
Kad gyvenimas šalies valdžios 
užmirštoje Lietuvos provincijoje 
įgytų kuo daugiau žavesio, 
tereikia pačių žmonių noro. 
Tuo įsitikinusi Raseinių rajono 
Ugenskų kaime gyvenanti 
Danguolė Nekrošienė, su 
bendraminčių suburta dramos 
teatro grupe apvažiavusi 
atokiausius šalies kampelius.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Net apie nūdienos kaimo skau-
dulius D.Nekrošienė kalba su šyp-
sena, o ji, regis, pajėgi įveikti bet 
kokias problemas. Pozityvumas yra 
šios Kėdainių rajono Paaluonio kai-
me užaugusios moters gyvenimo 
variklis, suteikiantis šarmo pilkai 
kasdienybei ir padedantis įžvelgti 
kūrybinį potencialą net ten, kur pli-
ka akimi jo nematyti.

- Kaip kaimo žmogui nepa-
skęsti tamsoje, kai valdžia 
vieną po kito uždarinėja kultū-
ros židinius provincijoje? - pa-
siteiravo „Respublika“ Danguolės 
NEKROŠIENĖS.

- Jeigu nebūtų stiprių bendruo-
menių, kurios pajėgios suvienyti 
kaimo žmones, padėtis provincijo-
je būtų liūdna. Nei Paaluonyje, nei 
artimiausiose apylinkėse nėra Kul-
tūros namų, bet kultūra gyva veik-
lių paaluoniškių širdyse. Kaimo 
žmonės po darbų nori susitikti, pa-
bendrauti, užsiimti mėgstama 
veik la, o ne leisti laiką užburtame 
rate namai - gyvuliai - namai. O ir 
gyvulius šiandien retas kuris kai-
mo gyventojas dar laiko.

- Kodėl kaimas pamažu lie-
ka be vieno iš kertinių savo 
atributų?

- Kaimo žmogui jau nebeapsi-
moka laikyti gyvulių. Tik tris hek-
tarus žemės turintis žmogus daž-
niausiai neturi nuosavos žemės 
ūkio technikos, o žemės įdirbimas 
ir priežiūra kainuoja brangiai. Be 
chemijos dabar labai mažai ką ga-
lima užauginti - tik daržovių savo 
stalui. Vienos karvės pieno žmo-
gus pats suvartoti paprasčiausiai 
nepajėgtų, o pieno supirkimo kai-
nos tokios, kad net neatperka in-
vesticijų į produktą. Todėl kaimo 
žmogui dabar daug paprasčiau nu-
sipirkti pieno parduotuvėje. Se-
niau prie kiekvienos sodybos žo-
lę rupšnojo karvutė, dabar to ne-
pamatysi.

- ES siekis, kad lietuviai iš 
gamintojų taptų vartotojais, jau 
įgyvendintas?

- Nemažai žmonių vietoj žem-
dirbystės pasirinko ES pasiūlytas 
kompensacijas, nes patys dėl se-
nyvo amžiaus, prastos sveikatos ar 
kitų priežasčių dirbti žemės nebū-
tų įstengę. Manau, kad ES kom-
pensacijos tik iš dalies prisidėjo 
prie to, kad kaimo žmonės taptų 
vartotojais. Pagrindinės priežastys, 
nuvariusios žmones nuo žemės, 
yra kainų politika. Viskas, ką dedi 
į žemę, yra brangu, laikas ir tas tu-

ri savo vertę, deja, gaunama grąža 
kelia juoką pro ašaras. Kiekvienas 
darbas žmogui turi apsimokėti, o 
laisvalaikį juk galima praleisti ir ne 
prie gyvulių.

- O kur tą laisvalaikį kaimo 
žmogui praleisti, jei kaimuose 
nebelieka kultūros centrų?

- Tačiau čia yra entuziastingos 
bendruomenės! Paaluonys - nedi-
delė gyvenvietė, čia gyvena gal 
kiek daugiau nei 100 žmonių. Šia-
me prie Aluonos upės prigludu-
siame kaime veikia buvusios 
mokyk los pastate įsikūrę Ben-
druomenės namai, pasirodymus 
rengia dramos teatro grupė, yra 
treniruoklių salė. Į dramos teatro 
grupės ir pačios bendruomenės 
veiklą Paaluonyje mane įtraukė 
vietos bendruomenės pirmininkė 
Bronislava Falentinienė, negailin-
ti nei jėgų, nei laiko, kad kaimas 
būtų gražesnis. Kartą ji paprašė, 
kad šventinio renginio metu at-
likčiau Kalėdų Senelio vaidmenį. 
Pirmas blynas neprisvilo, paskui 
buvau pakviesta būti renginių ve-
dėja. Pasikviesti žinomų atlikėjų 
bendruomenė neišgali, tačiau 
išeitį radome ir čia - ėmėme kon-
certuoti pačios. Perdarydavome 
žinomų dainų tekstus pritaikyda-
mos juos pagal mūsų kaimo aktu-
alijas. Pamatę pasirodymus kaimo 
žmonės ir patys noriai įsitraukė į 
šią veiklą. Taip Paaluonyje susi-
kūrė ir vaikų, ir suaugusiųjų dra-
mos teatro grupės. Norinčių vai-
dinti vaikų yra tiek daug, kad kar-
tais tenka sukurti jiems papildo-
mą vaidmenį spektaklyje - tegul 
ir mažytį, suteikiantį galimybę 
vaikams vaidinti, nesijausti nu-
stumtiems į šalį. Šiemet mūsų 
mažieji aktoriukai jau surengė du 

pasirodymus. Vieną - savo ben-
druomenėje, o kitą - kaimynystė-
je veikiančioje bendruomenėje.

- Kuo dažniausiai tenka bū-
ti jums: režisiere, aktore, dai-
nininke?

- Ir vaidinu, ir tekstus dai-
noms perrašinėju. Svarbiausia, 
kad visos dainos gimė dirbant me-
dienos perdirbimo įmonėje su sta-
klėmis. Paskui važiuoju namo ir 
galvoju: kad tik neužmirščiau, kad 
tik spėčiau užsirašyti. Paaluonyje 

ilgą laiką visiems akis badė kul-
tūros namų griuvėsiai. Todėl kilo 
mintis šią problemą apdainuoti. 
Taip pagal dainą „Stovi malūnas 
prie kelio“ buvo sukurta labai gra-
ži dainelė apie tuos griuvėsius, 
beje, stovėjusius taip pat prie ke-
lio. Visi ją girdėję buvo patenkin-
ti. O svarbiausia - apdainuoti griu-
vėsiai pagaliau išnyko. Įgyvendi-
nant kūrybinius sumanymus man 
nuolat talkina jaunėlis sūnus Ro-
mas. Vienoje šventėje aš vaidinau 
Karlsoną, o Romas - Mažylį. Vė-
liau Karlsonas su Mažyliu vedė 
sporto varžybas kitame kaime. 
Labai smagu kurti, kai jauti šei-
mos paramą.

- Kada Paaluonyje vietos ak-
toriams pasidarė per ankšta?

- Pradėję statyti spektaklius 
mes nusprendėme juos parodyti 
ir žmonėms, gyvenantiems kituo-
se kraštuose, - išvažiavome į gas-
troles po Lietuvą. Vieną spektaklį 
nuvežėme net į 16 miestelių ir 
kaimų Kėdainių, Kauno, Jonavos, 
Raseinių rajonuose. Ir vaikai, ir 
suaugusieji dalyvavome Čekiškė-
je vykusiose „Teatro dienose“. 
Aplankėme Josvainių ir Muniškių 
senelių namus. Viešnagės senelių 
namuose tikrai buvo pačios įsi-
mintiniausios iš visų mūsų kelio-
nių. Reikia pamatyti, kaip į mūsų 
pasirodymą vežimėlyje atvežama 
močiutė prašo pataisyti jai skare-
lę, nes ji nori gražiai atrodyti, rei-
kia pamatyti visų ten į salę susi-
rinkusių žmonių akis, kad supras-
tum, kaip jie mūsų laukė. Tai ti-
krai buvo nuostabios šventės ne 
tik jiems, bet ir mums. Muniškių 
senelių namų gyventojai mums 
net parodė savo kambarius, pasa-
kojo, kas kuo užsiima: kas mezga, 
kas gėlytes augina. Dėl tokių aki-
mirkų verta aukoti ir savo laiką, 
ir lėšas, ir visą save. Ne veltui 
sakoma, kad gražus pavyzdys yra 
užkrečiamas: dramos būreliai jau 
kuriasi ir aplinkiniuose kaimuose. 
Manau, kol kaime gyvena pomė-
gių ir sumanymų turintys žmo-
nės, kaimas nenumirs.

- Sakote, kad kaimas nenu-
mirs, tačiau šiandien nyksta ne 
tik kaimai - Lietuva emigruoja 
miestais.

- Kaimas tuštėja ir sensta, nes 
jaunimas čia neranda darbo. Pasi-
lieka nebent stambesnių ūkininkų 
vaikai, kurie gali išgyventi iš že-
mės. Važinėti į darbą mieste - ne 

išeitis, ypač jei kaimas nuo to 
miesto yra tolokai. O dirbdamas 
mažame ūkelyje jaunas žmogus 
tik rai vargiai sugebės išlaikyti šei-
mą. Žmonės emigruoja ramindami 
save, kad trumpam, bet dažnai gy-
venimas svečioje šalyje užsitęsia: 
emigrantai paskui save išsiveža 
vaikus, žmonas, vyrus. Taip Lie-
tuva ir nyksta. Kol žmonės turės 
dirbti už minimumą, kol neišgalės 
grąžinti paimtos paskolos, tol šalis 
nyks ir toliau. Kaip kaime gyventi 
jaunai šeimai, jei net mokyklos ar-
ti nėra? O ką kalbėti apie vaikų 
darželius.

- Bet juk gera vieta tuščia 
nebūna - galbūt kaimus užpil-
dys, daržus sės ir ravės mūsų 
valdžios taip laukiami pabėgė-
liai iš Sirijos bei kitų karo dras-
komų regionų?

- Pritariu sakantiesiems, kad 
svetimas mums religijas išpažįs-
tantys pabėgėliai bus kaip Trojos 
arklys - juos įsileidę nebebūsime 
savo žemių šeimininkai. Ačiū Die-
vui, kad tie pabėgėliai nelabai mū-
sų Lietuvos ir nori. Jiems netinka 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje, o gal 
ir negali tikti, nes juk ir patys lie-
tuviai iš čia bėga. Manau, kad mū-
sų šalyje pasiliks tik tikrieji karo 
pabėgėliai, nes jie nebegali gyven-
ti savo tėvynėje ir džiaugsis bet 
kokia ramia erdve. O tie, kurie į 
Europą atvyko ieškoti geresnio gy-
venimo, Lietuvoje neužsibus. Aiš-
ku, geriau, kad jų čia nebūtų. Tas 
kitas tikėjimas nėra gerai - niekada 
nežinosi, kas slypi po musulmoniš-
kais apdarais, kokie to žmogaus 
tikslai, kas jo širdyje. Jau matėme, 
kas buvo Vokietijoje, kuri, atrodo, 
priėmė tuos pabėgėlius išskėsto-
mis rankomis. Dabar jau net galin-
gos valstybės bando jų atsikratyti. 
O ar mūsų mažytė Lietuva suge-
bėtų apginti savo piliečius nuo mig-
rantų? Vargu.

- O kodėl lietuviai bėga iš 
Lietuvos? Ar ne paprasčiau bū-
tų išsirinkti valdžią, kuriai rū-
pėtų kiekvienas žmogus, o ne 
tik giminės ir artimieji?

- Pirmiausia patys žmonės tu-
rėtų atsakingiau žiūrėti į rinki-
mus, būtinai juose pareikšti savo 
nuomonę, įvertinti renkamo žmo-
gaus nuveiktus darbus. O dabar 
dažnas numoja ranka: „Ir be ma-
nęs išsirinks.“ Ne veltui sakoma, 
kad valdžia yra tokia, kokią mes 
ją išsirenkame - kokia tauta, tokia 
ir valdžia. Aišku, išbandymas val-
džia galbūt irgi sugadina žmones, 
kiti juk į Seimą veržiasi ne padė-
ti Lietuvai, darbo žmogui, o padė-
ti sau, savo giminei, savo verslui. 
Manau, tarp politikų yra ir norin-
čiųjų nuveikti Lietuvai gerų dar-
bų, bet jei kitaip mąstančiųjų yra 
dauguma, tokie politikai vieni pa-
tys nieko pakeisti negali. Dabar į 
valdžią renkami buvę artistai, pra-
mogų verslo atstovai, sportinin-
kai. Žmonės renka, nes juos pa-
žįsta iš veido. Bet ar jie galės ką 
nors gero padaryti politikoje - ne-
aišku.
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 � Kol žmonės 
turės dirbti 
už minimumą, 
kol neišgalės 
grąžinti paimtos 
paskolos, tol 
šalis nyks 
ir toliau



apie tai prie ŽaLGIRIO NaCIO-
NaLINIO PaSIPRIEŠINIMO Ju-
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys, buvęs ūkio ministras 
Kęstutis DauKŠYS, pirmosios Vy-
riausybės prekybos ministras albertas 
SINEVIČIuS ir Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataras Rolandas 
PauLauSKaS. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JaKaVONIS.

G.JAKAVONIS: Matom vis 
tuštėjančią Lietuvą. Patys kalti, 
atsidariusios sienos ar kaimynai?

K.DAUKŠYS: Žmonės važiuo-
ja, kur gali geriau uždirbti. Ypač 
emigracijos pradžioje vyrai važiuo-
davo užsidirbt, atvežti žmonoms 
pinigų, nusipirkti butą, įsikurt ir 
t.t. Dabar, labai gaila, bet jau išva-
žiuoja dažniausiai su visomis šei-
momis, ten augina vaikus.

Lėmė trys dalykai. Pirmiausia, 
laisvas judėjimas. Atsivėrus tokiai 
didelei ES rinkai, nuskridai 1000 ar 
2000 kilometrų ir gali uždirbti 5 
kartus daugiau negu čia. Antra, ma-
nau, Lietuvoje žmonėms neužteko 
pasitikėjimo valstybe. Čia mūsų, 
politikų, kaltė. Juk žmonės kitą kar-
tą visai ne dėl ekonominių dalykų, 
bet dėl tam tikro valdžios požiūrio 
į juos sparnus pakėlė. Ir trečia, per 
anksti įsileidome čionai didžiulius 
užsienio valstybių konkurentus, o 
tai sužlugdė smulkųjį ir vidutinį 
verslą, žmonės neteko labai daug 
darbo vietų. Įsileidome didžiuosius 
užsienio prekybos tinklus, kurie 
tuo metu turėjo geresnį finansavi-
mą, didesnius resursus. Mūsiškiai 
smulkūs prekybininkai konkuruoti, 
be abejo, negalėjo ir užsidarė.

Žmonių emigracija nuo to ir 
prasidėjo.

A.SINEVIČIUS:  Globaliai žiū-
rint, aš dabar kartais nebesuprantu, 
ar Vilnius yra Lietuvos sostinė, ar 
Lietuva yra Vilniaus valstybės dalis. 
Juk viskas vyksta Vilniuje. Visas 
valdymas, nėra jokios savivaldos ir 
panašiai. Vilniuje yra Lietuvos vals-
tybė, štai taip. Čia viena pusė.

Noriu pakalbėti apie tuos emig-
rantus, kurie važiavo anksčiau, ir 
tuos, kurie važiuoja dabar. Kyla la-
bai daug klausimų „kodėl“. Gaila, 
aš ne Vytautas Petkevičius, nega-
lėsiu „Kodėlčiaus“ parašyti, bet į 
klausimus „kodėl“ niekaip negaliu 
rasti atsakymų.

Gali kalbėti visi, kas tik nori (ir 
mes čia), žinau, kad niekas nepa-
sikeis. Panašiai kaip V.Putinas sakė 
Amerikos žurnalistams: „Kas sakė, 
kad pas mus nėra demokratijos? 
Atsistokit prie Mauzoliejaus, kriti-
kuokit, dėkit į šuns dienas B.Oba-
mą, jūsų joks policininkas nė pirš-
tu nepalies.“ Tai tokia ir mūsų kal-
bų Lietuvoje prasmė.

Skaitau intelektualų kreipimą-
si. Jie konstatuoja faktą, kad 900 
tūkst. žmonių (beveik trečdalis) iš-
važiavo iš Lietuvos, rašo, kad rei-
kia susiimti. Turime ir partijų at-
stovų  nutarimą iki 2030 ar 2035 
metų padaryti taip, kad pas mus 
būtų 3,5 mln. gyventojų. Iš karto į 
galvą šauna mintis - o kas gimdys 

tuos vaikus? Iš kur atsiras tas mi-
lijonas Lietuvos gyventojų? Sirai 
ateis arba vidutiniškai po 3,1 vaiko 
viena mūsų moteris pagimdys? 
Juokas pro ašaras.

R.PAULAUSKAS: Iš tikrųjų 
vyksta tragedija ir ji išsitęsusi lai-
ke. Iš esmės tai yra visos mūsų 
Tautos pralaimėjimas, politinio eli-
to, kuris iš esmės yra tas pats visus 
20 metų. Visiška diskreditacija. Per 
tokį trumpą laiką beveik trečdalis 
tautiečių dingsta! Dingsta jaunoji 
dalis, ji išsiveža būsimus vaikus, o 
dažnai jau ir esamus. Vadinasi, atei-
tyje bus nutrauktas kartų ryšys 
tarp anūkų ir senelių. Bėdos mūsų 
dar tik laukia. Iki galo visos tos tra-
gedijos dar nematyti.

Kodėl tie žmonės važiuoja ir 
apskritai kas vyksta? Mes lyginame 
save su pasauliu ir įsivaizduojame, 
kad yra kažkur geriau. Ir važiuoja-
me ieškoti to geriau. O ar yra ge-
riau Afrikoje? Nėra. Ar yra geriau 
Pietų Amerikoje? Nėra. Ar yra ge-
riau didžiojoje dalyje Azijos? Nėra. 
Ką ir kalbėti, kad nėra geriau bu-
vusiose Tarybų Sąjungos respubli-
kose. Na, bent jau taip stipriai ge-
riau nei pas mus. O ar jau tikrai yra 
geriau Europoje? Pietų Europoje 
dabar labai geriau nei Lietuvoje?

G.JAKAVONIS: Nebent dėl 
klimato.

A.SINEVIČIUS: Ten nešalta.
R.PAULAUSKAS: Bet nėra 

to dešimteriopo uždarbio skirtu-
mo, jei lygintume Lietuvą su Grai-
kija, Portugalija, Italija, Ispanija.

K.DAUKŠYS: Ten ir nėra 
daug lietuvių.

R.PAULAUSKAS: Apie ką ir 
kalbame. Mes lyginame save iš es-
mės su keletu pasaulio turtingiau-
sių valstybių visiškai nekeldami 
klausimo, kodėl jos tokios yra. Ar 
apskritai mes turime teisę lygintis. 
Ir tada mauname ieškoti tos laimės 
būdami nepatenkinti, lygindami ši-
tuos rezultatus. Tai vienas dalykas.

Ką mes ten gauname nulėkę? 
Pradeda žmonės nuo žemiausio ly-
gio, ar ne? Netgi tose turtingose 
valstybėse jie jokiu būdu negauna 
dešimtkart didesnio atlyginimo. Jie 
gauna nuo tūkstančio iki dviejų 
tūkstančių eurų. Pagrindinė masė 
mūsų emigrantų gauna tiek.

Nuo tūkstančio iki dviejų tūks-
tančių eurų, kad ir kur jie atsirastų. 
O jeigu jie atsirado Italijoje, tai dar 
ir tą tūkstantį reikia sugebėti gau-
ti. Ir turėkime omeny, kad ten visai 
kiti mokesčiai.

Tas gyvenimo lygio pasikeiti-
mas toli gražu nėra toks stulbinan-
tis, kaip daugelis įsivaizduojame. 
Kadangi jie ten neturi buto, turi 
nuomotis. Taigi didžiąją dalį iš to 
tūkstančio, gal ir daugiau, jie sumo-
ka už gyvenamojo ploto nuomą. Be-
je, lietuviai Tarybų Sąjungoje buvo 
vieni iš pirmųjų pagal butų skaičių 
šimtui gyventojų. Įdomu, kad ir Eu-
ropos Sąjungoje šiandien išlieka ly-
deriai. Lietuviai ir šiandien yra vie-

ni iš daugiausiai turinčiųjų nekilno-
jamojo turto: žemės, butų ir t.t. 
Pvz., Vokietijoje tokių yra tik apie 
50 proc. O Lietuvoje - apie 80 proc.

Mūsiškiai viską meta ir važiuoja 
kažkur, kad galėtų didžiąją dalį savo 
atlyginimo sumokėti už kažkokią pa-
šiūrę. Ir kaip jie ten gyvena! Jie daž-
nai taupydami pinigus gyvena susi-
grūdę po kelis. Jie atsiveža dešrų iš 
Lietuvos. Kitaip sakant, dirba Nor-
vegijoje, o gyvena tarsi Lietuvoje. 
Ir tada taupydami susikuria iliuziją, 
kad šiek tiek pagerėjo jų gyvenimas.

Anglija. Žiūri į begales dviaukš-
čių kotedžų, o jie iš esmės yra kaip 
pas mus sodo nameliai. Lietuvis, 
kuris iškeitė tokį savo namelį, 
esantį 6-10 arų plote, Anglijoje bū-
tų tiesiog turtuolis. Tenai, kad ras-
tum kotedžą ir kad prie jo būtų 10 
arų, reikia gerai paieškoti. Kodėl 
apie tai šneku? Todėl, kad mes gy-
vename iliuzijomis. Ir dažnai va-
žiuojame paskui savo iliuzijas, o ta-
da giname tokį savo apsisprendimą.

Be abejo, yra ir tokių, kuriems 
pasisekė, kurie iššoko iš pradinio 
nesėkmių rato. Tai natūralu. Emig-
rantai, kad ir kur nuvyktų, turi dau-
giau energijos, labiau nei vietiniai 
kabinasi į gyvenimą ir dažnai prasi-
muša. Bet tai yra tam tikras dėsnis.

G.JAKAVONIS: Dirbdami 
viršvalandžius?

R.PAULAUSKAS: Taip, taip. 
Bet kas suskaičiuos, kiek tai kai-
nuoja? Socialinių ryšių nutrūki-
mas, savo aplinkos, giminių ir 
pan. praradimas. Net ir tie prasi-
mušusieji nuolat yra svečiai. Da-
bar kitas klausimas. O kiek iš tų 
žmonių, kurie išvyko, gali save 
laikyti sėkmės pavyzdžiais? Aš 
nemačiau Lietuvoje tokių tyrimų, 
bet, pvz.,  prieš keletą metų esu 
matęs tokių tyrimų rezultatus 
Lenkijoje.

Važinėjo po savo tuos lenkų 
emigrantų getus ir klausė, ar jūs 
dabar geriau gyvenate, ar buvo ge-
riau Lenkijoje. (Tai buvo prieš ke-
letą metų, mačiau per valstybinę 
televiziją.) Pasirodo, kad 70 proc. 
lenkų emigracijoje gyvena blogiau, 
nei gyventų Lenkijoje. Jie patys 
taip sako. Tada klausia tų lenkų, 
kodėl negrįžta namo. Dažniausias 
atsakymas: „Gėda.“ Gėda.

A.SINEVIČIUS: Ir pas mus 
panašiai.

R.PAULAUSKAS: Nes tu jau-
tiesi kaip ir lūzeris.

Pereikime prie dar svarbesnio. 
Kodėl kai kurie iš mūsiškių ten gy-
vena geriau? Pirmiausia dėl pašal-
pų - pašalpos už anglis, pašalpos už 
vaikus ir pan. Dabar savęs paklaus-
kime, kodėl gali mokėti tas pašalpas 
anglai, o negali mokėti lietuviai? 
Arba norvegai? Atsakymas elemen-
tarus. Norvegai turi naftos. Jeigu 
jie neturėtų naftos, gyvenimo lygis 
ten būtų visai kitas. Ir toks buvo, 
kol jie neatrado naftos. Mes vėlgi  
negalime lyginti savęs su jais, nes 
tai objektyvi realybė. Norvegai tu-
ri naftos, mes jos tiek neturime.

Dar įdomesnė situacija kalbant 
apie anglus. Anglai turi rezervinę 
valiutą, gali spausdinti tų pinigų kiek 
nori. Bet ta pati Anglija, kaip ir kitos 
Europos Sąjungos valstybės, yra pa-
skendusi skolose. Žiūrėkite, kaip 
viskas klostosi. Jie vilioja žmones iš 
Lietuvos, iš Lenkijos, iš Afrikos, iš 
Azijos. Vilioja žmones pas save, mo-

ka jiems netikrais pinigais pašalpas 
ir savotiškai tvirkina tuos žmones 
griaudami mūsų visuomenes, griau-
dami savo ateities visuomenes. Visi 
nepatenkinti. Nepatenkinti šeimi-
ninkai, nepatenkinti emigrantai ir 
nepatenkinti mes, nes yra griauna-
mos mūsų visuomenės.

Aš klausiu mūsų emigrantų, ne-
gi jūs galvojate, kad išvykdami kaž-
kur į Europą vykstate į geresnę atei-
tį. Jūs vykstate tik į šiek tiek geresnę 
dabartį, kuri kasdien prastėja. Ateitis 
ten yra labai labai miglota. Ir tie, ku-
rie ten ilgiau gyvena, jau tai jaučia.

G.JAKAVONIS: Paminėtos 
akcijos, kuriomis bandoma susi-
grąžinti išvykusius piliečius. O 
jei mūsų emigrantai visi plūste-
lėtų atgal į Lietuvą? Darbo vietų 
neturime, mokyklos uždarytos, 
visa infrastruktūra sunaikinta.

Kalbėjausi su po ilgos emig-
racijos Amerikoje grįžusiu Są-
jūdžio dainiumi Arvydu Vilčins-
ku. Klausiu: „Kodėl grįžai?“ Sa-
ko: „Dėl to, kad žinojau, kuo 
grįžęs užsiimsiu, esu daininin-
kas, iš to ir gyvensiu. Kiti grįžtų 
į nežinią, kas jiems ką gali pa-
žadėti? Aš nežadėčiau?“ O išva-
žiavęs buvo jis dėl to, kad po 
Sąjūdžio atėjo reketo laikai, kai 
žmogaus gyvybė pasidarė nieko 
verta. Nemokėsi - nužudys...

K.DAUKŠYS: Visokių emig-
racijos priežasčių buvo ir yra: re-
ketas, biznis nepasisekė, reikėjo 
slėptis, pabėgti.

Štai žmogus gyveno Tauragėje - 
uždarė visus fabrikus, neliko darbo, 
išvažiavo. Kitas pavyzdys: mote-
riai - 45-50 metų, išvažiavo į Angli-
ją. Lietuvoje negausi tokio uždar-
bio, o ji po 10 metų gaus anglišką 
pensiją, kokius 300-400 svarų, o 
tai - dideli pinigai. Mano kaimo kai-
mynas išvažiavo dirbti į Airiją, šian-
dien jis yra žinomo viešbučio „Ra-
disson“ Dubline vyr. inžinierius. 
Ten iškilo, o čia - jokios sėkmės. 
Tiesiog lietuviai yra darbštūs, jie 
netingi dirbti, yra išsilavinę, sąži-
ningi. Jie ten vertinami darbuotojai.

Tačiau, pvz., mano švogeris grį-
žo, jis dirbo statybininku Prancūzi-
joje. Jis suskaičiavo, kad jam geriau 
čia gauti apie tūkstantį eurų nei ten 
gauti du. Čia - šeima, paprastesnis 
pragyvenimas, kiti dalykai.

Pavyzdžių yra visokių. Pirmiau-
sia mes turime suprasti vieną daly-
ką - kad dabar esame vienos didelės 
valstybės dalis. Ir šiandien Lietuva 
nėra ta vieta, kur daugiausiai galima 
uždirbti. Tokioje Anglijoje, Prancū-
zijoje ar Vokietijoje algos didesnės. 
Dalis žmonių, ypač jaunų, ieško ge-
resnio gyvenimo. Natūralu. Juk 
anais laikais iš Lietuvos į Tarybų 
Sąjungos gilumą niekas nevažiavo, 
nes mes čia gerai gyvenome. Čia 
visi norėjo atvažiuoti.

R.PAULAUSKAS: Palauk pa-
lauk, bet mes išvažiuoti negalėjome.

K.DAUKŠYS: Bet mes galė-
jome išvažiuoti į Kijevą, į Minską, 
į Maskvą, į Leningradą. Lietuviai 
nevažiavo. Nes pragyvenimas čia 
buvo normalus, netgi geras.

O dabar mes į Europos Sąjungą 
įstojome, šmakšt - atominę elekt-
rinę ir uždarėme. Elektros kaina 
buvo 8 lietuviški centai, o dabar 
perkame elektrą po tiek euro cen-
tų jau iš užsienio. Štai ir gyvenimo 
gerėjimas. Kiek fabrikų pas mus 
nuėjo šuniui ant uodegos dėl to, 
kad neišlaikė konkurencijos, nes 
užsieniečiai turėjo išskirtines są-
lygas arba perėmė mūsų gamyklas. 
O kiek kitų dalykų!

Žmonės lieka be pagrindo po 
kojomis. Įsivaizduokite žmogų, 
20- 25 metus dirbusį savo mieste, 
konkrečioje gamykloje, turintį vie-
ną specialybę. Kaip jam viską pa-
keisti? Tad jis ir blaškosi. Ir ta ten-
dencija, kai dabar išvažiuoja su šei-
momis, mano galva, yra pati nesau-
giausia. Jaunas žmogus be šeimos 
dar grįš. Bet kai išvažiuoja su šei-
momis, kad grįš, sunku tikėtis. Bė-
da ta, kad lietuviai dažniausiai gy-
vena ne dėl savęs, jie gyvena dėl 
vaikų. Išvažiavęs žmogus sako: 
„Užauginsiu vaikus, jie bus ten, 
Anglijoje.“ Ir dažnai būna, kad jie 
negrįžta, nes galvoja, kad jų vai-
kams ten bus geresnis gyvenimas.

Bet aš tikiu, kai mes atsigausi-
me, kai mūsų ekonomika geriau suk-
sis, kai galų gale atsiras valdžios san-
tykis su visuomene, žmonės grįš.

G.JAKAVONIS: Kada ta 
ekonomika geriau suksis? Pro-
vincijoje jau nebėra darbo net 
vairuotojams, virėjoms.

A.SINEVIČIUS: Man dar tė-
vas sakydavo, kad niekas taip žmo-
gaus nesugadina kaip neuždirbti 
pinigai. Akcentuoju: neuždirbti pi-
nigai. O atsirado jie po 1990-ųjų, 
pačiais juodžiausiais laikais, tada 
kaip prekybos ministras prašiau 
skubiai sustabdyti privatizaciją. Tą, 
kuri buvo už čekius. Kai į fabrikus 
ateidavo treninguoti vyrukai, išva-
rydavo geriausius specialistus. Pri-
vatizacija nesustojo.

R.PAULAUSKAS: Be abejo, 
yra ekonominės priežastys, dažnai 
jos yra objektyvios, yra ir psicholo-
ginės priežastys. Pas mus įvyko 
ekonominės sistemos kaita. Įvyko 
labai greitai. Pvz.,viename penkia-
aukštyje gyvena milijonierius ir bu-
vęs jo klasės draugas, kuris šiandien 
pas jį turi dirbt. Tam klasės draugui 
tai yra nepakeliama. Aš esu susiti-
kęs kaime žmonių, kurie sėdi be 
duonos, o ten ūkininkas šalia neran-
da darbuotojų. Klausiu: „Ko tu neini 
pas jį dirbt?“ Atsako: „Aš geriau 
mirsiu iš bado, bet pas jį neisiu.“ Dėl 
to, kad neišsisluoksniavo, visi čia 
mes kartu augom ir staiga vienas 
važinėja su maibachu, o kitas - su 
žiguliukais. Pjauna žmona šitą, kodėl 
tu toks, o  žiūrėk - anas. Tas nepa-
keliamumas, neišsisluoksniavimas 
irgi prisideda prie emigracijos.

Žmonės bėga nuo tos sistemos, 
kurioje žino, kas jam darbą duoda - 
pažįstamas, bendraklasis, giminai-
tis. O ten nuvažiavęs jis yra sve-
čioje šalyje, darbdavys yra kažkur. 
Gyvenime jis to darbdavio nesutiks 
ir jis ramus. Juk savo kieme pra-
našu nebūsi.

Kita psichologinė priežastis, 
kuri siejasi su minėta. Kiekviena 
visuomenė kiekvienam savo nariui 
daro spaudimą. Pvz., jeigu mergi-
na - tai kodėl neištekėjai, jeigu vy-
ras - kodėl uždirbi mažiau negu kai-
mynas, ir t.t. Nes visi tave pažįsta, 
tu esi čia tarp pažįstamų žmonių, 
giminaičių, artimųjų. O jeigu tu nu-
bėgi ten, tu pabėgi nuo viso to, tu 
pasidarai savotišku incognito. Ir ne-

jauti jokio spaudimo. Kita vertus, 
aišku, esi paliktas pats sau, ten esi 
pats vienas, neturi jokios aplinkos. 
Bet kaip kas renkasi.

Bet yra dar įdomesnės psicho-
loginės priežastys, kurios siekia 
gilius laikus, tuos, kai baudžiavą 
Lietuvoje panaikino. Kur važiavo 
mūsų žmonės ieškoti laimės? Į 
Ameriką. Pvz., mano mama vaikys-
tėje Kartenoje matė lietuvius, at-
vykusius iš Amerikos. Tai buvo 
ketvirtasis dešimtmetis. Ir jai už-
sifiksavo visam gyvenimui, kad tik-
ras rojus yra  kažkur ten. Nes iš 
ten moterys atvažiavo su skrybė-
lėmis, per Karteną automobiliu jau 
pralėkė. Ir tiesiog jos kaulų sme-
genyse, net instinkto lygiu užsifik-
suoja, kad čia gyvenimas yra kaž-
koks ne toks, o kažkur yra tikras 
gyvenimas, žydintis.

Be abejo, čia stulbinamai prisi-
dėjo bolševikų laikotarpis. Nes 
mes gyvenome uždaryti, nesvarbu, 
kad šeštadalyje pasaulio, bet mes 
į tą pusę nevažiavome. Mes norė-
jom į kitą pusę, bet mūsų ten ne-
leido. Gyvenimu už tos uždangos 
mes visi buvome nepatenkinti. Ta-
da ir pradedame kurti iliuzijas apie 
tą pasaulį, kuriame niekada nebu-
vome.

Koks buvo visų mūsų noras? 
Tik išvažiuoti. Kaip nors, tarkim, 
per fiktyvias vedybas. Pvz., vaikš-
čiojo po Kauną žmogus, buvęs 
Lenkijoje, visi šaukė: o, jis Lenki-
joj buvo, Lenkijoj buvo. O jeigu kas 
nors buvo Prancūzijoje, tai beveik 
visą gyvenimą galėjo nugyventi 
rengdamas susitikimus, vakarus, 
pasakoti, ką jis matė Prancūzijoje. 
Dirbti nebereikėjo. Ir šitas bolše-
vikų laikotarpis mumyse suforma-
vo tokį pasakišką Vakarų vaizdą, 
kuris nieko bendro neturi su rea-
lybe.  O kai tik atsirado galimybių, 
atsivėrus sienoms, aišku, visi ir 
movė į tą pasaką. Pirmiausia tai - 
grynai psichologinis spaudimas.

Įdomiausia, kad šita iliuzija 
niekur nedingo. Mes ją ir toliau 
Lietuvoje kultivuojame, toliau tie 
visi iš visokių televizorių kalban-
tys žmonės palaiko tą mitą. Kad 
ten yra kažkokios europinės ver-
tybės, kurių pas mus nėra. Ir vai-
kai nuo mokyklos suolo gyvena 
patirdami tokį spaudimą, kad čia 
gyvenimas netikras, o ten yra tik-
ras gyvenimas.

Dabar vaikas, augdamas terpė-
je, kai vyresnioji karta gyvenimo 
čia nevertina, o kliedi kažkokio-
mis Europos vertybėmis, ir va-
žiuoja tenai. Kam jam gyventi ši-
toje nevykusioje kopijoje? Jis va-
žiuoja į originalą. Kam jam valgy-
ti šaldytą slyvą? O kai ten neran-

da, tada ir prasideda konfliktai. Iš 
tikrųjų mes nei geresni, nei blo-
gesni už juos.

Pvz., korupcija, apie kurią daž-
nai šnekama. Pas mus - korupcija, 
o ten jos nėra? Klausykit, juokas 
vienas. Jūs paskaitykit Europos 
laikraščius. Taigi ten apie nieką 
daugiau nerašo, kaip apie korupci-
ją, kyšius, skandalus, vagystes, 
žmogžudystes. Visi Europos žino-
miausi laikraščiai tik apie tai ir te-
rašo.

Pora pikantiškų pavyzdžių. Da-
bar sėdo į cypę Prancūzijos vidaus 
reikalų ministras iš N.Sarkozi 
(N.Sarkozy) vyriausybės. Kaip ma-
not, už ką? Jis vogė pinigus, ku-
riuos reikėjo sumokėt informato-
riams. Kadangi tai buvo grynieji, 
jis vogė ir informatorių tinklas liko 
be pinigų. Štai už ką sėdo minis-
tras. Tokių ministrų kaip Prancū-
zijoje vardyčiau iki vakaro.

Ispanija. Išviešino politinio eli-
to, valdančiojo politinio elito, slap-
tas sąskaitas kažkokiose kitose ša-
lyse, paaiškėjo, kad jie metų metus 
gauna pinigus. Tai apie kokias čia 
Europos vertybes kalbame? O ką 
kalbėti apie prekybą žmonėmis, 
prekybą narkotikais. O gyvenimas 
skolon? Taigi ES gyvena skolon, 
lietuvis yra maždaug 10 kartų ma-
žiau prasiskolinęs negu Vakarų Eu-
ropos vidurkis. Kas kaltas? Prie-
žastys daugiau yra mūsų galvoje, 
o ne kišenėje.

G.JAKAVONIS: Ką daryti, 
kad sugrįžtų lietuviai Lietuvon?

K.DAUKŠYS: Ne kad sugrįž-
tų Lietuvon, reikia žiūrėt, kad Lie-
tuvoje būtų taip normalu gyventi, 
kad nereikėtų niekur važiuoti. Mū-
sų regionai yra didžiausia bėda. 
Šiandien ne tik į užsienį, bet ir į 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą išvažiuoja 
jauni žmonės. Mažesniuose mies-
teliuose lieka pensininkai, o tada 
atitinkamai darbo vietų mažėja.  
Mažėja darbo vietų, dar labiau va-
žiuoja. Taigi pirmas dalykas - 
regio nų politika.

Antras dalykas. Pvz., Anglijoje 
labai lengva pradėti verslą. Ten 
prie tavęs kokius 2-3 metus niekas 
nelįs, neateis ir neprikibs mokes-
čių inspektorius. Reikia ir mums 
palengvinti sąlygas.

Trečias dalykas. Būkim biedni, 
bet teisingi. Šiandien labai daug jau-
nų žmonių Lietuvoje mokosi aukš-
tosiose mokyklose. Tiek darbo vie-
tų mes jiems neturime. Net ekono-
miką baigusiems. O kur eiti baigu-
siems teisės vadybą? Jauni žmonės, 
įgiję tokias specialybes, aukštąjį, 
nenori eiti dirbti siuvėjais ar dar 
kuo nors. Tada išvažiuoja į užsienį 
ir bando ten. Gerai, jeigu iš tiesų 
randa vadybininko vietą. Neranda - 
tada sutinka dirbti prastesnį darbą, 
ten niekas iš artimųjų apie tai ne-
žino. Būtina aukštojo mokslo, viso 
švietimo struktūrą sutvarkyti, kad 
būtų ir profesinis mokymas, ir ko-
legijos, ir universitetai.

G.JAKAVONIS: Kaip įveikti 
emigraciją?

A.SINEVIČIUS: Nėra už tai 
rimtai atsakingų. Sudaryta begalė 
komisijų, o atsakingų nėra. Vaiką 
gina, žmoną gina nuo vyro, vyrą 
nuo žmonos ir pan. Jos visos yra 
viešosios įstaigos, gauna patalpas, 
kompiuterius, darbo vietas susiku-
ria, o už ką nors atsakingų nėra.

R.PAULAUSKAS: Ką daryti?  
Pirmiausia aš pradėčiau nuo mo-
kyklos. Ką aš vaikams aiškinčiau? 
Vaikams bandyčiau aiškinti nuo pat 

pirmų klasių, iš kur atsiranda pini-
gai, ką reiškia rinka, aišku, papras-
tais žodžiais. Iš ko formuojamas 
biudžetas, kad apskritai suprastų, 
iš kur tas gyvenimas, iš kur ta alga 
atsiranda, kad pinigai neauga ant 
medžių. Kodėl, pvz., Lietuva nega-
li mokėti tam tikrų pinigų, o Nor-
vegija gali. Kad ne mes, lietuviai, 
čia tokie nevykę, o kad tiesiog yra 
tam tikros sąlygos, yra tam tikra 
objektyvi realybė. Kad Lietuva ne-
turi gamtinių išteklių, kokių turi, 
sakykim, ta pati Norvegija. Kad 
Lietuva nesiskolina ir mums tiek 
neskolina, kaip Anglijai, turinčiai 
savus svarus sterlingų ir rezervinę 
valiutą. Ir ypač tai, kad Lietuvoje 
klimatas yra visai kitas.

Kitados tarybiniais laikais buvo 
mokoma ekonominės geografijos. 
Dabar kažkodėl ją visi užmiršo. Bet 
kai tau reikia Lietuvoje 7 mėnesius 
šildyti, o Anglijoje tereikia 3-4 mė-
nesius ir tai ten temperatūra nu-

krenta tik iki +10, kaip gali kon-
kuruoti su jais neįvertinęs šios 
ekonominės dedamosios? Vaikai 
turi žinoti, kur jie gyvena. Kad jie 
išvykdami į pasaulį galėtų supras-
ti, iš kur jie išvyko. Ir kas pas mus 
yra gerai, o kas - blogai.

Lietuvoje yra kuo didžiuotis, 
nors pas mus klimatas šaltokas ir 
esame nepatikimos žemdirbystės 
kraštas. Vaikas augdamas turi įsi-
sąmoninti ir istorinę praeitį, kuria 
mes galime didžiuotis. Didžiuotis 
ir savo kalbos senumu. Vaikas turi 
matyti, kad ta kalba yra gerbiama 
Vilniaus pagrindinėse gatvėse. Ta-
čiau jeigu vaikui mokykloje aiškina, 
kad reikia gerbti lietuvių kalbą, o 
jis išėjęs į gatvę mato vien angliš-
kus užrašus, atsiprašau, kaip jam 
išugdysime pagarbą savo šaliai ir 
savo genčiai? Galų gale ta pati 
„Dainų dainelė“. Jau mažiukai dai-
nuoja angliškai, tai kaip tu jam 
įskiepysi pagarbą savo kalbai? O 
kas kaltas? Tai mūsų naivumas kal-
tas, tas kompleksas prieš Vakarus.

Ką dar padaryčiau? Įkurčiau es-
tetikos ministeriją, valstybinės es-
tetikos ministeriją. Kam? Lietuva 
ne taip jau blogai gyvena, sakiau, 
pas mus namai didesni negu Angli-
joje, pas mus prie namų yra žemės 
sklypai, kokių Anglijoje retai kur 
rasi. Bet pas mus nėra tvarkos. Pas 
mus nėra viešųjų erdvių estetikos. 
O ten pabandyk nesutvarkyti prie 
savo kotedžo. Iškart baudą išrašys.

Arba, pvz., Prancūzijos Provan-
sas. Važiuojame, žavimės Prancū-
zijos Provansu, tomis spalvomis, o 
pasirodo, kad ten viskas griežtai 
reglamentuota. Įstatymais įtvirtin-
tos spalvos, pastatų aukštis ir taip 
toliau. O pažiūrėkit, ką pas mus ar-
chitektai išdarinėja su miesto 
aukštingumu. Pažiūrėkit į Pary-
žiaus senamiestį - viskas kaip nu-
brėžta. O pas mus - kas užsimanė, 
kas kur kyšį davė... Ir bendras vaiz-
das chaotiškas.

Parengė Jovita MILaŠIENĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Ne kad sugrįžtų 
Lietuvon, reikia 
žiūrėti, kad 
Lietuvoje būtų 
taip normalu 
gyventi, kad 
nereikėtų 
niekur važiuoti

Kęstutis DAUKŠYS
Seimo narys, buvęs ūkio ministras

 � Man dar tėvas 
sakydavo, 
kad niekas 
taip žmogaus 
nesugadina 
kaip neuždirbti 
pinigai

Albertas SINEVIČIUS
Pirmosios Vyriausybės prekybos ministras

 � Vaikai nuo 
mokyklos 
suolo gyvena 
patirdami 
spaudimą, kad 
čia gyvenimas 
netikras, o 
ten yra tikras 
gyvenimas

Rolandas PAULAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

Kasmet Lietuva netenka 30 000 - 
40 000 savo gyventojų. Kasdien iš 
šalies išskrenda po pilną lėktuvą 
laimę svetur bandančių rasti 
lietuvių. ir dažniausiai turėdami 
bilietą tik į vieną pusę. ar tikrai 
visiems ten geriau nei keikiamoje 
Lietuvoje? Jei - ne pyragai, kodėl 
emigracijos mastas nemažėja? 
ir kas turi atsitikti, kad niekas 
iš čia nenorėtų išvažiuoti, o 
išvykusieji skubėtų grįžti?

Kas turėtų nutikti, kad mūsų emigrantai sugrįžtų?

 � O jei mūsų 
emigrantai 
plūstelėtų visi 
atgal? Darbo 
vietų neturime, 
mokyklos 
uždarytos, 
infrastruktūra 
sunaikinta

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis
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2006 m. sausio 7 d., eidamas 85 metus, po 
sunkios ligos mirė kunigas, monsinjoras, 
teologijos daktaras, Panevėžio miesto 
garbės pilietis Jonas Juodelis.

Mano tikslas yra aptarti monsinjoro, 
žmonių atmintyje likusio didžiausio morali-
nio autoriteto, sielų gydytojo, dvasios mo-
kytojo dvasingumo ištakas.

Visa ko pradžia buvo šeima. J.Juodelio 
mama Ona Bronislava Karosaitė ir tėvas An-
tanas Juodelis buvo darbštūs, šeima didžia-
vosi giminyste su vyskupu Antanu Karosu. 
Jis dalyvavo tėvų vestuvėse. Tėvelis buvo 
labai švelnus, mylėjo vaikus, o mama griež-
ta, reikli. Brolis Antanas ir sesuo Ona buvo 
smarkesnio charakterio - dainininkai, šokė-
jai. Jonas švelnus, susimąstęs, visą dėmesį 
nuo mažens skirdavęs knygai.

Jonukas labai norėjo mokytis. Tėvai pa-
laikė tokį jo norą. Ypač motina. Anykščiuo-
se Jonukas baigė Šv. Kryžiaus seserų vie-
nuolių įkurtą pradžios mokyklą. Sesuo pa-
sakojo, kad Jonukas buvo labai stropus mo-
kinys. Baigęs pradžios mokyklą, dirbo ūky-
je. Tuo metu buvo reformuojama mokykla. 
Prie pasaulietiškos pradžios mokyk los bu-
vo įkurtas penktas skyrius. Jonukas per 
metus baigė du skyrius, išlaikė egzaminus 
į pirmą reformuotos gimnazijos klasę. Po 
trejų mokslo metų progimnazijoje J.Juode-
lis nuvyko mokytis į Panevėžio berniukų 
gimnaziją. Jam čia patiko mokytis. Dalyva-
vo vaidinimuose, aist ringai skaitė knygas, 
o geriausiai sekėsi matematika. 1942 m. 

baigė Panevėžio berniukų gimnaziją.
Tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno ku-

nigų seminariją. 1946 m. balandžio 7 d. buvo 
paskelbti mažieji šventinimai. Klierikas Jo-
nas Juodelis gruodžio 10 d. buvo įšventintas 
subdiakonu, o gruodžio 11 dieną - diakonu. 
Gruodžio 20 d. vyskupas Kazimieras Palta-
rokas diakoną J.Juodelį įšventino į kunigus.

Prasidėjo ilgas ir sudėtingas kunigystės 

laikotarpis. 1951 m. naktį iš spalio septintos 
į aštuntą J.Juodelis buvo suimtas, apkaltin-
tas antitarybine propaganda - trukdymu jau-
nimui auklėtis... tarybine dvasia. Kunigą po 
trijų mėnesių, praleistų Vilniaus saugumo 
kalėjime, išvežė į Šiaulių kalėjimą. Teismas 
J.Juodelį nuteisė 25 metams lagerio konfis-
kuojant turtą ir 5 metams be teisių. Kunigas 
bausmę atliko Sibire, netoli Baikalo. Iš „po-
litinių nusikaltėlių“ lietuvių buvo sudarytos 
dvi brigados, jos turėjo atlikti įvairius dar-
bus statant Angarsko vyriausybės rūmus. 
Vėliau kunigas dirbo tinkuotoju, skardinin-
ku, felčeriu. Kunigas drąsiai kalbėjo tikėjimo 
klausimais su lagerio vadovybe, guodė nu-
teistuosius, palaikydamas jų dvasią. Mon-
sinjoras lageryje net sunkiausiomis sąlygo-
mis ne tik sąžiningai dirbo, bet ir toliau uo-
liai mokėsi.

1955 m. grįžo į Tėvynę. Tęsė kunigystę 
iki 1983 m. Dirbo vikaru Kupiškyje, Kristaus 
Žengimo į dangų bažnyčioje. Jam įvažiuojant 
į miestą skambėjo varpai... 1948 m. apgynė 
filosofijos licenciato disertaciją „Žako Mari-
teno integralinis humanizmas“. Lietuvos 
mokslo taryba 1995 m. gruodžio 14 d. pri-
pažino mokslo laipsnį už parengtą ir apgintą 
filosofijos licenciato disertaciją. J.Juodelis 
buvo pripažintas teologijos mokslų daktaru.

1949 m. jauną kunigą, mokslininką Pa-
nevėžio vyskupas paskyrė vyskupijos kanc-
leriu. Dirbdamas Panevėžyje daug nuveikė, 
kad būtų surinkti ir išsaugoti istoriniai duo-
menys apie Panevėžio vyskupijos bažnyčias. 
Išsaugotos medžiagos pagrindu 1998 m. bu-

vo išleista knyga „Panevėžio vyskupija. Is-
toriniai duomenys. Pastoracinė veikla“. 
Monsinjoras J.Juodelis prisiminė, kad visi 
svarbiausi jo gyvenimo įvykiai buvo susiję 
su svarbiomis religinėmis šventėmis: areš-
tavo per Rožančinę, teismas vyko per Gra-
bnyčią, iš Šiaulių į Vilnių išvežė per Šv. Oną, 
o iš Lietuvos į Sibirą - per Žolinę...

Kunigaudamas J.Juodelis visus žavėjo 
erudicija, inteligentiškumu, ramybe, dvasin-
gumu. Toks jis išliks visų atmintyje. Kazi-
miero Paltaroko gimnazijos mokiniams mon-
sinjoras išliks brangus kaip pirmasis Kazi-
miero Paltaroko vidurinės mokyklos, įkurtos 
dar 1991 m. su monsinjoro pritarimu ir vys-
kupo Juozo Preikšo dekretu, direktorius.

Buvo Lietuvių katalikų mokslo akademi-
jos Panevėžio skyriaus pirmininkas. 1997 m. 
jam suteiktas mokslo srityje nusipelniusio 
panevėžiečio, 2001 m. - Panevėžio miesto 
garbės piliečio vardai. Mirė 2005 m. sausio 
7 d. Palaidotas Panevėžyje, Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčios šventoriuje.

Juozas BRazauSKaS, istorikas 

Monsinjoro J.Juodelio dvasingumo ištakos
 � Kunigaudamas 
J.Juodelis visus 
žavėjo erudicija, 
inteligentiškumu, 
ramybe, dvasingumu
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 �Jonas Juodelis (1921-2006)

„ResPUbLiKa“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) fiziniams ir juridiniams asmenims

1 mėn. - 4,50          3 mėn. - 13,50          6 mėn. - 27,00

„ResPUbLiKa“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VaKaRo žiNios“ fiziniams asmenims

1 mėn. - 11,00       3 mėn. - 33,00          6 mėn. - 66,00 

„ResPUbLiKa“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VaKaRo žiNios“ juridiniams asmenims

1 mėn. - 11,50       3 mėn. - 34,50          6 mėn. - 69,00

Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje     Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Privačiose platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440

Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skuode tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.
Daugiau informacijos  tel.: (8 5) 238 70 31,  
238 70 32. El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.Kaina eurais

Prenumerata priimama:

2016 metų prenumerata


