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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Užduotis. Andrioniškio seniū-
nija laisvo laiko turintiems gyven-
tojams davė užduotį – pakvietė 
paukščiams gaminti inkilus. Toks 
kvietimas socialiniame tinkle pasi-
rodė po andrioniškiečių susitikimo 
su Anykščių regioninio parko spe-
cialistais. Kaip skelbia seniūnija, 
Andrioniškyje bus surengta inkilų 
kėlimo šventė.

Kova. Plėšomi stenduose iška-
binti savivaldos rinkimuose daly-
vaujančių politikų plakatai. Apie 
tai šį sekmadienį pranešė vietos 
konservatoriai.,,Vakar žmonės pra-
nešė, jog daug kur stenduose mūsų 
plakatai nuplėšti. Mieste apie 12 
val. užkabinome naujus, šiandien 
8 val. ryto vėl gavome informaciją, 
kad plakatų nėra”, - skelbiama pra-
nešime.

Laikas. Nuo šio antradienio, 
kovo 5-osios, baseinas „Bangenis“ 
Anykščiuose pradėjo dirbti nuo 6 
valandos ryto. Lankytojams siū-
loma pasinaudoti sporto sale bei 
plaukimo baseinu. Prieš ankstinda-
ma darbą, viešoji įstaiga „Sveikatos 
oazė“ atliko lankytojų apklausą, 
norėdama išsiaiškinti, ar atsirastų 
norinčių sportuoti bei plaukioti nuo 
ankstyvo ryto.

Kompensacija. Pernai UAB 
„Transporto centras“, kuri gyvento-
jus autobusais veža vietinio susisie-
kimo maršrutais, Anykščių rajono 
savivaldybė kompensavo 318 135 
Eur. Už keleivių vežimą vietinio 
susisiekimo maršrutais vežėjui 
buvo kompensuota 244 850 Eur., 
už moksleivių pavėžėjimą – 73 285 
Eur.

Svečias. Kovo 15 dieną, penk-
tadienį, Anykščių rajone lankysis 
filosofas Arvydas Juozaitis. 12 va-
landą jis susitiks su J.Biliūno gim-
nazijos mokytojais ir mokiniais, 14 
val. Anykščių bibliotekoje dalyvaus 
Knygnešių dienai skirtame rengi-
nyje, o 17 valandą Svėdasų biblio-
tekoje vyks A.Juozaičio susitikimas 
su šio miestelio bendruomene.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis penktadienį. Šeštadie-
nį redakcija nedirbs. 

Verslui koją kiša nesusikalbėjimas 
su rajono meru
Trečius metus iš eilės atliktas tyrimas ir sudarytas ,,Verslo kliū-

čių” žemėlapis. Jame Anykščiai užėmė 40-ąją vietą. Tyrimo auto-
riai teigia, kad situacija Anykščių rajone yra viena stabiliausių. 

Anykščių vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas ,,Anykštai” 
sakė, kad verslui aplinka nėra tokia palanki, kokia ji pristatoma 
įžvalgose iš šalies.

D.Vaiginas pateikė keletą pavyz-
džių, kaip verslininkai nerado vie-
tos Anykščiuose, norėdami plėtoti 
su medicina susijusį verslą. Pernai 
miestą paliko UAB ,,Kraujagyslių 
chirurgijos centras”. Dalyje naujo-
sios Anykščių ligoninės pastato pla-
nuota įsteigti reablitacijos centrą, ta-
čiau viskas taip ir liko tik kalbomis.

,,Šiandien verslui situacija Anykš-

čių rajone nėra labai gera. Jeigu nu-
šalintasis Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis netgi nesurado laiko 
susitikti su Anykščių vadovų klubo 
nariais, tai daug pasako. Kokios to 
priežastys, analizuoti nesiimsiu”, - 
sakė D.Vaiginas.

Vertindami Utenos regiono aplin-
kos palankumą verslui, verslininkai 
konstatavo, kad mažiausiai kliūčių 

verslui yra Molėtų rajone,  Zarasuo-
se situacija kelerius metus iš eilės 
išlieka prasta ne tik regiono, bet ir 
visos šalies mastu.  

 Molėtų rajono savivaldybė pa-
gal palankumą verslui 2018 metais 
užėmė 33 vietą. Didžiausią šuolį 
regione padarė Ignalinos rajono sa-
vivaldybė, pakilusi per 13 pozicijų 
į 41 vietą. Utenos rajonas užėmė 
43 vietą. Reitingo lentelės apačioje 
atsidūrė Zarasų ir Visagino rajonai, 
užėmę atitinkamai 59 ir 57 vietas.

„Verslo kliūčių žemėlapyje“ kie-
kvienai savivaldybei apskaičiuotas 
verslo laisvės indeksas – didesnis 
jo rodiklis rodo mažesnes kliūtis 
mažoms ir vidutinėms įmonėms. 
Indekso augimas iš viso užfiksuo-
tas 19 savivaldybių, 39 regionuose 

indeksas sumažėjo, 2 - ose liko ne-
pakitęs.

Utenos rajono savivaldybės vers-
lo laisvės indeksas siekia 70 proc., 
Anykščių r. – 73 proc., Ignalinos r. 
– 72 proc., Visagino ir Zarasų r. – 
po 60 proc. bendro šalies vidurkio.

Tyrimą atlikusio „Citadele“ ban-
ko Smulkiųjų ir vidutinių verslo kli-
entų departamento vadovė Giedrė 
Kubiliūnienė sakė, kad Utenos aps-
krityje stabiliausia situacija verslui 
yra Anykščiuose, o palankiausia 
šiais metais – Molėtuose.

Vertinant procentinį įmonių augi-
mo rezultatą, Anykščiuose įmonių 
skaičius pernai  augo vos 0,5 pro-
cento.

-ANYKŠTA

Anykščių vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas teigia, kad 
vietos verslininkams nepavyko rasti bendros kalbos su nušalin-
tuoju Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu.

Kai kurie vietos verslininkai Anykščiuose mato perspektyvų.
Verslininkai Šimkai miesto centre jau beveik pastatė naują vie-
šojo maitinimo įstaigą.

Vasario 16-osios Aktas profesoriui Liudui Mažyliui 
kainavo 58 eurus Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt
Kovo 11-ąją, pirmadienį, po iškilmingo Vėliavos pakėlimo Lais-

vės aikštėje, apie trys dešimtys anykštėnų susirinko į Anykščių 
rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką, kur vyko 
susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi 
Liudu Mažyliu. 

Svečias daugiausia kalbėjo apie prieš porą metų Berlyne ras-
tą Vasario 16-osios Akto originalą bei apie lietuvių drąsą garsiai 
prabilti apie norą gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. 

8 psl.Prieškario Kauno nuotraukas demonstravo profesorius Liudas 
Mažylis.

Marijos žemėje 
niekinami 
simboliai

Anykščių žvejai 
iškovojo antrą 
vietą

Kuo švenčių daugiau, tuo smagiau 
gyventi 

Irena MELDAIKIENĖ, 
Anykščių muzikos mokyklos 
fortepijono mokytoja:

...„Kiekvienoje šventėje gali 
save kažkuo praturtinti ir su-
teikti džiaugsmo kitam labai 
paprastais dalykais“...2 psl. 2 psl.
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spektras

Anykščių žvejai iškovojo antrą vietą
Kovo 9 dieną ant Rubikių ežero ledo vyko poledines žūkles var-

žybos „Anykščių žvejų lygos taurė 2019“.  Varžybose, kurias jau 
daugelį metų tradiciškai rengia Anykščių žvejų lyga (AŽL), daly-
vavo 10 komandų iš įvairių Lietuvos miestų. Kiekvienos koman-
dos sudėtyje – trys žvejai.

Valdas BAČKULIS

Anykščių žvejų lygai atstovavo 
dvi komandos.

Antrąją komandinę vietą laimėjo 
AŽL1, į pergalę atvesta lygos pre-

zidento Daumanto Juzėno bei ly-
gos narių, patyrusių ir prisiekusių 
žvejų Vytauto Lisausko ir Dainiaus 
Vaitkūno. AŽL2 komanda, kurios 

sudėtyje žuveles jauku viliojo Algirdas Narbutas, Eugenijus Narbutas ir 
Rimvydas Kalinka, užėmė aštuntą vietą, bet Algirdas Narbutas asmeni-
nėje įskaitoje iškovojo trečią vietą.

Pirmąją komandinę vietą laimėjo Feeder Fishing  žvejai. Šios koman-
dos lyderė buvo Gintarė Makauskaitė, užėmusi antrąją vietą asmeninėje 
įskaitoje  ir nušluosčiusi nosį daugeliui tituluotų ir patyrusių vyrų žvejų. 

Ji sugavo 1, 756 kg žuvų. Trečiąją vietą užėmė komanda ,,Ant ban-
gos“. 

Varžybose dalyvavo ir dvi anykštėnės moterys – Agnė Tveritnevaitė  ir 
Danguolė Ramoškienė. Iš viso per penkias valandas trukusius du turus 
buvo pagauta per 30 kg žuvų, daugiausia ešerių ir kuojų.

Žvejai per varžybas pagavo per 30 kilogramų žuvų.
Daumantas Juzėnas - Anykščių žvejų lygos prezidentas, jo ko-
manda varžybose užėmė antrąją vietą.

Autoriaus ir Pauliaus JUŠKOS nuotr.

Marijos žemėje niekinami simboliai
Tai ne montažas. Tai Kovo -11-osios ryto vaizdas Sliepsiškių ir 

Kušlių kaimų sankryžoje (Svėdasų seniūnija). Koplytstulpis, Są-
jūdžio metais vietos gyventojų pastatytas kaip pagarbos ženklas 
krikščioniškam tikėjimui, o šalia - Anykščių komunalininkų pa-
statyti šiukšlių konteineriai. Anykštietiška pagarbos ir paniekos 
simbiozė.

Šie šiukšlių konteineriai anksčiau 
stovėdavo Kušlių ir Galvydžių kai-
mų sankryžoje. Tačiau žiemą šiukš-
liavežei sunku užvažiuoti slidžiu ir 
prastai prižiūrimu, vingiuotu miško 
keliuku ant kalniuko, todėl komu-
nalininkai gyvenimą pasilengvino. 
Konteinerius nusigabeno žemyn ir 
pasistatė privažiuoti patogioje vieto-
je - kryžiaus papėdėje. 

Makabriškas vaizdelis, kad ir sun-
kiai, bet buvo toleruotinas, kai siau-
tėjo pūgos ar stojus plikšalai. Bet jau 
senokai džiaugiamės atėjusiu pava-
sariu...

Žinoma, galima aiškinti, kad ko-
munalininkai neišdraskė šiukšlių 
maišų, sudėtų prie konteinerių, ir ne-

išdrabstė išmestų sudėvėtų drabužių. 
Tai greičiausiai vietinių „bomžų“ 
darbas. Tačiau negi sunku laiku iš-
vežti pripildytus konteinerius? 

Kita vertus, nors mokslininkai 
gąsdina visuotiniu klimato atšilimu, 
pasibaigus šiai žiemai, nesunku su-
siskaičiuoti, kada ateis kita žiema. 
Neįrengus aikštelės konteineriams, 
kitą žiemą vėl šiukšles reikės nešti 
porą kilometrų prie kryžiaus?  

Kaimų šiukšlių konteineriai nuolat 
būdavo perpildyti, kai jie stovėdavo 
ankstenėje vietoje, ant kalniuko, 
nes šiose apylinkėse nemažai vietos 
gyventojų ir poilsiautojų. Aplinkui 
nuolat būdavo pridėta šiukšlių mai-
šų, juos draskydavo maisto atliekų 

ieškantys gyvūnai, miškelyje volio-
davosi vėjo nuneštos šiukšlės, kurias 
vietos gyventojai, kai komunalinin-
kai teikdavosi konteinerius išvežti, 

kantriai grėbdavo, kad sankryža ne-
virstų sąvartynu.

-ANYKŠTA

Šiukšlės ir tikėjimo ženklai. Kas ką įveiks?

Šventė be politikų kalbų Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar, kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
ną anykštėnai tradiciškai minėjo prie Laisvės paminklo. Rengi-
nys truko kiek mažiau nei pusvalandį, šį kartą išsiversta be val-
džios kalbų.

Prie paminklo skambėjo Anykš-
čių kultūros centro kolektyvų atlie-
kamos dainos bei renginio vedėjo 
Juliaus Jakubėno skaitomos eilės. 
Nuo pareigų nušalintas Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, kaip 
ir Vasario 16-ąją, stovėjo atokiau, o 
vicemeras Sigutis Obelevičius buvo 
pirmosiose gretose. Tiesa, ir jis svei-
kinimo žodžio anykštėnamas nesa-
kė. Priminsime, jog jau šį savaitgalį 
tiesioginių mero rinkimų antrajame 
ture susikaus abu dabartiniai rajono 
vadovai.

Triskart aidėjo patrankos šūviai. 
,,Už Lietuvą tėvynę“, ,,Už valstybės 
Nepriklausomybės atkūrimą“, ,,Už 
visus Lietuvos žmones“,  - kam skirti 
šūviai, skelbė J.Jakubėnas.

Pagrindinė šventės figūra buvo 
šiomis dienomis ,,Aukso paukšte“ 
apdovanotas kaimo kapelos ,,Grie-
ža“ vadovas Kęstutis Grigaliūnas. 
Jis kėlė šventės vėliavą, o pakviestas 
pasisakyti sveikinimą sudėjo į du 

sakinius: ,,Sveikinu visus Nepriklau-
somybės atkūrimo proga. Lai plazda 
jūsų širdyse baltas paukštis“,  -  į 
anykštėnus kreipėsi K.Grigaliūnas ir 
po šio sveikinimo triūba atliko ,,Bal-
tą paukštį“. 

Į Kovo 11-osios šventę susirinko 
pastebimai mažiau žmonių nei jų 
buvo Vasario 16-ąją. Prieš savival-
dybių Tarybų rinkimus visuomenei 
demonstravosi dauguma į kandidatų 
sąrašus įrašytų politikų, o dabar, kai 
priekyje likęs tik mero rinkimų an-
trasis turas, eiti į žmones - mažiau 
prasmės. Tiesa, pagrindinių partijų 
Anykščių skyrių lyderiai būrėsi prie 
paminklo Laisvei ir Kovo 11-ąją.

Baigiantis šventei, J.Jakubėnas su-
sirinkusius pakvietė į kultūros centrą 
stebėti Jono Buzilausko spektaklio 
,,Žemės ir moters“. Iškart po Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos paminėjimo miesto centre, 
Anykščių bibliotekoje prasidėjo ir 
susitikimas su prof. Liudu Mažyliu.   

 Kęstutis Grigaliūnas anykštėnams dovanojo ,,Baltą paukštį“. 

Valdžios ,,ložė“.
Autoriaus nuotr.

Lenta. Klaipėdos universite-
te pirmadienį atidengta atmini-
mo lenta partizanų vadui Adolfui 
Ramanauskui-Vanagui. Lenta ant 
universiteto Socialinių ir huma-
nitarinių mokslų fakulteto pastato 
skelbia, kad čia 1937–1939 metais 
A. Ramanauskas-Vanagas studija-
vo tuometiniame Klaipėdos peda-
goginiame institute. Renginio metu 
pokario kovų didvyrio atminimą 
pagerbė šaulių bei Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio žemaičių partizanų 
apygardos veteranų garbės sargy-
ba. Alytaus mokytojų seminarijoje 
dėstęs A. Ramanauskas partizanu 
tapo 1945 metais.

Knyga. Nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai pirmadie-
nį Seime buvo perduota knyga 
su žmonių moraliniais įsiparei-
gojimais Lietuvai. Knygą „Pasi-
žadėjimas Lietuvai“ bibliotekos 
darbuotojams perdavė Seimo pir-
mininkas Viktoras Pranckietis. Ši 
knyga per šalį keliavo daugiau nei 
metus. „Tai galimybė kiekvienam 
šalies piliečiui tapti kito Lietuvos 
šimtmečio signataru, įrašant savo 
moralinį pasižadėjimą Lietuvai“, 
– per iškilmingą Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo minėjimą 
Seime sakė M. Mažvydo bibliote-
kos direktoriaus pavaduotoja San-
dra Leknickienė. 1990 metų kovo 
11 dieną Aukščiausioji Taryba 
paskelbė atstatanti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Už tokį nuta-
rimą balsavo 124, susilaikė šeši 
deputatai.

Vadovėliai. Lenkijoje gyvenan-
tys lietuviai norėtų vadovėlių, skir-
tų ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos 
švietimo programai, teigia Švietimo 
ministerija. Anot jos, tokį poreikį 
sekmadienį Punske apsilankiusiam 
švietimo, mokslo ir sporto ministrui 
Algirdui Monkevičiui išsakė vietos 
mokyklų direktoriai. Taip pat aptar-
ti mokyklinio autobusiuko infras-
truktūros, skiriamų lėšų klausimai. 
Lenkijoje yra keturios lietuviškos 
mokyklos – dvi Punske ir po vie-
ną Seinuose bei Vidugiriuose. Anot 
Švietimo ministerijos, susitikimo 
metu Lenkijos lietuvių bendruo-
menės nariai pažymėjo, kad jiems 
ypatingai svarbiu klausimu išlieka 
Lietuvių kultūros ir švietimo centro 
įsteigimas Suvalkuose. A. Monke-
vičius sakė, kad artimiausiu metu 
ketina susitikti su Lenkijos nacio-
nalinio švietimo ministre ir aptarti 
tautinėms mažumoms aktualias te-
mas. Lenkijoje gyvena apie 5 tūkst. 
lietuvių.

Referendumas. Sekmadienį 
Seimas patvirtino referendumo dėl 
dvigubos pilietybės datą – balsa-
vimas bus rengiamas gegužės 12 
dieną. Už tokį nutarimą balsavo 85 
parlamentarai, susilaikė trys Seimo 
nariai. Jį palaikė ir valdančiųjų, ir 
opozicinių Seimo frakcijų atstovai. 
Referendume piliečių ketinama 
klausti, ar jie sutinka leisti dvigubą 
pilietybę asmenims, išvykusiems į 
šalis, atitinkančias „euroatlantinės 
integracijos kriterijus“. Konkre-
čios šalys būtų nustatytos įstaty-
mu. Šiuo metu dviguba pilietybė 
nėra leidžiama emigrantams, Lie-
tuvą palikusiems po nepriklauso-
mybės atkūrimo ir įgijusiems kitos 
šalies pilietybę. Gegužės 12-ąją 
Lietuvoje taip pat vyks prezidento 
rinkimai bei „valstiečių“ inicijuo-
tas referendumas dėl Seimo narių 
skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 
121.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

komentarai

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Šventė, skirta 
visoms moterims

Asta PALAIMIENĖ, Utenos 
apskrities vaiko teisių apsaugos 
skyriaus Anykščių rajone vy-
riausioji specialistė:

- Kiek save prisimenu, mano 
artimoje aplinkoje visada buvo 
švenčiama Kovo 8-oji, arba Moters 
diena. Vaikystėje matydavau, kaip 
gėlių tą dieną parsinešdavo mama. 
Vėliau mane sveikindavo grupio-
kai, bendradarbiai. Mano vyras 
visada sveikina abi savo moteris - 
mane ir dukrą. Jokiu būdu nesieju 

Kuo švenčių daugiau, tuo smagiau gyventi 
Vasario 14-oji – šv. Valentino diena ir Kovo-8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena – tai 

šventės, kurios į mūsų šalį atėjo iš kitų valstybių. 
Romos imperiją valdant Klaudijui II, šalis itin daug kariavo. Kariuomenė nusilpo, o jauni vyrai 

tarnauti tėvynei nebenorėjo, nes bijojo palikti savo mylimąsias. Tada imperatorius Klaudijus II už-
draudė poroms tuoktis. Tačiau vienas Romos kunigas, vardu Valentinas, vis tiek slapta sutuokdavo 
įsimylėjėlius. Kai imperatorius sužinojo, liepė kunigą suimti ir įkalinti, po to nukirsti jam galvą. Le-
genda pasakoja, esą Valentinas kalėdamas įsimylėjo aklą kalėjimo prižiūrėtojo dukrą, kuri kaliniui 
atnešdavo valgyti. Jo meilė išgydė merginą nuo aklumo – grąžino jai akių šviesą. Prieš pat mirtį jis 
parašė jai meilės laišką, kurį pasirašė: „Tavo Valentinas“. 

Nors dažnai teigiama, kad Kovo 8-oji – sovietų palikimas, tačiau šios šventės tradicija kilo JAV. 
Idėja švęsti Tarptautinę moters dieną kilo XIX–XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir 
ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 
1857 m. kovo 8 d. Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąly-
gas ir mažus atlyginimus. Protestuotojas išvaikė policija. 

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar jie  švenčiantys šias šventes, ar jos vis dėlto yra svetimos? 

Moters dienos su tarybiniais laikais 
ar rytų šalimis. Tai tarptautinė šven-
tė, kuria džiaugiasi absoliučiai visos 
moterys! Ne kiekviena moteris yra 
mama, kad sulauktų sveikinimų 
pirmąjį gegužės savaitgalį. Ne kie-
kviena moteris yra mylimoji, kad 
būtų gaubiama dėmesio vasario 14-
ąją. Pastaroji šventė į mano (mūsų) 
gyvenimą atėjo palyginti neseniai. 
Man ji smagi, linksma, bet  gal la-
biau tinkanti jaunimui.

Švenčių kilmė 
nėra svarbi

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos na-
rys:

- Kaip ir nešvenčiu. Visų pirma, 
aš esu vyras, tai kodėl privalau 
švęsti Kovo 8-ąją? Geografiniu 
požiūriu, iš kur šventės atkeliavo, 
nebūtų svarbu. Tabakas atkeliavo 
iš Amerikos ir nesijaučiu kokiu 
nors Amerikos fanu jį vartodamas. 
Svarbiau, iš kur jos atėjo istoriniu 
požiūriu. Galite apmėtyti mane 
tulpių svogūnais, bet vis tiek ta 
diena primena tuos laikus, kai 
buvo privalomi Lenino kambariai 
mokyklose ir raudonieji kampe-
liai fermose. Valentino diena se-
nesnė ir artimesnė krikščioniškai 
visuomenei. Tai, kad ji pasiekė 
mus pavėluotai, nieko nereiškia: 
pati krikščionybė į Lietuvą irgi 
vėlavo.  

Reziumė - moterį reikia matyti 
„kožną“ dieną, būti įsimylėjusiam 
kuo dažniau.  

Pasidžiaukime, kad Įsimylėjė-
lių diena prieš pat vasario 16-ąją, 
o Moterų diena yra tarsi  įžanga 
į istorinę 1009 kovo 9 - ąją. Jei 

tuo metu būtų viešpatavęs matri-
archatas, tai gal Brunono nebūtų 
taip žiauriai nudaigoję? Ir kam 
vyskupo galvą reikėjo mesti į 
upelį, pavadintą tokiu gražiu var-
du - Aistra?  

Šios dvi dienos – 
kitokios 

Irena MELDAIKIENĖ, 
Anykščių muzikos mokyklos 
fortepijono mokytoja:

- Šios dvi dienos - vasario 14 
ir kovo 8 - man visgi yra kitokios 
dienos nei įprastos ir šventiškumą 
visada jaučiu: gėlės namuose, dar-
be. Ir ne tik dėmesys - man atrodo, 
kad šios šventės po truputį keičia-
si, mes patys jas praturtiname, 
paįvairiname, atsiranda naujų niu-
ansų. Vieną vasario 14-ąją Sakra-
linio meno centre skambino mano 
mokiniai, kitą - „Nykščio namuo-
se“ vyras Balys improvizavo for-
tepijonu ir tikrai jaučiau šventę. 
Maloniai nuteikė ir Muzikos mo-
kyklos vyrų įteiktas gėlės žiedas. 
Manau, kiekvienas kiekvienoje 
šventėje gali save kažkuo pratur-
tinti ir suteikti džiaugsmo kitam 
labai paprastais dalykais, kurių 
paprasčiausias - dėmesys ir šyp-
sena.

- ANYKŠTA 

Tikras vyras gėlių parneša ne tik kovo 8-ąją
Praėjusį savaitgalį buvo švenčiama Tarptautinė moterų solida-

rumo diena. Ar švenčiate šią dieną? Kaip manote, ar ši šventė jau 
atsikratė sovietinio šleifo? Ar palaikote moterų kovą  už laisvę 
ir lygias teises? Kaip manote, kodėl Anykščių rajono valdžioje 
dominuoja vyrai, o ne moterys? Ką galėtumete gražaus pasakyti 
apie Anykščių rajono moteris?

Vyrai: „Valdžioj dominuoja to-
dėl, kad moterų dauguma perdaug 
protingos murkdytis tam politikos 
purve.”

Taigi: „Ši diena atsirado daug 
metų trukusių moterų protestų už 
trumpesnę darbo dieną, didesnį at-
lyginimą ir rinkimų teisę, daugiau-
sia kovo 8 d., išdavoje. Pradžioje 
dieną įvairiose šalyse minėjo skir-
tingai. Vikipedijoje rašo: „Nepraė-
jus nė savaitei po moters dienos mi-
nėjimo 1911 m. kovo 19-ąją, kovo 
25 d. tragiškas gaisras Niujorko 
Triangle fabrike pasiglemžė dau-
giau nei 140 čia dirbusių moterų, 
daugiausia italių ir žydžių emigran-
čių, gyvybes. Kilus gaisrui, mote-
rys negalėjo evakuotis iš devinto 
daugiaaukščio pastato aukšto – du-
rys buvo užrakintos, kad jos nega-
lėtų išeiti ir pasidaryti pertrauką.“ 
Kaip ši istorija primena pasakoji-
mus apie moterų darbą Lietuvos 
prekybos centruose „Maxima“. Ti-
kriausiai ir siuvyklose vyksta mote-
rų išnaudojimas. Tik Lietuvoje nėra 
kam tą dieną protestuoti už savo tei-
ses prieš engėjiškas darbo sąlygas ir 

įstatymus, nes nuo sovietinių laikų 
pripratę iškreiptai švęsti ir valdžiai 
paklusti. Šią dieną reikia prisiminti, 
kad per šimtą metų moterys daug 
pasiekė teisių išsikovojimo srityje, 
ir, kaip Klara Cetkin siūlė, kasmet 
vieną dieną skirti dėmesio „moters 
kovai už laisvę ir lygias teises“. Ži-
noma, kai kas yra pasenę, šiais lai-
kais yra kitų problemų, pavyzdžiui, 
atskiri moterų išnaudojimo darbe 
atvejai, maži atlyginimai, mažesnės 
pensijos iš fondų, nes neva moterys 
ilgiau gyvena, ir pan.).”

Mindaugas: „Manau, moteris 
visada yra gerai pasveikinti, pado-
vanoti gėlių, pavaišinti saldainiais 
ir pasakyti, kad gerai atrodo. Kai 
moterims gera( namie, kolektyve), 
tai aplinkui tvyro gera nuotaika. 
Tada ir vyrai jaučiasi vyriškesni, ir 
gyventi yra smagiau.”

Navatna: „Tikras vyras namo 
gėlių parneša ir per valentinkę, ir 
per kovo-8 , ir per Motinos dieną. 
Savo moteris aš palepinu gėlėmis ir 
saldumynais taip pat po kiekvienos 
algos. Negi gaila? O kai jos šypsosi, 
visiems malonu.”

Mananti kitaip: „Manau, mūsų 
rajone moterys turėtų pirmiausia 
parodyti vyrams, kad jie nors tru-
putėlį gerbtų moteris. Atsakinė-
dami į klausimą apie šventę, apie 
ją ir kalbėkime, o ne apie rinki-
mus. Argi rinkimai svarbiau už 
dėmesį ir pagarbą moteriai. Atsi-
buskite ir pasidalykite mintimis, 
ko reikia mūsų rajono moterims.  
Kas bevadovautų rajonui, šalia mūsų 
visada arčiausiai bus mama,žmona, 
mylimoji, sesuo, dukra. Apie jas ir 
kalbėkime.”

Ingrida: „Kovo 8- oji bloga šven-
tė apkiautusiems vyrams. Tokiems, 
kurie net per mamos, draugės ar 
žmonos vardadienį nesusipranta 
atnešti gėlių, o apie tokius buržūjų 
išmislus, kaip atidaryti automobilio 
dureles, padėti apsivilkti paltą ar 
atsistoti įėjus moteriai jie net nėra 
girdėję. 

Nemanau, kad reikia šviesti šiuos 
runkėlius ir duskutuoti su jais. Tai 
tėtės ir mamos padarė klaidų neiš-
mokę berniukų būti vyrais. Mergi-
noms ir moterims patarčiau neei-
kvoti jėgų stengiantis tokius ,,vyrus” 
perauklėti, o siūlyčiau žvelgti į juos 
kaip į menkesnę rasę, kaip į prasčio-
kus. Tegul jie susiranda tokias pat 

spektras

be savigarbos merginas ir rėkauja 
su jomis rodydami pirštais ir spjau-
dydami sau po kojomis. Verčiau 
jau būti nepasveikintai, negu zyzti 
tris dienas iki šventės ir rodyti pa-
veiksliukus internete kokių kvepalų 
ar žiedelio norėtum tikintis, kad gal 
susipras ir nupirks. Iš tikrųjų išzyz-
ta dovana neteiks jokio džiaugsmo. 
Todėl kur kas geriau pabūti išdidžiai 
ir kovo 8-ąją praleisti be gėlių, negu 
gauti tulpę iš virkaujančio vyro, kad 
ach... vėl... tos tarybinės moterys...

O moterys yra nei tarybinės, nei 
netarybinės. Moterys yra arba my-
limos arba nemylimos. Ir meilės 
prievarta neišreikalausi“.

Išmokės. Mažmeninės preky-
bos įmonės „Maxima“ padalinys 
Latvijoje sumokės beveik 140 
tūkst. eurų kompensacijų už mo-
ralinę žalą, patirtą dėl 2013 metais 
Rygos Zuolitūdės rajone įvykusio 
prekybos centro stogo griūties, 
nurodė bendrovės atstovas Janis 
Beseris. Jis sakė, kad  draugija 
„Zolitude 21.11“, nukentėjusių-
jų atstovai ir „Maxima Latvija“ 
susitarė dėl finansinės paramos 
dėl šios tragedijos moralinę žalą 
patyrusiems asmenims. Kompen-
sacijos už moralinę žalą bus iš-
mokėtos 61 žmogui; dauguma jų 
šiuos pinigus jau yra gavę.

Rusijoje. Maskva pirmadie-
nį patikino, kad neatkirs Rusijos 
interneto vartotojų nuo likusio 
pasaulio, kai valdžios planai apri-
boti interneto laisvę išprovokavo 
protestus visoje šalyje. Masinis 
mitingas Maskvoje ir mažesnės 
demonstracijos kituose miestuo-
se sekmadienį buvo organizuoti 
žemutiniams parlamento Rū-
mams nubalsavus už teisės aktą, 
numatantį, kad Rusijos interneto 
duomenų srautas nebebūtų nu-
kreipiamas per užsienio serve-
rius, siekiant užtikrinti didesnį 
kibernetinį saugumą. „Už inter-
neto laisvę pasisako visi – įstaty-
mo projekto autoriai, prezidento 
administracija ir vyriausybė“, – 
sakė Dmitrijus Peskovas žurna-
listams. „Niekas nesiūlo blokuoti 
interneto arba varžyti galimybes 
dirbti žiniatinklyje“, – sakė jis ir 
pridūrė, kad protestuotojus kanki-
na „haliucinacijos“.

„Brexit“. Europos Sąjungos 
vyriausiasis „Brexit“ derybinin-
kas Michelis Barnier pirmadienį 
sakė, kad derybos, turinčios iš-
vesti iš aklavietės Didžiosios Bri-
tanijos išstojimo iš bloko procesą, 
šiuo metu vyksta tarp Jungtinės 
Karalystės ministrės pirmininkės 
Theresos May ir jos parlamento 
narių. „Savaitgalį mes rengėme 
derybas, ir dabar derybos vyksta 
tarp vyriausybės Londone ir par-
lamento Londone“, – paaiškino 
M. Barnier, atvykęs į ES būstinę 
Briuselyje aptarti Britanijos iš-
stojimo iš bloko klausimų su kitų 
27 Bendrijos narių pasiuntiniais. 
Tikėtasi, kad Th. May, pirmadienį 
gali atvykti į Briuselį baigti de-
rinti susitarimo su ES, bet bloko 
šaltiniai sakė, jog šių planų buvo 
atsisakyta dėl pažangos stygiaus.

Lėktuvai. Jau antram „Boeing 
737 MAX 8“ modelio lėktuvui 
sudužus per trumpesnį nei pusme-
čio laikotarpį panašiomis aplin-
kybėmis – praėjus nedaug laiko 
po pakilimo – ir žuvus visiems 
jais skridusiems žmonėms kyla 
naujų klausimų apie šio tipo lai-
nerių, labai svarbių JAV aviacijos 
milžinės ateities planams, saugu-
mo. Sekmadienį 157 keleiviai ir 
įgulos nariai žuvo nukritus „737 
MAX“ modelio laineriui, priklau-
siusiam oro bendrovei „Ethiopian 
Airlines“. Pernai spalį to paties 
modelio lėktuvas, priklausęs ben-
drovei „Lion Air“ sudužo Indone-
zijoje; žuvo 189 žmonės. Kinija, 
svarbi „Boeing“ lainerių rinka, 
pirmadienį tapo pirmąja šalimi, 
sustabdžiusia visus „737 MAX 
8“ skrydžius. „Ethiopian Airli-
nes“ priėmė tokį patį sprendimą, 
turintį tapti „papildoma saugumo 
priemone“.

-BNS
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Paslapties šydas praskleistas 
Atgimimo metais

Kai 1969-ųjų vasarą grupelė 
ekskursantų iš Kauno, įėjusių į 
tuometinio „Gegužės pirmosios“ 
kolūkio kontorą, pareiškė, kad čia 
Pirmojo pasaulinio karo metais gy-
veno žymus poetas Jonas Mačiulis 
− Maironis ( 1862-1932), visi ten 
buvę ūkio darbuotojai net apstul-
bo. Jiems buvo netikėta ir žinia, 
kad  kurį laiką šiame pastate, ku-
ris  naudojamas kolūkio reikmėms, 
veikė Kauno kunigų seminarija.

Kauniškių visai nenustebino kai-
mo žmonių reakcija ir iš nuostabos 
išplėstos akys. Juk gūdžiais sovie-
tmečio metais apie lietuvių litera-
tūros klasiką Maironį ir jo kūrybą 
buvo kalbama tik „puse lūpų“. Jo 
eilėraščiai, poemos  alsavo giliu 
patriotiškumu, meile laisvai ir ne-
priklausomai Tėvynei Lietuvai, 
nostalgija garbingai tautos praei-
čiai, o tuometinėje socialistinėje 
santvarkoje tokios meilės ir pa-
garbos gimtinei negalėjo būti. Be 
to, Maironis buvo kunigas, Kau-
no kunigų seminarijos rektorius 

Vašuokėnuose dar menamas garsusis 
tautos dainius Maironis Vytautas BAGDONAS

Atokioje Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Vašuokėnų gy-
venvietėje išskobta kukli medžio skulptūra primena apie kadai-
se kurį laiką čia gyvenusį ir kūrusį garsųjį poetą Joną Mačiulį 
- Maironį. 

Dabar toks faktas tiek patiems vašuokėniškiams, tiek gimtinėje 
dažniau ar rečiau pasirodantiems kraštiečiams jau jokia naujie-
na. O prieš kelis dešimtmečius tai buvo kažkas tokio iš nežinomo, 
paslaptingo pasaulio...

ir dėstytojas, teologijos mokslų 
daktaras, profesorius. Sovietmečiu 
apie tokius žmones buvo dažniau-
siai nutylima arba kalbama labai 
saikingai. Taigi, nedaug kas žino-
jo, kad Vašuokėnų dvare kurį laiką 
veikė iš Kauno perkelta Kunigų 
seminarija, kurios rektoriumi ir 
dėstytoju buvo garsusis tautos ža-
dintojas, poetas Maironis. Apie tai 
nebuvo rašoma spaudoje, šių faktų  
neužfiksavo to meto kraštotyrinin-
kai, muziejininkai, o jeigu kas nors 
ką nors ir užrašė, užfiksavo, tai ta 
medžiaga nebuvo viešinama. 

Prabilta apie tai jau Atgimimo 
metais. Tuomet anykštėno muzie-
jininko, literato ir veiklaus kraš-
totyrininko Raimondo Guobio 
sukviesti moksleiviai organizuoda-
vo Vašuokėnuose Maironio skai-
tymus. Dar po kurio laiko veiklūs 
Vašuokėnų kaimo bendruomenės 
nariai pasirūpino, kad šioje vieto-
je, menančioje didįjį tautos dainių, 
atsirastų kukli medžio skulptūra, 
kalbanti apie čia gyvenusį ir kūru-
sį poetą Joną Mačiulį − Maironį. 
Tiesa, šis simbolis buvo pastatytas 
Vašuokėnų centre, netoli buvusios 
mokyklos pastato, kur įsikūrė ben-
druomenės centras. Maironiui skir-
tą meninį akcentą statyti toje vieto-
je, kur gyveno šis iškilus žmogus ir 
kur veikė iš Kauno atkelta Kunigų 
seminarija, buvo beprasmiška. Juk 
dvaro rūmai beveik virtę griuvė-
siais. Ir kasmet vaizdas darosi vis 
liūdnesnis, nes kadaise buvę didin-
gi, prašmatnūs rūmai dabar vis la-
biau smenga į žemę. Nepagelbėjo 
pastatui ir tai, kad iš JAV atvykę 
Vašuokėnų dvaro paveldėtojai pa-
sirūpino tada dar visai neblogos 
būklės buvusių rūmų stogo remon-
tu, apsauga. Šeimininkai išvyko, 
o likę sargai, matyt, taip dvarą ir 
saugojo, kad pamažu pamažiukais 
pradėjo dingti skarda, balkiai ir ki-
tos stogo konstrukcijos. Savaime 

suprantama, nuardžius stogą, iš-
vogus skardą, lietus, sniegas, drė-
gmė intensyviai ardė mūro plytas, 
vidaus tinką, statinio medieną. O 
dar prisidėjo prie gamtos darganų 
ir ilgapirščiai... Todėl dabartinė 
Vašuokėnų dvaro rūmų būklė labai 
prasta.

Na, o tuomet, prieš 105-erius 
metus, 1914-aisiais, šis dvaras 
klestėjo. Ir tą vietą, esančią tarp 
Troškūnų ir Surdegio, žinojo dau-
gelis...

Karo išblaškyta Kunigų semi-
narija surado prieglobstį Vašuo-
kėnuose

Pakilia nuotaika Kauno kuni-
gų seminarija užbaigė 1913-1914 
mokslo metus. Prieš palydint 
seminaristus atostogų, buvo or-
ganizuoti šventiniai pietūs su at-
sisveikinimo ceremonialu. Gerai 
visiems pažįstamas kaip poetas ro-
mantikas, Maironis prabilo į semi-
narijos auklėtinius reikliu ir griežtu 
rektoriaus balsu. Jis priminė 
visiems jaunuoliams, kad mokslui, 
saviauklai ir kilniam elgesiui nėra 
atostogų, ir palinkėjo rudenį laiku 
sugrįžti tęsti mokslų.

Po rektoriaus kalbos plačiai 
atsivėrė seminarijos kiemo vartai, 
pro kuriuos po visą Lietuvą 
išsiskirstė ir seminaristai, ir jų 
dėstytojai. Pro Rotušės aikštę faje-
tonu į geležinkelio stotį išvažiavo 
ir rektorius Maironis. Jis išvyko 
vasaroti į Panevėžio kraštą  – pas 
gerą savo bičiulį, Krekenavos 
kleboną Kazlauską.

Įsiplieskęs Pirmasis pasau-
linis karas palietė ir Lietuvą. Pro 
Suvalkiją vokiečiai brovėsi į Ry-
tus Kauno kryptimi. Kaunas buvo 
karinė tvirtovė, tad skubiai pradėta 
ruoštis gynybai ir telkti į miestą 
kariuomenę. Karo tikslams buvo 
paimtos įstaigų patalpos, didesni 
privatūs namai. Buvo nuspręsta 
tam tikslui panaudoti ir Kunigų 
seminarijos rūmus.

Žinios apie seminarijos likimą 
greit pasiekė ir Krekenavoje 
atostogavusį Maironį. Jis tučtuojau 
atvyko į Panevėžį, kur buvo 
pervežta iš Kauno dalis seminari-
jos inventoriaus ir kur susirinko 
keletas dėstytojų. Rimtai buvo 
tariamasi, kur reikės pradėti nau-
jus mokslo metus, kur laikinai 
įkurdinti seminariją? Ir tuo lem-
tingu metu prisistatė Vašuokėnų 
dvaro savininkas Brazdžius, kuris 
geranoriškai pasiūlė savo rūmus 
seminarijai užleisti. Pats Mairo-
nis su keliais dėstytojais tuomet 
nuvažiavo tų siūlomų patalpų 
apžiūrėti. Rūmai jiems patiko, tad 
su dvaro savininku buvo galuti-
nai sutarta dėl visų sąlygų ir tuoj 
pat pradėta kurtis. Apskaičiuota, 
kad dvaro patalpose galės sutil-
pti tik dalis auklėtinių,  todėl nu-
tarta sukviesti į Vašuokėnus vien 
tris pirmuosius kursus, o likusių 
dviejų kursų auklėtiniai turės 
savarankiškai išmokti visus da-
lykus ir atvykti į Vašuokėnus tik 
egzaminų laikyti.

Nelengva buvo seminarijos 
vadovybei surankioti visus savo 
auklėtinius ir pranešti, kur jie turi at-
vykti tęsti studijų. Dar sunkiau buvo 
seminaristams Vašuokėnus pasiekti. 
Karas šėlo pilnu tempu, į traukinius 

patekti buvo be galo sunku, nes jie 
važiavo ir taip perpildyti kareivių 
bei karo amunicijos. Kitų transporto 
priemonių tuomet nebuvo, tad teko 
keliauti jaunuoliams iš įvairių Li-
etuvos vietų į Vašuokėnus arkliais. 
Rugsėjo pabaigoje prie dvaro rūmų 
stoviniavo daugybė arklinių vežimų, 
iš kurių vaikinai tempė lagaminus 
ir pintines su iš namų atsivežtomis 
gėrybėmis į jiems nurodytas vietas. 
Tuomet čionai suvažiavo daugiau 
kaip šešios dešimtys jaunuolių, su-
sirinko būrys dėstytojų. 

Vašuokėnai visiems labai pa-
tiko. Dvaro rūmus supo graži 
aplinka, jaukus senas parkas. 
Tolėliau, vienoje pusėje, žvilgėjo 
ežeras, kitoje matėsi miškas. Jau-
niems žmonėms čia dar buvo gera 
ir todėl, kad jų naujosios mokymo 
įstaigos nesupo aukšta mūrinė 
tvora, kaip buvo Kaune, čia galėjai 
laisviau jaustis.

Sodiečių meilė, pagarba 
seminaristams ir jų rektoriui

Nors rūmai buvo dideli ir savi-
ninko šeima išsikraustė gyventi į 
kumetyną, bet vis tiek seminarijai 
čia buvo ankštoka. Tačiau semi-
naristai, susirinkę į paskaitas, net 
buvo patenkinti, kad auditorijos 
yra nedidelės. Jaunuoliai susėsda-
vo glaudžiau, dėstytojai būdavo 
arčiau savo studentų. Tarp semina-
ristų ir dėstytojų paskaitų metu už-
simegzdavo glaudesnis ryšys. Ypač 
visi džiaugdavosi,  kad arti šalia 
jų prie savo stalelio prisėsdavo ir 
patsai rektorius Maironis. Ne taip 

dažnai jau jiems pasisekdavo iš arti 
pažvelgti į žymaus poeto, profeso-
riaus Maironio veidą, jo brangiais 
akiniais – pensnė –  pridengtas 
akis. O čia, Vašuokėnuose, tokia 
galimybė buvo seminaristams su 
savuoju rektoriumi pabendrauti ar-
timiau, pasigrožėti jo esybe.

Auklėtiniai troško kontaktų, 
glaudesnio bendravimo su Mairo-
niu ir laisvalaikiu, tačiau kieme ar 
parke jis dienos metą, kuomet ap-
linkui būdavo gausu žmonių, pa-
sirodydavo retokai. O išėjęs pasi-
vaikščioti, nuklysdavo į paežerę ar 
mišką. Mėgdavo vaikščioti vienas, 
pasiramsčiuodamas stora lazda. 
Seminaristai spėliojo, kodėl Mai-
ronis yra toks vienišas. Vieni sakė, 
kad jis apkrautas darbais ir ben-
drauti su žmonėmis nelieka laiko. 
Dar kiti spėliojo, kad Maironiui, 
kaip poetui, vienišumo valandos 
padeda subrandinti kūrybinę min-
tį. Esą jis todėl ir nori daugiau būti 
vienas, o kiti stengiasi tos viena-
tvės nedrumsti. Pastarąją jaunuo-
lių nuomonę dar labiau sustiprino 
gandai, kad Maironis Vašuokėnuo-
se rašo naują poemą. Iš tiesų taip 
ir buvo. Čia gimė jo poema ,,Mūsų 
vargai”…

Nors Maironis ir mėgo vienatvę, 
jis nevengdavo pabūti tarp kaimo 
žmonių. Atlaidų ir kitomis progo-
mis sodiečiai jį pavežiodavo po 
apylinkės miestelius, kviesdavosi 
į savo namus. Poeto vardas buvo 
žinomas, jį visur sutikdavo kaip 
laukiamą svečią.

Pirmojo Pasaulinio karo metu Jonas Mačiulis - Maironis Va-
šuokėnuose vadovavo iš Kauno iškeltai kunigų seminarijai.

(Nukelta į 5 psl.)

Vašuokėnų Brazdžių dvaras XX a. pradžioje. 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 

rinkinių nuotrauka.

Vašuokėnuose gimė Mairo-
nio poema „Mūsų vargai“.

2012-ųjų pavasarį Vašuokėnus aplankė ir tiktai dvaro griuvė-
sius pamatė Kauno kunigų seminarijos bendruomenė.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka.
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Nuoširdžiai užjaučiame 
Stefą KRIŠTAPONIENĘ 
mirus mylimai seseriai.

Traupio bendruomenės 
valdyba

užjaučia

Dvarininkai Brazdžiai, gerbdami 
Maironį, rūpinosi kuo nors paįvai-
rinti kunigų seminarijos auklėtinių 
ir dėstytojų gyvenimą.Gražesniais 
vakarais paežeryje kartais buvo 
girdėti dainos ir armonikos gar-
sai. Brazdžiuvienė pati buvo gera 
dainininkė, jaunystėje giedojusi 
bažnyčioje. Ji suburdavo mote-
ris, kurios kaimiškomis dainomis 
pagerbdavo atėjusius prie ežero 
seminarijos kolektyvo narius ir jų 
vadovą -  kunigą ir garsųjį poetą 
Maironį. Poetas mėgdavo ežere 
pasiirstyti laiveliu…

Ir Vašuokėnuose nepamirštos 
poeto vardinės

Maironis savo vadinamuoju pa-
tronu laikė šv. Joną Kantietį, todėl 
savo vardines minėdavo  ne vasa-
rą per Jonines, bet spalio mėnesį. 
Kaune, seminarijoje, rektoriaus 
vardinės būdavo minimos iškil-
mingomis pamaldomis bažnyčioje, 

o po pietų vykdavo jo pagerbimas 
su menine programa. Vašuokėnuo-
se nebuvo tinkamų sąlygų švęsti 
rektoriaus vardines, be to, karo 
metu ir nuotaika visų buvo slogi. 
Vis dėlto seminarijos auklėtiniai 
nusprendė Maironį kuo gražiau pa-
gerbti. Vardadienio išvakarėse jie 
tyliai apvainikavo rektoriaus kam-
bario duris uogienojų vaininku, 
kurį nupynė virtuvėje dirbančios 
mergaitės. Rytmetį Brazdžių dva-
ro rūmuose įrengtoje koplyčioje 
šv.Mišias aukojo pats solenizantas. 
Per pusryčius buvo paskelbta, kad 
rektoriaus vardinių proga ši diena 
skelbiama nedarbo diena. Tokią ži-
nią visi sutiko plojimais. Vardinių 
proga į Maironio kambarį susirin-
ko dėstytojai ir seminaristai, kurie 
savo gerbiamąjį rektorių sveikino, 
giedojo ,,Ilgiausių metų” ir kitas 
tokiai progai skirtas iškilmingas 
giesmes. Maironis visą laiką stro-
vėjo palinkęs prie rašomojo stalo ir 
labai jaudinosi. Padėkojęs už svei-
kinimus, linkėjimus, jis pakvietė 
šventinių pietų. Didžiojoje audito-
rijoje seminaristams buvo organi-

Vašuokėnuose dar menamas garsusis 
tautos dainius Maironis

(Atkelta iš 4 psl.)
zuoti pagerinti pietūs,o profesūros 
ir svečių laukė tikros vaišės. Į Va-
šuokėnų kunigų seminarijos kiemą 
pradėjo rinktis svečiai. Atvažiavo 
Troškūnų, Surdegio, Subačiaus ku-
nigai, po to pasirodė keletas kunigų 
iš Panevėžio. Pasveikinti varduvi-
ninko užsuko ir Brazdžius bei dar 
keletas žmonių. Svečiai Maironio 
kambaryje užsibuvo ilgokai. Jauni-
mui vis nedavė ramybės klausimas, 
ką jie ten veikia. Į antrą aukštą, kur 
gyveno rektorius, buvo pasiųstas 
vienas seminaristas, kad jis slapta 
pasižiūrėtų, pasiklausytų. Sugrįžęs 
jaunuolis draugams pasakojo, kad 
vyriška kompanija su Maironiu lo-
šia kortomis preferansą…

Po vardinių Maironio vienišumo 
mitas gerokai nublanko. Juolab 
kad jis vis sulaukdavo svečių, įgijo 
draugų, su kuriais leisdavo nuo-
bodžius rudens vakarus prie kortų 
stalo.

Šv. Kalėdos Vašuokėnuose 

Priartėjo žiemos atostogos. Pa-
prastai šv.Kalėdoms ir Naujiesiems 
Metams seminaristai būdavo palei-
džiami į namus pailsėti. Tačiau tą-
kart Vašuokėnuose buvo pranešta, 
kad, taupumo sumetimais, esant 
karo padėčiai, atostogos anuliuoja-
mos. Iš pradžių seminarijos auklė-
tiniai dėl to ir pyko, ir raukėsi, bet 
greitai apsiramino, sužinoję, kad ir 
visi pedagogai niekur iš Vašuokė-
nų neišvažiuos, kad ir jie neturės 
jokių atostogų. Ir visai jaunuolių 
nuotaika pagerėjo, kai jiems buvo 
pranešta, kad dėstytojai ir rektorius 
kartu su seminaristais prie vieno 
stalo valgys Kūčių vakarienę. Taip 
ir atsitiko. Pats seminarijos rekto-
rius, poetas Maironis atliko tradi-
cinę Kūčių ceremoniją ir pakvietė 
visus ragauti šventinių patiekalų. 
Gera savo nuotaika, linksmumu jis 
tądien užkrėtė visus – ir seminari-
jos dėstytojus, ir auklėtinius, nors 
šiaip būdavo santūrus, rimtas, net-
gi rūstokas.

Rytmetį šv.Kalėdų pamaldoms 
visa seminarija iš Vašuokėnų penk-
tą valandą ryto ilga arklių tempia-
mų rogių vilkstine patraukė į Troš-
kūnus. Eikliausią žirgą pasikinkęs 
į važį kolonos priekyje važiavo po-
nas Brazdžius su rektoriumi, poetu 
Maironiu. Jiems iš paskos važiavo 
penkiolika rogių, kuriose tilpo visi 
seminaristai ir jų auklėtojai. Pa-
maldas Troškūnuose laikė Mairo-
nis, padedamas dviejų seminaristų. 
Retkarčiais jam teko ir pačiam gie-

doti, tada poeto balse buvo junta-
mas savotiškas švelnumas ir grau-
dulys. Muziką išmanantys žmonės 
teigė, kad Maironio balso tembras 
esąs lyrinis baritonas. Po pamaldų 
rektorius su dėstytojais nuėjo pa-
bendrauti į kleboniją, o seminari-
jos auklėtiniai grįžo į Vašuokėnus 
toliau švęsti Kalėdų…

Naujieji – 1915-ieji - į semina-
rijos gyvenimą Vašuokėnuose ne-
atnešė nieko naujo. Mokslai tęsėsi 
savo vaga, visi nekantriai laukė 
naujienų iš fronto, tikėdamiesi, 
kad karas greit baigsis. Žiemos 
būta šaltos, su pūgomis, pagaliau 
atėjo Užgavėnės. Seminarijos va-
dovybė leido suruošti vadinamąjį 
Užgavėnių skersvėjį. Seminaristai 
suorganizavo choro ir solistų pa-
sirodymus, suvaidino Vaižganto 
vaizdelį „Nepadėjus nėr ko kas-
ti“. Ir Maironis, ir kiti vadovai 
bei dėstytojai buvo patenkinti taip 
sumaniai organizuotu Užgavėnių 
skersvėju. Tačiau jų gerą nuotaiką 
sugadino vienas monologas, palie-
tęs seminarijos aktualijas. Kritiško 
monologo rengėjai buvo apkaltin-
ti seminarijos vadovų įžeidimu. 
Jiems grėsė pašalinimas su „vilko 
bilietu“. Tiktai paties rektoriaus 
Maironio geraširdiškumo dėka du į 
rimtą bėdą patekę seminaristai ne-
buvo pašalinti...

Meilė Tėvynei buvo 
stipresnė...

Atėjo pavasaris, sulaukta ir 
šv.Velykų. Bet iš karo arenos atei-
davo vis neramesni pranešimai. Po 
susirėmimų rusų kariuomenė kapi-
tuliavo, Kauno tvirtovė su miestu 
atiteko vokiečiams. Darėsi aišku, 
kad žlugus Kauno tvirtovei vokie-
čių kariuomenei nebebus didesnių 
kliūčių žygiuoti toliau į Lietuvą. 
Nerimastingos nuotaikos užplūdo 
ir Vašuokėnus. Seminarijoje buvo 
sutrumpinti mokslo metai, prasidė-
jo egzaminai. Jiems baigiantis, pro 
Vašuokėnus jau riedėjo pabėgėlių 
vežimai. Jaunuoliai sunerimo, tei-
ravosi dėstytojų, kaip jiems elgtis 
-  likti Vašuokėnuose ar trauktis į 
Rusijos gilumą? Jiems jau buvo 
žinoma, kad kai kurie profesoriai 
ruošiasi kraustytis į Zarasus, o iš 
ten, jei prireiks, pasieks ir Uralą...

Seminarijos auklėtiniai nusku-
bėjo pas rektorių patarimo. Mairo-
nis, išgirdęs apie jaunimo ketinimą 
trauktis iš Lietuvos, sunerimo:

– Kaip? Jūs norite bėgti? Kokie 
jūs Tėvynės sūnūs, jei pačiu tragiš-

kiausiu momentu norite ją palikti? 
Aš niekur iš Lietuvos nebėgsiu. Jei 
buvo gera, kai ją maži vargai slėgė, 
bus gera, kai su ja teks ir didelių 
vargų pakelti...

– Ir mes niekur nebėgsim, – cho-
ru atsiliepė auklėtiniai. 

Rektorius su seminaristais atsis-
veikino, kiekvieną apkabindamas 
ir pabučiuodamas. Jis jaudinosi, 
net apsiašarojo. Tokio jautraus 
ir gero rektoriaus jaunuoliai dar 
niekuomet nebuvo matę. Atsisvei-
kindamas Maironis įspėjo visus, 
kad šie, važiuodami į namus, 
nieko Vašuokėnuose nepaliktų, 
nes tikriausiai čia nebebus lemta 
sugrįžti.

Greitai ištuštėjo Brazdžių dvaro 
kiemas Vašuokėnuose. Paliko šią 
vietovę ir Maironis, nusprendęs 
likti Lietuvoje ir pasirinkęs 
Panevėžį ir Krekenavą, kur gyve-
no jo pažįstami kunigai. Ten jis 
sulaukė ir karo pabaigos. O tuomet 
jau kunigų seminarija vėl pradėjo 
veikti Kaune. Rektorius Mai-
ronis buvo teisus, nes sugrįžti į 
Vašuokėnus tikrai jiems nebebuvo 
lemta…

Teliko tik prisiminimai ir…
griuvėsiai

Apie tai, kaip kunigų semi-
narija veikė Troškūnų krašte – 
Vašuokėnuose -  ir kaip čia gyve-
no, kūrė, su vietiniais žmonėmis 
bendravo, galima pasiskaityti 1990 
metais leidyklos „Vaga“ išleisto-
je knygoje „Literatūra ir kalba“ 
(XXI tomas), skirtoje Maironiui. 
Konkrečiai apie Maironį ir Vašuo-
kėnus šioje knygoje spausdinami 
prisiminimai, kuriais pasidalijo 
tuo metu šioje į Anykščių krašto 
vietovę „ištremtoje seminarijoje“ 
studijavę Anykščiuose kunigavęs 
Kazys Žitkevičius ( 1892-1978), 
kaunietis poetas ir  kunigas Vincas 
Stonis- Kazys Žitkus (1893-1978) 
bei kiti.

Gerai, kad nors lieka tokie pri-
siminimai. Nes iš buvusių dvaro 
rūmų liko tik griuvėsiai...

***
Projektą „Literatūrinės Anykščių 

paradigmos“ septynių tūkstančių 
eurų suma remia Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas.

Toks Vašuokėnų dvaras apie 1990 m., kai jis Lietuvos Nepri-
klausomybę pasitiko...

Aloyzo Janušio nuotrauka.

...o taip liūdnai atrodė šie rūmai praėjus dviem dešimtmečiams, 
kasmet vis labiau laiko ardomi ir griaunami.
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MOZAIKA

AVINAS. Iš draugo ar bendra-
darbio pirmoje savaitės pusėje 
galite sulaukti gerokai jus sutrik-
dysiančio pasiūlymo. Senokai 
svajotas meilės romanas, atrodo, 
gali tapti realybe. Atsargiai, gali-
mas įsikišimas iš šalies, sukom-
plikuosiantis subtilų reikalą.

 
JAUTIS. Savaitės pradžioje 

galimi viliojantys finansiniai pa-
siūlymai. Nuo galutinių sprendi-
mų vis dėlto vertėtų kol kas susi-
laikyti, nes antroje savaitės pusėje 
žadėta finansinė pagalba gali būti 
atšaukta. Savaitgalį planuokite 
aktyvų ir triukšmingą.

DVYNIAI. Būsite kupinas idė-
jų ir to paties reikalausite iš kitų. 
Nors kitiems ir nebus lengva su 
jumis, bet vis tiek pagyrų ir susi-
žavėjimo savo atžvilgiu sulauk-

site su kaupu. Žadėtos finansinės 
paramos galite taip ir nesulaukti. 
Į savaitės pabaigą gali pagauti 
įkvėpimas mokytis ar šiaip tirti 
kokį naują dalyką.

VĖŽYS. Pasiruoškite nemalo-
numams, kurių nepavyks išveng-
ti šią savaitę. Jums prireiks ypač 
storos odos ir raiščio ant akių, kad 
būtų lengviau ignoruoti ant jūsų 
pilamą šlamštą. Šeimoje gali kilti 
konfliktas dėl pinigų, tiksliau, jų 
nebuvimo.

LIŪTAS. Ši savaitė nebus sva-
jonių išsipildymo metas. Gyven-
kite realiame pasaulyje. Gal kiek 
per aukštai užkėlėte sau kartelę? 
Ar neperžengia ribų jūsų ambici-
jos ir garbės troškimas? Savaitės 
pradžioje didelė streso tarnyboje 
tikimybė. Labai sunku pasakyti, 
į kurią pusę galiausiai pakryps 
svarstyklių lėkštė...

MERGELĖ. Naujasis pažįs-
tamas gali jus tiesiog pakerėti. 
Būsite pasiruošęs tuoj pat visko 
prisižadėti ar išsižadėti. Vis dėlto 
pasistenkite būti protingas ir ši-
taip nesielkite! Pirmasis žavesys 
išsisklaidys, ir pamatysite, kad ti-
krai nebuvo dėl ko pamesti galvą 
ar aukotis. Savaitės pabaigoje tu-
rėtų pagerėti santykiai šeimoje.

SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 
neleiskite, kad kas nors iš esan-
čių šalia jūsų liūdėtų. Patikėkite, 
pastangos atsipirks. Kiekvieną 
dieną pasistenkite rasti laiko pasi-
vaikščioti gamtoje ar bent jau kurį 
laiką pabūti vienas. Trečiadienį ar 
ketvirtadienį gali atsitikti svarbių 
dalykų, susijusių su darbu ar kar-
jera. savaitgalį skirkite naujoms 
idėjoms generuoti ir svarbiems 
sprendimams priimti.

SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje gali būti bandymų primesti 

jums savo nuomonę. Konfliktas 
namuose gali paskatinti siekti di-
desnės asmeninės laisvės. Savai-
tės pabaigoje šeimos nariai gali 
inicijuoti pasikeitimus namų ūky-
je, dideles finansines investicijas. 
Savaitgalį visiškai netikėtai galite 
gauti džiugią žinią.

ŠAULYS. Kuo mažiau plepė-
site savaitės pradžioje, tuo bus 
geriau. Stenkitės neįsivelti į kokį 
nors ginčą. Jūsų ekonominė pa-
dėtis šiuo metu yra stabili ir pa-
kankamai gera, todėl galite pagal-
voti apie tai, kaip išpildyti ilgai 
puoselėtą ir ligšiol nerealizuotą 
norą. Jums seksis tik tuo atveju, 
jei sugebėsite išlaviruoti painiose 
situacijose, o kai prireiks, ir alkū-
nėmis pasidarbuoti.

OŽIARAGIS. Stiprėja emoci-
nis pakilimas, sudarysiantis tin-
kamas sąlygas siekti užsibrėžtų 
tikslų. Jėgos, spendusios jums 

įvairiausias kliūtis ir trukdžiusios 
imtis radikalių permainų, paga-
liau bus nukenksmintos ar neteks 
galios savaime. Jei galite, svarbų 
pokalbį dar atidėkite vėlesniam 
laikui.

VANDENIS. Problemos dėl 
sveikatos savaitės pradžioje netu-
rėtų būti išties rimtos. Dėl kažko-
kių eksperimentų galite išgyventi 
nedidelį nuosmukį. Į savaitės pa-
baigą galite būti kalbinamas su-
daryti jums nenaudingą finansinį 
sandėrį.

ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
susiklostys aplinkybės, iš kurių 
turėsite daug naudos vėliau. Jei 
veiksite greitai, užsidirbsite papil-
domų pinigų. Antroje savaitės pu-
sėje galite būti užsipultas ir kaž-
kuo apkaltintas, bet bendradarbiai 
jus visiškai palaikys. Savaitgalį 
nebūkite toks lengvabūdis ir gar-
bėtroška.

sprintas

Biatlonas. Estešunde (Švedija) 
vykstančio pasaulio biatlono čem-
pionato  10 km. sprinto rungtyje 
anykštėnas Vytautas Strolia šaudė 
be klaidų ir užėmė 26 vietą – tiek 
aukštai jam iki šiol nebuvo pavykę 
pakilti nei pasaulio čempionatuose, 
nei planetos taurės varžybose, nei 
olimpinėse žaidynėse.

Anykštėnas iškovojo teisę star-
tuoti  12,5 km persekiojimo lenkty-
nėse, kurios sekmadienį jam baigėsi 
nesėkme - V.Strolia buvo diskvali-
fikuotas.

Krepšinis. Šeštadienį ,,Nykščio 
namuose“ pasibaigė ARKL pirme-
nybės bei paaiškėjo individualių 
krepšinio fiestos rungčių nugalė-
tojai. Sezono finišas į didžiausią 
miesto areną priviliojo maždaug 

300 žiūrovų, kurie aktyviai palai-
kė savo mėgstamas komandas ar 
krepšininkus. ,,Įgūdžių“ konkurse 
triumfavo ,,Cerrol“ ekipos atstovas 
Edgaras Šlaitas, lenktynėse dėl ge-
riausio snaiperio vardo visus var-
žovus aplenkė Tautvydas Jodelis, o 
dėjimų konkurse komisijos ir žiūro-
vų simpatijas užkariavo ,,Traupio“ 
puolėjas Jokūbas Valiukas. Rungty-
nėse dėl trečiosios vietos ,,Cerrol“ 
87:57 nepasigailėjo ,,Tauro“. ,,Rau-
donieji“ į priekį šovė jau pirmaja-
me kėlinyje, kuriam pasibaigus 
pirmavo 28:14. ,,Cerrol“ nepaleido 
iniciatyvos iš savo rankų ir iškovojo 
bronzos medalius. Mače dėl aukso 
medalių ,,Svėdasai“ bandė mesti 
iššūkį ,,Cosmos“ ekipai. Svėda-
siškiai du kėlinius išlaikė intrigą ir 
atsiliko tik 5 taškais, visgi ,,kosmo-
nautų“ spurtas 27:8 lėmė, jog antrus 
metus iš eilės pirmoji vieta atite-
ko ,,Cosmos“ komandai (89:69), 

kuri, beje, šį sezoną nepralaimėjo 
nė vienerių rungtynių. Rezultatai: 
Rungtynės dėl trečiosios vietos: 
,,Cerrol“ (E.Šlaitas 23) - ,,Tau-
ras“ (A.Bagdonas ir L.Burneika 
po 12) 87:57. Finalas: ,,Cosmos“ 
(G.Šniaukštas 32) - ,,Svėdasai“ 
(A.Kvietkauskas 18) 89:69.

Futbolas I. Savaitgalį Anykščių 
futbolo mėgėjai rinkosi į ,,Nykščio 
namų“ areną stebėti finalinių vietos 
pirmenybių rungtynių. Šeštadienį 
buvo sužaisti pusfinalio susitikimai, 
po kurių paaiškėjo, jog dėl aukso 
kovos ,,Penkiasdešimt“ ir ,,Šiandien 
plotas“ komandos, kurios nugalėjo 
AKKSC (11:0) ir ,,Veteranų“ (4:3) 
ekipas. Sekmadienį rungtynėse dėl 
trečiosios vietos ,,Veteranai“ 12:2 
įveikė AKKSC. Lemiamame čem-
pionate mače ,,Penkiasdešimt“ fut-
bolininkai pateisino favoritų vardus 
ir 7:2 privertė pasiduoti ,,Šiandien 

plotas“ komandą. Prieš įteikiant 
nugalėtojų taures taip pat buvo pa-
skelbti geriausi kiekvienos ekipos 
žaidėjai. Jais tapo Nedas Maksimo-
vas (,,Šiandien plotas“), Dominykas 
Bugailiškis (,,Veteranai“), Karolis 
Sereikis (,,Penkiasdešimt“), Rokas 
Volkovas (AKKSC) ir Tomas Be-
reišis (,,Patkatas“). Rezultatyviau-
siu pirmenybių futbolininku tapo 
Audrius Masiulionis (27 įvarčiai). 

Futbolas II. Kovo 7–os vakarą 
A. Baranausko pragrindinės mo-
kyklos sporto salėje įvyko mote-
rų futbolo turnyras „Pasitinkam 
kovo 8-ąją žaisdamos futbolą“. 
Šio renginio tikslas – populiarinti 
moterų futbolą Anykščiuose. Tur-
nyre dalyvavo net 6 komandos:  
Anykščių rajono policijos, A. Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos, 
darželio „Žilvitis“, darželio „Žio-
gelis“ dvi komandos - „Ugnis“ ir 

„Žaibas“, Anykščių specialiojo 
ugdymo skyriaus komanda. Ko-
mandos buvo suskirstytos į du 
pogrupius, varžybose nė vienai 
komandai nepavyko išvengti pra-
laimėjimų. Finale susitiko A. Ba-
ranausko mokyklos „Baronaitės“ 
ir darželio-lopšelio „Žilvitis“  ko-
manda „Čia ir dabar“. Rezulta-
tas 1:0 – laimėjo „Čia ir dabar“! 

Imtynės. Anykščių KKSC im-
tynininkai kovo 8-9 dienomis 
Šiauliuose kovojo Lietuvos jaunių 
čempionato varžybose. Antrąsias 
vietas iškovojo Vytautė Tamašaus-
kaitė (treneris A.Sudeikis, svorio 
kategorija 43 kg) ir Kipras Puikis 
(R.Puikis, 48 kg). Ant apdovano-
jimų pakylos taip pat lipo Evelina 
Uselytė (A.Pupkis, 53 kg), Liveta 
Uselytė (A.Pupkis, 61 kg), Nerijus 
Novikovas (A.Pupkis, 92 kg), pasi-
puošę bronzos medaliais.

JAV miestelis meru išsirinko 
... ožį

Susiskaldžiusiose Jungtinėse 
Valstijose, kur politikai, rodos, vis 
dažniau rinkėjams „įstato ragus“, 
vieno nedidelio Vermonto valstijos 
miestelio gyventojai sumanė paro-
dyti savo ragus ir šią savaitę savo 
meru išsirinko ... ožį.

Gal politikoje jis ir naujokas, 
tačiau ožio vardas – Linkolnas – 
tikrai yra „politinis“. Ir maždaug 
2,5 tūkst. gyventojų turinčio Fer 

Heiveno miestelio žmogiškasis 
vadovas tikisi, kad ilgaausio trejų 
metų amžiaus ožio pergalė rinki-
muose taps tam tikra demokratijos 
pamoka.

Fer Heivenas neturi mero, tačiau 
miesto vadybininkas Džozefas 
Ganteris atlieka panašias funkci-
jas. Viename laikraštyje perskaitęs, 
kad Mičigano valstijos Omenos 
kaimelio gyventojai meru išsirin-
ko katę, jis sumanė tokius rinki-
mus surengti ir savo miestelyje bei 
taip surinkti lėšų žaidimų aikštelės 

įrengimui.
Lincolnas gavo 13 balsų ir ap-

lenkė antroje vietoje likusį šunį, 
vardu Semi. Vietos matematikos 
mokytojui priklausantis ožys mies-
teliui šventėse atstovaus per savo 
vienerių metų kadenciją.

Nors žaidimų aikštelei pavyko 
surinkti tik maždaug šimtą dolerių, 
J. Ganteris nenusimena, nes tokie 
„gyvūniniai“ rinkimai yra „geras 
būdas į savivaldą įtraukti vaikus“.

Nors rinkėjų aktyvumas buvo 
žemas ir sudarė tik 53 balsus, J. 
Gunteris pripažįsta, kad „tai buvo 
pirmas kartas ir kitąmet mes tiki-
mės didesnio aktyvumo“.

Australijoje surengtas 
savadarbių  „skraidančių 
aparatų“ konkursas

Australijos antrajame pagal dydį 
mieste sekmadienį buvo surengtas 
spalvingas kasmetinis renginys, kurio 
dalyviai, įsikibę įvairiausių savadar-
bių „skraidančių aparatų“, panašių į 
sklandytuvus ar net namus, šokinėjo 
į upę, kad pritrauktų lėšų labdaros 
projektams.

Šventės „Birdman Rally“ dalyviai 
šokinėjo į Jaros upę Melburne nuo 
keturių metrų aukščio platformos, 
naudodamiesi įvairiais savadarbiais 
sklendžiančiais aparatais be jokios 
mechaninės pagalbos.

Nors konkurso tikslas – kuo ilgiau 
išsilaikyti ore prieš pliūkštelint į van-
denį, dalyviai taip pat vertinami pagal 
savo kostiumus, pasirodymus prieš 
šuolį ir pinigų sumos, jų surinktos ko-
kiam nors labdaringam tikslui, dydį.

Antradienį vykusiuose rinkimuose Linkolnas laimėjo prieš 15 
kitų kandidatų, tarp kurių buvo ir smiltpelė vardu Crystal bei 
nemažai šunų ir kačių.

AFP-Scanpix nuotr.

Šių metų laimėtojas Markas Risas 
sugebėjo nušokti septynis metrus, 
savo labdaros projektą tiesiogine 
prasme prisitvirtinęs prie nugaros.

M. Reesas surinko daugiau kaip 
16 tūkst. Australijos dolerių (10 tūkst. 
eurų) vandens filtravimo sistemai, 
skirtai Azijos ir Ramiojo vandenyno 
regiono besivystančių šalių moky-
kloms. Vyro surinktų aukų sumą pa-
dvigubins jo „Rotary“ klubo Melbur-
ne įnašas.

Malaizietis už islamo ir 
pranašo Mahometo įžeidimą
kalės daugiau nei 10 metų

Islamą ir pranašą Mahometą socia-
liniuose tinkluose įžeidęs Malaizijos 
pilietis teismo buvo nuteistas kalėti 
daugiau nei dešimt metų, šeštadienį 
pranešė šalies policija.

Šioje byloje buvo skirta viena 
griežčiausių bausmių pastaraisiais 
metais. Į tokius klausimus, kaip rasė, 
religija ir kalba, daugiarasinėje Ma-
laizijoje yra itin jautriai reaguojama. 
Kritikai sako, kad šalyje vis labiau 
įsigali įtakingi radikalūs musulmo-
nai.

Nuteistas vyras, įvardijamas tik 
savo feisbuko vartotojo vardu „Ayea 
Yea“, buvo nuteistas kalėti dešimt 
metų ir dešimt mėnesių po to, kai 
prisipažino kaltu dėl dešimties kalti-
nimų, susijusių su antireligine veikla 
ir netinkamu komunikacijos tinklų 
naudojimu, pranešė nacionalinės 
policijos vadas Mohamadas Fuzis 
Harunas.

Dėl islamo ir pranašo Mahome-
to įžeidimo kaltinimai pateikti dar 

trims socialinių tinklų vartotojams. 
Vienas jų jau prisipažino kaltu. Teis-
mas bausmę jam skirs kitą savaitę. 
Kiti du lieka suimti ir nebus paleisti 
už užstatą.

„Simpsonų“ prodiuseriai 
atsisako garsiosios serijos apie 
Michaelą Jacksoną

Animacinio serialo „Simpsonai“ 
prodiuseriai ketvirtadienį nuspren-
dė neberodyti vienos senos serijos, 
kurioje vieną iš personažų įgarsino 
Maiklas Džeksonas, velionei po-
pmuzikos žvaigždei sulaukus naujų 
kaltinimų dėl lytinių nusikaltimų.

Vykdantysis prodiuseris Džeimsas 
L. Bruksas pareiškė leidiniui „The 
Wall Street Journal“, kad „tai, pana-
šu, yra vienintelis pasirinkimas“. 

Tokių veiksmų imtasi televizijai 
HBO išleidus dokumentinį filmą 
„Leaving Neverland“, kuriame du 
vyrai tvirtina, kad juos vaikystėje 
tvirkino M. Jacksonas.

Dainininko artimieji šią juostą 
sukritikavo, o jo intelektinės nuo-
savybės valdytojai padavė HBO į 
teismą.

1991 metais išleistoje serijoje 
„Stark Raving Dad“ M. Jacksonas 
įgarsino psichiatrinėje ligoninėje 
Houmerį Simpsoną sutinkantį perso-
nažą, kuris teigia esąs M. Jacksonas. 
Titruose dainininkas pristatomas 
kaip Džonas Džėjus Smitas.

Ši serija bus išimta iš transliavimo 
internetu platformų grojaraščių ir 
ateityje nebus įtraukiama leidžiant 
animacinio serialo DVD.

-BNS
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J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Automobiliai

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414,
(8-663) 58871.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Superkame kArves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pen-
sininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio. Kaminų remontas, gal-
vutės mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2019 m. kovo 14 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Darbų vadovui arba brigadininkui 
melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Reikalingas traktorininkas, dirban-
tis užsienietiška bei rusiška techni-
ka. Aprūpina gyvenamuoju plotu.

Tel. (8-641) 12980.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 

Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 

2000 - 10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumentus. 

Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

ViŠtOs ViŠtaitĖs.
KOVO 14 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ 
paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. 

Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 

15:45, N.Elmininkai 15:50, 
Anykščiai 16:00 turgus, 
Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, 
Svirnai 16:40.

Katarakta – liga, kelianti pavojų regėjimui
Akies lęšiukas savo funkcijas atlieka gerai tik tada, kai jis yra 

skaidrus, tačiau yra tokių akių ligų, kurios trukdo lęšiukui tinka-
mai funkcionuoti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga? Kada 
reiktų susirūpinti? Kaip gydyti kataraktą?

katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai akies viduje 

esantis lęšiukas drumstėja. Pradinėse 
stadijose katarakta gali nesukelti re-
gėjimo problemų, tačiau su metais 
drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia 
palaipsniui blogėjantį regėjimą. Sergant 
katarakta silpnėja matymo ryškumas, 

vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi 
žiūrint pro rūką. Drumstėdamas lęšiu-
kas iškraipo spalvas, dingsta kontras-
tinis matymas. Kad ir kokius akinius 
žmogus užsidėtų matymas nepage-
rėja. Ligai progresuojant regėjimas sil-
pnėja, atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ar visiškai apankama.

Kada reikėtų kreiptis į 
specialistą?

Pastebėjus palaipsniui silpstantį re-
gėjimą, lęšiuko drumstims pradėjus 
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbi-
nei veiklai – reikėtų nedelsti ir kreiptis į 
specialistą. 

Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas 

– operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pa-
keičiant dirbtiniu. Naudojant šiuolaikiš-
ką mikrochirurginę įrangą – fakoemul-
sifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiu-
kas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. 
Kataraktos operacija yra neskausmin-
ga procedūra, dažniausiai atliekama 
naudojant vietinę nejautrą. Operacija 
trunka apie 30 minučių, po operacijos 
nereikalingas stacionarus gydymas, 
pacientai gali vykti namo. 

ar delsimas turi įtakos 
operacijos rezultatams?

Pastebėjus pirmuosius ligos požy-
mius rekomenduojama iškart kreiptis 
į gydytoją. Katarakta gydoma daug 

Sėkmingas operacijos rezultatas pri-
klauso nuo daugelio veiksnių: naudoja-
mos mikrochirurginės įrangos, pasirink-
to lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra 
kitų akies, sisteminių ligų ar operacijos 
komplikacijų, tai staigus regėjimo page-
rėjimas pastebimas pirmomis dienomis 
po operacijos, tačiau galutiniam nusis-
tovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. 
Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų 
dėmesį į pirminius ligos požymius, ne-
leistų kataraktai progresuoti iki aklumo.

sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol 
dar nėra ryškių pakitimų. Subrendusios 
kataraktos operacija – techniškai su-
dėtingesnė, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai 
progresuojant, gali padidėti akispūdis, 
rizikuojama susirgti glaukoma – liga, 
nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti 
nebeįmanoma.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 
ruošiantis kataraktos operacijai ir 
kokių rezultatų galima tikėtis?  

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas tech-

nologijas. Kataraktą operuoja savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir 
Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kuriems kataraktos operacija – kasdie-
nybė. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašali-
nimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą 
galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į 
„Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt
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kuras

Malkas 3 m ilgio, veža miškove-
žiu: alksnis 21 Eur, beržas 23 Eur, 
drebulė 19 Eur už kub. m.

Perka mišką.
Tel. (8-620) 59821.

Beržines, juodalksnio, drebulės 
malkas rąsteliais po 3 m ir kaladė-
lėmis.

Tel. (8-610) 66077.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Darbinę kumelaitę ir arklį.
Tel. (8-671) 85336.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

Tel.: (8-611) 34567,
(8-686) 80994.

veršeliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Per „Anykštą“ galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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oras

+1

-5

anekdotas

kovo 12 d. - jaunatis,
kovo 13 - 14 d. priešpilnis. 

mėnulis

šiandien

kovo 14 d.

kovo 8 d.

kovo 13 d.

vardadieniai

Teofanas, Galvirdas, 
Darmantė.

Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.

Matilda, Darmantas,
Karigailė.

Vydminas, Gaudvilė, 
Beata.

Prilekia padavėjas restorane prie 
kliento:

- Suvalgykite, prašau, greičiau tą 
žuvį, kurią atnešiau.

- O kas atsitiko?
- Sanitarinė inspekcija atvažiavo.

***

Sūnus pykstasi su tėvais:
- Man jau nusibodo kontrolė, 

sėdėti namie, kiekvieną dieną lai-
ku grįžti. Aš noriu laisvės, meilės, 
merginų ir draugų. Aš išeinu ir ne-
bandykit manęs sulaikyti. 

Sūnus ryžtingai eina prie durų. 
Paskui - bėga ir tėvas. Prie slenks-
čio sūnus atsainiai:

-Aš jau sakiau - nebandykit ma-
nęs sustabdyti!

Tėvas:
- Sūnau, aš su tavimi!

***

Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoj sutik-

tum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau. 
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje mano 

ar gyvatės??

***

Bėga studentas, kiek įmanyda-
mas, iki autobuso...

„Spės - nespės - spės - nespės - 
spės - nespės... ai, nespėjo“, - pagal-
vojo autobuso vairuotojas, uždarė 
duris ir nuvažiavo.

***

Užeina kompiuterių specialistas į 
parduotuvę ir sako:

- Duokit man kilimėlį pelei.
Pardavėjas:
- O gal dar ir batų tarakonui?

Vasario 16-osios Aktas profesoriui 
Liudui Mažyliui kainavo 58 eurus 

(Atkelta iš 1 psl.)
Pirma balsuojam, paskui 

žiūrim „už ką“

Į Anykščius prof. L. Mažylis at-
vyko kitą dieną po grįžimo iš Di-
džiosios Britanijos, kur Notingame 
susitiko su vietos politikais bei lie-
tuvių bendruomenės nariais. Vienas 
pagrindinių aptariamų klausimų, 
pasak profesoriaus, buvęs artėjan-
tis „Brexit‘as“. Britų išstojimui iš 
Europos Sąjungos nepritariantis L. 
Mažylis sakė, kad „nežinia, kas at-
sitiks kovo 29-ąją ir kokia Europa 
bus po šios reikšmingos datos“. 

„Mano nuomone, panaši situacija 
klostosi ir Lietuvoje, kalbant apie 
artėjantį referendumą dėl dvigu-
bos pilietybės. Apskritai, man pats 
terminas „dviguba“ nepatinka, gal 
geriau būtų sakyti „dar vienos ša-
lies pilietybė“. Britai nubalsavo už 
išstojimą iš ES, o tik po to pradėjo 
aiškintis, ką gi visa tai reiškia. Re-
ferendumas mūsų šalyje irgi artėja, 
tačiau viskas labai painu. Pagrindi-
nė formuluotė yra neišdiskutuota, 
paini. Aš už referendumą, pagaliau 
reikia padėti tašką diskusijose šia 
tema, tačiau panašu, kad balsuosim, 
išreikšim savo nuomonę, o paskui 
pradėsim aiškintis, už ką nubalsa-
vom“, – sakė profesorius. 

 
Svarbus kolekcijos eksponatas 

Pagrindinė tema, kuria susitikime 
su anykštėnais kalbėjo prof. L. Ma-
žylis, - Vasario 16-osios Akto atsi-
radimas ir aplinkybės, kuriomis šis 
Aktas buvo pasirašytas. 

„Daug kas sako, jog tiek Vasario 
16-osios Aktą, tiek Kovo 11-osios 
Aktą lietuviai pasirašė slapta, bai-
mindamiesi nors kiek garsiau apie 

juos kalbėti ir panašiai. Bet nieko 
panašaus: nieko tie lietuviai nebi-
jojo ir šių dokumentų sklaida bei 
viešinimas buvo labai aktyvūs. 
1918 m. vasario 18-20 dienomis 
Vokietijoje bet kuriame spaudos 
kioske buvo galima nusipirkti lai-
kraštį, skelbiantį Vasario 16-osios 
Akto tekstą. Žinia apie Lietuvos 
nepriklausomybę greitai pasklido ir 
į kitas šalis – bent jau į Briuselį, į 
Austriją tai tikrai. Po kurio laiko ši 
žinia pasiekė ir JAV. 

Kalbant apie Kovo 11-ąją irgi 
sakoma, kad Signatarai rinkosi ir 
balsavo slaptai, bet taip nebuvo, jie 
tiesiog skubėjo priimti nutarimą, 
nes jau 1990 kovo 12-ąją M. Gor-
bačiovas buvo suplanavęs paskelbti 
referendumo dėl išstojimo iš TSRS 
taisykles, todėl reikėjo skubėti,“ – 
kalbėjo L. Mažylis.

L. Mažylis ne tik domisi Lietu-
vos istorija, bet ir kolekcionuoja 
su Lietuvos valstybingumu susiju-
sius eksponatus. Jo kolekcijoje – ir 
1918 m. vasario m. Vienoje išleis-
tas laikraštis, kuriame išspausdintas 
Lietuvos nepriklausomybės aktas. 
„Galima sakyti, tą laikraštį radau 
visai atsitiktinai. Nuvažiavau į Vie-
ną, į austrų – lietuvių draugijos or-
ganizuotą renginį. Po oficialiosios 
dalies renginio organizatoriai ma-
nęs paklausė, kaip noriu praleisti 
laisvą laiką. Pasakiau, jog nieko 
nenoriu, nes kitą dieną jau turiu 
skristi į Vilnių. Tačiau, geriau pa-
galvojęs, prasitariau, jog norėčiau 
užsukti į antikvariatą... Žinau to-
kių pavyzdžių, kai žmogui gimimo 
dienos proga dovanoja jo gimimo 
dieną išėjusį laikraštį, o Austrijo-
je tokia praktika labai dažna. Kai 
antikvariato savininkas paklausė, 
ko aš ieškau, atsakiau, jog 1918 

m. vasario 18-20 dienos laikraščių. 
Nelabai norėjo jis man jų ieškoti... 
Tačiau jo sūnus pasiteiravo, kieno 
gimtadieniui ruošiuosi? Atsakiau, 
jog savo valstybės šimtmečiui. Tai 
išgirdęs, jis man atnešė gal 8, gal 10 
laikraščių. Verčiau juos ir viename 
radau išspausdintą Vasario 16-osios 
Aktą“, – pasakojo profesorius.

Paklaustas, kiek kainavo toks 
eksponatas, J. Mažylis juokavo: 
„Tik Mažylienei nesakykit... 58 eu-
rus kainavo, kartu gavau ir sertifi-
katą, kuris liudija, jog laikraštis yra 
originalus. Tad dabar galiu girtis ir 
didžiuotis, jog ir savo namuose tu-
riu Vasario 16-osios Aktą“. 

Vasario 16-osios Akto 
detektyvas 

Pasak profesoriaus, dabar pasi-
girsta įvairiausių nuomonių, kiek 
Vasario 16-osios Akto egzemplio-
rių buvę. Tačiau, jo įsitikinimu, 
buvę du egzemplioriai. Vienas -  tai 
tas, kurį L. Mažylis rado Berlyne, ir 
dar vienas, kuris, anot profesoriaus, 
yra Lietuvoje – „arba paprasčiausiai 
nerastas, arba kažkieno sąmoningai 
saugomas“.

Pasiklausyti profesoriaus atėjęs 
verslininkas Aidas Deveikis repli-
kavo, kad galimas ir kitoks scena-
rijus – antrasis dokumentas tiesiog 
jau seniai virto makulatūra. „Tai 
būtų liūdniausias scenarijus, aš vis 
dėlto manyčiau, kad jis yra kažkur 
Lietuvoje“, – sakė L. Mažylis. 

Iš salės dar vienam anykštėnui 
pasiteiravus, ar antrasis egzemplio-
rius negalėtų būti Rusijoje, prof. L. 
Mažylis komentavo: „Mažai tikėti-
na, kad 1918 m. vasario pabaigoje 
Rusijai būtų itin rūpėję Lietuvos 
reikalai – vyko karas, Rusija vis la-
biau silpo ir, manyčiau, kad labiau 
buvo užsiėmusi savo reikalais. Ta-
čiau jau II pasaulinio karo metais 
tokia tikimybė gali būti, visai realu, 
jog Aktas galėjo atsidurti Rusijoje. 
Aišku, Rusijos archyvai tikrai ne-
blogai yra ištyrinėti ir nieko juose 
neaptikta, tačiau atrodė, kad ir su 
Vokietijos archyvuose esančiais do-
kumentais Lietuvos mokslininkai 
yra susipažinę, tačiau beveik 100 
metų tas Aktas buvo nepastebėtas, 
tad galimi įvairūs scenarijai“.

„O gal antras egzempliorius yra 
Vatikano archyvuose, juk ir tokia 
informacija buvo pasirodžiusi“, – 

klausimą svečiui uždavė laikinai 
mero pareigas einantis Sigutis Obe-
levičius. „Kažin... Vatikano archy-
vuose greičiausiai yra „perpasakoti“ 
dokumentai, o ne Akto originalas su 
20 parašų. Kiek man žinoma, yra 
tekstas, kuriame atpasakotas Akto 
turinys ir 4-5 parašai“, – kalbėjo L. 
Mažylis.   

Apie Lietuvą Europos 
Sąjungoje 

Renginio pabaigoje buvo sugrįž-
ta prie šių dienų aktualijų. Garbaus 
amžiaus anykštėnas profesoriaus 
klausė, prie kurių gi kaimynų mums 
palankiausia glaustis, su kuria šalimi 
svarbiausia palaikyti gerus santy-
kius. „Geriausiai būtų, jog su visais 
gražiai sugyventumėm. Kad būtų 
kuo mažiau konfrontacijos. Man 
atrodo, kad šiai dienai mes pakan-
kamai gerai sutariame ir su Lenkija, 
ir su Vokietija. Kita kalba – Rusija. 
Jeigu prieš penketą – šešetą metų pa-
klausus eilinį rusą, ką jis mano apie 
Europos Sąjungą, dažnas atsakymas 
būdavo, jog jie šią Sąjungą vertina 
teigiamai, tai po Ukrainos įvykių 
jau apie 80 proc. rusų buvo tos nuo-
monės, kad Europos Sąjunga, o tai 
reiškia ir Lietuva, yra blogis, kuris 
nori iš Rusijos atimti Ukrainą. Ir ne-
reikia manyti, kad viskas pasikeistų 
į valdžią atėjus kitoms asmenybėms 
– „nebūtų Putino, būtų kitaip“. Ne-
reikia visko sutelkti apie valstybių 
vadovus, juk eiliniai piliečiai galvo-
ja, kad Europos Sąjunga jiems yra 
priešas“, – dėstė L. Mažylis. 

Prof. L. Mažylis yra ir kandidatas 
į gegužę vyksiančius Europos Par-
lamento rinkimus, todėl paklaustas, 
kokios jo programinės nuostatos, 
kokiose srityse jis ketinąs darbuotis, 
kalbėjo: „Ypatingų programų netu-
riu. Mano pagrindinis siekis stengtis 
išlaikyti tai, kas jau pasiekta. Dirbti 
ties integracijos klausimais. Viena 
iš artimiausių man sričių būtų kul-
tūra ir švietimas, bet ji yra menkai 
reglamentuota. Kur kas aiškesnė, 
nors ir panašiai skambanti sritis, tai 
– mokslas ir moksliniai tyrimai. La-
bai svarbu, kad Lietuva šioje srityje 
būtų matoma, kad šiai sričiai būtų 
skiriamos pakankamos lėšos“.

Pasak profesoriaus, labai svarbu 
suvokti, kad vien mūsų šalies buvi-
mas ES nare garantuoja mums kiek 
įmanoma didesnį saugumą. 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis 
teigė, jog 1918 m. Vasario 16-osios Akto sklaida buvusi itin grei-
ta – 1918 m. vasario 20 d. Aktas jau buvo pristatytas Vokietijos 
Reichstage. 

„Mums atrodo, kad Vasario 16-osios Aktas turėtų būti labai iš-
kilmingai demonstruojamas. Tačiau, kelis kartus perlenktas, jis 
telpa į delną, todėl antrasis egzempliorius gali būti „pasiklydęs“ 
bet kur,“ – kalbėjo Liudas Mažylis, prieš porą metų Berlyne ra-
dęs vieną iš originalių Akto egzempliorių.

Susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu nesutraukė gausaus 
anykštėnų būrio.

Autorės nuotr.


