
„Respublikos“ leidinių“ grupės 
dienraščio „Šiaulių kraštas“ redaktorė 
Živilė Kavaliauskaitė, prieš pusketvirtų 
metų su grupe bendražygių beveik 
2 savaites tvarkiusi tremtinių kapus 
Sibire, bendravusi su ten likusiais 
lietuviais, skaudžios praeities sąlytį su 
dabartimi sudėjo ne tik į dienraščio 
puslapius, bet ir į knygą, kurioje yra 
visko: skaidraus graudulio, švelnaus 
humoro ir begalinės vilties.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Ž.Kavaliauskaitės knyga „Trispalvė Ir-
kutsko karštyje“ Sausio 13-osios išvakarėse 
pristatyta sausakimšoje Šiaulių apskrities 
P.Višinskio viešosios bibliotekos salėje. Va-
sario 16-ąją planuojamas knygos pristatymas 
Irkutske. Skaudžios lietuvių istorijos pusla-
piai išlieka aktualūs ir šiandien, kai Lietuva 
ne išvežama, o išsivažinėja pati.

- Kas paskatino leistis tremties ke-
liais? - pasiteiravo „Respublika“ Živilės 
KAVALIAUSKAITĖS.

- 2013-aisiais iš kelionės organizatoriaus 
Virginijaus Steponavičiaus, buvusio Karinių 
oro pajėgų Aviacijos bazės vado, dabar dir-
bančio valstybinėje įmonėje „Oro navigacija“, 
sulaukiau netikėto pasiūlymo skristi į Irkuts-
ko sritį. Kelionės komanda jau buvo susifor-
mavusi, maršrutas sudėliotas. Keliaujančių-
jų tikslas buvo susitikti su lietuvių bendruo-
mene, tvarkyti lietuvių kapines. Man tai at-
rodė prasminga. Nuo mažens domiuosi isto-
rija, prasidėjus Sąjūdžiui skaičiau visas kny-
gas, susijusias su tremtimi. Dirbdama žur-
naliste kalbinau ne vieną tremtinį. Ši tema 
visuomet buvo šalia. Be to, su netektimis 
susijusi ir šeimos istorija: senelis buvo poli-
tinis kalinys, močiutė žuvo Lietuvoje.

- Kaip Sibire jus pasitiko vietos lie-
tuviai?

- Kelionė prasidėjo nuotykiu: dėl oro 
sąlygų lėktuvas negalėjo leistis Irkutsko 
oro uoste, skridome į Ulan Udę, tad kelio-
nė pailgėjo 400 kilometrų ir beveik šešio-
mis valandomis. Visą tą laiką Irkutsko oro 
uoste mūsų kantriai laukė vietos lietuvių 
bendruomenės „Švyturys“ pirmininkės 
pavaduotoja Liudmila Strižniova su Lietu-
vos vėliavėle rankose. Jaudinosi taip, kad 
šalia sėdėjusi moteris siūlė išgerti valeri-
jonų. Knygos pavadinimu „Trispalvė Ir-
kutsko karštyje“ ir užkoduotas pirmasis 
įspūdis. 

- Kodėl dalis ištremtų mūsų tautiečių 
liko Sibire net ir tada, kai jau buvo ga-
limybė grįžti į Lietuvą?

- Kiekvieno žmogaus sprendimas - ats-
kira, dažnai skaudi istorija. Pernai Šiaulių 
universitete baigiau istorijos magistro stu-
dijas. Rašydama magistro darbą „Trėmimų 
refleksija atminties tyrimuose. Saviidentifi-
kacijos problema“ ieškojau ir atsakymų, ko-
dėl ne visi tremtiniai grįžo. Irkutsko srityje, 
2010 m. surašymo duomenimis, gyveno 
1046 lietuviai. Liko dėl įvairių priežasčių: 
vieni nebeturėjo kur sugrįžti, nebematė 
prasmės, jautėsi dar kartą atstumti, kiti bai-
gė mokslus, gavo darbus, įsitvirtino, sukūrė 
šeimas. Kelionėje sutikta Genovaitė Trum-
paitė-Novickaja iš Balšaja Rėčkos sakė te-
belaukianti buto Lietuvoje. Prieš septyne-
rius metus eilėje buvo 288-oji, o 2013 metais 
eilė nebuvo pajudėjusi. Ne visiems, grįžu-

siems į Tėvynę, pavyko čia įsitvirtinti. Daliai 
jų teko priimti sprendimą grįžti į buvusią 
tremties vietą.

- Ar gyva dar tarp šių dienų Sibiro 
lietuvių gimtoji kalba, mūsų tautinis ta-
patumas?

- 38,5 tūkst. tremtinių, 5,9 tūkst. kalė-
jusių lageriuose - tokia statistika iškalta lie-
tuvių bendrijos „Švyturys“ rūpesčiu pasta-
tytame paminkle Lietuvos tremtinių var-
gams ir netektims Irkutsko krašte atminti. 
Paminklas stovi Irkutsko katalikų bažnyčios 
šventoriuje. Bendrija tarp pagrindinių veik-
los tikslų nurodo išsaugoti lietuvių kultūrą, 
tradicijas ir papročius, mokytis lietuvių kal-
bos, stiprinti ir plėtoti kultūrinius ryšius su 
„istorine Tėvyne - Lietuvos Respublika“. 
Bendrijos patalpose veikia lietuvių kalbos 
mokykla. Mokytojas Rimantas Makaveckas 
sakė, kad norinčių išmokti lietuvių kalbą dar 
atsiranda. Jo teigimu, antra karta tremtinių 
lietuvių kalbos nebemoka. Pats R.Makavec-
kas, kurio kalboje tebesigirdi, kad yra „iš pa 
Untenas“, Lietuvoje lankosi kasmet. Buvo 
netikėta, kai rusakalbis bendruomenės na-

rys Aleksandras Petrovičius Stravinskis, 
turintis lietuviškas šaknis, netikėtai lietu-
viškai padeklamavo eilėraštį: „Irkutske gy-
venu, aš krikštytas Irkutske, o mirsiu Vil-
niuje.“ Centralno Chazane aplankyta sava-
mokslė dailininkė Vanda Valiūtė kalbėdama 
žemaičiavo, nors pati nejusdavo, kaip staiga 
pereidavo į rusų kalbą. Susitikimas su 
V.Valiūte buvo išskirtinis įvykis: paaiškėjo, 
kad jos tėviškė ten pat, kur ir vieno iš bend-
rakeleivių tėvų. „Saviškį radau!“ - negalėjo 
atsistebėti.

- Kelionės metu su bendražygiais 
tvarkėte tremtinių kapus, padėjote stip-
rinti trapų gyvų likusių tremtinių ir jų 
palikuonių ryšį su Lietuva. O ką ši iš-
vyka davė jums pačiai?

- Tai, kas iki tol buvo skaityta knygose, 
įgavo realų pavidalą. Sibiro miestuose tebėra 
mediniai, sulūžę šaligatviai, kuriais vaikščio-
jo tremtiniai, tebestovi barakai, kuriuose gy-
vena vietiniai, taigoje nesupuvo lietuvių kirs-
tų medžių kelmai. Kapinėse ant kai kurių 
kryžių yra trys datos: gimimo, mirties ir par-
vežimo į Lietuvą. Visiems įstrigo ant kryžiaus 

tarsi paskubomis išraižytas užrašas „Randa-
si namie“, reiškiantis, kad tremtinio palaikai 
pargabenti į Tėvynę. Šis užrašas panaudotas 
ir kuriant knygos viršelį. Tikrąją kelionės 
prasmę pajutau grįžusi: Lietuvoje tebegyve-
na žmonės, kurie nebesitikėjo, kad dar pama-
tys, kaip atrodo Sibiro platybėse likę jų arti-
mųjų kapai, jų vaikystės ir jaunystės vietos.

- Kokie didžiausi iššūkiai jūsų laukė 
Sibire?

- Kelionė klojosi sėkmingai: daugybė 
klausimų išsispręsdavo tarsi savaime. Net 
ieškodami lietuvių kapų pasijusdavome glo-
bojami iš aukščiau: didžiulėse Zimos kapinė-
se vien nuojautos vedami suradome lietuviš-
kąjį kvartalą, o Gryševo kapinėse netikėtai 

sutikome moterį, kuri sakė prižiūrinti lietu-
vės kapą. Nerimo kėlė erkės, uodai, „maš-
kara“, bet savo kūnais jų atakų nepajutome. 
Vykdami į Kordoną, lietuvių tremtinių gy-
venvietę taigoje, mus vežusio Olego Gedos 
buvome įspėti, kad 16 kilometrų įveikti pri-
reiks maždaug trijų valandų. Atvykome per 
1 valandą 20 minučių. Olegas sakė tokio ge-
ro kelio dar nematęs, nors priekaboje kratė-
mės kaip obuoliai krituoliai. Ko gero, rim-
čiausias stresas buvo pirmąją dieną, kai dėl 
vėlavusio lėktuvo manėme pavėluosiantys ir 
į traukinį. Galiausiai paaiškėjo, kad Irkutsko 
traukiniai važiuoja ne pagal vietos, o pagal 
Maskvos laiką - plius penkios valandos!

- Kada supratote, kad kelionės metu 
patirti įspūdžiai virs straipsniais, o 
straipsniai - knyga?

- Prieš skrisdama neturėjau didelių pla-
nų rašyti, diktofoną ir bloknotą su rašikliu 
įsidėjau iš įpročio. Bet būnant ten istorijos 
tarsi pačios ėmė dėliotis. Įspūdžių susikau-
pė tiek, kad negalėjau nerašyti. Laikraštyje 
„Šiaulių kraštas“ buvo spausdintas trylikos 
dalių ciklas „Sibiro reportažai“. Vėliau tęsi-
nys - „Sibiro atgarsiai“. Gausiai fotografijo-
mis iliustruota knyga gimė vėliau - kai bend-
rakeleiviai pasirūpino jos finansavimu. Tuo-
met darbas tęsėsi su dizainere Lina Kase-
lyte-Ivanoviene, maketo techniniu redakto-
riumi Artūru Jaugėla.

- Kokių netikėčiausių atsiliepimų su-
laukėte iš skaitytojų?

- Skambučiai pasipylė po antrojo teksto 
„Šiaulių krašte“ apie Zimą. Skaitytojai sakė 
neberadę laikraščio parduotuvėje, ėję sko-
lintis iš kaimynų. Žmonės atpažino praeitį 
dabartyje. Sibiro istorijos susijungė su bu-
vusių tremtinių, gyvenančių Lietuvoje, li-
kimais. Skaitytojai skambino net iš užsie-
nio. Viskas tebėra gyva, tebėra šiame laike. 
Šiaulietis Petras Balčiūnas atsinešė laido-
tuvių nuotraukų bei 1989 m. fotografiją, ku-
rioje įsiamžinęs prie tėvo kapo Zimoje. Aš 
jam padovanojau dabartinę kapo fotografiją. 
Iš Kuršėnų paskambino Olchono saloje mi-
rusio klieriko Lietuvos kankinio Valerijaus 
Vaitkevičiaus brolio žmona. Istoriją, kaip 
kuršėniškis buvo atvykęs parsigabenti bro-
lio palaikų, išgirdome Chužyre, kur muzie-
jaus vadovė Kapitolina Litvinova yra įren-
gusi lietuvišką kampelį. Kelmės rajono gy-
ventoja Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, 
kai ją pasiekė linkėjimai nuo pusseserės 
V.Valiūtės. Prisimenu komišką situaciją, kai 
paskambinusi moteris paklausė: „Jūs tur-
būt irgi buvusi tremtinė?“ Po pauzės pati 
pradėjo juoktis: „Oi, kokią nesąmonę pasa-
kiau, juk jūs jaunas žmogus! Bet rašote 
taip, lyg pati būtumėte tai išgyvenusi.“ 
Knygos pristatyme dovanų gavau Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tris-
palvį šaliką - taigi buvau įvardyta sava ir 
„priimta į tremtinius“.

- Kodėl apie gyvulinius vagonus su 
žmonėmis, daugiau nei prieš 70 metų 
dardėjusius į Sibirą, svarbu žinoti ir šių 
dienų jaunimui?

- Buvę tremtiniai dažnai apgailestauja, 
kad mokyklose per mažai dėmesio skiriama 
šiai temai. Tremties liudininkai yra garbaus 
amžiaus, todėl būtina užrašyti jų pasakoji-
mus jau šiandien. Svarbu, kad tremties tema 
išliktų aktuali Lietuvos istorijos dalis, nes 
penkis dešimtmečius ji neegzistavo. „Nepa-
sakyta: ne nutylėta, o ištylėta. Kas metų 
metais, kas dešimtmečiais - visaip.“ Tai - 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos lau-
reatės Ramutės Skučaitės, Zimos tremtinės, 
žodžiai. Knygoje ji vėl greta savo barako kai-
mynų - Urbonavičių šeimos.

Skaudžią Tautos praeitį žurnalistė įamžino 

 � Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių 
sąjungos buvau 
įvardyta sava ir 
„priimta į tremtinius“

Nr. 407ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas

G
ie

dr
ia

us
 B

ar
an

au
sk

o 
nu

ot
r.

dabartyje



Du naujos valdžios siūlymai - 
Aplinkos, Žemės ūkio ministerijas 
perkelti į Kauną arba ministerijoms 
statyti atskirą miestelį Vilniuje. 
Kuris variantas geresnis?

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO-
NALINIO PASIPRIEŠINIMO JU-
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys, buvęs Vilniaus viceme-
ras Kęstutis MASIULIS, urbanistas 
prof. habil. dr. Jurgis VANAGAS, 
asociacijos „Metro sąjūdis“ idėjinis 
vadas Juozas ZYKUS ir Seimo Eko-
nomikos komiteto narys Virginijus 
SINKEVIČIUS. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Tiek viena, 
tiek kita pusė turi savo šalinin-
kų ir argumentų. Kaip tai ver-
tinate?

K.MASIULIS: Idėjos tikrai 
nėra naujos. Jos plačiai žinomos, 
tik visoms valdžioms trūksta pa-
kankamai valios jas įgyvendinti.

Labiausiai toje srityje yra dir-
bęs Artūras Zuokas. Būdamas me-
ru, jis stipriai plėtojo Vilniaus ir 
Kauno dvimiesčio idėją. Daugiau 
nepamenu, kas iš politikų į tai bū-
tų atkreipęs didesnį dėmesį. Pats 
palaikau tokias mintis, bet kai pos-
to neužimi, nelabai gali bandyti jas 
įgyvendinti.

Idėją gana seniai kelia akade-
minis sluoksnis. Vilnius kaip Eu-
ropos regioninis centras nėra pa-
kankamai masyvus ir svarus. Pa-
darius tinkamą susisiekimą, Vilnių 
ir Kauną sujungus į vieną urbanis-
tinį branduolį, galima gauti labai 
didelės energijos. Taip Europoje 
taptume reikšmingu centru, pri-
traukiančiu ir kapitalą, ir dėmesį, 
ir investicijas.

Kita mintis - kad Vilniuje ir taip 
yra sutelkta didžioji dalis centrinių 
valstybės institucijų. Ir yra pras-
mės kai kurias institucijas iš Vil-
niaus iškelti. Taip leistume ir ki-
tiems centrams, Kaunui, Klaipė-
dai, Šiauliams, Panevėžiui, turėti 
cent rines institucijas arba jų pada-
linius, ir jie ten galėtų efektyviai 
veikti.

Tarkim, „Lietuvos geležinke-
liai“. Nėra jokių argumentų, dėl ko 
jie turėtų būti būtent sostinėje. Ar 
jie negalėtų būti Šiauliuose ar net 
Radviliškyje?

Dėl ministerijų yra kitas reika-
las. Jos nėra labai didelės, 150-200 
darbuotojų. 14 ministerijų sukėlus 
į vieną vietą, kur yra geras susisie-
kimas, būtų tiek darbuotojų, kiek 
dabar dirba „Barclays“ banke. Mi-
nistrai dirba pirmadienį-trečiadienį 
savuose posėdžiuose, Vyriausybės 
valanda - ketvirtadienį, tai jiems 
Vilniuje kaip ir daug reikia būti.

Dar gal galima diskutuoti, ar 
verta iškelti ministerijas. Bet ku-
rios institucijos - aplinkosaugos, 
žemės valdymo ir kitokios (turi ir 
po tris tūkstančius darbuotojų) - 
dirba visai Lietuvai. Neretai klien-
tai turi jas pasiekti. Kodėl jos ne-
galėtų būti Kaune? 

Nauja Vyriausybė bando grįžti 
prie šių idėjų. Ir aš tai sveikinčiau.

G.JAKAVONIS: Lankiausi 
Kazachstano sostinėje Astano-
je, kuri pastatyta lygioje vieto-
je, kaip naujas modernus mies-
tas. Ir ten visos ministerijos su-
keltos po vienu stogu. Preziden-
tūra, aukštieji, žemieji parla-
mento rūmai, ambasados - vis-
kas yra vienoje vietoje. Kuris 
jums iš tų variantų priimtines-
nis?

J.VANAGAS: Keturios valsty-
bės pasaulyje perkėlė sostines iš 
pakraščio į savo geometrinį centrą. 
Pirmoji - Brazilija - pastatė džiung-
lėse. Tiesiog desantas nusileido ir 
mačetėmis jose iškirto. Tuščioje 
vietoje pastatė puikiausią, gražiau-
sią sostinę. Nigerija buvo antrasis 
miestas.

Toliau - Kazachstanas. Astana 
yra visiškai nauja sostinė, perkelta 
iš Almatos.

Pasižiūrėkime į Lietuvos žemė-
lapį. Esame Europos Sąjungos pa-
kraštyje. Ir Lietuvos Respublikos 
teritorijos centras - Vilnius - yra 
labai ekscentriškai pakraštyje. Blo-
giausia, kad Vilnius yra nutolęs 
nuo pagrindinio mūsų informacijos, 
interesų, verslo, turizmo fronto - 
Baltijos jūros. Vadinasi, mūsų sie-
kis yra kuo labiau centrą stumti į 
vakarus, arčiau krašto geometrinio 
vidurio. Iš čia ir kyla mintis apie 
dvimiestį.

Dvimiestis nėra akademinis iš-
galvojimas. Tai nėra kabinetinė idė-
ja. 2002 metų spalio 29 dieną Sei-
mas patvirtino Lietuvos Respub-
likos teritorijų bendrąjį planą. Tai 
lyg ir partitūra, jeigu įvardytume 
muzikiniu terminu. Jame nurodo-

ma, kaip iki 2020 metų vystysis 
visos Lietuvos kryptys - pramonė, 
žemės ūkis, turizmas, poilsis, reak-
recija. Ir miestų tinklas.

Miestų tinklas yra labai atsakin-
gas dalykas, nes jis labai stabilus ir 
neperkilnojamas. Sunkiai galima 
padaryti radikalias reformas. Šita-
me bendrajame plane yra labai aiš-
kiai pasakyta: nei Vilnius, nei Kau-
nas negali įgyti „Euro City“ statu-
so. Tokių Baltijos jūros regione yra 
dešimt. Mes esame absoliuti trijų 
miestų - Rygos, Minsko ir Varšu-
vos - pilkoji zona. Neturėdami savo 
met ropolinio centro, mes esame 
pilkojoje zonoje, nematomi.

Bendrąjį planą patvirtino Sei-
mas. Įstatymu numatyta formuoti 
Vilniaus ir Kauno dvimiestį. Su tar-
piniais miestais šiandien jau turime 
milijoną gyventojų. Iš čia ir kyla 
idėja kurti greitąjį transportą tarp 
Vilniaus ir Kauno, iškelti ministe-
rijas į Kauną.

Prieš keletą metų Seimo narys 
Kazys Starkevičius jau buvo pasiū-
lęs Žemės ūkio ministeriją perkelti 
iš Vilniaus, jo balsas taip ir liko ty-
ruose. O dabar jautis imamas už ra-
gų ir keliamos dvi ministerijos - jos 
tikrai turi būti Lietuvos centre.

Būtų galima sukurti greitojo 
geležinkelio ašį tarp Vilniaus ir 

Kauno. Vienas iešmo galas būtų 
tarptautinis, labai perspektyvus 
Karmėlavos oro uostas, „Rail Bal-
tica“ geležinkelio keleivių stotis. 
Toliau - laisvoji ekonominė zona. 
Galų gale Kaunas yra upių uostas.

Kadangi Vilniaus geležinkelių 
stotis statyta caro laikais, ji buvo 
orientuota į Rytus ir yra miesto ry-
tiniame pakraštyje. Dabar mūsų in-
teresai pasisuko 180 laipsnių kampu 
- į Vakarus. Vadinasi, iš naujų gyve-
namųjų rajonų, kur yra daugiausia 
Vilniaus gyventojų, mes važiuojame 
per miesto centrą, senamiestį, sė-
dame į autobusą ar traukinį ir va-
žiuojame atgal, darydami ratą.

Jeigu būtų galima sukurti šitą 
iešmo galą Pilaitės rajone, kur at-
sirastų pirmoji metropoliteno lini-
ja, būtų kaip Vakaruose dvi trans-
porto rūšys. Sueitų, taip sakant, 
galai. Pereini iš vieno transporto į 
kitą. 20 minučių iš Kauno į Vilnių 
ir 7 minutės iš Pilaitės į centrą.

Sako, metropolitenas neturės 
keleivių. Tarp Vilniaus ir Kauno va-
žinėja pusantro milijono keleivių. 
Jeigu jie visi atvažiuos į Pilaitę, štai 
jums ir metropoliteno pateisinimas.

J.ZYKUS: Kaip verslininkas, 
dabar ne tik visuomenininkas, ži-
nau, kad viską lemia ekonomika, 
viską lemia pinigai. Jeigu tai yra 
naudinga, efektyvu, tai ten ir ku-
riamos visos įstaigos.

Išanalizavau naujos Vyriausy-
bės programą ir joje radau iš tikrų-
jų racionalių minčių. Matau, kad 
ekonominę dalį, kaip pritraukti in-
vesticijas, rašė žmogus, kuris tikrai 
tai išanalizavęs ir supranta.

Susisiekimas yra vienas pa-

grindinių dalykų, dėl ko vystosi 
visuomenė. Atkreipkite dėmesį, 
kad visi didieji miestai būdavo 
prie jūrų, deltose, nes buvo tik 
jūrų, vandens  kelias, o kiti buvo 
miškai.

Kai atsirado geležinkeliai, oro 
transportas, jau tokio poreikio nė-
ra. Norint vieniems su kitais susi-
siekti būtinas greitas, saugus ir pi-
gus transportas. Todėl racionalu 
sukelti ministerijas į vienus rū-
mus. Arba po truputį miestus su-
jungti, pradedant nuo poros minis-
terijų, kurias būtų galima perkelti 
į rytinę Kauno pusę, tai yra ties 
Karmėlava.

Nuo Seimo metro vyktų iki Pi-
laitės, nuo Pilaitės būtų greitojo 
geležinkelio trasa į Karmėlavą, su-
sijungtų su „Rail Baltica“ ir oro 
uostu. Taip visas mūsų susisieki-
mo centras būtų perkeltas į Lietu-
vos geografinį centrą, kuris maž-
daug yra Karmėlava.

Per Alpes yra 50 kilometrų tu-
nelis. Estija jau sutarė su Suomija 
ir jungia Taliną su Helsinkiu - ruo-
šiasi pasiekti per pusę valandos. 
Mūsų Susisiekimo ministerija nė-

ra net suplanavusi, kad iš Vilniaus 
Kauną pasiektume per pusę valan-
dos. Manyčiau, dabartinis Seimas 
ir Vyriausybė šitą problemą iš-
spręs.

V.SINKEVIČIUS: Kiekviena 
idėja sulaukia begalės svarstymų, 
bet yra skaičiai. Pats mėgstu skai-
čius ir faktus - ar projektas gyvy-

biškai tvarus, ar ne, ar yra pagrin-
do investuoti, ar jis atsiperka. Jei-
gu investuojame dėl socialinės 
naudos, ar iš tiesų yra socialinė 
nauda, kaip mes ją pamatuojame?

Dėl ministerijų. Perkėlimas po 
vienu stogu turi daugybę pliusų. 
Pagerėtų komunikacija, galėtų bū-
ti keli aukštai, kur turbūt būtų dir-
bama su slapta medžiaga, nes dabar 
neturime apsaugotų patalpų. Ten 
galėtume daug geriau apsisaugoti 
nuo kibernetinių grėsmių. Būtų iš-
spręsta automobilių statymo prob-
lema. Apie tai pasakytų ne vienas 
iš ministerijos darbuotojų, nes 
kiek viena ministerija turi vos po 
kelias automobilių statymo vietas 
Vilniaus centre.

Ir svarbiausias dalykas būtų at-
gaivinti pagrindinę Vilniaus gatvę - 
Gedimino prospektą. Jis turėtų bū-
ti visuomenės, o ne biurokratų 
traukos centru, kaip yra šiuo metu.

Kas yra geriau - ar iškelti dvi 
ministerijas į Kauną, ar perkelti 
jas visas po vienu stogu? Reikalin-
ga detali analizė. Turime apskai-
čiuoti, kiek kainuotų projektas, 
kokias pajamas įmanoma gauti iš 
statinių Gedimino prospekte, įver-
tinti valstybės turtą. Jeigu būtų 
galima jį parduoti ar panaudos su-
tartimi 99 metams perduoti gali-
mam investuotojui, ar iš tų pinigų 
mes galime sukelti viską po vienu 
stogu?

Dėl perkėlimo į Kauną. Tai rei-
kalinga Kauno miesto gyvybingu-
mui. To neslepia nei Kauno savi-
valdybė, nei Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga.

Dėl Žemės ūkio ministerijos 
šiek tiek sudėtingiau, nes yra daug 
investuota į pastato renovaciją. Nors 
jis, kaip dauguma pastatų, yra toks 
frankenšteinas. Tai ranką prisiuvo, 
tai koją prisiuvo, įsuko varžtus. Kaž-
ko pusė sutvarkyta, pusė - ne.

Dėl Aplinkos ministerijos klau-
simas šiek tiek lengvesnis. Ją iš-
kelti būtų daug paprasčiau, nes šiuo 
metu ši ministerija yra išsibarsčiu-
si per keturis pastatus, dar papildo-
mai užima įvairios jos agentūros. 
Gyvybiškai svarbu sukelti šią mi-
nisteriją į vieną pastatą. O dabar 

skirtingi departamentai, kartais 
netgi vienas departamentas, skir-
tingi skyriai dirba skirtinguose pas-
tatuose, tai labai keista. Mes turime 
telefonus, bet trūksta komunikaci-
jos ir galbūt ministro priežiūros.

Dėl sąnaudų. Su Aplinkos mi-
nisterija jos turbūt bus sutaupytos, 
dėl Žemės ūkio ministerijos reikia 
žiūrėti. Mums labai svarbu ekono-
minio naudingumo, sąnaudų ir nau-
dos analizė. Manau, kiekvienas at-
ėjęs ministras tai pasidarys, Vy-
riausybė tai pasidarys ir mes galė-
sime pateikti skaičius. Toks svars-
tymas programoje yra ir jis yra 
sveikintinas.

G.JAKAVONIS: Buvo ap-
skaičiuota, kiek kainuotų pas-
tatai, jeigu atlaisvintume mi-
nisterijas. Skaičiai įspūdingi. 
Jeigu sudėtume viską, ką gau-
tume pardavę vien Gedimino 
prospekte, tai tikrai galima pa-
statyti įspūdingą pastatą.

V.SINKEVIČIUS: Žinau, kad 
tie vertinimai yra gana seni. Pavyz-
džiui, Lietuvos paštas daugybę me-
tų sprendžia centrinio pašto prob-
lemą. Jie sako, kad jiems nereika-
lingas centrinis paštas. Tačiau jis 
dabar yra įvertintas 90 milijonų eu-
rų. Jie supranta, kad tų pinigų rin-
koje niekaip negaus. Gaus geriau-
siu atveju apie 40 milijonų. Niekas 
nesiryžta daryti sprendimo, nes vi-
si paklaus, kur yra 50 milijonų.

Turto vertinimą irgi reikia labai 
atsargiai žiūrėti - ar jis buvo dary-
tas dabar, dabartinėmis rinkos kai-
nomis ir yra realus. Kitas dalykas 
likvidumas. Kartais turime gerą 

daiktą ir jis parduodamas greitai. 
Kita vertus, gali būti, kad tas geras 
daiktas nėra labai likvidus ir nesu-
lauks investuotojų dėmesio. Tuo-
met reikės žiūrėti, iš kur paimti 
pinigus to pastato statybai.

G.JAKAVONIS: Norėtųsi, 
kad nebūtų taip, jog yra Vilnius 
ir visa kita Lietuva. Kartą teko 
girdėti ginčą, žmonės aiškinosi, 
kas yra Olandijos sostinė - 
Amsterdamas ar Haga. Ir vie-
name, ir kitame mieste yra la-
bai daug valstybinių įstaigų ir 
jie ten kursuoja vieni pas kitus. 
Galbūt įvairios aplinkosaugos 
agentūros atgaivintų Lietuvos 
apskritis?

K.MASIULIS: Nesu šitų idėjų 
opozicionierius. Man teko dalyvauti 
su Artūru Zuoku perkeliant pastatą 
iš Gedimino prospekto į dabartinį 
administracinį Vilniaus centrą. Ta 
idėja pavyko, galima akivaizdžiai pri-
pažinti, tai buvo pirmasis pastatas 
tame rajone. Žiūrėkite, kas ten dabar 
yra, - yra bankų, įvairiausios veiklos 
centras, ne tik lietuviškos, bet ir 
tarptautinės. Tai aiškiai vykusi idėja.

Reikia skaičiuoti ne tik tą nau-
dą, kurią gausi pardavęs pastatą. 
Kai kuriuos gal teks ir ilgiau par-
davinėti, jeigu norėsime pelningiau 
parduoti. Visaip gali būti, ypač jei-
gu rinkoje atsiras keliasdešimt pas-
tatų, gali būti apie 30-40. Aišku, 
tada kaina nukrenta, o ne kyla.

Reikia skaičiuoti ir tai, kiek kai-
nuoja eksploatuoti neūkišką pasta-
tą. Apskaičiuota, kad kai kuriose 
ministerijose vienam žmogui tenka 
keliasdešimt kvadratinių metrų.

Kai įvairūs žmonės biuruose 
mato vienas kitą greta ir bendrau-
ja tiesiogiai, o ne telefonu, besivir-
dami kavą aptaria kai kuriuos da-
lykus, tai duoda ekonominę naudą. 
Ši nauda sunkiau apskaičiuojama, 
bet ją irgi reikėtų vertinti. Efekty-
vesnis pastatas, efektyvesnė ko-
munikacija, efektyvesnis bendra-
darbiavimas.

Kas yra Vyriausybė valdymo 
požiūriu? Juk nėra 14 atskirų mi-
nisterijų. Tai yra kolektyvinis da-
rinys.

Esminį sprendimą dažniausiai 
priima Vyriausybė. Visiškai natū-
ralu, kad jie gali būti po vienu sto-
gu, ir mes gautume tam tikrą si-
nergiją, kurią dabar nesunku būtų 
ir įvertinti.

Neabejoju, kad bus akivaizdi 
ekonominė nauda. Galėtume ne-
skubėdami, gražiai parduoti tuos 
pastatus, galbūt paėmę, jeigu rei-
kia, paskolą, pasistatyti reikiamą 
pastatą.

G.JAKAVONIS: O kiek visa 
tai kainuotų?

J.ZYKUS: Aš savo verslą pra-
dėjau gyvendamas palapinėje, o da-
bar yra keliasdešimties milijonų 
vertės struktūra. Naujai valdžiai 
noriu patarti tuos dalykus daryti 
neskubant. Ne sukėlus ministerijas 
į vieną pastatą reikia galvoti, kaip 
jie čia susisieks, ką čia darys.

Atsiminkite, yra ir socialiniai 
klausimai. Žmonės turi vaikus, ne-
išeis paprastai jų išplėšti iš visos 
aplinkos. Reikia žmogų gerbti, kad 
jis morališkai tam pasiruoštų, vis-
ką susitvarkytų. Turi būti planuo-
jama, tariamasi su visuomene. Nes 
kai tik valdžia paimama, apie visuo-
menę užmirštama. Tik prieš rinki-
mus bendrauja.

V.SINKEVIČIUS: Kaip jūs įsi-
vaizduojate tarimąsi su visuome-
ne? Ar referendumą?

Visada esame atviri diskusijai. 
Tik bijau, kad geros idėjos dažnai 
yra užvilkinamos dėl tarimosi su 
visuomene.

J.ZYKUS: Verslas gali pasta-
tyti tuos rūmus už savo pinigus ir 
jums išnuomoti, o jūs parduosite 
savo pastatus. Tokiu atveju pini-
gus uždirba ne valdžia, o tie žmo-
nės. Verslas, tie žmonės turėtų 
užsiėmimą, nereikėtų jiems emi-
gruoti.

Dėl Vilniaus ir Kauno. Padary-
site taip, kaip numatyta jūsų pro-
gramoje. Leisite užsienio verslui 
investuoti į susisiekimo infrastruk-
tūrą, ir ekonomika atgis.

V.SINKEVIČIUS: Ir anksčiau 
verslui nebuvo draudžiama inves-
tuoti. Mes kaip tik laukiame užsienio 
investicijų. Bet nepamirškime, kad 
nemokamų pietų nebūna. Verslas in-
vestuodamas žiūri savo naudos.

Jis investuoja į gyvybiškai tva-
rius projektus. Į tuos, kurie atsi-
pirks. Jie gali atsipirkti per 25 ar 
30 metų. Mes nekalbame, kad at-
sipirks rytoj. Bijau, kad kai kurie 
susisiekimo projektai nėra gyvy-
biškai tvarūs, ir neaišku, ar jie at-
sipirks, neatsiras verslo.

J.ZYKUS: Aš, pavyzdžiui, ope-
ruoju milijonais. O šitiems susisie-
kimo objektams reikia milijardų. 

Būdamas milijoninio lygio versli-
ninkas, nedrįsčiau tam, kuris už 
mane uždirba tūkstantį kartų dau-
giau, paaiškinti, kaip jam Lietuvo-
je, įdėjus milijardą, „vežti“ du mi-
lijardus.

Yra visas sąrašas investuotojų, 
kurie laukia politinio apsisprendi-
mo. Bet kažkodėl nuo sovietinių lai-
kų mūsų, net jaunų žmonių, sąmo-
nėje yra išlikę tam tikri įsitikinimai. 
Kad šiuos dalykus galima statyti tik 
iš biudžeto. Kad tik valdžia gali tam 
dalykui vadovauti, o privatus sek-
torius negali. Ir kad būtinai šis da-
lykas yra nepelningas. To nėra.

Kaip sakoma, niekas be naudos, 
be interesų nedirba. Pasakysiu, iš 
kur atsiranda pinigai. Dabar per 
dieną mes prarandame tris milijo-
nus eurų stovėdami spūstyse. Per 
metus mes prarandame pusantro 
milijardo eurų. Tai mes tuos nuos-
tolius pasidalintume.

J.VANAGAS: Lietuvoje mer-
di regionai. Jiems reikalingas do-
pingas, didelės injekcijos, kad at-
sigautų.

Dėl Lietuvos urbanistinio stu-
buro reikšmės. Tai nėra vien tik Vil-
nius ir Kaunas. Pats gyvybingiau-
sias stuburas Lietuvoje pagal bend-
rojo plano koncepciją yra kaip Z rai-
dė: eina iš Vilniaus į Kauną, tuomet 
kyla į šiaurę ir nuo Šiaulių į Klaipė-
dą. Ten turėtų koncentruotis ne tik 
visos ministerijos, apie kurias kal-
bame. Labai daug įstaigų turėtų iš-
sidriekti juosta link Klaipėdos.

K.MASIULIS: Ir ne tik Kaune.
J.VANAGAS: Dabar Vilnius 

yra tarp miškų, nutolęs nuo visos 
respublikos svorio centro, tuomet 
viskas pasiskleistų. Ir regionams 
būtų prieinama prie Lietuvos ur-
banistinio stuburo.

Bendrasis planas nebuvo šiaip 
sugalvotas. Buvo ištirti šeši įvairūs 
variantai, pradedant nuo kiekvieno 
bažnytkaimio atgaivinimo. Ir visi 
nusprendė, kad Lietuvoje reikia 
kurti dvimiestį.

Tai investicijos, turizmas, aukš-
tasis mokslas, kreditas. Ir pasauli-
nio masto renginiai. Viskas sugu-
žės į šį dvimiestį.

K.MASIULIS: Ko gero, mes 
jau daug ką esame praleidę. „Euro 
City“ idėja nėra akademinė, kuri 
niekur neišbandyta. Ji iš tikrųjų kai 
kur egzistuoja. Įvardyta, kiek yra 
decentralizuotas administravimas 
vienoje ar kitoje valstybėje.

Kokioje nors Kelmėje, kuri nuo 
Šiaulių nutolusi per 40 kilometrų, 
dabar yra visiška depresija ir mer-
dėjimo situacija. Ką jau kalbėti apie 

Kražius, Užventį, dar mažesnius 
miestelius, kurie tame regione yra.

Jeigu atsiranda gyvybė Šiau-
liuose, tai tie miesteliai tampa sa-
votišku priemiesčiu. Tada duokime 
kažkiek gyvybės. Vilnius savaime 
turi gyvybinės energijos. Investuo-
tojai pirmiausia čia atėjo. Tai mes 
iškelkime ministerijas. Arba sukel-
kime jas į vieną pastatą.

Yra agentūrų, departamentų, 
įvairių valstybinių įmonių centrinių 
padalinių, kurie irgi yra galingi. Tai 
iškelkime juos. Kai ką į Šiaulius, 
kai ką į Klaipėdą, kai ką į Kauną.

Jeigu manytume, kad dvimies-
čio idėja yra reali, svarbu greita ko-
munikacija, susisiekimas. Dėl ge-
ležinkelio linijos. Mes jos niekaip 
negalime padaryti greitos. Dėl to, 
kad sena trajektorija neįmanoma 
padaryti be galo greitų šiuolaikinių, 
europinių vėžių. Jos iš tikro duotų 
galimybę be vargo iš Kauno centro 
pasiekti Vilniaus centrą. Pasiekti, 
sugrįžti ir dar išspręsti krūvą dar-
bo reikalų sugrįžus.

Reikėtų, kad tą idėją realizuotų 
investuotojai koncesiniu būdu, 
valstybei mažai dalyvaujant arba 
visai nedalyvaujant.

J.ZYKUS: Visai nedalyvaujant.
K.MASIULIS: Tai čia man iš 

viso beveik kaip dovana. Ir mes tos 
dovanos nenorime.

J.VANAGAS: Minėjote decent-
ralizaciją. Aš, urbanistikos teoreti-
kas ir žinantis naujausias urbanis-
tikos madas, galiu pasakyti, kad 
šiuo metu pati madingiausia srovė 
yra decentralizuota koncentracija. 
Reikalingas dvimiestis, ministeri-
jas iškeliant į Kauną.

G.JAKAVONIS: Jeigu Eko-
nomikos komitete per šią ka-
denciją būtų padaryta dešimt 
gerų darbų, kurioje vietoje bū-
tų ši metro ir dvimiesčio idėja?

V.SINKEVIČIUS:  Gražių idė-
jų yra daug. Graži idėja ir naciona-
linės oro linijos. Man tikrai džiau-
giasi širdis, kai lėktuvas leidžiasi 
su Vyčiu. Bet kai matau 50 milijo-
nų eurų skylę Vilniaus biudžete, 
tada kyla klausimas.

Čia lygiai taip pat. Pati idėja yra 
puiki - iš Vilniaus Kauną pasiekti 
per pusvalandį. Kuris politikas, ku-
ris valstybės pilietis pasakytų tam 
„ne“? Neatsiras tokių. Klausimas, 
kiek tai kainuos mūsų valstybei.

Yra daugybė gerų, patikimų eu-
ropinių įmonių. Jeigu jos iš tiesų 
yra pasiruošusios investuoti Lie-
tuvoje į metro projektą, nei savi-
valdybė, nei Vyriausybė tam durų 
neuždarys. Tiktai sveikins, jeigu 
tai yra finansiškai tvarus projektas. 
Mes visada atviri investicijoms. 
Nesame nė vieno investuotojo iš-
varę.

J.ZYKUS: Metro įstatymas 
svarstytas jau ketverius metus.

V.SINKEVIČIUS: Bet prezi-
dentė jį kažkodėl vetavo. Tai reikia 
kalbėti ir apie priežastis. 

Parengė Janina PELECKIENĖ 
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Prieš 115 metų, 1902 m. 
sausio 27 d., Gelažių k., Vadoklių 
vlsč., Panevėžio apskr., gimė 
būsimasis filosofijos daktaras 
Antanas Juška, astronomas, 
matematikas, pedagogas, 
mokslo populiarintojas. 

Mokėsi Ramygalos pradžios 
mokykloje ir Panevėžio realinėje 
gimnazijoje. Trumpai, direktoriaus 
Broniaus Liesio (1886-1942, Re-
šiotų lageryje) pakviestas, moky-
tojavo Ramygalos progimnazijoje, 
redagavo ir leido šapirografuotą 
laik raštį „Ramygalos žodis“. 
1919 m. baigė Vilniaus Vytauto Di-
džiojo lietuvių gimnazijos I laidą 
labai gerais pažymiais. 1920 m. 
įstojo į Berlyno universitetą, pas-
kui persikėlė į Getingeno univer-
sitetą. Berlyne A.Juška Filosofijos 
fakultete studijavo matematiką, fi-
ziką ir chemiją, o Getingene Ma-
tematikos ir gamtos fakultete iki 
1925 m. - matematiką.

Kaip tik tais metais Nobelio fi-
zikos premija buvo paskirta Džeim-
sui Frankui (J.Franck, 1882-1964), 
kuris buvo A.Juškos fizikos dėsty-
tojas. Būsimas Nobelio fizikos pre-
mijos laureatas (1954) Maksas 
Bornas (M.Born, 1882-1970) 
A.Juškai dėstė mechaniką ir vado-
vavo fizikos seminarui. Vienas iš 
žymiausių XX a. I pusės matema-
tikų Davidas Hilbertas (1862-1943) 
dėstė aibių teoriją, kursus apie be-
galinius dydžius, elektrą ir gravi-
taciją. Karlas Davidas Tolmė Run-
gė (K.D.T.Runge, 1856-1927)  
A.Juškai dėstė vektorinę analizę. 
Heinrichas Rubensas (H.Rubens, 
1865-1922) Berlyno universitete 
jam dėstė eksperimentinės fizikos 
disciplinas. Taigi A.Juškai dėstė 
daug pasaulinio garso mokslininkų. 
Stiprūs buvo ir kiti profesoriai.

1925 m. baigęs studijas, A.Juš-
ka buvo paskirtas Pasvalio progim-
nazijos direktoriumi, po 2 metų ta-
po Vilkaviškio „Žiburio“, 1930 m. - 
Biržų, 1934-1937 m. - Švietimo 
ministerijos Kultūros departamen-
to direktoriumi, 1937-1939 m. 
Kauno 5-osios gimnazijos direkto-
riumi. Eidamas atsakingas parei-
gas laikė doktorantūros egzami-
nus, paskui Getingene įgijo dakta-

ro laipsnį už astronomijos diserta-
ciją „Regimasis šviesumo pasis-
kirstymas Saulės diske“ (1929). 
Mokslinis vadovas - prof. Hansas 
Kynlė (H.Kienle). Tapo Vytauto 
Didžiojo universiteto privatdocen-
tu, kas ant ra savaitė atvykdavo iš 
Biržų skaityti paskaitų studen-
tams. 1939 m. spalį Švietimo mi-
nisterija A.Jušką paskyrė įgalioti-
niu kultūros ir švietimo reikalams 
Vilniaus kraštui ir pasiuntė į Vilnių 
organizuoti švietimo ir kultūros 
įstaigų. Grįžęs iš Vilniaus, iki 
1940 m. rugpjūčio A.Juška buvo 
Kauno valstybės teatro direktoriu-
mi, kartu 1940-1941 m. jis buvo 
Kauno 5-osios gimnazijos mokyto-
jas. Karo metais (1941 07-1942 07) 
jis dirbo Mokslo ir meno departa-
mento direktoriumi, buvo Kauno 
universiteto docentas, 1943-
1944 m. - dar ir Ramygalos gimna-
zijos mokytojas. Grįžę sovietiniai 
okupantai 1944 m. rugsėjį A.Jušką 

atleido iš Kauno universiteto. 
1945-1963 m. jis buvo Vilniaus 
miškų technikumo kasininkas, bu-
halteris, dėstytojas, 1958-1980 m. - 
dar ir Vilniaus pedagoginio institu-
to astronomijos dėstytojas antra-
eilininkas. 1963 m. išėjęs į pensiją 
iš pagrindinių pa reigų, aktyviai da-
lyvavo Vilniaus planetariumo, „Ži-
nijos“ draugijos veikloje, skaitė 
paskaitas mokytojų kursuose. Nuo 
1919 m. parašė, išvertė, sudarė 
daugiau kaip 1000 mokslinių ir 
mokslo populiarinimo knygų, bro-
šiūrų bei mokslinių ar mokslo po-
puliarinamųjų straipsnių apie 
ast ronomiją, matematiką, fiziką, 
vadovėlių. Populiariausi didieji  
A.Juškos darbai: „Astronomijos 
vadovėlis“ (1928), „Matematinės 
analizės pagrindai“ (1934, reali-
nėms gimnazijoms), „Fizika“ (1 d., 
1940), „Vilniaus byla“ (1940, 2-asis 
leid. 1991), „Kelionė po Saulės sis-
temą“ (1958), „Saulės sistema ir 

jos vystymasis“ (1960), „Matema-
tika“ (technikumams, su kt. auto-
riais, 1962 ir 1966), „Mikalojus 
Kopernikas“ (1962), „Nuo Žemės 
iki Plutono“ (1964), „Astrofizika“ 
(su kt. autoriais, 1977), „Astrono-
mijos enciklopedinis žodynas“ (su 
kt. autoriais, 1984), „Saulės šei-
ma“ (1985).

Nuo 1913 m. A.Juška buvo atei-
tininkas, Vilniuje ir Berlyne buvo 
moksleivių (studentų) ateitininkų 
draugijų pirmininkas. 1935 m. iš-
rinktas Vilniaus vadavimo sąjungos 
pirmininku, nuo 1936 m. sausio - 
„Mūsų Vilniaus“ redaktorius. 
1938 m. išrinktas į Lietuvos skau-
tų sąjungos tarybą, taip pat Lietu-
vos matematikos ir fizikos moky-
tojų draugijos pirmininku. Vokiečių 
okupacijos metais uoliai platino 
pog rindinę spaudą. Už tai du kartus 
nukentėjo.

1948-1985 m. A.Juška buvo ak-
tyvus Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos (nuo 1963 m. - 
„Žinijos“ draugija) narys, jos moks-
linės metodinės tarybos narys, ku-
rį laiką - pirmininko pavaduotojas, 
1975-1985 m. - SSRS astronomijos 
ir geodezijos draugijos Lietuvos 
skyriaus organizatorius ir tarybos 
narys, mokymo metodinės sekcijos 
pirmininkas, 1977-1985 m. - Lie-
tuvos fizikų draugijos revizijos ko-
misijos pirmininkas.

Vienas žymiausių Lietuvos ast-
ronomų akademikas, profesorius, 
habilituotas daktaras Vytautas 
Straižys taip įvertino A.Juškos 
veik lą, kuriant Lietuvos astronomų 

mokyklą sunkiuoju sovietmečiu: 
„Juška ir Slavėnas buvo tie du šu-
lai, kurie neleido sugriūti šiam 
mokslui Lietuvą vėl okupavus ir 
kurie užtikrino nenutrūkstamą ne-
priklausomos Lietuvos astronomi-
jos tradicijų perdavimą. Jų veikla 
padėjo išaugti naujai Lietuvos ast-
ronomų kartai su 35 mokslų dak-
tarais, šimtais astronomijos moky-
tojų bei tūkstančiais astronomijos 
mėgėjų visuose mūsų krašto kam-
peliuose. Ant Kaldinių kalvos stūk-
so Lietuvos observatorijos mūrai 
su didžiausiu Šiaurės Europos te-
leskopu. Lietuvos astronomų dar-
bai ir atradimai žinomi ir vertinami 
visame pasaulyje.“

A.Juška buvo pavyzdingas šei-
mos tėvas, su žmona mokytoja Ona 
Drąsutyte-Juškiene išaugino bei 
išmokslino 2 sūnus ir 3 dukras. 
1965-1978 m. A.Juška buvo Sodi-
ninkų draugijos Vilniaus skyriaus 
tarybos pirmininkas ir Centro val-
dybos prezidiumo narys, revizijos 
komisijos pirmininkas. Tais metais 
sodas gausioms miestiečių šei-
moms buvo labai aktualus: ir poil-
sis gamtoje, ir daržovių, vaisių, ku-
rių beveik nebūdavo parduotuvėse 
bei mažai būdavo turguose (o jei 
būdavo, tai būdavo labai brangūs), 
užsiauginimo galimybė.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
A.Juška buvo apdovanotas Lietu-
vos Nepriklausomybės dešimtme-
čio jubiliejiniu medaliu (1928), Šve-
dijos karalių Vazų III laipsnio ordi-
nu (1937), Prancūzijos nacionalinio 
Garbės legiono ordinu ir Belgijos 
Karūnos komandoro ordinu (abu 
1939). Sovietiniais metais apdova-
nojimai šį aktyvų ir darbštų žmogų 
aplenkė... Teko džiaugtis tik sovie-
tine „laisve“...

Mirė A.Juška 1985 m. kovo 
19 d. Atkūrus Nepriklausomybę, jo 
buvusių studentų, mokinių, šeimos 
narių pastangomis išleista knyga 
„Astronomas Antanas Juška“ 
(2002, sudarė dr. Stasė Matulaity-
tė), taip minint šio visapusiško ta-
lento žmogaus 100-ąsias gimimo 
metines.

Habil. dr. Algirdas AŽUBALIS 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademijos profesorius

Dr. A.Juška - astronomas, matematikas, 
fizikas, pedagogas, mokslo populiarintojas

 � A.Juška parašė, 
išvertė, sudarė 
daugiau kaip 
1000 mokslinių 
ir mokslo 
populiarinimo 
knygų, 
straipsnių apie 
astronomiją, 
matematiką, 
fiziką


