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Jokiai partijai nepriklausantis 
tarptautinių projektų autorius, kultū-
rininkas pilietiškumą tapatina su ne-
abejingumu politikai. Anot jo, žmo-
nės neturi būti tylūs ir nuolankūs, jie 
turi reikalauti iš valdžios atsakymų.

- Politikai pažada, o paskui 
paaiškėja, kad pinigų reikia tam, 
anam, o trečiam nebelieka...

- Nepasakyčiau, kad nebelieka. 
Vyriausybė neproporcingai daug in-
vestuoja į objektus, kurie ir be pa-
ramos puikiai išsiverstų. Tarkime, 
Klaipėdos jūrų uostas. Jis iš tikrų-
jų gauna didžiulius pelnus. Kodėl 
dar valstybė turėtų padėti? Kodėl 
parama, kurią davė Europa, nein-
vestuojama į verslo sąlygų gerini-
mą, gimstamumo auginimą? Blogai, 
kad valstybė nepasako savo strate-
ginių planų dėl konkrečios vieto-
vės. Kas galėtų pasakyti, kuriame 
kaime po 10 metų dar bus mokyk-
la? Tam, kad žmogus pirktų namą 
kaime, turi atsirasti valstybės ir pi-
liečio sutartis, garantija ateičiai. 
Šiandien kaimo vaikus geltonieji 
autobusėliai dar nuveža, o rytoj kur 
nuveš? Net ir neturtingas Karaliau-
čiaus kraštas, kaip pas mus juokau-
jama, jau grįžta prie valstybinio pla-
navimo. Taip daroma visame pasau-
lyje. Pabėgome nuo sovietinio, bet 
nesugebėjome sukurti kapitalisti-
nio planavimo. Jeigu valstybė įsi-
pareigoja „Danisco Sugar“, Suomi-
jos ir Norvegijos koncernams, įsi-
pareigoti turėtų ir savo piliečiams. 
Tam, kad gyventojai galėtų planuo-
ti ateitį ir žinoti, jog turės darbus. 
Beprotiškas žemių perleidimas 
žemvaldžiams taip pat naikina kai-
mus. Kas skaičiavo, kiek praranda 
valstybė, išvarydama žmones iš 
kaimų? Kaip maži upeliai jie suteka 
į didžiuosius miestus arba tiesiu 
taikymu skrenda į Londoną. Kaip 
mažos skruzdėlytės po šapą žmo-
nės suneša valstybės aruodus. Ar 
valstybei taip juokingai atrodo to 
vieno šapo nešimas, jei ji sau leidžia 
savo vaikus išsiųsti į užsienį ir sa-
kyti, kad nieko neįvyko, viskas ge-
rai, nes jiems reikia pamatyti pa-
saulio? Skatinti žmones bėgti iš 
savo komandos yra nusikaltimas.

- Ką sakyti pensininkams, 
kurie visą gyvenimą dirbę, kad 
išėję į pensiją galėtų atsikvėpti, 
gauna tik pašalpą prasimaitinti?

- Taip yra todėl, kad išsirinkę 
politikus bijome jiems pasakyti, ką 
jie blogai daro. Ūkininkai, moky-
tojai, kultūrininkai neina ir nepro-
testuoja, jeigu jiems patinkanti 
partija yra valdžioje. Prieiname iki 
to, kad nepadedame savo partijos 
vadovybei suprasti realios situa-
cijos Lietuvoje ir leidžiame sosti-
nėje sėdintiems jų vadovams me-
luoti mums į akis. Ir dar bandome 
juos ginti prieš kitos partijos ko-
legą teisindami, esą „jie nekalti, 
nes nežinojo“. Problemą galima 
išspręsti atšaukiant Seimo narį už 
sutarčių rinkėjams nevykdymą. To 
nėra, nes dauguma žmonių pavar-
go ir nusivylė. Jie verčiau išva-
žiuoja. Mūsų valstybė visų pirma 
turėtų rūpintis šeimomis, kad 
daugiau vaikų gimtų, o užaugę jie 

turėtų darbo, kad pensininkai ne-
skurstų, o ne siųsti vyriausybines 
delegacijas dėl vieno emigranto 
parsivežimo ar lėktuvą, kad vienas 
pabėgėlis ar kelios jų šeimos at-
skristų. Tam turi būti proporcin-
gas pagrindas. Valstybė neišgali 
savo žmonėms suteikti normalios 
ateities, bet yra įsipareigojusi rū-
pintis pasaulio pabėgėliais. Pato-
sas sutinkant lietuviškai pramo-
kusį afganą dar kartą įrodo, kad 
eilinis migrantas svarbesnis už 
žmogų, kuris čia namus stato, vai-
kus moko. Ką tokio taip operaty-
viai ir su tokia pagarba atskraidin-
tas afganas padarė Lietuvai? Išgel-
bėjo mūsų vaiką iš gaisro, priden-
gė mūsų karius nuo susprogdini-
mo, savižudžio atakos? Jis tik tar-
navo mūsų kariuomenei, ir už tai 
buvo atlyginta. Savo valstybei do-
rai dirbantys piliečiai turėtų su-
laukti daugiau pagarbos už praša-
laitį, kuris čia pastovės kaip auto-
busų stotelėje ir vėl išriedės į ki-
tą stotelę. Šio meto trūkumas yra 
tas, kad mes nesugebame vertin-
ti savo bendruomenės.

- Žmonės bėgo ir bėga į užsie-
nį, o mes teisinamės: jie bėga dėl 
pinigų, dėl geresnio gyvenimo...

- Ne tik dėl pinigų bėga. Visuo-
menės apklausos rodo, kad atlygini-
mai net nėra tarp trijų pagrindinių 
priežasčių. Svarbiausia yra saugumas 
dėl ateities. Žinojimas, kur aš galiu 
saugiai investuoti, ką galiu sau leisti. 
Imdamas paskolą 30-40 metų žmo-
gus nori turėti valstybės garantiją, 
kad miestelis, gyvenvietė, kur jis ke-
tina kurtis, nebus paversti šiukšlynu, 
neiškils koks nors monstras, nuody-
siantis sveikatą. Ar į Briuselį dele-
guoti mūsų atstovai kovoja dėl mūsų? 
Ne, jie gauna postą nuo savo partijos 
kaip brangią dovanėlę. Išvažiuoda-
mas į Briuselį politikas teigia važiuo-
jantis atstovauti Lietuvai. Tik niekas 
nemato to atstovavimo rezultatų. Ne-

matau mūsų atstovų tarpusavio 
veiksmų koordinavimo, tik bandymą 
pasiginčyti ir, naudojantis vieno ar 
kito politinio aljanso lėšomis, pasire-
klamuoti. Bijodami apsijuokti prieš 
kitų valstybių kolegas, jie nekelia 
klausimų, kurie labai svarbūs mūsų 
valstybei. Sutinku, kad kai kurie ge-
rai nemoka užsienio kalbos, bet to ir 
nereikia. Politikui svarbu ne kalbėti 
be klaidų, o pasakyti esmę ir pasiek-
ti rezultatų. Yra daug žmonių Vyriau-
sybėje, kurie vengia diskusijų iš bai-
mės prarasti savo vadų palankumą. 
Kabinetai apsistato padlaižiais, sil-
pnais patarėjais, kurie galų gale suė-
da ir savo vadovą. Kur matyta, kad 
vadovas rinktųsi patarėją, kuris jį vie-
šai giria, o ne sako jam tiesą.

- Ar didelis nusidėjimas, jei 
Lietuvoje ministras tobulai ne-
moka užsienio kalbos?

- Nereikia užsienio kalbos mo-
kėti geriau už pačius anglus. An-
glai gatvėse kalba kur kas blogiau, 
negu mus mokina mokyklose. Jei 
susisiekimo ministras nesuprastų, 
kas yra greitkelis, kas geležinke-
lis, būtų tragedija. Etiketas iš 
struktūros vadovo reikalauja mo-
kėti pasisveikinti, palaikyti pokal-
bį prie kavos bent viena užsienio 
kalba. Kiekvienas ministras turi 
patarėjų, kalbininkų, rengiančių 
tarptautines sutartis. Kai vyko pir-
mininkavimas Europos Sąjungos 
taryboje, dauguma renginių mūsų 
šalyje vyko ang lų kalba, o kai kurie 
mūsų svečiai klausė: kodėl nekal-
bate gimtąja kalba? Tai rodo, kad 

problema ne Briuselyje, o mūsų 
valdininkų galvose. Mums svar-
biau kiek jis kalbų moka, o ne koks 
yra specialistas.

- Sakote, specialistas. Ne vi-
soms mūsų ministerijoms va-
dovauja tos srities specialistai. 
Jūsų manymu, gerai ar blogai, 
jei Sveikatos ministerijai vado-
vauja viešųjų ryšių žinovas?

- Kai ministerijai vadovauja tos 
srities, kurią jis kuruoja, profesio-
nalas, gali būti ir pranašumų, ir trū-
kumų. Jei ministras išmano kuruo-
jamos srities profesinius reikalus, 
jis gali greičiau ir su mažesne ko-
manda priimti sprendimus. Gali 
būti ir ne profesionalas tos srities, 
kuriai vadovauti ateina, bet privalo 
būti geras vadybininkas, turėti ge-
rus patarėjus metodininkus. Ski-
riant vadovą, pirmiausia reikėtų 
sutelkti dėmesį į jo praeities dar-
bus, vadovaujamos srities viziją ir 
kokius ketina žengti žingsnius tą 
viziją įgyvendindamas. Pirmiausia 
jis turi būti atsidavęs savo valsty-
bei ir turėti suvokimą, ką daro. Jei 

Vyriausybė nemato, kaip žlugdomi 
smulkūs žemdirbiai, kas vyksta su 
kaimais ir mažais miesteliais, kam 
tada būti kaimiškos ministerijos 
ministru?

- O kas, jūsų manymu, yra 
atsakingas už kaimiškų vieto-
vių naikinimą?

- Tai - uždaras ratas. Didelės 
įmonės finansuoja politines partijas 
per rinkimus. Kai verslininkas in-
vestuoja į politinę ekonomiką, jis 
tikisi grąžos. Tad politikai turi rink-
tis arba valstybės interesus, arba 
tam tikros grupės privačius inte-
resus ir tarnauti. Pasirinkdama an-
trąjį varia ntą, valstybė kerta sau 
per pamatus, praranda strateginę 
žaliavą. Žinoma, žaliavos įsiveš, bet 
ką darys mūsų žmonės? Jeigu jų 
neliks, neliks kam išlaikyti valsty-
bės aparatą. Norėčiau, kad piliečiai 
tą klausimą keltų. Ne bėgtų iš Lie-
tuvos, o reikalautų. Tegul žmonės 
nustoja masiškai žiūrėti nesąmo-
ningas televizijos laidas, maigyti 
telefonų mygtukus. Sako, jeigu su 
protu, nepakenks. Su protu yra 
tiek, kiek reikia darbui, o vėliau 
ima veikti Senovės Romos princi-
pas, kad liaudžiai užtenka duonos 
ir žaidimų. Juokingai atrodo, kai 
200-500 žmonių išrenka mažo 
miestelio politiką ir jis gali daryti 
įtaką visam kraštui. Jeigu būčiau 
pats politikas, per rinkimus saky-
čiau, kad sistema kalta, o dabar sa-
kau, kad patys esame apsileidę.

- Nuo praėjusių metų vado-
vaujate visos Lietuvos Kristijo-
no Donelaičio draugijai. Kuo 
gali draugija prisidėti prie vi-
suomenės gydymo?

- Noriu parodyti dabartiniam jau-
nimui, kad yra prasmė dirbti valsty-
bei. Žmogus, praradęs tikėjimą ir 
prasmę dirbti savo valstybei, nusto-
ja ją kurti. Daug galima padaryti per 
kultūrinę veiklą. Nebūtina supilti 
naujus kalnus. Ir nedidelius darbus 
padarantis žmogus gali matyti pras-
mę. Draugijos nariai ir jai prijaučian-
tys žmonės važiuoja į aplinkos tvar-
kymo talkas Tolminkiemyje, Lazdy-
nėliuose, daro renginius Karaliau-
čiaus krašte, Suvalkuose, Marijam-
polėje, Vilniuje, Kaune. Tai renginiai, 
kurie kuria. Stengiamės pritraukti 
kuo daugiau jaunų žmonių. Su Ma-
rijampolės kolegijos studentais va-
žiavome į Suvalkus pagerbti už Lie-
tuvos Nepriklausomybę žuvusių ka-
rių kapų. Jaunuoliai degė žvakutes, 
mačiau susimąstymą jų akyse. To-
kios akcijos po kruopelę kaupiasi ir 
palieka pėdsakus. Klausėte manęs, 
ar esu tikras, kad nė vienas iš mano 
keturių vaikų neišvažiuos iš Lietu-
vos. Tikiuosi. Kol tam ateis laikas, 
manau, jau būsiu spėjęs sukaupti jų 
meilės gimtajam kraštui kapitalą. 
Draugija kviečia depresijoje dėl ap-
linkinio pasaulio abejingumo nu-
skendusius žmones prisidėti ir pa-
gerbti tuos, kurie kūrė mūsų visuo-
menę, skleidė lietuviškumą. Pagerb-
dami K.Donelaitį, Martyną Mažvydą, 
Vydūną, daugybę kitų šviesuolių, 
stengiamės parodyti, kad pagarbos 
nusipelno ne tas, kuris dirba tik savo 
kišenei, bet tautos ateičiai.
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�� Išsirinkę�
politikus�
bijome�jiems�
pasakyti,�ką�jie�
blogai�daro

Viešosios įstaigos Nemuno 
euroregiono Marijampolės 
biuro direktoriaus ir Kristijono 
Donelaičio draugijos naujojo 
vadovo Gintaro SKaMaročiauS 
veiklos keliai veda ne tik po Pietų 
Lietuvą, bet ir po arčiau pasienio 
esančius Lenkijos, Baltarusijos 
ir Karaliaučiaus krašto rajonus. 
Tikslas - bendrus su užsieniečiais 
projektus pritaikyti regiono 
plėtrai, kultūriniams ryšiams tęsti 
bei Lietuvos garbei išsaugoti. 
anot G.Skamaročiaus, nereikia 
skaičiuoti, kiek mūsų emigravo. 
Dirbti Lietuvai ir nepasiduoti 
panikai turi tie, kurie čia lieka.
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apie tai prie ŽalGiriO NaciO-
NaliNiO PasiPriEŠiNiMO Ju-
DėJiMO apskritojo stalo diskutavo 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
sig nataras rolandas Paulaus kas, 
ekonomikos mokslų daktarė Marga-
rita starkEViČiŪ tė, seimo na-
riai Povilas Gylys ir kęstutis 
DaukŠys. Diskusiją vedė žalgirietis 
Gediminas JakaVONis.

G.JAKAVONIS: Kodėl ji pa-
sirašoma. Kaip JAV ir ES sutar-
tis atsilieps Lietuvai?

P.GYLYS: Lietuvoje beveik ne-
vyksta diskusija šiuo klausimu, o tai 
yra be galo didelės reikšmės prob-
lema. Tik „Respublikos“ grupė pri-
sideda prie to, kad žmonės galės 
pamąstyti, dėlioti argumentus „už“ 
ir „prieš“. Antra, sutartis dar nepa-
sirašoma, bet ji rengiama pasirašy-
ti ir aš iš prezidento Barako Obamos 
(Barack Obama) vizito į Europą, 
ypač į Vokietiją, supratau, jog jis no-
rėtų, kad sutartis būtų pasirašyta 
dar iki šių metų pabaigos, kitaip sa-
kant, iki jo kadencijos pabaigos.

Iš kitos pusės Europoje reakcija 
yra nevienareikšmė. Skirtingai nei 
Lietuvoje, vyksta didelė diskusija ir 
opozicija šiai sutarčiai yra gana dide-
lė. Vokietijoje vyko masinės mani-
festacijos. Piktinamasi keliais daly-
kais: pirmiausia paties proceso slap-
tumu. Vis dėlto tai yra didžiulio mas-
to sutartis - prekybos, partnerystės, 
investicijų sutartis. Amerika ir Eu-
ropos Sąjunga yra didžiulės daugiau 
mažiau vienodo lygio ekonomikos. 
Dabar jos eina į susitarimą.

Pagrindinė kritikos kryptis to-
kia: korporacijos prieš nacionalinę 
valstybę. Korporacijų galia, ko ge-
ro, gali tapti didesnė negu naciona-
linių valstybių, ypač mažesnių na-
cionalinių valstybių. Taigi, saky-
sim, atsiradus atitinkamai juridinei 
sistemai korporacijos galės paduo-
ti į teismą nacionalinę valstybę, 
kad nesudarė sąlygų ar pablogino 
sąlygas pelnui gauti, ir nacionalinė 
valstybė praloš privačiai niekieno 
nerinktai korporacijai. Tai yra ne-
paprastai svarbus argumentas.

Taip pat bijomasi, kad gali būti 
atvertas kelias į viešojo sektoriaus 
privatizaciją. „Independent“ sako, 
kad gali būti, jog atsivers kelias pri-
vatizuoti sveikatos apsaugą, švieti-
mą ir kitas viešojo gyvenimo sferas, 
ir tuose sektoriuose jau pelno gavi-
mas, o ne viešojo intereso tenkini-
mas tampa pagrindiniu argumentu.

Bijomasi, kad genetiškai modi-
fikuoti organizmai bus įsileisti į Eu-
ropą. Dabar to nėra, nacionalinės 
valstybės bando priešintis. Pavyz-
džiui, Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose 70 proc. maisto produktų, 
esančių prekyboje, yra genetiškai 

modifikuoti. Sakysim, Europoje 
kosmetikoje uždrausta 1200 subs-
tancijų, o Amerikoje tik 12 ir t.t. 
Tai yra grėsmė sveikatai. Tokie yra 
pagrindiniai argumentai.

K.DAUKŠYS: Yra tam tikri 
regionai - Kinija, Amerika, Europa, 
besivystančios Azijos šalys. Dide-
lės amerikietiškos ir europietiškos 
korporacijos tuos regionus perau-
go, joms reikia rasti laisvų rinkų.

Lengviausias dalykas yra paban-
dyti sujungti Europos ir Amerikos 
rinkas. Iš vienos pusės yra tam tikrų 
pliusų: didesnė rinka, galima dau-
giau parduoti, lengvesnis prekių ju-
dėjimas, mažesni mokesčių barjerai. 
Iš kitos pusės yra tam tikri kultūros, 
pasaulėžiūros skirtumai, pavyzdžiui, 
požiūris į mokslą, gydymą, socialinę 
apsaugą. Antras dalykas, yra nor-
mos, pavyzdžiui, amerikiečiai leidžia 
auginti GMO, dauguma produktų 
yra su GMO. Jie yra pigesni, natū-
ralu, kad tie pigesni produktai bus 
čia, nukonkuruos visus kitus.

Tas pats su žemės ūkiu. Europos 
Sąjunga žemės ūkyje palaiko tam 
tikras išmokas ir tos išmokos nėra 
mažos. Šitą sutartį pasirašius, ame-
rikiečių žemės ūkio produktai, kurie 
yra auginami šiek tiek kitaip negu 
pas mus, turės konkurencinį prana-
šumą. Ką mes darysime su ūkinin-
kais, nebemokėsime išmokų, kitų 
dalykų nedarysime? Yra daug pliusų 
ir minusų, be to, šiandien esu linkęs 
sakyti, kad minusų yra daugiau.

Korporacijoms nesvarbu, ar 
Prancūzija, ar Lietuva, ar Latvija, 
ar Lenkija, buvo ir yra jų dideli pla-
nai, joms svarbu, kad galėtų kuo 
daugiau uždirbti, kad joms būtų kuo 
lengvesnis kelias. Iškilus Kinijai, 
iškilus kiniškoms korporacijoms, 
konkurencija dar labiau sustiprėtų.

Pritarčiau pasakymui, kad ateis 
tokia diena, kai kurios nors valsty-
bės parlamentas turės paklusti ku-
rios nors didelės korporacijos val-
dybos sprendimui. Jeigu mes to 
nenorime, šita sutartis mums tu-
rėtų būti labai svarbi.

M.STARKEVIČIŪTĖ: Čia 
turiu naujausią dokumentą, kas yra 
tariamasi. Iš viso yra 27 sutarties 
punktai. Mes įpratę, kad viskas tu-
ri atitikti Europos standartus. Ir 
prekyboje tas pats: norint parduo-
ti į Australiją ar kur kitur, reikia, 
kad prekės atitiktų standartus.

Amerika turi savo standartus. 
Šituo susitarimu siekiama tuos 
standartus suartinti ir paskatinti 

prekybą. Ji apima ne tik prekes, bet 
ir paslaugas, konkurenciją, elektro-
ninę komerciją, energetiką, teleko-
mus, tekstilės pramonę. Atskiras 
skirsnis skirtas smulkiajam ir vidu-
tiniam verslui. Tai yra atskiras su-
sitarimas, dabar dėl jo tariamasi ir 

jis numatys atskiras sąlygas smul-
kiajam ir vidutiniam verslui, kad jis 
nenukentėtų dėl tų susitarimų.

Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo 
derybų stadija yra labai pažengusi. 
Jeigu Lietuva norėjo ką nors pasaky-
ti, jau reikėjo sakyti. Kitose srityse 
nėra susitarimų, pavyzdžiui, mums 
aktualioje tekstilės ir rūbų pramonės 
srityje kol kas yra tik Amerikos pa-
siūlymas, Europa savo dar nesufor-
mulavusi. Energetikos srityje yra 
tiktai Europos pozicija, Amerikos dar 
nėra, per derybas yra ką kalbėti.

Dabar sprendžiamas klausimas, 
kaip suderinti standartus ir kaip pa-
siekti susitarimą. To sprendimo po-
veikis gali būti dvejopas. Vienas po-
veikis - jų prekės gali išstumti mūsų 
prekes ir mūsų pramonė nukentės, 
tačiau gali būti, kad mūsų pramonė, 
smulkusis verslas turės persitvar-
kyti: jeigu bus priimta daugiau Ame-
rikos standartų, mūsų įmonės turės 
kai ką koreguoti. Tada įtaka Europai 
bus didesnė. Dėl to labai svarbu, kad 
derybos vyktų atvirai, sklandžiai. 
Dabar bandoma tai padaryti. Buvo 
daug nepasitenkinimo dėl slaptumo, 
bet radau paskelbta daug visokių do-
kumentų, smulkusis ir vidutinis 
verslas yra išskirtas atskirai ir į dau-
gelį kritinių dalykų yra atsižvelgta.

G.JAKAVONIS: Vokietijoje 
kas penktas pasisako „už“, kas 
trečias „prieš“, o Amerikoje yra 
tik 18 proc. nepritariančių šitai 
sutarčiai. Kaip suprantu, ši ini-
ciatyva ateina iš Amerikos.

R.PAULAUSKAS: Pabando-
me atsakyti į klausimą, kam gi pri-
sireikė šitų dalykų. Pirmiausia pa-
sižiūrėčiau į BVP pagal perkamąją 

galią pasaulines lenteles. Ką mes 
ten matysime? Į pirmą vietą išėjo 
Kinija, antroje yra Jungtinės Vals-
tijos, paskui Europos Sąjunga (jei-
gu imsime atskirai Vokietiją, tai ji 
penketuke), toliau Rusija. Kitaip 
sakant, į pirmąjį dešimtuką paten-
kančios šalys pretenduoja į tam tik-
rą pasaulinį pyragą. Pretenduoja į 
mūsų visų pinigus, pretenduoja, 
kad jų prekės būtų perkamos.

Viskas buvo gerai, kol buvo au-
gimas. Ekonomika augo, vartojimas 
didėjo, bet kai nuo 2007-2008 metų 
viskas sustojo, tai taip ir neatsigauna 
ir vartojimas krinta. Tiek Jungtinėse 
Valstijose, tiek Europos Sąjungoje, 
tiek Kinijoje, tiek Rusijoje - visur gy-
venimas blogėja, ir natūralu, kad iš-
kyla aršios konkurencijos klausimas.

Šiuo metu pasaulyje yra keturi 
realūs ekonomikos centrai arba net-
gi ne ekonomikos, o visokeriopos 
įtakos pasaulio centrai, kurie ir su-
siduria konkurencinėje kovoje. Tai 
pirmiausia Europos Sąjunga kaip vi-
suma, Kinija, Rusija ir, aišku, Jung-
tinės Valstijos. Tarp šitų keturių 
cent rų Jungtinės Valstijos, be jokios 
abejonės, yra dominuojantis žaidė-
jas, lyderis, jie taip save ir pristato 
pasauliui, kad jie yra išskirtinė naci-
ja, turinti vaidinti išskirtinį vaidmenį 
XXI amžiuje. Tai B.Obamos žodžiai.

Įvairūs Jungtinių Valstijų politikai 
visiškai atvirai deklaruoja, kad Rusi-
ja ir Kinija jiems kelia tiesiog gyvy-
binį pavojų. Taip jie sako. Ir tai yra 
tiesa. Nes Kinija po truputėlį perima 
ir ekonomikos lyderio vaidmenį.

Išvardysiu, ką per pastaruosius 
keletą metų Kinija pasidarė. Azijos 
infrastruktūrinių investicijų bankas, 
vadovaujamas Kinijos, galima sakyti, 
yra Tarptautinio valiutos fondo ana-
logas. Juanis tapo rezervine valiuta 
po daugelio metų pastangų. Jie turi 
SWIFT analogą, kuris vadinasi CIPS. 
Jie turi aukso biržą - Šanchajaus auk-
so biržą, o balandžio 19 d. atsitiko 
išskirtinis dalykas - pradėjo veikti 
aukso kainos nustatymas juaniais. Iki 
šiol tai buvo visiškas Vakarų mono-
polis. Buvo „London Fixing“ ir 100 
metų nustatinėjo aukso kainą ir tai 
buvo be konkurencijos. O auksas vis 
dėlto yra labai svarbus finansuose ir 
sklinda įvairios kalbos, kad aukso pa-
grindu gali būti įvesta nauja valiuta. 
Bet kuriuo atveju Kinija auksą supir-
kinėja labai stambiai. Ir toliau dar 
vyksta toks procesas kaip „svopiniai“ 
susitarimai tarp šalių apeinant atsis-
kaitymus doleriu. Šiandien juanis tu-
ri susitarimus su svaru sterlingų, su 
kuo tik neturi. Kitaip sakant, šalys 
bėga nuo atsiskaitymo doleriais.

Taigi visi šitie mano išvardyti 
instrumentai kinams leidžia bet ku-
riuo momentu suduoti labai skaudų 
smūgį dolerio dominavimui pasau-
lyje. Jie turi visus instrumentus. Ir 
dar turi prisipirkę galybę įvairiausių 
Jungtinių Valstijų vertybinių popie-
rių ir tiesiog dolerių. Ten yra trili-

jonai. Kinai yra pirmoje eilėje pagal 
šitų dalykų atsargas. Tai yra tiesiog 
tikrai gyvybiškai pavojingas konku-
rentas Jungtinėms Valstijoms.

Mes čia šnekame apie transat-
lantinę sutartį, bet jau yra pasirašy-
ta kita sutartis, tai yra tokia pati Ra-
miojo vandenyno sutartis. Ir jos pa-
grindinis bruožas, kad Kinijos toje 
sutartyje nėra. Aname pasaulio ga-
le Kinija kaip konkurentė jau yra 
maksimaliai izoliuota nuo rinkų ir 
ten Jungtinės Valstijos užsitikrina 
savo prioritetus. Dabar yra transat-
lantinė sutartis ir jau eina kova dėl 
Europos sielos. O čia į tą pačią sie-
lą vėl pretenduoja ne tik Kinija, bet 
ir Rusija. Nors šiandien Rusijoje yra 
galybė problemų, jos karinė galia 
yra beveik tolygi Valstijoms. Ir bet 
kuriuo atveju Europos žemyne yra 
senas klausimas: vokiečiai su rusais 
turi draugauti ar turi kariauti?

Neužmirškime garsiojo Džor-
džo Frydmano (George Friedman), 
buvusio „Stratforo“ prezidento, pa-
reiškimo, kad Jungtinių Valstijų už-
sienio politikos tikslas yra neleisti 
susitarti Europai, o tai reiškia - ne-
leisti susitarti Rusijai ir Vokietijai. 
Kitaip sakant, Jungtinės Valstijos, 
siekdamos savo tikslų, norėdamos 
ir čia monopolizuoti rinką, siekia 
išspręsti savo problemas.

O kokios Jungtinių Valstijų prob-
lemos? Palyginti su Kinija, užsienio 
prekybos deficitas milžiniškas, chro-
niškas ir su Kinija siekiantis šimtus 
milijardų ne Amerikos naudai. Vals-
tybės skola per B.Obamos valdymo 
laikotarpį beveik padvigubėjo. Visos 
kitos skolos taip pat. Biudžeto defi-
citas chroniškas, svyruojantis nuo 
pusės trilijono iki pusantro trilijono 
per pastaruosius keletą metų.

Visa tai verčia ieškoti naujų rin-
kų, o naujų rinkų kaip ir nebėra. 
Tuo labiau kad vartojimas traukia-
si, ir Europa šiandien tampa viena 
iš tų rinkų. Jeigu Jungtinėms Vals-
tijoms šalia Ramiojo vandenyno 
sutarties pavyktų dar ir šitą turėti, 
tai jos kontroliuoja apie 70 proc. 
pasaulio prekybos. Pasaulio preky-
bos organizacija tampa nereikalin-
ga. O Jungtinės Valstijos, kol kas 

turėdamos dolerį kaip pagrindinę 
atsiskaitymo valiutą, manipuliuo-
damos jos verte, turi savo rankose 
didžiąją dalį pasaulio prekybinių ir 
ekonominių reikalų.

M.STARKEVIČIŪTĖ: Iš kar-
to pataisysiu kai kuriuos esminius 
dalykus. Rusijos ekonomika jokiu 
būdu nėra ketvirta pasaulyje. Jūs 
pamirštate Japoniją, Kanadą, Aus-
traliją, Indiją, Braziliją.

R.PAULAUSKAS: Čia yra CŽV 
duomenys. Pagal perkamąją galią.

M.STARKEVIČIŪTĖ: Dar 
vienas dalykas. Kinijos skola su 
BVP yra daugiau kaip 200 proc. Aš 
tik noriu pasakyti, kad visos šalys 
turi problemų. Norėčiau, kad šito-
se diskusijose atsižvelgtume į tai, 
kaip Lietuvai atsilieps.

G.JAKAVONIS: Kaip sutar-
tis atsilieps Lietuvai ir kokia 
Lietuvos reakcija?

K.DAUKŠYS: Pirmiausia reikia 
prisiminti, kad visa dabartinė civili-
zacija taip smarkiai vystėsi dėl vieno 
paprasto dalyko - kad labai daug sko-
linosi. Daugelis valstybių yra dvigu-
bai praskolinusios biudžetus, žmo-
nės prisiskolinę 30 metų į priekį. 
Gyvenimas ne pagal pajamas, o pagal 
galimybę pasiskolinti prisidėjo prie 
didžiosios krizės, kuri įvyko.

Kaip tai atsilieps Lietuvai? Ačiū 
Dievui, Lietuva dar nėra tokia pra-
siskolinusi kaip kai kurios ekono-
miškai galingos valstybės. Aišku, 
mes kaip galia pasauliniame žaidime 
tikriausiai būsime nelabai matomi. 
Esame Europos Sąjungos dalis, joje 
netgi ne visais atvejais galime ve-
tuoti kai kuriuos sprendimus. Todėl 

manyčiau, kad priklausys nuo to, 
kaip elgsimės. Jeigu ta sutartis bus 
pasirašyta - kaip sugebėsime pasi-
naudoti jos teigiamomis pusėmis ir 
kaip neutralizuoti neigiamas. Turint 
omenyje, kad lietuviškas verslas iš 
esmės yra linkęs rizikuoti, neišle-
pintas, iš tos sutarties jis sugebės 
ištraukti viską, ką gali. Bet kaip vals-
tybė sureaguos ir ką jinai galės pa-
keisti, jau kur kas sudėtingiau. Kas 
bus po 10-15 metų, sunku pasakyti.

Manyčiau, kad nesutvarkę savo 
ekonomikos iki galo pakliūsime į 
dar vieną smagratį. Tai Lietuvai nė-
ra pats geriausias dalykas, nors kai 
kurie ekonomistai nustatė, kad 
Lietuva iš šitos sutarties daugiau-
sia išloš. Tikrai norėčiau pamatyti 
tuos skaičiavimus.

Dar kartą sakau: yra pliusų ir mi-
nusų. Pliusai yra didesnė rinka, dau-
giau galimybių, bet minusai bus tai, 
kad didesnės korporacijos, gerokai 
didesni verslo klientai tuos pliusus 
pirmiausia išgaudys. Verslo stambė-
jimas yra labai aiškiai matomas.

G.JAKAVONIS: Koks likimas 
laukia nacionalinės valstybės?

P.GYLYS: Globalizacija, ta for-
ma, kokia jinai vyksta dabar, yra am-
putuota, deformuota, nes faktiškai 
vadovaujamasi principu: pinigai tegul 
liejasi laisvai, jokių sienų, jokių ribų 
ir kad konkurencija yra pagrindinis 
ir vienintelis ekonominio augimo 
motyvas. Neneigiu, rinkos ekonomi-
koje konkurencija yra galinga jėga. 
Bet ir kurdami Europos Sąjungą, ir 
stiprindami savo valstybę, nemato-
me to, kas vadinama globaliniu soli-

darumu arba europiniu solidarumu, 
arba valstybinio masto solidarumu.

Pažiūrėkite, apie ką dabar kal-
bėjome? Apie konfliktą. Taip, skai-
tau Vakarų spaudą, po 20 metų pra-
dėjau sekti rusišką žiniasklaidą - 
visi kalba karo kategorijomis. Bent 
jau konkurencijos - kas ką.

R.PAULAUSKAS: O kada ki-
taip pasaulyje buvo?

P.GYLYS: Taip, bet anais laikais 
tokių konfliktų pasekmės nebuvo to-
kios naikinančios kaip galimo naujo 
konflikto, kuris gali išaugti iki trečio-
jo pasaulinio karo. Niekada nebuvo 

žmonijoje tokio pavojaus. Ir mes ne-
suprantame, kad turime kurti solida-
rumo režimus savo valstybėje, Euro-
poje ir pasaulyje. Ne vien tik konku-
ruoti, bet ir galvoti, kuriais klausimais 
turime susitarti: kinai, amerikiečiai, 
europiečiai, rusai ir taip toliau. Tas 
mane liūdina ir veda prie minties, kad, 
ko gero, kaip visada žmonija mokosi 
tik iš nelaimių. Deja, nesugeba įžvelg-
ti grėsmių, kurios ateina iš ateities.

R.PAULAUSKAS: Moka tik 
žaizdas užlaižyti paskui.

P.GYLYS: Kokia išmintinga 
buvo žmonija po Antrojo pasaulinio 
karo. Tuo metu žmonės buvo pro-
tingi ir įkūrė Jungtines Tautas, pra-
dėjo kurti globalines institucijas. 
Kam? Kad surastų vietą, kur galė-
tų spręsti pirmiausia karo ir taikos 
problemas pasaulyje.

Atkreipčiau dėmesį, kad šita 
tarptautinė sutartis, jeigu jinai bus 
pasirašyta, jeigu bus paskubėta ją 
pasirašyti, sukels dezorganizaciją 
pirmiausia Europoje, trintis tarp na-
cionalinių valstybių Europos Sąjun-
goje, nes Europos Sąjunga nėra fe-
deracija. Vienoje pusėje Jungtinės 
Amerikos Valstijos - federacija, o 
mes kas? Na, mes nesame federa-
cija. Nesame vieningas vienetas. 
Taip, mes esame muitų sąjunga, ga-
lime derėtis dėl muitų ir kitų preky-
binių tarifinių ir netarifinių barjerų, 
bet mes prieiname iki ribos, kur ne 
tik prekyba, bet ir sveikatos apsau-
ga, ir švietimo privatizacija, ir GMO. 
Tai tik sustiprins išcentrines jėgas 
Europos Sąjungoje. Tai gali virsti la-
bai liūdnomis pasekmėmis Europos 
Sąjungai, jeigu Europos lyderiai ne-
suvoks, kad negalima šiuo atveju 
vadovautis vien liberalia filosofija. 
Liberalai sugriaus Europos Sąjungą.

Lietuvoje išeitis tokia, kad reikia 
priešintis tokiam požiūriui, reikia 
ginti nacionalinius interesus, protin-
gai kalbėti su visais kitais, ypač stip-
rios mūsų sąjungininkės yra Rytų 
Europos šalys, kurios turi panašų 
likimą ir panašų mentalitetą, jų pa-
dėtis yra kita negu, sakysim, Pran-
cūzijos. Prancūzijos ir Vengrijos pro-
blemos skirtingos. Ir čia mes galime 
pristabdyti procesus ir pagalvoti, ką 
iš tikrųjų darome, ko siekiame. Tik 
to, kad pinigai lietųsi laisvai? Nesu 
rinkos ekonomikos, nesu net kapi-
talizmo priešininkas. Žinau kapita-
lizmo pranašumus. Bet jeigu šitas 
procesas nėra kaip nors varžomas 
viešųjų bendrųjų interesų, tai kapi-
talizmas tampa laukinis. Laukinis 
netgi tarptautiniu mastu, pirmiausia 
Vakarų civilizacijos mastu ir tai Va-
karų civilizacijai labai daug kainuotų.

G.JAKAVONIS: Nacionali-
nės valstybės valdžia ir egzis-
tuoja tam, kad apgintų visuo-
meninį interesą.

M.STARKEVIČIŪTĖ: Euro-
pos Sąjunga tokiose sutartyse gali 
dalyvauti kaip sąjunga todėl, kad su-
sitarimas tarp šalių jau pirmame eta-
pe buvo pasiektas. Pavyzdžiui, mū-
sų maisto pramonė europinius stan-
dartus jau esame įdiegę. Šalys yra 
susitarusios, kaip žymėti etiketes.

Sutinku su Rolando Paulausko 
išsakyta mintimi, kad Europa vėluo-
ja, nes Amerika jau turi susitarimą 
su Azija, o Europa neturi. Vadinasi, 
jie ten įgauna konkurencinį prana-
šumą. Šiuo atveju tikrai sutinku, kad 
Europai kaip tik reikėjo paskubėti.

R.PAULAUSKAS: Jūs ne taip 
mane supratote.

M.STARKEVIČIŪTĖ: Aš tik 
sakau, kad yra tokia situacija. Kal-
bant apie Lietuvos poziciją, oficialiai 
yra paskelbta, kad pas mus yra 1,5 
proc. struktūrinis deficitas, ką galiu 
kaip ekonomistė paaiškinti paprastai: 
Lietuva neišnaudoja savo gamybinių 
pajėgumų. Šitą mes visi žinome. Tai-
gi jeigu susiderėsime su Amerika ir 
galėsime parduoti savo maisto pro-
duktus, savo tekstilę Amerikai be 
jokių papildomų sąlygų ir greitai, kas 
mažai šaliai labai svarbu, nes mažina 
sąnaudas, tai ar nuo to Lietuva pra-
loš? Tikrai ne, tikrai laimės.

Dėl GMO ir dirbtinių produktų. 
Stebiu Amerikos prezidento rinki-
mų kampanijos debatus ir matau, 
kad tiek ponia Hilari Klinton (Hilla-
ry Clinton) ir ponas Bernis Sander-
sas (Bernie Sanders) iš demokratų 
pusės, tiek ponas Donaldas Trampas 
(Donald Trump) ir ponas Tedas Kru-
zas (Ted Cruz) iš respublikonų pu-
sės pasisako už gamtosaugą, aplin-
kosaugą, klimato politiką. Tai vienas 
iš svarbiausių Amerikos rinkimų 
kampanijos elementų, jie nėra jau 
tokie nusiteikę už GMO ir dirbtinius 
produktus, kaip įsivaizduojame.

Visuose derybų punktuose Lie-
tuva turėtų turėti savo pozicijas ir 
tas pozicijas griežtai ginti. Ir galima 
tartis su vienomis ar kitomis šali-
mis, ar mes darome nuolaidas ar ne. 
Manau, kad Lietuvos nuomonės vi-
sada klausiama. Nė kiek neabejoju. 
Kitas klausimas, ar mes tą nuomo-
nę pasakome, ar ją turime. Mūsų 
mokslininkai galėtų daugiau pasisa-
kyti pagal atskiras pozicijas, kurios 
Lietuvai yra aktualios, pavyzdžiui, 
dėl subsidijų. Kol kas Amerika su 
tuo nesutinka niekaip, yra tik Eu-
ropos pasiūlymas. Todėl, kad mes 
turime subsidijas žemės ūkiui, Eu-
ropa daugiau socialiai orientuota.

Visur turėtume turėti savo aiš-
kią poziciją ir tai pozicijai Europos 
derybose atstovauti, o tada kalbėti 
su Amerika. Manau, Amerika taip 
pat nori priartinti standartus prie 
Europos, nes Europos standartai 
yra aukšti, jie yra visame pasauly-
je - Europos prekė, europinė koky-
bė. Tuos Lietuvos pajėgumus, ku-
rių neišnaudojame, - dėl to atlygi-
nimai nėra tokie, dėl to ūkis galėtų 
augti daugiau ir žmonės geriau gy-
venti, - per tą sutartį galime išnau-
doti. Tik reikia stengtis.

R.PAULAUSKAS: Pažiūrėki-
me, su kuo mes, kaip Europos dalis, 
eidami į šitą sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis, susiduriame. Jungtinių 
Valstijų įmonės, firmos, jų kapitalai, 
jų pajamos yra iš viso nepalyginami 
su Europos korporacijų. Jų apyvar-
tos, kad ir tokių kaip „Apple“, yra 
didesnės už valstybių biudžetus 
Europoje. Kitaip sakant, susiduria-
me su kapitalu, kuris yra nepalygi-
namai didesnis negu europietiškas.

Jungtinės Valstijos turi savo naf-
tos ir dujų. Ten yra gerokai mažes-
nės benzino, apskritai šildymo kai-
nos, mažesni akcizai. Ten yra žemes-
ni socialiniai standartai. Ten GMO 
kur kas lengviau diegiamas. Leng-
vesnės sąlygos įvesti naują produk-
tą į rinką. Ką visa tai duoda? O dar 
bankai ir pati finansinė sistema, ga-
limybė finansuoti ten yra didesnė. 
Visa tai atpigina jų prekes ir padaro 
gerokai konkurencingesnes negu 
Europos prekės, taip pat ir Lietuvos.

Turėkite omeny, su kuo mes su-
siduriame. Jeigu kam kyla abejonių, 
tai pagrindinė pasaulio, taip pat ir 
Europos Sąjungos, žiniasklaida kie-
no yra kontroliuojama? Didžioji da-
lis stambiųjų žiniasklaidos priemo-
nių taip pat yra kontroliuojama 

Jungtinių Valstijų piliečių. Interne-
tas, internetinė erdvė, kaip spaudi-
mo priemonė, Jungtinių Valstijų 
rankose. Pasiklausymo galimybės - 
kad ir Angelos Merkel pavyzdys, - 
klauso, ką nori. O tai yra spaudimo 
dalykai. Aš jau nekalbu apie karines 
bazes, kurių rasite kur tik norite.

Bet kur yra šiokia tokia viltis? 
Olandijoje renkami parašai dėl refe-
rendumo prieš šitą sutartį. Reikia 
trijų šimtų tūkstančių. Jie tikrai su-
rinks tuos parašus ir olandai skelbs 
referendumą prieš šitą sutartį. Pran-
cūzijos užsienio reikalų ministras 
vakar pareiškė, kad jis artimiausiais 
metais nemato jokių galimybių pri-
tarti šiai sutarčiai, nes Jungtinės 
Valstijos neina į jokius kompromisus. 
Jie net neatidaro savo viešųjų pirki-
mų rinkos. Europos Sąjungos vie-
šuosius pirkimus jau paėmė pagal tą 
sutartį, o savo dar ne. Taigi, matyt, 
šiais metais jinai nebus pasirašyta. 
Ir jeigu dievai duos, jinai nebus pa-
sirašyta iš viso. Nes šita sutartis yra 
ne tam, kad mums ką nors duotų, o 
tam, kad iš mūsų atimtų paskutinį.

P.GYLYS: Tam, kad sugriautų 
Europos Sąjungą.
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ir�kokia�Lietuvos�
reakcija?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

�� Lietuvos�
nuomonės�visada�
klausiama.�Kitas�
klausimas,�ar�
mes�tą�nuomonę�
pasakome,�ar�
ją�turime

Margarita STARKEVIČIŪTĖ
Ekonomikos mokslų daktarė

�� Korporacijų�
galia,�ko�gero,�
gali�tapti�
didesnė�negu�
nacionalinių�
valstybių

Povilas GYLYS
Seimo narys

Ar�sutartis�tarp�JAV�ir�ES�sunaikins�nacionalines�valstybes?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 �JaV prezidentas Barakas obama (Barack obama) daugiausiai vilčių dėl Europos likimą nulemsiančios sutarties pasirašymo deda į Vokietijos kanclerę angelą Merkel
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tr.Daugelyje Europos valstybių vyksta didžiulės diskusijos apie 
Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystės sutartį tarp ES ir 
JaV. Surengta šimtai protesto akcijų, nes ši sutartis atspindi išimtinai 
transnacionalinių bendrovių interesus. o Lietuvoje apie ją valstybės 
vadovai pasisako tik iš gerosios pusės. Nors... pati sutartis nėra skelbiama. 
Nepanašu į jau buvusią gėdingą istoriją, kai pirmieji Bendrijoje 
patvirtinome ES konstituciją, kurią kitos šalys atmetė? Ką turėtume 
žinoti apie Transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystės sutartį?



Lietuvai, esant carinės rusijos 
sudėtyje, pramonė vystėsi 
gana lėtai. Daugiau buvo 
plėtojama malūnų pramonė. 
Kažkiek buvo vystoma ir 
spirito gamyba. Lietuvoje dar 
ilgai nebuvo metalo liejimo 
specialistų. 1885 metais į 
dabartinės Lietuvos teritorijos 
Šiaulių miestą grafo Zubovo 
kvietimu iš čekijos atvyko 
antonas Hokušas. Pagal 
kitus šaltinius, jis atsikėlė 
XiX amžiaus paskutiniame 
dešimtmetyje, o kaip jo 
gyvenamoji vieta nurodoma 
kita valstybė. Jis čia pradėjo 
savo metalo liejimo verslą.

Apie 1900 metus jis atvyko į 
Panevėžį, kurį pasirinko dėl pa-
togios geografinės padėties. 
Miestas turėjo išvystytą geležin-
kelių tink lą. Gana geras geležin-
kelių tinklas sukurtas dar carinės 
Rusijos metais. Lietuvos statis-
tiniuose leidiniuose A.Hokušo 
įmonės įkūrimo data nurodomi 
1908 metai. Dabartinėje Pušalo-
to gatvėje jis pasistatė medines 
patalpas ir įrengė mechanines 
dirbtuves bei liejyklą. Šiame 
versle jam padėjo visa šeima - du 
sūnūs ir dvi dukros. Daugiausiai 
talkino vyriausias sūnus Adolfas. 
Liejykloje buvo liejamos ne tik 
mechaninės detalės, bet ir meno 
dirbiniai. Dvarininkai užsakydavo 
metalinius sarkofagus su karalių 
atvaizdais. Buvo liejami ir žino-
mų žmonių bareljefai bei meda-
liai. Dalis dirbinių net buvo do-
vanojami. Buvo atlietas vyskupo 
Pranciškaus Karevičiaus barelje-
fas ir padovanotas Šv. Apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčiai. Liejy-
kla užsakymus sugebėdavo gauti 
iš visos Lietuvos. Liejiniai buvo 
iš bronzos, vario ir ketaus. 1929 
metų duomenimis, įmonėje dirbo 
šeši darbuotojai. 1931 metais 
rugsėjo 3 dieną mirė Antano Ho-
kušo žmona. Ji sirgo širdies liga. 
Jai buvo 72 metai. 1932 metais 
Antanas Hokušas mirė. Tai buvo 
nedidelis smūgis jo verslui. Iš 
pradžių jo verslą vystė sūnūs 

Adolfas ir Jonas. Jonas Hokušas 
1929 metais vedė Kazimierą Lu-
koševičiūtę. 1929 metais kovo 2 
dieną jiems gimė sūnus Rober-
tas. Bet J.Hokušas vėliau nutolo 
nuo liejimo verslo.

Vėliau liejyklos darbo organiza-
vimą perėmė vyriausias sūnus 
Adolfas. Jis buvo gimęs 1894 metų 
gruodžio 31 dieną Lodzės mieste. 
1926 metais rugpjūčio 24 dieną su-
situokė su Vladislava Bobonaite, 
gimusia Vladikaukazo mieste. Adol-
fui Hokušui ši veikla sekėsi, jis tu-
rėjo neeilinių gabumų šioje srityje. 
1934 metais rugsėjo 14 dieną lai-
kraštis „Lietuvos žinios“ rašė, kad 
A.Hokušas išrado naują presą alkū-
ninėms ašims gaminti ir šį išradimą 
patentavo. 1937 metų spalio 11 die-
ną jis gavo leidimą naujų dirbtuvių 
statybai Pušaloto gatvėje, nugriovė 
medinius pastatus ir pastatė naujus. 
Prasidėjo naujas įmonės etapas, bu-
vo įrengtas naujas staklių cechas. 
Staklės buvo atgabentos iš Anglijos 
ir Vokietijos. Tai buvo modernūs 
tuo laiku įrenginiai. Liejyklos veikla 
išsiplėtė, buvo liejamos žemės ūkio 
mašinų, malūnų detalės. Įmonėje 
dirbo apie 15 žmonių. Pats savinin-
kas darydavo detalių brėžinius. Vė-
liau pagal juos buvo gaminamos me-
dinės detalės, o pagal jas liejamos 
metalinės. Tuo metu buvo ypač di-
delė įvairių detalių žemės ūkiui pa-
klausa. Panevėžys buvo malūnų 
miestas, taigi įvairios detalės buvo 
reikalingos Panevėžyje veikian-
tiems malūnams. Ypač garsus buvo 
Lietūkio malūnas. Liejykla sėkmin-
gai vystė savo veik lą. Bet kartais 
gyvenimas pateikia siurprizų. 1939 
metais Adolfas netikėtai mirė. Įmo-
nei toliau vadovavo buvęs liejyklos 
meistras Kovarskas su A.Hokušo 
našle Vladislava.

1940 metai viską pakeitė liejyk-
los gyvenime. Okupacinė valdžia 
vykdė plačią nacionalizacijos pro-
gramą. 1940 metais liejykla buvo 
nacionalizuota, jos įrenginius per-
ėmė naujai įkurta įmonė „Laisvė“. 
Vėliau liejimo darbus atliko ir fak-
tiškai įrenginius perėmė Panevėžio 
autokompresorių gamykla.

Tėvo Antano ir sūnaus Adolfo 
liejykla atliko daug reikalingų dar-
bų ir sukūrė puikių meno kūrinių. 
Kai kurie jų išlikę iki šių dienų.

Elena Markuckytė, 
Donatas Pilkauskas

Antano�Hokušo�šeimos�liejykla

�� Liejykloje�buvo�
liejamos�ne�tik�
mechaninės�
detalės,�bet�ir�
meno�dirbiniai
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 �antano Hokušo (sėdi) šeima

 �adolfas Hokušas su žmona Vladislava (kairėje)


