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SVARBIAUSIAS KLAUSIMAS 
LIETUVAI - REFERENDUMAS

Jei būtų referendumu priimtas 
konstitucinis js ta tym as "D ė l 
neteisėtos privatizavimo, nuvertintų 
indėlių bei pažeistos teisėsaugos", 
jis įgalintų jgyvendinti Konstitucijos 
23 straipsnj, kuriame pasakyta, 
kad nuosavybės teises saugo 
jstatymai. P radėtų norm alia i 
funkcionuoti ekonom ikos šaltinis 
- pinigai, suteikiantys galimybę 
kiekvienam tuo pat metu gauti 
daugiau. Darbininkui, mokytojui, 
gydytojui, seselei ar sanitarei gauti 
dvigubą ar dar didesnj darbo 
užmokestj, žemdirbiui - daugiau 
parduoti ir gaminti produkcijos, 
pensininkui - gauti valstybės garbę 
atitinkančią pensiją arba gyvenimo 
laidavimą. Šiuo metu m inimalus 
gyvenimo lygis turėtų būti ne 
mažesnis kaip 144 litai, o minimalus 
darbo užmokestis - daugiau kaip 
150 litų per mėnesj. Valstybė 
saugotų gyventojų indėlius. Žemės 
savininkai kom pensacijas už 
valstybės išperkamą žemę galėtų

gauti iš karto, o ne po 15 metų, kaip 
žadama dabar. Indėlininkai atgautų 
santaupas, jaunos šeimos gautų 
butam s statytis paskolų su 5-8 proc. 
palūkanomis.

|  “Aušros alėjos” 
klausimus atsako 
Tėvynės Sąjungos 
( L i e t u v o s  
k o n ser v a to r ių )  
v a l d y b o s  
p i r m i n i n k a s  
G e d i m i n a s  

VAGNORIUS.
Ar nuvertėjo žmonių santaupos, 

vykstant Infliacijos procesui?
- Ne, nenuvertėjo, nes santaupos

- ne piniginiai ženklai, o  Lietuvoje 
esantis turtas: gamyklos, pastatai, 
įrengimai.

Ar, kompensavus Indėlius 100 
kartų, | apyvartą bus Išleisti8 mlrd. 
litų Ir pašoks kainos?

- Ne, nebus; je i in dė lius  
kompensuosime iš valstybės turto, 
kurio dalis sukurta iš santaupų, pinigų 
kiekis nepadidės, nes turtas ir pinigai 
tik persiskirstys. Tie, kurieturi pinigų, 
jsigysturtą už realiąkainą, otie, kurie 
turėjo indėlius, atgaus savo pinigus. 
Infliacija bus, jei dabartinė Vyriausybė 
bandys ir toliau dalines indėlių 
kompensacijas išmokėti iš deficitinio 
biudžeto nesamų lėšų.

Kaip Tėvynės Sąjunga siūlo 
atstatyti gyventojų santaupas?

- Valstybės, t. y. neprivatizuoto 
turto, Lietuvoje dar yra likę už 16 
mlrd. litų. Indėliams atstatyti reikia 
apie 8 mlrd. Pusę tų  indėlių galima 
surinkti grynais pinigais, pardavus 
vien tik Mažeikių naftos jmonę. Galima 
ir daugiau paklausių objektų parduoti

už konvertuojamąją valiutą Kitą pusę, 
t. y. dar 4 mlrd. litų, surinktume 
perduodami dalj valstybinių jmonių 
kapitalo (akcijų) pagal sutartis su 
ve rtyb in ių  p o p ie r ių  fondu , 
Taupomuoju ir kitais bankais ar 
leisdami jm onėms išsimokėtinai 
išsipirkti dalj valstybinio turto. Tam 
bū tin a  su s ta b d y ti ne te isė tą  
privatizavimą kai valstybinės jmonės 
nuo 1993 metų pavasario tiesiog 
perrašomos apeinant privatizavimo 
jstatymus, nieko už jas nemokant.

Ar konservatoriai siekia vėl 
nacionalizuoti jau privatizuotąjį 
turtą?

- Ne, n en a ik inam i jo k ie  
privatizavimo aukcionai, nesiūlome 
atiminėti akcijų, bet reikalaujame 
likviduoti neteisėto privatizavimo 
pasekmes, t  y. atlyginti už perimamas 
įmones ar akcijas, ta ip pat sustabdyti 
neteisėtą jau kartą privatizuotų jmonių 
privatizavimą. Be šito nejmanoma 
sustabdyti korupcijos ir svetimo turto 
dalybų bei atstatyti griežtą pilietinę 
tvarką, taip pat dažnai dirbtin j darbo 
vietų ir atlyginimų mažinimą.

Ar reikės mokėti papildomai už 
jau Išpirktus butus, jei bus priimtas 
konstitucinis jstatymas?

- Ne, nereikės. Butų išpirkimas

jvyko didžiąją kainos dalj sumokant 
investiciniais čekiais, vadinasi, 
žm onių sukauptu valstybės turtu.

Ar dabartinė Vyriausybė 
vykdo privatizavimą pagal G. 
Vagnoriaus parengtus {statymus 
Ir jai nėra kito kelio?

-Ne, privatizavimas vykdomas 
ne pagal G. Vagnoriaus parengtus 
jstatymus, o pagal LDDP valdžios 
1993 metų pradžioje padarytas sau 
naudingas įstatymų ir Vyriausybės 
nutarim ų pataisas, kuriom is 
bandom a įteisinti svetimo turto 
pasisavinimą Didesnė dalis jmonių 
dabar perregistruojama be jokių 
jstatymų ir privatizavimo. Taip 
valstybės turtą pasiglemžia keletas 
de š im č ių  žm on ių . S iek ian t 
palengvinti jmonių pasisavinimą, 
beveik dvejus pastaruosius metus 
va ls tybės tu rtas sąm oningai 
nebuvo indeksuojamas, todėl 20- 
30 kartų nuvertintas. LDDP 
Vyriausybė turi kitą kelią - laikytis 
privatizavimo įstatymo dvasios, 
vykdyti savo pačios programines 
nuostatas.

Dėkui už atsakymus.

AISTROS DĖL SKURDO
Buvo vėjuota šalta diena. 

Tačiau j mitingą, surengtą 
profsąjungų, žmonių susirinko 

bai daug.
Koks šio susirinkimo tikslas? 
paklausiau D arbininkų  

;ąjungos Šiaulių skyriaus 
irmininkės B. Elsonienės.

Visus mus čia sukvietė 
įkurdas. Vyriausybė privalo 
Isižvelgti j mūsų reikalavimus, 

įurių pagrindinis - aprūpinti 
įmones darbu, mokėti 
lormalias algas. Pragyvenimo 
ninimumas privalėtų būti 
nažiausiai 100 litų. Darbininkų 
ąjungos prezidentė maždaug 
okio turinio raštą  įteiks  
Vriausybei.

Po minią sukinėjosi ir 
Adančiosios partijos atstovas 

LDDP Šiaulių skyriaus  
irmininko pavaduotojas B. 
urklietis. Todėl paprašiau 
umpučio interviu.
- Ponas Kurklieti, kaip jūs 

'anote, kodėltokiąšaltądieną 
ia susibūrė tiek daug žmonių?

Aš irgi atėjau pasižiūrėti, ko 
t čia susibūrė,- išsisukinėjo 
ašnekovas.

Gal jums atrodo, kad nėra 
ikalo žmonėms burtis, jeigu 
ms trūksta duonos?

Peikia. Žmonės priva lo  būti 
tyvūs. Ne ta ip , ka ip  
kim uose j S e im ą  
'siadoryse...
Ponas Kurklieti, jūs sakote,

kad Šiauliuose LDDP nevaldo. 
Tuomet kur ji valdo?

- Niekur turbūt, - netikėtai išpila 
B. Kurklietis. - Tiktai Seime turi 
daugum ą. D augiau niekur 
nevaldo.

- Bet tai netiesa! Tarkime, 
Joniškyje... Čia rajono tarybos 
deputatai - buvę kolūkių 
pirmininkai, kitokio rango vadovai, 
ilgamečiai komunistų partijos 
nariai... Beveik kiekvienoje sesijoje 
jie karštai gina valdančiosios 
partijos interesus.

- Šito aš nežinojau, - sako B. 
Kurklietis.

- Tačiau taip yra beveik visuose 
Lietuvos rajonuose.

LDDP Šiaulių skyriaus  
pirmininko pavaduotojas tyli.

Po m inutėlės prasidėjo  
mitingas, trukęs tik pusvalandj. 
Pradžioje B. Elsonienė padėkojo 
šiauliečiam s, gausiai
susirinkusiems j akciją. Jos 
nuomone, Lietuvos valdžia privalo 
vykdyti pažadus, kuriuos pažėrė 
prieš rinkimus.

Mitinge kalbėjo ir televizorių 
gamyklos inžinierių bei tarnautojų 
sąjungos pirmininkas P. Sabas, 
švietimo darbuotojų profesinės 
sąjungos vadovas R. Medžiūnas. 
Tuom et pasisakyti panoro 
žmogus “iš minios".

- Jeigu aš kalbėsiu netiesą, 
tegul miesto valdžia iškviečia 
policiją, prokurorą ir mane čia 
areštuoja, - intriguojančiai savo

kalbą pradėjo žmogus, 
bet apie mafijozines 
struktūras nieko  
nepasakė, tačiau jplylė 
benzino j ugnj. 
Plykstelėjo liepsna.

- Prie m ikrofono  
(kalbėta tik per 
m egafoną - aut. 
pastaba) - valdžios 
vyrus! Tegu l 
pasiaiškina! - šaukė 
vienas kitas balsas.

Tačiau miesto  
savivaldybės atstovai 
“kalbėti j žmones"  
nepanoro, nes prie 
megafono nepasirodė.
Tačiau po ugningos 
žmogaus "iš minios” 
kalbos pasisakyti ketino 
alkanų vaikų motina, 
tačiau ponas R. Medžiūnas 
pasisakyti jai neleido.

- Mitingas baigtas! - j megafoną 
sušuko jis ir skubiai pasišalino iš 
aikštės. Aikštėje nebeliko nei B. 
Elsonienės, nei kity susirinkimo 
organizatorių. Ž inom a, ir 
megafono... Tarsi burtų lazdele 
mostelėjus, minia siūbtelėjo 
miesto savivaldybės pastato link, 
kur balkone plevėsavo JAV ir 
Lietuvos valstybinės vėliavos. 
Įtūžę žmonės šaukė: "Vagys! 
Vagys!” Buvo bandyta veržtis j 
pastatą, tačiau netrukus atsirado 
policininkai ir sustojo prie durų. 
Bent porą valandų alkani,

iškankinti, pavargę ir mažai kuo 
betikintys žmonės triukšmavo 
prie savivaldybės rūmų 
slenksčio. Su jais kalbėjosi 
miesto tarybos pirmininkas A. 
Lankauskas, vicem erė V. 
Stasiūnaitė... Aistras pavyko 
nuslopinti. Laimė, kad šiuosyk 
jos nesuliepsnojo. Laimė, kad 
kažkokių jėgų planas liko 
nejcjyvendintas.

Šiauliečiai, kaip ir visi kiti 
Lietuvos žmonės, privalo taikiai 
reikalauti DARBO, DUONOS ir 
TEISINGUMO.

Birutė KYBARTIENĖ
Rimanto PETRIKO nuotr.

Naujienų šiupinys
Šiau liuose lankėsi L ietuvos 

am basado je  rez iduo jan tis  JAV 
kariškių judėjim o užsienio ryšių 
komandos Europai štabo vadas JAV 
kariuomenės pulkininkas Robertas 
V. Barziloskis bei JAV ambasados 
Lietuvoje karinis patarėjas JAV 
kariuomenės majoras Čapas.

Susitikimo metu svečiai domėjosi 
pasienio kariuomenės priskyrimu 
VRM vieloj esančios priklausomybės 
KAM.

Ponas Robertas V. Barziloskis j 
Šiaulius atvažiuoti ruošiasi dar kartą 
- tuomet domėsis aviacijos klausimais.

Nuo gegužės 1 d. m iesto valdyba 
š ia u lie č ia m s  n us ta tė  to k iu s  
vandentiekio ir kanalizacijos tarifus:

- gyventojam s - 0,40 Lt už 1 kub. 
m geriamojo, 0,40 Lt už 1 kub. m 
kanalizuotojo vandens;

- kitiems vartotojam s naudojantis 
vandentiekiu - 0,57 Lt už 1 kub. m, 
naudojantis kanalizacija -0,42 Lt už 1 
kub. m.

Šiauliuose surengta ketvirtoji 
ta rp ta u tin ė  ka rika tū rų  paroda  
"V e lo c a r to o n ” . Su piešiniais', 
eksponuojam ais Vilniaus gatvėje, 
žiūrovai gali susipažinti bet kuriuo 
paros metu. Paroda veiks mėnesj.

Šiauliuose kuriasi anoniminių 
a lk o h o lik ų  k lu bas. V ien in te lė  
anoniminių alkoholikų sąlyga - noras 
nustoti gerti. Klubo jkūrimo iniciatyvinė 
grupė kviečia v isus tokio pat likimo 
žm ones j k lubo susirinkimus, kurie 
vyks antradieniais ir penktadieniais 
“ Vilties" namuose (Vasario 16-osios 
g. 49) 18 val. Inform acija telefonais 
37518, 37760.
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Ką pridengė krūtine 
Prezidentas?

Su Tėvynės Sąjungos valdybos pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi kalbasi “Lietuvos aido” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas Kęstutis Petrauskis.

Kaip atrodo dabartinė  
privatizacija?

Jeigu namas kainuoja 100 litų, o 
fabrikas ■ 1000 ar kelis tūkstančius, 
tai, be abejo, tada nereikia iš pelno 
dalyti. Galimą numojus ranką akcinių 
bendrovių įstatym o reikalavimą 
tiesiog papildyti ■ irrlliuotomis kainomis 
pridėti papildomą kapitalą ir perimti 
jmonę. Tai plačiai daroma ne tik su 
valstybinėmis įmonėmis, bet ir per- 
privatizuojant jau kartą priva
tizuotąsias. Tą patj galima pasakyti ir 
apie smulkiąsias jmonas, kurios 
naudojasi valstybės patalpomis. Be 
abejo, tie, kurie turėjo galimybę ne 
konkurso tvarka išsinuomoti patalpas, 
gavo jas lengvatinėmis sąlygomis,

Vagnorius kaltinamas, kad 
nesugebė|o atsiimti 6 mln. dolerių 
fizinių asmenų Indėlių, buvusių

SSSR ryšių su užsieniu banko
Lietuvos skyriuje. Kaip Jūs tai 
pakomentuotumėte?

Jei Irta ip  būtų, kaip kalbama, lai 
kodėl dabartinė Vyriausybė ir 
Prezidentas nepamėgina atsiimti Iš 
Maskvos tų pinigų?

Kai Iš Lietuvos buvo Išvesta 
Rusijos kariuom enė, LDDP  
paskelbė, kad tai esąs Jos 
nuopelnas, o ne buvusios  
Vyriausybės Ir tuometinio AT 
pirm ininko V. Landsbergio. 
Derybos su Rusija tęsiamos. Tai 
kodėl LDDP vyriausybė  
nepareikalauja tų 6 milijonų dabar?

Vyriausybė kai ką padarė, atsiėmė 
keletą dešimčių milijonų dolerių iš 
Vnešekonombanko, t  y. tuos pinigus, 
kuriais ji disponavo. Ūko nesugrąžinti 
fizinių ir juridinių asmenų apie f 50

mln. JAV dolerių, kuriais turėjo rūpintis 
Lietuvos bankas, t. y. tapati Lietuvos 
banko valdyba, kurią taip pat mūsų 
AT kairioji dauguma įska itant LDDP 
frakciją) gynė, kai mes prašėme 
pakeisti IrtuometinJ Banko vaidybos 
pirmininką BakJišį, ir jo komandą. 
1991 matais dar prašėme priversti 
Banko valdybą padaryti minimalią 
rublio kredito emisiją tokio dydžio, 
kokią ją vykdė Rusija, Ukraina, 
Baltarusija ir kitos rublio zonos 
valstybės. Jeigu tai būtų padaryta, 
tai turėtume dar vieną rezervą 
indėliams atstatyti. Dabar mes žinome, 
kad pajamos iš minimalios rublio 
kredito emisijos visai baigiamos 
iššvaistyti. Nuo 1991 m. pabaigos 
kairiosios daugumosginama Banko 
valdyba be procentų arba už keletą 
procentų keliems Išskirtiniams 
bankams skyrė tuos kreditus. Tie 
pinigai kai kam atrodė niekieno, kaip 
kitiems atrodo, kad ir valstybės turtas 
yra niekieno.

Vėl bandom a speku liu o ti
tariamaisiais pažeidimais: neva 
tuometinė Vyriausybė už 5 mln. JAV 
dolerių nupirkusi iš Kanados firmos 
'Asm ar" niekam nereikalingos 

medicinos technikos. Vyko irtelsmas. 
įrodyta, kad Vyriausybė nėra išleidusi 
jokių potvarkių, nebuvo pasirašytas

jo ks  kontraktas nei pačios 
V yriausybės, nei jos vardu. 
Naudodamiesi tuo, kad keitėsi 
Vyriausybės, nesąžiningi verslininkai, 
kai kuriems pareigūnams padedant, 
pasisavino dalį valstybės lėšų. 
Nuteista buvo taip, kad niekas 
nenukentėjo. Čia pasidarbavusios 
kom panijos, kuri savarankiškai 
pasinaudojo valstybės lėšomis, veikla 
teisme iš viso nebuvo nagrinėjama, 
o 1993 m. dar jai pridėta 500000 litų 
už kažkokias "saugojimo paslaugas".

1935 m. Stalinas pasakė: "Žit 
stalo lučše, žit stalo veselej” , o 
tuo metu Sovietų Sąjungoje dėjosi 
baisūs dalykai. LDDP Vyriausybė 
Ir Prezidentas kartojs, kad 
gyvename vis geriau Ir geriau. Ar 
tai nepanašu j politini žaidimą?

...kuris labai pykdo žmones. Jei 
pakaktų prisipažinimo, kad dėl skurdo 
kaltas G. Vagnorius, V. Landsbergis 
Ir Kunevičienė, ir jei prisipažinus 
gyvenim as pagerėtų, mes tai 
padarytume, nes žmonių skurdinimas 
yra pavojingas valstybei.

Labai lengva primesti žmonėms 
vergų psichologiją: jūs esate 
vargšai, Ir jei būsite paklusnūs, tai 
gal Ir numesime kok| kaulą...

Apie 30 procentų žmonių gyvena 
žem iau skurdo ribos, Ir ja is

manipuliuoti yra lengviau. Čia žmonės 
nelabai ir domisi, ar Rusijoje geriau, ar 
blogiau, jie nori sočiai pavalgyti. 
Negalima šiuo metu pavadinti ūkio 
stabilizavimu tai, kad po Seimo rinkimų 
pramonės gamybos lygis nusmuko 
3,3 karto ir dar kas mėnesi nuo melų 
pradžios smunka po 15procentų.Taj 
dėi to, kad piliečių finansinis pajėgumas 
visai nusmukdytas, žmonės neturi už 
ką pirkti, pramonė neturi kam gaminti. 
Nuo 1992 m. rudens triskart sumažėjo 
žmonių Ir valstybės pajamos, todėl 
perkamoji galia artėja prie nulio, todėl 
stoja pramonė. Yra ir kka priežasts. 
Kraštas faktiškai nevaldomas. Ne 
Prezidentūra, ne Vyriausybė valdo ūkį 
valdo kraštą, o grupės tarpusavyje 
bes ipešanč ių  žm onių  valdo ir 
Prezidentūrą, ir Vyriausybę. Ką reiškia 
padūsavimai, kad teisėjas ne taip 
pasielgė, išteisindamas nusikaltę us. 
kad korupcija siekia valdžios viršūnes 
kai LDDP turi Seime absoliučią 
daugumą?

Dabar LDDP paralyžiuota, ji nr 
nieko daryti, tik verkšlenti, kaltinti į  
svarstyti Seime iki begalybės. Arba 
priiminėti vis naujus atsiskaitymų su 
žemdirbiais už produkciją jstatyn 
kuria is nuo lankia i prašoma 
monopolistų malonės...

Malonėkite atsiversti 3 p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

Ketvirta. Visiškai nepriimtinas 
konservatorių pasiūlymas ilgalaikj 
jmonlų, tarp jų ir žemės ūkio, įstaigų 
ir organizacijų turtą indeksuoti pagal 

1992 m. gegužės 1 d. struktūrą 
visu jo  nuvertėjimo koeficientu. 
Vykstant privatizavimo procesui, 
kapitalo struktūra iš esmės pasikeitė 
ir negalima grjžti prie to, ko jau 
nebėra.

Vyriausybės 1994 m. kovo 28 d. 
nutarimu Nr. 206 ilgalaikio turto 
indeksavimo koeficientai nustatyti 
priklausomai nuo to, kada šis turtas 
įsigytas, ir atsižvelgiant j tai, kad 
šalies pramonės ir kitų ūkio šakų 
gamybos apimtis, palyginti su 1991 
metais, sumažėjo apie 50 procentų. 
Todėl ilgalaikio turto efektyvumas 
irgi yra pusiau sumažėjęs, ir 
indeksuoti jj su visu nuvertėjimo 
koe fic ien tu , ku rj s ka ič iuo ja  
S ta tis tiko s  departam entas, 
ekonomiškai būtų neteisinga. Didelė 
dalis šalies ilgalaikio turto - pasenę 
jrenginiai irtechnologijos, kurie jau 
turėjo būti nusidėvėję, tačiau 
anks tesn ių jų  V yria usybų  
sprendimais buvo nuolat dirbtinai 
mažinamas pagrindinių priemonių 
nus idėvė jim as. P irm o jo  
indeksavimo metu Ilgalaikio turto 
n u s id ė vė jim o  sum os buvo  
m ažinam os 2 kartus, antrojo 
indeksavimo • 3 kartus. Taip buvo 
iškreipta pagrindinių priemonių tikroji 
vertė. Todėl Vyriausybės 1994 m. 
kovo 28 d. nutarimu Nr. 206 numatyta 
skirtingais koeficientais indeksuoti 
pradinę ir likutinę vertes, atitinkamai 
atskaitant priklausantj nusidėvėjimą. 
P erska ič iuo to  tu rto  prieaugis 
priskiriamas valstybiniam ir akciniam 
kapitalui, (registruotam pagal 1994 
m. balandžio 1 d. būklę.

Valstybinėms ir valstybinėms 
akcinėms jm onėms ilgalaikio turto 
indeksavimas yra privalomas, o 
privačiosios nuosavybės jmonėms 
yra reko m e n d u o ja m a  a tlik ti 
indeksavimą. Akcininkai turi patys 
reikalauti iš savo jmonės vadovų, 
kad jų ilgalaikis turtas būtų 
indeksuotas. Indeksavus jmonlų ir 
o rganizacijų  ilgalaikj turtą Ir 
atitinkamai kapitalą, indeksuojamos 
Ir akcininkų turimos akcijos, t. y. 
arba didinama jų nominalioji vertė, 
arba didinamas turimų akcijų 
skaičius, todėl akcininkai jokiu būdu 
nenukentės.

Todėl visiškai nesuprantama, kuo 
remdam asis G, V a gno rius

dabartinės Vyriausybės nutarimą 
dėl ilgalaikio turto indeksavimo 
vadina “ dar viena sąmoninga 
žmonių apgaule", "jžūlia savivale’ 
kodėl, jo  nuomone, atstatyta turto 
vartė "atitenka ne turto savininkams, 
t. y. tikriesiems akcininkams ar 
valstybei, bet nekonstituciniu būdu 
šis turtas perduodamas "grupelei 
draugų", kurie pastaruoju metu 
neteisėtai įsigyja jmonių akcijas ar 
k ita ip  savinasi svetim ąją  
nuosavybę". Artai ne siekimas bet 
kuriomis priemonėmis diskredituoti 
dabartinę Vyriausybę, suklaidinti 
Lietuvos žmones.

P e nkta . A nksč iau n ieko 
nenuveikę ir nejvykdę savo 
įsipareigojimų gyventojų indėliams 
nud infliacijos apsaugoti, dabar 
konservatoriai minėtojo įstatymo 
projekte (4 straipsnio 6 punktas) 
siūlo iš Lietuvos Respublikos 
valiutos rezervo skirti iki 6 mln. JAV 
doleriųfizinių asmenųvaliutiniams 
indėliams, laikytiems buvusios lo s 
TSRS ekonominių ryšių su užsieniu 
banko Lietuvos skyriuje, visiškai 
kom pensuo ti. Tai v ilio ja n tis  
pasiūlymas. Tačiau šia proga 
norėtųsi paklausti G. Vagnorių, 
kodėl jo  Vyriausybė, ketinusi 
kom pensuo ti nuve rtė jus ias 
gyventojų santaupas, neišsaugojo, 
kol bus įvestas litas, o iššvaistė 5 
mln. JAV dolerių, kai Kanadoje iš 
kompanijos “Asmar" buvo nupirkla 
niekam nereikalingų medicinos 
jranklų! G. Vagnoriaus Vyriausybė 
nieko nepadarė, kad būtų sugrąžinti 
iš TSRS ekonominių ryšių su 
užsieniu banko 148,9 mln. JAV 
dolerių fizinių ir juridinių asmenų 
indėlių, iš jų 95 mln. JAV dolerių, 
sukauptų Klaipėdos valstybinės 
naftos įmonės rekonstrukcijai, nors 
tam buvo galimybių. O kiek 
iššvaistyta lėšų įsigyjant ginklus ir 
darant kitas valiutos išlaidas krašto 
apsaugos sistemoje ir Vadovybės 
apsaugos tarnybo je . Se im o 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
komisija nustatė, jog G. Vagnoriaus 
Vyriausybės darbo metu net 
keliasdešimt milijonų JAV dolerių 
buvo neteisėtai paskirstyta negavus 
Aukščiausiosios Tarybos sutikimo. 
O juk visas šias sumas buvo galima 
sukaupli nuvertėjusiems indeliams 
kompensuoti.

Malonėkite atsiversti 3 p.

Vienintelis kelias - 
gauti lengvatinius 

kreditus
Akcinėje bendrovėje 

"Verpstas” šiuo metu 
turėtų dirbti apie 1200 
žmonių, tačiau dauguma 
“ilsisi”. Darbininkai dar 
nėra gavę atlyginimų už 
vasario mėnesį, “Verpsto” 
kasoje, anot direktorės, tik 
du litai. Kodėl taip?

Koresp. Anksčiau “Verpstas” 
buvo pagrindinis moterų ir valkų 
puošėjas. Mielai Jūsų numegztus 
drabužius nešiojo Ir vyrai. O dabar, 
ar reikalinga Jūsų produkcija 
Lietuvos žmonėms?

R. Ščeponavičlenė. Kad mes 
nelabai reikalingi, manau, aišku. 
Produkcijos išvežti kitur dabar 
negalime. Viršutinio trikotažo fabrikų 
Lietuvoje labai daug. Vien Šiauliuose 
kiek! Be mūsų "Asta" ir "Liūtas" 
mezga.,.

Koresp. Žodžiu, turite nemaža! 
konkurentų.

R. Ščeponavičlenė. Jie visada 
buvo, tačiau pogrindyje, Dabar 
legalizavosi, nors kai kurie tebeliko 
pogrindy... Mes, didieji fabrikai, 
daugiau kaip pusę savo produkcijos 
išveždavome Į buvusios Sąjungos 
respublikas.

Koresp. Kodėl dabar negalima 
Išvežti | Rusiją ar Ukrainą?

R. Ščeponavičlenė. Dabartokia 
jau šių valstybių muitų politika, jvežil 
į šias ar kitas tolimesnes respublikas 
mums labai brangiai kainuoja: muito 
mokestis - apie40 proc, produkcijos 
vertės. Po to  dar uždeda pridėtinės 
vertės mokestį ir prekybinį antkainj, 
Kas tuomet gali pirkti mūsų trikotažą?

Koresp. Tai kaip gyvenate?
R. šče p o n a v ič le n ė . Labai 

nesmagiai. Jei nors Lietuvoje būtų 
išlikęs pirkėjasloks pat, koks buvo..! 
Mes visuomet orientavomės j vidurinį 
žmonių sluoksn|. Pas mus žmonės 
tiesiog skursta Neturi pinigų. O labai 
turtingiems mūsų produkcijos 
nereikia.

Koresp. Liūdna. Produkcija 
neperkama, todėl "Verpstui"  
daugumos darbininkų nebereikia?

R. Ščeponavičlenė. Situacija 
sudėtinga Manau, kad didelės

gam ybos tikrai 
nereikia. Todėl ir 
daugumos darbo 
vietų nereikia. Pirmiausia atleidžiami 
pensininkai, beje, darbingi žmonės. 
Tą darome pagal Įstatymą. Klek 
galima, jo  laikomės. Aišku, būtų 
geriausia  ž iū rė ti j  da rb in inko  
kva lifikac iją , bet la ikom ės 
žmogiškumo normų.

Koresp. Susidaro {spūdis, kad 
dauguma žmonių ‘Verpste” laikomi 
iš gailesčio?

R. Ščeponavičlenė. Pasakysiu 
atvirai: mes dvejus metus iš gailesčio 
laikėme žmones. Mes tikėjome, kad 
kaip nors susitvarkysime ir galėsime 
ats igauti.' Skaudūs žodžiai "iš  
gailesčio", nes mūsų žmonės čia 
dirbo daugiau nei po dešimt metų. 
Dauguma ir dvidešimt, ir trisdešimt. 
Iš kitos pusės, gal žmonės būtų jau 
susiradę darbą kitoje vietoje. Dabar 
aišku, kad išsaugoti tiek darbo vietų,

INTERVIU SU AKCINES 
BENDROVĖS 
“VERPSTAS” 

GENERALINE 
DIREKTORE RAIMONDA 

ŠČEPONAVIČIENE
Koresp. N eprarandai^

optimizmo?
R. Ščeponavičlenė. Ruošiarr 

bznio planą kurio pagrindas - įrengimtl 
pakeitimas. Su dabar stovinčiai« 
"Verpste" įrengimais Vakarų rinkai 
pasiūlyti nieko negalime n e to d :. T  
labai blogos techninės jų savybės! 
bet jie nenašūs ir žaliavos pataupo! 
Kol kas užsienio valstybėse s f  
produkcija konkuruoti negalime.

Koresp. Mąstote apie nauju! 
įrengimus?

R. Ščeponavičlenė. Ne. ApiJ 
naujus įrengimus mąstyti negalimej 
Mielai pasinaudotume paė 
Vakarų pasaulio įrengimais Vieninteli! 
kelias - gauti lengvatinius kreditus| 
bet verslui mažai jų skiriama.

Kalbėjosi 
B iru tė  KYBARTIENĖ

kiek yra dabar, mes jau 
negalėsima.

Koresp. O koks  
vidutinis Jūsų darbuotojų 
atlyginimas?

R. Ščeponavičlenė. 
Nedidelis. Tik apie du 
šimtus litų,

Koresp. Ar Ieškote 
rinkos kitur, Vakarų 
Europos šalyse?

R. Ščeponavičlenė. 
Mes Jau treti metai 
m ezgam e italam s, 
danams. Tačiau tik iš jų 
žaliavos.

Koresp.Taijau šiokia 
tokia Išeitis?

R. Ščeponavičlenė. 
Dabartinėje situacijoje -tai 
vienintelis darbas. Mes pigi 
daibo jėga Iš mūsų žaliavų 
num egztų d rabužių  
užsieniečiai neperka Mūsų 
žm onės ta ip  pat. 
Pavyzdžiui, je igu kiek 
ankstėliau mūsų firminėje 
parduotuvėje per dieną 
gaminių nupirkdavo už
1000 litų, tai d ab a r-lik  už
200, nors stengiamės. 
Vežiojame prekes po 
kaim o parduo tuves 
Žodžiu, ieškome pirkėjų, V ytau to  GELŽlNIO

AU SRO S ALĖJA
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LIETUVOS
RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS
PAREIŠKIMAS

Atkelta iš 2 p.
Dabartinė Vyriausybė kartu su 

Seimu ieško galimybių, kaip 
kom p e n su o ti g yven to jų  
prarastąsias santaupas. Seimas
1993 m. gruodžio 15 d. nutarimu 
Nr. 1-338 patvirtino gyventojų 
santaupų , sukau p tų  
valstybiniuose bankuose iki 1991 
m. vasario 26 d., indeksavimo
1994 metais tvarką ir nustatė, kad, 
p radedan t 1995 m eta is, 
kompensacijos gyventojams už 
indėlius bus skaičiuojamos ir 
mokamos atsižvelgiant j tai, kiek 
pinigų bus sukaupta Santaupų 
atstatym o ir kom pensavim o 
fonde. Š io fondo  nuostatus 
Se im as p a tv ir tin o  1994 m. 
balandžio 26 d. nutarimu Nr. 1- 
444, ir jis  yra form uojam as iš 
biudžeto lėšų, taip pat lėšų, gautų 
pardavus valstybės turtą jj 
privatizuojant ar parduodant 
valstybei priklausančias akcijas 
vertybinių popierių rinkose, ir 
dividendų, gautų už valstybės 
kapitalą akcinėse jmonėse, bei 
kitų šaltinių. Iki š. m. gegužės 1 d. 
Vyriausybė pagal galiojančią 
tvarką yra išmokėjusi daugiau 
kaip 108 mln. litų kompensacijų, o 
iki 1995 metų pradžios numatoma 
išmokėti dar apie 100 mln. litų.

Vyriausybė 1994 m. kovo 16 d. 
nutarim u Nr. 176 nusta tė  
gyven to jų  indė lių , tu rė tų  
buvusiosios TSRS ekonominių 
ryšių su užsieniu banko Lietuvos 
skyriuje, dalinio kompensavimo 
tvarką (analogiškas sprendimas 
buvo priimtas ir 1993 metais). 
Finansų ministerijai buvo skirta iš 
Vyriausybės rezervo fondo  1,2 
mln. JAV do le rių  ko m p e n 
sacijom s buvusiem s m inėto 
banko indėlininkams išmokėti. Iš 
šių lėšų iki š. m. gegužės 1 d. yra 
išmokėta 845 tūkst. JAV dolerių. 
Išmokėjus tai, kas numatyta, 
nusavintos lėšos 1081 asmeniui 
(iš bendro 2107 buvusių minėtojo 
banko indėlininkų skaičiaus) būtų 
visiškai grąžintos.

Be to, nusavin tų  indė lių  
grąžinimo klausimas aktyviai 
sprendžiam as d e ryb o se  su 
Rusija.

šešta , js ta tym o  p ro je k tu

norim a atgaline data pripažinti 
neteisėtais jm on ių  veiksm us 
d id inant js ta tln j kapita lą iš 
likutinio pelno ir kitais teisėtais 
būda is , n um a ty ta is  G. 
Vagnoriaus Vyriausybės darbo 
metu parengtuose ir priimtuose 
jstatymuose bei Vyriausybės 
nutarimuose.

Š iam e js ta tym o  p ro jek te  
nem aža ne a titik im ų  ir 
p r ieš ta rav im ų  g a lio jan tiem s  
L ie tuvos R e spub likos
Įstatymams, gausu netikslumų, 
ta ip  pat nuosta tų ,
reg lam entuojančių santykius, 
kurie negali būti šio jstatymo 
reguliavimo dalykas. Be to, pagal 
L ie tuvos R e spub likos
Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalj, 
š is  Įs ta tym a s ga lė tų  būti 
teikiamas kaip konstitucinis tik 
tuo atveju, jeigu jis  būtų jtrauktas 
j konstitucinių Įstatymų sąrašą, 
kurj nus ta to  L ie tuvos
Respublikos Seimas.

R em iantis  v isu o tin a i 
pripažintu valdžių padalijimo 
principu, tam  tikrų Vyriausybės 
veiksmų teisėtumo klausimus 
tu rė tų  sp rę s ti K o n s titu c in is  
Teismas, o ne siekiama juos 
spręsti referendumo keliu.

*  *  *

P a te ikdam a šj js ta tym o  
projektą, Tėvynės Sąjunga siekia 
ne atkurti teisingumą, o dar labiau 
supriešinti Lietuvos žmones, 
paralyžiuoti dabartinės Vyriau
sybės vykdom ą ekonomikos Ir 
socialinę politiką, sukelti chaosą 
krašto ekonomikoje, nuskurdinti 
žm ones ir tuo  diskred ituoti 
Lietuvos valstybę.

S u vokdam a š io s  akc ijos  
beprasm iškum ą ir absurd iš
kumą, L ietuvos Respublikos 
V yriausybė kviečia Lietuvos 
žm ones nesusivilioti Tėvynės 
S ą ju n g o s  p o p u lis tin ia is  
pasiūlymais ir nebalsuoti už šio 
js ta tym o  p ro jek tą . Savo 
gyvenimą galime pagerinti ne 
referendum ais, o kantriu ir 
kasdieniu visų mūsų darbu.

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė

1994 m. gegužės 10 d.

MAN GEGUŽES 9-OJI 
NE PERGALĖS 

ŠVENTĖ
M um s geg užės  devintoji buvo žinom a kaip 

pergalės diena. T ą  dieną, e idam as Pergalės  
aikšte, buvusio pam inklo žuvusiem s kariams 
vietoje mačiau padėtas gėles, besibūriuojančius 
karo veteranus, šventiškai nusiteikusius, 
atėjusius pagerbti ir prisiminti tuos, kuriuos 
karo audra sunaikino. Tai, žinom a, ir gražu, ir 
reikalinga.

Lietuvių tauta gal ir vienintelė, taip uoliai 
gerbianti kitataučius, juos globojanti, jų 
neišskiriami: jiems ir mokyklos, ir darželiai, 
kultūros skyriai, saviveiklos ir viskas, kas 
reikalinga žmogui, atsiskyrusiam nuo savo 
tėvynės.

Gegužės devintoji - sovietinė šventė, gal 
būtų galėjusi tapti ir mūsų tautos švente, jei, 
pasibaigus karui, sovietinė armija, iš dalies 
atsitraukdama iš Vokietijos, būtų išėjusi ir iš 
Lietuvos, palikdama Baltijos valstybes 
savarankiškas, nepriklausomas. Tačiau taip 
neįvyko.

1940 metais, ruošdamasi karui su Vokietija, 
Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Išformavo 
Lietuvos kariuomenę, išvežė, išžudė jos 
karininkus. Tūkstančiai Lietuvos žmonių su 
invalidais, seneliais, vaikais, nėščiomis moterimis 
atsidūrė Sibiro platybėse. Prasidėjus karui, 
atsitraukdama sovietinė kariuomenė kartu su 
vietos "aktyvistais” nužudė 18 kunigų. 
Budavonės miške ir Skaruliuose buvo 
organizuotas grupinis kunigų kankinimas ir 
žudymas.

Amžiais išliks Lietuvos istorijoje Stalino 
nusikaltėlių įvykdyti nusikaltimai Rainiuose, 
Ukmergėje, Raseiniuose ir kitose vietovėse.

Pergalės diena! Pasibaigus karui, pradėtas 
genocidas buvo toliau vykdomas. Masiškai 
vežami žmonės (labiausiai atmintina 1948 m. 
gegužės 22 d.), ardomas žemės ūkis, tremiami 
ūkininkai, o j jų vietas atvežami žmonės iš 
Sovietų Sąjungos. Šiai "procedūrai” buvo lemta 
ilgiau užsitęsti dėl aktyvaus partizanų judėjimo.

Dabar svarstomą ar blogai buvo. Juk klestėjo 
saviveikla: šventės, parodos, folkloriniai 
ansambliai ir kapelos. Kas apsukresnis, kas 
arčiau "katilo", tas ir valdiško buto neprašė, ir 
pėsčias nevaikščiojo.

Viešai buvo tyčiojamasi iš tikinčiųjų, dvasiškių, 
kurie bandė dar išsaugoti vos berusenančią 
ugnelę. Daugelis traukė pečiais, stebėjosi: juk 
ne duoną atėmė, neleidžia - ir nereikia.

Sovietiniu laiku patikrinti soc. lenktyniavimo rezultatų 
buvome išvykę pas apdailininkus j Jelgavą. Ir ką gi - 
Apdailos darbų valdybos koridoriuose neradau nė vieno 
latviško skelbimo, instrukcijos, informacijos. Viskas 
rusiškai! Pas mus, Lietuvoje, daugelis dokumentų taip 
pat buvo tik rusų kalba.

Taip dingo ne viena Rusijos platybėse egzistavusi 
tauta. Šiandien daugeliui sunku įrodyti, kad panašus 
likimas laukė ir mūsų tautos. Anot V. Rimkaus, “turėjome 
išgaruoti tartum lašas". Keisčiausia, kad tai prisiminus 
sakoma, jog čia nieko blogo, nesvarbu su kuo, svarbu, 
kad visko būtų. Klausydamasis tų kalbų, pradedi galvoti, 
kaip, per pusamžj užliūliuoti sovietinio "gerumo", ir 
šiandien negalime atsitokėti, atsibusti, apsivalyti, kad 
galėtume pradėti naujai gyventi.

Krikščioniškosios dvasios vedami, mes atleidome ir 
atleisti galime, jei bendrose gretose dirbtume gerovei 
tos žemės, kurioje gyvename. Dabar daugelioveteranų 
akys nukreiptos j rytus, svajojant atkurti sovietinę 
"demokratiją". Ir televizijos laidoje A. Ruckojus minios 
priekyje tarp raudonųjų plakatų priminė ne šventę, o 
1940 metų okujjaciją.

Vladas RAVKA

Ką pridengė krūtine Prezidentas?
Atkelta Iš 2 p.

Todėl o p o zic ija , būdam a  
Pozicijoj, turi Jaustis šeimininku, 
lr's rūpinasi Lietuva...
Nėra šiandien dar nei kairiųjų, nei 

■šiniųjų partijų. Yra tiesiog blokas, 
ris si0kia demokratijos, ir senosios 
menklatūros blokas, kuris iš esmės 
remia nei t ik ro s io s  r in ko s  
onomikos, nei tikrųjų reformų.
Mes i valdžią nesiveržiame. Kai 
ls kaltina, kad savo ekonominiu 
^endumu norime patekti j valdžią, 

atsakom e: m es j va ld ž ią  
Aržiame, mes net viską darysime, 
dar bent metus ši valdžia pabūtų, 
dažnas keitimas ir kliudymas 

utlnai a ts isk le is ti sena ja i

nomenklatūrai pavojingesnis už 
buvusios komunistų partijos valdymo 
p u sm e tj a r m etus. Žm onėm s 
Įrodinėjamą kad štai tie jau yra neblogi, 
nes jie jau prisivogė ir daugiau 
nevogsią...

Pareiškimas, kad referendumas 
destabilizuoja padėtj, irgi tik 
politinis žaidimas?

Padėtis destabilizuojama dabar, 
kai atim am os santaupos, akcijos, 
plėšiamas valstybės ir bendrovių 
turtas. Kai bandant pusvelčiui perimti 
kokią jm onę , darom i dirbtiniai 
b a n k ro ta i, d irb tin a i m ažinam a 
gamyba. Tada mažėja ir darbo vietų, 
ir atlyginimai.

Konstitucinis ekonominis {statymas

jokiu būdu neapsiriboja vien tik indelių 
atstatymu. Tai p irm iausia yra 
Įstatymas, kuris privers sutvarkyti 
finansus, formuos tokius turtinius 
santykius, kurie skatins didinti gamybą 
ir pajamas, išlaikyti darbe vietas. Šis 
{statymas taip pat numato stiprinti 
teisėtvarką pirmiausia šalinti giliąsias 
priežastis, te ik iančias socia linę 
nusikalstamumo bazę. Kai jaunas 
vyras pajėgia uždirbti tik 10-30 dolerių 
per mėnesj, o  kartais ir nieko, surasti 
nusikaitimo vykdytoją labai lengva.

K aip  p raktiška i Tėvynės  
Sąjunga s iū lo kompensuoti, 
atstatyti gyventojų santaupas?

Po to, kai Vyriausybė priėmė 
nutarimą iš dalies indeksuoti iigaiaikj 
jm o n ių  turtą, iša iškė jo , kad 
neprivatizuoto valstybės turto liko

už 16 mlrd. litų. Indėliams atstatyti 
reikia apie 8 mlrd. Pusę tų indėlių, t. y. 
apie 4 mlrd. itų, galima surinkti grynais 
pinigais, pardavus vien tik Mažeikių 
naftos jmonę. Todėl šiame jstatyme 
numatyta dalj tokių paklausių objektų 
parduoti už konvertuojamą valiutą ir 
surinkti piniginj fondą grynais pinigais 
tam atvejui, jei tikrai vienu momentu 
atsirastų norinčių pasiim ti Indėlius, 
šiaip galima prognozuoti, kad norinčių 
pasiimti indėlius neturėtų būti daug, 
pasiim tų gal net mažiau nei naujai 
jnešama.

Numatome ir tokj variantą, kad 
žmonės bus raginami pasiimti pinigus, 
nors sunku jsivaizduoti, kad jie per 
mėnesj ar savaitę tuos pinigus 
pravalgytų. Net jei ir pasiims, vėliau 
tuos pinigus padės j kurj nors banką.

Mes numatome keleto milijardų litų 
fondą, kuris būtų kaupiamas, 
pa rdavu s d id ž ia u s ią  pak lausą  
turinčius objektus. Kita pusė, t. y. dar 
4 mlrd. litų, • kiti penki valstybiniai 
objektai ir akcijos (parduodant pagal 
sutartis su Taupomuoju arba kitu 
banku), konkrečios jm onės arba tų 
jm onių akcijas. Pagaliau dalj tos 
sumos sukauptume iš dabar neteisėtai 
privatizuotų, perrašytų jmonių, kurios 
pagal šj {statymą privalės kompensuoti 
vienokiu ar kitokiu būdu paimtą 
valstybės turto dalj.

Pabaiga. Pradžia Nr. 38.

(perspausdinta ift 
"Lietuvos aido")
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Manoma, jog pirmoji daržovė, kurią 
žmogus ėmė valgyti, buvo iš ankštinių 
giminės. Pupų randama senovės žmonių 
gyvenvietėse. Tačiau j jas žiūrėta jvairiai. 
Senovės Egipte pupas buvo draudžiama 
valgyti žyniams. Juodas dėmeles ant baltų 
pupų žiedų egiptiečiai manė esant mirties 
žyme, o pačias pupas - jos simboliu, 
todėl žiūrėta j jas su prietaringa baime.

Tuo tarpu romėnai pupas mėgo, net 
jų  pavadinimas "taba" reiškia "m aistą'1, 
"valgj". Kasmet romėnai, išrinkti teisėjais, 
privalėjo surengti šventę, kurios metu 
važinėdavo po miestą ir saujomis berdavo 
pupas j minią.

Nuo senovės laikų Vakarų Europoje 
išliko paprotys Naujųjų metų šventei kepti 
pyragą su pupa. Tas, kuriam tekdavo 
gabalas su pupa. tapdavo "pupų 
karaliumi" ir vadovaudavo šventei. Pyragą 
pjaustydavo ne JSati šeimininkė, o mažas 
vaikas, dažniausiai berniukas.

Vokiečių ir prancūzų valstiečiai nuo 
seno Naujųjų metų šventėms patiekdavo 
tokj desertą - po morką kiekvienam svečiui. 
Tikėta, kad, suvalgęs morką, visus metus 
būsi sveikas, š is  paprotys ne toks jau 
paikas - juk morkos tikrai sveika valgyti, 
o tos, naujametinės, dar būdavo iš rudens 
laikomos meduje.

*
Graikai petražoles laikė liūdesio 

simboliu. Sutikti žmogų, nešantj petražoles, 
buvo kur kas baisiau, nei leisti juodai 
katei perbėgti kelią.

Tuo tarpu salierai buvo garbinami 
panašiai kaiplaurai.Salierųgirliandom is 
graikai puošė namus, o  vainikais puošėsi 
patys. Beje, Jekaterinos II dvariškiai, 
mėgdžiodami graikus, užsidėdavo ant 
galvų salierų vainikus.

Salierai laikyti ištvermingumo, energijos 
ša ltin iu . Ja is  še rdavo  ž irg u s , 
dalyvaujančius iškilmėse. Tačiau valgyti 
salierus nei antikos laikais, nei viduramžiais 
nebuvo jprasta.

Senovės Kinijoje derlingumo ir  turto 
simbolis buvo žirniai.

Tikriausiai visi žino pasaką apie 
sumanųjj valstietj ir tinginę mešką, kuriai 
teko javų šaknys ir ropių lapai. Tačiau 
kam valstiečiui reikėjo tiek ropių? Pasirodo, 
jog saldžiosios ropelės buvo labai 
paplitusios, kol europiečiai neturėjo bulvių. 
Ropes valgė ir virtas, Ir, žinoma, žalias.

Romėnai taip pat labai mėgo ropes, - 
jie  iš užkariautųjų tautų reikalavo ropių 
duoklės. Būtų gerai, kad ir mes šioms 
daržovėms (bei griežčiams) rastume vietos 
darže. Bulvės jų tikrai neatstoja.

Česnakas-viena seniausiųjų daržovių, 
augintų įvairiose valstybėse dar prieš 
mūsų erą. Pirmosios žinios apie jj pasiekia 
mus iš senojo Egipto (apie 5 tūkstant
mečius prieš mūsų erą). Manoma, kad 
šis augalas kilęs iš Vidurinės ir Pietvakarių 
Azijos, iš kur pateko j senovės Graikiją, 
Romą, Kiniją, Indiją. Užrašai ant senosios 
Hizos piramidės tvirtina, kad česnakas 
yra tiesiog unikalus dieviškasis augalas. 
Senovės Romoje česnako duodavo ka
riams, nes manyta, kad pakyla jų narsa ir 
kovingumas, o graikai česnaką vertino 
kaip jausmus žadinančią priemonę. Vidu
ramžiais česnaką naudojo ir kaip amuletą, 
gelbstint! žmogų nuo įvairiausių negandų.

Daug česnako auginama ir vartojama 
Afganistane. Senieji gyventojai tvirtina, 
kad česnakai mažina nuovargį, todėl 
dažnai jų  pasiima kopdami j kalnus.

ponia JADVYGA
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Filharmonllos salėje (Aušros 
ai. 15) gegulės 24 d. 19 val. 
MUZIKOS ŽVAIGŽDŽIŲ
abonementinis koncertas: 
Vladimiras Prudnikovas (bosas), 
Juozas Rimas (obojus). 
Koncertmeisterės ■ Nijolė Ralytė ir 
Alfreda Rimienė. Bilietai parduodami 
koncerto dieną nuo 17 vaI. iki 
koncerto pradžios.

P A R O D O S
Paroda “ PAS”  - Augustinas 

Beinaravičius, Patricija Jurkšaityta 
ir Saulius Mažylis (Vilnius);

II “ Aušros" muziejaus rūmuose
(Vytauto g. 89) paroda "Pinigai 

Lietuvoje"

I “Aušros" muziejaus rūmuose 
(Aušros ai. 47) Laimos Jasiūnienės 
tekstilės darbų paroda;

Fotografijos muziejuje prancūzų 
spalvotų fotografijų paroda bei 
kauniečio Eva ldo Butkevičiaus 
fotoaktų paroda;

“Laiptų” galerijoje (Mokytojų 
namuose) veikia paroda “ Laiptams 
- dveji";

P. Višinskio v iešosios  
bibliotekos kraštotyros skyriuje -
Z. Gėlės 100 metinėms skiria paroda 
"Aš širdužę dainiaus turiu";

C 6 VI bibliotekoje -  filiale 
(Vilniaus g. 25) veikia Birutės 
Kuicienės tapybos darbų paroda 
"Moteris, kurią aš žinau", Artūro 
Semonavičiaus medžio dirbinių

paroda.
Iki birželio 13-osios dienos 

bu lva ro  parodų v itr in o je  
eksponuojami karikatūristų darbai. 
Tai Lietuvoje ir užsienyje gerai 
žinoma tarptautinė karikatūristų 
paroda "VELOCARTOON"

Šiaulių pedagoginio instituto 
Dailės fakulteto rūmuose (Aušros 
ai. 50). atidaryta instituto studentų 
darbų paroda-pardavimas.

Firma parduoda dyzelinį kurą,
A - 76 benziną; gali pristatyti į vietą.

Atsiskaitymo formos  -  įvairios.
Telef. Radviliškyje (8 292) 53269 

nuo 9  iki 11 val.

Jūs norėtumėte prenumeruoti “ 
Aušros alėją”?

Prašome! Laikraščio prenumeratą 
III ketvirčiui priima įmonė 

•Tvarka” (informacija telefonu 56784).
Kaina vienam mėnesiui - 2,50 Lt, o trims - 7.50 Lt. 

Mūsų laikraščio prenumeratą priima ir Šiaulių, 
Akmenės, Kelmės, Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo 
paštai. Prenumeruojantiesiems “Aušros alėją" pašte 

kaina 1 mėnesiui - 2,70 Lt.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, gegužės 24 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40; 

9.10; 18.00; 18.10; 18.40 Žinios.
9.40 Videofilmas “Giminės". 13 

18.50 Vaikams. 19.30 F.
Interliudija". 19.55TV anonsas.

20.00 Dok. f. 20.10 Valstybė ir 
pilietis. 21.00 Panorama. 21.35  
Videofilmas “Giminės". 14 s.
2 2 .2 5  Videospektaklis  
"Zooparke". Skirta aktoriaus R. 
Butkevičiaus 60-mečiui. 23.50  
Žinios. 0.10 F. ‘‘Paklydėlio 
sugrįžimas".

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 

10.00; 16.00; 19.20; 21.30;
23.55 Anglų k. pamokėlės. 9.30 
F. "Budinti vaistinė”. 10.05 Ryto 
žurnalas. 15.00 Sportas poilsiui. 
17.20 Anim ac. filmai. 17.55  
Gegužinės pamaldos. 18.30 F. 

Budinti vaistinė". 19.00  
Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 
F. "Santa Barbara". 20.30  
Vitrina. 20.40 Žinios. 20.45 CNN  
naujienos. 21.33 Profesorė M. 
Gimbutienė. 22.15 F. “Kortų 
namai”. 24.00 Muzika. 

OSTANKINO TV 
17.50F. "Skilimas". 7s. 18.45 

Iš pirmų rankų. 18,55 Tema.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 
20.00; 23.10 Naujienos. 20.45 
Bomond. 21.00 Koncertas slavų 
raštijos ir kultūros dienai. 22.30  
Pranašai. 23.20  Spaudos  
ekspresas. 23.30 Akademija.

Trečiadienis, gegužės 25 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40; 

18.00; 18.10; 18.40 Žinios. 9.10 
Videofilmas “Giminės". 14 s.
18.50 Vaikams. 19.30 Kauno 
jazz festivalyje. 19.55 TV  
anonsas. 20.00  Šeši

kontinentai. 20.30 F. “Šuns 
namas”. 13 s. 21.00 Panorama. 
21.35 Videofilmas “Giminės”. 
15 s. 22.25  TV žaidim as  
"Paskutinis šansas". 22.55  
Terra musica 23.35 Žinios.
2 3 .55  30-asis Poezijos 
pavasaris. 24.00 F. “Sensacija".
4 d.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30; 9.35;

16.00; 19.20; 21.30; 23.30 Anglų 
k. pamokėlės. 15.00 Sportas 
poilsiui. 17.20 Animac. f. 17.55 
Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 
F. "Santa Barbara". 20.25TELE- 
3 informacija. 20.35 Žinios. 
21.33 Laisvas žodis. 22.00 F. 
"Pretenzingas ir žydras", 23.35 
Muzika.

OSTANKINO TV
17.55. F. “Skilimas". 8 s.

18.55 E. Riazanovo autorinė 
programa. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00; 22.55  
Naujienos. 20.45 Vagonas 03.
20.55 Prarasto beieškant. 21.35 
F. “Anastasija”. 1 s. 22.45 
Spaudos ekspresas. 23.05  
Gyvenimo aprašymas. 23.35 
Muzikine eksperim entinė  
programa.

K etv irtad ien is , g eg u žės  26
d.

LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40; 

18.00; 18.10; 18.40 Žinios. 9.10 
Videofilmas "Giminės”. 15 s.
18.50 Vaikams. 19.30  
Krikščionio žodis. 19.40  
Vyriausybė nutarė... 19.55 TV 
anonsas. 20.00 Katalikų TV 
studija. 20.30 "22". 21.00  
Panorama. 21.35 Videofilmas 
"Giminės". 16 s. 22.35 Konrado 
kavinė. 23.40 Vakaro žinios.

2 4 .00  30-asis Poezijos  
pavasaris. 0.05 F. “Anapus 
tikrovės" - "Žudiko instinktas", 
“Tėvo nuodėmė".

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 

10.00; 16.00; 19.20; 21.30;
23.40 Anglų k. pamokėlės. 8.45 
F. “Santa B arbara” , 15.00  
S portas poilsiui. 17.25  
Gegužinės pamaldos. 17.55 
Auto- ir motosporto pasaulyje.
18.30 Panevėžio TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.35 
F. “Santa Barbara". 20.25  
Vitrina. 20.35 Žinios. 21.33  
Kelionių žurnalas. 22.00 F. "Ne 
ta dėžė”. 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
17.55 F. “Skilimas". 9s. 18.55 

Kino panoram a. 19.40  
Labanakt, vaikučiai. 20.00;
22.55 Naujienos. 20.45 Loto 
“ Milijonas". 21 .15  "N uo  
Leščenkos iki Leščenkos”.
22.45 Spaudos ekspresas.
23.00 Futbolas. Draugiškas 
susitikimas. Danija-Švedija.

SAT 1
Antradienis, gegužės 24 d.
16.25 F. "Alfas". 17.00 F. 

"Atskalūnai". 18.00 "5x5". 
Viktorina. 18.30 Regioninė  
programa. 19.00 "Lošk va 
bank!” 20.00 Žinios. 20.19  
Sporto naujienos. 20.30  
"Laimės ratas". 21.15 F. "Kalnų 
gydytojas". 22 .15  F. 
"Sąmokslininkai”. 23.15 U. 
Mejeris: "Nesutinku!".

Trečiadienis, gegužės 25 d.
16.25 F. "Alfas". 17.00 F. 

"Tikrasi Q". 18.00 “ 5X5". 
Viktorina. 18.30 Regioninė  
programa. 19.00 "Lošk va 
bank!" 20.00 Žinios. 20.19  
Sporto naujienos. 20.30  
"Laim ės ratas". 21.15  F. 
"Motinos širdis". 23.20 F. 
"Hanteris",

Ketvirtadienis, gegužės 26

d.
16.25 F. "Alfas”. 17.00 F, 

"Suaugę vaikai". 18.00 "5x5' 
Viktorina. 18.30 Regioninė 
program a. 19.00 "Lošk va
bank!” 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 
"Laim ės ratas” . 22,16
Tiesioginė la ida su M.
Šreinemakers. 0.30 F. "Kainų 
žmonės".

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, gegužės 254
19.00  Programa. Žinios. 

19.10 F. “Taip pasaulis sukasi”.
19.55 Pasaulio naujienos. 20.10 
F. "Taip pasaulis sukasi”. 21.00 
Kelionėj gamtą. 21.30 LKLifLLF 
apžvalga. 22.00  Baltijos
naujienos. 22.15 CNN valanda. 
23.15-1.15 F. "LolaMontes

Litpoliinter
Antradienis, gegužės 24 d.
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Rock 

Hudson". 10.30 Ostankino TV 
transliacija. 24.00 F. 'Vaikas 
naktj".

Trečiadienis, gegužės 25 d,
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. 

“Kovingumo kryžkelė”. VI d. 9.50 
Ostankino TV retransliacija 23.55 
F. "Lėta mirtis".

Ketvirtadienis, gegužės 26
d.

7.00 Ryto ratas. 9.00 F. 
"Kovingumo kryžkelė”. VII d. 9.50 
Ostankino TV retransliacija.n i0 
F. "Fatališkoji Lolita”.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Antradienis, gegužės 24 d
19.00 F. "Kas ši mergina

20.30 F. "Trumpos istorijos".
Trečiadienis, gegužės 25 d,

■ ‘ 0  Animac. t- 'Aštrus 
20,15 F. ‘Vunderkindas 

'Naktiniai kariai"

19.00 
galas' 
21.50 F

d.

.D U  T . rVčUVUIIiai

Ketvirtadienis, gegužės

19,00 F. "Delensi sankryža

20.30 F. "Pjautynės Los Andre
22.00 F. "Galvosūkis iš kūnų
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