveik jokios nebuvo. Gana daug iš jo sužinojau. 

Prisimenu, kai mane nusivežė žmogus prie jo gaištančios karvės, visiškai pasimečiau. Nudaviau, kad reikia 

grįžti atgal pasiimti reikiamų vaistų. Tikėjausi grįžęs rasti gydytoją ir su juo pasitarti. Deja, gydytojo nebuvo. 

Laimei, tuo metu atvažiavo Antanas Varslauskis. Papasakojau jaaam situaciją. Antanas tuojau pat man ir 

diagnozę nustatė ir ką daryt reikia patarė. Įsidėjęs vaistų į savo krepšelį jau drąsiai išdūmiau atgal pas ligonį. 

Pasveiko karvė. O mano autoritetas to kaimo žmonių akyse šoktelėjo iki debesų. Tada kaimo žmonės buvo labai 

draugiški: atsitikus nelaimei susirinkdavo ir artimesni, ir tolimesni kaimynai – gal ką padėti reikia. O tada, 

gulinti ir beveik nebejudanti karvė po porosss valandų pati atsistojo po mano vaistų suleidimo. Tada pirmą kartą 

susidūriau su pieningų karvių liga – parezė po apsiveršiavimo, žmonių vadinama paralyžiumi. Paskui daugybę 

kartų teko reikalų su ja turėti. Bet tą pirmąjį kartą tą karvę išgelbėjo Antano Varslauskio patarimai. Liko 

patenkintas jisai, kai papasakojau ir jam padėkojau. Ir daugiau dar reikalų mudu turėjome. Prašydavo jis manęs, 

kad važiuočiau su juo tai pas tokį, tai pas kitokį ligonį. Dardėdavom su juo vežime susėdę, kai tik laiko 

turėdavau. 
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O pavasaris – didžiausių darbų metas. Dėl blogų pašarų po žiemos nusilpę gyvuliai dažnai sirgdavo, 

gaišo paršai fermose. O kiekvieną gaišeną reikia išskrosti, nustatyti gaišimo priežastį ir skrodimo protokolą 

surašyti. Paršai, kaip paršai, bet dideni gyvuliai – karvės ar arkliai kai nugaišta – daug sunkiau būna. Čia jau 

neužtenka pilvą prapjauti ir žvilgtelėjus į žarnas ar plaučius diagnozę nustatyti. Nes paršeliai gaišo arba nuo 

žarnų arba nuo plaučių uždegimo. Stambiesiems gyvuliams – sudėtingesnės diagnozės. 

Gegužės mėnuo Plateliuose visada nuostabus. Ežere ištirpsta ledas, pakrantės krūmuose sučiulba 

grįžusios lakštingalos. Tik mokėk matyti, mokėk klausytis. Tais metais pavasaris buvo ankstyvas, jau balandžio 

mėnessį prasidėjo sėja. Ruošėmės tuo metu svarbios šventės – gegužės pirmosios iškilmėms. O iš sėjos laukų į 

veterinariją atvedė du pačius gražiausius susirgusius baltakarčius arklius. Sėjėjai pavaišino juos sėjamais 

grūdais, kurie, pasirodo, buvo beicuoti – t.y. apdoroti specialiais chemikalais, apsaugančius grūdus nuo ligų. 

Arkliams jie labai pakenkė: pradėjo diegliuoti – t.y. gulė ant žemės, voliojosi, spardėsi. Taip arkliai reaguoja į 

skausmą viduriuose. Darėme viską, ką tik žinojome, ką tik išmanėme. Vet.gydytojas Kokanauskas išvažiavo į 

svečius, palikęs mus su sanitaru Petru Razmu. Vos ne iki paryčių mudu budėjome prie šių arklių, juos 

vedžiodami, masažuodami, leisdami tai vienus, tai kitus vaistus. Niekais nuėjo ir mūsų šokiai ir kiti šventiniai 

renginiai. Deja, arklių išgelbėti nepavyko. Dažnai prisimenu šią gražią pavasario naktį, tylią, pilną lakštingalų 

trelių ir pilną mudviejų su Petru rūpesčio – ką dar galėtume padaryti, kad pasveiktų mūsų ligoniai. 

Dar daugybę kartų teko atsisakyti vienokių ar kitokių malonumų vardan darbo, juo labiau, kad ir gyd. 

Kokanauskas mielai pasinaudodavo manimi, pasiųsdamas mane prie sunkesnių ar nemalonesnių darbų, o pats 

likdavo namuose ar išplaukdavo į ežerą pažvejoti. Mano buvimas čia naudingas buvo ir namams. Mamutei 

nereikėjo rūpintis sklypelio suarimu, bulvių pasodinimu ar kitais darbais. Be to ir aš buvau įdarbintas felčerio 

etatu, todėl šiek tiek pinigėlių užsidirbau, o retkarčiais ir už gydymo paslaugas vieną kitą rublį gaudavau. Gyd. 

Kokanauskas buvo baigęs mūsų akademiją prieš penkerius metus, ir prieš porą metų vedęs. Jo žmona Zita, graži 

ponia, kietai laikė daktarą ant pavadžio. Jeigu grįždavo į namus vėlai – užrakindavo duris ir į namus 

neįsileisdavo. O vėlai grįždavo dažniausiai gerokai išgėręs. Ne vieną sykį daktaras atvažiuodavo vėlai naktį pas 

mane, prašydamas, kad važiuočiau kartu su juo pas jį – tada Zita įleidžia į namus ir daktarą. Na, o kai Zita 

atsigulė ligoninėn gimdymui – tada daktarėlis tai pauliavojo kaip reikiant. Kartais atėjus į darbą dar jo 

nerasdavau grįžusio, arba skųsdavosi galvos skausmais ir griūdavo į lovą, paliepęs man vienam su darbais 

tvarkytis. Man tai patikdavo – galėjau jau savarankiškai dirbti, nes jau buvau gerokai išprusęs, o be to turėjau ir 

nuoširdžius konsultantus - sanitarus Antaną, Petrą ir kt. Galiausiai gyd. Kokanauskas išėjo atostogų, tai dirbau 

visą mėnesį visai vienas su savo sanitarais. Ir visai neblogai mes tvarkėmės. 

Rugpjūčio mėn. teko grįžti į akademiją. Visą mūsų kursą vežė mėnesiui į Kaliningrado sritį – 

kariuomenės stažuotėn. Susirinkome važiavimo išvakarėse. Vieni kitų pasiilgę, visi pilni įspūdžių bendrabutyje 

tie, kurie čia gyvenome. Patalynės nedavė – vienai nakčiai nereikia, apsieisite – taip nutarė komendantas. 
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Susėdom ant geležinių lovų- nei čiužinių nedavė. Dzūkeliai – iš lagaminų išsitraukė samanės butelaitį, 

papjaustė lašinukų ant laikraščio. Sėdim ant lovų, kalbamės, dainuojame. Atėjo ir svečių – iš kitų kambarių 

draugeliai. Ir šie su lauktuvėmis. Sėdime, juokaujame, dainuojame. Mūsų kambaryje visada dainos 

skambėdavo. Taip ir šį kartą. 

Staiga atsidaro durys ir į kambarį įžengia rektorius Jonas Šulskis, ūkio reikalų prorektorius Miliutis ir 

komendantas Žabas. Visi nustėro iš nuostabos. 

- Rektoriui įėjus, atsistoti reikia! – piktai riktelėjo rektorius. Visi pašokome ant kojų. Gražų vaizdą 

pamatė rektorius: kambarys prirūkytas, ant stalo buteliai, ant laikraščio – lašiniai, svogūnai, pritrupinta duonos 

ir ant lovų atsidrėbę studentai. Rektorius piktai iš eilės kiekvieno, įvardydamas pavarde, paklausė: - 

Bendrabutyje gyveni? Ir išeidamas drėbė: - Nuo šiol jums bendrabutyje vietos nėra! Viso gero! 

Likome nustėrę, stebėdamiesi Rektoriaus atmintimi, per tris metus neužmiršusiu mūsų pavardžių. Naktį 

praleidome kalbėdamiesi. Dainuoti noro nebebuvo. Rytojaus dieną visus būsimus penktakursius susodino į 

autobusus ir, lydint karinio parengimo karininkams papulkininkiams Valiui, Gaižučiui, trečiojo pavardės 

neprisimenu, išvažiavome į Kaliningrado srities miestą Gusevą, buvusią Gumbinę. Buvęs gražus miestas, dabar 

baisiai apleistas. Ant kai kurių namų stogų auga berželiai. Daugybė griuvėsių. Pirmiausia nuveža į kažkokį 

nuošalų parką. Čia pastatyta didžiulė palapinė – lauko pirtis. Visi nusirengiame ir išsimaudome, paliekame savo 

drabužius ir apsirengiame mums duotomis  rusiškomis kareivių uniformomis. Vos beatpažįstame vieni kitus – 

visi suvienodėjame. Iš čia atveža į kareivines, dar vokiečių statytus raudonų plytų trijų – keturių aukštų 

statinius, būdingo vokiško stiliaus. 

Kareivinių apsupta didelė asfaltuota aikštė, po kurią marširuoja rusų kareiviai, rėkauja jų vyresnieji. 

Mus nuveda už kareivinių į krūmokšniais apsaugusią pievą, kur pastatytos palapinės. Čia mes gyvensime visą 

mėnesį. Paskirsto mus po palapines, paskirsto į atskirus karinius padalinius, pristato mums mūsų vyresniuosius 

iš būtinosisos tarnybos kareivių. Ateina ir karininkai – mūsų būsimieji viršininkai. Jie ruoš mus ne tik karinių 

mokslų srityje, bet ir ideologiškai apdoros – nes ateinantį sekmadienį mums teks duoti karinę priesaiką. 

Nuvedė į valgyklą pietauti: aliuminiai bliūdeliai, gerokai sulankstyti, nelabai švarūs. Tokie pat šaukštai. 

Ant stalo pastato didelį puodą kažkokios sriubos su mėsgaliais ir puodą košės iš perlinių kruopų. Pamėto 

suraikytos forminės duonos. Pavalgėme. Užteko. Nepriminenu ką daugiau tą dieną veikėme, bet čia visos 

dienos daugmaž vienodos buvo. Keldavo anksti, vis tuo pačiu laiku. Pusnuogiai bėgdavome prie upės už kokio 

kilometro. Ten prausiamės ir vėl bėgame atgal. Apsirengiame ir rikiuotėje einame į valgyklą. Pusryčiams košė, 

dažniausiai grikių, sorų ar perlinių kruopų, arbata su riekute duonos. Atgal prie palapinių. Čia ateina karininkai 

kurie veda mus į laukus, kur vyksta užsiėmimai – taktikos, šaudymo ar kitokios pratybos. Po to – grįžtame 

pietų, valanda poilsiui ir vėl pratybos iki vakarienės. Ir taip kasdien. Nelabai geri mes kareiviai buvome. 

Nelabai ir klusnūs. Vienas iš karininkų bandė mus geresnius padaryti. Nepavyko. Grįžtant iš užsiėmimų liepė 

dainuoti. Tylime. Dar kartą liepė. Tylime. Atsivertęs sąrašą pašaukė kažką iš mūsų ir liepė jam dainą užvesti. O 
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tas savo gyvenime nedainavęs, kažką užbliovė, mūsų visi vos neiškrito iš juoko. Užpyko aficierius. Liepė 

visiems bėgti. Risnojame. Liepia greičiau. Mes – risnojame. Vėl sustabdė. Liepė užsidėti dujokaukes ir bėgti. 

Risnojame, trūksta oro. Vienas sustoja ir atsisėda, kitas, trečias. Sustojome visi. Putoja iš pykčio mūsų vadas, o 

mes stovime rimti ir ramūs. Vėl liepia dainuoti. Tyla. O šis incidentas buvo mūsų priesaikos išvakarėse. 

Pavakary iš Kauno atvažiavo mūsų akademijos karinės katedros vedėjas generolas Urbšas. Atėjo jis su gausia 

palayda, kur buvo ir mūsų „kankintojas“, apžiūrėti mūsų stovyklos. Jam ir papasakojome apie šios dienos 

incidentą. Kalbėjome lietuviškai. O generolas jau rusiškai visai palydai pareiškė, kad mes nesame eiliniai 

kareivėliai, kuriuos galima vaikyti ir versti pilvais šliaužti, o būsimieji karininkai ir paprašė elgtis su mumis 

griežtai, bet pagarbiai. Šis karininkas daugiau mums nebepasirodė, o ir incidentų daugiau jokių neturėjome. 

Dainuodavom ir rikiuotėje, bet tik tada, kai norėjome. Dar kažkuris karininkas bandė mums 

priekaištauti, kad dainuojame lietuviškas dainas. Paaiškinome, kad nemokame rusiškų dainų. Pažadėjo mus 

pamokyti, bet nebespėjo, kol čia buvome. 

Po priesaikos mus surikiuotus išvedė į miestą. Per miestą žygiavome dainuodami. Dainavome gerai, 

turėjome gerų dainininkų. Traukiame iš visų plaučių ne visai padorią dainą apie Rapolą „Ėjo mergos per balas“. 

Žmonės ploja ant šaligatvių sustoję. Mes – patenkinti dar garsiau dainuojame. Vienoje vietoje sustojusios 

moterys: „O! Lietuviai!“ Tuojau nustojome dainuoti ir užtraukėme kitą dainą. Jau tinkamą viešam naudojimui. 

Paskui kalbėjome, savo tarpe, kad gi ir čia lietuvių esama, ne vien ruseliai, kurių čia daugybė privažiavusių. 

Nuvedė mus tada pramogai – pažiūrėti futbolo rungtynių. Blankios ir neįdomios jos buvo tarp dviejų karinių 

dalinių komandų. Nelabai jas ir žiūrėjome. Išėjome į miestą paslampinėti, o rungtynėms baigiantis vėl 

sugrįžome. Šiaip jau tiek miesto, tiek apylinkių vaizdas čia buvo apgailėtinas. Viskas – kariniams reikalams. 

Nei ariamų laukų, nei pasėlių, nei gyvulių – nieko čia nematėme. 

Tik tankodromai, radarų stotys, šaudyklos ir t.t. O buvo čia anksčiau Vokietijos grūdų aruodas. Apie tai 

priminė tik melioracijos grioviai, akmenimis grįsti medžiais apsodinti keliai ir keliukai, pastatų griuvėsiai, sodų 

likučiai. 

Pagaliau baigėsi mūsų stažuotės laikas. Vėl buvome išmaudyti, persirengėme savais drabužėliais. 

Kariškiai palydėjo mus į geležinkelio stotį, sutvarkė dokumentus. O mes – sėdome į vagonus ir grįžome į 

Kauną. 

Rytojaus dieną einame pas Rektorių aiškintis ir atsiprašyti. Gaila prarasti bendrabutį. Nedrąsiai 

įsėliname į Rektoriaus kabinetą. Pasisveikiname. 

- Na, vyrai, ką pasakysite? – klausia Rektorius. 

- Tai atėjome pasiaiškinti – lemename.  

- O kas jums neaišku. Tai aiškinkitės! – žiebia rektorius. 

- Kažką bandome vėl lementi, lyg ir atsiprašinėti. 

- Man tai viskas aišku. Jums bendrabučio nėra. Viso gero, - kaip kirviu nukirto rektorius. 



 5 

Išėjome it musę kandę. Reikės ieškotis kambario. Dar turėjau vilties gauti bendrabutį per komendantą 

Žabą. Bent porą metų buvau bendrabučio tarybos narys, tikėjausi komendanto gerumo. Deja. Leido dar keletą 

naktų pernakvoti, kol kambarį susirasiu. Kitiems geriau pasisekė – vienus užstojo pučiamųjų orkestro vadovas, 

kitus sporto treneriai. Likome dviese nelaimėliai: aš ir Romutis Gaučas.  

Pavyko rasti kambariuką gana patogioje vietoje Varnių gatvėje. Kambarėlis antrame aukšte, atskiras 

įėjimas, apšildomas malkomis, greta dar du kambarėliai – viename gyvena vairuotojas, kitame – siuvėjas, 

dirbantis fabrike sukirpėju. Abu viengungiai vyrai. Ir mudusu Romu čia įsikūrėme. Sąlygos mokymuisi buvo 

geros.Tylu. Dažniausiai būdavau vienas. Romas eidavo pas draugus lošti kortomis pokerio. Kartais negrįždavo 

kelias dienas. Kambario kaimynai – vairuotojas lenkas Kazimieras grįždavo vėlai, o siuvėjas Pranas, grįžęs iš 

darbo, persirengdavo ir išeidavo pas savo panelę. Kartais kaimynai – vienas arba kitas suruošdavo išgertuves su 

savo draugeliais arba panelėmis. Tada kviesdavosi ir mus. Aš turėdavau atsinešti gitarą ir linksminti jų 

kompaniją. Kazys mėgdavo išgėręs pamokslauti: kokie mes esame kvailiai – mokomės, smegenis džioviname ir 

vistiek niekada tiek neuždirbsime, kiek jis, baigęs septynias klases. Užsidirbdavo jis tikrai nemažai. Ne kartą 

vedėsi mus į restoraną, vaišindavo ir pamokslaudavo. Geros dūšios buvo – atvežė pilną savivartį sunkvežimį 

anglių, kuriomis kūrenome savo krosnį visą žiemą. Nepaėmė nei rublio. Atsieit – man nieko nekainavo, tai 

nieko nereikia. Šiaip gerokai primityvus buvo, bandydavo mandrokai pakalbėti, laikas nuo laiko įterpdamas 

rusiškus keiskmažodžius. Pranas buvo ramesnsis, tykus žmogus, ruošėsi vedyboms, retkarčiais atsivesdavo savo 

panelę.  

Mokiausi daug, nes artėjo valstybiniai egzaminai. Skolų neturėjau. Stengiausi viską laiku susitvarkyti. 

Laiko buvo daugiau, negu gyvenant bendrabutyje, kur vis užeidavo tai vienas, tai kitas – su reikalais, o kartais 

visai be reikalo. Čia buvau savo laiko šeimininkas. Šeštadieniais kartais nueidavau į šokius akademijoje. 

Pavasariop išssikraustė Romas. Prisiprašė į bendrabutį. Likau visai vienas, mėgavausi ramybe. Juo labiau, kad 

Romas pradėjo savo kortuotojus atsivesti. Ne sykį grįžęs iš paskaitų radau belošiančią kompaniją – kambarys 

sujauktas, baisiausiai prirūkytas. Apsidžiaugiau likęs vienas.  

Dar prieš valstybinius egzaminus iš Žemės ūkio veterinarijos valdybos atėjo raštas apie vietas, kurioms 

reikalingi veterinarijos gydytojai. Galėjome rinktis mums patikusias ir jose atidirbti tris metus. Iš rajonų 

atvažiavusieji rinkosi savus rajonus, tačiau nemaža dalis rinkosi miestus. Susidarė geroka konkurencija. Aš 

seniai žinojau, kur noriu dirbti: - namuose, arba bent arčiau namų. Todėl užsirašiau į Plungės rajoną. Sąraše 

nebuvo nurodyta konkreti vieta, tik buvo nurodyta, kad bus suteiktas butas. Taigi žinojau, kad dirbsiu 

kažkurioje Plungės rajono veterinarijos įstaigoje, kad turėsiu kur gyventi. 

Vieną po kito laikiau valstybinius egzaminus, fotografavomės būsimąjai vinjetei, kur į vieną didelę 

nuotrauką sudedamos visų kurso draugų, o taip pat ir dėstytojų nuotraukos. Ruošėmės ir išleistuvėms – bendrai 

viso kurso ir dėstytojų vakarienei. Buvo daugybė darbo ir daugybė rūpesčių. Mokiausi daug. Užtat ir egzaminus 

laikiau sėkmingai vieną po kito. Pagaliau – viskas. Studijos baigtos. Egzaminai išlaikyti.  
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Iškilmingas diplomų įteikimas vyko pirmoje auditorijoje. Tos pačios dienos vakare vyko ir išleistuvės 

sporto salėje, mūsų studijų metais pastatytoje prie rekonstruotos buvusios arklidės. Dalyvavo visi kurso draugai, 

didelė dalis dėstytojų. Valgėme, gėrėme, daug dainavome, šokome. Dauguma absolventų buvo su antrosiomis 

pusėmis ir žmonomis, draugėmis, būsimosiomis žmonomis. 


