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1 straipsnis. įstatym o paskirtis
Ats ižve lg ian t j tai, kad:
1) L ie tuvos R espub likos Aukščiausiosios. 

T a rybos  n u ta r im a i ir L ie tu v o s  R e s p u b lik o s  
įstatymai d raudž ia  išva ls tyb in ti jm o n ių  bei kitą 
va lstyb in į tu rtą  ir keisti įm o n ių  sta tusą  k ita ip , negu 
nustatyta pagal p riva tizav im o  įs ta tym us, tačiau 
nuo 1993 m etų d a uge lis  v a ls tyb in ių  ir va ls tyb in ių  
a k c in ių  įm o n ių  y ra  be  p r iv a t iz a v im o  
p e rre g is tru o ja m o s  į a k c in e s  b e n d ro v e s  
užda rąs ias  akc ines bendroves), o  neretai, siek ian t 
pasisavinti sve tim ą turtą , d irb tin a i s tabdom a 
gam yba ir įm onės s tum iam os į  bankrotą;

2) n uo  lito  įve d im o  iki š io l nea tsta tyti L ietuvos 
R espublikos p ilieč ių  ir  asm enų, nu o la t gyvenanč ių  
L ie tuvos R e s p u b lik o je  (to lia u  v a d in a m a  - 
gyventojai) indė lia i, sukaupti L ie tuvos bankuose 
ik ' 1991 m. vasario  26 d., be i kitos indė liam s 
prilygintos lėšos;

3) jm on ių , įs ta igų  ir o rgan izac ijų  ilga la ik is 
turtas, dė l in fliac ijos  nuvedė jęs deš im tis  kartų, nuo  
(992 m. gegužės 1 d. v is iška i nebebuvo

Indeksuo jam as, o paga l L ie tuvos R espublikos 
Vyriausybės 1994 m. kovo  28 d. nustatytą 
indeksav im o  tv a rk ą  v a ls ty b ė s  ir  a n ksč ia u  
sukauptas akc in is  kap ita las lieka  nuvertintas, 
dešim tm ečiais užd irb tas  įm o n ių  tu rtas atitenka 
n e te isė ta i ja s  p r iv a t iz a v u s ie m s  ar 
perregistravusiem s asm enim s, dė l to  gyvento ja i 
g ili prarasti indė lius  ir akcijas,

šis konstituc in is  įsta tym as nustato neteisėtai 
orivatizuotų va ls tyb in ių  ir va ls tyb in ių  akc in ių  
monių va ls tyb in io  kap ita lo  a tstatym o ir to lesn io

Tėvynės Sąjunga siūlo referendumu priimti konstitucinį įstatymą 
“Dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei 

pažeistos teisėsaugos”
Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCINIS 

ĮSTATYMAS
1994 m. d. Nr. Vilnius

DĖL NETEISĖTO PRIVATIZAVIMO, 
NUVERTINTŲ INDĖLIŲ IR AKCIJŲ BEI 

PAŽEISTOS TEISĖSAUGOS
nega li įte is in ti ar p ripaž in ti te isėtu va ls tyb in ių , 
va ls tyb in ių  akc in ių  įm on ių  statuso pake itim o arba 
jų  įs ta t in io  k a p ita lo  p e rre g is tra v im o , je ig u  
va ls tyb in is  tu rtas nebuvo privatizuotas paga l 
L ie tuvos R espub likos va ls tyb in io  tu rto  p irm in io  
priva tizav im o , L ie tuvos Respublikos žem ės ūkio  
įm o n ių  priva tizav im o. Lietuvos Respublikos butų 
priva tizav im o  įsta tym us, Lietuvos Respublikos 
la ik iną jį įs ta tym ą "D ė l darbuoto jų  privataus 
kap ita lo  kaup im o va ls tyb inėse įm onėse" bei

priva tizuo jam ų jm on ių  akc ijų ", be t v iešai nebuvo 
priva tizuo ta  arba buvo p riva tizuo ta  mažiau ka ip 30 
p ro ce n tų  įm o n ė je  tu r im o  v a ls ty b in io  k a p ita lo , 
parduodam os viešo  akc ijų  pasirašym o būdu , ta ip  pat už 
la isvai konvertuo jam ą va liu tą  (reng ian t konkursus, 
parduodant akc ijų  paketą aukcione) a rb a  šio  įs ta tym o 4

stra ipsny je  num atyta is atvejais perduodam os 
bankam s.

2. Indeksavus va ls tyb in ių , va ls tyb in ių  akc in ių  
įm o n ių  be i k itok į va ls tyb in į tu rtą  fak tin iu  kainų 
p a d id ė jim o  koefic ientu, kurį ske lb ia  S tatistikos 
d e p a rta m e n ta s  p rie  L ie tuvos  R e s p u b lik o s  
Vyriausybės, va ls tyb in is  turtas priva tizuo jam as 
n e ta ik a n t p in ig ų  k v o tų . įs ig a l io ju s  š ia m  
k o n s titu c in ia m  įs ta ty m u i, p a g a l js ta tym u s , 
reg lam en tuo janč ius įm o n ių  d a rbuo to jų  p irm enybę 
išp irk ti įm o n ių  turtą , ga li bū ti įs igy jam a ne daug iau  
ka ip  50 procentų  p riva tizuo jam o va ls tyb in io  
kap ita lo  (akcijų).

3. Igna linos va ls tyb inė  a tom inė  elektrinė, 
L ie tuvos va ls tyb inė  energe tikos s istem a (jos 
įm onės  ir ob jekta i), B iržų va ls tyb inė  naftos 
transpo rto  įm onė  "N a fto tiek is ", V alstyb inė įm onė  
“ L ie tuvos d u jo s", K la ipėdos va ls tyb in is  jū rų  
p re kybos  uostas, K la ipėdos va ls tyb in is  jū rų  
žve jybos  uostas, Va ls tyb inė  įm onė "L ie tuvos  
g e le ž in k e lia i’ ’, V iln ia u s , K auno  ir Z o k n ių  
aerouosta i, k iti aerodrom ai, L ie tuvos rad ijas ir 
te lev iz ija , L ie tuvos rad ijo  ir  te lev iz ijos  centras gali 
b ū ti p riva tizuo jam i tik  L ie tuvos R espublikos Seim o 
nu ta rim u, priim tu  d a ug iau  ka ip  pusės v isų  Seim o 
narių  balsų daugum a.

M alonėkite atsiversti 4  p.

Priėmus šį konstitucinį įstatymą, bus
1. kom pensuojam os gyventojų santaupos, 

buvusios Lietuvos bankuose 1991 m. vasario  
26 d., jas padid inant ne m ažiau  1 00  kartų , t. y. 
išmokant už kiekvieną sutaupytą rubl| po vieną
litą;

2. p ad id in to s  ne m ažiau  1 0 0  kartų  
valstybinio gyvybės bei pensijų draudim o  
įmokos, sutaupytos iki 1991 m. vasario  26  d.;

3. p ad id in to s  ne m ažiau  1 00  k artų  
vienkartinės param os sum os asm enim s, 
nukentėjusiems kovose u ž  Lietuvos laisvę  
1991 m. sausio 11-13  dienom is ir vėliau;

4. padidintos ne m ažiau 100 kartų politi
niams kaliniam s ir trem tin iam s grąžintino turto  
atlyginimo sum os, priskaičiuotos iki 1 992  m. 
liepos 1 d.;

5. padidintos ne m ažiau  15 kartų grąžintino  
lurio vertės atlyg in im o sum os, priskaičiuotos  
politiniams kaliniam s ir trem tin iam s po 1992 m.
liepos 1 d.;

padidintos ne m ažiau  20  kartų lėšos, 
gautos u ž  parduotus valstybei gyvulius bei 
paukščius ir pervestos j atskiras indėlių

sąskaitas arba atskiras atsiskaitom ąsias  
sąskaitas Lietuvos taupom ojo banko ar 
Lietuvos žem ės ūkio banko įstaigose pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 
sausio  31 d. nutarim ą “ Dėl gyventojų  
skatin im o parduoti valstybei gyvulininkystės  
produktus žiem os ir pavasario m ėnesiais” ;

7. panaikinti neteisėto  privatizavim o  
p adarin iai ir a tstatyta valstybei priklausančio  
turto ir akcinio turto  vertė;

8. steigiam os specialios grupės Lietuvos 
Respublikos prokuratūroje, valstybės kont
rolės departam ente, V idaus reikalų m inisteri
jo je kovai su nusikalstam um u sustiprinti;

9 . Vyriausybės nustatyta tvarka 1994-1999  
m e ta is  S avan o riško ji k raš to  apsaugos  
ta rn y b a  p a n a u d o ja m a  ko v a i su 
n u s ika ls tam u m u , v iešo s io s  tvarko s ir 
visuom enės saugum o užtikrinimui;

10. Seim o posėdžiai transliuojam i per 
valstybinį radiją ir televiziją;

1 1 . S a v iv a ld y b ių  ta ry b ų  p o s ė d ž ia i 
transliuojam i per valstybinį vietos radiją.

I  privatizavimo, L ietuvos R espub likos gyven to jų  
I  nuvertėjusių indėlių , sukaup tų  Lietuvos bankuose 
I  M 1991 m. vasario  26 d., be i k itų  šiem s indė liam s 
I  ūfilygintų lėšų kom pensav im o, įm on ių . įs ta igų  ir 
I  organizacijų tu rto  bei a kc ijų  (pajų) vertės a tkūrim o 
I  Pagrindines nuostatas, ta ip  pat te isėsaugos 
I  stiprinimo būdus.

2 straipsnis. N eteisėtas privatizavim as  
1. Neteisėtas va ls tyb in io  tu rto  p rivatizavim as

|  yra
1) va lstyb in io  tu rto  (ir ja i p rik lausančių  akcijų) 

I  pardavimas ar k itoks pe rle id im as  fiz in iam s ar 
|  juridiniams asm enim s p riva č io s  nuosavybės teise 

Pagal p riv a tiz a v im ą  re g la m e n tu o ja n č iu s
■ įstatymus, išskyrus fiz in ių  asm enų, ku rių  turtą  
I  nacionalizavo, kon fiskavo ar k ita ip  be jų va lios
■ paėmė buvusi SSRS, tu rtin ių  te is ių  atstatym ą
■ įstatymų nustatyta tvarka;
I   ̂ 2) va lstybinių ar v a ls tyb in ių  akc in ių  įm on ių
■ statuso pakeitimas, je ig u  to k io s  įm onės  nebuvo
■  Privatizuotos p a g a l L ie tu vo s  R e sp u b liko s  
l ^ astybinio tu rto  p irm in io  p riva tizav im o  įsta tym ą 
1  r ®, ias p rivatizuo jant b u v o  vieša i parduota  
lv » i fcu- ka ip  3 0  p ro c e n tų  įm o n ė je  tu r im o  
■ar | ^ P ita lo . D raud im as keisti va ls tyb in ių  
I A  ^y b in ių  akcin ių  įm o n ių  s tatusą kita ip, negu 
1  Va,lzav im ą  re g la m e n tu o ja n č ių  įs ta ty m ų
i s atyta tvarka, ne ta ikom as š iom s įm onėm s, 
r '9 u  jos pagal U žs ie n io  Investic ijų  Lietuvos 
respublikoje įs ta tym ą s te ig ia  bendras su  užsien io  
| aP'taiu įmones.

iu r f '  ^ et8's.®ta ' p riva tizuo tas  va ls tyb in is  turtas, 
I  * l9yja E ln ia i ar ju r id in ia i asm enys, nesukuria  
■  u ^ b ė s  santykių  ir  nesuke lia  iš š ių  santykių  

I  n »  an^  ,u rtin iM *r n ®turtin ių te isių. 
■alstvh°ISėtal P r iv a t i2 u o ta s  (n u v e r t in ta s )  
I t s t a t ln'8 ,urtas kom p e n su o ja m a s va lstybei 
Tarka° ma Vert®* i i o  ir k it l< i®tatym ų nustatyta

^va^lH tUV° 8 ^ 08Pu b lik o s  va ls tybės  va ldž ios  bei 
05 ins tituc ijos  jo k ia is  savo ve iksm ais

L ietuvos R espublikos įstatym ą "D ė l darbuoto jų  
p irm enybės įs igy ti privatizuojam ų jm on ių  akcijų", 
ta ip pa t je igu  pagal Lietuvos Respublikos 
va ls tyb in io  tu rto  p irm in io  p rivatizavim o įstatymą 
viešai parduo ta  mažiau ka ip 30 p rocentų įm onėje 
tu rim o  va ls tyb in io  kapita lo . Nustojus galioti 
L ietuvos Respublikos va ls tyb in io  tu rto  p irm in io  
p riva tizav im o ir k itiem s p irm in j privatizavim ą 
reg lam entuojantiem s įstatym am s, senatis dėl 
p a re ig ū n ų  b a u d ž ia m o s io s  a tsa ko m yb ė s  už 
neteisėtą privatizavim ą, nurodytą š io  straipsnio 
p irm osios da lies 1 ir 2 punktuose, padaryta minėtų 
p rivatizavim o įsta tym ų ga lio jim o metu, netaikoma 
10  metų.

3 s tra ip sn is . N e te is ė to  p rivatizav im o  
padarinių panaikinim as ir tolesnis valstybinio  
turto pirm inis privatizavim as

1 . N e te isė ta i p riva tizu o ta s  (nuvertin tas) 
va ls tyb in is  turtas kom pensuojam as valstybei 
(atstatom a jo  vertė) š io  ir k itų  įsta tym ų nustatyta 
tvarka. A kcinės ar uždarosios akcinės bendroves, 
kuriom is be privatizavim o, neteisėtai pakeisdam os 
statusą tapo  va lstyb inės ar va lstyb inės akcines 
įm onės (taip pat va ls tyb inės akcinės įm ones, 
neteisėtai perregistravusios savo įstatin į kapitalą), 
perreg istruo jam os į va ls tyb ines ar va lstybines 
akcines įm ones Lietuvos R espublikos Vyriausybes 
nustatyta tvarka, kai pagal šio įstatym o 5 ir 6 
stra ipsn ius yra  atstatyta va lstybei priklausančic 
tu rto  vertė . Š ios va ls tyb inės ar va lstybines akcines 
įm onės įtrauk iam os į  privatizavim o program as ir 
p riva tizuo jam os paga l Lietuvos Respublikos 
va ls tyb in io  tu rto  p irm in io  privatizavim o įstatymą. 
V a ls tyb e i p r ik la u s a n č io s  akc ijo s  (kap ita las) 
akcinė je  ar uždaro jo je  akcinėje bendrovėje 
(va ls tyb inė je  akcinė je  įm onėje), kurio je iki 50 
procen tų  va ls tyb in io  kapita lo  buvo privatizuota 
paga l L ie tuvos R espublikos la ikinąjį įstatym ą Del 
d a rb u o to jų  p r iv a ta u s  k a p ita lo  k a u P,r" °  
va ls tyb inėse  įm onėse" bei Lietuvos Respublikos 
įs ta tym ą "D ėl darbuo to jų  p irm enybes įsigyt.

Ar kelmus eia  p a 
m aišė, ai juo d o ji 
katino  jėg a  ta ip  
riklavojo D a rb o  

žm onių  gynėjam s 
pro tų?  N etekau  ir 
am o  suvis; nėra 

pinigėliui lū rė jau  
tūkstantėlį kilų, o  

liko —  dešim t litų! 1000 rb. ,
10 LtVįj

[Aš už T ėvynės Sųjungųj 
(L ie tuvos konserva
to rius). Tik jie siekia 

a tid u o ti lai. kų aš p er Į 
am želį susikroviau po

nib lclj! J

D a r yra galimybė kom - 
pcnsuoli gyventojų san
taupų nuvertėjim ą tam 

panaudojant pusę likusio  
neprivatizuoto tu rto , 

liič ia u  būtina artim iausiu 
metu sustabdyti 

antiįstatym inę valstybės 
tu rto  „p richvatizaciją". 
Panašu, jo g  tai galėtų 
padaryti tik  po naujų 

rink im ų  atėjusios j 
valdžią dem okratinės 

jėgos.

ANONSAS
Ar nepavogs paties prokuroro?  

Apie tai • k itam e “Aušros a lė jos” 
num eryje.
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Ne, nenoriu sapnų, - 
Vien tiesos ir darbų...

Maironis
Kvietimą stažuotis Muluzo ligo

ninėje gavau tarpininkaujant asocia
cijos Vilnius-Alzasas viceprezidente i 
Janinai Valstakes, su kuria susiraši
nėjau keletą metų. Šios asociacijos 
veikla prasidėjo po 1991 m. sausio 
13 d. jvy kių, kada ne vien tik lietuviai, 
bet ir prancūzai rinkosi Strasbūre, 
jvertinę sunkią musų padėtį. Ši moteris 
kaip tik ir padėjo surasti ligoninę, 
kuri priimtų stažuotei. Muluzo ligo
ninės administracija pasisiūlė priimti 
du gydytojus. Tad važiavau kartu su 
Šiaulių respublikinės ligoninės gydy
toja R. Ruškyte. Muluzo mieste - 
150.000 gyventojų. Muluzo ligoninė 
aptarnauja miesto ir aplinkinių rajonų 
(apie 250 000) gyventojus. Ligoni
nėje- 1580 lovų.

Tai ligoninė - miestas, susi
dedantis iš 54 paviljonų, j jos |
teritoriją įvažiuojant, atidaromas |
užtvaras. Medikai į darbą pės- 1
čiomis nevaikšto. Kiek medi- J
cinos darbuotojų, tiek ir lengvų- J
jų mašinų. Gegužės mėnesį |
bus švenčiamos dar vienos |
miesto ligoninės jkurtuvės. Tai 
dar madingesnė gydymo jstai- 
ga, aprūpinta tobulesne, bran
gesne diagnostikos aparatūra 
Geriausia pasaulyje aparatūra 
gaunama iš Japonijos, JAV.
Mieste, be šios, pagrindinės, 
yra ir privačių ligoninių, turinčių 
daugiau negu 500 lovų. Mieste 
yra 30 pensionatų. Onkologiniai 
ir tuberkulioze sergantys ligo
niai gydosi bendruose terapi
niuose skyriuose. Nėra jiems 
atskirų gydymo įstaigų, ir šie 
ligoniai nėra išskirti iš kitų.

Nepaprastai malonūs medi
kų tarpusavio santykiai. Paslau
gumas, taktiškumas, maloni

šypsena; nesimato medikų draudęs, nemoka nei už gydymą li- 
veiduose jokio nuovargio, goninėje, medikamentus, nei už 
nors dirba labai daug. Ligoniui širdies stimuliatorių, nei už sąnario 
visada paduodama ranka, o implantantą. Didelių poliklinikų nėra. 
jis šypsosi, nes žino, kad, Ambulatorinis darbas atliekamas

Ligoninėje gaus
viską, kas 
priklauso

palėkęs j ligoninę, gaus viską, kas 
priklauso. Tuo pasirūpins valstybė. 
Tam sukurti ir vis tobulinami sveikatos, 
draudimo, socialinio aprūpinimo įsta
tymai. Todėl ligonis, jeigu jis apsi-

atskiruose ofisuose, kur dirba 
pavieniai šeimos, bendros praktikos 
gydytojai, pediatrai, kiti specialistai. 
Psichiatras, su kuriud teko bendrauti, 
savo ofise dirba vienas be sesutės

ar sekretorės.
Sąlygos gydytis visur labai geros. 

Palatos - vienvietės ar dvivietės, aprū
pintos viskuo. Yra ir televizorius, paka
bintas virš lovos kojūgalio, ir kino kame
ra, kurią įjungus, medikai mato ligonį. 
Prie kiekvienos palatos - sanitarinis 
kambarys, vonia, tualetas su signali
zacija, jei kas atsitiktų.

Nepaprastai didelis dėmesys skiria
mas senam žmogui. Be 30 pensionatų 
mieste, prie ligoninės yra gerontologijos 
skyrius. Tai keli pastatai, dideli, erdvūs, 
kuriuose - per 200 senelių. Sugrupuoti 
pagal amžių, pagal intelektą, jie čia 
jaučia namų šilumą ir nepaprastą 
darbuotojų rūpestj, priežiūrą. Čia yra 
ir vienišų senelių, ir turinčių vaikus, 
kuriems sunku juos prižiūrėti ir suteikti 
tokias sąlygas. Čia ir maldos namai, j 
kuriuos atvažiuoja ligoniai su lovomis 
ir vežimėliais, čia ir atskiri kambariai 
mėgstamam užsiėmimui, poilsiui.

Yra ir kosmetikos kabinetas, kur 
kiekviena moteris nemokamai gali patirti 
tą savo moterišką malonumą gražiai 
atrodyti, susišukuoti, nusilakuoti nagus, 
pasikvėpinti ar atlikti apiliaciją. Kamba
rys, kuriame žmogus praleidžia paskuti
nes savo gyvenimo dienas, šviesus ir 
jaukus. Tau viskas, žmogau! Tavimi 
rūpinasi net ir tada, kai tavo jėgos 
išsekusios.

Tai, ką teko matyti ir patirti - neap
sakoma Malant tokį žmonių nuoširdu
mą paslaugumą, mandagumą norėjo
si verkti. Tai natūralu, nes taip retai 
visa tai sutiksi pas mus.

Man, išdirbusiai gydytoja 25 metus,
0 mano kolegei -18 metų, buvo viskas 
įdomu. Užtai, kad galėjome nuvykti
1 Prancūziją, esame labai dėkingi 
Šiaulių bankui, p. Z  Sabaliul, 
savivaldybei, Respublikinei Šiaulių 
ligoninei, gydytojų sąjungai. Ryšiai 
su Muluzu užmegzti. Tikėkimės, kad 
ateityje ir daugiau specialistų galės 
nuvažiuoti j šią ligoninę pasimokyti, 
sužinoti, pajusti tai, ko nejmanoma 
pas mus net įsivaizduoti.

Birulė PAPLAUSKIENĖ, 
gydytoja

Atėjo penktasis Nepriklausomos 
Lietuvos pavasaris, kuris pripildė 
visų žmonių sielas nuoširdumo ir 
meilės artimui. Atrodo, tik džiaukis 
atgyjančia gamta, paukščių

lieka stabilumo taktas: kainos auga, 
infliacija didėja, o litas stabilus. 
Akivaizdžiai grimztame j netvarką, j 
ekonomikos liūną su vis didėjančiu 
nusikaltėlių, vagių pasauliu, kuris

Nerimas, baimė 
dėl ateities...

čiulbesiu. Deja, tą visą grožį, 
nuotaiką užtemdo nerimas, baimė 
dėl ateities. LDDP valdžia veda mus 
vis j didėjančią krizę, ir jų kalbos apie 
ekonominės padėties gerėjimą 
tiesiog neįtikinamos, juokingos. 
Kiekvieną dieną auga maisto ir kitu, 
prekių bei komunalinių paslaugų 
kainos. O atlyginimai, pensijos 
gerokai atsilieka nuo kainų augimo 
tempų. Visiškai nesuprantamas

pasiekė neregėtą mastą, Didėja 
korupcija, o teisėsaugos organai 
neužkerta tam kelio. Vienas po kito 
susikompromituoja ministrai, 
neindeksuojamas likęs Lietuvos 
turtas, kuris baigiamas 
"prichvatizuoti". Kalbėtiapiežmonių 
indėlių nusavinimą jau nebesinori. 
Atviras apvogimas piktina šimtus 
tūkstančių Lietuvos varguolių.

Labai neaiški LDDP užsienio

politika. Nors šnekama, kad 
lygiuosimos j Vakarus, o iš tikrųjų 
ryški orientacija j Rytus, Traukinių 
sąstatai su kariniais kroviniais 
netrukdomi važiuoja Lietuvos 
geležinkeliais. Aiškinama, kad 
stambūs Rusijos koncernai nupirks 
dalį didžiųjų Lietuvos pramonės 
jmonių. Didžiulės užsienio 
paskolos paleidžiamos vėjais. 
Neaišku, kodėl delsiama pradėti 
naftos terminalo statybą? Kuriamas 
"vienybės”  modelis, o už jo 
slepiami siauri egoistiniai partiniai 
interesai. Ko vertas LDDP 
sprendimas genocido tyrimo 
centro vadovu paskirti V. Skuodj? 
Nors politiniai kaliniai, tremtiniai ir 
kiti dori Lietuvos žmonės griežtai 
protestavo prieš šj LDDP 
sprendimą, tačiau Seimo dauguma 
j tai neatsižvelgė ir dar labiau 
sukiršino žmones. Ji tyčiojasi iš 
buvusių politinių kalinių, tremtinių ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę, nesibodi 
pikčiausiomis apkalbomis šmeižti 
šviesaus proto Lietuvos atkūrėjus, 
nemato žmonių vargo, abejingi jų

kančioms. Ir ką po viso to LDDP 
begali pasakyti Lietuvos žmonėms? 
Ir kas begali jais tikėti! Jų didžiausias 
rūpestis - kelti savo materialinę 
gerovę.

Apie tai kalbėta dešiniųjų partijų 
susirinkime. Ką daryti, kad išbristume 
iš tos balos? Turime spręsti visi.

Aldona BAČIULIENĖ, 
Akmenės m. Sąjūdžio 

klubo pirmininkė 
Aldona JANKAUSKIENĖ, 

Akmenės m. Lietuvių 
tautininkų sąjungos 

pirmininkė

Pristatome:
Lietuvių

tautininkų
sąjunga

Tautinė ideologija susiklostė 
tuo metu, kai lietuvių tautai grėsė 
išnykimas, kai tauta atsidūrė ties 
lemties riba - būti ar žūti. Tautinė 
mintis gimė pirmuosiuose J. 
Basanavičiaus "Aušros" 
spinduliuose, su pirmaisiais V. 
Kudirkos "Varpo" dūžiais. Viena 
iš nuosekliausiai siekančiųjų 
tautinės sąmonės ugdymo, 
tautinės kultūros savitumo 
išsaugojimo ir puoselėjimo, 
valstybės stiprinimo yra lietuvių 
tautininkų sąjunga 1989 m. atkurta, 
1990 m. vasario mėn. 23 d, 
užregistruota kaip politinė partija, 
lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 
tęsia 1924-1940 m. veikusios LTS 
pažangias tradicijas.

Selmeyratautinlnkųfrakcija. Ji 
IS3 narių (L. Milčius, M. Treinys, A 
Baležentis); LTS pirmininkas - R 
Smetona, LTS būstinė Vilniuje 
Gedimino pr. 22, tel. 62-49-35 

Lietuvių tautos laisvė, jos 
dvasinės jėgos puoselėjimas 
okupacijos padarytų psichologiniu 
žaizdų išgydymas, tautos 
kūrybinės pažangos, santvarkos 
bei jos  aspiracijų linkmės 
formulavimas yra LTS veiklos 
tikslas ir prasmė. Todėl 
tautininkams didžiausias tautos 
gėris yra Valstybė, kaip laisvo 
tautos vystymosi ir saugumo 
laidas, tautos organizuotume 
sąmoningumo. politinio 
subrendimo, pasiryžimo laisvai 
nepriklausomai kurti savą; 

venimą išraiška.
Tautine ideologija gali ir tuii 
myti įvairių pažiūrų bei konfes jų 

tautiečius, todėl tautininke 
pasirengę bendradarbiauti su 
visomis politinėmis ir kitomis 
organizacijomis, kurių tikslai 
Lietuvos valstybės stiprinimas ii 
jos piliečių sąmonės ir geroves 

ėlimas. Mes niekada 
nepasieksime absoliutaus 
vieningumo, nes, V, Alanto teigir i 
žmones lieka žmonėmis, ir nei jų 
galvosenos, nei charakterių 
negalimasuvienodinti, bettauline 
ideologija visuotinės piliečių 
vienybes negali atsisakyti ;jo 
atveju, kai to reikalauja bandas 
tautos tikslas. Ta prasme taut te 
ideologija vienija ir cementu tia 
illiečius aplink tautos kamieią, 
urls gali išleisti daugybę atžalų 

Neseniai spaudoje pasirodė 45 
Lietuvoje žinomų inteligentų 
pasirašytas kreipimasis "j Lietuvos 
visuomenę", kuriame kviečiama 
drisidėti prie konkrečių valstybės 
varkymo programų kūrimo ir jų 
gyvendinimo. įsijungti j talką galima 

rajonuose steigiant lietuvių 
tautininkų sąjungos skyrius. 
Ra|ortų, kuriuose LTS dar neturi 
savo skyrių, gyventojai galėtų 
kreiptis j sąjungos būstinę Vilnių,« 
o Radviliškio raįonožmonės - į šių 
eilučių autorę Baisogaloje 
telefonais 55786 (po darbo) arba 
55787 (darbo metu).

Baisogala
V io le ta  R A Z M A IT Ė

PASISKOLINO IS BANKO
Vyriausybė, kad galėtų vykdyti 
tiniausias biudžeto finansines 
įeracijas, šiomis dienomis 
siskoiino iš Lietuvos taupomojo 
iko 15mh. Ltsu54proc. metinėmis 
ūkanomis. O iš privatizavimo fondo 
8 mln. Lt be palūkanų. Finansų

ministro pavaduotojo R. Šarkino 
nuomone, tai yra normalu, nes 
biudžete trūksta 163 mln. Lt.

Biudžeto lėšų stygių Vyriausybė 
tikisi įveikti rinkos metodais - 
trūkstamas lėšas viliamasi gauti, 
renkant naujai (vestą pridėtosios vertės

mokestj. Valstybinio draudimo 
valdybos direktorius V, Kunoa 
patvirtino, jog iki šiol iš valstybės 
biudžeto nėra gauti 7 mln. Lt, reikalingi 
neatidėliotinoms socialinėms 
išmokoms Jie turėjo būti pervesti 
SODRAI iki balandžio 10 d

At ■,. ^
V y ta u to  G E L Ž IN ®  p ' į
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TRUMPAS TALENTO BLYKSTELĖJIMAS

OI, AŠ DAINUOSIU,
OI, AŠ SAPNUOSIU,
AŠ, DAINŲ BERNUŽĖLIS, 
MYLI MERGELĖ 
MANO DAINELĘ,
MYLI IR BERNUŽĖLIS.

| Jei ne palikti eilėraščiai, mums 
«ypač sunku būtų kalbėti apie poetus, 
Į kurių trumpas gyvenimas nėra nei 
' įvairus, nei įspūdingas. Nieko 
(ypatingai įdomaus nerastume ir 
| Zigmo Gėlės biografijoje. Likimas 
j^ėmė tik aštuoniolika metų jam

pragyventi šioje žemėje.
Zigmas Gėlė-Gaidamavičius gimė 

1894 m. balandžio 26 d. Naisiuose, 
netoli Šiaulių, dvaro prievaizdo 
šeimoje. Apylinkės žmonės labai 
mėgo jautrią, linksmą jq motiną 
Karoliną, iš kurios paveldėjo meilę 
poezijai. Tėvas Erazmas pasižymėjo 
šviesia galva, plačiu akiračiu. Jis leido 
mokytis visą gausią savo šeimą - 
septynis vaikus.

Sereikiuose gavęs pradžiamokslį, 
1904 m. Zigmas Gaidamavičius 
pradeda mokytis Šiaulių berniukų

gimnazijoje. Čia jau atsiskleidžia jo 
gabumai literatūrai. Apie 1908 m. 
Zigmas Gėlė pradeda spausdinti savo 
pirmuosius kūrinėlius. Jo eilėraščiai 
spausdinami to meto periodinėje 
spaudoje: “ Aušrinėje” , “ Lietuvos 
žiniose” , "Rygos naujienose” , 
"Lietuvos ūkininke".

Z. Gėlė labai daug skaito, verčia 
iš rusų ir lenkų poezijos. To meto 
Šiaulių gimnazijoje, kurią jis lankė, 
dėstomoji kalba buvo rusų. Lenkų 
kalbą poetas išmoko dvaro aplinkoje, 
bendraudamas su Rygoje ir Besa
rabijoje gyvenusiais tėvo giminėmis. 
Jo mėgstamiausi poetai - Bara
nauskas, Maironis, Lermontovas, 
Puškinas, Baironas. 1912-aisiais buvo 
pradėjęs versti Ibseną.

“Visuomet ramus ir užsimąstęs, 
jis traukė prie savęs širdis tų, kurie jj 
gerai pažino” , - prisimena jo mokslo 
draugas M. Kaukas- M. Markauskis.

Z. Gėlė nuolat stokojo lėšų. Nors 
jo eilėraščiai buvo gausiai 
spausdinami laikraščiuose, tačiau 
aštuoniolikos metų poeto kūrybos 
išleisti atskiru rinkiniu niekas nesiėmė. 
Tik 1912 m. vasarą jo mokytojui K. 
Puidai pavyko susitarti su “Vienybe 
lietuvninkų” , kuris pažadėjo Zigmo 
Gėlės eilėraščius paskelbti laikraštyje 
ir paskui išspausdinti 500 egz. tiražu.

Brendo svajonės studijuoti 
filologiją Maskvos universitete. 
Giminaičiai prikalbėjo paduoti 
pareiškimą į Kijevo universitetą. Po 
ilgų svarstymų Gėlė pasirenka 
filologijos studijas. Tačiau studijos 
truko labai neilgai. Jis vos spėjo įsikurti 
ir tik iš tolo aprėpti akimis turtingą ir 
judrų Kijevo kultūrinį gyvenimą - jo 
architektūrą, muziejus ir teatrus.

Besirūpinantį pirmąja žiemos 
egzaminų sesija ir kelione namo 
atostogų, jį užklupo netikėta ir staigi 
liga. Praėjo kelios dienos, ir Zigmas 
Gėlė mirė (1912 m. gruodžio 17 (4) 
d.) Poeto palaikai buvo parvežti į jo 
pamiltąją tėviškę ir palaidoti netoli 
Naisių esančiose Sereikių kaimo 
kapinaitėse.

Poetas nespėjo išleisti savo 
kūrybos rinkinio. Tačiau ne vienas jo 
kūrinys būtų išlikęs, net žuvus 
rankraščiams. Gėlė labai mėgo 
liaudies dainas, jo eilėraščiai primena 
jas. Net Suvalkijoje buvo dainuojama 
“Vėjužėlis smarkiai pučia” . Kaimo 
žmonės atsirinko tai, kas gražu, o

pats poetas įkvėpimo sėmėsi taip

i  
i  
i

pat iš kaimo gyvenimo.
Z. Gėlės lyrika primena naivius, ■ 

spalvingus vaikų piešinius, kurie I  
traukia akį seniai pamirštomis žaliojo |  
pasaulio proporcijomis. Tik penkeri |  
kūrybos metai. Trumpas talento |  
blykstelėjimas, ir ryškus pėdsakas g 
mūsų poezijoje... '

parengė  * 
V ida SIMONAITIENĖ • 

Algimanto PUODŽIŪNO I  
nuotraukose: poetas Zigmas |  
Gaidamavičius-Gėlė; poeto |  
gimtasis namas Naisiuose.

PIKTAS ŽVĖRIS KLAIDŽIOJA APLINKUI
| rankas atsitiktinai pateko 

Jarosiavlio srityje leidžiamas lai
kraštis. Dėmesį patraukė skelbi
mas.

Gerbiamieji jaroslaviečiai!
Jei jūs:
- prieš pramonės, kaimo, moks

lo, sveikatos apsaugos, transporto, 
švietimo sugriovimą, kurį atneš 
reformų politika,

nenorite likti be darbo, buto,

pensijos,
- nenorite būti apiplėšti ne tik 

gatvėje, bet ir savo bute,
- už materialinių vertybių kūrėją, o 

ne už vertelgą spekuliantą,
- už tėvynainių kultūrą, o ne 

prievartos kulto, alkoholio, porno
grafijos propagandą,

tai -
balsuokite už atnaujintos 

komunistų partijos kandidatus j

vietinės valdžios organus - į 
Jarosiavlio srities valstybės dūmą” .

(Toliau - peršamų kandidatų 
sąrašas).

* * *
Tai štai kaip. Nei daugiau, nei 

mažiau. Žinomas prancūzų 
astrologas Andrė Barbo dar 1955 
metais išpranašavo, jog planetų 
išsidėstymas rodo, kad "TSRS 
prasideda naujas etapas, kuris 1989

metais baigsis 
žlugimu” . Neseniai 

_____________  visi tapome

komunizmo žlugimo liudininkais. 
Savo akimis matėme, kaip pildėsi 
astrologo pranašystės. O štai 
Jarosiavlio srities laikraštyje - 
“ balsuokite už atnaujintos komu
nistų partijos kandidatus!"

Žinome, kaip prieš keletą metų 
valdžios kėdę Švedijoje apleido 
socialdemokratų partija - dėl to, kad 
nesugebėjo deramai tvarkyti krašto 
ūkio. Demokratiškame krašte šitas

Šiandien sukanka 100 metų, 
kai gimė Karolis Reisonas (Karlis 
Reisons), latvių kilmės Lietuvos 
inžinierius, projektuotojas, 
statybos ir architektūros reikalų 
organizatorius.

Karolis Reisonas gimė Latvijoje 
Pėterupės miestelyje. Baigė Sankt 
Peterburgo Civilinio instituto 
Architektūros fakultetą (1920 m.)

1922 metų pradžioje atvyko j 
Šiaulius ir dirbo mūsų mieste iki 
1930 metų (vėliau išvyko j Kauną). 
Buvo miesto technikas (inžinierius) 
" statybos skyriaus vedėjas. Žemės 
ūkio ministerijoje - statybos reikalų 
konsultantas - rūpinosi kaimo 
statybomis. Jis parengė dvi knygas: 
'Žemės ūkio statyba' (1926) ir 
“Molio statyba" (1928).

Gyvendamas Šiauliuose K. 
Reisonas suorganizavo statybos 
dešimtininkų kursus ir jiems 
vadovavo. Jis - amatų mokyklos 
iniciatorius ir vedėjas (1928-30 m.)

Ką sukūrė gyvendamas mūsų 
[piešte? K. Reisonas yra Sukilėliu 
Kalnelyje pastatyto obelisko, 
amžinančio 1863-1864 m. sukilimą, 
Projekto autorius. Kiti darbai: 
Birutės" saldainių fabrikas, Ch. 
senkelio namas su kino teatru, 

v, v°kato K. Venclauskio namas 
gatvėje, turgaus halė

(neišlikusi), keli namai Vilniaus gatvėje. 
Tiesa, kai kuriuose straipsniuose apie 
prieškarinę miesto architektūrą dėl 
šių namų projektų autorystės yra 
abejojama.

Persikėlęs į Kauną, K. Reisonas 
iki 1938 metų ėjo miesto inžinieriaus 
bei statybos skyriaus vedėjo pareigas. 
Projektavo įvairius statinius: Kauno

ir statybos skyriaus vedėjo pareigas. 
1944-ais metais pasitraukė į Vokietiją, 
o 1950-ais - į Australiją. Dirbo 
Adelaidėje valstybinio departamento 
architektūros skyriuje. Mirė 1982 m.

Ypatingą vietą K Reisono kūryboje 
užima Prisikėlimo bažnyčia Kaune. 
Anot specialistų, lakoniška, kons
truktyvi, orientuota j XX a. euro-

A p s i ė m ė  
p a r u o š t i

p r o j e k t ąM

^vokato
Bytauto

žemės ūkio rūmus, kunigų seminarijos 
rektoratą, Žemės banką, Prisikėlimo 
ir evangelikų reformatų bažnyčią, 
"Lietūkio" rūmus, “ Pieno centro 
rūmus (kartu su architektu V. 
Landsbergiu-Žemkalniu), Vytauto 
Didžiojo muziejų (kartu su arch. V. 
Dubeneckiu ir inž. K. Kriščiukaičiu) ir 
kitiems Respublikos miestams: 
Jurbarkui, Tauragei, Pasvaliui, 
Klaipėdai.

Karo metais K. Reisonas gyveno 
Panevėžyje, kur ėjo miesto inžinieriaus

pietiškojo avangardizmo estetiką. Ir 
apskritai šiam architektui nebuvo 
svetima XX a. modernaus Europos 
meno stiliaus įtaka.

Bet grįžkime j Šiaulius. Mūsų 
miesto žmonėms brangesnis yra 
paminklas Sukilėlių kalnelyje. Reikėtų 
prisiminti jo sukūrimo istoriją. 
Pradžioje dėl projekto paminklo 
statybos komitetas tarėsi su 
skulptoriumi J. Zikaru, bet jis užsiprašė 
per didelę kainą. Tada buvo kreiptasi 
į K. Reisoną. Architektas apsiėmė

paruošti projektą be jokio atlyginimo, 
ir 1930 m. balandžio mėn. projektas 
buvo patvirtintas. Pagal jį buvo 
statomas 14 metrų aukščio obeliskas 
iŠ rausvo granito dalių. Atidengtas 
1935 m. gegužės 30 d. Papėdėje 
buvo palaidota urna su sukilėlių 
palaikais, kurie atrasti, kasant 
medeliams duobes, ruošiant pamin
klui pamatus. Paminklo sukilėliams 
statymas ir atidengimas buvo svarbus 
įvykis visai Lietuvai, nes plačiai buvo 
rašoma ne tik Šiaulių, bet 
Respublikos periodiniuose 
leidiniuose.

Kas atsitiko po karo? Buvo 
nulupinėtos lentos su žodžiais "Už 
tėvynę” , “ Už Lietuvą", "Tėvyne, būk 
laiminga amžinai ”, lentelės su sukilėlių 
pavardėmis, užmūryti Gediminaičių 
stulpai, nuimtas kryžius, neliko net 
laimės simbolio - dobilo lapo atvaizdo. 
1957 m. paminklas papildytas A. 
Dimžlio trijų sukilėlių figūrų grupe iš 
bronzos.

1988-aisiais metais, prasidėjus 
Atgimimui, šiauliečiai ruošėsi paminėti 
1863-64 metų sukilimo 125-ąsias 
metines. Kultūros fondo miesto 
rėmimo taryba pasiūlė atstatyti buvusį 
paminklą, sukurtą pagal K. Reisono 
projektą. Tai ir buvo padaryta.

parengė 
Vilija DAUNYTĖ

valdžios pasikeitimas įvyko 
demokratiškai: socialdemokratai,
apleisdami savo pozicijas, triukšmo 
nekėlė ir nekaišiojo pagalių j juos 
pakeitusių partijų ratus.

Deja, komunistai - visai kitokio 
rango žmonės. Jie net negalvoja 
atsisakyti valdžios, nors, būdami 
joje, susikompromitavo iki panagių. 
Geruoju ar bloguoju, jie vėl taiko j 
prarastąsias šiltas vietas. Kas žino- 
gal ir vėl grįš spec. paketų ir spec. 
kurortų laikai. O tam vargšui eiliniam 
žmogeliui - užteks ir gražių pasakų 
apie šviesų rytojų. Štai jų skelbime 
tvirtinama, kad visas blogybes atneš 
reformų politika. Dar tik atneš. O kad 
komunistų partija, septynis 
dešimtmečius engusi šalį, jau 
atvedė ją į ekonominę katastrofą, - 
apie tai nė žodžio.

Komunistų partija privirė tiek 
košės, jog ją dar ilgai srėbs Rusijos 
liaudis. Užtai atnaujintos komunistų 
partijos "kūrėjai”  apie ją jau 
nebekalba, jos lyg ir nebūta. O štai 
“atnaujintoji" - visai kas kita! Ji 
užtikrintai ves šalį į “ šviesų rytojų”  ir 
jau, žinoma, nebedarys tų klaidų, 
kurias darė leniniečiai, Viskas bus 
"otlično" - vėl į Sibirą skubės 
prekiniai traukiniai su gyvais 
žmonėmis - neapmokama darbo 
jėga, vėl grūdai bus perkami 
užsienyje ir pūdomi uostuose, 
sandėliuose, vėl be gailesčio bus 
naikinami miškai, o žmonės 
raminami degtine.

Taigi ne visai išsipildė astrologo 
Andrė Barbo pranašystės. Mūsų 
didžiojo kaimyno žmonės, kaip 
matosi, patys prašosi bėdos. O kaip 
bus pas mus? Mūsų nugaros dar, 
rodos, nesiprašo lazdos, bet 
atsargiems būti vis dėlto derėtų: 
piktas žvėris klaidžioja aplinkui.

Bronius KASPERAVIČIUS

AUŠROS ALĖJA
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A tk e lta  Iš 1 p .
Valstybinė Mažeikių naftos perdiitoimo |monė 

"Nafta", Valstybinė jmonė "Lietuvos telekomas", 
Valstybinė aviakompanija "Lietuvos avialinijos". 
Jonavos valstybinė jmonė "Azotas" ir Klaipėdos 
valstybinėjmonė, taip pat Genčių ir k#os naftos 
verslovės bei naudingųjų iškasenų telkiniai gali 
būti privatizuojami už laisvai konvertuojamą 
valiutą rengiant konkursus arba parduodant 
šių jmonių akcijų paketus (objektus ar jų dalis) 
aukcione,’ o gautos lėšos nukreipiamos 
gyventojų indėliams atstatyti šio įstatymo 4 
straipsnyje nustatyta tvarka. Stoję dalyje išvardyti 
objektai negali būti išnuomoti ir jokia nuosavybes 
teisės dalimi negali priklausyti Rusijos ar kitos 
NVS valstybės fiziniams bei juridiniams 
asmenims.

4  s tra ip sn is . G y v e n to jų  in d ė lių  a ts ta ty m a s  
ir  a p d ra u d im a s

1. Gyventojų santaupos kompensuojamos 
indeksuojant asmeninėse sąskaitose sukauptus 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka inventorizuotus indėlius, buvusius 
Lietuvos bankuose 1991 m. vasario 26 dieną, 
taip pat gyvybės bei pensijųdraudimojmokas, 
sutaupytas iki nurodytosios dienos, bei šiems 
indėliams (jmokoms) prilygintas kitas gyventojų 
lėšas.

Šios santaupos indeksuojamos
1) taikant koeficientą, ne mažesnj kaip 100,

- kai indeksuojami indėliai, sukaupti iki 1991 m 
vasario 26 d. (įskaitant papildytas arba atnaujintas 
iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto 
po šio įstatymo priėmimo termino), valstybinio 
gyvybės bei pensijų draudimo jmokos, 
sutaupytos iki 1991 m. vasario 26 d., ir grąžintino 
turto vertės atlyginimo sumos, priskaičiuotos 
buvusiems politiniams kaliniams, tremtiniams 
ir jiems prilygintiems asmenims iki 1992 m. 
liepos 1 d., taip pat venkartinės paramos sumos 
asmenims, nukentėjusiems kovose už Lietuvos 
laisvę 1991 m. sausio 11-13 dienom is ir vėliau,

2) taikant koeficientą, ne mažesnj kaip 20, - 
lėšos, gautos už parduotus valstybei gyvulius 
bei paukščius ir pervestos j atskiras indėlių 
sąskaitas arba j atskiras atsiskaitomąsias 
sąskaitas Lietuvos taupomojo banko ar Lietuvos 
žemės ūkio banko įstaigose pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio31 d. 
nutarimą "Oėl gyventojų skatinimo parduoti 
valstybei gyvulininkystės produktus žiemos ir 
pavasario mėnesiais";

3) taikant koeficientą, ne mažesnj kaip 15, 
grąžintino turto vertės atlyginimo sumos, 
priskaičiuotos buvusiems politiniams kaliniams, 
tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims 
po 1992 m, liepos 1 d.

2.1991 m. vasario 26 d. sukaupti gyventojų 
indėliai, kurių sąskaitose iaikytas lėšas iki 1991 
metų išimdavo buvusi SSRS, kompensuojami 
atitinkama privatizuotino valstybės turto dalimi.

3. Gy ventojų santaupų ir jiems prilygstančių 
lėšų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, 
atstatymui (su atitinkamu rezervu) Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė perduoda pagal sutartis 
Lietuvos taupomajam bankui jo aktyvų atstatymui 
ar kitiems bankamsvalstybei (savivaldybėms) 
priklausančio kapitalo už 10 mlrd. litų, bet ne 
mažiau privatizuotino turto (akcijų) neindeksuota 
(t. y. pagal 1992 m. sausio 1 d. balansą) verte, 
kaip už 600 mln. Lt. Perduodamas valstybinis

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCINIS  
Į S T A T Y M A S

DĖL NETEISĖTO PRIVATIZAVIMO, 
NUVERTINTŲ INDĖLIŲ 

IR AKCIJŲ BEI PAŽEISTOS TEISĖSAUGOS 
P R O J E K T A S

nurodytosios datos iki 1994 m, balandžio X,d., 
o vėliau - pagal faktinius kainų indeksus (ne 
rečiau kaip kartą per metus, jeigu kainų indeksas 
per laikotarpį nuo paskutinio indeksavimo yra 
ne mažesnis kaip 1,2).

Dėl indeksavimo gautas juridinio asmens 
teises turinčių įmonių ir kooperatinių bendrovių

kapitalas gali būti banko paskolintas jmonei kapitalas 
(Lietuvos taupomojo ar kito banko ilgalaikė paskola 
atitinkamai įmonei), vertingesnės valstybinės 
įmonės ar kiti privatizuotini objektai, valstybei 
priklausančios jmonių akcijos, piniginės lėšos, 
kurių dydis kartu su piniginėmis įplaukomis, banko
gaunamomis iš perduodamo jam valstybinio . . . .
kapitalo, turi užtikrinti lėšų išėmimą indėlininkų įkooperatyvų), ūkiniu bendrijų ir krtų organizacijų 
pageidavimu. Kol bus sudarytos bankų paskolų (objektų), veikiančių bendrosios dalines 
įmonėms sutartys, palūkanas už perduodamo nuosavybės pagrindu, ilgalaikio turto vertės 
(paverčiamo skolintu kapitalu) privatizuotinų jmonių prieaugis priskiriamas nominaliam valstybiniam 
valstybinio kapitalo nąudojimą (kurias įmonės 
moka j biudžetą) Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija perduoda Taupomajam ar kitiems 
bankams. Perduodamų bankams metinių palūkanų 
dydis negali būti mažesnis kaip terminuotų depozitų 
vidutinė palūkanų norma.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal šio 
straipsnio trečiosios dalies pirmojoje pastraipoje 
nurodytas sutartis perduoda Lietuvos taupomajam 
ar kitiems bankams tos pat dalies antrojoje 
pastraipoje nurodytą valstybinį kapitalą

(parduotų) akcijų nominalia verte. Dėl ilgalaikio 
turto, jgyto iki 1993 m. sausio 1 d., indeksavimo 
gautas akcinio kapitalo prieaugis priskiriamas 
akcijoms, Įsigytoms iki 1993 m. sausio 1 d., taip 
pat vėliau, jeigu šios akcijos Lietuvos Respublikos 
valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 
nustatyta tvarka įsigytos iki 1994 m. balandžio 1 
d.

3. Dėl indeksavimo gautas žemės ūkio jmonių 
(bendrovių) turto, sukaupto iki 1992 m. sausio 
1 d., vertės prieaugis priskiriamas bendrovės 
pagrindiniam kapitalui ir paskirstomas 
pajininkams proporcingai privatizavimo metu 
įsigytų pajų dydžiui, nepriklausomai nuo to, ar 
šie pajininkai yra perleidę turėtuosius pajus (jų 
dalį) kitiems asmenims.

7  s tra ip s n is . T e is ė s a u g o s  s t ip r in im a s  ir 
v ie š u m a s

1. Kovai su nusikalstamumu, kai privatizuo
jamas valstybinis turtas ir pažeidinėjamos
akcininkųturtinės ir neturtinės teisės, sustiprinti 
Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos

(privatizuotiną turtą, akcijas ir pinigines lėšas) iki 
1995 m. sausio 1 d., o gyventojų indėliai 
indeksuojami iki 1995 m. gruodžio 31 d. Pirmiausia 
perskaičiuotos santaupos indėlininkų pageidavimu 
pradedamos išmokėti I ir II grupės invalidams, 
asmenims, sulaukusiems 70 metų, sutuoktiniams, 
auginantiems 3 ir daugiau nepilnamečių (iki 18 
metų) vaikų, pensininkams, politiniams kaliniams 
ir tremtiniams, asmenims, nukentėjusiems kovose 
už Lietuvos laisvę.

5. Kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudarys 
šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytas sutartis 
dėl valstybinio kapitalo perdavimo Taupomajam 
ar kitiems bankams, piniginės lėšos, gautos už 
privatizuojamą valstybinį turtą, įskaitant valiutines 
įplaukas, skiriamos tik indėliams kompensuoti ir 
objektų privatizavimo išlaidoms padengti.

6. Iš Lietuvos Respublikos valiutos rezervo 
skiriama iki 6 mln. JAV dolerių fizinių asmenų 

valiutiniams indėliams, laikytiems bankrutavusio 
buvusios SSRS Ekonominių ryšių su užsieniu 
banko Lietuvos skyriuje, kurį 1992 mtais likvidavo 
Rusija, visiškai kompensuoti.

7. Kol bus priimtas Lietuvos Respublikos 
gyventojų indėlių draudimo įstatymas, šie indėliai 
turi būti draudžiami Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir Lietuvos banko nustatyta tvarka.

5  s t r a ip s n is .  I lg a la ik io  tu r t o  v e r tė s  
in d e k s a v im a s

1. Lietuvoje užregistuotų jmonių, įstaigų ir 
organizacijų ilgalaikio turto (taip pat kito valstybinio 
turto) pagal 1992 m. sausio 1 d. būklę vertė 
indeksuojama pagal faktinį kainų pasikeitimą nuo

nominaliam akciniam kapitalui, taip pat 
perskaičiuojama akcijų (pajų), gyventojų 
(dalininkų) piniginių ir kitokių turtinių įnašų vertė. 
Kapitalo prieaugį priskiriant akcijoms (pajams, 
kitiems piniginiams ir turtiniams įnašams), 
atsižvelgiant j akcijų (pajų, įnašų) išleidimo 
(įnešimo) metus bei faktinį kainų indeksą per 
atitinkamą laikotarpį, išskyrus šio įstatymo 6 
straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas akcijas, 
kurių vertė didinama vienodai (proporcingai 
akcijų nominaliai vertei), jeigu šios akcijos Lietuvos
Respublikos valstybinio turto pirminio 
privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka buvo 
įsigytos nuo 1992 m. gegužės 1 d. iki 1994 m. 
balandžio 1 d.

2. Investicinėse sąskaitose laikomos lėšos 
indeksuojamos visais atvejais, kai pagal šio 
straipsnio pirmąją dalį yra indeksuojama 
privatizuojamo valstybinio turto vertė.

6  s tra ip s n is . N u v e r tė ju s io  v a ls ty b in io  ir 
a k c in io  k a p ita lo  a ts ta ty m a s

1. Nuo 1992 m. sausio 1 d. nuvedėjęs 
valstybinių ir valstybinių akcinių jmonių bei akcinių 
bendrovių (tarp jų ir privatizuotų pagal Lietuvos 
Respublikos valstybinio turto pirminio 
privatizavimo įstatymą) valstybinis ir akcinis 
kapitalas atstatomas šiais etapais:

1) akcinio kapitalo rezervas (akcinio ir 
valstybinio kapitalo rezervas), gautas 1992 m. 
gegužės 1 d. atlikus ilgalaikio turto indeksavimą, 

įstatymų nustatyta tvarka nukreipiamas j įstatinį 
kapitalą ir priskiriamas akcijoms, jsigytoms iki
1992 m. gegužės 1 d. (nominaliam akciniam ir 
nominaliam valstybiniam kapitalui):

2) dėl indeksavimo gautas ilgalaikio turto, 
įsigyto iki 1993 m. sausio 1 d., prieaugis priski
riamas nustatytąja tvarka įregistruoto (pagal
1993 m. sausio 1 d. būklę) nominalaus valstybinio 
ir nominalaus akcinio kapitalo dalims, perskai
čiuotoms pagal šios dalies 1 punkto nuostatas 
bei nominalaus valstybinio kapitalo sąskaita 
padidinus nominalų akcinį kapitalą pagal Lietuvos 
Respublikos valstybinio turto pirminio priva
tizavimo įstatymą po 1993 m. sausio 1 d. išleistų

Respublikos valstybės kontrolės departamente, 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje 
beijuatitinkamuoseteritoriniuose padaliniuose 
steigiamos specialios grupės.

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministerijos Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka 1994-19Š9 metais panaudojama 
kovai su nusikalstamumu, viešosios tvarkos 
užtikrinimui, visuomenės rimties ir saugumo 
palaikymui.

3. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiai 
transliuojami per valstybinį radiją ar televiziją, 
savivaldybių tarybų posėdžiai - per vietinį 
valstybinį radiją.

8 straipsnis, [statymo [gyvendinimas
1. Visos Lietuvos RespubTiKoje užregistuotos 

įmonės, turinčios juridinio asmens teises, iki 
1995 m. vasario 1 d. perregistuoįa {Statinio 
kapitalo ir jo struktūros pasikeitimądel ilgalaikio 
turto indeksavimo. Jeigu atstačius valstybinį 
kapitalą pasikeičia įmonės statusas, įstatyny 
nustatyta tvarka jmonė perregistruojama. j

2. Valstybinės ir valstybinės akcinės (buvusios 
valstybinės ar valstybinės akcinės) įmonės
steigėjas (buvęs steigėjas) kartu su Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolės departament
ar savivaldybių kontrolės tarnybomis iki 1995 
m. sausio 1 d, patikrina įmonių privatizavime 
taip pat ilgalaikio turto indeksavimo, valstybinio 
kapitalo atstatymo ir akcijų nominalios vertes 
padidinimo _ar papildomų akcijų išleidimo!
teisingumą. Tais atvejais, kai nustatomi pažei
dimai, įmonės per mėnesį turi juos pasalinti
Nepašalinus pažeidimų, jmonių rejestro tvar
kytojas steigėjo (buvusio steigėjo) ir Lietuvos 
Respublikos valstybės kontroles departamento 

ar savivaldybių kontrolės tarnybų teikimu privalo 
panaikinti jmonės registravimą. Už įmonių 
privatizavimo, taip pat ilgalaikio turto indeksavimo 
valstybinio kapitalo atstatymo ir akcijų nominuos 
vertės padidinimo ar papildomų akcijų išleidimo 
tvarkos pažeidimus, nustatytus po 1995 m. va
sario 1 d., taip pat nustatytus anksčiau, bet ne
pašalintus iki nurodytosios datos, jmonių ir val
stybės institucijų pareigūnai atsako teismine 
tvarką.

3. Sį įstatymų įgyvendina Lietuvos Respublikos 
Prezicjentas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe

4. Sis įstatymas gali būti pakeistas ne m. 
kaip 3/5 visų Lietuvos Respublikos Seimo narių 
balsų dauguma.

1ELEVBUOS
PROGRAMA

A ntrad ien is, b a landžio  2 6  d.
L IETUVO S TV
8.00  P rogram a. 8.05 LTV in fo rm acinė  

la ida. 8.35; 9.00 Ž in ios. 9 .15  Sveika, 
Prancūzija 9.45 "Dainų dainelė-94". 18.00; 
18.10; 18.40 Ž in ios. 18.50 P rogram a va i
kam s. 19.30 F. "G ryn a k ra u jis ". 19.55 TV 
anonsas. 20.00 D ok f. 20.15 Kas geresnio, 
p rem jere? 21 .00  Panoram a. 21.35 F. 
"P ė s tys is ". "N u lin ė  va la n d a ". 22.25 
Vikingai ir  baltai. 22.50 Brydė. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.35 F. "A tostogautojai ant sfidžių".

TELE-3
8 .00 A e rob ika  ir sportas. 10.00 F. 

"B u d in ti va is tinė ". 10.30; 16.00; 19.20; 
21 .30; 24.00 A n g lų  k, pam okė lės . 15.00 
S portas po ils iu i. 17.25 A n im ac. film ai.
18.00 Po E uropą. 18.30 F. "B u d in ti 
va is tin ė ". 19.00 N au jaus ios  ž in ios . 19.25 
Su visom is smulkmenomis. 19.35 F. "Santa 
B a rb a ra " 20 .35  Ž in ios. 20 .40  CNN 
naujienos. 21.10 Muzika. 21.33 F. “Žmonės 
k va ilio ja " . 22.00 F. " I lg ie ji la iv a i” , 0.03 
M uzika . 0 .15  N aktinė  program a.

O S TA N K IN O  TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00; 23.05 

Naujienos. 8.40 F. "Peterburgo paslaptys". 
6  s. 15.20 Anim ac. f. "T o m o  S o je rio  
n u o ty k ia i" . 15.50 S te b u k lin g a s  pasaulis, 
a rb a  k inas. 16.50 P riva tin inko  abėcėlė.
17.25 Planeta. 17.45 F. "P e te rb u rg o  
paslaptys” . 6  s. 18.45 Už protokolo eilutės. 
18.55 Tem a. 19.40 Labanakt, va ikuč ia i.
2 0 .45  B om ond . 2 1.0 0  F. "V andens 
g ro b ik a i" . 22.20 O stank ino  h itparadas.
23 .15  S p a u d o s  ekspresas. 23.25 M en inė  
p u b lic is t in ė  program a. 23 .55  Pasaulio  
le d o  r itu lio  č e m p io n a to  d ienoraštis .

T reč iad ien is , b a lan d ž io  2 7  d.
L IE TU V O S  TV
8 .0 0  P rogram a. 8 .05  LTV in fo rm ac ine

la ida  8.35, 9.00; 18.00; 18.10; 18.40 Žinios.
18.50 P rogram a va ikam s. 19.25 Dok. se
ria las "N a c io n a lin ia i J a p o n ijo s  lo b ia i”  - 
"Rojaus vaizdai". 19.45 TV anonsas. 19,50 
Jazz session. 20 .05  E konom ikos la ida 
"A k tu a lijo s ". 20.30 F. "Š u n s  nam as". 9  s.
21.00 Panorama. 21.35 TV žaidimas "Pas
ku tin is  šansas". 22.00 T oks gyvenim as.
22 .30  Retroklubas. 23.15 Vakaro  žinios. 

TELE-3
8.00 Aerobika ir sportas. 8.50 F. "Santa 

Barbara". 10.00; 16.00; 19.20; 21.30; 23.25 
Anglų k. pamokėlės. 15.00 Sportas poilsiui.
17.20 A n im ac. f. 18.00 Po Europą. 18.30 
Jurbarko TV program a. 19.00 Naujausios 
ž in ios. 19.25 Su v iso m is  sm ulkm enom is,
19.35 F. "S a n ta  B a rba ra ". 20 .25  Vitrina.
20.35 Žinios. 20.40 CNN naujienos. 21.10 
M uzika. 21.33 La isvas žod is . 22.00 F. 
"P rieš ne te is ingą  d a n g ų " . 23.30 M uzika. 
0 .15 N aktinė  p rogram a.

O S T A N K IN O  TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00;20.00;23.20 

Naujienos. 8.40 F. "Peterburgo paslaptys". 
7 s. 9 .40 K e liau to jų  klubas. 10.30; 15.50 
D žem as. 15.20 Anim ac. f. 16.20 Anim ac. 
f. "Skraidantis namas". 17.25 Eteryje "M ir".
17.45 D okum enta i ir lik im ai. 17.55 F. 
"Peterburgo paslaptys". 7 s, 18,55 Lyderis,
20 .45  Sveč iuose  pas M. M ahom ajevą. 
21 .20; 23.30 Futbolas. 24.00 Pasaulio 
le d o  ritu lio  čem pionato  dienoraštis.

K etvirtadienis, balandžio 28 d. 
LIETU VO S TV
8 .00  Porgram a. 8.05 LTV inform acinė 

la ida  8.35; 8.00; 18,00; 18.10; 18.40 Žinios.
18.50 Programa vaikams. 19.30 Krikščionio 
žod is . 19.40 Vyriausybė nutarė... 19.55 
TV anonsas. 20.00 Kata likų TV stud ija .
20 .30  “ 2 2 ". 21.00 Panoram a. 21.35 
K o n ra d o  kavinė. 22.35 F. "Tas p la tus

platus pasau lis ". 23.30 Ž in ios.
TE LE -3
8.00 Aerobika ir sportas, 8,45 F. “ Santa 

Barbara". 10.00; 16 00; 19.20; 21.30; 23.30 
Anglų k. pamokėlės. 15.00 Sportas poilsiui.
17.15 An im ac. film a i. 17.55 A u to - ir  
m otosporto  pasauly je . 18.25 Panevėžio 
TV program a. 19.00 N au jaus ios ž in ios.
19.25 Su v isom is  sm ulkm enom is. 19.35 
F. "S anta  B arbara". 20 .25  Vitrina. 20.35 
Ž in ios. 20.40 CNN ž in ios. 21 .10  M uzika. 
21.33 Anim ac. f. "K ara tė  va ika i" . 21 .55  F. 
"D v iko va ". 23 .35  M uzika. 0.15 Naktinė

17.00 F. "P riežastis ir pasekm ė". 18.00 
"5x5 ". Viktorina. 18.30 R egioninė m ogra- 
ma. 19.00 "L o šk  va  b a n k !"  20.00 Žinios, 
20.19 Sporto  naujienos. 20.30 “ Laim ės 
ratas". 21.15 F. "Švarcas pradeda veikti".
22.15 Tiesioginė laida su M. Šreinemakers.

program a.
O S TA N K IN O  TV
8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00; 23.10 

Naujienos. 8.35 F. “Peterburgo paslaptys” . 
8 s. 9.35 G yvūn ijos pasauly je . 10.10;
15.50 ‘L.Iki 16-os ir  vyresn iem s”  15.20 
Animac. f. 'T om o Sojerio nuotykiai". 16.50 
Technodrom as. 17.25 U žkulisis. 17.45 
Dokumentai ir likimai. 17.55 F. "Peterburgo 
pas lap tys". 8  s. 18.55 K ino panoram a. 
19.40 Labanakt, va ikuč ia i. 20 .45  Loto 
"M ilijo n a s ". 21.15 F. "La isvės šm ė k la ” .
2 3 .2 0  S p a u d o s  e k s p re s a s . 23 .30  
A kadem ija . 24.00 Pasau lio  ledo  ritu lio  
čem p iona to  d ienoraštis.

SAT 1
A ntradienis, balandžio  26  d.
15.30 F. "B o n a n za ” . 16.25 F. "A lfas",

17.00 F. "O p e ra c ija ". 18.00 "5 x5 ". 
Viktorina. 18.30 Regioninė program a 19.00 
"Lošk va  b a n k !"20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20 .30  “ Laimės ra tas". 21.15 
F. " K a ln ų  g y d y to ja s " .  2 2 .1 5  F. 
"S ą m o ks lin in ka i” . 23.15 U. M ejeris: 
"N e s u tin k u !"

Trečiad ien is , balandžio 27  d.
15.30 F. "B onanza ” . 16.25 F. "A lfas".

17.00 F. "U ždrausta  m eilė". 18.00 "5X 5". 
Viktorina. 18.30 Regioninė program a 19.00 
“ Lošk va  b a n k !"20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
nau jienos. 20.30 "La im ės ratas". 21.15 
F. "K azanova".

Ketvirtadienis, ba landžio  28 d.
15.30 F. "B onanza". 16.25 F. "A lfas".

BALTIJOS PROGRAMA 
Antradienis, ba landžio  26 d.
18.00 TV ekspresas. 18.15 Saulėta 

studija. 19.00 Susitikimai. Flašytoja Aušra 
M arija  Sluckaitė. 19.30 Baltijos naujienos.
20.00 F, “ Apsiaustas” , 1 d. 21.00 Rodo 
"VVorldnet". 22 .00  Panoram a. 22 .25  TV 
“ P o lo n ia " svečias. 22.35 TVP serialas 
"A rti ir  dar a rč iau".

Trečiadienis, b a landžio  27  d.
18.00 TV ekspresas. 18.15 TVP serialas 

va ikam s ir ja u n im u i "R ite ria i ir p lėš ika i".
19.00 V ideofilm as "B a lys  G ajauskas. Aš 
v isa d a  buvau la isva s "..."  19.30 Baftijos 
nau jienos. 19.45 F. "A p s ia u s ta s". 2  d.
21.00 Rodo “ W orldnet". 22.00 Panoram a
22.25 TV "P o lo n ia " svečias. 22.35 TVP 
seria las "A rti ir da r a rč ia u ” .

Ketvirtad ienis, ba landžio  28  d.
18.00 TV ekspresas. 18.15 Saulėta 

studija. 19.00 M ano kraštas. 19.30 Baltijos 
naujienos. 19.45 Pasaulio naujienos. 20.00 
"M u d u  abudu ir k iti,.."  20.30 Problem os. 
Požiūria i. Perspektyvos. 21 .00  Rodo 
"VVorldnet". 22.00 Panoram a. 22 .25  TV 
"Polonia” svečias. 22.35 TV teatras. "Meilės 
g yd y to ja s", 23.40 Balansas.

Š ia u lių  V T  ir B a lt i jo s  p ro g ra m a  
A n trad ien is , b a landžio  26 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.15 

Ž in ios . 19.35 S p a u d o s  apžvalga. 19.40 
S odž ius . 20 .00  K e lių  p o lic ija  informuoja
20.10  A n g lų  k, pam oka. 20 .20  Bažnyčioj 
p u sva land is . 20 .50  T rile is  “ Bronkso 
is to r i jo s ” . 2 2 .5 5  “ P irk , parduok 
in fo rm u o k". S paudos  apžvalga. Žinios.

T rečiad ien is , b a landžio  27 d.
19.00; 22.40 "P irk , p a rduok , informuok
19.10 Ž in ios. 19.30 S paudos  apžvalga
19.35 M o kym o  reform a. 19.45 Programa 
"J u o k is " . 21.10 S ia u b o  film as  "Lašas".

K etv irtad ien is , ba landžio  28 d.
19.00 ; 2 1 .4 0  "P irk , parduok 

in fo rm uok". 19.15 Žin ios. 19.35 Spaudos 
apžva lga . 19.40 "A R G O S  T V " programa.
2 2 .10  A n g lų  k. pam oka.

K A B E LIN Ė S  TV PRO G RAM A

A ntrad ien is , ba landžio  26 d.
19.00 F. “Mano dukra". 20.35 F. "Pasku- 

tin is bilietas". 22.05 F. 'Tam sos belaisviai
T rečiad ien is , ba landžio  27 d.
19.00 A n im ac, f. "P rincas  ir elgeta

20 .25  F. "K e le ta s  gerų  va ik in ų ". 21.45 k 
"Š is sa ldus  žo d is  - žm ogžudyste  .

K etv irtad ien is , balandžio  28 d.
19.00 F. "T e rm ina to rius -2 ". 21.10 r 

“ Mergaitė iš Džersi". 22.45 F. "Nužudymas 
a k la i".

Dėmesio!
Jūs norėtumėte prenumeruoti “Aušros alėją”?
Prašome! 1 -.likni-rin prenumeratą gegužėš ir birželio mėnesiam1, 

priimu įmonė “Tvarku” (informacijų telefonu 56784).
Kaina 1 mėnesiui -1,25 Lt.
Musu laikraščio prenumeratą priima Ir Šiaulių, Akmenės, Kelrnes_

R a d v il iš k io ,  J o n iš k io  bei P a k r u o jo  p a š ta i .  P r e n u m e r u o ja n t ie m s

"Aušros alėją" pašte kaina 1 mėnesiui - 1,35 Lt.
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