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Laikraštis statybininkams ir ne tik jiems

Juozas ZYKUS, piliečių asociacijos
„Metro sąjūdis“ valdybos pirmininkas

ES parama – daugiau
naudos ar žalos?

Iš gamtos reiškinių matyti,
kad bet koks pašalinis ir staigus
įsikišimas į natūralią vystymosi
eigą gyvajai gamtai kenkia. Visai
nesvarbu, ar sąlygos trumpam
laikotarpiui pagerėja, ar
pablogėja, ar tai staigus atšilimas,
ar staigus atšalimas.

Pokyčiai būtini, bet jie turi
būti nežymūs. Labiau yra
išsivysčiusios tos tautos, kurios

gyvena toliau nuo pusiaujo ir kurias treniruoja žiemos ir vasaros
temperatūrų pokyčiai. Mes žinome, kad negalima lepinti vaikų,
šerti laukinių žvėrių ar lesinti paukščių, nes nutraukus pagalbą
lepinimais ar maitinamais,  jie negalės tinkamai prisiderinti prie
pakitusios aplinkos. Joks naminis gyvūnas, paleistas į natūralią
gamtą, neišgyventų. Bet mes juos maitiname tam, kad vėliau
galėtume juos panaudoti savo tikslams.

Analogiškai Lietuvos visuomenę veikia ir ES parama. Žymiai
sumažėjus ar visai netekus ES paramos, dalis Lietuvos  žmonių
nesugebėtų prasimaitinti ir ieškotų savo maitintojų užsienyje.
Šiais žmonėmis naudojasi ES paramos davėjai.

Tokiu principu labiau išsivysčiusios šalys pavergė savo
kolonijų žmones, dalį išveždamos į vergiją, kitus išnaudodamos
jų gimtoje žemėje.

Gaunama parama sudaro galimybę nesirūpinti savo
kvalifikacija ir ateitimi. Prarandame poreikį taupyti ar racionaliai
panaudoti gautą paramą. Anksčiau gavę paramą keitėme
šaligatvio plyteles naujomis. Dabar kurpiame mokslines analizes
ir galimybių studijas, kurių niekas neskaito ir nesinaudoja ir
kurios dažnai būna tik perrašytos iš anksčiau rašytų analogiškų
studijų.

ES paramos įtaka žmonių lepinimui ir moraliniam tvirkinimui
yra didelė. Ji skatina vartojimą ir stabdo žmonių kūrybiškumą,
o tai prie gero nepriveda.

Gaudami paramą, atrodo, mes prarandame savarankiškumą
ir aukojame nepriklausomybę, kurios taip siekėme, kurią taip
vertiname, branginame ir kuria didžiuojamės.

Baltos purios snaigės
Skrajoja vėjyje...
Krenta švelniai, tyliai
Visu savo grožiu.

Metų ratas sukasi,
Nutolęs laikas grįžta,
Pražydėjusį sodą
Padengė sniegas.

Gyvenimas – kas jis?
Dienų tėkmė,
Darbų gausa,
Tikslų svarba,
Draugų, nedraugų
Žėrinčios, spindinčios
Akys...

Gyvenime – kas tu?
Mėnulio delčioj
Sudilęs ilgesys...
Kančios taurė
Lig dugno išgerta...

Dangaus žydrynėje,
Nutolę spinduliai,
Skaisčiausia šviesa
Meilė sužvilgę...

Saulutė Genovaitė MARKAUSKAITĖ

Metų ratas sukasi
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Gerb. profesoriau, norime išgirsti Jūsų pamąstymus apie
artėjantį šventinį laikotarpį.

Kalėdos yra viena iš didžiausių, labiausiai susimbolintų ir
ritualizuotų krikščioniškų švenčių, kuriai pasauliečiai ruošiasi
beveik du mėnesius. Jos traukia ne tik tikinčiuosius, bet ir
verslininkus, dizainerius, architektus, masinių reginių mėgėjus,
sensacijų medžiotojus. Kitos tokio turiningumo,  iškilmingumo
ir disciplinuotumo šventės neturime. Jos  centre visada buvo
žmogiškojo Dievo ir krikščionybės pradžios garbinimas. Tai
reikalavo ne tik bendrų apeigų bažnyčiose, bet ir šeimų ritualinio
valgymo namuose  prie bendro stalo. Ne mažiau bendrumo
reikalavo ir mūsų krašte su Kalėdomis tvirtai susiję papročiai.
Čia gana ilgai išliko labai patraukli žmonių savitarpiško
atsiteisimo tradicija, gerokai primenanti kitų šalių apsivalymo
(apsiplovimo, apsišvarinimo) ceremonijas. Metų pabaigoje ši
tradicija skatino prisiminti ir atstatyti sugadintus tarpusavio
santykius, atsilyginti, atsidėkoti, atsiprašyti, grąžinti skolas.
Galimai su šia tradicija yra susijęs ir dabar ypatingai
sureikšmintas dovanų apsikeitimo įprotis. O šiandien kai kurie
dvasininkai net pačiame kalėdiniame susitikime mato meilę kaip
savitarpiško dovanojimo aktą.

Šiųmetės Kalėdos neįprastos. Nesuvaldytos koronaviruso
pandemijos siautuliu gamta metė iššūkį Kalėdų
bendruomeniškumui. Visais laikais ir visuose kraštuose
visuotinės nelaimės sutelkdavo žmones bendram rūpesčiui.
Paskatindavo padėti kitiems, rodyti dėmesį, paremti. Skatino
tartis, derinti veiksmus, mobilizuotis ir t.t. Šiandien tokiam
susitelkimui ir šventiniam atsiteisimui mažai liko galimybių. Savo
neatsakingumu, lengvabūdiškumu ir abejingumu mes
prašvilpėme savo Kalėdas. Valdžios žmonės, daugiau dėmesio
skirdami rinkimams, kariavo tarpusavyje. Spontaniškai
reaguodami į gamtos spaudimą, jie tik ragino gyventojus
atsiskirti, atsiriboti, užsidaryti, izoliuotis nutraukti įprastus ryšius.
O nemaža visuomenės dalis išsisukinėjo, vaizdavo laisvą elgesį,
tariamą demokratiją. Kai kas net protestavo prieš bet kokią
discipliną. Kitaip sakant, savo vaikišku trumparegiškumu talkino
pandemijos plitimui. O gamtai nerūpi nei mūsų giminystės,
artumo ryšiai, nei kultūros normos. Sunku pasakyti, ar šiemet
pavyks susitikti saviškiams, kad išreikštų vieni kitiems savo
ilgesį, pasidalintų savo nuogąstavimais, praėjusių metų
prisiminimais, šių metų, paskutinių mėnesių ir dienų įspūdžiais
bei atliktų išsaugotą ar restauruotą Kūčių ir Kalėdų ritualą.

Šios Kalėdos nebus normalios visiems. Net tiems, kurie
mėgins rodyti savo abejingumą, vaikišką laisvę, naivią drąsą ar

Su Šv. Kalėdomis!
Kalėdos pandeminės izoliacijos

vienatvėje
Profesorius

Krescencijus STOŠKUS

laisvamanystę. Visi kalbės ir
galvos apie šalies gyvenimo
realybę, kurios centre – virusas.
Nebus įmanoma ignoruoti
artimųjų, pažįstamų ir žinomų
žmonių sveikatos būklės,
nutylėti apie užsikrėtusius,
persirgusius ir netikėtai
mirusius. Netrūks kaltinimų dėl
netikusių valdžios sprendimų.
Dažnai bus sunku išvengti net ir
kivirčų... Ne vien dėl kultūros
stygiaus. Bet pirmiausia dėl to,
kad šiandien vis sunkiau darosi tarpusavyje susikalbėti. Ypač
po ilgesnio nesimatymo ir išaugusio  patirties bei žinių skirtumo.

Kaip šie sunkūs visuomenei laikai pakeis nusistovėjusias
šventines tradicijas? Kaip manote, kuriuos šventinius
papročius labiausiai paveiks susidariusi situacija?

Į šį klausimą vargu ar įmanoma atsakyti. Juolab, kad Kalėdų
tradicijose yra daug skirtingų ir ne vienu metu susidariusių
komponentų. Vieni visiškai religiniai, neatskiriami nuo
krikščionybės istorijos, kiti paprotiniai, bendruomeniniai,
buitiniai. Vieni ilgaamžiai, savaip užgrūdinti, atlaikę
tūkstantmečių išbandymus. Pavyzdžiui, pagrindinės
krikščionybės tradicijos sulaukė 2000, o kai kurios iš jų (Senojo
Testamento) jau net 3000 metų. Kiti komponentai gyvuoja tik
šimtmečius. Kalėdinės eglutės atėjo į vokiečių namus 16 a., o
lietuvių namuose jos pasirodė tik apie 19 a. vidurį. Treti iš jų
dar visai nauji, todėl sunkiai atskiriami nuo eilinės mados, pvz.,
atvirukų siuntimas ir dirbtinės kalėdinės eglės. Reikia manyti,
kad ilgaamžės tradicijos nesunkiai atlaikys šiuos gamtos
išbandymus. O madų zonas šie sunkumai galbūt paveiks
neigiamai. Bet dabar daugiausia rūpesčių kelia žmonių
izoliacijos sukelti sunkumai. Nedaug yra žmonių, kurie pajėgia
su jais susitaikyti ir išvengti vienišumo (atstumties, palikimo,
nereikalingumo) kančios. Bet laikini sunkumai praverčia ir
visiems kitiems. Net išpaikintus žmones jie pamoko būti su
savimi pačiais,  o kai ką ir užgrūdina.

Bet šiuolaikinė civilizacija mus yra apdovanojusi didžiule
komunikacijos priemonių įvairove, apipynusia visą Žemės rutulį
ir galinčia pasiekti kiekvieną žmogų. Tokiomis sąlygomis visai
vienišų žmonių lyg ir negalėtų likti. Juk visi yra prie ko nors
prisijungę. Bet kai visuomenė yra susvetimėjusi, nei televizija,
nei mobilusis telefonas atskirties, vienišumo įveikti nepadeda.
Jie tik išryškina kitokį, t. y. socialinio palaikymo (patvirtinimo,
parėmimo) troškulį, kai žmogų apima nepasitikėjimas savo
žmogiška verte. O kad tas troškulys būtų nuslopintas, būtinas
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Laimingų 2021 metų!

/Atkelta iš 2 psl./

Kalėdos pandeminės izoliacijos
vienatvėje

aktyvus fizinis įsitraukimas. Tačiau nemaža žmonių, išėjusių iš
uždaro gyvenimo, jau neįstengia bičiuliškai, draugiškai
bendrauti. Jiems stinga ne pašnekovų, galinčių išreikšti savo
mintis, o kantrių klausytojų, kuriems būtų galima išsipasakoti.
Ir vis apie save, kad pakiltų jų žmogiškoji vertė. Tada jie šneka
nesustodami ir mažai girdėdami tuos, kurių ieškojo. Ypač

apgailėtinai atrodo tie žmonės, kai viešam kalbėjimui gauna
mikrofoną. Tada jie užmiršta ne tik pašnekovą, bet ir visos šalies
auditoriją. Yra pagrindo tikėtis, kad po priverstinės izoliacijos
žmonių bendravimo kultūra gerokai pagerės ne tik kalėdinėse
šventėse.

Ačiū už Jūsų mintis.
Su pagarba, dr. J. ŠALČIUS

 Vieną talentingiausių ir
produktyviausių tarpukario
Lietuvos architektų Stasį
Kudoką charakterizuoja jo
kūrybiniai darbai, kurių buvo
apie 140.

 Stasys Kudokas gimė 1889
m. rugsėjo 29 d. Panevėžio
apskrities, Piniavos valsčiaus
Malatyškio kaime. Mokytis
pradėjo Panevėžio pradžios
mokykloje, tačiau dėl Pirmojo
pasaulinio karo veiksmų atsidūrė
Sankt Peterburge. Ten 1916 m.

baigė gimnaziją ir įstojo į Peterburgo Inžinerijos institutą, kuriame
studijavo kelių inžineriją. Mokslus nutraukė ir 1919 m. grįžęs
dalyvavo partizaninėje kovoje  prie  bolševikus Panevėžio
batalione.

 1920 m. apsigyveno Kaune ir iki 1924 m. dirbo Susisiekimo
ministerijoje bei lankė piešimo kursus Kauno meno mokykloje.
Kaip gabiam moksleiviui jam buvo skiriama Lietuvos stipendija.
1927 m. S. Kudokas buvo išsiųstas studijuoti į Romos
Karališkąją aukštąją architektūros mokyklą. Čia mokėsi ir dirbo
pas įžymius profesorius-architektus, dalyvavo konkursuose. Už
neeilinius kūrybinius gabumus ši mokykla jam suteikė ne tik
architekto diplomą, bet ir mokslinį architektūros daktaro laipsnį.

 Milane išlaikęs valstybinius egzaminus, S. Kudokas įgijo
profesinę teisę dirbti ir kitose Vakarų Europos valstybėse. 1930 m.
grįžo į Lietuvą ir, Kauno burmistro A. Vileišio pakviestas,

Architektas Stasys Kudokas ir jo
reprezentaciniai pastatai

Minint jo grįžimo į Kauną 100-ąsias metines

Kauno Aukštesniosios technikos mokyklos rūmai.
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Architektas Stasys Kudokas ir jo
reprezentaciniai pastatai

Minint jo grįžimo į Kauną 100-tąsias metines

pradėjo dirbti savivaldybės architektu.1933 m. buvo pakviestas
dėstyti Aukštesniojoje technikos mokykloje, o 1938 m. – Vytauto
Didžiojo universitete.

 2020 m. minime šio garbaus architekto šimtąsias kūrybos
metines.

 Architektas inž. S. Kudokas 1937 m. parengė Kauno
Aukštesniosios technikos mokyklos rūmų projektą. Apie tai buvo
rašyta 2020 m. lapkričio mėn. (11) laikraščio „Statybos”
numeryje.

 Net trimis S. Kudoko projektuotais pastatais gali didžiuotis
Kauno priemiestis – Šančiai.

2020 m. spalio 21 d. paminėtas vieno jų: Kauno 2-osios
vidurinės mokyklos (dabar Kauno Vaižganto progimnazijos)
šimtosios metinės. Tai viena didžiausiu ir geriausiai įrengtų
Lietuvos ketvirtojo dešimtmečio mokyklų. Pastatą sudaro trys
triaukščiai nevienodo dydžio korpusai, mokymo klasės ir
kabinetai orientuoti į pietus ir rytus, o atskirame korpuse aktų ir
sporto salės orientuotos į rytus ir vakarus. Savo funkcionalumu
ir estetine kokybe šie rūmai laikomi tokio tipo pastatų etalonu.

 S. Kudoko konstrukcijas projektavo VDU inž. Anatolijus
Rozenbliumas. (Kauno sporto halės autorius). Mokyklos
atidarymo iškilmėse 1939 m. spalio 21 d. dalyvavo Lietuvos
Respublikos prezidentas A.Smetona, Švietimo ministras dr. L.
Bistras, kiti aukšti pareigūnai.

 Kaune Kranto 5-oje gatvėje stovi S. Kudoko suprojektuota
Kauno 17-oji (Vokietaičio) pradinė mokykla, kurioje ir man teko
mokytis 1941-1942 m., kol vokiečiai karo metais jos nepavertė
ligonine (dabar Valančiaus pradinė mokykla). Rusų g. 5 –
Gaisrinės pastatas. Bene labiausiai reprezentuojantys S Kudoko
profesinę biografiją yra Kauno Karininkų Ramovės rūmai,
atidaryti 1937 m. balandžio 23 d. A. Mickevičiaus gatvėje.

 1944 m. S. Kudokas su šeima pasitraukė į Vakarus, o po
penkių metų išvyko į JAV. Gyveno Niujorke, Klivlende,
Kalifornijoje.

 Mirė 1988 m. spalio 6 d. Los Andžele.
Straipsnyje panaudotos prof. Jurgio Vanago knygos
„Šančių praeities takais“ medžiaga

Doc. dr. Aleksandras GLUOSNIS,
Buvęs Kauno VI vidurinės mokyklos

1944 – 1949 m. mokinys

Kauno 2-oji vidurinė mokykla (dabar Kauno Vaižganto
progimnazija).

Kauno 17-oji (Vokietaičio) pradinė mokykla (dabar Valančiaus
pradinė mokykla).

Rusų g. 5 – Gaisrinės pastatas.
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Skolinimosi lygio kontrolė padeda išvengti klaidų, kai daugiausia

ūkio apyvartinio kapitalo finansuojama trumpalaikiais kreditais. Patirtis
rodo, jog  verslas pasižymi labai nepastoviomis produkcijos realizavimo
kainomis, todėl verslininkams  sunku garantuoti nuolatinį pinigų srautą,
kuris yra būtinas prisiimant didelę skolų riziką.

Verslininkui  sunkumus veikloje kelia nenutrūkstančios investicijos,
paskolų našta, santykiai su tiekėjais. Išeitis iš šios situacijos - strateginis
ūkio finansų valdymas.

Siektini ūkinės veiklos rezultatai kiekvienoje įmonėje
Ūkinės analizės praktikoje pasitvirtino siektini ūkinės veiklos

rezultatai. Ūkinė veikla vertinama pagal penkias rodiklių grupes:
pajamų apsaugos, finansinio sverto, pinigų srauto, finansinio sverto ir
pinigų srauto atitikimo, išteklių valdymo ir investicinio pajėgumo
rodiklius. Finansiniai rodikliai grupuojami atsižvelgiant į vadybininkų,
savininkų ir kreditorių interesus. Šių grupių rodikliai parodo įmonių
sugebėjimą užtikrinti ilgalaikes pajamas. Pajamų apsaugos rodikliai
parodo bendrą įmonių veiklos efektyvumą lyginant su panašia veikla
užsiimančiomis įmonėmis bei kitomis veiklų rūšimis ir su praėjusiais
laikotarpiais, tai yra dinamikoje.

Bendras pelningumas parodo skirtumą tarp pajamų ir savikainos,
kokia dalis pelno tenka vienai daliai pajamų. Šio rodiklio kitimo ribos
10-35 procentai. Žemesni rodikliai rodo, kad įmonės turi išlaidų
padengimo sunkumų, o aukštesni  negu 35 procentai rodo aukšta veiklos
pelningumą ir galimybę lėšų perteklių naudoti finansiniam ir
investiciniam kaupimui. Reguliavimo priemonėmis visos ūkio šakos,
turinčios aukštą pelningumą turėtų būti veikiamos pagal diferencijuotus
paslaugų tarifus, taikymus priklausomai nuo įmonių pelningumo lygio.
Kuo įmonės pelningumas žemesnis, tuo paslaugos tarifas turi būti
proporcingai mažesnis, nes priešingu atveju užprogramuojami įmonių
bankrotai ir nuostolingai veikiančios įmonės.

Grynasis pelningumas parodo kiek pelno pasiliko po visų kaštų
padengimo ir įsipareigojimų įvykdymo.  Išsivysčiusios rinkos sąlygomis
jis svyruoja nuo 10 iki 25 proc. Mūsų šalyje pastebimas visose ūkio
šakose nesiekiantis minimalios ribos, kas byloja apie per didelius kaštus
dėl įrengimų, statinių arba žaliavų aukštų įsigijimo kainų bei
ūkininkavimo netobulumų, pasireiškiančių per dideliais administravimo
kaštais. Šioje srityje  nepakankamai tobulai veikia kovos su korupcija
mechanizmai, konkurencijos mechanizmo trikdžiai bei
administruojančių ūkį valdymo organų savanaudiška veikla.

Turto grąža, kuri parodo bendrąjį pelną, padalintą iš vidutinio
materialaus turto vertės, yra labai svarbus ūkininkavimo rodiklis,
parodantis, kaip įmonė dirba nepriklausomai nuo finansinio sverto,
mokesčių bei amortizacinio dydžio. Ilgalaikėje kovoje  rinkos pozicijų
išlaikymą lemia turto grąža. Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas
turi įtaką visiems finansiniams įmonių veiklos rodikliams, kadangi
tiesiogiai veikdami produkcijos savikainą, kartu veikia pardavimo
pajamas ir pelną. Įmonės būklė laikoma nepatenkinama esant rodikliui
mažesniam negu 5 procentai. Prie aukšto daugelyje ūkio šakų turto
grąžos rodiklio, siekiančio kompiuterių ir su jais susijusioje veikloje,
statyboje, kur daug dominuoja fizinio darbo, kompiuteriai ir su jais
susijusi veikla, leidyba, spausdinimas ir su ja susijusi veikla, mažmeninė
prekyba ir su ja susijusi veikla, maisto produktų ir gėrimų gamyba,
pašto ir nuotolinių ryšių bei kitose srityse turi aukštą grąžos koeficientą,
kai tuo tarpu elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas, vandens

Tobulinti įmonių ekonominę
savireguliaciją

Marytė RASTENYTĖ,
doc. dr. neprikausoma ekspertė

rinkimas, valymas ir paskirstymas turi pačius žemiausius turto grąžos
rodiklius. Tai rodo, kad žemos grąžos rodiklių įmonėse yra nepagrįstai
aukštos administravimo sąnaudos ir žemas administravimo lygis bei
netobulai vedama išlaidų ir pajamų apskaita.

Administracinių išlaidų santykis su visomis sąnaudomis parodo
veiklos efektyvumą. Veiklos sąnaudų lyginamasis svoris daro įtaką
visų sąnaudų dydžiui.  Kuo mažesnis šis rodiklis, tuo veikla
efektyvesnė. Mažesnius rodiklius turi įmonės pašto ir nuotolinių ryšių,
didžiosios statybos įmonės,  taip pat didžiosios elektros, garo ir karšto
vandens, dujų tiekimą vykdančios įmonės. Veiklos sąnaudų didesnius,
kaip  trečdalį ir daugiau visų sąnaudų rodiklius turi tokios šakos, kaip
leidybos, spausdinimo,  kompiuterių, drabužių siuvimo ir kailių
išdirbimo bei dažymo. Tai rodo, kad darbo užmokestis administracijos
darbuotojų ir kitos veiklos sąnaudos nesiejamos su įmonių efektyvumo
rodikliais, o gaminių kainos nustatomos pagal realizacijoje
dominuojančių įmonių gaminių kainas. Tokiu būdu nedaroma įtaka į
kainų ir infliacijos mažinimui.

Svarbiu rodikliu yra turto apyvartumas, kuris parodo, kiek vienas
turto euras sukuria pajamų. Didesnė rodiklio reikšmė rodo aukštesnį
efektyvumo laipsnį. Optimalu, kai gamybinės įmonės reikšmė didesnė
už 1,0, o prekybinės – 3,0-5,0. Mūsų ūkio sąlygomis mažmeninės
prekybos rodiklis, išskyrus variklines transporto priemones ir
motociklus, prilygsta  dvigubai didesnei sumai, negu prekybos
normatyvas, kai tuo tarpu elektros, dujų garo ir karšto vandens tiekimo
nuo 0,1-0,5 cento vienam eurui pajamų. Tai rodo didžiausią ūkio
parametrų išsibalansavimą ir nebuvimą galimybės savireguliacijos
metodu veikti visam ūkiniam mechanizmui šalies mastu.

Pastovios kontrolės ūkinėje veikloje yra įsiskolinimo koeficientas,
kuris parodo, kiek įmonės turto yra finansuojama skolintomis lėšomis.
Įvertinimui naudojama aukščiausia optimali riba 70 proc., jeigu dydis
viršija 100 proc.  įmonė yra nemoki. Vertinama labai gerai, jeigu įmonės
įsiskolinimas prilygsta 30 proc. Mažesniais įsiskolinimais pasižymi
vandens rinkimo, valymo ir paskirstymo įmonės, artimesnės
racionaliems parametrams elektros, dujų ir karšto vandens tiekimo,
tačiau dauguma ūkio šakų artimos maksimalioms įsiskolinimo riboms,
artėjančioms prie 70 proc.

Svarbiu įmonės veiklos vertinimo parametru yra darbo našumas
arba sukurta vertė, tenkanti vienam darbuotojui, bei nuo to priklausantis
darbo užmokesčio fondas ir jo paskirstymas tarp atskirų kategorijų
dirbančiųjų: tai administracijos, specialistų, darbininkų ir įmonę
aptarnaujančio personalo. Šie rodikliai turėtų būti kiekvienoje įmonėje
siejami su kitais ūkininkavimo parametrais ir keistis priklausomai nuo
kiekvieno darbuotoja indėlio į įmonės rezultatus.

Išvados ir rekomendacijos įmonių veiklos gerinimui
1. Visos įmonės turi pastoviai vykdyti ekonominę veiklos analizę,

kad galėtų koreguoti įmonės plano vykdymo rezultatus.
2. Veiklos planus ruošti tik griežtai laikantis reglamentuotų

technologinių reikalavimų medžiagoms, žaliavoms, įrengimams,
energetiniams ištekliams bei nustatytiems komunalinių paslaugų
teikimo normatyvams.

3. Laikytis nurodytų optimalaus įsiskolinimo ribų.
4. Užtikrinti racionalų turto apyvartumą.
5. Mažinti administracines išlaidas visose sąnaudose.
6. Didinti turto grąžos rodiklius.
7. Didinti bendrąjį ir grynąjį pelningumą.
8. Didinti darbo užmokestį dirbančiųjų, keliant darbo našumo ir

intensyvumo lygį.
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O patys važnyčiotojai sėdėdavo ant arklių ir įplaukdavo į
vandenį.

Per šienapjūtę kiti darbai būdavo nutraukiami ir visi imdavosi
šieno ruošos. Tas laikotarpis trumpas, bet įdomus.

Miškuose ir paupyje augdavo labai daug čeriomuchų.
Prinokus uogoms, jų būdavo labai daug, jos didelės ir labai
skanios, nuo jų prisivalgai. Liežuvis apaugdavo storu sluoksniu,
o viduriai užkietėdavo kaip akmeniniai. Prisiskindavome keletą
kibirų ir žiemą traiškydavom tuos kauliukus.

Vasarą būdavo daug visokių grybų. Paupiai būdavo apaugę
serbentų krūmais, jų buvo tiek daug, kad užteko visiems.
Miškuose būdavo labai daug bruknių. Bet buvo ir labai daug
uodų, moškių, bimbalų. Jeigu šviesdavo saulutė, tai jų būdavo
mažiau ir ne tokių piktų. Bet jeigu prieš lietų, tai saugokis ir
visaip ginkis. Taip bėgdavo vasaros ir žiemos.

Aš dar neparašiau, kaip gyvenom, kai mirė Stalinas.
Atmintyje išliko, kaip senos rusės verkdavo ir aimanuodavo,
sakydamos: „Kaip dabar mes be vado gyvensim?“ Mums,
vaikams, tai būdavo tas pats: žaidėm, lakstėm kaip visados. Tik
praėjus keleriems metams mama sakydavo, kad lietuvius pradėjo
išleidinėti į Lietuvą, tad kodėl mūsų neišleidžia? Bet vieną gražią
dieną sulaukėm linksmos žinios, kad mes laisvi ir galim važiuoti
namo. Taip pat leidimą gavo ir mūsų kaimynai, su kuriais kartu
išvažiavome iš Lietuvos tą baisią 1949 m. kovo 25-osios naktį.
Su jais išbuvome visus tremties metus, gyvenome šalia, mus
skyrė tik kelias. Grįžome viename vagone, tik už kelionę jau
reikėjo susimokėti.

Grįžę į Lietuvą vėl gyvenome kartu Rokiškyje, bet dar
svarbiau, kad ir dabar gyvenam viename mieste. Jau spėjom
beveik pasenti, bet vis tik kartu. Vaikai praaugo tėvus, jie irgi
augina ir anūkus, bet ir mes vis dar gyvenam ir džiaugiamės.

Edmundas STAŠYS, Sibiro tremtinys

Ten, kur meškos, bet dar ne baltos
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Šventinis palinkėjimas
Praėjusi žiema buvo labai keista: beveik nebuvo sniego, o emigruoti

linkę paukščiai nustebo, kad jiems nereikia palikti gimtųjų namų. Gamta
turbūt keičia žaidimo taisykles…

Artėjančios šventės taip pat žada būti keistos. Be įprasto
pasisėdėjimo su šeima prie didelio stalo, be pasivaikščiojimų miesto
centre, kuriame  liūdės išpuošta eglaitė…

Bet nepraraskime šventinės nuotaikos, prisiminkime tai, kas mums
svarbu. Saugokime save ir artimuosius, tik taip
praėjus kuriam laikui galėsime vėl apkabinti
gimines ir draugus, praleisti su jais daug
turiningų akimirkų.

Lai namuose papuošta eglutė atneša į
kiekvieno namus daug prasmingų sumanymų
bei džiugių prisiminimų.

Tegul gerieji tikslai bus mūsų gyvenimo
aidai.

Šventinius linkėjimus skaitytojams
siunčia

redaktorius J. ŠALČIUS

Papročiai ir tradicijos
Prieš Kalėdas reikia grąžinti visas skolas. Jei

negrąžinsi, visus metus būsi skolingas.
*Kūčių dieną galima visus darbus dirbti, tik reikia sausai

valgyti arba nieko nevalgyti.
*Per Kalėdas žadina biteles, kad jos daug medaus neštų.
*Jei Kalėdos baltos, Velykos bus žalios.
*Jei Kalėdų metu važiuodamas išvirsi, bus geri metai.
*Naujųjų Metų naktį susitikus vyrą, paklausti kuo jis vardu.
Toks bus ir būsimo vyro vardas.
*Vaikai per Naujus Metus saugosi,
kad tėvai jų nebartų.
*Per Naujus Metus stengiasi
geriausiai valgyti, nes sako,
kad teksią valgyti ir per metus.
*Jei per naujus metus šąla, bus šiltos Velykos.

Parinko Rūta Pocienė, Radviliškis
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Šiame straipsnyje kalbėsime apie pridūrimo ir stiliaus figūrų
raišką.

Pridūrimas vartojamas daug rečiau. Per ketverius laikraščio
„Statyba“ metus tokia raiška aptikta tik keturiose antraštėse.

Jaunimui – du keliai. Ar tikrai?
Laisvalaikis – linksmybės! Ar tikrai?
Italijoje – namai! Ar tikrai?
METRO – Vilniuje? Taip!
Pirmieji trys pavyzdžiai labai panašūs savo struktūra.

Pirmajame sande abipus brūkšnio pateikti skirtingi, tarpusavyje
nesusiję daiktavardžiai, brūkšnys sukuria minties nebaigtumą.
Šiuose pavyzdžiuose pridūrimas – tai klausimas, kuriuo autorius
išreiškia savo abejones, kreipiasi į skaitytoją, verčia jį susimąstyti
ir susidaryti nuomonę apie straipsnyje aptariamas problemas.
Antraštės, kuriose komponentai atskirti šauktuku, tarsi dar labiau
intriguoja skaitytoją pasidomėti gretinamais dalykais.

Paskutinės antraštės struktūra šiek tiek kitokia. Jos pirmasis
dėmuo suformuluotas kaip klausimas, pateikiamas skaitytojui.
Jame taip pat sugretinamos dvi skirtingos temos – pateikiami
du brūkšniu atskirti daiktavardžiai. Autorius nori, kad skaitytojas
pasvarstytų apie pateiktų temų gretinimo galimybes. Ir jei
skaitytojas vis tik susidarytų nuomonę, kad jos per daug
skirtingos ir jų suderinti neįmanoma, šioje vietoje juos dar labiau
nustebina autoriaus pateikiamas pridūrimas Taip! Šauktukas
labai svarbus, norint sustiprinti straipsnio turinio aktualumą ir
naujienos džiugumą.

Nutylėjimo figūra taip pat retai pasitaiko antraštėse, ypač
tokiose, kurioms būdinga parceliacijos raiška. Rastos vos trys
tokios antraštės ir jos jau aptartos nagrinėjant jų struktūrą.

Pamatykime. Paklausykime. Pasikalbėkime...
Kur padėsite kablelį: dirbti Lietuvoje negalima išvažiuoti...
Teorinės žinios ir statybų praktika
Talentingą statybininką ir pedagogą Romualdą

SAKALAUSKĄ prisimenant...
Galima būtų aptarti dar vieną antraštę, kurioje rasta

nutylėjimo figūra, tačiau jai nebūdinga parceliacijos raiška. KAIP
PASIŠIAUŠTI... PRIEŠ NEBŪTĮ? Ši antraštė suformuluota kaip
retorinis klausimas, kuris dažnai vartojama kuriant parceliaciją.
Šioje antraštėje nutylėjimas skaitytojui kelia dar daugiau
klausimų, verčia susimąstyti, kokia tema kalbama straipsnyje,
sužadinamas jo smalsumas.

Elipsės figūra dažnai vartojama įvairiose straipsnių
antraštėse. Kai kuriose iš jų ji ne taip jaučiama, nes dažnai būna
užslėpta ir trūkstamas sakinio elementas beveik nejaučiamas.
Tad reikėtų išanalizuoti tik tokią elipsės raišką, kur galima
pajausti, kad sakinys nėra pilnas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO FAKULTETAS

KALBŲ, LITERATŪROS IR VERTIMO STUDIJŲ INSTITUTAS
KURSINIS DARBAS

Lietuvių filologija ir reklama, I kursas
PARCELIACIJA LAIKRAŠČIO STATYBA

STRAIPSNIŲ ANTRAŠTĖSE
Kaunas 2019

Iš aptartų pavyzdžių akivaizdi elipsė randama skirtingose
antraščių vietose: tiek jų pradžioje, tiek pabaigoje. Pirmajame
komponente esanti elipsė rastuose pavyzdžiuose
„užmaskuojama“ brūkšniu:

GRAŽUČIUOSE – RUTKAUSKAI: Giminės suvažiavimo
šventės aidai

Jaunimui – du keliai. Ar tikrai?
Laisvalaikis – linksmybės! Ar tikrai?
Italijoje – namai! Ar tikrai?
METRO – Vilniuje?
Sportas – pamoka. Sportininkas – pavyzdys
Pateiktuose pavyzdžiuose pirmuosius dėmenis būtų galima

paversti sakiniais: Į Gražučius sugūžėjo visa Rutkauskų giminė.
Jaunimas turi du kelius. Laisvalaikis skirtas tik linksmybėms.
Italija yra visų namai. Metro bus statomas Vilniuje?  Sportuojant
galima daug išmokti. Sportininkas yra geras to pavyzdys. Tad
kiekvienoje antraštėje jaučiamas tam tikro komponento
trūkumas, o tai ir yra elipsės figūros bruožas. Tokia jos raiška
yra įdomi ir skatina skaitytoją pasitelkti vaizduotę ieškant
užslėptos antraštės prasmės.

Paskutiniame pavyzdyje elipsės figūra randama ir antraštės
priekyje, ir pabaigoje.

Kitos antraštės, kurių pabaigoje jaučiamas tam tikro
komponento trūkumas, yra šios:

Pamąstykime. Tai įdomu
Metro. Kas pirmas?
FUTBOLAS: pergalė, pralaimėjimas – pasikalbėjimai
JAUNIMO ATEITIS: studijų pradžia – įdomi, svarbi ir graži

žinia
Šias antraštes taip pat būtų galima užbaigti papildytais

sakiniais: Tai yra įdomu. Kas bus pirmas? Pergalė,
pralaimėjimas ir pasikalbėjimai apie tai. Studijų pradžia yra
įdomi, svarbi ir graži žinia. Elipsės figūros vartojimo motyvacija
ir šiuose pavyzdžiuose yra tokia pati, t. y. pritraukti skaitytojų
dėmesį, sužadinti jų smalsumą ir priversti susimąstyti.

Benita VIŠPULSKYTĖ

Ačiū už atidų kelerių metų laikraščio skaitymą,
mokslinius apibendrinimus.

Dr. redaktorius Juozas ŠALČIUS
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Paminėtos Jadvygos Ramanauskienės 100-tosios
gimimo metinės

 Gimė Jadvyga Ramanauskienė-Stankutė 1920 m. lapkričio 29 d.
Balandžių kaime, Tauragės apskrityje. Jadvyga, prisimindama savo vaikystę,
vis pasakodavo, kad augo septynių vaikų šeimoje. „Po mamos mirties, tėtis
buvo priverstas išleisti mane dirbti į tuo metu gastroliavusį cirką ,,Aušra”,
nes visai atsitiktinai į mūsų kavinę užėjęs ,,Aušros” cirko įkūrėjas Pranas
Gudauskas, pastebėjęs mano sugebėjimus, paprašė tėčio leisti man mokytis
cirko meno. Iš pradžių tėtis nesutiko, bet praėjus kuriam laikui, kai man
sukako dvylika metų, tėtis sutiko ir aš 1933 m. pradėjau dirbti ,,Aušros”
cirke.

Kadangi aš buvau mažutė ir smulkaus sudėjimo, labiausiai man sekėsi
akrobatika. Greitai išmokau vaikščioti lynu bei atlikti kitus sudėtingus to
meto cirko numerius. Dirbdama cirke susipažinau su tuo metu garsiu
sunkumų kilnotoju Jonu Ramanausku, kuris buvo to cirko vienas stipriausių
ne tik artistų, bet ir naujų numerių sumanytojų bei įgyvendintojų. Kai man
sukako 16 metų, mes ne tik rengdavome naujus cirko numerius, bet ir
sukūrėme šeimą. Po karo buvome pakviesti į Maskvą dirbti ,,Sąjungos cirke”,
su kuriuo gastroliavome visoje Sovietų Sąjungoje bei Lenkijoje, Vokietijoje,
Čekoslovakijoje, Italijoje. Buvau kviečiama ir į Holivudą, tačiau tuometinė
cirko valdžia mūsų neišleido ir net uždraudė apie tai kalbėti.

Įvairiais savo gyvenimo laikotarpiais buvau:
· 1933 - 1940 m. įvairių Lietuvos cirkų artistė;
· 1940 – 1941 m.  cirko ,,Vilniaus arena” ir 1944 m. Lietuvos

filharmonijos trupės ,,Cirkas scenoje” meno vadovė;
· 1941 – 1944 m. Stalingrado muzikinės komedijos teatro, įvairių SSRS

cirkų artistė;
· 1944 – 1978 m. cirko ,,Vilnius” artistė.
Cirke dar dirbau būdama 58 metų. Kai pasirodymo metu patyriau sunkią

kojos traumą, iškritusi iš šešių metrų aukštyje besisukančio rato, darbą cirke
turėjau palikti.”

Mirė Jadvyga Ramanauskienė eidama aštuoniasdešimt septintuosius
metus 2007 m. lapkričio 10 dieną.

2020 m. lapkričio 29 d. Jadvygos Ramanauskienės 100-jų gimimo
 metinių minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Kauno Kristaus prisikėlimo

bažnyčioje. Po Mišių visi atvykę artimieji ir buvę bičiuliai nuvyko į Kauno
Eigulių kapines prie Cirko brolių panteono, kur ilsisi Jadvyga, jos vyras
Jonas Ramanauskas, Jono mama ir nemaža dalis jos buvusių lietuviškojo
cirko bendražygių. Padėję atneštas gėles ir uždegę žvakeles, susirinkusieji
jos ir čia amžinam poilsiui palaidotų cirko brolių atminimą pagerbė tylos
minute.

Pirmoji į susirinkusius kreipėsi Janinos jaunesnioji sesutė Nijolė
Jautakienė, kuri, padėkojusi atvykusiems, papasakojo apie Jadvygos vaikystę,
jaunystę ir visą jos nelengvą, bet nepaprastai turiningą gyvenimą. Ji kalbėjo
apie Jadvygos kūrybinį darbą tiek Lietuvos, tiek kitų šalių cirkuose.

Po to, kai Nijolės Jautakienės dukra, Jadvygos krikšto dukra Salvinija
perskaitė nepaprastai šiltas ir nuoširdžias eiles,  jos mamos parašytas sesei
Jadvygai, žodis buvo suteiktas buvusiam Lietuvos sporto muziejaus
direktoriui Pranui Majauskui, kuris teigė, kad jam teko garbė pažinoti ir
artimai bendrauti su Jadvygos ir Jono Ramanauskų šeima beveik šešiasdešimt
metų. Jis sakė: „Kaip gaila ir apmaudu, bet šiandien dėl koronaviruso
negalime susirinti Lietuvos sporto muziejuje ir prisiminti bei iškiliai paminėti
ryškiausios visų laikų Lietuvos cirko žvaigždės, nusipelniusios Lietuvos
artistės, akrobatės, ekvilibristės, dviračių figūrinio važiavimo virtuozės bei
kitų neišpasakytai sunkių cirko numerių atlikėjos, o svarbiausia – nuostabaus
žmogaus, Jadvygos Ramanauskienės, nueito ilgo ir brandaus kūrybinio
gyvenimo kelio. Tačiau norisi pasakyti, kad jų, Jadzytės ir Jonelio, kaip mes
juos vadinome, šeima atliko nepakartojamą vaidmenį, parengė tokių cirko
numerių, kurių dar ir dabar, po kelių dešimtmečių, pasaulyje niekas nėra
pakartojęs. Jie taip pat suvaidino ryškų vaidmenį viso kolektyvo, o tikriau

sakant, ,,Lietuvos cirko brolių“ šeimos gyvenime. Vien ką reiškia šis Lietuvos
cirko brolių panteonas, kuriame amžino poilsio yra atgulę buvę iškiliausi
lietuviško cirko meistrai, tokie, kaip Hansas, Vita ir Zigimundas Černiauskai,
Vladislava Varekojienė, Petras Pipiras, Pranas Gudauskas, Kazimieras ir
Otilija Kaluževičiai, ir daugelis kitų. Praėjus kuriam laikui nuo Jono
Ramanausko mirties, 2001 m. lapkričio mėn. jo žmona Jadvyga, dėl
pablogėjusios sveikatos ir materialinės padėties, kreipėsi į mane, tuo metu
dirbusį Kauno apskrities viršininko administracijoje kultūros skyriaus vedėju,
norėdama Jono Ramanausko namelyje įkurtą cirko muziejų perduoti Sporto
skyriui, esančiam prie Vytauto Didžiojo Karo muziejaus. Kauno apskrities
Viršininko administracija pasiūlymą priėmė ir raštu kreipėsi į Lietuvos
Kultūros ministeriją. Tačiau klausimo sprendimas užtruko kelerius metus ir
tik 2005 m. buvo paruošti visi reikiami dokumentai ir Eksponatų
inventorizacijos aktas, o 2005 m spalio 15 d. 623 eksponatai buvo perduoti
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sporto skyriui. 2006 m. buvo suremontuotos
Muziejaus g. Nr. 9 patalpos ir atidaryta Jadvygos ir Jono Ramanauskų
Lietuvos cirko ekspozicija-muziejus.”

Nuoširdžiai ir gražiai Jadvygą Ramanauskienę prisiminė docentė Elena
Puišienė, šeimos draugė Aldona Stauskienė, sesers Joanos duktė Angelė
Šalnienė, sesers Vladislavos anūkė Jevutė Variakoytė. Po gražių pasakytų
kalbų bei maldų ir sugiedotų giesmių, visi susirinkusieji, nusilenkę Jadvygai,
jos šeimos nariams bei buvusiems cirko bendražygiams, išėjo namoliai.

Pranas MAJAUSKAS

1 spaudos lankas
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