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BEDARBIŲ
SKAIČIUS ŠIAULIUOSE -13000?

Katastrofiškai auga bedarbių 
skaičius. Šj pavasarį darbas apmirė 
Šiaulių pram onės įm onė se  
gigantuose - Valstybinėje įmonėje 
Nuklonas” , Akcinėje bendrovėje 

"Šiaulių tauras” ...
Nemažai žmonių atostogauja 

priverstinai. Tokių ypač gausu 
valstybinėse jmonėse "Vairas” , 
Verpstas". Beveik jau stovi žmonės 

be darbo akcinėje bendrovėje "Odos 
galanterija” . Ant bed a rb ys tės  
slenksčio jau ir Valstybinė įmonė 
Namų detalės” , Daugelių statybinių 
medžiagų kombinatas. Kodėl? 
■’nežastys įvairios: trūksta žaliavų, 
įera realizacijos ir kitos.

Šiaulių darbo biržos įskaitoje šiuo 
metu įsiregistravę 4500 bedarbių. Iš 
u - net 56 proc. moterų. Apie 70 
proc. darbo biržoje įsiregistravusiųjų

nekva lifikuoti a rba m ažos 
Kva lifikac ijos  darbininkai. Apie 18 proc. 
žmonės, turintys aukštojo ar kitokio 

mokslo d ip lom us: inž in ie ria i,
technikai, mechanikai... Ir tik 860 
mokama bedarbio pašalpa. Per 
mėnesį prie bedugnės krašto

stovintiems išmokama 49000 litų. 
Maksimali bedarbio pašalpa yra 100 
litų, mažiausia-20. Kokie tai pinigai ir 
ką už juos galima nusipirkti? Ar 
reikalingas komentaras?

Anot Šiaulių darbo biržos direktorės 
Genovaitės Kuprevičienės, blogiausia, 
kad ankstesnes darbovietes žmonės 
palieka priversti patys parašyti 
pareiškimus, o ne atleidžiami pagal 
etatų mažinimą. Jei žm ogus iš darbo 
išeina savo noru, tai pašalpą gauna 
tik po pusės metų.

- Žmonės dejuoja, skundžiasi, 
dažnai net verkia pas mus atėję, - 
pasakojo direktorė. - Pagaliau j darbo 
biržą jau kreipiasi žmonės, kurie jokio 
valdiško darbo nedirbo bent dvejus 
ar trejus metus. Kodėl? Matyt, šie 
žmonės vertėsi prekybos bizniu, kuris 
šiuo metu slopsta.

Direktorės G. Kuprevičienės 
nuomone, šiuo metu mieste gali būti 
jau 13000 bedarbių. Nedžiuginantis 
tai skaičius...

Darbo biržos žmonės stengiasi 
padėti nevilties apimtiesiems. Kai kurie 
žmonės nukreipiami į viešuosius

darbus. Socialinės apsaugos m i
nisterija pagaliau davė leidimą į 
viešuosius darbus nukreipti ir sunkiai 
besiverčiančių šeimų paauglius vai
kus, ir asmenis, kurie dabar priverstinai 
nedirba. Tokiems žmonėms pusę 
atlyginimo mokės savivaldybė, o kitą 
pusę - darbo birža Uždarbis priklausys 
nuo to, kaip žmogus dirbs. Pasak G. 
K uprevič ienės, da rbo  b iržos 
darbuotojos stengsis įdarb inti 
asocialių šeimų vaikus, kad jie nors 
kiek galėtų užsidirbti.

O kokių profesijų žmonių Šiauliams 
trūksta? Kaip ir anksčiau, miestui labai 
reikia po lic in inkų , da rbuo to jų  
priešgaisrinei apsaugai, beje, čia 
pageidautini stiprūs iki 35-erių metų 
amžiaus vyrai. Reikalingi aukštos 
kvalifikacijos darbininkai: mūrininkai, 
santechnikai, turintys penktą ar šeštą 
kategorijas. Trūksta darbuotojų, gerai 
mokančių užsienio (anglų ar vokiečių) 
kalbas.

į pastovias darbo vietas birža 
įdarbino šių metų kovą 94, balandį - 
134 žmones.
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Ką pridengė krūtine 
Prezidentas?

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

Bet kodėl dabartinė Vyriausybė 
esiryžo nė karto sėsti prie bendro 
u opozicija stalo Ir išs ia išk in ti 
varbiauslus dalykus, kaip įprasta 
emokratinėse Vakarų valstybėse? 

Aš neabejoju, kad ir LDDP vadovai, 
Prezidentas supranta, kad yra 

alimybėtiek indėliams atstatyti, tiek 
neteisėtam privatizavimui sustabdyti 
e neteisėtiems privatizavim o 
bariniams likviduoti. Tačiau čia yra 
'ški ir paprasta kliūtis. Jei, kaip 
skalauja Konstitucija, kompensuo- 
irne santaupas, padengtas valstybės 
Jfiu, kuris dabar yra masiškai dalija
mas be privatizavimo, tai Mažeikių 

onės jau nębesuprivatizuosi - kaip
■ daugybės kitų pelningų jmonių. 
ja n  atrodo, LDDP valdžios rankos 
I  'P surištos, kad savo "rėmėjam s” 
I  Aja h pasakyti: turime gyventi pagal 
I  isykles, iš savo darbo, ir nevalia 
I  ’Yti nomenklatūrinio biznio, kai 
I  n gai ne uždirbami, o tiesiog 
I  įsavinami iš kitų žmonių. Viešojoje 
I  ’k u s l J ° j e  nelengva būtų atmesti tokį,
■  ‘vyzdžiui, kaltinimą, kad štai dabar 
■gausybė negali indeksuoti, atstatyti

'••niaupų, nes G. Vagnoriaus 
įausybė prieš keletą metu nieko

■  Padarė, kad Rusija grąžintų 
dah US ^  ̂ as draudžia Vyriausybei 

1  r P ra š y t i iš Rusijos tų indėlių?
dabartinei - geresnei Vyriausybei 

va grąžintų tuos pinigus, kurių

1 ^  m ' S a u S ' °  1 d-
' iai buvo pervedami j Maskvą 

nietų sausio mėnesj mes 
ūmajame banke radome vien 

>.. Tai dies galėtume kaltinti 
ins edę ir p. Brazauską, kad

jie pervedinėjo j Maskvos bankus 
tuos pinigus ir dabar neatsiima, bet 
nuo šito lengviau gyventi nepasidarys. 
Juo labiau kad j Maskvą plaukė 
sąskaitos, o Lietuvoje liko turtas 
(trečdalis valstybės turto yra sukurta 
iš gyventojų santaupų). Nuvertėjo 
piniginiai ženklai, bet negali nuvertėti 
santaupos, kurios yra padengtos turtu. 
Tai yra taip paprasta, taip suprantama, 
kad viešoje diskusijoje nesunku būtų 
išsiaiškinti. Dėl to  ir vengiama jose 
dalyvauti. O juk per pastarąjj mėnesj 
buvo du kartus susitaria su dabartiniu 
Vyriausybės vadovu, kad dalyvausime 
tiesioginėje radijo laidoje.

Būtų [domu vėl p ris im in ti 1991 
metų sausį. K okį palikim ą jūs 
perėm ėte iš K. Prunskienės 
vy ria u syb ė s , ku r io je  m in is tro  
p irm in in k o  p a va d u o to ju
ekonom ika i d irbo  A. Brazauskas?

Iš tikrjyjų tai buvo sunkus reformų 
laikotarpis. Tačiau ne visi sunkumai 
buvo būtini. Gal primiršome, kad K. 
Prunskienės ir A. Brazausko vyriausy
bė kaip tik ir turėjo atsistatydinti dėl 
absurdiškos, kraštą destabilizuojan
čios politkkos, kai sausio 8 dieną be 
jo k ių  ko m p e n sa c ijų  keleriopai 
padidino maisto produktų kainas! 
Nepatenkintieji tokia ekonomine 
politika jau buvo susirinkę versti 
valdžią... Tačiau kažkodėl susirinko 
ne prie  Vyriausybės, kuri priėmė 
tokį sprendimą, prieštaraujantį 
tuometinei Aukščiausiajai Tarybai, bet 
prie parlamento? Iš tikro 1991 metų 
sausio mėnesj neradome ne tik indėlių 
Taupomajame banke, bet ir biudžete 
praktiškai jokių lėšų. Valiutos likutis

buvo 20000 dolerių ir 6 mln. dol. 
skola už pasirašytą litų spausdinimo 
kontraktą, nors matėme, kad tas 
kontraktas buvo pasirašytas gal 
nelabai tikint, kad reikės išleisti savus 
pinigus, nes pinigai nebuvo kaupiami. 
1992 metų vasarą  k itom s 
vyriausybėms palikome jau 20 mln. 
dolerių valiutos fondą. Nesakau, kad 
tai daug, bet Lietuva nebuvo 
praskolinta, nepalikome nė vieno 
dolerio ar rublio užsienio skolos.

Prezidentas konkreč ia i m inėjo, 
kad je i indėliai bus kompensuojami 
100 kartų, tai j apyvartą bus iš le isti 
8 m ilijardai litų, nors dabar iš v iso  
c irku liuo ja  tik  1030 mln. Ar iš tiesų 
negresia Lietuvai in fliacijos banga, 
nauja finansinė katastrofa?

Tikrai galima būtų pavadinti 
katastrofa tokj stebėtinai silpną 
V yriausybės ir P rez identūros 
supratimą apie pinigų sistemą. Tačiau 
aš nenoriu kaltinti vien Prezidentą ar 
vien premjerą. Galbūt jie iš tikrųjų 
nesupranta tų dalykų ir gal jiems 
neprivalu juos suprasti. Tačiau tie, 
kurie rašė Prezidentui kalbą ar interviu, 
manau, privalo suprasti, atskirti visiškai 
skirtingus dalykus: pinigų kiekio 
cirkuliaciją ir sąskaitinių pinigų kiekj 
bankuose (kurių, be abejo, šiuo metu 
Lietuvoje yra daugiau nei 1 mlrd. 
litų). Man atrodo, žmonės klaidinami 
sąm oninga i, gretinant visiškai 
skirtingus parametrus: pinigus 
apyvartoje ir šiaip santaupas, kurios 
kaupiam os įva iriom is form om is 
Lietuvos ar užsienio bankuose. 
Infliacija gali vėl prasidėti, je i ir toliau 
bus tęsiamas dabartinis, nors ir dalinis, 
bet netinkam as santaupų 
kom pensavim o būdas, kai 
naudojamas ne valstybės turtas, o 
biudžeto lėšos. Pirmą kartą per 4 
metus Lietuvos biudžetas dabar yra 
defic itin is, ir viena priežasčių yra 
tai, kad bandoma tą dešimtadalį 
santaupų kompensuoti iš biudžeto, 
kai biudžete lėšų nėra ir tokiems 
dalykams niekuomet nebus.

M alonėkite ats iversti 2 p.

‘Profesija” -viršininkas: 
nieko gero

Tokia jau pas m us mada, 
sakyčiau, sovietin is palikimas: 
beveik visada ir visur viršininkais 
skiriami buvusieji, vienaip ar kitaip 
netekę šio pos to  asmenys. Ir 
valdžios atstovams vis dar nė 
motais, kad anas buvo ne visai 
švarus, su ydom is ir trūkumais.

Labai trumpai nebeviršininkavo ir 
buvusios Joniškio rajono statybos 
organizacijos pirmininkas Vytautas 
Kezys. Nuo praėjusių metų sausio 
eksvadovas ta p o  J o n išk io  
valstybinės jmonės "Butų ūkis" 
direktorium i. Nenuostabu, kad 
1993-aisiais jm onė  d irb o  
nuosto linga i. G am ybos
nuosto liam s den g ti iš ra jono 
biudžeto pernai numatyta skirti 
16000 litų dotaciją. Tačiau prastai 
dirbančiai įmonei, matyt, šių pinigų 
nepakako. Todėl įvairiais rajono 
valdybos potvarkiais įmonei “ Butų 
ūkis" skirta dar 9050 litų dotacija. 
Beje, dar ankstesniais, 1992-ais 
metais įmonės vadovai pasiėmė 
7910 litų paskolą, kuri vėliau virto... 
dotacija. Praėjusių gruodį jmonės 
galva V, Kezys vėl paprašė 
paskolos. Ir rajono valdžia davė! Net 
5600 litų, kuriuos grąžinti reikėjo šių 
metų kovą.

Beje, rajono valdžios vyrai, taip 
dosniai skirdami minimas dotacijas, 
nenumatė, kad šie pinigai bus 
panaudojami įm onės darbuotojų 
atlyginimams didinti. Deja deja... 
Joniškiečiai tiesiog pavydėjo šios 
jmonės žmonėms didelių algų. Bet 
lazdaturi du galus. Neseniai įmonėje 
lankėsi L ie tu vos kon tro lės 
departamento Šiaulių apygardos 
skyriaus kontrolieriai Jonas Gudaitis 
ir Diana Juodytė, kurie nustatė, kad 
direktoriaus įsakymu nuo praėjusių 
metų gruodžio pirmosios jmonės 
darbuotojams net 20 proc. buvo 
padidinti atlyg in im ai: dešimčia 
procentų pakelti kaip biudžetinei 
įmonei, o kiti dešimt - kaip kitai 
įmonei. Pagal įstatus "Butų ūkis”  yra 
valstybinė jmonė, todėl atlyginimas 
jos d a rbuo to jam s  tu rė jo  būti 
didinamas tik kaip valstybinėms

įmonėms: atsižvelgiant j turimas 
lėšas. Todėl "Butų ūkis”  privalo j 
rajono biudžetą grąžinti permokėtus
pinigus.

įmonėje yra dvi parduotuvės, 
kuriose prekiaujam a ūkinėm is 

. prekėmis ir dėvėtais drabužiais. Už 
komercinę veiklą atsakingas A. 
Adomaitis. Patikrinus šio skyriaus 
buha lte rin ius  dokum en tus, 
nusta tyta  nem ažai trūkum ų, 
pavyzdžiui, pinigai iš parduotuvės 
kasos nurašom i pagal prekių 
gabenimo važtaraščius. Nėra UAB 
"Litmak", iš kurios pirktos prekės, 
kasos pajamų orderio... Be to, 
važtaraščiai išrašyti be būtiniausių 
rekvizitų, nėra ir antspaudų, š io  
skyriaus buha lte rinė  apska ita  
vedama ypač netvarkingai. Jdomu, 
kodėl to nemato jmonės vyriausioji 
buhalterė Gražina Odminienė? 
Pastebėta, kad m edžiagos, 
naudotos remontui, ir inventorius 
nenurašyti aktais. Kodėl taip? Ponas 
V. Kezys aiškino, kad jos buvo 
naudotos parduotuvės remontui.

Neblizga ir kita medalio pusė. Per 
metus miesto gyventojai įmonei 
jsiskolino net 90204 litus. Negyve
namųjų patalpų nuomininkai taip pat 
skolingi. Šių metų sausio pirmą 
dieną skola buvo 101714 litų. Todėl ir 
"Butų ūkis" skolingas jvairioms 
jmonėms ir organizacijoms, teikian
čioms paslaugas. Pavyzdžiui, už 
elektrą "Elektrostinklams" sumokė
ta tik 48,5 proc. reikiamų pinigų. 
Didelės skolos ir kitiems? Kada 
"Butų ūkis" iš jų išbris? Arčia kaltitik 
gyventojai, nesugebantys sumokėti 
už komunalines paslaugas? Ar ilgai 
rajono valdžia šią jmonę maitins 
m ūsų, tų, ku rie  sum oka už 
komunalines paslaugas, ir tų, kurie 
nebe, pinigais - dotacijomis, beje, 
ne le is tina i pas to r in a n č io m is  
darbuotojų pinigines? Ar padarys 
išvadas šios jmonės galva, ilgametis 
viršininkas V. Kezys po to, kai rajono 
valdytojas Valdemaras Bandžiukas 
pareiškė jam drausminę nuobaudą - 
pastabą?

B irutė  K Y B A R TIE N Ė
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Ką pridengė krūtine 
Prezidentas?

Atkelta Iš 1 p.
Žmones tai Ir gąsdina, kad indėliai 

būtų kompensuojami Iš biudžeto, 
nes nemaža jo  dalis sudaroma iš 
gyven to jų mokamų mokesčių, 
□augelis piktinasi: aš neturėjau 
santaupų banke, o dabar privalėsiu 
kompensuoti tiems, kas jų turėjo, iš 
savo uždarbio.

Be abejo, jei kompensuojama iš 
biudžeto, panašiai ir yra, lyg tiems 
indėlininkams būtų kompensuojama 
iš kitų žmonių kišenės. Bet mes 
nesiūlome kompensuoti iš biudžeto 
- iš jo  nejmanoma kompensuoti net 
dešimtosios dalies. Siūlome ne 
kompensuoti, o naudoti tą  turtą, 
kuriuo dengti mūsų indėliai. Net 
taupom ojo banko knygutėje yra 
parašyta, kad valstybė garantuoja 
indėlius savo turtu, o ne biudžetu! 
Jei naudotume privatizuotiną turtą, 
tai indėlio kompensavimas iš esmės 
būtų tikturim ų pinigų perskirstymas. 
Kitaip sakant, tie, kas turi pinigų, 
pirks jmones arba akcijas, ir tie pinigai 
plauks j indėlius, arba tie, kurie turi 
pinigų, jsigys turtą, o tie, kurie turėjo 
indėlius, atgaus savo pinigus.

Vyriausybė Ir Prezidentas teigia, 
kad Lietuvoje jau viskas  
privatizuota, net kaltina Tėvynės 
Sąjungą bolševizmu - teigia, kad 
konservatoria i s iek ia  vėl 
nacionalizuoti jau privatizuotą 
turtą?

A tsakys iu  to k iu  pavyzdžių . 
Žmogus paima paskolą iš banko ir 
užstato savo namą Jei jis nepajėgus 
sugrąžinti skolą, tai parduoda dalj 
namo ir atsekate» su skolintoju. Vienas 
Seimo narys iš LDDP verkšlena, kad 
Vyriausybė nežinanti, ktek gaus pinigų 
už parduodamuosius objektus. Tai 
yra tas pats, lyg skolininkas sakytų, 
kad jis  negali grąžinti paskolos, nes 
nežino, kiek gaus už tą namą. Tai 
bandymas atitraukti žmonių dėmesj. 
Taip pat apgaulė yra tai, kad sakomą 
jog  nebeliko valstybės turto. Tai yra 
melas, sąmoningai skleidžiamas 
melas. Pavyzdžiui, teigiamą kad per 
daug išduota investicinių čekių ir dėl 
to  visas turtas nemokamai išdalintas 
pagal tuos čekius. Aš nežinau, kaip 
dar jžūliau galima meluoti. Tos pačios 
Vyriausybės skaičiavimo centro 
duomenimis, kuriuos kiekvieną 
m ėnesj gauna visi politika i ir 
Prezidentas bei Vyriausybės vadovai, 
parodyta, kad valstybės turto pagal 
pirminę privatizavimo programą 
privatizuota viso labo šiek tiek daugiau . 
kaip 30 procentų. Čia, matyt, 
galvojama apie tai, kiek nuo 1993 
metų pavasario geriausiųjų jmonių 
privatizuota be privatizavimo, t. y. 
jo s  paprasčiausiai perrašytos, 
atiduotos “ saviesiems", kariais 
prisidengiant “ kolektyvu". Kiek man 
žinoma, jmonių darbuotojai dažnai 
būna tik priedanga įmonėms perrašyti. 
Jei nelikviduotume tokio neteisėto 
privatizavimo padarinių, leistume 
jgyvendinti vėl atgijusį sumanymą 
"suprivatizuoti" Mažeikių naftos 
jmonę, atominę elektrinę ar panašiai. 
Tuomet jau, žinoma, nieko nebeliks, 
nasturtas tikrai bus išdalintas. Bet jei 
priimsite mūsų konstitucinį jstatymą, 
kuo neabejojame, tai šis jstatymas 
privers atsilyginti už tą perimamą 
turtą. Mes nenaikinsime jokio  
privatizavimo, nesiūlome atimti 
jokių akcijų, o tiesiog daugiau ar 
mažiau atlyginti už perimamas 
įmones. Tai tada, be abejo, pakaks 
lėšų ne tik Indėliams, bet ir draudimo 
fondui atkurti, kuris Iki 1991 metų 
buvo pravalgytas. Taip pat ir būtinam 
Investicijų fondui, Ir smulkaus 
verslo, Ir ūkininkų rėmimo fondams 
sudaryti.

Tačiau LDDP vis dažniau vartoja

sąvoką reprr'vafeao/ja. Ar pagijsti tokie 
gąsdinimai?

Jeigu mes būtume stabili, teisinė 
valstybė, be abejo, iokj neteisėtą 
jmonių "perrašymą” , vadinamą 
privatizavimu, turėtume panaikinti. 
Tačiau šito nesiūlome. Tai galėtų 
šiek tiek destabilizuoti padėtj. Mes 
nieko nesiūlome naikinti, atimti, tik 
raginame likviduoti padarinius ir 
kompensuoti, bent iš dalies, 
nuostolius. Nuostolius akcininkų (kur 
akcijos dirbtinai nuvertintos) ir 
valstybės nuostolius. Likusios akcijos 
realia kaina ir valstybės kapitalas 
atiduodamas privatizavimui, t.y. 
baigiamos privatizuoti neteisėtai 
perimtos jmonės. Tai nėra naikinimas. 
Jeigu nesiūlytum e tok io  būdo 
nete isė tiem s p riva tizav im o 
padariniams likviduoti, susidarytų 
laba i pavo jinga  padėtis, 
įsivaizduokime, kad dabar apie 1000 
jmonių yra tokiu neteisėtu būdu 
perrašytos, ir jm onių vadovai, 
administracija, kolektyvai žino, kad 
tai padaryta neteisėtai, kad nebuvo 
jokio pirkimo-pardavimo sandorio, 
jokio akcijų pasirašymo, jokio akto, 
tik paprasčiausias perregistravimas. 
Nė vienas investuotojas nei iš 
užsienio, nei iš šalies neinvestuos | 
tokią gamyklą, nes kiekvieną dieną 
bus galvojama, ar jai vėl nebus 
g rąž in tas va ls tyb inės  įm onės 
statusas, ar nebus nubausti tie 
žmonės, kurie neteisėtai privatizavo. 
Jie tuos S ar 10 metų kankinsis ir 
jmonę alins, nes nežinos, kuo viskas 
baigsis. Šiuo atveju mes pasirinkome 
ne tokį griežtą nuosaikų mechanizmą 
kuris leistų užbaigti tą privatizavimą 
ir žmonės galėtų pradėti ramiai 
gyventi. Mums teko kalbėtis su 
direktoriais ne vienos jmones, kurios 
perregistruotos j akcines bendroves 
be jokio privatizavimo, jų turtą dešimtis 
kartų nuvertinus. Dauguma jų  mums 
pritaria, kad reikia sutvarkyti, aišku, 
netaikant kategoriškų, drastiškų 
sprendimų, jmonės vadovai galėtų 
jaustis šeimininkai ir nuo tos dienos 
pradėtų ja rūpintis. Tai suteiktų 
didesnio stabilumo ir valstybei.

Prezidentas kaltina G. 
Vagnoriaus vyriausybę, kad 
privatizavimas vykdomas pagal 
Jūsų paruoštus Įstatymus, kad j| 
juridiškai pateisina p. Vagnoriaus 
vyriausybės priimti sprendimai.

Taip bandoma jtikintivisuomenę, 
jog dabartinė valdžia "priversta"-' 
apeicf inėti (statym us,
"susiprivatizuotl" be privatizavime, 
pasisavinti svetimą turtą dėlto , kad 
buvo padėti blogi privatizavimo 
pagrindai. Belieka apkaltinti G. 
Vagnorių, V. Landsbergj, kad jie 
privertė LDDP vadovus jrašyti j savo 
rinkimų programą pažadus atstatyti 
indėlių perkamąją galią! Iš tikrųjų 
bandoma dangstytis Valstybinių 
jm onių jstatymo 31 straipsniu, kuris 
leidžia iš pelno didinti jstatinj kapitalą 
Ir leisti papildomas akcijas. Tačiau 
nuty lim a , kad kiti js ta tym a i 
reglamentuoja, kaip tai daroma. 
Galima būtų nutylėti tuos jstatymus, 
kurie reikalauja privatizuoti pagal 
pirm inio privatizavimo jstatymą Ir 
viešai parduoti nors 30 procentų 
akcijų, o po to tik taikyti Valstybinių 
jmoniųjstatymo31 str. (jeigu jmonių 
tu rta s  būtų indeksuotas), 
Prisiminkime, kaip pusantrų metų - 
net Ekonom ikos m inisterijai ir 
buvusiajam ministrui p. Veselkai 
reikalaujant - Vyriausybė sąmoningai 
neindeksavo įmonių turto, kuris 
buvo dirbtinai nuvertintas 20-30 
kartų!..

Pravėriau duris ir nušvitau. Tiesiog jutau, kaip džiaugiasi 
mano širdis, nes akys bėgo švariomis sienomis, tokiomis 
pat grindimis. Retsykiais jos stabtelėdavo prie kokios nors 
gulbės baltumo skulptūrėlės, ilgėliau įstrigdavo ties 
paveikslais, kurie džiugino sielą, priversdavo susimąstyti. 
Kur patekau? Gal į  kokį nors muziejų, kurį šiuo metu, 
pasinėrusi į  nesibaigiančių kasdieninių darbų sūkurį, retokai 
jau aplankau? Į kokią šventovę atėjau? Šiauliečiams 
talentingiems vaikams j i  - Dailės mokykla.

Jau ketvirtį amžiaus vaikai čia mokosi piešti, tapyti, lipdyti, raižyti. Daugelis jų  baigė Vilniaus Dailės akademiją 
Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą... Štai Andrius Repšys. J is Vilniaus Dailės akademijos ketvirtakursi: 
Laimėjo respublikinį konkursą ir  nupiešė keturis nuostabius pašto ženklus, kuriuose - mums visiems labai brangus 
popiežius Jonas Paulius II. Andriaus p iešiniais grožisi mūsų laikraščio skaitytojai, iliustruota knyga... Buvo maloni 
staigmena, ka i sužinojau, kad Andrius mokėsi Dailės mokykloje. Ką tau davė š i mokykla?
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Andrius

Tęsinys. Pradžia Nr. 38.

- Man svarbiausia, kad mokykloje 
buvo idea li ramybė ir  dailės dvasia. 
D ėstyto ja i N ijo lė  ir  Vladimiras 
Ošurkovai, Irena Šliuželienė, Lidija  
B irb ilienė  ir  A lfo n sa s  Čižeika 
paprastai, bet labai nuoširdžiai dėstė. 
Dailės mokykloje viskas kažkaip 
aukščiau buvo, sakyčiau, namų 
dvasia dvelkė. Ne tiek profesionalias 
žinias gaudavome, be t tiesiog 
nuoširdžią ir  tikrą paramą. Ką 
dėstytojai galėjo^ tą mums c/avė. Ir 
tai buvo daugiau nei profesinės žinios. 
Teoriją galima ir  iš  knygų sužinoti. 
Svarbiausia - dvasinis vadovavimas, 
žmogiškumas ir  nuoširdumas. Ir kai 
tokia dvasinė parama atsiranda, pats 
pradedi siekti žinių. Pačiam gal būtų 
neužtekę jėgų.

Linas
Gražius žodžius apie mokyklą sakė 

ir  Šiaulių pedagoginio instituto Dailės 
faku lte to  ke tv irta ku rs is  L inas  
Masiliūnas:

- Net ir baigus mokyklą, dvejus 
metus piešimo mane mokė dėstytoja 
I. Šliuželienė, o akvarelės - dėstytojas

Arūnas Vasiliauskas. Man labai patiko 
bendrauti su dėstytojais. Kodėl 
pasirinkau dailę? Gabus buvau 
visiems mokslams... Tačiau dailės 
mokiausi šešerius metus, todėl 
pasiekęs buvau daugiau. Dėstytojai 
patarė toliau eiti šiuo keliu.

Mindaugas
Mindaugas Balčiūnas baigė šią ir  

Telšių aukštesniąją taikomosios 
dailės mokyklą, nes norėjo ku rt 
stebuklus iš medžio.

- Dėstytojai labai puik ia i žinojo, 
ko mokinys no riirką jis  gali padaryt. 
Ypač dėkingas dėsty to jam s  
Ošurkovams. Nuostabios Nijolės 
Ošurkovienės aplikacijos ir gobelenai. 
J i kuria ir  kameriškus, mažus 
gobelenus ir  reprezentacinius, skirtus 
v isu om e n in iam s in terje ram s. 
Vladim iras Ošurkovas žmones 
džiugina pastele, piešiniais. Kai 
ruošiausi egzaminams, abu rasdavo 
laiko ir  man padėt.

išraiškos formų, moka įsiklausyti į 
la ikm ečio pulsą ir  kažkaip netkė  
poetiškai p a lie s t senųjų, praėjusių 
amžių meninį palikimą, tautosakos 
dvasią. Šiauliečius j i  vis džiugi 
naujais keramikos darbais. Daug 
dėmesio dailininkė skiria buitinei 
keramikai. Gražios jos dekoratyvinės 
vazos, indai. Gal todėl ir dabartinių 
auklėtinių darbuose atgyja molis ir 
virsta nykštukais, žmogeliukais, net 
velniukais.

Irena

Vitalija
Vitalija Kurtinaitienė - jaunosios 

kartos dailininkė. Šiuo metu dirba 
Dailės mokykloje. Vitalija ieško savų

“Norėčiau suprasti žmogaus 
dvasios paslaptį, o savo mintis bandau 
išsakyti simboliais. Domina 
vidinis pasaulis, tad dalį savo darbų 
skinu jam ", - prieš ketverius metus 
viename parodos kataloge perskaičiau 
šiuos Dailės mokyklos dėstytojos, baje, 
baigusios š ią mokyklą, Irenos 
Šliuželienės žodžius ir  todėl ilgesniam 
pokalbiui apie mokyklą jos auklėtinius, 
grožio daigelius pasirinkau ją, mielą, 
trapią moterį, beje, keramikę, piešimo 
dėstytoją.

Malonėkite atsiversti 3 p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

Klaidindami luašto žmones, 
konservatoriai populistiškai kviečia 
referendumu priimti jų pasiūlytą 
jstatymo projektą, nes esą priešingu 
atveju nebus sustabdyta neteisėta 
privatizacija ir gyventojai praras 
santaupas, kurios yra padengtos 
privatizuotinu turtu, toliau smuks ūkis ir 
blogės gyvenimas. G. Vagnorius ypač 
pabrėžia, kad “jeigu neleisime be jokio 
privatizavimo veltui išsidalyti valstybės 
turto, 1991 metų santaupų rublj bus 
įmanoma pakeisti netik j vieną litą, bet ir 
daugiau”. Iš pirmo Žvilgsnio tai labai 
patrauklus kvietimas. Ir žmonėms sunku 
suvokti, kodėl dabartinė Vyriausybė 
kategoriškai pasisako prieš tokio 
jstatymo projekto priėmimą,

Visų pirma gyventojai jau seniai 
prarado savo santaupas, o siūlymas 
indeksuoti jas bei kitas joms prilygintas 
išmokas daugiau kaip 100 kartų 
nepagristas realiomis galimybėmis.

Vien santaupoms kompensuoti iš 
Lietuvos taupomojo banko aktyvams 
atstatyti pagal siūlomą ne mažesnj kaip 
100 kartų indeksavimą reikėtų apie 8 
mlrd. litų. Galima tikėtis, kad dauguma 
Lietuvos žmonių, ypač pensijinio 
amžiaus, kurie G. Vagnoriaus 
Vyriausybės jau buvo apgauti, gali vienu 
metu ateiti atsiimti savo indeksuotų

indėlių. Tačiau jstatymo projekte nėra 
numatyta, kokiu būdu bankai gali be 
apribojimų išmokėti indeksuotus 
indėlius, kol jiems perduotas turtas bus 
parduotas arba turto perdavimas 
komplikuosią dėl jo menkavertiškumo, ir 
kas dengs bankams susidariusius 
nuostolius, jei turtas bus parduotas 
mažesne kaina nei jo indeksuota 
nominali vertė. Juk likusį valstybės turtą 
privatizuoti bus n© taip lengva, nes 
didžiausią paklausą turintys objektai (ir 
už mažas kainas) buvo parduoti 
privatizavimo pradžioje, dar dirbant G. 
Vagnoriaus Vyriausybei.

jstatymo projekte siūloma tvarka 
indėlius indeksavus ir juos išmokėjus, 
grynų pinigų masė apyvartoje padidėtų 
beveik 8 kartus ir viršytų 9 mlrd. Lt, o 
dabartiniu metu grynų pinigų masė 
apyvartoje tesiekia 1040 mln. Lt. Nesant 
adekvataus prekių ir paslaugų kiekio 
rinkoje, tai iš karto sukeltų didžiulę 
infliaciją (nežabotą kainų augimą), kuri 
po kurio laiko neišvengiamai nuskurdin
tų visus gyventojus, tarp jų ir indėlini
nkus, Tai itin skaudžiai paliestų nemažą 
dalj gyventojų, kurie savo santaupų 
nelaiko bankuose, taip pat biudžetinių 
jstaigų darbuotojus, nes padidinti jų 
atlyginimus Infliacijos augimo koeficien
tu nebūtų jokių galimybių. Hiperinfliacija

Vytauto

sugriautų Lietuvos ūkj Ir vis I
tintų nacionalinę valiutu 0 ertaj, I  
padarė ir Pasaulio banko I
išnagrinėję šj jstatymo projektą- 

Malonėkite atsivers**

AUSROS ALĖJA



1994 . 05 . 19 . 3

Ir kaip nepašiurpti?
Pašiurps ne vienas tremtinys, 

perskaitęs “Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos” pirmąjį tomą. 

Ir kaip nepašiurpti?
Pasak autorių, reikėtų tik pavydėti tremtiniams, kurie 

kelyje j Sibirą patyrė vos ne komfortą: jiem s buvo skirti 
dienpinigiai, karštas maistas, vaikai gavo net pieno. Gal 
dar derėjo parašyti, kad važiavo ne užkaltuose prekiniuose, 
bet tarptautinės klasės vagonuose. Tačiau tai pasakyti 
neišdrjso, nes dar daug gyvų tremtinių, dususių tvankiuose 
vagonuose, o dar daugiau žmonių, savo akimis mačiusių 
j vagonus stumdomus žmones, girdėjusių jų aimanas, 
mažų vaikų klyksmą.

Gaila, kad autoriai, turėdami daugybę rūpesčių 
studijuojant dokumentus, kur viskas piešiama šviesiomis 
spalvomis, neturėjo laiko, gal ir noro pažvelgti j paskelbtus 
tremtinių, politinių kalinių atsim inimus. Gal tada būtų 
patikė ję, kad p re k in iu o se  va g o n u o se  nebuvo  
elementariausių higienos sąlygų, • ką tada kalbėti apie 
kitus patogumus.

Matyt, autoriai supranta, ką jie daro. J iems, mokytiems 
istorikams, juk žinoma dar antikos laikus siekianti tiesa, 
kad žmonės, nepažįstantieji istorijos, visada yra vaikai.

Jeigu jau nebebūtų gyvų tremties liudininkų, galėtų 
taip gražiai rašyti, - lengvatikių gal ir atsirastų. Tik ne 
dabar, kai mūsų žeme vaikšto tremtiniai, jų vaikai.

Apsirinka ponai autoriai, jeigu nori jtikinti, kad 
patogiai, sočiai kelionėje buvo aprūpinti tremtiniai. 
Tik kodėl nuvežti prie Ledjūrio žmonės turėjo gyventi 
ant pliko lauko, glaustis nuo speigų savo rankomis 
suręstose žeminėse? Kodėl be laiko palaidoti badu 
mirę vaikai ir seneliai? Kodėl dalis vaikų mirė kelyje, 
nesulaukę žadėtosios Sibiro žemės?

Skaudžiausia, kad netiesą, kurią skelbia autoriai, 
kuri išspausdinta tame tome, skaitysime ne tik mes, 
tų dienų liudininkai, bet perskaitys užsienio lietuviai, 
atsiras norinčiųjų išversti j kitas kalbas.

Skaudi netiesa, bet manau, kad autoriams dėl to 
širdies neskauda ir neskaudės.

Tik derėtų jiems atsiminti, kad mes ne vaikai. Ne 
vaikai ir užsienio lietuviai.

V iktoras  B A R T K U S

NORIME ĮAMŽINTI 
KRITUSIŲJŲ DRAUGŲ ATMINIMĄ

1944 m. artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, Rytų Lietuvos savanoriai 
kartu su Žemaitijos "Vanagais" sulaikė 
bolševikų veržimąsi j Vakarus. Tų 
metų liepos mėn. 28 d. Pievėnų 
bažnytkaimyje susirinkę savanorių 
būrių vadai nusprendė įsteigti oficialų 
Lietuvos karinį dalinj • Tėvynės 
apsaugos rinktinę ir ginklu pasipriešinti 
bolševikams. Tėvynės apsaugos 
rinktinės įkūrimo iniciatoriai buvo 
Zarasų apskrities viršininkas daktaras 
Jonas Steponavičius, po lic ijos  
viršininkas Vincas Tamošiūnas, 
Mažeikių apskrities v irš in inkas 
kapitonas Izidorius Jatulis, Šiaulių 
karo komendantas Eidintas, kapitonas 
Jonas Čėsna, vietinės rinktinės 
Panevėžio kuopos vadas Paužuolis 
ir kiti karininkai. Tėvynės apsaugos 
rinktinės vadu buvo patvirtintas 
kapitonas I. Jatulis, štabo viršininku 

kap itonas V ytau tas  Čėsna, 
ypatingosios paskirties karininku - 
leitenantas V. Tamošiūnas. Rinktinės 
kuratorius su vermachto vadovybe - 
ps icho log ijos  dak ta ras  Jonas 
Steponavičius. Tuojau pat paskirti 
batalionų, kuopų ir būrių vadai, ir

rugsėjo mėn. 3 d. kovos daliniai su 
įvairiausia ginkluote užsklendė fronto 
barą tarp Ventos ir Virvytės. Daliniai 
d a lyvaudavo  žva lg o m o s io se  
kautynėse prie Kužių ir kitose 
v ie tovėse . Ju rid iška i Tėvynės 
apsaugos rinktinės daliniai buvo 
patvirtinti vermachto giupuotės vado 
pulk. Maderio (kreipimosi nuorašas). 
Telšiuose buvo leidžiamas fronto 
laikraštis "Tėvynės gynėjas".

1944 m. spalio mėn. 7 d. Tėvynės 
apsaugos pulkų trys batalionai buvo 
pasiųsti prie Sedos bolševikų tankų 
diviziono puolimui sulaikyti. Būdami 
ginkluoti tik lengvaisiais pėstininkų 
ginklais irfancerfaustais, be artilerijos 
paramos mūsų kariai sunaikino 8 
bolševikų tankus, daug gyvosios 
jėgos, bet patys patyrė didžiulių 
nuostolių. Ypač nukentėjo pirmasis 
batalionas. Per šimtą minėtojo 
bataliono karių (iki šiol kaip nežinomi 
kareiviai) ilsisi Sedos kapinėse.

Norėdama įam žinti kritusių jų 
draugų atminimą ir atkurti 50 metų 
slepiamą tiesą, komisija 1994 m. spalio 
2 d. rengia Sedoje ir Plinkšės dvare 
buvusiųjų karių suvažiavimą pagal

žemiau pateiktą programą.
1. Čv. Mišios Sedos bažnyčioje 

-1 1  val.
2. Kritusiųjų pagerbim as  

kapinėse • 12.30 val.
3. Vėliavos pakėlimas Ir 

paminklinės lentos atidengimas 
prie Plinkšės dvaro rūmų ‘Tėvynės 
apsaugos rinktinės" kūrimosi 
lopšyje -14 .30  val.

4. Pasidalinimas 50 metų laiko 
tarpsnio įspūdžiais Plinkšės dvaro 
rūmų salėje -  15-18 val.

Visi buvusieji Sedos kautynių 
da lyv ia i kv ie č iam i da lyvau ti 
minėtajame minėjime - suvažiavime. 
Yra pagaminti ženkliukai, kvietimai, 
numatoma išleisti tą jvykj nušviečiantį 
leidinį. Prisiminkite, kas iš Jūsų draugų 
ar pažįstamų krito Sedos ar Barstyčių 
kautynėse. Apie savo dalyvavimą 
praneškite minėjimo komisijai adresu: 
Vladui Kazlauskui, Architektų 102- 
27, Vilnius - 49.

Sediškiai daug prisidėjo prie 
kritusiųjų broliško kapo sutvarkymo. 
Dabar visų gyvųjų uždavinys - 
atgaivinti žuvusiųjų pavardes.

Vladas K A ZLA U S K A S

Atkelta Iš 2 p.

Interviu
- Matyt, atiduota daug Jūsų ir kolegų jėgų, kad 

čia būtų jauku, kad čia būtų gražu, kad vaikai augtų 
kūrybai?

- Pirmiausia esu laim inga, kad buvau šios mokyklos 
mokinė. Ir ta mokykla man buvo antrieji namai. Ne ta 
vidurinė, bet šita, /  kurią niekas neverčia eiti, šita, į  kurią 
širdis traukia. Likimas lėmė, kad atėjau čia dirbti mokytoja. 
Ir džiaugiuosi, kad radau mokyklą, kokią palikau. Tą 
širdies dalelę č ia  pa lieku ne tik aš, paliekame visi. 
Pirmokėlius mokome dailės abėcėlės. Paskui iš  jo  jau  
9ali prašyt kūrybos ir  puose lė ji j į  kaip asmenybę, 
dengdamasis jo  neįvaryti į  inkubatorių, kad nebūtų  
^ženklintas vienodu atspalviu. Tas techninis mokyklos 
apipavidalinimas gimė p irm ojo mokyklos direktoriaus 
lono Samalionio dėka. Kai atsisuki atgal, tai jauti dirbęs 
a m y tG a n y č ia u , kad m ūsų m okiniai jauč ia  dvasią ir

- Kurios mums šiuo metu labai trūksta. Bet,norint 
■«ką duoti kitiems,reikia patiems turėti. Iš kur Jūs 
emlates dvasinės stiprybės?

- Į  šį klausimą tikrai labai sunku atsakyti. Gyvenimas 
aParžmonėms nelengvas. Retsykiais ir  m es susėdę 
■adejuojame, nors stengiamės pa le isti viską juokais. 
e<gu turi galimybę save išreikšti, tai tikrai esi laimingas, 
ūsų p/a tarsi didelė šeima. Pradžioje man buvo nedrąsu 
°eto ir  kalbėtis su savo buvusiais mokytojais. Jie 
mokau^SCiaVO' k0dėJ įsakydavau, kad klausausi

- lšvaikšeiojome mokyklą, pakalbinome valkus, 
siz ėjom e ^  dar^ellų. Negalėjau nepajaustiL T.Pasididžiavimo mokykla, mokiniais. Ar galite 

J  imci,2laii 9lis? °  9 al kokios nors nepelnytos 
1  «R audos slėgi a?
1  atrodo, kad dabar v isi savotišką nemalonumą
I  ioska,?žme‘ La'kas PO truputį uzglosto visas 
k d r»n # ’ net ,r nePQlnytas. Žmogus taip sutvertas,

I  s iu ^ rupuH įn i r š ta ,  kas skaudino, žinoma, je i tas 
m  - o r>?/a' , i 6' kartojasi, aišku, pradeda slėgti.
| i Į  uoskaudos netrukdo kūrybai?
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- Kažin ar trukdo? D irb i savo darbą ir  tiek. Vaikai nekalti 
dė l tavo nuotaikos. Ir pagaliau mokytojas yra artistas. Gal 
autobuse tau kas nors numynė koją, gal namuose kas 
nors nepasisekė... Vaikams tu šito negali parodyti. Jei 
mokiniai pamato tave pavarg tą  tuojau pat klausia: mokytoja, 
kas pasidarė? Ir jie  pergyvena dėl tavo nesėkmių, kurių  
kartais visai nepelnytų būna. Skaudžiausia dargana yra ta, 
kurią jau ti esant nepelnyta. Manau, kad visas žaizdas 
užgydo laikas. Ateiname ir  juokiamės, kai p e r spaudą 
gauname pylos. Priešintis esi bejėgis.

-  Gyvenime yra daug spalvų... Ir prieš blog| gal 
nereikia eit blogiu?

- AŠ taip pa t manau. Blogis ir melas - labai stiprūs. Tiesa 
ir  gėris už save net nekovoja, bet ju k  yra taip: blogis pats
susinaikina. . . . .

Kasmet mokykloje mokosi apie 350 moksleivių. Mokinių 
amžius - 12-17 metų. Baigę keturis kursus, mokiniai yra 
tuo pačiu atlikę ir diplom inį darbą, kuris sukuriamas
paskutiniame kurse.

- Piešiu Lietuvai, - šypsosi buvęs m okyklos auklėtoms 
Andrius Repšys.

B irutė  K Y B A R TIEN Ė

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS
Atkelia iŠ 2 p.
Antra. Nuolatos kartodamas 

Lietuvos žmonėms apie galimą indėlių 
indeksavimą, panaudojant lėšas, gautas 
už parduotą valstybės turtą, G. 
Vagnorius privalėtų suprasti, kad būtent 
jo Vyriausybė pirmiausia atsakinga už 
tai, kad beveik visas valstybės turtas 
buvo nemokamai išdalytas pagal 
investicinius čekius. Pagal šj įstatymą 
investicinių čekių galėjo būti skirta 2/3 
privatizuojamojo turto, t. y. 712 mln. Lt 
(du trečdaliai nuo 1068,9 mln. Lt), o 
faktiškai skirta 1313 mln. sumai, t. y. 
netgi daugiau negu buvo numatyta 
privatizuoti turto. Nors po to investicinius 
čekius buvo leista panaudoti perkant 
butus, žemę, privatizuojant žemės ūkio 
įmonių turtą (tam panaudota 343 mln. Lt 
investicinių čekių), vis tiek valstybiniam 
turtui privatizuoti pagal Valstybinio turto 
pirminio privatizavimo jstatymą 
investicinių čekių buvo išduota 257,7 
mln. Lt daugiau negu buvo numatyta 
nurodytojo įstatymo. Dėl to komercinio 
privatizavimo galimybės mūsų krašte 
labai ribotos. Suprantama, kad 
investicinių čekių panaudojimo politika 
būdinga visoms postkomunistinėms 
šalims. Tačiau investicinių čekių sumos 
arba kitųformų valstybinio turto išmokos 
įvairiose šalyse labai skiriasi. Antai 
Čekijoje jos sudaro tik 25 procentus, 
Slovėnijoje-20 procentų viso valstybinio 
turto, o pas mus, kaip jau buvo minėta, 
net 82 procentus viso valstybės turto. 
Estijoje ir Latvijoje vykdomas tik 
komercinis turto privatizavimas už 
pinigus.

Toks valstybės turto privatizavimo 
būdas nesudarė galimybių sukaupti 
privatizacijos proceso metu didesnių 
lėšų sumų, kurias būtų galima panaudoti 
nuvertėjusiems indėliams kompensuoti. 
Tačiau grįžti j pirminę būklę ir kitaip 
privatizuoti valstybės turtą arba perimti 
valstybės nuosavybėn ilgalaikj turtą, 
kuris yra privatizuotas, dabar jau 
neįmanoma, nes tai reikštų ne ką kitą, o 
naują nacionalizaciją, būtų pažeistas 
šventasis nuosavybės neliečiamumo 
principas, įtvirtintas Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje. Tai 
diskredituotų mūsų krašto valdžią ne tik 
šalies viduje, bet ir tarptautiniu mastu, 
nes visame pasaulyje privati nuosavybė 
yra saugoma ir ginama.

Trečia. Melagingas ir avantiūristinis 
teiginys, kad “1993 metų pradžioje 
LDDP dauguma Seime, taip pat 
Vyriausybė privatizavimo įstatymuose ir 
nutarimuose padarė neleistinų pataisų, 
kurios "saviesiems” lyg įteisina 
valstybės ir tikrųjų akcininkų turto 
savinimąsi... Dar paprasčiau 
išvalstybinamos pramonės įmonės. Nuo 
praėjusiojo pavasario "draugų grupelė" 
jas dažniausiai “persirašinėja" j akcines 
bendroves be jokio privatizavimo, 
nemokėdama už jas nei litais, nei 
investiciniais čekiais".

Dar pagal 1990 metais priimto 
Valstybinių įmonių įstatymo (kurį 
rengiant aktyviai dalyvavo G. Vagnorius) 
31 straipsnj irG. Vagnoriaus Vyriausybės

1992 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 51 "Dėl 
valstybinių ir valstybinių akcinių įmonių 
įstatinio kapitalo didinimo iš savo lėšų" 
įmonėms buvo suteikta teisė didinti 
įstatinį kapitalą iš likutinio pelno, 
įstatyme numatyta tvarka išleidžiant 
nemokamas ar iš dalies mokamas 
akcijas. Tai buvo svarbiausias būdas 
nuvertėjusioms dėl milžiniškų infliacijos 
tempų įmonių apyvartinėms lėšoms 
atstatyti ir investicijoms reikiamoms 
lėšoms sukaupti.

Valstybinių įmonių įstatymo 
numatyta tvarka didinant akcinį kapitalą, 
keičiasi tik valstybinio ir akcinio kapitalo 
santykis, o valstybinio kapitalo absoliuti 
suma lieka nesumažėjusi. Todėl ir 
keičiantis įmonės statusui valstybinio 
turto privatizavimas nevyksta, kadangi 
valstybė šiuo atveju įgyja Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
14 straipsnyje numatytas turtines 
akcininkų teises. Tokio proceso 
negalima pavadinti privatizavimu, juo 
labiau valstybinio kapitalo nusavinimu.

įstatymo projekto komentare dažnai 
minima "grupelė draugų”. Tačiau tai ne 
valdžios ar mafijos atstovai, o įmonių 
kolektyvai, kurie tapo teisėtaisiais 
akcininkais, Valstybinių įmonių įstatymo 
nustatyta tvarka skyrę likutinį pelną 
įstatiniam kapitalui didinti, kurie realų 
likutinį pelną "nepravalgė" premijų ar 
kitų išmokų pavidalu ir nesudarė 
papildomo spaudimo vartojimo rinkai. 
Tai kuo jie nusikalto ir kodėl 
konservatoriai siūlo atimti Iš jų 
sukauptąjį turtą?

Perduoti išnuomotąsias
gyvenamąsias patalpas privataus 
kapitalo įmonėms, kaip valstybės turtinį 
įnašą, leido G. Vagnoriaus Vyriausybė 
1992 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 456 
"Dėl valstybinių, valstybinių akcinių 
įmonių, valstybinių įstaigų ir 
organizacijų išnuomotų negyvenam. 
pastatų ar patalpų, j kuriuos investuota 
privataus kapitalo, parerij^rno 
privatizuoti tvarkos", šių patalpų vortę 
nustatydavo ekspertų komisija, o 
Centrinei privatizavimo komisijai buvo 
leista ją didinti iki rinkos kainos. Per 
1992-1993 metus teisėtai' išnuomoti 
pastatai ar patalpos buvo perduotos 77 
privataus kapitalo įmonėms. Šių patalpų 
balansinė likutinė vertė yra 38,4 tūkst Lt. 
Ekspertų komisija juos įvertino 3,5 mln. 
Lt, o Centrinė privatizavimo komisija šio 
turto vertę padidino iki 6,2 mln. Lt 
Devyniems komerciniams bankams, 
kaip valstybės turtinis įnašas, buvo 
perduotos išnuomotos patalpos, kurių 
balansinė likutinė vertė buvo 78,7 tūkst. 
Lt o Centrinė privatizavimo komisija ją 
padidino iki 10 mln. Lt. Kadangi šis 
nutarimas prieštaravo Valstybinio turto 
pirminio privatizavimo įstatymui, 
dabartinė Vyriausybė jį pakeitė 1994 m. 
kovo 16 d. nutarimu Nr. 178.

Tai dar kartą parodo, kad Tėvynės 
Sąjungos vadovybė, siekdama 
savanaudiškų tikslų, gali pateikti Seimo 
daugumai ir dabartinei Vyriausybei 
pačius absurdiškiausius kaltinimus.

Tęsinys. Pradžia Nr. 38

V ytau to  G E L Ž IN IO  p ieš .

AUŠROS A L E jA
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ponioms ir panelėms

U  v
R ID IK Ė LIŲ  IR K IA U Š IN IŲ  

SA LO TO S
4 ryšeliai ridikėlių, 4 kietai virti 

kiaušiniai, 4 šaukštai kefyro, citrinos 
(arba kitokios) rūgšties, šaukštelis 
garstyčių  tyrės, šau kš te lis  
susmulkintų porų, paprikos, 
druskos.

Ridikėlius ir kiaušinius supjaustyti 
gab a lė lia is . Kefyras, rū g š tis , 
garstyčios, porai, paprika ir druska 
gerai sumaišomi ir supilami ant ridikėlių 
ir kiaušinių. Sumaišoma.

' RŪ G ŠTYN IŲ  
ŠA LTIB A R ŠČ IA I 

4 stiklinės nestipriai suraugintų 
išrūgų, 3 šaukštai miltų, stiklinė 
grietinės, ryšelis jaunų rūgštynių, 
druskos,krapų.

Išrūgas užvirinti ir uždaryti miltais, 
sumaišyti su grietine, dar kartą užvirinti. 
Rūgštynes nuplauti, nuskabyti 
kotelius. Labai smulkiai supjaustyti 
arba sumalti. įpilti šaukštą vandensir 
užvirinti atskirame inde. Sudėti j 
ataušintas ir uždarytas išrūgas, 
sumaišyti, pasūdyti. Prieš supilsiant 
jdėti j kiekvieną lėkštę po ketvirtadalj 
kietai virto kiaušinio arba varškės 
sūrio  gabalėlj, iberti P °  saui3 
susm ulkintų krapų, Patiekti su 
bulvėmis.

P A VA SA R IO  D A R Ž O V IŲ  
SR IU B A  

Apie 400 g šakninių daržovių 
(morkų, salierų, petražolių, porų), 
ryšelis ridikėlių, 200 g salotų lapų, 
pusė stiklinės konservuotų (šaldytų 
arba šviežių) žirnelių, stiklinė pieno, 
2 tryniai, 2 šaukštai supjaustytų 
petražolių lapelių, druskos, pipirų.

Daržoves ir ridikėlius gerai nuplauti, 
nuva ly ti, nuskusti ir sm u lk ia i 
sup jaus ty ti. U žp ilti ve rdanč iu  
vandeniu, pasūdyti ir išvirti ant stiprios 
ugnies. Kai suminkštės, supjaustyti 
nuplautas salotas ir suberti j sriubą. 
Užvirinti kelis kartus ir nukelti nuo 
ugnies. Sudėti žirnelius, vėl pavirinti 
ir nukelti nuo ugnies. Atskirai užvirinti 
pieną. Trynius sumaišyti. Maišant 
supilti j juos karštą pieną Mišinj supilti 
j sriubą. Jberti druskos, pipirų, 
petražolių lapeliu. Tuoj pat patiekti. 

D ILG Ė LIŲ  S R IU B A  
160 g dilgėlių lapų, 15 g 

svogūnlaiškių, 50 g rūgštynių, 50 
g morkų, 5 g petražolių šaknų, 20 
g ropinių svogūnų, 5 g kvietinių 
miltų, 10 g margarino, pusė 
kiaušinio, 15 g grietinės, prieskonių, 
sultinio.

Perrinktus ir nuplautus jaunų 
dilgėlių lapus nuplikyti verdančiu 
vandeniu ir palaikyti jame 2-3 min. 
Nukošti per sietelį ir sumalti. Truputj 
pakepinti riebaluose. Svogūnus, 
morkas, petražoles arba saliero šaknis 
smulkiai supjaustyti ir pakepinti 
riebaluose, baigiant jdėti susmulkintų 
svogūnlaiškių. Viską sudėti j verdanti 
sultinj ir virti. Baigiant virti sudėti 
rūgštynes (arba šiaip rūgštės: citrinos, 
acto ar raugintų agurku, sūrymo) ir iš 
m iltų su grietine pagamintą baltąjį 
padažą, prieskonius, druską. Galima 
dar jmesti "puokštę" iš krapų, 
petražolių ir kitų žalumynų stiebų 
(paskui ištraukti). Išvirusi sriuba 
paskaninam a grietine ir kietai virtu 
kiaušin iu, jberiam a sup jausty tų  
žalumynų.

Gero apetito!
ponia JA D V Y G A

Jūs norėtumėte prenumeruoti “Aušros alė ją”?

Prašome! Laikraščio prenumerata 
III ketvirčiui priima Įmonė

"Tvarka” (informacija telefonu 56784).
Kaina vienam mėnesiui - 2,50 Lt, o  trim s - 7.50 Lt, 

Mūsų laikraščio prenum eratą priima ir Šiaulių, 
Akmenės, Kelmės, Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo 
paštai. Prenumeruojantiesiems "Aušros alėją”  pašte 

kaina 1 mėnesiui - 2,70 Lt.

n-

MIELIEJI AKMENĖS 
RAJONO ŽMONĖS!

Gegužės 22 d., sekmadieni, 15 val., Naujosios Akmenės kultūros 
rūmuose organizuojamame renginyje, skirtame Gedulo ir Vilties dienai 
paminėti, J. E. vyskupas Antanas VAIČIUS atidarys moksleivių konkurso 
“Tremtis" piešinių parodą.

Dalyvaus Nepriklausomybės akto signataras Algimantas SĖJŪN AS, 
aktorė Olita DAUTARTAITĖ ailėmis primins tremties kančias, dainuos 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Šiaulių skyriaus moterų 
ansamblis. ... T *7 -Į

Gegužės 22 d. Akmenės rajone prasidėjo pirmieji trėmimai. Buvusieji 
.tremtiniai primins mums ir jaunajai kartai tautos kančias ir nelaimes.

Maloniai kviečiamai renginį politinius kalinius ir tremtinius, moksleivius 
ir pedagogus, visus rajono gyventojus.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių)
Naujosios Akmenės rajono skyriaus taryba 
Politinių kalinių ir tremtinių 

, Naujosios Akmenės rajono skyrius 
    .............................

Šiaulių miesto ir rajono gyventojų

DĖMESIUI!
Pranešame, kad gegužės 20 d. (penktadienį), pažymint 1948 metų 

gegužės 22 trėmimų tragediją, j Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
šventorių iš miesto, apylinkių ir parapijų bus suvežami ir sunešami 
skausmu paženklinti akmenys.

Miesto gyventojai juos tą dieną gali atnešti bet kuriuo laiku ik i 16 val. 
16 val. šv. Petro ir Povilo bažnyčioje - Šv. Mišios už žuvusiuosius, 
nukankintuosius ir kentėjusius sovietinio okupacinio režimo žiaurumus.

Iš parapijų ir apylinkių akmenis paims automašinos:
prie Kurtuvėnų bažnyčios -1 2  val.,

Bazilionų “  -1 3  val.,
Bubių “  -1 4  val.,
Aukštelkės “  -14 .30  val.,
M eškuičių “  - 1 2  val.,
Naisių kop lyč ios  -1 3  val.,
Kairių bažnyčios -1 5  val.

16 val. autom ašinos atvyks Į Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
šventorių , kur bus sukrautas aukuras la ik inajam  saugojim ui.

Prašome, kad skausm u paženklin tų jų akm enų surink im as būtų 
organizuotas su ged u lo  iškilm ingum u.

O rganizacin is kom itetas

PARDUODAMAS
ko lektyvin is sodas su nameliu. 

Teirautis telefonu 32138.

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

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

nuo 9 iki 11 val.

TELEVIZIJOS

Penktadienis, gegužės 20 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40 Žinios. 

9,10 Videofilmas “ Giminės". 12 serija. 
18.00; 18.10; 18,40 Žinios. 18.50 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas 
Vilniuje, Lietuva-Latvija. 19.30 Laida 
lenkų kalba. 20.05 TV anonsas. 20.10 S. 
Pabedinsko reportažas. 20.25 Dok. f. 
21.00 Panorama. 21.35 TV serialas 
“ Majamio policija". 19 serija. 22.25 
Laisvės alėja. 22.45 Vakarai. 23.20 
Vakaro žinios. 23.40 Filmas "Tėvo

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30; 16.00; 

19.20; 21.20; 23.45 Anglų k. pamokėlės. 
7.33 Žinios. 7.40 Muzika. 8.45 Filmas 
“ Santa Barbara". 320 s. 9.35 Filmas 
“ Budinti vaistinė". 38 s. 10.05 Ryto 
žurnalas. 11.00 Viens jour. 11.15 Gimtieji 
miestai, 12.00 Zoge am Boge. 13.00 
CNN žinios. 13.30 CNN ‘verslo 
naujienos. 14.00 Maistas ir vynas. 14.30 
Atostogos rojuje. 15.00 Sportas poilsiui. 
16.03 Muzika. 16.50 Filmas "Jūrų kotiko 
Semi nuotykiai". 17.45 Muzika. 18.00 
Gegužinės pamaldos. 18.30 Filmas 
“ Budinti vaistinė". 38 s. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 Filmas "Meilė - tai 
ir laimė, ir liūdesys”. 21.25 Žinios. 21.30 
CNN naujienos, 22.00 Vitrina. 22.05 
Filmas "Namisėda". 23.40 Muzika.24.00 
Filmas "Nepaprastas iliuzijos menas".

OSTANKINO TV
17.40 Žmogus ir įstatymas. 18.15 

Rubrikos "Langas j Europą" premjera. 
18.45 Stebuklų laukas. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20,00 Naujienos, 20,45 
Savaitės žmogus. 21.05 Filmas "Denas 
Ogastas". 4 s. 22.05 Tom Džons 
Maskvoje. 23.20 Naujienos. 23.30 
AutoŠou. 23.45 Programa X. 24.00 
Spaudos ekspresas.

Šeštadienis, gegužės 21 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Ir šeimai, ir namams. 
10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba. 11,50 
Sveika. Prancūzija. 12.20 Atmintis. 12.50 
Filmas vaikams "Degrasi gatvės vaikai” . 
15 serija. 13.15 Lietuvos kultūros dienos 
Leipcige. 14.00 Dok. serialas "Aplink

PROGRAMA
pasaulj". 14.25 Iš vakarų pakrantės. 
14.55 Just. Marcinkevičiaus poema 
“Vandens užkalbėjimas". 15.10 Danų 
TV serialas "Monopolija". 24 serija.
16.00 Amerikos Top 10.16.30 Svetimo 
skausmo nebūna. 17.30 Naujienos. 
Nuomonės. 18.00 Krepšinis. Europos 
moterų čempionatas. Lietuva-ltalija.
19.30 TV anonsas. 19.35 Vilnius. “ Rock- 
94". 20.00 TV žaidimas "Sėkmės keliai".
21.00 Panorama. 21.35 Po savo stogu. 
22.15 Vokiečių detektyvinis serialas 
“Senis" • “ Pralaimintis". 23.20 Vakaro 
žinios. 23.40 Koncertas.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Filmas 

"Utkos kaimas", 12.25; 19.20 Anglų k. 
pamokėlės. 12.35 Opera “ Pilėnai". 
14.45 Laisvė • jūsų prigimtis. 15.35 
Futbolas be sienų. 16.10 D. Koperfildo 
magija. 17.00 Muzika. 17.40 Pasaulio 
sportas. 18.10 Muzikinė laida "Viskas!"
18.30 Stilius. 19.00 Naujausios žinios.
19.30 Popart-94. 22.30 Vitrina. 22.35 
Meninis filmas. 24.00 MTV European,
1.00 Po vidurnakčio.

OSTANKINO TV
17.55 Iki ir po... 18,45 Filmas "Vieta, 

kur tau gerai". 3 s. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20,00 Naujienos plius. 20.45 
Filmas “Vieta, kur tau gerai” . 4 s. 21.40 
Kas? Kur? Kada? 22.45 Po Zodiako 
ženklu. Jautis. Pertraukoje - 23.15 
Naujienos.

Sekmadienis, gegužės 22 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Lietloto. 9.15 

Programa vaikams. 9.40 Septintasis 
kontinentas. 9.55 Liudykime Kristų. 
10.25 Suflerio būdelė. 11.00 Krepšinio 
pasaulyje. 11.45 Peržengus 2000- 
uosius. 12.35 Filmas vaikams "Degrasi 
gatvės vaikai". 16 serija. 13.00 
Sveikinimų koncertas. 14.00 Pramoginė 
informacinė laida paaugliams “ 10 balų".
14.30 Dokumentinis žurnalas. 15.00 
Didysis muzikos eksperimentas. 18.30 
Žinios. 18.35 TV anonsas. 18.40 
Krepšinis. Europos moterų čempionatas 
Vilniuje. lietuva-Vengrija. 19.10 Giminės 
medis. 19.40 Kas nor dainuotie. 20.10 
Dailės žurnalas "Galerija", 21.00 
Panorama. 21.35 Renomė, 22.05 Švedų 
filmas "Mielas negyvėlis teisėjas". 2

serija. 23.00 Jazz session.
TELE-3
9.00 Animaciniai f. 10.30 Anglų k, 

pamokėlė. 10.45 Langas j gamtą. 10.55 
Filmas “ Mano brangusis žmogus” .
12.40 MTV European TOP 20. 14.30 
Kelionių žurnalas. 15.30 Filmas 
“ Pasipuošusi žvaigždėmis". 17.00 
Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis.
17.50 POP TV. 18.20 Parodistų klubas.
18.50 Savaitės naujienos. 19.00 
Horoskopas. 19.10 Žvelkime atidžiau.
19.25 Filmas "Įkaltis". 21.10 Muzika.
21.30 Filmas “ Nuogas ginklas 2 1/2” . 
23.45 Muzika. 0.30 Pramuštgalvių 
balius.

OSTANKINO TV
16.55 Futbolas. 18.50 TV locija, 19.00 

Filmas “ Profesionalas". 21.00 
Sekmadienis. 21.45 Sporto savaitgalis.
22.00 Didysis teatras. 22.50 Naujienos.
23.00 Didžioji išvyka. 23.35 Pasaulio 
miestų naktinis gyvenimas.

SAT-1

Penktadienis, gegužės 20 d.
15.30 F. * Bonanza". 16.25 F. "Alfas".

17.00 F. "Reliktas". 18.00 Viktorina 
"5x5". 18.30 Regioninė programa. 19.00 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 
21.15 F. “ Didžiulis efektas". 23.40 F. 
“ Mirties drabužis". Pabaigoje - žinios.

Šeštadienis, gegužės 21 d.
7.00 Viktorina dideliems ir mažiems.

7.30 Žaidimas ir šou vaikams. 8.00 
Animaciniai f. 11.00 Žaidimų pasaulis.
11.40 F. "Didžiulis efektas". 14.00 F. 
“ Kronprinco Rudolfo paskutinė meilė".
15.50 F. "O Dieve!"2 dalis. 17.30 ” 5x5".
18.00 "Lošk va bank!" 19.00 Futbolas.
19.25 Pasaulio čempionatui artėjant.
19.30 F. “ Siauras takas", 20.20 Žinios.
20.30 “ Laimės ratas". 21.15 
Pageidavimų koncertas. Pabaigoje - 
žinios. 23.00 K  Dalis ir jo svočiai. 
Pabaigoje-žinios.

Sekmadienis, gegužės 22 d.
7.45 Animaciniai f. 9.00 Kunigas J. 

Flyge atsako j vaikų klausimus. 9.10 
Animacinis f. 9,40 Vaikai prieštarauja. 
1010 Animacinis f 10.35 “ F. 
“ Pavojingas meilės ryšys". 1100 
Žaidimų pasaulis. 11.30 Supermagas.
12.00 Politika. 13.00 Krepšinis. NBA 
rungtynės. 13.45 F. "Blokas - Juodasis 
žaibas". 14.15 F. "Sudie, Čarli" 16 20 F.
Žvaigždžių sudužimas". Pabaigoje - 

žinios. 18.15 F. "Duetas". 19.15 "Laimės 
ratas". 20.00 Žinios. 20.15 Sporto 
naujienos. 20.20Gyvūnų pasaulis. 21.15 
F. "Legenda apie Bili Džein". 23.05

Pokalbis bokšte. 0.30 "24 valandos" 
Reportažai. 1.00 Apmastymai.

BALTIJOS TV
Penktadienis, gegužės 20 d.
17.50 Programa. 17.55 Futboiv 

Mažeikių "Romar" - Vilniaus ‘‘Panerys 
Pertraukoje - žinios. 19,45 Filmas "Taip 
sukasi pasaulis” . 21.30 Muzikinis 
žaidimas "Laiminga ranka' 22.00 
Baltijos naujienos. 22.15 Muzikinis
žaidimas “ Laiminga ranka” (tęsinys).
22.30 Filmas "Day of the Triffids"

Šeštadienis, gegužės 21 d.
9.00 Programa. 9.05 "Atrandam

Jėzų” . 9.30 Vaikų savaitgalis. 10.00 
Filmas "Taip sukasi pasaulis", 12.15 
Futbolas. Mažeikių "Romar" - Vilniaus 
"Panerys". 13,45 Filmas "Scott of the 
Antarctic". 15.35 Filmas "Jack and the 
Beanstalk". 16.55 Programa. 17.00 
Ekorykštė. 17.30 Kelionė j gamtą. 18.00 
Miuziklas "Kol debesys plaukia pro 
šalj". 20.20 NBA rungtynės. 2120 
Muzikinė laida "Juoda-balla". 22.00 
Baltijos naujienos. 22.15 Pasaulio
naujienos. 22.30 Filmas “Alice, Srveet 
Aliee".

Sekmadienis, gegužės 22 d.
9.00 Programa. 9.05 "Atrandant

Jėzų". 9.30 Vaikų savaitgalis. 10,00 
Filmas "Taip sukasi pasaulis". 12.15 
NBA rungtynės. 13.15 Animacinis f.
14.30 Filmas. 16.15 "Ei, vaikučiai, 
surimtėkim!”  16.55 Programa. 17.00 
Susitikimai. 17.25 NBA apžvalga. 18 00 
Baltijos naujienos. 18.15 Filmas "Mažoji 
princesė". 19.55 Mano kraštas. 2030 
"Mudu abudu ir kiti..." 21.00 CNN 
valanda. 22.00 Meno salonas "Tik 
Jums". 22.30 Filmas.

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV
PROGRAMA

Penktadieni*, gegužės 20 d.
17.55-19.45 Baltijos TV p 

Futbolas. "Romar" • "Panerys". 19.43 
"Pirk, parduok, informuok". 20.00 Žinios. 
20.20 Spaudos apžvalga. 20.25 Ma 
šou. 20.35-21.00 Baltijos TV. ‘Taip pa^u 
sukasi" (VI). 21.00 Prie židinio. 21. 
Detektyvas "Vykstant tardymui ^  
Kartojama "Pirk, parduok, informu 
Žinios. Spaudos apžvalga

KABELINĖS TV PROGRAMA

Penktadieni*, gegužės 20 d.
19.00 Mult. f. "Miki Kardos . ^

M. f. "Pelikano byla”. 23.15 M. f.
kad prisimintum".
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