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Sau lė te ka 6,58,
lei džia si 19.27.
Die nos il gu mas – 12.29.
Mė nu lis – del čia.
Sau lė Mer ge lės ženk le.
38-oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven-

čia: And rie jus, Eus ta chi jus, 
Faus ta, Taut gir dė, Vai no ras;

ry toj: Mant ri mas, Mant ri mė, 
Mant vi las, Mant vi lė, Man vi las, 
Man vi lė, Ma tas, Ni jo lė, Vis kin-
tas, Vis kin tė.

* 1856 m. Var šu vo je gi mė 
Mau ri kus My ko las Stan ke vi-
čius, bib liog ra fas, spau dos is to-
ri kas, pa ra šęs dar bų apie se ną ją 
lie tu vių raš ti ją.

* 1869 m. Ma lei šiuo se, Svė-
da sų vals čiu je, gi mė lie tu vių li-
te ra tū ros kla si kas, pro zi nin kas, 
li te ra tū ros is to ri kas ir kri ti kas, 
pub li cis tas ku ni gas Juo zas Tu-
mas-Vaiž gan tas. Mi rė 1933 m.

* 1935 m. Klai pė dos dra mos 
teat re pa ro dy tas pir ma sis spek-
tak lis – Ka zio In čiū ros „Vin cas 
Ku dir ka“.

* 1997 m. Pas va lys šven tė 
500 me tų ju bi lie jų.

* 2001 m. Lie tu vos gy ven to jų 
ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo 
cent ras pa si ra šė bend ra dar bia-
vi mo su tar tį su Ru si jos fon du, 
ren kan čiu duo me nis apie Ant-
ra ja me pa sau li nia me ka re na-
ciams tar na vu sius as me nis.

* 2006 m. vyk dant pre la to 
My ko lo Kru pa vi čiaus – Lie tu vos 
Stei gia mo jo Sei mo, I, II, III Sei-
mo na rio, že mės ūkio mi nist ro 
ir že mės re for mos su ma ny to jo 
bei įgy ven din to jo, Vy riau sio jo 
Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi te to 
pir mi nin ko, Pa sau lio lie tu vių 
bend ruo me nės kū rė jo, Lie tu vos 
krikš čio nių de mok ra tų par ti jos 
kū rė jo ir va do vo – tes ta men tą, 
jo pa lai kai iš Jung ti nių Vals ti jų 
at skrai din ti į Lie tu vą.

* 2007 m. Kau no Pet ra šiū nų 
ka pi nė se pa lai do tas pir ma sis 
ne prik lau so my bę at ga vu sios 
Lie tu vos am ba sa do rius prie 
Šven to jo Sos to ir Mal tos or di-
no Ka zys Lo zo rai tis. Rugp jū čio 
13 d. Ro mo je mi ru sio dip lo ma-
to pa lai kai į Vil niaus oro uos-
tą bu vo at skrai din ti rugp jū čio 
18 d.

Prieš 64 me tus me di ci nos mo kyk lą bai gu si 
Snie gi na Go lo bo vai tė-Nor kie nė šiuo me tu yra 
vie na iš vy riau sių  Vai gu vos mies te lio gy ven to jų. 
Ta čiau svar bus ne tiek am žius, kiek uni ka li šios 
mo ters pa tir tis. 37 me tus dirb da ma me di ke ir pa ti 
au gin da ma pen kis vai kus, ji žvel gė į pa čią gy ve ni mo 
gel mę. To dėl šian dien iš sa vo pa tir ties ga li ver tin ti 
anų ir šių die nų įvy kius.

Paukščiųbūrys–dėlgrožio

Kaimomedikėmatė 
pačiągyvenimogelmę

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Seselė–svarbusžmogus
Snie gi na Go lo bo vai tė-Nor kie-

nė be veik vi sus 82 sa vo gy ve ni mo 
me tus pra lei do Vai gu vo je.

1950 me tais bai gu si Res pub-
li ki nę Kau no me di ci nos se se rų 
mo kyk lą bu vo pa skir ta dirb ti į 
Birš to no sa na to ri ją. Ta čiau čia 
dar ba vo si vos ke le tą mė ne sių. 
Tu rė jo grįž ti į Vai gu vą dėl pa blo-
gė ju sios ma mos svei ka tos. Įsi dar-
bi no Vai gu vos am bu la to ri jo je.

Se se lė anuo met, pa sak po nios 
Snie gi nos, bu vo svar bus ir rei ka-
lin gas žmo gus. Ne re tai tek da vo 
prie li go nio bėg ti ir nak tį. Vai-
gu vo je praė ju sio am žiaus ant ro-
je pu sė je gy ve no žy miai dau giau 
žmo nių, bu vo daug vai kų ir jau ni-
mo. Žiū rėk, ir at le kia nak tį vai ko 
ma ma ar ba tė vas. „Se se le, gel bėk! 
Vai kas karš čiuo ja.“

Vai gu vo je gy ve no ir bū si mo 
is to ri ko, dip lo ma to, uni ver si te-
to pro fe so riaus, is to ri nių kny gų 
au to riaus Al fon so Ei din to tė vai. 
Pa sak Snie gi nos, bū si ma sis am-
ba sa do rius vai kys tė je bu vęs ga na 
li go tas. Žiū rėk, nak tį ir at bė ga tė-
vas: „Al fon se lis ser ga.“

Jau na se se lė, nors ir pa ti au gi no 
bū rį sa vo vai kų, kel da vo si nak tį ir 
bėg da vo gel bė ti sve ti mo. Anuo-
met me di ci nos se suo mies te ly je 
bu vo la bai svar bus ir rei ka lin gas 
žmo gus.

Snie gi na są ži nin gai vyk dė pa-
rei gą, nors tek da vo ir nak tį kel-
tis, ir po 5–6 ki lo met rus dvi ra čiu 
va žiuo ti li go niui vais tų leis ti. O 
grį žus dar rei kė da vo iš si vi rin ti 
švirkš tus. Anuo met vien kar ti nių 
ne bu vo.

O al gos už to kį var gą bu vo la bai 
kuk lios. Už pir mą jį sa vo at ly gi ni-
mą, me di kė me na, nu si pir ko tik 
ran ki nu ką. Ir tą  pa tį la bai grei tai 
kaž kas pa vo gė.

Miesteliovyraiužsikrėtėsifiliu
Sun kiau sias iš ban dy mas, kai 

pir mai siais S. Go lo bo vai tės-Nor-
kie nės dar bo Vai gu vo je me tais  
net 16 žmo nių Vai gu vo je su si rgo 
si fi liu.

Pa sak me di kės, iš sve tur at vy-
ko kaž ko kia pa ne lė. Ja su si ža vė-
jo ke le tas mies te lio vy rų. Po ka rio 
vy rai ne la bai iš ma nė apie ap sau-
gos prie mo nes, jų ir ne nau do jo. 
Už sik rė tė pa tys ir už krė tė sa vo 
šei mas. Trys kū di kiai gi mė jau 
sirg da mi si fi liu, nes bu vo už krės-
tos jų mo ti nos.

Ki tų šei mų vai kus am bu la-
to ri jos me di kės taip pat gy dė. 
„Tie siog už kam po lauk da vau iš 
mo kyk los grįž tan čių vai kų, kad 
ga lė čiau nu si ves ti juos į am bu la-
to ri ją ir su leis ti vais tus“, – me na 
po nia Snie gi na.

Buvogailainvalidųnamų
Per 37 dar bo me tus S. Nor kie-

nės gy ve ni me bu vo įvai rių po-
ky čių. Te ko dirb ti ir Už ven čio 

mies to, ir Šau kė nų li go ni nė se. 
Me di ci nos se sers dar bas vi sur 
bu vo pa na šus. Kiek ki taip jau tė si 
tik dirb da ma Vai gu vos in va li dų 
na muo se. Šiai įstai gai ati da vė aš-
tuo ne rius me tus – nuo 1968-ųjų 
iki 1976 me tų.

Pa sak me di kės, in va li dų na-
muo se dar bo tu rė jo la bai daug 
mies te lio gy ven to jų. 

Nukelta į 3 psl.

PA LENG VI NI MAI: Bu vu si me di ci nos se suo Snie gi na Go lo bo vai tė-Nor kie nė 
sa ko, jog me di ko dar bas da bar leng ves nis. Yra vien kar ti nių prie mo nių ir 
inst ru men tų, diag nos ti nės apa ra tū ros. Leng viau nu sta ty ti li gas, ne rei kia 
spė lio ti ir bai min tis dėl at sa ko my bės. 

Au to rės nuo tr.

Šau kė nuo se gy ve nan čio Jo no Ga jaus ko paukš čių ūkis – 
iš skir ti nis. Pir miau sia to dėl, kad vie na me bū ry je drau gė je 
su gy ve na ir žą sys, ir an tys, ir viš tos, ir kur kas re čiau 
su tin ka mi ar eg zo tiš kų veis lių paukš čiai.
Vie na me ap tva re su paukš čiais – ir ra mi ož ky tė.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Išsitenkavisi
Jo nas Ga jaus kas gy ve na pa čia-

me Šau kė nų cent re, prie se niū-
ni jos. Erd vio je so dy bo je už ten ka 
vie tos ir dai liems pa sta tams, ir 
so dui, ir pie ve lei. Ant ža lios ve-
jos – knibž dė te knibž da įvai riau si 
paukš čiai.

Dvi bal tap lunks nės žą sys su-
tū pu sios ša lia obuo lių ki li mo 
– iš tem pu sios kak lus pe ša žo lę. 
Kuo duo tų jų an čių pul ke lis, sma-
giai kryk da mas, mai šo si po viš tų 

bū rį. Pas ta rų jų – tik ras mar gu-
my nas: ir įvai riau sių spal vų, ir 
dy džių. Ša lia kaip snie gas bal to 
ma žu čio šil ki nio gai de lio grū dus 
le sa dvi gu bai, o gal ir dar di des nės 
de dek lės viš tos – rai bo ji ir ru do ji. 
Ša lia „cuk ri nio“ gai de lio – gai dys 
mil ži nas, ap žė lu sio mis ko jo mis, 
ta ry tum vel ti niais. Po re lė pen tar-
dų-per li nių viš te lių iš si ski ria tar si 
nu vaš kuo to mis, la bai ly gio mis ir 
bliz gan čio mis plunks no mis.

Šei mi nin kui pa šau kus, pa bė rus 
grū dų, iš vi sų pa ša lių at sklin da 
ga ge ni mas, ku da ka vi mas ir ki to-
kie gar sai. 

Nukelta į 3 psl.

Au to rės nuo tr.

ŪKIS: Jo no Ga jaus ko paukš čių ūky je – viš tų, an čių, žą sų, ka la ku tų, per li nių 
viš te lių  bū rys. Tarp paukš čių ga no si ir ož ka.

Šian dien vie to mis nu ma to-
mas trum pas lie tus. Oro tem-
pe ra tū ra die ną 16–21 laips nis 
laips niai ši lu mos.

Ry toj trum pas lie tus nu ma-
to mas ša lies va ka ri niuo se ra-
jo nuo se. Tem pe ra tū ra nak tį 
5–10, pa jū ry je 11–13, die ną 
17–22 laips niai ši lu mos.
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