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PIRMIEJI DARBO METAI 

ALKSNĖNAI 

Grįžęs iš Kauno į Platelius po studijų, neilgai ilsėjausi. Gal savaitę, gal dar mažiau. Prisistačiau į 

Plungės rajono veterinarijos tarnybą vyriausiam veterinarijos gydytojui Pranui Tamašauskui. Jis buvo baigęs 

mūsų akademiją prieš 10 metų, čia pradėjo dirbti, čia vedė ir visą dešimtį metų dirbo vyriausiuoju. Tai buvo 

geras žmogus, geras soecialistas, atsidavęs veterinarijos darbui. Darbuotojams buvo reiklus ir griežtas. Mane 

priėmė maloniai, net sakyčiau, tėviškai. Papasakojo apie padėtį rajone, apie sunkumus darbe, apie specialistų 

stygių. Ir iš tiesų – visame rajone buvo keturi veterinarijos gydytojai. Kiti – felčeriai, baigę Klaipėdos arba 

Gruzdžių žemės ūkio technikumus arba tik kažkokius kursus. Akademiją baigę buvo pats Tamašauskas, Platelių 

vet.apylinkės vedėjas Kokanauskas, Šteikių tarybinio ūkio vet.gydytojas Jazdauskas ir Alksnėnų vet.apylinkės 

vedėjas Julijonas Bukys. Pastarasis buvo Tamašausko mokslo draugas, kartu atvažiavęs į Plungę. Jis dirbo 

Plungės Mašinų ir traktorių stoties vet.gydytoju, o tas stotis panaikinus tapo veterinarinės apylinkės vedėju, bet 

atlyginimą ir kitokias privilegijas, turėtas ankstesnėje darbovietėje jam paliko. Paliko ir lengvąjį automobbilį 

„Pobiedą“, kuria jis važinėjo. Kažin ar dėl to automobilio ir kilo konfliktas tarp J.Bukio ir P.Tamašausko. 

Konfliktas peraugo į teisminius ginčus. Galiausiai automobilis liko Bukiui, bet dirbti kartu su Tamašausku 

Bukys nebegalėjo. Atsistatydinęs iš pareigų Bukys įstojo į neseniai įkurtą Lietuvos veterinarijos mokslinio 

tyrimo institutą Kaišiadoryse ir iš Plungės rajono išsikraustė. 

Buvusią J.Bukio vietą Alksnėnų veterinarijos apylinkėje Tamašauskas man ir pasiūlė. Sėdome į 

automobilį „Moskvič“, kuriuo važinėjo Tamašauskas ir išvažiavome apžiūrėti naujosios mano darbovietės. 

Alksnėnų veterinarinė apylinkė buvo už 5 km nuo Plungės. Įsikūrus gražioje Vilūno sodyboje Vilūnas 

prieškaryje dirbo Klaipėdoje prie sviesto eksperto ir iš Alksnėnų traukiniu važinėjo į darbą. Arkliu 

nuvažiuodavo į Alksnėnų geležinkelio stotelę, o vakare vėl grįždavo namo. Ūkio reikalus tvarkė žmona ir 

samdiniai. Matyt neblogai tvarkė, nes ūkis buvo labai tvarkingas. Dar visai naujas namas su keturiais 

kambariais, dviem virtuvėm. Užvažiuojamas, iš didžiulių akmenų sumūrytas tvartas su šoniniu priestatu 

pašarams, stacionariais gardais kiaulėms, molinis svirnas su dviem kamarom miegojimui ir vištidė kitame gale, 

netoli namo – malkinė su duonkepe krosnimi, šalia – lauko tualetas. Toliau, ūkinio kiemo gale gana didelė 

medžio lentų daržinė. Prie tvarto stovėjo nemaža betoninė siloso duobė. Į sodybą nuo vieškelio vedė didžiuliais 

klevais apsodintas keliukas. Namą supo didelis 1,5 ha sodas, apsodintas jau paaugusiomis eglėmis. Į pietų pusę 
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sodas leidosi nestačiu šlaitu, kuris atsirėmė į nemažą tvenkinį. Netoli nuo namo stovėjo šulinys, gana gilus, o 

priešais namą, tarp didžiulių klevų – apleistas, bet gražus koplytstulpis, išdaužytais stiklais, nusvirusiu bokšteliu 

su metaline saulute – kryžiumi. Koplytėlėje buvo išlikusių porą skulptūrėlių: viena – Marijos, kita – jaučiais 

ariančio Šv. Izidoriaus. Name vieną kambarį su atskiru įėjimu per įstiklintas gonkas užėmė veterinarijos raštinė, 

o vienam kambarėlyje ir virtuvėlėje į kiemo pusę gyveno Bukio brolis Antanas, jo sūnelis – šešiametis Rimutis 

ir mama. Antanas buvo išsiskyręs su žmona, o sūnų Rimutį augino kartu su savo mama. Antanas dirbo 

vet.apylinkės arklininku, nes tuo metu vet.apylinkės susisiekimo priemonė buvo arklys. Čia arklys buvo sarta 

kumelė, Magdutė, gerai prižiūrima ir protinga. Buvo ir balnas, ir vežimas. 

Išėjus Juliui Bukiui, čia dirbo Klaipėdos ūkio technikumo auklėtinis Brasas. Buvo dar viena darbuotoja 

– sanitarė Darina Lūžaitė, gyvenanti kitoje kelio pusėje senoviniame name kartu su savo sesrimi Birute. 

Su Tamašausku apžiūrėjome raštinę, man priklausančią erdvią virtuvę ir du kambarius. 

Visą laiką įsivaizdavau, kad dirbsiu Plateliuose. Deja Kokanauskas nė nežadėjo niekur kraustytis. 

Tačiau lyginant varganą Platelių veterinarijos trobelę su Alksnėnais – čia buvo tiesiog rūmai. O dar sodas! O 

ūkiniai pastatai ir visa kita. 

Grįžau iš Plungės į Platelius laimingas, pasakojau Mamutei apie patirtus įspūdžius. Tačiau padariau 

didžiulę klaidą. Kai Tamašauskas mane supažindino su mano kolega, būsimu pavaldiniu Brasu, šis pradėjo 

bėdavoti, kad neturi kur gyventi. Turi kažkokį mažą kambarėlį, o neseniai gimė dukrelė. Žodžiu gyvenimo 

sąlygos baisiai blogos. Taigi gal galėtų jis Alksnėnuose atsikraustyti į man priklausantį butą, o man paliktų 

mažesnį galinį kambarėlį. 

Nepagalvojęs leptelėjau – tegu kraustosi. Taigi žodis – ne žvirblis. Pasakei ir nepagausi. Grįžtant į 

Plungę jau Tamašauskas perspėjo: kažin ar gerai padarei? 

Mamutė taip pat nepritarė šiam mano leidimui. Patarė rytojaus dieną važiuoti ir atšaukti šį leidimą. 

Taip ir padariau. Bet Brasas buvo gudresnis už mane. Radau jau juos įsikūrusius ne tik su žmona, dukra 

ir seseria, bet ir savo karvę jau buvo pririšęs ir ganė sode. 

Dėl šios klaidos ne kartą teko gailėtis. 

Taigi, liepos mėn. apie vidurį pradėjau darbą Alksnėnų veterinarinės apylinkės vedėju. Buvo 

sekmadienis. Vyko kažkokia šventė Plateliuose. Visos sovietinės šventės vykdavo mūsų žemėje už daubos, kur 

buvo pastatyta medinė laivą įmituojanti estrada. Ten nuėjęs pasiteiravau ar nėra atvykusių iš Alksnėnų. Kažkas 

parodė, kur Alksnėnų delegacija. Susipažinau su Alksnėnų kolchozo pirmininku Useliu, kuris mielai sutiko 

mane pavežti į Alksnėnus. Į jų sunkvežimį įsidėjau sudedamą lovelę (raskladušką), lagaminėlį su drabužėliais ir 

patalynę ir išvažiavau į pirmąją savo darbovietę. Atvažiavau jau vėlai vakare. Tada ir pajutau pirmąjį 

nepatogumą, kai į savo kambarėlį turėjau eiti per jau bemingančių Brasų kambarį. 

Sekančią dieną jau buvo tikra darbo diena. Brasas čia jautėsi šeimininkas, o aš - lyg jo pavaldinys. Iš 

tiesų nepažinojau nei žmonių, nei padėties ūkiuose, o padėtis buvo labai bloga.  
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Mano aptarnaujamą zoną sudarė penki kolchozai. Nei viename nebuvo veterinarijos specialisto. Visuose 

ūkiuose galvijų fermose buvo diagnozuota tuberkuliozė. Nei viename ūkyje dar nebuvo paimti kraujo mėginiai 

galvijų bruceliozei diagnozuoti. 

Nebuvo nei vienos dienos, kad neatvežtų sanitarai nugaišusių paršelių, kuriuos reikėjo išskrosti, 

nustatyti diagnozę, parašyti skrodimo protokolą. Netritos buvo ir gyventojų karvės tuberkuliozės bei bruceliozės 

atžvilgiu. Darbų buvo daugybė susikaupę, nes, išeidamas iš darbo Bukys, nei likęs vienas Brasas, nesiskubino 

su darbais. Mieliau važiuodavo pas susirgusius gyventojų gyvulius, nes ten gaudavo papildomą užmokestį. O 

gyvulių gyventojai turėjo daug. Nebuvo šeimos, kuri neaugintų karvės, o kartais ir dviejų, dar ir prieauglį, dvi ar 

tris kiaules. Karvė buvo pagrindinis kolūkiečio pajamų šaltinis: pieną nešdavo į pieninę ir kas mėnesį gaudavo 

šiek tiek pinigų. Pardavę nušertą buliuką ar bekoną – dar papildydavo piniginę. Gyvulių žmonės būtų laikę ir 

daugiau, bet tuometiniai sovietiniai įstatymai leido kolūkiečių šeimai laikyti vieną karvę ir prieauglį. Nelengva 

buvo ir pašarų žiemai pasiruošti, užtat buvo nušienaujamos visos pakrūmės, grioviai ir pagrioviai. Kolūkiečių 

laikomų gyvulių skaičius buvo didesnis negu kolūkių. Na, o susirgusius gyvulius gydydavo kolūkių sanitarai, 

dažniausiai bemoksliai, arba kelių savaičių kursus baigę. Tik sunkesniais atvejais buvo kviečiami vet.gydytojai. 

Mano aptarnaujamoje zonoje dirbo penki sanitarai, kiekvienas vis kitoks tiek savo charakteriu, tiek patirtimi, 

tiek sugebėjimais. 

Pats vyriausias buvo Gondingos kolūkio sanitaras Benetis. Stambus, tvirtas apie 60 metų vyras, tikras 

žemaitis, lėtapėdis, lėtakalbis. Gyveno jis Kaušėnų kaime senoviškoje žemaitiškoje sodyboje su savo žmona ir 

augintine mergaite. Savo vaikų jie neturėjo. Jis buvo baigęs sanitarų kursus, apsėklintojų kursus, buvo nelabai 

raštingas, bet buvo orus, išdidus, pasitikintis savimi, didžiavosi savo sanitaro specialybe, nuduodavo žinovą, 

nors neretai gerokai suklysdavo, užtat po metų  Benetį iš darbo atleido, o į jo vietą paskyrė gerokai jaunesnį 

Gedmontą. Šis iš viso apie veterinariją nieko neišmanė ir atlikdavo tik tai, ką jam pasakydavau: suleisdavo 

vaistus ir pan.  

Neilgai ir Gedmontas „daktaravo“. Jį paaukštino pareigose – paskyrė brigadininku, o sanitaru patapo 

Stončius. Jis taip pat veterinarijos atžvilgiu buvo visiškai žalias. Prieš tai Stončius buvo parduotuvės vedėjas ir 

pardavėjas. Parduotuvė buvo įsikūrus jo paties name. Palikęs parduotuvę dukrai ir žmonai, Stončius tapo 

kolūkio „daktaru“. Buvo jis klusnus, sąžiningai atlikdavo viską, ką jam pavesdavau. Net pataikaudavo, 

pasigerindavo, į dukros vestuves pakvietė. Sunkus šiame kolchoze buvo sanitaro darbas: daug ligų, blogos 

patalpos. Ypač daug sirgo kiaulių: drėgnos ir šaltos patalpos buvo pagrindinė paršelių kvėpavimo organų ligų 

priežastis. Plaučių uždegimai, pleuritai, bronchopneumonijos išžudydavo pusė visų gimusių paršelių. Panaši 

padėtis buvo visuose kolchozuose, tuo metu vadintuose kolūkiuose iš dviejų žodžių – kolektyvinis ūkis. 

Stončius kasdien ateidavo į raštinę, pranešdavo apie padėtį fermose, klausdavo patarimų, kaip vienu ar kitu 

atveju pasielgti, o jei būdavo sudėtingesnis ligos atvejis, atvažiuodavo arkliu ir mane arba Brasą išsivešdavo 

prie sergančio gyvulio. 
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Alksnėnų kolūkio sanitaras buvo Urbonas, kilęs nuo Platelių iš Paežerės Rūdaičių kaimo. Tai buvo 

tvirtas apie 40 metų vyras, menkai raštingas, bet stiprus fiziškai. Kai reikėdavo fizinės jėgos tramdant gyvulius, 

Urbonas buvo patikimas vyras. Pažinojau jo brolį dar iš pradinės mokyklos laikų: jis buvo toks pat tvirtas ir 

stiprus, bet buvo protiškai nestabilus. Kai užeidavo ligos paūmėjimai, ateidavo į Platelius, rėkaudavo, 

vaikydavo ir gąsdindavo vaikus. Bijodavome jo ir, Urbonui pasirodžius miestelyje, bėgdavome slėptis į klasę. 

Drąsesnieji eidavo jo paerzinti, o paskui – sprukdavo slėptis arba į parduotuvę, kur visada būdavo žmonių, arba 

į mokyklą.  

Vėliau Urboną atleido iš sanitaro pareigų, o sanitaru paskyrė Leleiugą, aukštą liesą vyrą, pastoviai 

besiskundžiantį skrandžio negalavimu ir nuolatos geriantį sodą, kurią laikydavo švarko kišenėje. Leliuga buvo 

kilęs iš Plungės, jaunystėje žaidė futbolą Plungės komandoje, o dabar gyveno Alksnėnuose, buvo vedęs našlę. 

Leliuga bene pats pirmasis Alksnėnuose nusipirko televizorių, kurį vėliau pardavė mums. Neprisimenu 

televizoriaus pavadinimo, buvo jis nedidelis, metalo alpavlkalu, nedideliu ekranu, bet rodė pakankamai ryškiai. 

Leliuga buvo pats raštingiausias iš mano sanitarų, tačiau veterinarijos reikaluose buvo visiškai tamsuolis: 

injekcines adatas nešiodavosi švarko atlape įsismeigęs, o švirkštas buvo laikomas švarko kišenėje. Dirbo jis ir 

apsėklintojo darbą. Sėklinti karves jis išmokė ir savo žmoną, kuri atlikdavo šį darbą, kai Leliuga būdavo girtas, 

arba kai sirgdavo po išgertuvių. 

Kitas mano sanitaras ir įdomus žmogus buvo Jonikas. Jis taip pat buvo ir veterinarijos sanitaras ir 

sėklintojas. Šis buvo nebe jaunas apie 60 metų žmogus. Jis dirbo „Komunizmo aušros“ kolchoze, aapėmusiame 

keletą kaimų: Norvaišius, Liepgirius ir kt., nuo pat Minijos ligi Šateikių tarybinio ūkio. Jonikas su savo 

žmonike, žvitria moteriška, nediduke, kaip ir pats Jonikas, gyveno vienkiemyje, senoviškame ūkyje. Tuo metu 

dar daug ūkių turėjo pirmykštį, būdingą Lietuvos kaimo ūkių išvaizdą: gyvenamasis namas, daugiausiai dviejų 

galų troba, gana erdvus tvartas, daržinė ir t.t. Panašiai gyveno ir Jonikai, beveikiai pagyvenę kaimiečiai. Abu 

daug dirbo, augino gyvulius, iš kurių turėjo šiokių tokių papildomų pajamų. Darbas kolchoze buvo trik 

galimybė gauti pasodybinį sklypą (60 arų), bet gerai sutariant su valdžia visada buvo galimybė šį sklypą 

nelegaliai pasididinti du, tris ir daugiau kartų. Iš ūkio gaudavo karvei ganyklą (didesnę ar mažesnę – vėl 

priklausė nuo kolchozo pirmininko, ar brigadininko malonės), plotą pievos nusišienauti ir paruošti karvutei 

žiemai pašaro. Vertėsi žmonės, gerinosi valdžiai, daug dirbo, daug lankstėsi ir šiaip taip gyveno. Ir nesiskundė. 

Jonikai buvo apsipratę su esama padėtimi, mokėjo pataikauti, neprieštarauti, todėl gana neblogai gyveno. Savo 

žinioje turėjo arklį, augino porą karvių, prieauglio. Žinoma darbo turėjo daug, bet tais laikais darbo namuose 

niekas neskaičiuodavo. Dirbo tiek, kiek reikėjo. O kolchoze jau skaičiavo ne tik laiką, bet ir kiekvieną žengtą 

žingsnį. Kažkada vienas veikėjas išsireiškė, kai kolūkietis pavargsta dirbdamas savo ūkelyje, ateina į darbą 

kolūkyje, kad galėtų pailsėti. 

Pirmąją karvę, kurią mes įsigijome Alksnėnuose, buvo Jonikų užauginta. Pardavė jis mums už gana 

prieinamą kainą, o ir pinigų sutiko palaukti kiek tik reikės. Geraširdžiai jie buvo žmonės, šiek tiek savotiški, bet 
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gana malonūs ir labai norėjo su mumis susidraugauti. Kviesdavosi aplankyti, atvažiuoti į svečius. Sykį ir 

nuvažiavome su Alma, pasikinkę į rogutes Magdutę. Oi, kaip apsidžiaugė senukai. Šoko ruošti vaišes. O 

pataikėme atvažiuoti, kad buvo pasipjovę veršelį iš jo pasidarę kotletų. Ėmė vaišinti tais veršienos kotletais. O 

jau skanumas tų kotletukų! Tokie minkštučiai, tokie skanūs. Kirtome tuos kotletus vieną po kito. Vos spėjo 

ponia Jonikienė juos šildyti. Suvalgome vieną keptuvę, šildo kitą. Tą suvalgome – vėl šildo. Manau, kad 

surijome jų mažiausiai savaitės maisto.  

Jonikas turėjo nusipirkęs motociklą „Panonia“. Tai buvo geras vengriškas motociklas, kuriuo Jonikas 

retkarčiais atvažiuodavo ir į veterinariją, nors vairavimo teisių neturėjo. Tuo savo motociklu Jonikas 

sekmadieniais važiuodavo į bažnyčią Plungėje. Sykį, į prisikėlimo šventę per Velykas nusprendė važiuoti kartu 

su savo žmonike. Tačiau žmona turėjo dar kažkur važiuoti, o Jonikas turėjo grįžti namo. Pasitarę nusprendė 

važiiuoti skirtingu transportu – Jonikas motociklu, o Jonikienė dviračiu. Kad žmonai būtų lengviau važiuoti, 

Jonikas nutarė dviratį buksiruoti. Virve dviratį pririšo prie motociklo ir išvažiavo. Deja – netoli nuvažiavo – 

dviračiui kryptelėjus per kažkokią duobutę, o motociklui truktelėjus, Jonikienė tėškėsi ant žvyrkelio, o Jonikas 

dviratį nutempė tolyn, ištraukęs jį iš po Jonikienės. Teko grįžti atgal į namus, vėl tvarkytis. Žinoma į 

prisikėlimo Mišias nebespėta. 

Šitą nuotykį pasakojo Alksnėnų sanitaras Leliuga. Pats Jonikas nesigyrė, o paklaustas, nukreipė kalbą 

kiton pusėn. 

Motociklisto teises laikiau kartu su Joniku Plungėje. Jų kolūkis suorganizavo kursus, pasikvietė lektorių, 

kuris mums pravedė keletą užsiėmimų, o paskui, atvažiavus iš Klaipėdos komisija priiminėjo 

egzaminuojamuosius. Tada nebuvo jokių bilietų. Klausinėdavo kas į galvą ateidavo. Toks buvo teorinis 

egzaminas. Praktinio egzamino metu reikėjo tam tikrų išmatavimų aikštelėje padaryti aštuoniukę, t.y. 

neužkliudant linijų, įsijungus pirmą pavarą išraityti toje aikštelėje aaštuoneto figūrą. Laikėme egzaminą turgaus 

aikštėje. Laikėme mažiuku motociklu „Minsk“. Juo nesunku ir visi išlaikė. Jonikas nusprendė važiuoti savo 

„Panonia“ – dideliu motociklu – jis esą prie jo pripratęs. Jaudinosi baisiausiai, todėl jam darant pirmą posūkį 

motociklas užgęso. Įsiprašė, kad leistų pakartoti važiavimą. Leido. Antrą kartą sekėsi dar blogiau – motociklas 

apvirto, kartu su Joniku. Šis, pašokęs nuo žemės ir palikęs kaukiantį motociklą puolė prie egzaminatorių, 

tikindamas juos, kad tikrai moka važiuoti ir vėl leidus pakartoti, puikiausiai išraitė aštuoniukę ir priėjęs išdižiai 

pareiškė:  

- Matot! Moku! 

Paskui labai didžiavosi turįs motociklo vairavimo teises. 

Toks tai buvo mano mielas sanitaras Liudas Jonikas. 

Paties tolimiausio, bet ekonomiškai turtingiausio Karklėnų kolchozo sanitaru dirbo apyjaunis smulkutis 

nedidukas Triuška. Atvažiuodavo jis arkliu, atveždavo gyvūnėlių, paršelių, avių ar vištų gaišenas skrodimui. Jei 

reikėdavo man važiuoti prie sergančių gyvulių, kolchozo pirmininkas atsiųsdavo sunkvežimį, kurio kabinoje 
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atsisėdęs ir nuvažiuodavau. Važiuoti reikėjo per Plungę, todėl susidarydavo ilgokas, apie 15 km kelias. Triuška 

važiuodavo tiesesniu keliu, nesiekdamas Plungės, pro Stonaičius. Mašinos tuo keliu nepravažiuodavo, nes 

nebuvo tilto per Babrungo upę, kuri ties Stonaičiais ir įtekėjo į Miniją. Triuška arkliuku Babrungą 

pravažiuodavo brasta. Daug darbų Triuška atlikdavo pats ir mane retai trukdydavo, o jei tekdavo ten važiuoti, 

būtinai suorganizuodavo pietus arba pas save, arba pas senyvą buvusį ūkininką, dabar brigadininką Milių. 

Pietūs būdavo žemaitiški – kokia nors sriuba, kopūstų ar burokėlių su daug mėsos: kiaulienos ar vištienos, o 

sunaudotus pietums gyvūnus tekdavo pačiam Triuškai ir man nurašyti kaip nugaišusius, surašant skrodimo 

protokolus. Pirmininkas leisdavo tai daryti, nes ir pats taip darė. Pirmininkavo čia technikumą baigęs, labai 

veiklus ir organizacinių gabumų turintis agronomas Lukavičius. Pavaduotoja buvo jo žmona taip pat agronomė 

Lukavičienė. Abu jie ir tempė šį rajono nuošalėje esantį kolchozą. Mano darbo pradžioje turėjome šiokį tokį 

konfliktą, kai atsisakiau parašyti sveikatos pažymėjimą į mėsos kombinatą vežamoms kiaulėms jų nematęs. Jie 

buvo įpratę įsakinėti specialistams, o man nepaklusus, skundėsi rajono valdžiai, kad gaišinu ir trukdau jų veiklą. 

Užstojo mane P.Tamašauskas – rajono vyr.vet.gydytojas ir konfliktas baigėsi. Daugiau konfliktų nekilo, nors 

draugais su šia viršininkų pora ir netapome. O Triuška savo pamiškės mažoje trobelėje sėkmingai gyveno ir 

dirbo sanitaru iki pat mano darbo čia pabaigos. 

Kitas kolchozas, kuris buvo kitoje pusėje Babrungo ir į kurį reikėjo važiuoti per Plungę buvo 

„Socialistinio kelio“ kolūkis. Tai buvo priemiestinis ūkis, ekonomiškai gana stiprus. Pirmininkavo čia jaunas 

žemės ūkio akademijos auklėtinis ekonomistas Jerumbauskas. Su juo dalykiniai santykiai buvo geri, normaliai 

bendravome, o sanitaru ten dirbo buvęs pasiturintis ūkininkas, gyvenantis senoviniame žemaitiškame name, 

pavarde Skėrus. Tai buvo aukštas tvirtas vyras. Nelabai ilgai jis sanitaravo, paskui patapo kažkokiu viršininku, 

brigadininku ar pavaduotoju ir mūsų keliai išsiskyrė, o sanitaro darbą perėmė Liuda Laureckienė. Tai buvo 

įdomi moteris, baigusi kažkokius trumpalaikius veterinarijos kursus, dievinanti šią specialybę ir nuolatos 

besigirianti, kad jos giminėje esą ar ne dešimt veterinarijos specialistų. Įžymiausia buvo jos giminaitė Širvintų 

vyriausioji giminaitė Jasiukevičienė, bei du jos (Jasiukevičienės) sūnūs taip pat vet.gydytojai. Laureckienė buvo 

ištekėjusi už kurčnebilio Laurecko – stambaus aukšto žmogaus, o gyveno prie pat Gondingos piliakalnio, tik 

kitoje Babrungo upės pusėje mažame namelyje. Turėjo ji du vaikus: dukrą ir sūnų. Dukra nežinau ką veikė, o 

sūnus, vėliau baigė vet.akademiją ir sėkmingai dirbo vet.gydytoju, praturtindamas savo mamos vet.gydytojų 

giminaičių kolekciją. 

Žmonės Laureckienę laikė ne visai normalia, nes iš tiesų elgdavosi truputį kitaip negu visi, buvo labai 

temperamentinga, labai impulsyvi. Mes su ja sutardavome. Ji labai stengėsi būti paslaugi ir gera darbuotoja. 

Reikalaudavo tvarkos fermose, o jei jos neklausydavo, atvažiuodavo pas mane skųstis ir reikalavo, kad 

padaryčiaaau tvarką. Apramindavau ją, o jei būdavo reikalas nuvažiuodavau arba paskambindavau  pirmininkui 

Jerumbauskui ir problemas išspręsdavome. Atvažiuodavo ji dažnai: tai patarimo, tai vaistų , tai šiaip ko nors.  
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Sykį, jau buvo naktis, kai Laureckienė atsivedė čia savo užspringusią karvę. Raudodama ir 

aimanuodama prašė išgelbėti jos pačią geriausią pasaulyje, nė su kuo nepalyginamą karvytę. Išgydžiau aš jos 

karvę, įkišęs ranką karvei į gerklę ir  ištraukęs gabalą buroko. Tokios procedūros nėra lengvos ir gana 

rizikingos. Laureckienė apskelbė ant viso rajono, koks aš esąs stebuklingas daktaras, kaip aš pagydžiau jos 

beviltiškai sergančią karvę. Sekančią dieną atskubėjo iš pat ankstaus ryto papasakoti, kaip puikiai jaučiasi jos 

karvytė. Ėjau tuo metu su kibiru prie šulinio atnešti vandens. Laureckienė prišokus, atėmė iš manęs kibirą:  

- Su tokiom auksinėm rankelėm ne vandenį semti ir nešioti – ir pati nuplasnojo prie šulinio, prisėmė 

vandens, neleisdama man nei prie kibiro prisiliesti. 

Paskui ją atleido iš sanitarės pareigų, nes neapsikentė jos nuolatinių skundų ir reikalavimų dėl tvarkos 

fermose. Tada aš jai perleidau savo turėtą etatą Stonaičių psichochronikų invalidų namuose, kur jie turėjo 

nedideles karvių ir kiaulių fermas. Ji ten puikiausiai susitvarkydavo su darbais, o jai padėdavo ten gyvenantieji 

ligoniai – psichochronikai. Jie ten šerdavoo ir prižiūrėdavo gyvulius, o Liuda jiems sėkmingai vadovavo. 

Retkarčiais mane aplankydavo, papasakodavo kaip jai sekasi, dėkodavo, kad perleidau jai šį darbą, kuris man 

nebuvo nei malonus, nei reikalingas, o jai buvo labai naudingas, tuo labiau, kad buvo netoli nuo jos namų. 

Pakui, po daug metų kažkur ją sutikau, aplankiau jos namuose. Ji man padovanojo kraitinę žemaitišką 

skrynią, kuri ir dabar tebestovi Plateliuose mano kambarėlyje ant aukšto. 

Paskui, gal po poros metų, gal kiek anksčiau, „Soc. kelio“ kolchozą aptarnauti pasiėmė Plungės 

veterinarinė ligoninė, o man paskyrė tolimesnį Aleksandravo kolchozą, patį kraštinį rajone, už Minijos upės, 

prie pat Kretingos rajono. Ten sanitaro nebuvo, bet jie turėjo vet.felčerį Gaudiešių. Šis retai kada kreipdavosi į 

mane, o žmonės pagalbos šaukdavosi, kai Gaudiešiaus nepagaudavo, arba, kai jis nebegalėdavo padėti.Į 

Aleksandravą retai man tekdavo važiuoti. 

Be minėtų kolchozų sanitarų, vienas sanitaro etatas buvo ir vet.apylinkėje. Dirbo čia Darina Lūžaitė, 

gyvenanti kaimynystėje. Ji išvalydavo vet.apylinkės patalpą, išvirindavo švirkštus ir adatas, išplaudavo chalatus. 

Kitokios pagalbos iš jos ir nesulaukdavau. Nebuvo tai paslanki moteriškė. Ką pasakai – padarydavo, tačiau savo 

iniciatyvos nerodė jokios. Po kelių mėnesių  iš darbo ji išėjo. Į jos vietą atėjo Jonas Lubys. Jaunas vyras, gyveno 

nuo čia už 1,5 km. Jonas buvo baigęs mechanizacijos mokyklą, dirbo traktorininku, bet patyrė avariją. Jo 

vairuojamas traktorius vertėsi ir porispaudė Joną. Po to – sunkoka operacija ir jis nusprendė į traktorių daugiau 

nesėsti. Čia dirbo labai sąžiningai. Dirbo visus darbus.  Esant reikalui kartu važiuodavo prie ligonių. Jis greitai 

įsisavino pagalbininko darbus. Buvo vedęs gražią šviesiaplaukę merginą Danutę, kurią labai mylėjo, o ši prieš 

susipažindama su Jonu, draugavo su kitu vaikinu . Šiam grįžus iš kariuomenės draugystė vėl atsinaujino. Įvyko 

konfliktas, muštynės ir Jonas peiliu smeigė konkurentui į pilvą. Šis atsidūrė ligoninėje, buvo pripažintas sunkus 

ar apysunkis kūno sužalojimas ir Jonas atsidūrė kalėjime. Kaip ten išsisprendė tolesnis Jono šeimyninis likimas, 

nabežinau, nes iš Aksnėnų apylinkės aš perėjau dirbti į Plungės veterinarijos ligoninę. 
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Buvo dar vienas darbuotojas – tai arklininkas Antanas Bukys. Jis buvo vyresnysis Juliaus Bukio, 

buvusio vet.apylinkės vedėjo vyresnysis brolis. Išsiskyręs su žmona jis čia gyveno su savo motina ir augino 

sūnų Rimutį. Antanas buvo dar jaunas stiprus vyras, čia gyveno ūkiškai, turėjo karvę, apylinkės žemėje (3 ha) 

augino bulves, daržus, augino porą kiaulių. Rūpinosi apylinkės arkliu, ruošė jam pašarus, žiemą kūreno įstaigos 

krosnį, rūpinosi malkomis. Mėgo „pabaliavoti“. Vakarais atvažiuodavo jo draugeliai – vairuotojai, Birutė, 

Darinos sesuo, su kuria, žmonių pasakojimu, siejo ne tik nekaltos draugystės ryšiai. 

Bukiai čia buvo stipriaaaai įsitvirtinę, bet išėjus Juliui, tapo sunkiau jiems čia šeimininkauti. O aš ir 

buvau jų šeimininkavimo pablogėjimo priežastimi. Jie nebegalėjo savo nuožiūra  naudotis sodo gėrybėmis, 

apylinkės žeme, ganykla ir kt. Man nebuvo lengva tapti šių žmonių gyvenimo pablogėjimo priežastimi. Bet ja 

tapau. Aš nenorėjau kad manimi naudotųsi. Nenorėjau, kad už mano nugaros būtų daromos kokios nors 

machinacijos. O gyvenimiškos patirties buvo maža. Jaučiau, kad mano gerumu, arba mano tolerancija yra 

naudojamasi. Man atrodė gėda pasakyti, kad jūs meluojate, kad jūs vagiate, kad jūs elgiatės ne taip, kaip derėtų. 

Tiesą sakant man ir dabar dar tebėra šis jausmas. Nedrąsu pasakyti darančiam ne taip. Rodos, jis pats turi 

suprasti. 

Ne kartą mačiau save apgaudinėjamą, ne kartą mačiau vagiant sodo obuolius, sode ganant Birutės karvę, 

ir tik kartais prisiversdavau pasakyti tiesą į akis. Man tai buvo gėda! 

Konfliktai vyko ir su Brasais, geranoriškai įleistais į mano butą. Galiausiai pradėjo priekaištauti, kad 

vaikštome per jų kambarius,nes mūs kambariukas buvo galinis, pasiekiamas tik per jų kambarius. 

Sudrausminau patį Brasą, pastatęs jį į vietą, kad jis yra tik felčeris, negalintis teikti jokios pagalbos be 

mano žinios. Baisiausiai užpyko! Kliuvo ne tik man, bet ir mano artimiesiems. Buvau išvadintas davatkos vaiku 

ir apskritai nevertas čia būti. Išbuvau. Nebuvo lengva! Buvo apmaudu. Nebūčiau leidęs čia jiems apsigyventi – 

nebūtų buvę konfliktų. Galiausiai Brasai išsikraustė į Kretingos rajoną. Liko tik Bukiai, su kuriais konfliktai 

lengviau spręsdavosi. Jie žinojo, kad yra visiškai priklausomi nuo manęs, o aš neturėjau jokio pykčio, todėl 

viską normaliai išspręsdavome čia pat, pasikalbėję. 

Taip, palaipsniui pašalinus visokias kliūtis, čia buvo galima normaliai dirbti ir gyventi. Tačiau 

gyvenimas nebūna toks paprastas. Jis daug sudėtingesnis. Atsiranda ne tik darbinės bet ir šeimyninės ar dar 

kitokios problemos, verčiančios keisti gyvenimą, daryti vienokius ar kitokius posūkius. 

1964 metais į Plungę iš Klaipėdos rajono atsikėlė vet.gydytojas Baranauskas, kažkada seniai dirbęs 

Plateliuose. Plungėje jis dirbo epizootologu. Nelabai jam ši tarnyba patiko, jam labiau norėjosi ūkinės veiklos, 

todėl pradėjo mane kalbinti leistis vietomis – man eiti dirbti į Plungę, o jis labai norįs dirbti apylinkės 

vet.gydytoju. Atakavo mane nuolatos, visaip įkalbinėjo. Galiausiai sutikau ir 1964 metų pavasarį perėjau dirbti 

epizootologu į Plungę. Tamašauskas (vyr.gydytojas) labai tuo džiaugėsi, nes mane laikė savo patikimu 

žmogumi. Džiaugėsi ir Baranauskas, iš karto pakeitę situaciją Alksnėnuose. Nebuvo jis toks tolerantiškas 



 9 

Bukiams, uždraudė sode skinti obuolius vet.ligoninei, kuriai aš buvau leidęs.Aš nelabai džiaugiausi, bet žinojau, 

kad prie visų darbų galima priprasti ir visi esame reikalingi ką bedarytume.  

Tamašauskas stengėsi sudaryti man gyvenimo sąlygas. Įruošė, suremontavo butą, ten pat ligoninės 

anatrame aukšte. Ten ir persikraustėme, pasisodinome daržą ten pat prie ligoninės. Deja, karvę, kurią auginome 

ir jau buvome išsimokėję Jonikui, pardavėme. Draugiškai gyvenome su kitu vet.gydytoju Vincu Minalga, 

įsikūrusiame gretimame ligoninės bute. Gyvenome draugiškai ir maloniai. Darbas nebuvo man labai malonus, 

nes bendrauti daugiau reikėjo su vet.specialistais, o ne su eiliniais kaimo žmonėmis. Daug popierių, daug fermų, 

daug ataskaitų ir kt. Susitvarkydavau su šiaip nemielais darbais. 

Čia dirbant buvo ir įdomių patirčių. Viena iš tokių buvo Žlibinų kolchoze susirgus gyventojo karvei. 

Vietos gydytojas įtarė pasiutligę. Man, kaip rajono epizootologui teko važiuoti patikslinti diagnozės. 

Nuvažiavau kartu su praktiką atliekančiu akademijos studentu Kazimieru Norvaišu, vėliau tapusiu akademijos 

dėstytoju epizootologu. Karvę apžiūrėjome ir nieko įtartino, būdingo pasiutligei, nepastebėję, nutarėme 

nuodugniau ją ištirti: ištyrėme gleivines ir visą kitą, žodžiu atlikome išsamų klinikinį tyrimą, nenaudodami nei 

pirštinių nei jokių apsaugos priemonių. Rytojaus dieną ar dar po kitos dienos, karvė nugaišo. Karvės galvą 

išsiuntėme į Klaipėdą laboratoriniam tyrimui, o patys prisistatėme į Pastero centrą, kaip turėję kontaktą su 

gyvuliu, kuriam įtariama pasiutligė. Čia mums paskyrė vakcinaciją ir įdavė reikalingą dozę vakcinos. Turėjome 

skiepytis kasdien visą savaitę. Vyr.gydytojas Tamašauskas nusprendė nesiskiepyti, nes jis esą beveik neturėjęs 

kontakto, nors ir jis šią karvę tyrė. Perskaitėme vakcinos instrukciją, pridėtą prie mums paskirtų vaistų, kur 

parašyta, kad vakcinacijos metu pasitaiko ir mirties atvejų. Jei taip įvyktų, reikia mirusiojo smegenis pasiųsti 

tyrimui, o turėjusius kontaktą, vakcinuoti. Rytojaus dieną abu su Kazimieru nužygiuojame į Plungės polikliniką, 

buvusią prieškariniame mediniame name šalia bažnyčios. Čia mūsų niekas nenori priimti. Gydytojai siuntinėja 

vienas nuo kito, kol galiausiai vienas pažįstamas gydytojas sutiko mus priimti. 

Atidavėme jam vaistus, o jis pradėjo mus skiepyti. Paguldė pirmiausia mane ant medinės kušetės, 

įsmeigė į pilvą adatą, suleido tokią tirštoką emulsiją. Tada atėjo eilė Kazimierui. Ir jį patiesė aukštielninką, 

spiritu nuvalė operacijos lauką ir išlėto ėmė leisti vaistus. O aš žiūriu, kaip pučiasi leidimo vietoje toks gazas. 

Staiga išgirdau kažkokią muziką ir atsijungiau. Pabudau – begulys ant grindų. O gydytojas laiko aukštyn 

pakėlęs mano kojas, seselė į rankos raumenis įsmeigus adatą leidžia man vaistus ( kofeiną). Tai buvo mano 

gyvenime pirmasis nualpimas. Vėliau, dar keletą kartų tai patyriau, kai man leido vaistus į veną ir kai leido 

novokainą į dantenas prieš raunant dantį. Po šio įvykio, prieš leidžiant tuos skiepus į pilvą, gydytojas suleisdavo 

man kofeino. Daugiau nebealpau ir sėkmingai užbaigėme vakcinaciją. O mūsų vadas P.Tamašauskas save 

kankino, laukdamas kada susirgs pasiutlige. Sykį, sėdėjau kabinete, kai rūškanu veidu įėjo Tamašauskas. 

Pasiguodė, kad labai skauda galvą. Prasikankino visą naktį, prisirijo visokių vaistų, o galva vis nepraeina. 

Priėjęs paprašė: Jeigu pastebėsi, kad nusikalbu, ar šiaip įtartinai elgiuosi, iš karto skambink į greitąją pagalbą. 

Paskui žiūriu, eina jis prie kiemo vidury esančio šulinio, pasisemia kibirą vandens, iš lėto pasiima puoduką, 
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semia iš kibiro vandenį, išskalauja puoduką ir geria. Vargšas Tamašauskas taip tikrino save ae nepasireiškia 

vandens baimė (hydrofobija) būdingas pasiutligės simptomas. Vistik kaip giliai jo sąmonėje tūnojo ta susirgti 

pasiutlige baimė. Kiek kankino save psichologiškai. Džiaugiausi, kad pasiskiepijau, nors ir alpdavau. 

Kitą patyrimą turėjau, nulėmusį tolesnį mano gyvenimą, tai svečių iš neseniai įkurto veterinarijos 

instituto atvažiavimas. Atvyko keletas mokslininkų, kuriems reikėjo medžiagos jų moksliniams tyrimams. Man 

reikėjo lydėti mokslinį bendradarbį Kazimierą Varkalį, kuris tyrinėjo musių įtaką kiaulių parazitinių ligų 

plitimui. Aplankėme su Kazimieru keletą fermų, kur jis graibštuku gaudė muses, dėjo jas į mėgintuvėlius. Tuos 

mėgintuvėlius išsivežė į institutą tolsniems tyrimams. Su Varkaliu nuoširdžiai išsišnekėjome. Papasakojo apie 

institutą ir pakvietė stoti į aspirantūrą. Ne tik pakvietė, bet ir gerokai įtaigiai įkalbinėjo. Tuo metu negalvojau 

apie mokslininko karjerą, buvau patenkintas savo darbu. Netoli buvo Plateliai, kur laikas nuo laiko 

nuvažiuodavau. Tačiau mintis apie mokslinį darbą jau pradėjo kirbėti galvoje. Šiokį tokį mokslinį darbelį jau 

buvau bandęs daryti dar studijuodamas akademijoje su docentu Jonu Čepuliu gana primityviu, jo paties 

sukonstruotu prietaisu užrašinėjome karvių didžiojo prieskrandžio judesius ir buvau parašęs darbelį kokią įtaką 

turi įvairūs pašarai prieskrandžių darbo intensyvumui. Studentų mokslinių darbų parodoje mano darbas buvo 

apdovanotas kažkokio laipsnio diplomu. Be to pažinojau ir keletą žmonių dirbančių institute. Tai buvo mano 

pirmtakas Alksnėnuose Julijonas Bukys, mano grupės draugas Juozas Širvinskas, o dabar dar ir Kazimieras 

Varkalis. 

Prasidėjo mano atostogos ir jų metu nusprendžiau nuvažiuoti ir pasižiūrėti, pasikalbėti, išsiaiškinti 

sąlygas. Taip ir padariau. 

Nuvažiavus į Kaišiadoris, susiradau institutą, naują baltų plytų triaukštį didelį pastatą. Čia mane 

nukreipė pas direktoriaus pavaduotoją Lionginą Orvydą, kuris kaip tik būrė naują mokslininkų grupę, kuri 

tyrinėtų karvių bergždumo priežastis ir siūlytų priemones jam išvengti. Orvydas iš karto liepė maan rašyti 

pareiškimą į aspirantūrą. Sakiau, kad man dar reikia pagalvoti, nežinau nei gyvenimo, nei darbo sąlygų ir iš viso 

nemoku taip staigiai apsispręsti. – O ko čia galvoti? Sakau – rašyk pareiškimą. Nesigailėsi. Duosim butą, yra 

vaikų darželis. Pinigai nebus dideli – tik 100 rublių stipendija. Rašyk pareiškimą ir ruoškis egzaminams. Užėjau 

pas Juozą Širvinską, čia jau trečius metus gyvenantį naujame name, dviejų kambarių bute. Pasikalbėjome. Jis 

taip pat patarė neabejoti ir stoti į aspirantūrą, nes tai esąs perspektyvus darbas, o ne koks braidžiojimas po 

mėšlus kokiame nors kolchoze. 

Taigi, parašiau pareiškimą, sužinojau kad reikia išlaikyti tris egzaminus: marksizmo, užsienio kalbos ir 

specialybės, parašyti referatą pasirinkta tema. Dar nuvažiavau į akademiją Kaune, kur su dėstytojais susitariau 

kada mane egzaminuos. 

Grįžau į Plungę jau galvodamas, kad iš čia reikės išvažiuoti. Tamašauskui dar nieko nesakiau, bet 

pradėjau ruoštis egzaminams. Geriausiai ruoštis buvo Plateliuose. Čia tuometu dar buvo ramybė, neplūsdavo 
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minios žmonių, per garsintuvus neplyšavo muzika. Čia parašiau referatą, pasikartojau prancūzų kalbos 

taisykles, skaičiau Kaune nusipirktą laikraštį l‘ Humanite‘. 

Paskui, nuvažiavęs į Kauną išlaiakiau marksizmo egzaminą, išlaikiau ir prancūzų kalbą. Referatą buvau 

parašęs Plateliuose. Viską nuvežiau į Kaišiadoris. Čia pat, greitosiomis sudarę komisiją, išegzaminavo ir iš 

specialybės. Tapau Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo instituto aspirantu.  

Dar reikėjo gauti leidimą išvykti iš Plungės. Tamašauskas jau žinojo, kad įstojau. Jis mano atžvilgiu 

buvo labai geras, netgi tėviškas užtarėjas. Kai nuėjome abu pas mūsų viršininką- žemės ūkio valdybos 

viršininką Gulioką, šis nei kalbėti nenorėjo apie mano atleidimą. Kai Tamašauskas mane užstojo, Guliokas 

piktai tarė: - Na, žiūrėk, Tamašauskai, paskui man nesiskųsk, kad trūksta specialistų. Pats juos ir išleidi. 

Pasirašė jis visus mano atleidimo iš darbo dokumentus ir tapau nebepavaldus nei jam, nei Tamašauskui. Su 

Tamašausku išsiskyrėme draugiškai ir paskui ne sykį jis man padėjo, kai  rinkau čia medžiagą savo 

disertaciniam darbui. Persikraustymui Tamašauskas davė sunkvežimį ir lengvą automobilį, vadinamą „viliuką“. 

Rugpjūčio pabaigoje, susikrovę savo mantą, išvažiavome į visai svetimą kraštą – į Kaišiadoris. Tai buvo 1964 

metai.  

Dar keletas prisiminimų epizodų iš Alksnėnų periodo: 

Atvažiavus man į Alksnėnus, čia nebuvo elektros. Tais metais (1961) kaip tik vyko didieji 

elektrifikavimo darbai: buvo tiesiamos elektros linijos, kasami gelžbetonio elektros stulpai, statomos 

transformatorinės ir t.t. Elektra buvo įvedama į kiekvieną namą, tik vet.apylinkė nebuvo įtraukta į planus, nes 

nepriklausė kolchozui. Susitariau su „Gondingos“ kolchozo pirmininku Žygu, kad jų elektrikas įves ir mums 

elektrą, tik reikia elektros stulpais pasirūpinti. Iš to paties ūkio gavome keturis ar penkis medinius stulpus, į 

kuriuos ūkio elektrikas, jau senyvas žmogus įsuko izoliatorius, nutiesė laidus ir prijungė prie elektros linijos. 

Vieno stulpo pritrūko, tai izoliatorius įgręžė į kieme augančią eglę. Rudenį, spalio mėnesį Alksnėnų 

veterinarijoje jau turėjome elektrą.  

Tų pačių metų spalio mėnesį apsivedžiau, bet gyvenome atskirai. Aš – čia Alksnėnuose, o Alma – 

Šilalėje, kur tuo metu mokytojavo ir čia persikraustė tik kitų metų vasario ar kovo mėnesį.  

Spalio ar lapkričio mėnesį vyr.vet.gydytojo Tamašausko pavedimu, važiavau į žemės ūkio ministeriją, 

tuo metu iš Vilniaus perkeltą į Dotnuvą, prašyti kad Alksnėnų vet.apylinkei būtų paskirtas motociklas. Vežiau 

ten daugybę dokumentų, kuriais reikėjo įrodyti, kad tas motociklas tikrai reikalingas. Gavau paskyrą, o po kiek 

laiko, jau pavasariopp ir patį motociklą „Minsk“ – mažiuką, skirtą važiuoti vienam žmogui. Antras žmogus jau 

turėjo sėdėti ant metalinių grotelių, skirtų bagažui vežti, panašių į dviračio bagažinę. Pavasarį jau važinėjau 

kolchozų keliais ir takeliais pas ligonius. Į pagrindinį kelią retai išdįsdavau įsukti, nes neturėjau motociklo 

vairuotojo teisių. Išsilaikiau jas tik kitais metais. Sykį buvau sustabdytas ir nubaustas 5 rublių bauda už 

važiavimą be teisių. Tuo metu baudos nebuvo griežtos ir didelės. Dauguma žmonių, o ypač – kaimiečių 

važinėdavo be jokių teisių, retkarčiais sumokėdami 5 rublių baudą, jei pakliūdavo į autoinspektorių (taip tada 
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vadinosi kelių policija) akiratį. Rajone dirbo vienas autoinspektorius, todėl jam pakliūti buvo nedidelė tikimybė. 

Ir aš, vešdamas Almą 2 km iki mokyklos, kai persikraustė čia gyventi. Tuo metu mokytojų labai trūko, todėl ir 

Alma nesunkiai čia gavo darbą, o ir aš porą kartų per savaitę važiuodavau į Alksnėnų septynmetę mokyklą, kur 

dėsčiau biologiją ir chemiją penktai, šeštai ir septintai klasei. Nebuvo labai paprasta sutilpti laike. Ne sykį 

buvau iškviestas iš pamokų pas ligonius, jei tai būdavo rimti ir skubūs atvejai. 

1962 metų rudenį, gražią saulėtą dieną Plungės ligoninėje gimė Aidmantas. Jau iš anksto buvau 

susitaręs su moteryte, kad jos dukra Janina ateis pas mus gyventi ir pabus Aido aukle. Prieš tai vet.apylinkėje 

buvo padarytas remontas ir šokia tokia patalpų rekonstrukcija: kadangi Brasai su triukšmais išsikraustė, Bukienė 

ir Antanas užėmė jų patalpas, o mes -  Bukių virtuvėlę ir kambarį, o galinį kambarėlį, kuriame anksčiau 

gyvenome – atidavėme Janinai, prieš tai suremontavę ir perkėlę duris iš Bukių kambario į verandos pusę. 

Janinai nereikėjo vaikščioti per kitų kambarius , o turėjo atskirą įėjimą. Janina rūpestingai globojo mūsų 

pirmagimį, tvarkė ūkio reikalus: melžė ir šėrė karvę, augino mūsų du paršus. Darbo jai buvo pakankamai, bet 

nesiskundė. Neprisimenu kokio dydžio atlygį jai mokėjome, bet nemanau, kad dielį, nes ir mūsų pačių 

atlyginimai nebuvo dideli. 

Pradėjęs darbą kaip veterinarinės apylinkės vedėjas, gaudavau 64 rublius, o vėliau algą šiek tiek 

padidino iki 105 rublių. Dar šiek tiek gaudavau iš mokyklos, dar šiek tiek, bet labai nedaug – iš šalies, už 

vet.paslaugas gyventojams. 

Janina pas mus išbuvo metus laiko, o paskui staiga išėjo. Jos mama man buvo pareiškus 

ultimatumą:“jeigu tamsta liudysi teisme, Janelė pas tamstas nebebus“. O teismas vyko Plungėje prieš mano 

sanitarą Joną Lubį dėl kūno sužalojimo, jo žmonos draugui. Pirmo posėdžio metu Jonas buvo išteisintas. Dabar 

vyko jau pakartotinas dėl kurio mane ir šantažavo. Ėjau į teismą ir liudijau. Jonas sėdo į kalėjimą, o rytojaus 

dieną Janinos nebebuvo. Netekome geros auklės. Buvo sunkoka – abu dirbome. Mėnesiui buvome išvežę Aidą į 

Klaipėdą, kur mano pusseserė Irena augino tokio pat amžiaus savo sūnų. Kritiškais atvejais gelbėdavo Platelių 

Mamutė. Sanitaras Jonikas buvo suradęs dar vieną auklę, kuri išbuvo gal porą mėnesių ir vis girdavosi, kaip 

gera jai buvo tarnauti pas vienus mokytojus, kurie be algos jai pirkdavo visokių dovanų. Mes tiesą sakant nei tų 

dovanų pirkome, nei turėjome iš ko. Nebuvo ji patenkinta – tai tas negerai, tai tas blogai, tai vėl kas nors. 

Meistras Lūža, padarė Aidui gražią medinę lovelę, kurią baltai nudažėme, o Alma dar ant lovelės galo 

mėlynus kačiukus nupiešė. Lovelė buvo supama, bet tos lenktos pavažėlės, kurios leido lovelę supti, buvo 

nuimamos. Graži buvo lovelė. Ją paardavėme vet.sanitarui Stončiui, kai išsikraustėme gyventi į Plungę. Aidui 

nupirkome patogesnę išardomą lovelę iš parduotuvės. 


