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KAIŠIADORYS 1964 

 

1964 metų rugpjūčio paskutinę ar priešpaskutinę dieną, sukrovę visą savo turtą į atvirą veterinarijos 

ligoninės sunkvežimį ir tarybinį „visureigį“ vadinamą viliuką išsikraustėme į Kaišiadoris. Aš važiavau 

sunkvežimyje, jo kabinoje, o „viliuke“ sėdėjo Alma su dar dviejų metų neturinčiu Aidmantu. Kelionė ilga, gana 

varginanti, greičiau nedidelė: sunkvežimis greičiau 60 km/val. neišspausdavo, todėl Kaišiadoris pasiekėme 

pavakary, kai jau darbas buvo baigtas. Institute jau niekas nedirba. Kur tas žadėtas butas? Nėra ko paklausti. 

Kreipiuosi į čia dirbantį mano kurso draugą Juozą Širvinską. Jo padedamas, susirandu direktorių Marijoną 

Babenską. Šis pataria kreiptis į pavaduotoją Prakuliauską. Su juo susisiekiame telefonu. Liepė apsigyventi vaikų 

darželio antrame aukšte. Kažkur susiradome raktus ir pradėjome kraustytis savo turtą. Vairuotojai visą laiką 

ragino skubėti, nes jiems prieš akis tolima kelionė į Plungę, todėl svarbiausia buvo ištuštinti automobilius, kad 

jie galėtų išvažiuoti. Viską krovėme čia pat kieme ir tik paskui, mašinoms išvažiavus, ėmėme viską tempti į 

antrą aukštą. Nedaug to turto ir atsivežėme: sofą-lovą, knygų spintą su sekreteru, virtuvinę lentynėlę, stalą, 

kelias kėdes ir televizorių metalo rėme, kurį dar Alksnėnuose buvome nusipirkę iš vet.sanitaro Leliugos. Dar 

buvo Aido lovytė. Pamažu susitvarkėme. Tiesa, dar atsivežėme ir trijų durų rūbų spintą, kurią buvome pirkę 

Alksnėnuose nuo kitoje kelio pusėje gyvenusios Birutės Lūžaitės. Tais laikais baldus nusipirkti nebuvo 

paprasta: reikėjo turėti „blatą“, - t.y. turėti pažįstamą pardavėją arba įtakingą valdininką. Mes neturėjome 

„blato“, todėl ir pirkome iš antrų ar trečių rankų. 

Įsikūrėme dviejuose kambariuose buvusiame Strumilos dvare. Visą pirmąjį namo aukštą užėmė vaikų 

darželis, į kurį nesunkiai priėmė ir Aidą, nors jam dar nebuvo dviejų metų. Iš erdvaus holo platūs laitai kilo į 

antrą aukštą. Į kiekvieną mūsų kambarį buvo atskiros durys iš holo antrame aukšte. Čia buvo ir daugiau 

gyventojų. Seniausiai institute dirbantis laborantas Petras Šimkus gyveno viename kambarėlyje šalia mūsiškio. 

Kitame kambaryje gyveno laborantė Žičienė, dar kitame kambaryje vėliau įsikūrė aspiranto Edvardo 

Koženiausko šeima, tačiau jie neilgai čia gyveno: gavo geresnį butą, o į jų vietą atsikraustė vairuotojas 

Bernardas Tamašauskas. Pats dvaro pastatas – mūrinis tinkuotas ir baltai nudažytas savitos architektūros namas, 

raudonų čerpių stogu. Aplink namą – parkas. Medžiai – seni didžiuliai klevai, toliau – gana ilga senų liepų alėja. 

Namo pietų pusėje – keturkampis tvenkinys, šalia – didžiulis maumedis su gandralizdžiu viršūnėje. Kitoje namo 
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pusėje apvali klomba, apsupta apvalia gyvatvorės juosta. Namo fasade – dvi mūrinės baltos kolonos ir 

pagrindinės paradinės durys, prie kurių vedė platūs betoniniai laiptai. 

Nusavinus sovietų valdžiai dvarą, čia įsikūrė tarybinis ūkis, o dvare to ūkio kontora. Vėliau, iš Kauno 

čia buvo perkeltas veterinarijos institutas ir instituto eksperimentinis ūkis. 1960 metais pastačius instituto 

pastatą, čia įsikūrė vaikų darželis. 

Buvome patenkinti savo butu: dideliu kambariu su trimis langais į pietų pusę, kitu kambariu – siauru ir 

ilgu, lyg vagonas, su vienu langu į vaikų žaidimi aikštelę tarp didžiulių medžių. Virtuvė buvo šalia didžiojo 

kambario su atskiru įėjimu iš laiptinės holo. Tai buvo lyg ir palėpė su nedideliu trikampiu langeliu ir nuožulnia 

viena siena. Prie tos sienos stovėjo įrengta lentynėlė, kur laikėme savo indus, puodus ir kitokius virtuvės 

reikmenis. Valgį virėme ant čia įruoštos dujinės viryklės. Vandenį valgio virimui ir prausimuisi naudojomės 

šalia Žičienės buto esančiu vandentiekio kranu ir kriaukle, o gamtinius reikalus tvarkėmės kieme prie prūdo po 

didžiuliu maumedžiu su gandralizdžiu viršūnėje įruoštame dviviečiame lauko tualete. Šeštadieniais instituto 

katilinė būdavo užkuriama ir galėjome išsimaudyti instituto dušų kambaryje. Ten pat galima buvo ir rūbus 

išsiskalbti. 

Šalia mūsų didžiojo kambario dar buvo gana tvarkinga palėpė, kurioje laikėme nereikalingus rūbus, 

daiktus. Tai buvo patogus sandėliukas. Šildymas buvo centrinis. Katilinė buvo instituto pusrūsyje. Šiluma 

priklausė nuo kūriko. Geriausiai šildydavo Oliukas Paškevičius – nedidukas guvus žmogeliukas. Kūrendavo 

sąžinnigai, tiktai mėgdavo išgerti. O išgėręs – užmigdavo. Tada, pajutę vėsą namuose, kas nors iš instituto 

gyventojų keldavosi ir eidavo žadinti Oliuko. O šis tada kompensuodavo prarastą šilumą įkatindamas 

radiatorius iki maksimumo. Pietus valgydavome čia pat, instituto pusrūsyje įsikūrusioje valgykloje. Nebuvo čia 

pasirinkimo – kokia nors sriuba, sasiskos ir kompotas. Užteko ir to. Nereikėjo niekur eiti. Viskas – čia pat. 

Čia pat institute buvo kino salė, kur porą kartų per savaitę buvo rodomi kino filmai. Bilietai buvo labai 

pigūs, todėl salė būdavo pilna žiūrovų, daugiausia pačių instituto darbuotojų, čia pat gyvenančių, jų šeimos 

narių, vaikų. Kino mechaniku dirbo Petras Kazlauskas, kuris dviračiu atvažiuodavo iš Kiemelių ar Stasiūnų, kur 

gyveno. Petras mokėjo bendrauti su vaikais, kartais net pinigų iš jų neimdavo, iš filmų gabaliukus juostelės 

jiems iškirpdavo. 

Gyvenome čia gerai – viskas čia pat: vaikų darželis, valgykla, kinas. Daržai taip pat buvo čia pat – 

buvusio dvaro sode. Pirmieji daržai buvo ant kalnelio už dabartinio prūdo, kur dabar pušynėlis. Toje vietoje, kur 

dabar prūdas, tekėjo upeliukas, o prie kelio stovėjo didelė medinė ūkio karvidė. Čia tilpo apie 100 karvių 

Melždavo jas rankomis, todėl melžėjų buvo gal penkios ar šešios, kokie trys ar keturi šėrikai. Instituo valdžia 

vis pykdavo ant ūkio vadovybės, kad neiškelia šios karvidės kitur, nes apgriuvęs karvidės pastatas darko 

instituto aplinką, mėšlo kvapai, daugybė musių ir srūvančios į upelį srutos nepriimtini tvarkingai instituto 

aplinkai. Gal po metų karves iš čia išvarė, pastatą nugriovė, o vėliau, upelį užtvenkė, įrengė tvenkinius, prileido 
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žuvų. Kiekvieną rudenį tvenkinių vanduo buvo nuleidžiamas, o žuvys išgaudomos. Žuvis ūkis išveždavo 

pardavimui. Žmonės dar ilgai klampodavo po nuleisto tvenkinio dumblą, rankiodami dumble likusius karpius. 

Tai buvo vėliau, o mums atvažiavus, prūdo čia nebuvo. Vingiavo užpelkėjęs, krūmokšniais, viksvom ir 

nendrėm apaugęs upeliukas, o prie jo – didelė, negrabiai suręsta karvidė, už jos – mėšlidė ir į upelį 

srūvančiomis srutomis klampynė. Instituto gatvėje buvo trys namai. Priešais galinį namą, kur dabar gyvena 

Merkevičiai ir kt., stovėjo medinis dviejų vietų pilkai nudažytas garažas, kuriame savo automobilius laikė Julius 

Bukys – savo dar Plungėje „susikombinuotą“ „Pobiedą“, dėl kurios turėjo palikti Alksnėnų vet.apylinkę ir man 

ją užleisti ir Juozas Glamba – savo „Volgą“. Daugiau automobilių iš dirbančiųjų institute niekas ir neturėjo. 

Tais laikais automobilis buvo didelė prabanga. Retai kam ją pavykdavo įsigyti todėl, kad jos buvo labai 

brangios, o svarbiausia – reikėjo gauti paskyrą iš pačios aukščiausios rajono valdžios. Rajonas gaudavo tris ar 

keturias mašinas per metus, todėl, net turint pinigų, buvo beviltiška paskyros sulaukti. Net ir senos mašinos 

kainavo nežmoniškus pinigus. Mašinos buvo remontuojamos, keičiamos detalės, varikliai. Svarbu buvo turėti 

numerį – nors ir viskas pakeista, bet mašina skaitėsi ta pati. Keista buvo ši sovietinė taisyklė. Dar viena viltis 

buvo – loterija. Galima buvo išlošti mašiną loterijoje, bet tai buvo tokia maža tikimybė, lygi beveik nuliui. 

Todėl tarybiniam žmogui automašina buvo svajonių viršūnė. 

„Jis turi mašiną“ – tai buvo tariama su pagarba ir pavydu. Tai buvo turtingumo indeksas. Jei turi butą ir 

automobilį – vadinasi tu jau pasiekei viską. Esi viršūnėje! 

Vivariumo nebuvo, nebuvo ir dabar stovinčių baltų plytų instituto garažų. Instituto garažai buvo 

mediniai ir stovėjo už keliuko, einančio į kapines, maždaug dabartinio Bakano garažo vietoje, tik atgręžti 

durimis į institutą. Tas garažas buvo trijų ar keturių vietų, nes ir mašinų institutas turėjo tik sunkvežimį su būda, 

vadinama „veterinarinė ambulatorija“ ir du vadinamus „viliukus“. Tokia tad buvo instituto aplinka, kai 1964 

metų rudenį čia atvažiavau. 

Nekaip pasijutau pradėjęs čia dirbti. Aspirantūrai skiriama trys metai. Mokama 100 rub. Stipendija. Per 

tą laiką turi išlaikyti tris kandidatinio minimumo egzaminus: mokslinio komunizmo, užsienio kalbos ir 

specialybės. Turi, pasitaręs su mokslinio darbo vadovu, paruošti mokslinio darbo metodiką, kurią apsvarsto ir 

patvirtina mokslo taryba. Pagal šią patvirtintą metodiką privalai atlikti mokslinį darbą, t.y. eksperimentą, 

bandymus ir parašyti disertaciją, ją apginti mokslinėje taryboje, tada paruošti daugybę įvairiausių dokumentų, 

juos išsiųsti į Maskvą į aukščiausiąją atestacinę komisiją, o tada ilgai laukti nežinioje patvirtins ar ne tau jau 

apgintą mokslų kandidato laipsnį.  

Žinojau, kad reikės daug dirbti, bet tai manęs negąsdino.Į neviltįstūmė tai, kad nežinojau ką man daryti, 

nuo ko pradėti. Mno mokslo vadovas buvo instituto mokslinis sekretorius Lionginas Orvydas. Jis buvo 

apsigynęs disertaciją apie kiaulių raudonligę, o dabar komunistų partijos centro komiteto pavedimu ėmėsi 

vadovauti „baisiai“ problemai – kovai su karvių bergždumu. Ši problema buvo tiek išpūsta, kad, rodėsi, ją 

išsprendus tuoj, tuoj, nušvis šviesioji komunizmo saulė, visi gyvensime laimingai ir turtingai. Taigi L.Orvydas 
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ir ėmėsi kurti grupę kovai su karvių bergždumu. Be manęs dar į aspirantūrą buvo priimtas Kauno 

veislininkystės stoties ginekologas Juozas Šeštakauskas, iš universiteto pasikviestos trys ar keturios praktikantės 

chemikės. Taigi, ir aš atsidūriau šioje grupėje. O ką konkrečiai veikti? 

Dirbdamas Alksnėnuose ir Plungėje buvau įpratęs nuo ryto iki vėlaus vakaro dirbti – važiuoji į fermas 

pas ligonius, juos gydai, atlieki profilaktinius skiepijimus, tyrimus ir t.t. Vadovo paklausus ką man daryti, gavau 

atsakymą: - Niekio nedaryk. Skaityk ką nors. O ką skaityti? Nei temos, nei krypties – nieko nežinau. Nežino ir 

Orvydas. Sėdžiu už stalo ir žiūriu per langą. Mano stalas buvo pastatytas Neužkrečiamųjų ligų skyriaus 

laboratorijoje prie didelio lango į kiemo pusę. Tuo metu buvo pradėta vivariumo statyba. Per langą mačiau visus 

statybos darbus, o už nugaros girdėjau ūkio naujienas, kurias pasakodavo ir komentuodavo čia pat sėdėjusios 

laborantės Vanda Povilavičienė bei iš kitų laboratorijų atėjusios moterėlės, čia dirbančios laborantėmis. 

Dauguma laborančių neturėjo jokios specialybės. Svarbiausias jų darbas buvo švaros laboratorijoje palaikymas. 

Mūsų skyriaus vedėjas Vladas Rimavičius šiuo metu sirgo, todėl laborantės turėjo laiko aptarti visokioms 

naujienoms. Tą jos ir darė. 

Mūsų skyriuje dirbo dar du mokslo darbuotojai, tuo metu vadinti moksliniai bendradarbiai. Abu ruošė 

kandidatų disertacijas. Tai buvo vyresnio amžiaus Medardas Palšauskas ir mano bendrakursis Juozas 

Širvinskas. Abu jie sėdėjo mūsų skyriaus viename kabinete. Medardas ruošė disertaciją apie rentgeno 

panaudojimą paršelių kaulų tankiui nustatyti, diagnozuojant rachitą ir kkitas ligas, o Juozas tyrinėjo pašarinių 

lubinų poveikį kiaulių organizmui. Abu jie buvo labai saviti, bet labai skirtingi. Jiems abiems būdingas buvo 

jumoro jausmas, tačiau Juozas juokingus dalykus matė visur ir iš visko jam ėmė juokas.  

Medardo juokas buvo sunkus ir kandus. Apskritai jis buvo piktokas, labai atkakliai kovojo už save, už 

savo tiesą. Pyko, jeigu kas prieštaraudavo. Kilęs jis buvo kažkur nuo Jurbarko, pokario metais buvo paimtas į 

kariuomenę ir po trumpo apmokymo pasiųstas į frontą Kurše. Kariauti jam nebeteko, nes karas pasibaigė, tačiau 

jis gavo karo veterano pažymėjimą ir naudojosi visomis privilegijomis, kurios buvo suteikiamos šio statuso 

piliečiams. Šiaip jis nei rusų, nei sovietinės valdžios nebėgo. Mėgo pasišaipyti iš valdžios atstovų, kurie gana 

dažnai atvykdavo į institutą pažiūrėti, kaip veikia jauniausia Lietuvos mokslo įstaiga. Medardas, turėdamas karo 

veterano statusą nebijojo paprieštarauti ir instituto valdžiai. Sykį, grįžo juokdamasis iš instituto direktoriaus 

Marijono Babensko kabineto, girdamąsis, kad direktorius jį pavadino mizantropu. Medardas tuoj stvėrėsi 

tarptautinio žodžių žodyną, norėdamas išsiaiškinti šio žodžio reikšmę, o paskui ilgai sėdėjo tylėdamas ir visu 

savo ilgu kūnu siūbuodamas pirmyn ir atgal. Tokioje pozoje jis gana dažnai sėdėdavo, kai ką nors galvodavo, 

arba kai mokydavosi vokiečių kalbą. Ant stalo gulėdavo atverstas lietuvių – vokiečių žodynas, o Medardas 

sėdėdavo ir tylėdamas linguodavo pirmyn ir atgal. Vokiečių kalbą jis gana geraii savarankiškai išmoko. Ir man 

mielai išversdavo laiškus iš Vokietijos, kuriuos rašydavo Almos sesuo Valtraud. Medardas vidurinės mokyklos 

nebubo baigęs. Po progimnazijos įstojo į Grudžių žemės ūkio technikumą. Įdomus dalykas tas, kad technikume 

jis mokėsi kartu su komunistų partijos žymiu veikėju Ringaudu Songaila. Su juo ir tame pačiame bendrabučio 
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kambaryje gyveno. Anot Medardo, tai buvo aršus komunistas ir labai bijojo partizanų, tuo metu banditais 

vadinamų. Sykį Songaila, atsidrėbęs kkėdėje skaitė laikraštį, išskleidęs jį prieš save. Kažkuris iš kambariokų, 

praeidamas pro šalį, sprigtu tinkletėjo į išskleistą laikraštį. Matyt Songailai tai nuaidėjo lyg šūvis, nes 

persigandęs šoko vos ne iki lubų, klausdamas: - Kas čia buvo? Kas čia buvo? 

Kambario draugams buvo gražaus juoko, o Songailai – išgąsčio. 

Medardas sėkmingai apgynė disertaciją, paskui buvo paskirtas atsakingu už išradybinę instituto veiklą, 

gavo kabinetą greta mokslinio sekretoriaus kabineto. Kai aš tapau moksliniu sekretoriumi mudu dažnai 

matydavomės. Medardas užbėgdavo man pasakyti, kad įsijungčiau radiją, jeigu per radiją transliuodavo kokią 

nors gražią lietuvišką dainą. Dainuoti Medardas mėgo. Turėjo gražų balsą, gerą klausą. Jis dainavo instituto 

vyrų vokaliniame ansamblyje, o kai įsikūrė folkloro ansamblis, nuo pat pradžių noriai įsijungė į jo veiklą. Mirė 

Medardas staiga, ištiktas infarkto, palikęs vėžiu sergančią žmoną ir dvi dukras – vidurinės mokyklos mokines. 

Po metų numirė ir jo žmona, o dukros, viena kitai padėdamos baigė mokslus. Vyresnioji Rasa – tapo medike 

kardiologe, o jaunėlė Jolanta - ... 

Juozas Širvinskas buvo stropus ir geras studentas, labai mėgo juokus. Jam iš visko imdavo juokas: iš 

kurso draugų egzaminų baimės, iš dėstytojų išvaizdos, elgesio, pasakytų žodžių. Jis visur matydavo juokingus 

dalykus. Kvatodavo pats iki ašarų, o tada juokdavosi ir kiti – ne tiek iš jo pasakojimo, kiek iš jo paties. 

Tokį patį jį radau ir čia, Kaišiadoryse. Buvo jis jau vedęs – LVA baigusią zootechnijos fakultetą Birutę. 

Vaikų jie tuo metu neturėjo, tik vėliau jiems gimė dukra Rima, mūsų Audros bendraamžė. Juozas buvo mano 

kelrodė žvaigždė: man patardavo ką vienu ar kitu atveju reikia daryti. Tai jis man patarė pradėti lankyti 

mokslinio komunizmo ir užsienio kalbos konsultacijas Kaune žemės ūkio akademijoje. Jis patarė nusipirkti 

mėnesinį geležinkelio bilietą į Kauną, o važiuojant išsirašyti komandiruotę keletui dienų, už kurią bus apmokėta 

iš instituto lėšų ne tik kelionė, bet ir dienpinigiai, ir nakvynė, nors ir nenakvosi Kaune. 

Taigi, pradėjau lankyti konsultacijas Kaune. Lankėme jas nemažas būrys būsimų mokslininkų – ne tik iš 

Kaišiadorių, bet ir iš Baisogalos – gyvulininkystės instituto, iš Raudondvario – ž.ū.mechanizacijos instituto ir 

kt. Du kartus per savaitę važiuodavau į Kauną, o po keleto mėnesių išlaikiau kandidatinio minimumo 

egzaminus ir mokslinio komunizmo, ir prancūzų kalbos. Specialybės egzaminą laikiau čia pat institute prie 

specialiai sudarytos komisijos. 

Tų pačių metų (1964) lapkričio mėnesį kartu su savo mokslo vadovu Lionginu Orvydu vykome pas 

pagrindinį vadovą – Kazanės veterinarijos instituto Akušerijos katedros vedėją prof. Studencovą. Susitikimas su 

juo buvo iš anksto suderintasir paskirta data – lapkričio 9 ir 10 dienos. Išvažiavome per didžiausią Sovietų 

Sąjungos šventę – Spalio socialistinės revoliucijos šventę (XI.07). Kelione rūpinosi L.Orvydas. Iki Vilniaus 

aerouosto nuvežė instituto automobiliu. Iš Vilniaus lėktuvu skridome į Maskvą, o iš ten – kitu lėktuvu – į 

Kazanę. Iš ryto išvažiavę iš Kaišiadorių, vakare jau buvome Kazanėje. 
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Apsigyvenome kažkokiame vieešbutyje. Išėjome pasidairyti po miestą. Jis pasirodė labai nešvarus. 

Buvo neseniai pasnigę ir purvina sniego košė dengė gatves ir šaligatvius. Pravažiuojantys automobiliai taškė tą 

košę į visas puses. Einant šaligatviu, reikėjo glaustis arčiau namų – kuo toliau nuo gatvės važiuojamosios dalies. 

Užėjome į kažkokią maisto parduotuvę, nes pusryčius ir vakarienę ketinome valgyti čia pat viešbutyje, o pietus 

kokioje nors valgykloje. Parduotuvėje paprašėm sviesto, o pardavėja pareikalavo kortelės. Pasirodo – spalio 

švenčių proga buvo pardavinėjamas sviestas, bet tik pagal specialias korteles. Kadangi mes kortelių neturėjome 

– sviesto negavome. Nusipirkome duonos ir kažkokių konservų, sausainių. Prekių asortimentas buvo 

nepalyginamai skurdesnis, negu Lietuvoje. Pas mus tuo metu mėsos ir pieno produktų buvo perteklius – bet 

kada galėjai nusipirkti sviesto, grietinės, pieno, varškės, kefyro, sūrių įvairiausių. Nestigo ir mėsos. Mėsos 

kombinatai nespėdavo skersti pristatomų gyvulių vien iš kolchozų ir sovchozų,o gyventojai turėjo ilgai stovėti 

eilėse, kol priduodavo savo užaugintus gyvulius – galvijus ar bekonus. Čia mus nustebino, kai vet.instituto 

užplanuotą išvyką į mėsos kombinatą reikėjo atidėti kelioms dienoms, nes kombinatas neturėjo skerdžiamų 

gyvulių. Tokios tad tokelės... 

Sekančią dieną tramvajumi važiavome į institutą. Įsikūręs institutas kažkur miesto pakraštyje. Tenai 

visas instituto miestelis: ir administracija ir mokymo laboratorijos, ir klinikos, ir bendrabučiai. Vien 

veterinarijos fakultete čia mokėsi 300 studentų viename kurse, tiek pat zootechnikų, o dar abiejų fakultetų 

neakivaizdiniai skyriai. 

Akušerijos katedra įsikūrus jų klinikose. Klinikos šiek tiek panašios į mūsų akademijos, tik šiek tiek 

mažesnės ir tarybinės statybos – su aptrupėjusiais laiptais, išsikraipiusiomis sienomis. Profesorius mus priėmė 

savo kabinete. Tuo metu jisjau buvo ligonis. Vėžys buvo sugražęs vieną jo plaučių pusę,kuri operacijos metu 

buvo pašalinta, o deguonies stoką kompensuodavo iš deguonies baliono atvesta žarnelė, pritvirtinta jo panosėje. 

Pasveikinęs mus atvykusius į Kazanę, pasiūlė ateiti į jo paskaitą studentams, po to – pabendrauti su 

katedros docente Subotina, aplankyti biblioteką, o rytoj vėl pas jį ateiti. 

Tuo ir baigėsi mūsų priėmimas. Paskaita nebuvo įdomi. Pasakojo apie mums seniai žinomus dalykus. 

Mūsų atvažiavimo proga papasakojo apie Pabaltijo aukštą žemės ūkio kultūrą. Lietuvoje jis nebuvo lankęsis, bet 

buvo Latvijoje. Tai ten jis matęs rugių lauką, kuris nuo pat dirvos pradžios lyg siena stovėjo gražiais rugiais. 

Pas juos esą dirvos pakraščiuose pasėliai žemi, reti, suvargę, o Latvijoje – vešlūs, aukšti. Tas jam padarė didelį 

įspūdį. 

Subotina mūsų susitikimo metu daugiau pasakojo apie blogą prof. Studencovo sveikatą. Aš likusią 

dienos dalį praleidau bibliotekoje, o vakare abu su L.Orvydu nuėjome į kiną. Neprisimenu kokį filmą 

žiūrėjome. Ne tai ir buvo svarbiausia – ėjome pasižiūrėti žmonių. Visi žiūrovai čia sėdi užsimaukšlinę žiemines 

kepures ir kremta saulėgrąžas. Jie tiek išsimiklinę jas gliaudyti, kad vieną po kitos jas meta į burną ir tuo pačiu 

išspjauna jau išgliaudytos saulėgrąžos lukštus. Pasibaigus filmui visos salės grindys buvo nuklotos saulėgrąžų 
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lukštais, ėjome per čežantį lukštų paklotą lyg kokiu minkštu kilimu. Čia temsta bent porą valandų anksčiau, o 

laikrodžiai rodo Maskvos laiką. 

Sekančią dieną vėl vykstame į institutą. Su profesoriumi bendravome gal valandą. Patarė man ką daryti, 

patarė ir L.Orvydui kurlink pakreipti tyrinėjimus. Po viizito dar susitikome su katedros darbuotojais. Visi apie 

profesorių Studencovą kalbėjo lyg apie kokį dievą – koks jis išmintingas esąs, cituodavo jo pasakytus teiginius 

ir juos pateikdami, kaip neginčijamus argumentus. Svarbiausia – profesorius taip pasakė. Ir šventa! Nėra čia ko 

svarstyti. Labai ten gilus asmens kultas. Tuo ne sykį įsitikinau ten būdamas. 

Išvažiavome atgal traukiniu „Tatarstan“ Kazanė – Maskva. Traukinys išvažiuoja vakare, o iš ryto būna 

Maskvoje. Nusipirkome bilietus į vagoną su kupė, kitaip tariant į miegamą vagoną. Be mudviejų trečias 

bendrakeleivis buvo rusas, buvęs karininkas. Sakėsi karo metu buvęs kontūzytas, kelis mėnesius gydytas 

specialioje ligoninėje Irane. Dabar negalįs traukinyje miegoti, todėl beveik visą naktį mums pasakojo savo 

įspūdžius iš Irano, kur esą tėvai parduoda savo dukteris svetišaliams. Ir jam esą siūlęs iranietis pirkti jo 

dešimties metų dukrą. Pasakojo apie jį nustebinusį gerą gyvenimą Latvijoje, kur kavinėje atnešė jam tikios 

geros grietinės, kurioje net šaukštelis neskęsta. Beveik visą naktį ir prasiklausėme jo kalbų apie Iraną bei kitas 

šalis, kuriose jam teko pabuvoti, apie viešnamius ir prostitutes, apie ką mes jokio supratimo neturėjome, o jis 

apgailestavo, kad Sovietų Sąjungoje prostitucija vyksta visur – stotyse, gatvėse, restoranuose, tarpuvartėse, kad 

tai ligų šaltiniai. O užsienyje viešnamiuose tau garantuoja sveikatą, slaptumą ir malonumą. Klausėmės išsižioję 

jo samprotavimų ir kelionė iki Mmaskvos visai neprailgo. 

Atvykę į Maskvą laiko turėjome iki vakaro. Ką veikti? Svarbiausia buvo nueiti į didžiuosius prekybos 

centrus – CUM – centrinė universalinė parduoptuvė ir GUM – valstybės universalinė parduotuvė. Į šias 

parduotuves buvo tiekiamos pačios geriausios prekės, kokios buvo tuometinėje sovietų sąjungoje. O geriausios 

ir paklausiausios buvo užsienio šalyse pagamintos, vadinamos importinės prekės. Šiose parduotuvėse 

pagrindiniai pirkėjai buvo atvažiavę iš kitur, iš kitų miestų, iš kitų respublikų. Žmonių čia daugybė. Visi 

grūdasi, kažko ieško. Tada, kai visko trūko – pirko viską, ypač geresnį daiktą, rečiau paordomą prekę. Aš 

tokiame žmonių chaose buvau pirmą kartą gyvenime. Nežinojau kaip elgtis. Pamokė mane mano bendražygis 

L.Orvydas: jei tik pamatysi, kur žmonės rikiuojasi į eilę, - stok ir tu; vadinasi kažką gerą „išmetė“, paskui 

sužinosi ką, kai tavo eilė prieis. Ir pirk negalvodamas. Nesvarbu ką: jei ne tau, tai kitam tiks. Perleisi ir dar 

uždirbsi. Neprisimenu ką tada nupirkau. Apskritai nemėgstu parduotuvių. Į jas einu, kai reikia ką nors 

konkretaus nusipirkti. Čia gi reikėjo griebti bile ką. Jei tau netiks – tiks kažkam kitam. Ir dar uždirbsi. Kai kas 

taip ir gyveno. Svarbiausia prekė, kurios visi prašydavo parvežti iš Maskvos, - tai buvo tirpstanti kava. Tai buvo 

naujas gaminys, sovietuose negaminamas, bet labai vertinamas. Daugiausia tai buvo Indijos produkcija. 

Turbūt visą dieną ir praleidome žioplinėdami ir grūsdamiesi šiose didžiulėse parduotuvėse. Pavargome 

nuo tos besigrumdančios minios ir lengviau atsikvėpėme pasiekę geležinkelio stotį ir įsėdę į greitąjį traukinį 
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„Lietuva“ Maskva – Vilnius. Iš ryto, jau Vilniuje bėgte nuskuodėme į kitą peroną, kur sėdome į traukinį Vilnius 

– Kaunas, kuris ir parvežė mus į Kaišiadoris. 

Apsilankius Kazanėje jau daug kas pasidarė aiškiau. Ten bibliotekoje perskaičiau keletą disertacijų, iš 

kurių paaiškėjo, kad ne taip jau sudėtinga ją padaryti.  

Pradėjau darbą: daug skaičiau specialybės literatūros, prie instituto esančioje galvijų fermoje tyriau 

karves, tobulinau tyrinėjimo įgūdžius: rektinį tyrimą, kraujo tyrimą, nustatant kalcio, fosforo, karotino kiekį, 

klinikinį tyrimą. Parašiau darbi metodiką, kurią reikėjo apginti instituto mokslo taryboje iki vėlyvo vakaro, 

teisingiau – iki nakties. Tada institute dirbo visi, nes visi norėjo kuo greičiau apsiginti kandidato disertacijas 

(dabar nominuotas į daktaro, nes gerokai šokteldavo atlyginimas po apgynimo. Mokslo darbuotojo, tada vadinto 

moksliniu bendradarbiu mėnesio alga nuo 86 Rb šokteldavo iki 250 Rb, o skyrių vedėjų dar daugiau. Institute 

tuo metu apsigynę disertacijas buvo trys žmonės: direktorius Marijonas Babenskas, jo pavaduotojas Vytautas 

Štuikys ir mokslo sekretorius Lionginas Orvydas. Visi kiti į institutą buvo atėję neseniai, anksčiau dirbę 

rajonuose ir tik ruošė disertacijas. Iki vėlyvos nakties negesdavo šviesos institute. Visi dirbo, visi skubėjo. Tik 

nevisiems vienodai sekėsi. Daugelį aš aplenkiau, t.y. anksčiau apgyniau kandidato disertaciją. Tai buvo 1968 

metų kovo mėnesį, nors disertaciją jau buvau paruošęs gynimui 1967 ,. Lapkritį ir norėjau apsiginti iki savo 30 

metų gimtadienio. Teko palaukti eilėje. Disertacijų gynimas žemės ūkio akademijoje vykdavo tik kartą per 

savaitę ir priimdavo tik du disertantus. O iki gynimo dar teko gerokai pasidarbuoti: atlikti eksperimentus karvių 

fermoje, kuri jau buvo iškelta nuo instituto. Artimiausia ferma buvo Kalniškių kaime. Ten ir atlikau savo  

bandymus. Kasdien eidavau arba dviračiu važiuodavau tuos keturis kilometrus ir didžiąją dienos dalį 

praleisdavau fermoje su karvėmis. Taip praėjo žiema. O bandymą dar pakartojau ir vasaros sąlygomis. 

Aspirantūrai yra skiriami trys metai. Po 2,5 metų atsirado skyriuje vyresniojo mokslo bendradarbio etatas ir 

mane parvedė į šį etatą, - tai buvo garantuota darbo vieta dar penkeriems metams, nors atlyginimas ir sumažėjo 

iki 86 Rb mėnesiui. Fermoje susipažinau su jos darbuotojais – šėrikais, melžėjomis, su fermoje esančia tvarka, 

papročiais. Po kiek laiko darbuotojai apsiprato su mano kasdieniniais apsilankymais, pradėjo laikyti saviškiu, 

nebesislėpdavo vogdami. O vogė visi. Kiekviena melžėja, eidama namo, nešdavosi po keletą kilogramų miltų, 

„sutaupytų“ dalinant juos karvėms. Nesislėpdavo ir šėrikai iš ryto puodukais gerdami grietinę, nusisemtą iš 

bidonuose per naktį palikto pieno. Tuos bidonus per naktį sukeldavo į betono vonią su šaltu vandeniu, o iš ryto 

juos išveždavo į pieninę Kaišiadoryse. Gerai sugyvenom su jais. Ir man neretai pripildavo tos grietinės į 

stiklainį ar butelį. Taigi vogiau ir aš. Institute taip pat visi vogė. Kas tik priėjo prie ko nors, kas tik 

galėjo.Institutas gaudavo gana didelius kiekius medicininio spirito. Tą spiritą išdalydavo skyriams, o skyrių 

vedėjai po kokį litrą įpildavo ir mums, darbuotojams. Tai buvo materialinė paspirtis. Už bet kokias paslaugas – 

daržo suarimą, mėšlo atvežimą, stalių ar kitokias paslaugas pinigų neimdavo – visi laukdavo, kad atsilyginsi 

spiritu. Imdavo ne tik gerą medicininį, bet ir bjauriai smirdantį hidrolyzinį spiritą. Jis vartotinas tik išoriškai, bet 

pijokėliai gėrė jį pasigardžiuodami. 
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Buvo dar ir kitas buities palengvinimo būdas – tai apsirūpinimas mėsa. Visi bandomieji gyvuliai – 

vištos, triušiai, avys, kiaulės, pasibaigus bandymui būdavo paskerdžiami, o mėsa už labai mažą kainą 

parduodama instituto darbuotojams. Nedažnai tai būdavo, bet nors ir retkarčiais šviežios avienos ar šviežios 

paršelio mėsos gaudavome. Pieno nusipirkti gaudavome iš ūkio. Mėnesio pradžioje reikėjo užsisakyti norimą 

kiekį ir kiekvieną rytą bidoną atveždavo prie instituto. Išsidalindavome patys, o pagal grafiką paskirti budintieji 

išplaudavo bidoną, sutvarkydavo patalpą. Tokios tad buvo sąlygos, ruošiant disertaciją. Fermoje dirbau vienas, 

padedant melžėjoms ir šėrikams. Paimto karvių kraujo mėginius tyriau institute, padedant laborantėms. Gautus 

duomenis reikėjo analizuoti, rašyti mokslinius straipsnius. Dėl to vargo nebuvo – duomenų turėjau pakankamai, 

rašyti mokėjau, duomenis analizuoti ir išvadas daryti išmokau. Straipsnius spausdino instituto leidinys 

„Darbai“, žurnalas „Žemės ūkis“. Be to buvo ruošiamos įvairios konferencijos, kuriose dalyvaudavau, 

skaitydamas pranešimus, o paskui būdavo išleidžiamos pranešimų tezės, arba ištisi pranešimai. Iki gynimo 

buvau atspausdinęs per dešimtį mokslinių straipsnių. Privaloma buvo turėti bent tris atspausdintus straipsnius. 

Viskas būtų buvę gerai, bet iki gynimo netekau abiejų vadovų. Pirmiausia nusinuodijęs kažkokiu arseno 

preparatu mirė Orvydas. Tuo metu jis jau dirbo direktoriaus pavaduotoju, o buvęs pavaduotojas buvo pakviestas 

į žemės ūkio ministeriją, kur dirbo mokslo valdybos viršininku. Lionginas Orvydas buvo geros širdies žmogus, 

bet turėjo silpnybę – mėgo išgerti. Ta silpnybe naudojosi kiti: vaišindavo, tikėdamiesi jo palankumo, pagalbos 

vienu ar kitu atveju. Tačiau šia jo silpnybe nebuvo patenkinta jo žmona Leokadija Orvydienė – instituto vaikų 

darželio vedėja. Išgėręs Lionginas neskubėdavo namo. Eidavo į kokį nors skyrių, kur būdavo toliau vaišinamas 

arba murksodavo savo kabinete. Jo žmona eidavo ieškoti, arba siųsdavo dukrą Laimutę, kuri ir parvesdavo tėtį 

namo. Nemanau, kad maloniai būdavo sutinkamas namuose, jeigu, progą suradęs vėl sprukdavo į institutą arba į 

eksperimentinio ūkio kontorą, kur būdavo pataikūnų maloniai sutinkamas, vadinamas direktoriumi ir vėl 

vaišinamas. Nežinia tyčia ar netyčia sykį kažką išgėrė, kad buvo staigiai naktį išvežtas į ligoninę Kaišiadoryse, 

po to į Vilniaus nefrologijos ligoninę, įsikūrusią prie Šv. Jokūbo bažnyčios. Jo inkstai visai neveikė, todėl buvo 

pastoviai prijungtas prie dirbtinio inksto. Pagyveno dar savaitę laiko. Važiuodavom prie jo budėti, nes be 

priežiūros jo negalima buvo palikti. Pašarvotas buvo instituto salėje, o palaidojome Gruzdžių kapinėse. Iš 

Gruzdžių jis buvo kilęs, čia baigęs vidurinę, bei Gruzdžių žemės ūkio technikumą. 

Antrasis mano vadovas profesorius Studencovas ligonis buvo jau man pradėjus darbą – vėžio 

graužiamais plaučiais. Porą kartų dar buvau nuvažiavęs į Kazanę. Ne ką jis man begalėjo patarti. Paskutinį kartą 

nuvažiavau, kai jis jau buvo ligoninėje. Man disertacijos gynimui reikėjo raštiško atsiliepimo, darbo įvertinimo. 

Profesorius pats nebegalėjo parašyti. Parašė docentė Subotina, o profesorius tik pasirašė ligoninės palatoje.  

Praėjus savaitei po mano apsilankymo profesorius mirė. Gyniau disertaciją nebeturėdamas nei vieno 

vadovo. 

Prasidėjo vargai ruošiantis disertacijos gynimui. Reikėjo susirasti oponentus, - t.y. du mokslininkus, 

kurie perskaitytų disertaciją, pagarsintų trūkumus ir gerąsias puses bei pareikštų savo nuomonę – atitinka ar ne 
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šis darbas disertacijoms keliamus reikalavimus. Vienas iš oponentų būtinai turi būti mokslų daktaras arba 

profesorius. Veterinarijos akademijoje tuo metu buvo du profesoriai – Jonas Nainys ir Laizerės Aizinbūdas. 

Pastarasis seniai buvo man pažadėjęs ir pats pasisiūlęs būti oponentu. Tačiau, kai reikėjo raštu patvirtinti jog 

sutinka oponuoti gynimo metu, pareiškė, kad geriau pasiieškočiau kito, nes jis nenorįs komplikuoti santykių su 

Maskvos bei Leningrado veterinarijos mokyklomis. Mat tuo metu buvo lyg ir dvi priešiškos mokslo kryptys tarp 

Maskvos – Leningrado ir Kazanės – Lvovo. – Mano santykiai su Maskva ir Leningradu yra geri, o su Kazane ir 

Lvovu – abejotini. Geriau paprašyk prof. Nainio. Jis žmogus – bedantis žinduolis. Jam vistiek. Taip man pasakė 

prof. L.Aizinbūdas. Teko eiti pas prof. J.Nainį. Jis mielai sutiko, tik pareiškė: - Tik jau negalvok, ak aš Tamstos 

tą disertaciją skaitysiu. Nei man įdomu, nei laiko tam turiu. Todėl pranešimą apie savo disertaciją parašyk pats. 

Nurodyk porą nerimtų trūkumėlių, o aš per gynimą perskaitysiu. Antruoju oponentu sutiko būti veterinarijos 

akademijos akušerijos katedros vedėjas doc. Liucijus Miliauskas. Taigi oponentų sutikimus turėjau. Dar reikėjo 

surasti du recenzentus, kurie, svarstant disertaciją instituto mokslo taryboje, pareikštų apie ją savo nuomonę ir 

raštu apie tai parašytų. Recenzentais sutiko būti akademijos dėstytojai: tas pats L.Miliauskas ir doc. Jurgis 

Pavinkšnis. Kalbėt svarstant disertacijąvisi mielai sutiko, tačiau parašyti jų recenzijas reikėjo man pačiam. 

Gynimo procedūra prasidėjo disertacijos svarstymu skyriuje. Čia jau buvo formalus dalykas. Reikėjo tik 

parašyti protokolą. Parašiau. Įvertinimas teigiamas. Tada svarstymas instituto mokslo taryboje. Atvažiavo abu 

recenzentai. Padariau pranešimą, rezultatus demonstruodamas Almos padarytose gražiose lentelėse ir 

diagramose. Beje disertaciją atspausdino Jovita, kuri tuo metu pas mus gyveno ir dirbo institute laborante. 

Taigi, svarstymas institute praėjo gerai. Pavaišinau recenzentus pietumis Kaišiadorių restorane, padėkojau. 

Sekantis svarstymas buvo Žemės ūkio akademijoje Gyvulininkystės katedroje, kurio vedėjas buvo profesorius 

Juozas Petraitis. Tai buvo savotiškas žmogus, labai save sssssureikšminęs, primityvokas senolis. Visiems 

aiškindavo, kad jam nuolatos skambina iš Maskvos ir liepia girežtinti reikalavimus disertantams. O jis tai noriai 

darantis, todėl Maskva esanti labai geros nuomonės apie jį ir esą, jei jau pro Petraitį praėjo, tai ir Maskva 

lengvai tokius praleidžia. Kas ten toje Maskvoje tokią nuomonę turėjo – neaišku. Jis tik įvardino – Maskva. Tie 

jo reikalavimai būdavo juokingi.Svarbiausias reikalavimas, kad literatūros sąraše būtų jo paties, o dar geriau ir 

kitų prieškario mokslininkų pavardės. Svarstant manąją disertaciją ir aš užkibau ant šio kabliuko. Prof. Petraitis 

pasiūlė užeiti pas jį į namus ir pasinaudoti jo biblioteka. Taip ir padariau. Užėjus į jo butą Kęstučio gatvėje (jis 

sakydavo „Keistučio“) pavarčiau jo knygas, papildžiau literatūros sąrašą. Beliko pats svarbiausias dalykas – 

disertacijos gynimas. Buvo paskirta data, patvirtinti oponentai. Ginti turėjau kartu su kitu instituto aspirantu 

Edvardu Koženiausku. Taigi gynimui ruošėmės abu. Reikėjo aplankyti Žemės ūkio akademijos mokslo tarybos 

narius, pasikviesti juos ateiti į gynimą. Jei nepasikviesi – gali neateiti, nesusidarytų kvorumas ir gynimas 

neįvyktų. Svarbiausia reikėjo pakviesti senuosius: prof. Ruokį, prof. Kriščiūną, prof. Mastauskį ir kt. 

Sukvietėme, aplankėme visus. Visi prižadėjo. Visi ir atėjo. 
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Išklausė mano pranešimo, oponentų, dar vieno kito pasisakymo, o paskui – slaptas balsavimas. Balsavo 

vienbalsiai. 

Po manęs gynėsi E.Koženiauskas. Jis gynė naujoviškai: nedemonstravo lentelių, o duomenis 

demonstravimui buvo sudėjęs į skaidres ir jas demonstravo. Užtat atsistojęs prof. Mastauskis pareiškė: - Na, 

sakyčiaau disertantas atėjo nepasiruošęs – parodė čia mums kiną ir viskas. Užtat per balsavimą Koženiauskas 

gavo du balsus prieš. 

Po gynimo vėl visus kvietėme pietų į „Baltijos“ restoraną. Nnedaug susirinko į mūsų užsakytus pietus. 

Tuo metu institute vyko valdžios pasikeitimai. Direktorius Marijonas Babenskas išėjo į Vilniaus Zoologijos ir 

parazitologijos institutą. Direktoriumi atėjo prof. Julius Pagirys, dirbęs Respublikinės vet.laboratorijos 

direktoriumi. Po L.Orvydo mirties direktoriaus pavaduotoju tapo Edvardas Danilevičius, o moksliniu 

sekretoriumi – Antanas Vyšniauskas. 

Disertacijos gynimu dar nesibaigė rūpesčiai. Reikėjo paruošti ir išsiųsti į Maskvos Sąjunginę atestacijos 

komisiją visą krūvą popierių, pagal kuriuos ši komisija tvirtindavo mokslinį laipsnį. Tų popierių buvo daugybė: 

disertacijos svarstymų ir gynimo protokolai, vadovų atsiliepimai ir daug, daug kitokių. Gal dvi savaites tvarkiau 

šiuos popierius, rinkau parašus ir galiausiai išsiunčiau viską į Maskvą. Liko tik laukti rezultatų.  

Apie spalio ar lapkričio mėnesį gavau pranešimą iš Maskvos, kad liepos ar rugpjūčio mėnesį man 

patvirtintas mokslinis laipsnis – veterinarijos mokslų kandidatas. Sovietų sąjungoje buvo dvipakopė mokslo 

laipsnių gradacija: pradžioje – mokslo kandidato, o sekanti – mokslo daktaro, suteikiama dar po vienos 

disertacijos, šį kartą daktarinės, gynimo. 

Nuo patvirtinimo datos pradėjau gauti padidintą mokslininko atlyginimą – 180 Rb – daugiau negu 

dvigubai didesnę, negu gaudavau neapsigynęs. Tai buvo jau šis tas. 

Šie, 1968 metai man buvo ypatingi: apsigyniau disertaciją, balandžio mėnesį gimė dukra Audronė, o 

birželio mėnesį nuo dėdės Juozo Bernatonio – kunigo vienuolio kapucino tėvo Alfonso – dovanų gavau naują 

lengvąjį automobilį „Moskvič“. Be to tais pačiais metais gavau butą instituto gatvės septinto namo pirmame 

aukšte. Tai buvo dviejų kambarių su virtuve ir vonia butukas, kur po remonto mūsų keturių asmenų šeima ir 

apsigyvenome.Persikraustėme čia vasaros pabaigoje. Netoli ir kraustytis reikėjo. Nuo darželio iki mūsų namo 

gal tik 200 metrų. Tai buvo naujausias daugiabutis 3-jų aukštų 12 butų namas instituto gyvenvietėje. Pastatytas 

iš baltų silikatinių plytų, raudonų čerpių stogu. Jo statybą prižiūrėjo tuometinis direktoriaus pavaduotojas 

saugumo papulkininkis Prakuliauskas. Jis akylai stebėjo visus statybos darbus, todėl namas išėjo visai pavykęs, 

kiek galėjo būti pavykę tuolaikinės statybos namai. Tada niekas nenaudojo šilumą izoliuojančių medžiagų. 

Sienos buvo daromos iš trijų eilių plytų su dviem oro tarpais. Oras ir buvo svarbiausias termoizoliatorius, o ant 

lubų pylė šlaką, t.y. išdegusių anglių likučius – tai taip pat buvo laikomas tarmoizoliatorius. Bet tais laikais 

namų termoizoliacija nebuvo svarbus dalykas. Kuro užteko. Radiatoriaaaaii kambariuose buvo karšti, jei tik 

Oliukas neužmigdavo, o prie instituto stovėjo didžiausios akmens anglių krūvos, kuriomis buvo kūrenama 
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instituto katilinė. Vėliau šią katilinę rekonstravo, pakeitė katilus, kūrenamus dizelinu. Dvi didžiulės cisternos, 

kurios buvo visą laiką pilnos dizelino ir dabar tebestovi, tarsi sovietinio gerbūvio paminklas, tarp instituto ir 

vivariumo. Dar vėliau, instituto eksperimentinis ūkis pastatė didžiulę katilinę, kuri šildė visą gyvenvietę ne tik 

instituto, bet ir ūkio. Nutiesė naujas požemines šilumines trasas. Kur jos eina buvo galima matyti, ten pirmiausia 

nutirpdavo sniegas, žaliuoti pradėdavo žolė. Šilumos ir ją gaminančių išteklių niekas netaupė. Jų buvo daug. 

Užteko visiems. Benzino, kurį aš pyliausi į „Moskkvičių“, 1 litro kaina buvo 7,5 kapeikos. Tai buvo geriausias 

benzinas, o prastesnis kainavo dar pigiau. Ir tą dar vogdavo. Kaip? Valdiškom, t.y. įstaigų automobiliams buvo 

duodami talonai benzinui, už kuriuos mokėdavo įstaiga. Ta įstaiga talonus duodavo vairuotojams, o čia už pusę 

kainos ar dar pigiau parduodavo privačių automobilių savininkams. Esu ir aš pirkęs tokių talonų. Jų kitoje 

pusėje turėjo būti įstaigos antspaudas. Bet tai nebuvo jokia problema. Štai taip ir gyvenome! 

Neilgai šiame bute mes gyvenome. Mūsų kaimynas direktoriaus pavaduotojas Valentinas Iešmantas 

persiklėlė į antrą aukštą, į buvusio mokslinio sekretoriaus Antano Vyšniausko butą. Šis savo butą buvo 

rekonstravęs – iš gretimo buto buvo prisijungęs vieną kambarį. Taigi Iešmantas iš trijų kambarių buto, 

persikraustė į trijų kambarių butą, bet gerokai didesnį, nes jų buvusiame bute trečias kambariukas buvo 

mažytus, vos 6 m2 (3x 2). Taigi mums atiteko Iešmanto butas, o naujojo buto trečiasis kambariukas atiteko 

Aidui. Čia sutilpo jo sofelė. Kažkoks staliukas, buvo čia sieninė spintelė. Aidas jau ėjo į mokyklą, todėl jam 

atskiras kampelis, nors ir mažytis, buvo reikalingas. O mums bendram naudojimui teko maža virtuvėlė su dujine 

virykla, vonia su tualetu, salonėlis ir miegamasis. Buvome jau šiek tiek turtingesni; salone stovėjo salono 

komplektėlis – sofa, du foteliai ir staliukas, o prie sienos – knygų spinta, vad. sekcija. Miegamajame – dvi 

lovelės, rūbų spinta, dvi spintelės prie lovų ir Audrytės lovelė. Čia, šiame bute gyvenome gana ilgai. 

Jau minėjaau, kad institute vyko pokyčiai. Į Zoologijos ir parazitologijos institutą išėjo direktorius 

Marijonas Babenskas, veterinarijos mokslus baigęs Čekoslovakijoje, paskui atsidūręs Maskvoje, ten 

mobilizuotas į Raudonąją armiją. Grįžo jis į Lietuvą kartu su ruse žmona (nauja). Buvo paskirtas 1960 metais 

įkurto Veterinarijos mokslinio tyrimo instituto direktorium. Aukštokas, lieknas, inteligentiškas Marijonas 

Babenskas buvo tarsi senosios Lietuvos inteligentijos atstovas: visada mandagus, nesikarščiuojantis, taktiškas. 

Toks buvo Marijonas Babenskas. Mėgo išgerti. Kaip sakė bendradarbiai: bet kada, su bet kuo ir bet kur. Negaliu 

to patvirtinti. Niekada su juo neteko gerti. Buvo institute renginių, kur dalyvauti teko ir man, bet niekada 

nemačiau direktoriaus pasigėrusio, nors jo kompanijonai vos ant kojų pastovėdavo. Mano prisiminimai apie šį 

žmogų – patys geriausi ir šilčiausi. 

Marijono Babensko vieton atvyko buvęs Respublikinės veterinarijos laboratorijos direktorius Julius 

Pagirys. Stambus dramblotas vyras buvo visiška priešingybė M.Babenskui. Kaimiškų manierų, tiesmukas 

Pagirys iš karto ėmėsi savo numatytos veiklos. 

Jis norėjo, kad institutas ir jo paties veikla būtų matoma aukščiau stovinčiųjų. Tuojau pat ėmėsi 

vadovauti sudarytai grupei kovai su karvių bergždumu, nors apie tai neturėjo jokio supratimo. Mano kolega 
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Juozas Šeštakauskas, iš karto parašė jį savo disertacinio darbo vadovu. Juozo šis darbas buvo ganėtinai silpnas. 

Nebūčiau drįsęs pristatyti jo gynimui. Tuo labiau, kad tyrimo rezultatus Juozas koregavo taip, kaip jam reikėjo. 

Kartą, gerokai išgėręs jis pripažino – gerai, kad jau tu buvai taką pramynęs. Man tavo pėdomis eiti buvo 

lengviau. Juozas mėgo išgerti. Jeigu reikėjo rinktis – dirbti ar gerti, jis rinkdavosi pastarąjį variantą. Aš 

stebėdavausi: argi galaima kasdien geriant padaryti ir apginti mokslinį darbą? Pasirodo – galima. Mano kolega 

tai įrodė. Retą dieną Juozas išeidavo blaivas: gaudavome spirito nuo vedėjo, ateidavo ir polinkį turintys jo 

draugai, o ir fermose darbininkai mielai su mokslininku ištraukdavo. Ir galiausiai Juozas Šeštakauskas, 

„vadovaaujamas“ dr. Juliaus Pagirio, žemės ūkio akademijos, mokslo taryboje apgynė biologijos mokslų 

kandidato disertaciją.  

Julius Pagirys ir kitaip siekė garsinti savo vadovaujamą institutą. Čia atsivežė ir apgyvendino savo 

seserį ir jos vyrą Joną Kišūnus. Institutui nupirko žirgą, kurį treniruodavo Kišūnas ir ruošė respublikinėms 

lenktynėms ant Sartų ežero. Nežinau ar šis žirgas dalyvavo lenktynėse, bet, atvažiavus į institutą svečiams iš 

ministerijos, Kišūnas visada, pakinkęs šį obuolenusą eržilą į vežimėlį, pravažiuodavo, kad atvykę svečiai 

matytų. 

Savo veiklą kovos su karvių bergždumu srityje Pagirys demonstravo ruošdamas ekspedicijas į rajonus. 

Išvažiuodavome savaitei, o kartais net dviem, važinėjom po ūkius, rinkom duomenis, o paskui, parašydavom 

jam pranešimą, kurį jis nuobodžiai perskaitydavo, suruoštos konferencijos metu. Juokaudavome, kad jam šalia 

pranešimo reikėtų parašyti natas, kad jis įtaigiau galėtų mūsų paruoštą pranešimą perskaityti. 

Tokių ekspedicijų ir konferencijų buvo labai daug. Pamenu Lazdijus, Skuodą, Plungę, Šilalę, Tauragę, 

Zarasus, Rokiškį ir daug kitų vietų, kur važinėjau, rinkau medžiagą, rašiau pranešimą Juliui Pagiriui. 

Nuvykus į vieną ar kitą rajoną, prisistatydavome veterinarijos tarnybai, pasakydami atvylimo tikslą, o 

tada visą veterinarijos tarnybą įjungdavome į darbą – važiavom į ūkius, tyrėme dokumentuose užfiksuotas ligas, 

tyrėme pačius gyvulius. Nebuvo tuo metu ūkio, kur be priekaištų būtų vykdoma gyvulių priežiūra ir vykdomi 

veterinarijos reikalavimai. Todėl, papratai, po tokių ūkių aplankymo, kolchozų pirmininkai ruošdavo pietus ar 

vakarienes su gausiomis vaišėmis. Vaišinomės. Mano kolega Juozas tokiose vaišėse jautėsi lyg žuvis vandenyje. 

Man – nepatikdavo. Jausdavausi tarsi pažemintas, nes čia viskas būdavo tarsi nutrinama, visa ką mes 

užfiksavome – tarsi nebuvo trūkumų, kuriuos radome ir t.t. Gėrė, baliavojo mano kolegos. Ne  tik Juozas, bet ir 

kiti, kurie važiavo į šias ekspedicijas.  

J.Pagirio darbo kryptys ir metodai radikaliai skyrėsi nuo buvusio direktoraus M.Babensko. Pastarasis 

buvo mokslo žmogus. Jam rūpėjo, kad institute būtų vykdomi moksliniai tyrimai. Iš kitur atvykusius mokslo 

žmones kviesdavosi atvykti čia, vežiodavo juos po instituto laboratorijas, aiškindavo kas daroma, kaip daroma, 

ko tikimąsi iš tų tyrimų. Pagirys, atvažiavęs tiesiai šviesiai pareiškė – niekam tų jūsų tyrimų nereikia. 

Tyrinėkite, jei norite, bet ne mažiau kaip 50 proc. Jūsų darbo laiko turite atiduoti pagalbai gamybai. Todėl – 

marš į ūkius! Ir ėjome, ir važinėjome. Ruošėme ekspedicijas, aiškinome vet.gydytojams ir ūkių vadovams tai, 
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ką jie ir be mūsų žinojo. Svarbiausias mūsų atvykimo tikslas buvo išgąsdinti specialistus: atvyko komisija! O jei 

jau komisija atvyko, tai jau ką nors blogo būtinai atras. Užtat ir nėrėsi visi iš kailio, kad tik įtiktų komisijos 

nariams. Nebuvo malonus toks vaidmuo. Niekada nerėkiau nei ant vieno, net jeigu ir reikėdavo pabarti kokį 

apsileidėlį. Savo misija laikiau – padėti, paaiškinti, jei turiu galimybę tai padaryti. Dėl to ne sykį buvau 

nesuprastas. Pamenu, kai mane vežėsi Kauno rajono vyr.vet.gydytojas Z.Augutavičius į veterinarijos specialistų 

pasitarimą Raudondvaryje. Visą kelią buvau apdorojamas – duot reikia visiems velnių, kad dulkės rūktų. 

Prisiminiau tada, kaip dar Plungėje per tokius pasitarimus rajono viršininkai kumščiais trankydavo stalus ir 

rėkdami aiškindavo, kaip reikia dirbti. Po tokių pasitarimų ne tik nenurėdavau nieko daryti, atvirkščiai – 

norėdavau viską mesti. Apmaudu – dirbi, vargsti, o čia dar rėkia kažkokie nemokšos, viršininkais vadinami. 

Nerėkiau ir tada Raudondvaryje, o tik paprašiau, kad savo bėdas išsakytų. O tos bėdos seniai visiems buvo 

žinomos: vet.specialistams suverčiamos visos problemos. Kai Z.Augutavičius mane vežė atgal – visą kelią 

tylėjo. Nebuvo patenkintas ir laimingas mane čia atsivežęs. Panašių atvejų buvo daugybė. Dėl to ir nemėgau 

tokių išvykų. O važinėti reikėjo daug ir ne vienai dienai, dažniausiai – visai savaitei išvažiuodavau kartu su 

kolegomis. Stengiausi išnaudoti šias išvykas krašto pažinimui. Prašydavau vet.specialistų papasakoti, o jeigu 

įmanoma, ir parodyti žymesnes rajono vietas. Aplankėme Arklio muziejų, Puntuko akmenį, Jono Biliūno ir 

Antano Vienuolio memorialinius muziejus Anykščiuose, Nemuno deltą, Minijos kaimą ir Rusnės salą bei 

paukščių žiedavimo stotį Šilutės rajone, Kražių buvusią kolegiją ir bažnyčią Kelmės rajone, Šiluvos bažnyčią 

bei Tytuvėnų vienuolyno ansamblį Raseinių rajone. Lietuvoje kiekviename rajone yra labai įdomių vietų, kurias 

gerai žino vietos gyventojai. Tas vietas ir stengdavomės pamatyti. Mūsų skyriaus vedėjas Vladas Rimavičius 

buvo vienas iš tokių pažintinių kelionių iniciatorius. 

Institutas vis augo darbuotojų skaičiumi. Kiekvienais metais buvo priimami du ar trys aspirantai, 

daugėjo laborantų, mokslo darbuotojų. Jau sekančiais metais po mano atvykimo, čia atvažiavo Onutė ir Vincas 

Minalgai, jų kurso draugai Vytautas Marazas ir Romanas Zabielius, dar sekančiais – Vilimas, vėliau – Romanas 

Aniulis, Algimantas Tomkus, Algimantas Matusevičius, Vytautas Malakauskas, Pranciškus Šakys ir kt. 

Vyresnieji vienas po kito gynė mokslų kandidatų disertacijas: Ignas Balčiūnas, Juoza Bartninkas, Valentinas 

Iešmantas, Edvardas Danilevičius, Antanas Mažylis, Antanas Norvaiša, Kazimieras Varkalis, Antanas 

Vyšniauskas, kiek vėliau – Juozas Šeštakauskas, Vincas Minalga, Vytautas Marazas ir kt. Žodžiu gyvenimas 

institute virte virė. Institutas daugumai buvo tarsi tramplynas tolesnei jų veiklai, apsigynę disertacijas išeidavo į 

kitas įstaigas į geriau apmokamas vietas: į Vilniaus fermentų gamyklą mokslo darbuotojais išėjo Vaclovas 

Plauska, Bronius Augustinavičius, Juozas Lapienis, į paukštynus vet.gydytojais Jonas Skausmanas, Vincas ir 

Onutė Minalgai – į Vievio, Edvardas Koženiauskas ir Romanas Aniulis į Kaišiadorių paukštynus 

vyr.vet.gydytojais, į Mokslų akademijos zoologijos ir parazitologijos institutą išvažiavo Marijonas Babenskas, 

Antanas Mažylis, Julius Bukys ir Bukienė, Juozas Širvinskas, Vytautas Marazas. Į veterinarijos akademiją 

išvažiavo Janušauskas Kazimieras, Henrika Paškevičius. 
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Tačiau instituto mokslininkų gretas užpildė nauji žmonės: kasmet iš vet.akademijos atvykdavo po 2 ar 3 

aspirantus, baigę studijas akademijoje. Stasys Rimgaila, Gedvilas, buvo mano atminime vieni iš paskutiniųjų 

instituto aspirantų. 

Nevisada ir neviskas vyko sklandžiai institute. Čia, kaip ir apskritai gyvenime vyko ir gero ir blogo. 

Mano atminime labiausiai įsimintinas buvo konfliktas įvykęs tarp J.Bartninko ir J.Dobilo. Abu jie dirbo tame 

pačiame Kiaulių ligų skyriuje. Juozas Bartninkas, šio skyriaus vedėjas ir aspiranto J.Dobilo mokslinis vadovas, 

tyrinėjo infekcines kiaulių ligas, jų sukėlėjus, imunitetą ir kt., nė nepastebėjo, kaip jo mokinys aspirantas 

Justinas Dobilas, apgynęs kandidatinę disertaciją, tapo jo konkurentu. Bartninkas kartu su Dobilu ruošė naują 

metodą – aerozolinę kiaulių vakcinaciją, konstravo įrangą, aerozolinius purkštukus. Čia ir išsiskyrė jų keliai. 

Dobilas susirado kažkokį draugelį, fiziką ar fiziotechniką, kuris padėjo jam patobulinti purkštuką, pagerinti jo 

parametrus. Atsirado konfliktas tarp Bartninko ir Dobilo. Bartninkas ramiai reagavo į aršų ir agresyvų Dobilo 

puolimą. Nemalonu būdavo klausytis jų konfliktų ir ginčų instituto taryboje ar susirinkimuose. Nesugebėjo tarti 

tinkamo žodžio ir direktorius E.Danilevičius. Todėl konfliktas ir toliau augo, pasiekdamas ir aukščiausias 

institucijas. Bandžiau ir aš raminti Justiną Dobilą, matydamas jo neteisumą ir netaktą, konfliktuojant su 

vyresniu ir savo darbą išmanančiu gerbtinu žmogumi. Deja, man tai nepavyko. Dobilas, įsitikinęs savo teisumu, 

net nemanė nusileisti nei į jokius kompromisus eiti. O Juozas Bartninkas šiai „kovai“ neskyrė jokio dėmesio: 

dirbo savo darbą, nekreipdamas dėmesio į Dobilo šėliones. 

Galiausiai Dobilas išsikovojosavo atskirą mokslinio darbo temą, apsigynė daktaro disertaciją, tapo 

profesoriumi, veterinarijos kademijos mokslinės tarybos nariu, bet didelio autoriteto taip ir neužsitarnavo. Mano 

požiūriu jis buvo piktas žmogus. Tokie negali tapti patraukūs ir charizmatiški žmonės. Juose daug egoizmo.  

O Bartninkas ramiai toliau sau dirbo, tyrinėdamas infekcines kiaulių ligas, kaupė duomenis, 

nebegalėdamas sustoti ir išanalizuoti bei apibendrinti surinktus duomenis. Daugybė jo tepinėlių, identifikuojant 

infekcinių ligų sukėlėjus, nebetilpo nei jo, nei kitų skyrių skolintuose šaldytuvuose. O Bartninkas vis juos kaupė 

ir kaupė... Jie taip ir liko neišanalizuoti, neištyrinėti, o duomenys – neapibendrinti. 


