
Sveiki sulaukę 1997ų|ų!
| f “jauliečius pasiekė Tėvynės Są- 

,gos valdybos pirmininko Gedimi- 
o V ag n o riau s  sve ik in im a s  šv. 

ledų proga . Jam e sakom a: 
.Tikėkime, kad šių metų mūsų visų 
rbe ir po įvykusių permainų Lietu- 

ja keisis, gyvenimas gerės.
Linkime visiems sveikatos, stipry- 
is ir sėkmės nelengvais, bet jau 

Įaujais 1997-aisiais!”
Šiam sveikinimui ir palinkėjimams 
įtaria Šiauliuose išrinkti Seimo nar- 
Birutė Visokavičienė bei Algiman- 

tsSėjūnas, viltingų metų linki Šiaulių 
liesto konservatorių frakcijos Auš- 
s Saulės ir Dainų Tėvynės Sąjun- 
is skyriai.

[Gerbiamieji 
šiauliečiai!

^Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų 
’ mas Naujųjų Metų proga. Tegul 
bujieji atneša džiugesj ir prisikėli

mo viltį. Tegul Jus ir Jūsų artimuo
sius saugo gerasis Dievas per visus 
1997-uosius metus.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos 
Šiaulių skyriaus valdyba

Su šv. 
Kalėdom ir 
Naujaisiais 
metais!

Stiprybės, sveikatos, tvirto ryžto 
vingiuotame Tėvynės kelyje!

Tegul užgimęs Kūdikėlis suriša 
mūsų rankas bendram tikslui dėl Di
evo, Tėvynės, dėl artimo.

Linki Jums, Jūsų bendradarbiams 
ir šeimų nariams.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyriaus taryba

“Aušros a!ėja"sveikina savo bu 
vusią reporterę Irutę Bijeikienę, tapu
sią neetatine “Lietuvos aido” kore
spondente ir linki jai vaisingai, profe
sionaliai darbuotis Šiaulių miesto ir 
Lietuvos labui.

ATEIS DIENA - IR 
ŽMOGUS ATSITIES

ĮJuozas SABALIAUSKAS

Cetveri LDDP (Lenino sumeistruotos ko- 
Jmstų partijos proanūkės) valdymo metai 
■uvą įstūmė j baisią skurdo ir vargo duobę. 
1 nuodingas medis, ant kurio šakų sirpo 
Jupcijos, vagysčių,,melo ir apgavysčių 
fciai, eldėdėpistų varyta politika temdė 
Įsų iškovotos laisvės šviesą. Užtenka

prisiminti vien tik aferistą Šleževičių. O kiek 
buvo panašių j jį, kurie vargšą žmogelj plėšė 
vidury baltos dienos! Nepamirštamas ir Jo 
Ekselencija ponas Brazauskas, blokados 
metu pasistatęs keturis namus! Iš kokių pin
igų visa ta statyba? Iš uždirbto atlyginimo? 
Komentarų nereikia.

Prisimenu, kaip akademiko Raimundo 
Rajecko valandoje Gediminas Kirkilas bandė

pasigirti, kad jo partija padarė labai daug. 
Daug daugiau, negu buvo tikėtasi. Aišku. 
Aišku, kuo daugiau “prichvatizuota”, prisi
plėšta. Apvogta Lietuva. Daugiau liko nuskri
austų žmonių.

Sunku šiandien gyventi. Tačiau vien dū
saudami ir verkšlendami savo būvio nepa
gerinsime. Reikia dirbti ir tikėti, jog dirbdami 
šiandien darome sau.

Suprantama, neokomunistų palikimo vi
enu ypu neišmėšime, nors naujoji (dabar jau 
mūsų, dešiniųjų) vyriausybė darbo ėmėsi 
energingai. Laikas nelaukia. Jau ir taip 
ketverius metus buvome maitinami vien

nukelta j 2  p.
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ATEIS DIENA - 
ATSITIES
atkelta iš 1 p. 

pažadais.
Gera klausytis premjera Gedimino Vagno

riaus, kai jis  kalba per televiziją arba per 
radiją. Patinka jo santūrus tonas, žodis, ku
rio jis nepaleidžia neapgalvojęs. Premjeras 
atvirai kalba, jog maždaug tik po dvejų metų 
mes pajusime, kad iš eldėdėpistų mums 
iškastos duobės ėmėme lipti lauk.

Aš tikiu, jog amžinai taip negyvensime. 
Pasvajoju, kaip bus gera, kai Žmogus lengvi
au nusipirks gardesnj kąsnelj, išdrjs užeiti j 
rūbų parduotuvę Ir ne tik išdrįs, bei ir nusik
abins jo je kybantį kostiumą. O pasipuošęs 
nueis į teatrą.

įs iva izduokite , mano mielas, - sykj 
pasakė jau garbaus amžiaus prakalbintas 
mokytojas, ponas Vincas Valiukaitis, - aš ne 
tikį teatrą nebenuemu, aš laikraščio nebeįs
tengiu nusipirkti.

Taigi mokytojas, pačius geriausius ir 
gražiausius savo gyvenimo metus atidavęs 
jaunosios kartos švietimui, sulaukęs šen-

IR ŽMOGUS

atvės nebeišgali nusipirkti... laikraščio! Ne 
v ienas  m ano paž įs tam as pensin inkas 
džiaugiasi, kad dar laikosi žieminiai batai, 
jog turi atsarginius nesuadylus baltinius.

K uk lios  m ano sva jonės: kad
nebeskaudė tg  žm ogui galvos, ka ip  
užsimokėti už patarnavimus, surasti darbą, 
kaip padėti studijuojančiam vaikui.

P edagogin iam e in s titu te  d irb an ti 
dėstytoja(tegul man bus leisią jos pavardės 
neskelbti), kada tik užeidavo kalba apie 
grįžtant] atostogoms iš Vilniaus sūnų stu
dentą, visada apsiašarodavo:

Kur aš jj paguldysiu? Sofa senut se
nutėlė, vieni griaučiai, o naujos nusipirkti 
ne įs tengsiu  - vyras jau trečias mėnuo 
negauna atlyginimo... O kad ir gaus... Kok
ios maisto kainos! O dar kas mėnesį reikia 
atiduoti pinigus mokesčiui už butą.

Svajoju, kad kada nors nebematysime 
šiukšliadėžėse besirausiančių senučių, prie 
parduotuvės durų, tiesiog praeiviams po 
kojomis, sėdinčių elgetų. Gal palaipsniui 
apmažės laikraščiuose skelbiamos šiurpios

informacijos: tas pasikorė, o tą nudūrė, ,tq 
išprievartavo, o aną susprogdino. Aš tikiu 
Seimo p irm ininko, pro fesoriaus Vytauto 
Landsbergio (duok Dieve jam kuo stipriau
sios sveikatos) o limpine ramybe, kuri be 
žodžių byloja: lik pakentėkime. Juk laip ank
sti g rjžo  p a va sa rį p ranašau janč ios 
kregždutės, Jos taip gražiai alrodė plakatu 
mėlyname fone, Grįžo su daugumą balsų 
gavusia Konservatorių partija. Noriu tikėti, 
jog savivaldybių rinkimuose žymia dauę/£  
ma Irgi laimės konse va toriai.

...Man labai patinka vėlų vakarą ž iū rė ti, 
žvaigždėtą dangų, klausytis, kaip mažiausio 
vėjelio nepajudinta, atsidusta gatvėje liepa. 
Bet kaip vėlų vakarą j gatvę išeiti, jeigu joje 
iki šiol šeimininkauja chuliganai? Net ir di 
enos metu, pasibeldęs į kaimyno buto duris 
išgirsti: “Kas ten?" Žmogus bijo žmogaus. 
Baisu gatvėje. Bijo autobuse Plėšikų bijo i 
netgi tarp keturių nuosavų sienų. O ateis lai
kas, kai mes vienas kitam šypsosimės. Tai 
viena didžiausių mano svajonių, kurią,esu 
jsitikinęs, tos kregždutės ir atskraidins - 
savo sparnų. Vieną kartą atsities Lietu j j  
žmogus. Ir tas karias - ne už kainų.

Interviu su Seimo deputato 
k. seifino padeitja Vida Stukaite

Į Seimo 
deputatą A. 
Sėjūną kreipėsi 
pirmieji rinkėjai

J pirmąjj priėmimą per dvi su puse dienos 
užsirašė net 40 šiauliečių iš visų trijų m ies
to rinkim inių apygardų. Deputato vardu at
siprašydama, kad ne visus galėjo priim ti, 
noriu tiems rinkėjams, kurie suprato, jog yre 
labai daug norinčių susitikti su Seimo nar
iu, irsu tiko  ateiti į kitą priėmimą. Todėl pen
ktadienį, gruodžio 20-ąją, nuo 16 valandos 
prasidėjusiame ir  net penkias valandas 
trukusiame priėmime su A. Sėjūnu susitiko 
ir savo problemas išsakė net 27 šiaulieči
ai-

Daugiausia, net aštuon i gyven to ja i, 
kreipėsi dėl įvairių žemės klausimų: žemės 
grąžinimo ir dokumentų tvarkymo, žemės 
nuomos, kompensacijų už žemę išm okėji
mo. "Nuklono'gamyklosdarbuotojai, seniai 
negaudami atlyginimo atnešė laišką ir prašė 
perduoti ministrui pirmininkui G. Vagnoriui. 
Kitos jmonės darbuotojai, netekę darbingu
mo dėl profesinės ligos, rūpinosi, kad jiem9 
neb eke lina m a  m o kė ti a tly g in im o  už 
padarytą žalą. Kreipėsi darbuotojai, kurių 
jmonės nepervesdavo lėšų “Sodrai", ir da 
bar jie negauna pensijų. Buvo siūloma dar

bo laiką Sibire trigubinti, kaip buvo daroma 
anksčiau, ir perskaičiuoti darbo stažą. Na
šlės siūlė mokėti priemokas visoms na
šlėms, nepriklausomai nuo to, kada mirė jų 
vyrai.

Buvo kalbėta apie tokius ypač aktualius 
šią žiemą karšto vandens ir patalpų šildy
mo klausimus. P. Cvirkos g. 64 gyventojai 
sakė, kad jau du mėnesius neturi karšto 
vandens, nors už j j  moka. Jų bėda yra ta, 
kad kažkas pavogė cirkuliacinj siurbliuką, 
ir Šiluminiai tinklai mano, kad jj turėtų nu
sipirkti gyventojai, o gyventojai sako, kad 
šiluminis mazgas yra Šiluminių tinklų nu
osavybė. Vieno gyvenamojo namo kooper
atyvo gyventojai skundėsi, kad dėl itin d ide

lio taupymo jų  butuose yra labai Šalta.
Ypač malonu, kad buvo ir tokių gyver I 

tojų, kurie atėjo pasveikinti A. Sėjūno su I  
pergale Seimo rinkim uose ir pasikalbė! [  
apie partizanų reikalus arba galimybę išleis 
ti prisim inimus apie Lietuvos Laisvės Są 
jungos veiklą.

- Ar tikėjotės tokio gyventojų antplūdžio? I
- Gal ir nelabai tikėjausi, nes jau buvo I  

prasidėjęs šventinis šurmulys. Tačiau nie- j 
ko neįtikėtino čia nėra, nes dar anuo metu, j 
kai A. Sėjūnas dirbo Aukščiausioje Taryboje |  
j  priėmimus ateidavo taip pat labai daug 
nuo 30 iki 50 lankytojų ne tik iš viso miesto I

nukelta j 3 p*"
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| Seimo 
deputatą A. 
Sėjūną kreipėsi 
pirmieji rinkėjai

interviu su Solma deputato 
A. Sėlūno padA|t|a Vida Stukalts

1996-ųjg metų lapkričio 30 dieną, ei- 
camas ketvirtuosius leidybos metus, mirė 
Šialiij Sąjūdžio laikraštis 'Aušros alėja'.

Pirmasis Šio laikraščio numeris gimė 
1992 metais rugpjūčio 21-28 dienomis. Prie 
io lopšio stovėjo ir rožines svajones apie 

dinio ilgaamžiškumą, tiražą bei reikalin 
gumą puoselėjo tuometinės Šiaulių mies 
lo Tarybos deputatai Virginija Ladietienė, 
jonas Zolubas, Antanas Pniauskas, “ Li
etuvos aido” žurnalistas Leonas Peleckis 
karjeros nepadariusi Sąjūdžio funkcionierė 
Irena Vasin aus kaitė, "Laiko” reporteris A l
gimantas Puodžiūnas. Vėliau Šį gimdyvių 
sūrelj papildė tuometinė Lietuvos Valsty
bės kontrolės Šiaulių zonos vadovė Virgin- 
ia PluŠčiauskienė, bei Kovo 11 -osios Akto 
signataras Algimantas Sėjūnas. Pirmąja 
Aušros a lėjos' redaktore tapo išeivė iš 
'Šiaulių krašto" dienraščio Birutė Kybar
tienė. Laikraščio pavadinimo kūrėjais vad- 
irtini buvę aktyvūs sąjūdininkai Arvydas

Sandorius bei Valdas Petrauskas.
, Iš savaitraščio rūbelių “Aušros alėja" 
g'eitai išaugo ir ėmė lankyti savo ištikimu
osius gerbėjus du. o vėliau net tris karius 
per savaitę. Geriausiais savo gyvavimo 
netais laikraštis ėjo net 3000 egz, tiražu, 
ii kurių pusę gaudavo nuolatiniai prenu
meratoriai.

'Aušros a lėjoje' dirbo ir visa širdimi ją 
cuoselėjo: B irutė K ybartienė, Antanas 
Pniauskas, Aristidą Kusaitė, Viktorija llp - 
tenė, Irena V as ina uska itė , V ida S i- 
nanavičienė, Juozas Sabaliauskas, Vida 
ypliejailienė, Gintaras Šidlauskas, Alber 
tas Griganavičius, Vytautas Bulavas, Pe- 
Iras Kudrickis, Juozas Kildišas, Mindaugas 
Sėjūnas, R. Baltutis, A. Jurgaitis ir  kt. Iš 
aikrašČiO išėjus Birutei Kybartienei, jį re
dagavo Algimantas Sėjūnas, o vėliau Le- 
cnija Malakauskienė. "Aušras alėją" visą 

gyvavimo kelią lydėjo nepakartojami 
platintojai Adelė Bekasovienė ir ponų Pov

atkelta iš 2 p.

bet ir viso rajono. A. Sėjūnui dirbant miesto 
savivaldybėje mero pavaduotoju J  j j  kreip
davosi daugiau Šiauliečių negu j merą ir 
visus valdybos narius kartu paėmus. Prii
mamojo vedėja sakydavo, kad būdavo neį
manoma perkalbėti gyventojų, siūlant kreip
tis j  kitus valdybos narius. Dauguma a1ė 
jusiu  į pirmąjį priėmimą taip pat sakė, kad 
jie  jau daug kur kreipėsi ir yra jsitikinę, kad 
tik A. Sėjūnas gali jiems padėti.

- Ką labiausiai įsiminėte?
- Tikriausiai pirmąjį lankytoją. Invalidą, 

kuriam už žemę buvo priskaičiuota per iry-

ilaičių šeima.
Laikraščio darbuotojai dažnokai buvo 

kaltinami profesionalumo stoka, ta6au apie 
nuoširdaus pasiaukojimo stygių nė karto 
nebuvo užsiminta

"Aušros alėja" ne vienam neturtingam 
žmogui buvo vartai į  žinų ir informacijos pa 
šaulį. Šį laikraštį rėmė daug kantrių, dos
nių sponsorių, kurių vardai, reikia tikėtis, 
bus įrašyti j Lietuvos spaudos istoriją {At 
gimimo leidinių skyrių).

Teisi mūsų tauta sakydama: "kai pen
kios auklės, vaikas be galvos". Negailest
ingas likimas bei steigėjų valia nutraukė pe
riodinio leidinio gyvybės siūlą.

Paskutiniajame (334-ąjame) 'Aušros 
alėjos" numeryje redakcijos žmonės atsis
veikino su savo mielaisiais skaitytojais. Jie 
rašė: “Mums gaila, kad šiauliečiai praran
da galimybę rinktis spaudas leidinį, o mi
estas - vieną iš sava veido bruožų - bene 
ilg iausiai Lietuvoje išsilaikiusį Sąjūdžio

laikraštj".
Dar ir dar karią perskaičiusi šią eilulę 

s u vo k ia u , kad neįm anom a p a la id o ti 
laikraščio; Lietuvos periodinės spaudos is
torija mena, kiek kartų tarsi feniksai atgijo 
respublikoje leisti laikraščiai ir žurnalai. 
Keitėsi politinės aplinkybės, leidėjai, steigė 
jai ar žurnalistai, o  istorijon įmynęs pėdą 
le idinys atgimdavo, vos tik išmušdavo jo 
valanda.

T u rė k im e  v ilt ie s , ir “A ušros a lėja" 
prisikels. Tereikia laiko, sponsorių ir pa
siaukojimo. Negalima parašyti nekrologo 
laikraščiui, kol ištikimiausi “Aušros alėjos" 
prenumeratoriai, platintojai, skaitytojai, re
porteria i tik i Atgim imu. Todėl neišsibė
giokime, burkimės, kad prisikėlusi “Aušros 
a lė ja ' Lietuvos Sąjūdžio 10-metj sutiktų 
tvirta ir populiari. Žingsniuokime kartu su 
“Aušras alėja” Nepriklausomos valslybės 
keliu.

Irena Vasinauskaitė 
< g 3 B 1 3 ™

lika tūkstančių litų kompensacija ir pagal gy
dytojų konsultacinės komisijos aktą ne eilės 
tvarka turėjo būti išmokėti iki tūkstančio litų, 
tačiau nuo kovo mėnesio iki šiol jis tėra 
gavęs tik šimtą litų. Žmogus nepyko, nekal
tino, bet skruostu riedanti ašara išdavė ne
lengvą gyvenimą.

- Ko norėtumėte palinkėti mūsų skaity
tojams?

- Norėčiau pasveikinti šiauliečius šv. 
Kalėdų švenčių proga, palinkėti sveikatos, 
kantrybės ir ištvermės kiekvieną būsimųjų 
1997-ųjų metų dieną. Daugiau džiaugsmo 
ašarų! Telydi jus sėkmė!

Kalbėjosi Leonija Malakauskienė

A k t u a l i  i n f o r m a c i j a

Miestas turi naują vicemerą

Šiaulių miesto taryba 20-ajame šios ka
dencijos posėdyje vietoje Seimo nariu tapu 
šio Algimanto Sėju no išrinko konservatorių 
Joną Genį.

Naujasis vicemeras iki tol dirbo miesto 
Tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmin 
inkų.

Kas valdys LEZ-ą?

Šių metų rugpjūčio mėnesį buvo paskel
btas tarptautinis konkursas, kurio liksiąs iš
siaiškinti geriausią Šiaulių laisvosios eko
nominės zonos steigėjų grupę, tinkamiausią 
verslo planą ir zonos statutą. Informacija 
apie lai buvo išspausdinta “Lietuvos ryte” ir 
T he  Financial Times“ laikraščiuose bei “New 
M arkets M on th ly" žurnale. Ž in ias apie 
konkursą galėjo platinti visos Lietuvos ir 
užsienio valstybių ambasados.

K on ku rsas  vyko  k e tu ris  m ėnesius. 
Paraiškas jame dalyvauti buvo priimamos iki 
1996-ųjų gruodžio19 dienos 10 val.

Iki konkurso pabaigos likus penkioms 
valandoms, paraišką dalyvauti konkurse 
pateikė Lietuvos - JAV uždaroji akcinė ben
drovė 'Š iaulių skrydis'.

K onkurso  o rg a n iza v im o  kom is ijos  
manymu, ‘ Š iaulių skrydis" pateikė visus 
reikalingus dokumentus ir tapo vieninteliu 
įregistruotu konkurso dalyviu.

K on ku rso  ko m is ija  per 30 dienų 
s u s ip a ž in s  su 'Š ia u lių
skrydžio’ dokumentais. Balais bus vertina
mos zonos verslo planas ir statutas Jei pre
tendentas surinks mažiau balų, nei reikia, 
jis  negalės būti paskelbtas nugalėtoju.

Tarp tau tin io  konkurso nugalėto ją, jo 
paruoštą LEZ-o statutą, zonos teritorijos įs i
savinimo etapus tvirtina Vyriausybė.

Taigi 1997-ųjų pradžioje paaiškės, kas 
valdys Šiaulių Laisvąją ekonominę zoną ir 
kiek vlfies tai daryti turi “Šiaulių skrydis".

Parengė I.V.

Nekrologas laikraščiui
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Sūdyta silkė 
skandinaviškai

500 g  sūdytos silkės, 3 šaukštai po
midorų padažo, taurelė raudono 
vyno. Šaukštas citrinos sulčių, 2  
šaukštai cukraus, šaukštas tarkuotų 
krienų, 2  Šaukštai atieiaus 
ISmirkylą silkę nuvalyti, išimti kaulus ir 

supjaustyti gabalėliais. Užvirti 2  šaukštus 
vandens su cukrumi, ataušinti, supilti citri
nos sultis, vyną, pomidorų padažą, krienus 
ir, visą laiką maišant, supilti a liejų. S ilkę 
sudėti j lėkštę, užpilti paruoštu padažu, 
uždengti ir 12 val. palaikyti šaldytuve.

svogūnas, m ažas in d e lis  ža lių jų  
žirnelių, šaukštas garstyčių, 2 šaukšte
liai kario, Šaukštelis citrinos sulčių, 1,5 
šaukštelio cukraus pudras, 2 Šaukštai 
kapotų petražolių.
Nuplautą silkę nuvalyti, pamirkyti piene 

5-6 val., supjaustyti gabalėliais. Paruošli 
padažą: g rie tinė lę  išm aišyti su cukraus 
pudra, garstyčiomis, smulkiai sukapotais 
svogūnais, kari, petražolėmis ir citrinos sul
timis. Ant lėkštės sluoksniais dėti: Žirnelius 
ir silkę, užpilti padažu, uždengti ir atšaldyti. 
Puošti petražolėmis, virtu kiaušiniu, pomido 
rais.

| riebalais pateptą skardą sudėti šviesią 
tešlą, patepti uogiene arba keptais obuolį 
ais. Tamsią tešlą padalyti j 24 darba 32 da 
lis, daryti rutuliukus. | kiekvieną rutuliuką įdėli 
razinų, riešutų  arba pakepintą apelsino 
žievelę. Taip įdarytus rutuliukus sudėti am 
uogienės. Kepti 50 min. 180-200°C temper 
atūroje. Iškeptus supjaustyti gabaliukas. 
Sausainius galima apipilti Šokoladiniu gla
jumi.

Pyragas su 
cinamonu

« iBuivolo akis’

Sūdyta silkė 
su padažu 
suomiškai
4 sūdytos silkės, 1/2 stiklinės pieno, 
stiklinė plaklos grietinėlės, nedidelis

500 g miltų, 250 g  margarino, 3/4 
stiklinės cukraus, 3 šaukšta i tirštos 
grietinės, 2  Šaukštai kepimo miltelių,
4 tryniai, vanilino cukraus, agrastų 
arba s ly v ų  uog ienės (arba keptų  
obuolių), džiovintų vaisių, 2 šaukštai 
kakavos, šaukštelis sodos.
Miltus, išmaišytus su kepimo milteliais, 

ištrinti su margarinu, berti cukrų, grietinę, 
trynius, vanilinį cukrų. Tešlą išminkyti, pad
alyti j dvi dalis, j vieną suberti sodą ir kakavą.

250g margarino, 250 g  miltų, 250 g 
cukraus. 4 kiaušiniai, 4 lašai citrinos 
esencijos, 1,5 šaukšto malto cina
mono, 3  šaukšteliai kepimo miltelių, po 
125 g  maltų migdolų, tamsių ir šviesių 
razinų.
Margariną ištrinti su puse cukraus, supil

ti su kepimo milteliais ir cinamonu išmaišy
tus miltus, Labai gerai išmaišyti, B a ig i ; ^

msudėti migdolus ir razinas. Kepti 70-80 mir 
vidutiniškai pakaitintoje orkaitėje.

INVESTICINIAI ČEKIAI GALIOS 
DAR PUSMETI

Vyriausybė Šešiems mėnesiams pratęsė 
valstybės vienkartinių išmokų bei kitų tikslinių 
kom pensacijų,esančių gyven to jų  inves 
ticinėse sąskaitose,galiojimą.Kaip ir Butų 
privatizavimo įstatymas, jos galios iki kitų 
metų liepos pirmos dienos.Minėtos išmokos 
iki nurodytos dalos gali būti naudojamos at
siskaityti už perkamas pagal Butų privatiza
vimo įstatymą gyvenamąsias palalpas.

Vynausybė nutaria,kad grįžlantiems ir  po 
1989me(g grįžusiems į Lietuvą politiniams 
kaliniam s ir trem tin iam s va lstybės vien
kartinės išmokos skiriamos ir investicinės 
są ska ito s  a tida rom os be te rm ino  
apribojimo,kol šiems piliečiams galioja Butų 
privatizavimo įstatymas.

DOKUMENTUS OĖL NUOSAVYBĖS 
TEISIŲ ATSTATYMO GALIMA 
PATEIKTI DAR METUS

Pateikti nuosavybės teisę j išlikusi nekil
nojamąjį turtą patvirtinančius dokumentus 
piliečiai galės dar metus.Vyriausybė pratę
sia dokumentų pateikimo laiką iki 1997metų 
gruodžio 31d.

Paskutinj kartą dokumentų pateikimo la i
kas pratęstas 1995m.gruodžio 20d- V yri
ausybės nutarimu.pagal šį dokumenlą ler- 
minas baigiasi š.m.gruodžio 31d.

Pasak Vyriausybės informacijos centro, 
posėdyje kons!atuota,kad ypač daug piliečių 
dar nesutvarkė dokumenlų dėl nuosavybės 
teisių atstatymo j turėtą žemę.

LAISVALAIKIO AKIMIRKAI senųjų kapinių paminklus.

"Senosios kapinės" Fotografijos muz
iejuje atidaryta nauja paroda-''Senosios kap
inės. Eksponuojami šiauliškio foto meninin
ko A.Musneckio darbai,atspindintys Šiaulių

Kas yra  f i tod iza inas? "Kauko" kavnėje 
surengta fitodizaino paroda.Fitodizainas tai* 
augalų meninis projektavimas. Ekspozicijo 
autorės - dailininkės Irena Burneckienė ir Vi
talija Kurtinaitienė.

Vladas ŠEMETA

J priimamąjj aš įėjau nesivaržydamas. 
N ekre ipdam as dėm es io  į  sekre to rę , 
stumtelėjau duris su užrašu “Vyriausiasis 
archileklas".

Ramiai, - tariau aš, - mums vis tik reikal
ingi garažai namo kieme.

- Bet juk aš jums jau aiškinau. Yra ben
dras statymo planas... - atsakė vyriausiasis 
architeklas.

- Jūs schemomis nesiteisinkite. Vis tiek

tariau, - Šį į  kairę, ir  kaip lik .,.
- J kairę pastumti negalima, - nesutik» 

architeklas. - Ten mokykla.
- Mokyklą galima perkelti, - pasakiau aš 

ir perkėliau.
Dabar mokykla atsidūrė stadiono 

duryje. Turbūt tai kliudys futbolininkams.
Užduotis... - pasikrapščiau aš pakau 

ir perstūmęs kokį penketą kubelių pastačia 
tą nelemtą mokyklą tarp jų.

Kaip? Patinka? - džiūgavau.
- Lyg ir nieko, - nusijuokė vyriausiasis.

ŽAIDIMAS KUBELIAIS
nenusileisiu. Paskirkite sklypą.

Vyriausiasis liūdnai atsiduso, ir aš jau 
pagalvojau, kad jis nusileidžia. Bet jis paėmė 
mane už parankės ir nuvedė prie stalo, ant 
kurio  buvo išdė lio ti kubeliai, panašūs j 
vaikiškuosius.

Jūsų mikrorajono statybos maketas, - 
paaiškino vyriausiasis. - Kaip matote, nėra 
čia vielos garažams.

O mes šj kubelį pastumsime į  dešinę, -

Bet ką su šituo daryti? Juk negali n. 
stovėti upėje.

- Tai vieni niekai, - ir aš čiupau lą nelemti 
kubelį.

Tačiau vietos iš tikrųjų jam nebuvo. Tuom 
et, paju tęs įkvėpim o antplūdį, aš vikria 
sviedžiau kubelį į  kampą.

- Puiku, - pirmą kartą nusišypsojo vyriau 
siasis. - Tai buvo jūsų namas. Dabar jo  nėn 
ir garažų nebereikia.

Laura itis  platinamas Šiairiių mieste ir rajone. Numerj parengė Redakcinė Kolegija.
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