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Kur eiti?
"Yra tik vienas kelias | civilizacija - j 

Vakarus, J Europą, per kapitalizmą. 
Išskyrus šitą kelią, visi kiti - tik {vairūs 
barbariškumo variantai. Dabar pats 
laikas nusiauti Ideologines vyžas ir 
apsivilkti kok j nors padorų vakarietišką 
smokingą. Mes visatai galime pasiekti, 
jei tik nustosime meluoti patys sau. Ir 
kuo dažniau apie ta i kalbėsime tautai, 
tuo mažiau ji lauks manos Iš dangaus, 
tu o  a to k ia u  la ikys is  nuo 
sus ikom prom itavusių  Ideologų - 
panašių j B. Jelciną, V. Žlrinovskj, 
Ziuganovą....

Ideologinės 
nuostatos

“ Tikrosios vertybės šiandien- tai 
individualizmas, žm ogaus teisės ir 
nepriklausomybė. Aš tikiu j Laisvę ir j 
Dievą. Bet ne j stačiatikių Dievą. Nėra 
labiau bedieviškos ir šventvagiškos 
organizacijos už stačiatikių bažnyčią. 
Tikėjimas nėra nukreiptas rezultatui 

* gauti. 0  Dievas puoselėjo vienatvę ir 
neprik lausom ybę. Š iuo atžvilgiu 
arčiausiai Dievo - protestantizmas, 
liuteronų tikėjim o dvasia".

"Partijos jėga - tiesos sakyme! 
P a g rin d in is  lib e ra lio s  pa rtijo s  
priešrinkiminis uždavinys - sunaikinti 
visas iliuzijas, kurios galėtų atvesti 
žmones prie neteisingo pasirinkimo. 
Žinomą jei sunaikinsime iliuzijas, mums 
dėkos toli gražu ne visi. Bet žmonės 
bent jau pamatys save tokius, kokie 
jie y ra  Sovietinio socium o iliuzijos - 
štai jos, prieš akis: tai derinys iš 
vakarie tiško  tip o  supermarketo,

socialinio teisingumo pretenzijų, 
' komunalinių butų, plius maloni 

savijauta, jog tu - didžios ir galingos 
tautos atstovas. Tiesiog svaiginantis 
savo reikšm ingumo pojūtis!"

"š ia n d ie n  m es dar turime 
galimybę atsikirsti mus kaltinantiems 
patriotams, jog  kapitalizmas - tai ne 
vulgarybė, ne sugyvulėjlmas, ne 
kultūros nuosmukis, o' tauri ir pulki 
žm ogaus prigimties, jo  proto, 
žmonijos patyrim o plėtojimo Idėja. 
Vakarų liberalizmo Idėjos atmeta 
pradinę turtinę lygybę. Žm onių 
lygybė jmanoma tik prieš įstatymą” .

"M ūsų  idėjų jgyvend in im as 
pareikalaus Iš mūsų narsumo. 
Ištvermės, ištikimybės. Perėjimas j 
kapitalizmą iš tikrųjų yra revoliucinis 
procesas, nes nuo politinių klausimų 
sprendimų turės būti nušalintas 
platus sluoksnis žmonių, suluošintų 
socialistinės sistemos. Bet jei jie 
pamatys, jog  mes nepasitikime 
savimi arba jo g  mes bijomės - jie 
mus sunaikins. Atsiminkite, Jog mes 
gyvename šalyje, kur silpnuosius 
pribaigia! Niekada neparodykite 
savo silpnumo, neišeiduoklte, jog 
Jums reikia sąjungininkų! Tegu 
kitiems mūsų reikia! Reikia tikėti 
savo Jėgomis".

Žinoma, ne visus ponios V. 
Novodvorskajos samprotavim us 
galima besąlygiškai priimti, tačiau 
būtų puiku, kad j paskutiniuosius 
jos žodžius jsiklausytų tie Lietuvos 
politikai, kurie kuria mažos, silpnos 
ir todėl turinčios Visiems lankstytis 
valstybėlės jvaizdj. Kas gerbs tokią 
valstybę, kuri pati save menkiną? 
Tik jau ne imperinė Rusija, kuri 
silpnuosius pribaigia...

I i  “ D ien o v id ž io ”
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PASKUBĖKITE!
"Aušros alėjos” laikraščio prenumeratą 
I I  pusmečiui priima įmonė "Tvarka”

(informacija telefonu 456784).
Kaina vienam mėnesiui - 3 Lt, 
trims - 9 Lt, šešiems - 18 Lt.

Mūsų laikraštis prenumeruojamas 
Šiaulių miesto ir rajono paštuose. 

Kaina 1 mėn. - 3,15 Lt, 3 mėn. - 9,45 Lt, 
' 6 mėn. - 18,90 Lt.

Prenumerata priimama ir "Aušros alėjos” 
redakcijoje (Vilniaus 153).
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E gid ijus B O RK YS
Šis pavasaris ir vėl nei šioks, nei 

toks: ilgai buvo šalta, net gegužės 
v id u ry  naktim is  dažnai 
sulaukdavome šalnų, o  po to  be 
didesnių {spėjimų prasidėjo kaitra. 
Suprantamą koks oras, toks ir derlius 
- sėklos daržuose, kad Ir nenoromis, 
bet sudygo, tačiau tuo viskas ir 
pasibaigė. Neauga niekas, nors tu 
ką - laukia daigai geresnių permainų. 
Žodžiu, procesas stabilizavosi.

Toks pat neaiškus, apatiškas 
laukimas ir žmonėse. Aktyvesnieji 
tarpusavy pasikalba, kad kažką 
reikėtų daryti, kiek galima toj pelkėj 
skęsti, bet ką? Gal Godo ateis? Tačiau

išsiskirstė kas sau. Žmonės nori ir 
lauk ia  g r iež tesn ių  perm ainų - 
prisiminkime Šustausko ir jaunalietuvių 
pelnytus balsus pastaruosiuose 
rinkimuose "nacionalistiniame" Kaune 
ir bus aišku, kad dalies kauniečių jau 
dabar nebe tenk ina  deš in ių jų  
pasyvumas. O kas bus po pusantrų 
metų?

Tenka ir vėl mokytis iš DDP, kuri 
ne tik suspėjo šluoti j savo seifus 
viską, kas dar liko (net Ir medžioklės 
plotus), bet ir be paliovos atakuoti 
priešininką. Juk per šiuos kelis 
mėnesius atrodė, kad ne dešinieji, o 
DDP jgijo rinkėjų pasitikėjimą ir laimėjo 
savivaldybių rinkimus - toks buvo

kad ir masiniai protestai būtų stabdę 
kainų kėlimą, bet taip bent jau būtų 
apsidrausta nuo dar vieno galimo 
puolim o prieš savivaldybes rudenj, 
kai žmonėms už šildymą reikės mokėti 
dvigubas sumas, o energetikos ūkis, 
ko gero, jau bus perduotas vietinėms 
tarybom s. Šjkart tik pavydžiai 
stebėjome "Solidarumo" protesto 
mitingus prieš komunistinę vyriausybę 
Lenkijoje Ir dar kartą jsttikinome, jog 
nėra Lietuvoje nė vieno tikro 
profsąjungų ar darbininkų judėjimo, 
galinčio organizuoti streikus. Kažkur 
pradingo ir Darbininkų sąjungos 
jkūrė as K. Uoka, kurio aktyvumas 
šiandien būtų taip reikalingas Ir kuris,

LAUKIANT PERMAINŲ
G odo nep as irodė  net ir po 
savivaldybių rinkimų.

Tokj beviltišką štilj Centro partijos 
vadovas R. Ozolas neseniai pavadino 
politiniu patu. Neva "dabartinė 
situacija yra paranki ne tik valdžioje 
esantiem s, b e t i r  į  ją  
pretenduojantiems, nes priešingu  
atveju Lietuvoje nebūtų tuščios 
aikštes ar norinčius m itinguoti 
g a lin č io s  su ta lp in ti s a lė s "  
(“Atgimimas", Nr. 20). Ką gi, centristai 
savo nuoseklumu jau nebestebina: 
juk ar ne jie prieš metus boikotavo 
dešiniųjų referendumą dėl neteisėto 
privatizavimo, ar ne jų lyderis E. 
Bičkauskas pareiškė nedalyvausiąs 
šiame žaidime, nes ta p  referendumo 
tikslų jis {žvelgiąs norą surengti 
priešlaikinius Seim o rinkimus? 
Žodžiu, tas pats centristinis žaidimas 
j vienus vartus: ar darál, ar nedarai - 
vis blogai.

K ita vertus, ty la  d eš in ių jų  
stovykloje iš tiesų gana pavojinga. 
Buvo nemaža vilčių po savivaldybių 
rinkimų, tačiau optimizmas greitai 
išblėso. DDP sugebėjo visus nutildyti 
savo šūkiais, jog  savivaldybės turi 
ne politikuoti, o kiemus šluoti, nors 
logiškai mąstant politika - tai 
dalyvavimas valstybės valdyme, o 
savivaldybės yra vienas iš tos 
valstybės valdymo būdų. Pagaliau 
DDP pageidavimu savivaldybių 
rinkimai vyko pagal partinius sąrašus, _  
ta ig i ir sav iva ldyb ių  va d o va i ■  
nebe išveng iam a i yra pa rtijų , I 
bes is te ng ian č ių  vykd y ti savo  |  
programas, nariai. Tačiau Lietuvoje g  
kas jžūliau rėkia, tas ir teisesnis, m 
todėl valdančioji partija, taip ir 5  
nesulaukusi didesnio pasipriešinimo, ■  
greitai supančiojo naująsias rajono I 
valdžias biurokratiniais antrankiais, |  
išstatė apygardose savo prievaizdus щ 
ir toliau diktuoja savo sąlygas. ■  
Suprantamą jog  dešiniosos partijos, ■  
ypač konservatoriai, pastarąjį laiką ■  
v isą  savo dėm esį b uvo  I 
sukoncentravusios j savivaldybių |  
reorganizavimą, todėl nespėjo sekti g  
visų DDP žingsnių. Tačiau toks «  
politinės iniciatyvos perleidimas gali *  
brangiai kainuoti. Taip sykį pakėlęs ■  
galvą ir apsidairęs, gali praregėti, I 
jog žaidi pats su savimi už aikštės |  
ribų, o savieji sirgaliai jau seniai ц

totalinis Jos puolimas. Rezultatai gana 
akivaizdūs - po kelių savaičių "krito" 
Kauno meras, berods jau atsistatydino 
ir  v ienas K la ip ėdos d e š in ių jų  
deputatas. Žinoma, konservatorių 
principingumas savo narių atžvilgiu 
yra pagirtinas, tačiau tokiais tempais 
ir toliau riedant, iki Seimo rinkimų 
savivaldybėse ne kas ir beliks...

S eno ji nom enk la tū ra  ve ik ia  
koordinuotai - greitai ir ryžtingai, juk 
neatsitiktinai daugelyje rajonų, kai kur 
dar net nespėjus išsirinkti naujojo mero, 
Iškart prasidėjo piketai, reikalavimai 
pakelti algas mokytojams, gydytojams 
ir pan. (Kaip čia neprisim inus gudrios 
G. Kirkilo šypsenėlės po rinkimų: 
pažiūrėsime, kaip jie įgyvendins savo 
pažadus!) Naujoji valdžia stengėsi 
išklausyti kiekvieną staiga pagal 
komandą prabudusį Ir praregėjusį, 
nuraminti, paguosti Matyt, stengtasi 
bė reikalo: reikėjo piketuotojus tiesiog 
sodinti j autobusus ir vežti iš visų 
rajonų tiesiai prie Vyriausybės rūmų, 
ten, kur sėdi didieji stabilizatoriai.

Taigi kol dešinieji gynėsi nuo DDP 
atakų Ir 'm urkdės! v ie tin iu o se  
rūpesčiuose, valdančioji partija tyliai 
ramiai pakėlė energetikos, o kartu ir 
visas kainas. Deją opozicijos protestų 
dėl kalnų pakėlimo eiliniai rinkėjai 
beveik neišgirdo, nes šiuo atveju reikėjo 
rimtų akcijų, o ne vien popierinių 
pareiškimų. Žinoma, naivu manyti,

kaip buvęs Valstybės kontrolierius, 
gal pajėgtų Išsiaiškinti, kaip čia nutiko, 
kad Darbininkų sąjunga ir Litvino 
bankas tapo tos pačios televizijos 
akcininkais... Beje, DDP frakcijos narys 
M. Visakavičius jau prasitarė, kad 
reikia kurti Darbininkų partiją.

Tuo tarpu valdančioji partija prieš 
savaitę slaptame tarybos posėdyje 
apsvarstė savo taktiką Ir galimybes 
naujuose Seimo rinkimuose. Galime 
nė kiek neabejoti, jog DDP ideologai 
padarys viską, kad išliktų valdžioje, 
todėl prieš rinkimus sumažins kainas 
ir pakels pensijas, vėl žadės aukso 
kalnus, puls ir skaldys opoziciją. | 
žaidimą vis aktyviau įsitrauks ir 
Kremlius, nors per šj laikotarpį Rusijoje 
turėtų įvykti net dveji - parlamento ir 
prezidento - rinkimai. Tikėkimės, kad 
rusams neužteks laiko ir jėgų per 
daug dėm es io  sk irti B a ltijo s  
valstybėms.

Na, o  opozicjos laukia dvigubai 
sunkesnis uždavinys, nes Jai reikia 
ne tik laimėti rinkimus, bet jau dabar 
ruoštis to lesniem s žingsniam s. 
Žvelgiant iš šios dienos realijų, 
dešiniosios partijos turi daugiausia 
galimybių laimėti parlamento rinkimus. 
Tačiau, kaip bebūtų paradoksalu, 
pagrindinės kliūtys šj tikslą pasiekti, 
ko gero, slypi ne DDP statomose 
žabangose, o pačioje opozicijoje.

Nukelta {2 p.

□  MUSŲ ŠALYJE
Kaune ir kitose Lietuvos vietose, 

ta ip pat Jungtinėse Valstijose, 
Put name, paminėtos Stasio Lozoraičio 
pirmosios mirties metinės.

*  *  *

V yria usybės rūm uose  jvyko  
iškilmingas Vyriausybės posėdis, 
skirtas su Europos Sąjunga pasirašytai 
A so c iju o to s  narystės su ta rč ia i 
pažymėti.

•*
Seimas pritarė nutarimui "Dėl

Būtingės naftos terminalo projekto 
finansavim o", kuriuo vyriausybei 
suteikiama teisė prisiimti 80 mln. JAV 
dolerių  turtin ius jsipare igojim us 
Vyriausybės garantijai JAVEXIM 
bankui duoti.

* *  *
J Lietuvą iš Vašingtono parskraidinti 

Lietuvos politiko, diplomato Kazio 
Š kirpos Ir jo  žm onės Bronės 
Neniškytės-škirpienės palaikai.



Atketta i ł  1 p.
Pirmiausia, žinom ą tai tarpuęavlo 

trintis. Juk, atrodo, visi supranta, kad 
nei konservatoriai, nei krikščionys 
demokratai neturi galimybių vieni 
atskirai laimėti daugumą parlamente. 
Tad kodėl jau šiandien šioms partijoms 
nepradėti konsultacijų dėl galimos

ta irjog estų Ir latvių pavyzdžiu šioje 
vyriausybėje kokia vieta atitektų ir 
išeivijos lietuviui. Tačiau gyvenime 
nutinka ir netikėčiausių dalykų: štai 
DDP net dabartinėmis sąlygomis 
niekaip neskyia ir jau tikrai nesuskils 
iki kadencijos pabaigos; liberalai, 
neseniai paskelbę savo šešėlinę

TAPYBA ANT VEIDŲ

LAUKIANT PERMAINŲ
Šešėlinės vyriausybės? Pagaliau jei | 
tokios vyriausybės darbą būtų 
{trauktos ir klos mažesniosios dešinės 
partijos, gal per Seimo rinkimus 
išvengtume keturių penkių sąrašų? 
Savivaldybių rinkimai akivaizdžiai 
įrodė, jog dešiniosios partijos, 
atitolusios viena nuo klos, per dvejus 
su puse metų daugiau šalininkų 
nejgijo, o išsibarsčiusios tik patiria 
nuostolių. Kita vertus, dešinieji politikai 
nors retkarčiais galėtų pamėginti . 
įsivaizduoti, kas jų laukia per kitus 
rink im us la im ėjus parlam ente 
daugumą. Taigi virš gaivos dar 
pusantrų metų kybos tikrasis DDP 
lyderis -  prezidentas A. Brazauskas 
su visa prezidentūrą su savo užsienio 
politika: apačioje - po  pusmečio 
įvyksiantys savivaldybių rinkimai, 
kuriuos laimėti dešiniesiems bus kur 
kas sunkiau: iš šonų - page Valdininkų 
įstatymą amžiams liesinta ir nepaju

dinama senoji nomenklatūra, ilgam 
DDP suformuotas Aukščiausiasis 
Teismas, Generalinė prokuratūrą ną 
ir šalia - arši ir valdanti didžiąją tuno 
dal| DDP bei centristų - liberalų 
opozici|a. Taigi tokios nemalonios 
tos ateities vizijos. Beje, pagal 
Konsttucįą ir Valstybės kontrolieriaus, 
ir Lietuvos banko valdybos pirmininko 
kand ida tū ras Se lm ūl te ik ia  

prezidentas, jis  taip pat skiria (su 
Seimo pritarimu) Ir kariuomenės vadą 
Ir saugumo tarnybos vadovą

Žodžiu, ir po parlamento rinkimų 
išganingasis Godo tikrai nepasirodys, 
nes šitokią sunkiai įveikiamą tvirtovę 
gafma užimti tik suteiktomis, š  anksto 
a p g a lvo to m is  Ir p a ruoš tom is  
pastangomis. Pavieniui tas uždavinys 
bet kam per daug sudėtingas.

Deja, gana utopiška yra tikėtis 
be n d ro s  šešė linės  d eš in ių jų  
vyriausybės, o dar nerealiau atrodo

vyriausybę, matyt, iki Seimo rinkimų 
sugebės susitarti su centristais dėl 
bendros koalicijos. Tai gal, sakau, ir 
deš in ių jų  s tovyk lo je  pajusim e 
geresnes perm ainas, ga lbūt
v iršūnėm s susika lbė ti padės 
savivaldybių deputatai? Pagaliau jei 
nejmanoma šešėlinė vyriausybė, tai 
gal bent Jmanomas strateginis 
koordinacinis centras, kuris, kaip ir 
DDP, Intensyviai ruoštųsi Seimo 
rinkimams ir kartu koordinuotų 
savivaldybes. Juk nesvarbu, kokios 
partijos meras vadovauja rajonui ar 
miestui - problemos visur daugmaž 
vienodos: reikia teisinės ir ekonominės 
paramos: ypač aktuali rajoninės 
spaudos problema. Būtų tikrai 
apm audu, je i dešinieji 
nepasinaudotų proga ir neaukurtų 
eavo rajoninių Informadnių leidinių, 
galinčių konkuruoti au aenals 
komunlatlnlals laikraštėliais. O juk 
statistika visur panaši: atskiro rajono 
(ar miesto) laikraštėlio prenumerata 
du kartus viršija visų respublikinių 
laikraščių, kartu sudėtų, to rajono 
prenumeratorių skaičių. Žodžiu, 
žmonės pirmiausia skaitą savo kiemo 
laikraštėlj, ir neatsitiktinai niekuo 
neišsiskirianti "Kauno diena" - pagal 
tiražą antras laikraštis Lietuvoje.

Taig i būdam i pasyvūs,, tik 
gindamiesi ir nesutardami tarpusavyje 
dešinieji iki Seimo rinkimų gali prarasti 
dal| savo nuolatinių šalininkų, kurie 
arba pasuks paskui Šustauskus, 
centristus, valstiečių ar Prunskienės 
partiją bebaigiančią {steigti savo 
skyrius visuose rajonuose. Pasiūla 
tikrai didelė, o laukai - vienas už kitą 
skanesni.

Godo laukti nebeverta - jis neateis. 
Nebent tas, kurio nelaukiame - Iš 
Rytų.

Iš “Dienovidžio"

Taip, taip, jūs gerai upratote, - 
tapyba ne ant drobės, popieriaus, o 
ant veidų. SI akcija vyko Dailės 
galerijos kiemelyje, kur savo vaidelius 
margino penkios Gegužių vidurinės 
mokyklos 10a klasės moksleivės: 
Gintaute Jakaityta, Reua Bartkutė, 
Inasa Černiauskaitė, Simona Sarytė 
ir Skaistė Sanskaitytė, Mergaites 
paskatino jų piešimo mokytoja Vila

Žabarauskaitė. Vitos sumanymas yra 
tapyba ant kūno, tačiau mergaitės- 
paauglės, joms nedrąsu atidengti 
kūną, todėl šj sykj piešiama buvo tik 
ant vaido Sis piešimas - resva kūrybą 
improvizaciją Moksleivės sakėsi, jog 
iš anksto nenumatė, ką ir kaip pieš. 
Kaukių pavadinimai irgi Buvo sugalvoti 
juokaujant bei pozuojant fotografui: 
Šypsena iki ausų", “ Vasaros

pe izažas", "F a ra o n o  ka u kė ", 
r T igriukas", "S pa lvų  Ir figūrų 
žaismas". Belieka pridurti, kad 
mergaites fotografavo J. Bindokas, 
o fotografijos bus demonstruojamos 
parodų rūmuosę. Mūsų laikraščio 
skaitytojai turi progą pasigrožėti pačių 
merginų fotografuotais kadrais.

Sim onos Š E R Y TĖ S  nuotr.

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas 
Raudėnuose... ir dar šis bei tas!

Jo n as  V A IŠ N O R A S
Raudėnų seniūnijos seniūnas p. 

Daukis, paskirtas j šj postą po dešiniųjų 
jėgų pergalės rinkimuose j vietines 
savivaldybes, aktyviai jsiliejo j naująją 
- patriotinę mūsų tautos pakilimo 
bangą kaime.

Jo ir Raudėnų parapijos klebono 
A. Saunorio kvietimu, Kuršėnų 
tremtinių ir politinių kalinių choras 

13 d. atvyko j Raudėnų miestelj

įTUOSE 
-K r a š t u o s e

birželio 13 
dalyvauti Gedulo ir ies dienos 
minėjimo iškilmėse.

12.30 val. gedulingas šv. Mišias 
parapijos bažnyčioje aukojo klebonas 
A. Saunoris už Lietuvos partizanus, 
žuvusius nelygioje kovoje, už laisvę, 
už ryšininkus ir tren nius, kurių 

_  kauleliai išbarstyti Laptevų jūros 
I pakrantėje, Kazachstano, Buriatijos 
|  Mongolijos stepėse, Krasnojarsko

[omijos tundroje.
Mišiose daiyv? - o Kuršėnų

ČEČĖNŲ 
REIKALAVIMAS - KARO 

SUSTABDYMAS 
ČEČĖNIJOJE

Sekmadieni Rusijos ministras 
pirmininkas V. Černomyrdinas čečėnų 
kovotojams formaliai pažadėjo, kad 
už įkaitų iš Budtonovsko miesto 
ligoninės Išlaisvinimą bus pristabdyti 
ka ro  ve iksm a i Č ečėn ijo je . V. 
Černomyrdinas telefonu iš Maskvos 
pasakė čečėnų vadui Ś. Basajevul, 
kad M askva pristabdytų karą 
Čečėnijoje tuo metu, kai čečėnų 
kovotojai paleistų Iš ligoninės valkus, 
moteris, senelius Ir kitus {kaltus, 
la ikom us nuo trečiadienio. V. 
Černomyrdinas taip pat pažadė|o, 
kad Rusija sutelks čečėnų kariams 
transporto priemones Ir garantavo 
saugų kelią j Čečėniją jei čečėnai 
paleis visus jkattus. čečėnai Jau 
paleido jų 400. Maskva paskyrė 
derybų delegaciją Čečėnfos konfliktui 
sureguliuoti. Sekmadienj ji atvyko | 
Grozną Čečėnų vadas Š. Basajevas 
p aža dė jo  pa lik ti B u d ion ovską  
pirmadienio rytą  pasiimdamas 150 
jkaltų. Čečėnai paliks ligoninę, gavę 
raštišką patvirtinimą, kad karo 
veiksmai Čečėnijoje sustabdyti.

Č e čėn ijos  prez iden tas D. 
Dudajevas pareiškė, kad jis žinojęs

apie šią akciją, bet tai buvo daroma 
be jo pritarimo Jis taip pat paneigė 
Rusijos prezidento B. Je lc ino

jta ^ o io

I  parapijos klebonas dekanas A
■  Arnašius, Šiaulių rajono m ero
■  pavaduotojas A. Jonuška, Raudėnų
■  seniūnas Dankis, Kuršėnų tremtinių 
g i r  politinių kalinių klubo pirmininkas

■
I

J. Vaišnoras bei klubo choras, 
vadovaujamas p. B. Jonušienės, kurie 
po pamaldų ir pasveikino energingąjį 
kleboną Antaną vardo dienos proga..

Iš bažnyčios da lyvavusių jų  
pamaldose eisena pasuka j Raudėnų 
stribyną” , kur buvo kankinami 

geriausi mūsų tautos sūnūs Ir 
dukros"L

...Vaiskiame Raudėnų miestelio 
dangu|e plaikstosi Kuršėnų tremtinių 
ir politinių kalinių bei tautinės vėliavos, 
sklinda gedulingų giesmių posmai. 
Kalbas sako tremtinu ir politinių kalinių 
klubo pirmininkas J. Vaišnoras, 
klebonas A. Saunoris, kurie smerkia 
genocido vykdyto|us - raudonuosius 
okupantus-komunistus ir mūsų tautos 
Išdavikus, stribus, parsidavusius už 
Judo skatikus.

...Susikaupiame tylos minutėje. 
Sugriaudžia kariūnų salvės, palinksta 
gedulo juosta perrištos vėliavos ir 
daug kančių Iškentėjusios tremtinių 
bei po litin ių  kalin ių šerkšnu 
pasidabinusios galvos. Po to  prie 
Raudėnų klebonijos, vaišinomės 
Raudėnų šeimininkių iškepta kaimiška

- duona su g irą  gardžiais sūriais.
Kalbamės su seniūnu Dankiu ir 

klebonu A  Saunoriu, kuris su širdgėla 
pasakoja, kad dar birželio 10 d. teko 
aukoti “priverstines" mišias, nes buvo 
gautas Telšių vyskupijos raštas, 
pasirašytas generalinio vikaro J. 
Gedgaudo, įpareigojantis aukoti 
mišias ne klebono numatytą dieną 
(birželio 13 d.)

Kas pasistengė tai padaryti? Ogi 
vietiniai senųjų pažiūrų veikėjai, 
kuriems nepatiko seniūno Dankio ir 
klebono A  Saunorio patriotinė veikla 
O vienas Raudėnų mokykloje dirbantis 
katehitas net grasino klebonui 
korespondentais?!

Vykstame namo su slogia nuotaiką 
kurios nepajėgia išsklaidyti nei 
koncertas Raudėnų ku ltū ro s  
namuose, nei gerb. k le b o n o  
nuoširdumas bei vaišingumas.

Seni vėjai giedroje Raudėnų 
padangėje, manau, dar ilgai nenurims. 
Bet kur jie dings? Reikės nurimti... 
Juk Raudėnuose, kaip ir visoje 
Lietuvoje, jaučiam as patriotin is 
atgimimas.

VAGIAMI ELNIO 
RAGAI, ŠERNO KAILIAI

Praėjus) ketvirtadienj 11 val. ryto
Iše lm in in kė  grjžo namo i vieną Iš 
■  Vilniaus gatvės butų ir rado išlaužtą 

pareiškimą kutj šis padarė Kanadoje, ■  miegamojo kambario langą. Vagys 
kad 0. Dudajevas paprašė politinio I įlindę per jj pavogė 4 šerno kailius, 
prieglobsčio Turkijoje. Turkija taip pat (e ln io  ragus, 5 naktines ir dienines 
tai panęigė. ■  užuolaidas, 2 čekų gamybos krišto-

P A Iü T Q T T  linius šviestuvus, daug krištolinių indų,
_  (v a rin ę  vazą ir kt. Pavogto turto verte
PASKUTINIEJI ĮKAITAI Į - 12590Lt

Bosnijos serbų sulaikyti Л О  taikos ■  "Senojo dvaro" mugėje kišenvagis 
pajėgų 26 pasku tin ie ji karia i 2. A  palaidinės kišenės Ištraukė 
sekmadienj paleisti iš serbų vadavietės I j i0!., , pasus (mamos ir dviejų
irnusiųstijdabartlnęJugoslaviją, kur щ аи|с1егЧ1- 
jie bus perduoti JTO atstovams. įkaitais ■  
laikyti "žydrieji šalmai" buvo iškeisti J  
j keturis serbų karius. Sekmadienj I 
Sarajeve^ nukrito serbų paleista

APGAUTI NOTARŲ 
NEPAVYKO

         Nepasisekė apgavystė piliečiui,
bomba. Žuvo mažiausiai ežm onės. i miesto 1-ą| rtctaų biurą

n  a v / T Į i i  ■  pateike P. Solomino, gyvenančio
1 Ł K U K U  A K C I J A  (  Panevėžyje, pasą Ir automobilio VAZ-

S ekm ad len j pietų L ibane  '  - • • ■

žmonių indėius, o jam iškelta bankroto 
byla Pasiteiravus, kiek skolų grąžinta 
indėlininkams iki birželio 15 d., 
paaiškėjo, kad, Vilniaus apygardos 
teismo sprendimu, "Kredito bankui" 
ir jo  filialams iki liepos 4 dienos 
uždrausta atlikinėti bet kokias 
finansines operacijas. Priežastis - 
nebaigta nagrinėti byla. Kaip tikina 
d irek to rius  V. Tutlys, Š iaulių 
indėlininkams fs  Ikrai atiduosiąs visas 
skolas. Dabar areštuota centrinėje 
turgavietėje esanti dviejų aukštų 
parduotuvė "Insta" su visomis 
prekėmis. Teisman paduoti ir kiti 
skolininkai, kurio turėtų susimokėti 
iki liepos 4-osios. Jei ne -varžytinės. 
Belieka laukti liepos 4-osios.

SIUNTINIO
NEPERDAVĖ

Ketvirtadienj priešpiet 
izoliatoriaus

prolranlškos "Chesbola" grupuotės
—21061 techninj pasą bei G. Laba-

________   ■  nausko, gyvenančio Kaune, Išduotą
partizanai iš pasalų užpuolė patrulinę ■  įgaliojimą pil. P. Solomlnui vairuoti 
mašiną Ir nušovė tris Izraelio kareivius. (  automobil). Sukčius norėjo,
S eptyn i ka ria i buvo  suže isti.

e i r ™ 1 ,naSlną
Gazoje lakoml palestiniečių kaliniai I 

pradėjo bado streiką Kalinių komiteto |  policiją bet n u s ite k s ,  matyt, kažką 
atstovas korespondentams pasakė, Z  suprato ir iš notarų biuro pabėgo, 
kad per 5 tūkst. palestiniečių, kuriuos E 
Gazos sektoriuje laiko Izraelis, |  BELIEKA LAUKTI
paskelbė bado streiką; jie neatsisakė g LIEPOS 4-OSIOS 
tik vandens ir druskos. Щ "Kredito bankas" yra jšaldęs

r . . .  Šiaulių 
tardym o izoliatoriaus siuntinių 
perdavimo skyriuje buvo sulaikyta' 
aštuoniolikmetė panevėžietė Rima 
Petraitytė. Tą dieną ji atvežė maisto 
siuntin] izoliatoriuje sėdinčiam savo 
giminaičiui Eugenijui Nakui. Betikrinant 
siuntinj, ketcupo indelyje rasta 
raminančių^ tablečių-tazepamo Ir 
reladormo. Tablečių (pakavimai buvo 
sulenkti, kels kartus apvynioti cetotanu 
ir įkišti j ketčupą. Mergina (jį niekur 
nedirba ir nesimoko, bet j Šiaulius 
pati atvažiavo automobiliu) tvirtino, 
kad tabletes j  ketčupą jdėjo jos mamą 
sakydam a, kad sulaikytajam  
giminaičiui jų reikia Siuntinys nebuvo 
perduotas adresatui.

INFORMUOJA!
SKRAIDĖ 

POPIERIAUS SKIAUTĖS
Birželio 14 dieną 13.45 vai, prie 

Saulės laikrodžio aikštės Ežero gatvėje 
apsivertė autom ašinos KAMAZ 
priekaba. Pareigūnai paaiškino, kad 
KAMAZ priklauso privačiai A. 
Januškevičiaus |monel, esančiai 
Vilniuje. Šiauliuose šios jmonės 
automobilis Iš ’T itnago" spaustuvės 
vežė pasverti makulatūrą. Pakrauta 
priekaba apsivertė automašinai sukant 
iš S. Šalkauskio gatvės j Ežero g. 
Pare igūnų m anym u, m aš inos  
vairuotojas neviršijo saugaus greičio. 
Spėjama, kad priekaba apvirto todėl, 
kad ji buvo perkrauta. Ugniagesiai 
pastatėapvirtusią priekabą, sukrovė 
atgal makulatūrą.

AUŠROS ALĖJA



Gerbiamoji 
“Aušros alėjos” 

redakcija!
Truputi liūdnoką kad mes laikraštj 

gauname tik du kartus per savaitę.
Noriu pasidalyti mintimis mums, 

šiauliečiams, labai aktualia tema. Jau 
penkeri metai, kai pas mus atkurta 
nepriklausomybė, tačiau jos, tikrosios, 
nejaučiame. Kiekvienas šiaulietis turi 
apdriskusią, seną, tarybinę telefonų 
abonementų knygą. Šioje knygoje 
jau bevefc nieko negalima susigaudyti, 
nes d a  vis dar komjaunimo, tarybines 
organizacijos, "dosafai" ir kitos 
tarybinės įstaigos. Kiek man teko 
dairytis po kitus didelius miestus ir 
miestelius, jau šitie miestai, miesteliai 
turi savas, lietuviškas abonementų 
knygas. Tai kada gi Šiauliai ir mes, 
šiauliečiai, turėsim e lietuviškas 
telefonų knygas? Ar dar po penkerių 
metų, kai Lietuvos nepriklausomybei 
sukaks dešimtmetis? Kodėl taip 
apsileidome? Ką gi pagaliau veikia 
savivaldybės, kodėl nesprendźia šitų 
aktualių reikalų?

Jūsų laikraštyje norėtume matyti 
ir Lietuvos radijo programas, nes 
"Kalba Vilnius”  per daug brangus ir

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

jj užsisakyti ne visi gali. Norėtume 
jame rasti ir Lietuvos Loto loterijos 
laim inguosius numerius.

B U TK Ų  šeim a

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

su jo dvasiniu pasauliu. Kitaip sakant, 
Jeigu žmogų jaudina tik materialūs 
dalykai, vibracijos dažnis menkas 
ir Jo aura maža. Didžiausias 
elektromagnetinis dažnis, pagal V. 
Huntrekstrasensų Ir mediumų.

- KAS TAI?
A kvilė KVIUŪTĖ

Ne vieną tūkstantj metų apie ją 
kalbėta. Ją pažjsta ir pripažįsta net 
97 senosios pasaulio kultūros. Senais 
laikais tai buvo paprasta ir suprantama 
(vairių religijų paveiksluose Ir
piešiniuose, vaizduojančiuose  
šventųjų figūras, galima pastebėti 
šviesų rūką, kuris ypač ryškus apie
galvą. Be abejo, tai aura. Tokių 
meno kūrinių yra ne tik krikščio
niškame, bet ir Japonų, kinų, tibetiečių, 
egiptiečių kultūriniame palikime. Taigi 
aurą, kaip suprantamą dalyką, užfik
savo praeities menininkai. O ką šiais 
laikais apie ją žinome mes?

Aurą sunku suvokti protu ir paaiš
kinti žodžiais. Medicinos enciklope
dijoje teigiama, kad tai organizmo 
ląstelių gyvybinė energija, sklindanti 
elektromagnetinėmis bangomis. Bet 
kuo gi ji reikšminga mums, nes gaubia 
mus visą gyvenimą? Kokios Jos 
funkcijos?

Kartais, dar nematydami žmogaus, 
pajuntate, jog jis į jus žiūri, arba tamsoje 
jaučiate kažką esant, nors jo nematote 
ir negirdite. Arba pirmą kartą sutikę 
žmogų pajuntate jam nepaaiškinamą 
prielankumą ar neapykantą... Taip 
yra todėl, kad Jūsų aura susisiekia su 
kito žmogaus aura daug anksčiau, 
negu pojūčiais suvokiate esant kitą 
žmogų. Susitikus dviem žmonėms, 
nesvarbu, ar mato jie vienas kitą - jų 
aurų skleidžiama energija susijungia

Aura -  tai trimatės šviesos 
gaubtas aplink gyvo žmogaus kūną 
Kai kurie aurą matantys žmonės sako, 
kad ji - tarsi didelis, nuolat savo formą 
ke*ičiantis kiaušinis, kurio viduryje - 
žmogus.

Jei žmogus sveikas Ir fiziškai, ir 
dvasiškai, jo aura gali būti net kelių 
metrų diametro, o jei ligonis - tik 
kelių centimetrų. Aura - ne medžiaga 
kaip, pavyzdžiui, dujos. Tai vibruojanti 
energija, kurią galima išmatuoti. Ji 
kiekvieno žmogaus nuosavas “ oro 
ratas". Visas pasaulis - tarsi vienas 
didžiulis energijos laukas, lyg vande
nynas, kuriame mes - lašai, šiame 
energijos lauke kiekvienas turime savo 
energijos lauką - aurą

Mes tikime žemės magnetiniu lau
ku, žinome, kad jis egzistuoja Tikime 
radijo bangomis, nors Jų nematome. 
Aurą, arba elektromagnetines bangas, 
kurias skleidžia mūsų kūnai, jau galima 
išmatuoti medicinine jautria aparatūra 
Profesorius Valerie Hunt iš Kalifornijos 
sukūrė specialų prietaisą. Aura - tai 
vibruojanti energija Daktaras V. Hunt 
pastebėjo, kad žmogaus energetinio 
lauko virpesių dažnis tiesiogiai susijęs

Mokslininkai ir gydytojai aurą 
vadina mūsų šviesoraštine kopija, 
žm ogaus informacijos lauku arba 
infobanku. Auroje tarsi Įrašytas visas 
žmogaus gyvenimas: patirtis, 
tikėjimas, Jausmai, pojūčiai ir viltys, 
džiaugsmai, aistros ir skausmas. 
Ji žmogaus sveikatos, proto ir 
dvasingumo žemėlapis. Nėra 
panašių aurų. Kiekvieno žm ogaus ji 
unikali kaip ir pirštų atspaudai. Gydy
tojai, matantys aurą, mano, kad visi 
kūno ir dvasios susirgimai auroje 
pastebimi gerokai anksčiau, negu 
pats žmogus juos pajunta. Bet kokia 
neigiama patirtis - įvykis, mintis, jaus
mas - auroje palieka savo pėdsaką. 
Tai vadinama mentaliniu vaizdu. Au
roje neigiami jutimai ar mintys matosi, 
pavyzdžiui, tamsia žaibuojančia liniją 
dėme, figūra, tašku ir pan. Mentalinis 
auros vaizdas daug pasako apie 
žm ogų tiems, kurie ją mato.

Jis gali pasirodyti kuriame nors 
tolesniame auros energetiniame kūne 
(arba sluoksnyje) ir pamažu artėti 
prie fizinio žm ogaus kūno, "pavirsti" 
liga ar skausmu. Taip atsitinka todėl, 
kad mentaliniai vaizdai trukdo energijai 
normaliai sroventi. Gydytojai teigia, 
kad, išgydžius mentalinj vaizdą, 
žmogus nesusirgs. Matydami menta
linius auros vaizdus, spragas, įtūž
imus, taškus ir pan., jie stengiasi 
subalansuoti energiją taip, kad ji 
sroventų be trukdymų.

*  *  *

Jau seniai jrodyta, kad žmogaus 
aura turi keletą skirtingų arba tos 
pačios spalvos sluoksnių, vadi
namų energetiniais kūnais, kartais 
sąmonės lygiais. Energetiniai kūnai 
gaubia m us tarsi svogūno lukštai. 
Kiekvienas sluoksnis veikia žmogaus 
organizmą. Kuo arčiau organizmo 
energetinis kūnas - tuo jis tankesnis, 
tuo lengviau jj pamatyti. Aura švyti 
įvairiomis spalvomis, kurių spektras 
parodo mūsų jausmus. Tarp dviejų 
įsimylėjusių žm onių nuolat matyti 
švelniai rausva spalva. Aistra švyti 
oranžine spalva, greitai vibruoja. 
Pavydas - nešvarios žalios spalvos. 
Neapykanta sklinda tamsiai raudonai.

Sveiko žmogaus aura spinduliuoja 
gražias, šviesias vaivorykštės spalvas, 
kurios keičiasi, liejasi, vibruoja. 
Drumzlinos ir tamsios spalvos arba 
labai blanki aura byloja apie tai, kad 
žmogus blogai jaučiasi arba turi žemų 
minčių ir jausmų.

Aura žmogus yra susijęs su viso 
pasaulio energijos lauku. Per ją 
žmogus siurbia J save šią energiją. 
Kaip žinią yra žmonių, matančių aurą

NELAIM ĖS

ŽUVO NUO ŽAIBO
RADVILIŠKIS. Pirmadienį, apie 14 

val. praūžusi liūtis nusinešė dar vieną 
auką - nuo žaibo iškrovos žuvo 1963 
metais gimusi radviliškietė Laimutė 
Kaštaljanovienė. Moteris dviračiu

KITI J VYKIAI

važiavo j Daujočiu gatvės miesto 
laukus perkelti karvės. Vyras, 
nesulaukęs žmonos, išvažiavo ieškoti.
Apie 16.: 
nutrenkti

TURGAUS KAINOS
JONIŠKIS. Veršelis (vnt.) -170 U, 

paršelis (vnt.) - 65-75 Lt, vištos 
skerdiena (vnt.) -16-18 Ц  rūkyti lašiniai 
(kg) - 7,50-10 Lt, varškė (kg) - 3-4 Lt, 
grietinė (1 I) - 6,50-7 Lt, kiauliniai 
taukai (kg) - 3 Lt, naminis sūris (vnt.)

' k g - 6 , " “ ........................
cukrus (kg) - 2,70-2,80 Lt, vištos

TąDa
įetuSai

ta moterį.
įč ią  dieną, beveik tuo pačiu 

metu Šaukoto apylinkėje buvo rastas 
šalia dviračio nukritęs negyvas vyriškis 
- 1925 metais gimęs Kazimieras 
Staškevičius. Nors buvo spėjamą 
kad ir Д galėjo nutrenkti žaibas, teismo 
medicinos ekspertai nustatė, jog 
mirties priežastis kita.

- 3 Lt, 1 kg - 6,50 Lt, medus (kg) - 8 Lt, 
(kg' 1 “
iif1i

kopūstai (kg) - 2,50-3 Lt, svogūnai
val. jis ir atrado žaibo kiaušiniai (10 vnt.) -1,50-1,70 Ц  švieži

NUSIKALTIMAI

(kg) - 2,90-3,10 Lt, miežiai (cnt.) -16  
U. bulvės (kg) -1,40-1,70 Lt, džiovinti 
obuoliai (1 I) - 1,50 Lt, obuoliai (kg) - 
2,50-2,90 Lt, raudonieji burokėliai (kg) 
- 0,90 Lt, m ielės (100 g) - 1 U, 
majonezas (200 g) - 1,60 Lt, actas 
(0,5 0 -1 ,6 0  Lt.

SKAITIKLĮ 
SUDEGINO ŽAIBAS

JONIŠKIS. Šiemet perkūnija ir

BJAURI VAGYSTE
TELŠIAI. įamžinant nukankintų 

Rainiuose 74 nekaltų tautiečių 
atminimą, Atgimimo metais buvo 
pastatyta Kančios koplyčią o kitoje 
kelio pusėje, ant kalnelio, pasodinta 
ąžuolų giraitė - kiekvienam kankiniui 
po vieną medelį. Ąžuoliukai buvo 
paženklinti duraliuminio lentelėmis 
su pavardžių įrašais jose.

Praėjusį savaitgalį šios lentelės 
dingo. Kažkieno pikta ranka nuplėšė 
jas, palikdama tik vieną. Tikriausiai 
tai metalo vagių purvinas darbas, 
bet, pardavę lenteles j metalo laužą, 
niekadėjai naudos turės mažai, o 
doriems žmonėms padaryta didžiulė 
moralinė skriauda.

Viešvėnų apylinkėje šiemet tai jau 
antra tokia bjauri vagystė. Kaip žinia, 
anksčiau buvo apiplėšta Viešvėnų 
bažnyčia

žaibai ypač pikti. Iki šiol jie vis dar 
lenkė Joniškj, tačiau užvakar Ir čia 
parodė savo galią. Žaibas trenkei

minučių pliaupusi liūtis, vietomis 
"paskaninta" ledo gabalėliais, padarė 
nemažai nuostoliu ir žemės ūkiui.

BURIASI ŽEMAITIJOS 
BAJORAI

TELŠIAI. Sekmadienį "A lkos”  
muziejuje jvyko steigiamasis bajorų 
d raug ijos  sus irink im as. A tė jo  
žemaičiai ir žemaitės, norintys tapti 
tos draugijos nariais. Vieni jų jau turi 
bajorystę įrodančius dokumentus, kiti 
ketina juos susirasti. Susirinkimo 
p radžio je  ba jo ras  S tan is lova s  
Kasparavičius papasakojo, kokiu 
dokumentų reikia bajoriškai kilmei 
įrodyti, kur ir kaip juos susirasti. Po to 
buvo perskaityti Ir priimti Telšių 
apskrities bajoru draugijos įstatai.

Apskrities bajorų vadu Išrinktas 
bajoras Algimantas Chmieliauskas, 
kuris jau yra Lietuvos karališkosios 
bajorų sąjungos senato narys. Telšių 
apskrities bajorų draugija veiks kaip 
šios sąjungos teritorinis padalinys.

Joniškyje Stoties gatvės 30 numeriu 
pažymėta namą. Laimei, sudegė tik 
elektros skaitiklis ir namas paskendo 
dūmuose, tad žymesnių nuostolių 
nepadaryta.

LIŪTIS
TELŠIAI. B irže lio 12 dienos 

vidurdienį sulaukta didžiulės liūties, 
kurią lydėjo žaibai bei perkūno

„.w. v.-. P a d a lijo  vadovybė ragina ir toliau
tačiau užvakar’ ir čia burtis Žemaitijos bajorus. Norintys

tapti draugijos nariais gali kreiptis j
“ A lk o s " m uzie jaus 
bendradarl

trenksmai. Neišvengta ugnies.
G a is rin inka i išsku bė jo  ges in ti 
Rainiuose žaibo padegto gyvenamojo 
namo. Jo strėlė trenkė ir j Telšiuose 
Laisvės gatvėje esančio namo elektros 
jvadą. Laimė, gaisras nekilo.
Anulėnuose žaibas "pylė" i medį. Iš
18 UAB "Dona" šiltnamių Ryškėnuose komandų užėmę' pirmąją vietą
Iko tik 8. Apie kitus praūžusius stichijos 
padarinius, matyt, dar bus gauta žinių 
Iš kitų Telšių rajono bei apskrities 
vietovių. Viena aišku, apie 15-20

m oks linę
Iradarbę Ireną'Ramanauskienę.
NUGALĖJO TELŠIŲ 

POLICININKAI
KELMĖ. P raė jus i sava itg a lį 

Tytuvėnuose jvyko Šiaulių krašto 
policijos darbuotojų sportlnis-turistinis 
sąskrydis. Jame dalyvavo ir apie 40 
Telšių policininkų; ne vienas jų-kartu 
su žmonomis bei valkais. Sąskrydžio 
program oje -  futbolo, m ažojo 
krepšinio, turistinės estafetės, svarsčių 
kilnojimo, žvejybos bei kitos rungtys, 
netgi meninės programos konkursas. 
Telšiškiai visur gerai pasirodė, iš
dešimties sąskrydyje dalyvavusių 

Jžemę pirmą’ ------

Paru ošė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

A U SR O S ALĖJA

JAUNŲJŲ KÚRV8A

- jos spalvas, vibruojančias bangas, 
jaučiančių ją panašiai, kaip aklieji jaučia 
spalvas. Teigiama, kad aurą bet kas 
gali išmokti matyti arba jausti. Tačiau 
perspėjama, kad reikia ne įtempti 
regėjimą, o  atsipalaiduoti. T o išmokti 
gali žmonės, kurie patys mato aurą.

šio šimtmečio pradžioje anglas 
W. J. Kilner Išrado lęšį, per kur| 
norintys gali matyti aurą. Lęšį sudaro 
dvi stiklo plokštelės, tarp kurių yra 
specialus violetinis skystis. O 1949 
metais rusai Semion ir Valentina 
Kirlianai išrado fotoaparatą, kuriuo 
galima nufotografuoti gyvų organiz
mų, pavyzdžiui, augalų švytėjimą. 
Kirlianų nuotraukos paplito visame 
pasaulyje. Dėl jų ginčijamasi iki šiol - 
svarstoma, artai iš tikrųjų buvo aura. 
Tvirtinamą kad auros fotografavimas 
specialiu aparatu - auraspektofometru

- užfiksuoja tik tam tikrą dalį žmogaus 
energetinio lauko Ir neparodo jo 
dvasinio lygio.

Specialistai, tiriantys ir gydantys 
aurą, teigia, kad savo energetinj 
lauką reikia saugoti. Jeigu auros 
nesaugosime, joje kaupsls visoks 
mums nereikalingas ir žalingas 
"šlamštas": neigiami jausmai, mintys, 
nemalonūs išgyvenimai, kurie vėliau 
pablogins mūsų sveikatą. Teigiamos 
mintys, geri jausmai sustiprina aurą, 
padeda pasipriešinti negatyviai 
energijai. Auros specialistai tvirtina, 
kad mintys - tarsi magnetai, traukiantys 
prie mūsų kūno teigiamąar neigiamą 
energiją.

Nereikia | aurą "įsileisti” neigia
mų mindų ar jutimų. Kiekvieną sunkią 
situaciją žm ogus gali įveikti valios ir 
teigiamų minčių pastangomis. Nege

ros mintys ir jutimai gali paveikti mūsų 
aurą. Tarkime, j kambarj, kuriame 
susirinkę žmonės, įėjęs asmuo ima 
šaukti, barti susirinkusiuosius. Jis 
mano turįs tam teisę, nes yra aukštes
nės socialinės padėties. Susirinkusieji 
gali pajusti baimę Ir neapykantą jeigu 
reaguos į jo  šauksmą Ir grasinimus. 
O jeigu jie sąmoningai stengsis išlikti 
ramūs ir nekreipti dėmesio - apsaugos 
savo aurą ir save.

Kas galėtų sustiprinti aurą ir mūsų 
sugebėjimą atsispirti blogiui? Visų 
laikų išminčiai žinojo: gamta. Buvo 
teigiamą kad energiją žmogus gauna 
iš dviejų šakinių - iš saulės ir žemės; 
ypač teigiamai jį veikia vanduo (jūros 
ar ežero). Žmogus gali pasinaudoti 
šiais nieko nekainuojančiais vaistais. 
Pabandykite ir pasijusite stipresni.

Iš  žu rn a lo  “ J I”

ŠIAURĖS LIETUVOJE

IÍS MVUU 
TAV€, 

PAVASARI
Donata STEIG VILA ITĖ  

D ainų vid. m -kla
Myliu pavasarį. Myliu tą metų 

laiką, kai pradeda sprogi pirmieji 
medžių pumpurai, kai iš sniego 
išlenda pirmosios gėlės, kai grįžta 
pirmieji paukščiai. Viskas aplink 
alsuoja begaline energija, - gamtoje 
tiek gyvybės, tiek chaoso. Mano 
širdis pavasarį kyla į  aukštumas, 
į  neaprėpiamas erdves. A š  noriu 
viską aprėpti, užjausti, išbučiuoti 
A š negaliu nusėdėti vietoje - mano 
širdis atvira džiaugsmams ir 
nusivylimams, aš trokštu kartu 
su gamta vėl iš naujo gimti, augti, 
justi gaivų kvapą, girdėti balsus, 
noriu vėl gyventi ir mylėti Mylėti 
kiekvieną žmogų, medį, paukštį, 
gėlę ir net mažą skruzdėlytę. 
Kiekvieną pavasarį aš, kaip tas 
lokys, pabundu iš žiemos miego, 
kad kartu su gamta galėčiau 
atsiduoti kasdienei gyvenimo 
tėkmei A š  godžiai geriu tą 
nuostabų pavasario kvapą ir vis 
kartoju: “A š myliu tave, Pavasari!’' 

R im anto PE TR IK O  nuotr.



RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI
RINKIMINIO VAJAUS ĮMANTRUMAI
V ilius BRflŽĖNRS
Pastaiuoju melu Lietuvos Ir Sekėjos 

spau do je  p rap liupo , lyg 
organizuotame vajuje, keistai pravesto 
a.a. Am b. S ta s io  Lozo ra ič io  
prezidentinio vajaus "menedžerio" 
Valdo Adamkaus (trump. V. A.) 
garsinimo Ir | aukštybes kėlimo 
straipsniai Ir žinios. Net ir nieko apie 
politiką neišmanantiems gali kilti 
įtarimas, Jog V. A., ko gero, ruošiasi 
dabar Jau pats kandidatuoti ] kokj 
nors aukštą net Lietuvos prezidento, 
postą

Prieš keletą mėnesių buvo Išgar
sintas Lietuvių Masonų Chicagoje 
suruoštas V. A. pagerbimas. Šis V. 
A. vardo nuskardenlmas drauge 
sukėlė Ir keletą klausimų. Kadangi 
apie šią Internacionalinę organizaciją 
neteko girdėti anuomet, kai palncknes 
Išeivijos organizacijos kovojo už 
tautinės Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą, kyla klausimas, už ką 
masonai dabar pagerbia kurj nors 
lietuvj. Reikalą dar labiau suintrigavo, 
kai pranešimuose apie tą pagerbimą 
dingo žodis "m asonai". Spauda 
pranešė, |og V. A. buvo pagerbtas, 
kaip pasirodė... “ amatininkų". Reiškią 
JĮ pagerbė siuvėjai, skalbėjai, kalviai, 
batsiuviai, staliai Ir panašūs amato 
specialistai. Tačiau Ir šis pakeitimas 
galėjo sukelti įtarimo, |og | aukštą 
postą nacionalistinėje bei katalikiškoje 
Lietuvoje kandidatuojąs asmuo susi
protėjo, Jog ten amatininkai vertinami 
geriau negu masonai. Matyt, masonų 

• sulietuvinimas I "am atininkus" buvo 
padarytas skubotai. Nes pagal 
anglišką "m asons" Ir pagal masonų 
tarptautinius sim bolius būtų buvę 
tiksliau Išversti J "mūrininkus". Todėl 
gal būtų pasielgta sąžiningiau Ir 
nesusipainiota, Jeigu masonai būtų 
palikti masonais.

Bet Lietuvoje V. A. | aukštybes 
kilnojimas, pasirodo, eina Iš kito, iš 
griežtai lietuviško - nacionalistinio, 
galo. Tai ypač prasiveržė nuosai
kiame, man atrodančlame pagirtinu, 
(ką esu spaudoje ir padaręs) deš
iniajame Lietuvos leidinyje - "Valstiečių 
laikraštyje” . Sausio pabaigoje ten tilpo 
vienas po kito net du geroko dydžio,

su V. A. nuotraukomis, straipsniai 
apie I  Tenka pnpažintl, Jog, paaukojęs 
3500 Irtų vieno rajono vaikų globos 
globėjams ir ЯОО pačiam to laikraščio 
kilniam Kaimo valkų fondui, V. A. 
buvo vertas straipsnio. Jeigu turėčiau 
gerai apmokamą valdišką tarnybą, 
tikriausiai Ir pats nemažiau tokiam 
reikalui aukočiau.

Tačiau 1995 m. sausio 28 d. laidoje 
atspausdintas pokalbis su V. A. yra 
kiek sunkiau suvirškinamas. Net 
antraštė pokalbininką drauge su 
skaitytoju kelia | padebesius. 
“ NEPALŪŽK, LIETUVA"! Antrinė 
antraštė: “ Šia Valdo Adamkaus 
Žodžiai Tarsi Apvainikavo Mūsų 
Pokalbj. Jie Buvo Ir Malda, Ir Viltis". 
Hm... "Malda ir viltis..." Kas nors gali 
sumanyti dar gyvam V. A. paminklą, 
ar net koplyCią pastatyti!

Žurnalistas Bernardas Šaknys Ir 
svečio pristatyme pilstė patosą 
kibirais. "Valdas Adamkus... Išaugęs 
iš lietuvių tautos dvasios gelmių, 
susėmęs geriausias jos savybes. 
Kalbėdamas su juo, jauti spindinčią 
Baltų kultūros šviesą, Mariaus 
Katiliškio kūrybos versmes, kalbos 
grožj, Broniaus Kviklio atkaklumą, 
renkant ir saugant lietuvių Istorijos 
skeveldras, lipdant jas j nepakartojamą 
vitražą..." Hm?..

Esu lietuvių spaudoje skaitęs 
pokalbių su žymiais lietuviais. Net ir 
sava visuomenine bei asmenine drąsa 
tautą prisikėliman vedusio prof. 
Vytauto Landsbergio neteko matyti 
Iškelto j tokias dvasines aukštybes. 
Toks Išeivio apibūdinimas privertė 
susimąstyti apie asmenybių vertinimo 
skirtumus Ir galimas to  priežastis. 
Juk būta daugelio kitų išeivių veikėjų, 
rinkusių parašus peticijoms ir daug 
kartų lankiusių Baltuosius Rūmus, 
bet neteko aptikti tokio didelio poros 
pasirodymų išeivijos politinėje veikloje 
jvertinimų. Negaliu, žinoma, lygintis 
su daugeliu "lankytojų". Kai kurių 
prezidentų net už pinigą nebūCiau 
lankęs, turėdamas mintyje Sovietų 
Sąjungos rėmimą ir Lietuvos laisvės 
bylos nepaisymą. Bet kitur aptikau 
lygiagretumo su V. A. "Marius

Katiliškis, Bronius Kviklys - man labai 
brangūs žmonės, turėję jtakos 
saugant dvasioje letuvybę", - autorius 
cituoja V. A. Bet ir mano keliai ne 
kartą yra susikryžiavę su tais pačiais 
dviem vyrais, tik manęs tai kažkaip j 
padebesius nepakėlė. Su Žagariečiu 
Mariumi Katiliškiu lankiau tuo pat metu 
"Saulės" progimnaziją. 1944 m. 
rudenj, traukiantis nuo Sedos (ir man 
ten teko būti...) netikėtai vėl susitikome 
su Mariumi. Bronius Kviklys buvo 
brolis studentų skautų korp. "Vytis". 
Spaudoje su juo bendravau dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje, jam 
redaguojant "Policijos" žurnalą. 
Išeivijoje, tarp kitų, esu gavęs 
nepamirštamą ir labai padrąsinantj 
(asmenišką...) jo laiškutj, kai jis su 
Aloyzu Baronu dirbo "Drauge", o aš 
buvau "Draugo" redakcinės valdžios 
"persona non grata". Laiškutis buvo 
trumpas: "Viliau, mudu su Aloyzu 
tau pritariame..." Nežiūrint viso to, 
nei man, nei k itiem s, su Jais 
bendravusiems, atrodo, ta ip Ir 
nepavyko pagauti "spindinčią Baltų 
kultūros šviesą", kaip pavyko V. A. 
Nepavyko Ir susemti iš lietuvių tautos 
"geriausias jos savybes". Tad ir kyla 
jkyrus klausimas: kodėl prie vieno 
visokios tokios dorovės prikimba, o 
nuo kito - lyg vanduo nuo žąsies 
nubėga? Ir suprask, žmogau, kas 
sudaro tokj skirtumą?

(domu Ir tai, kad "Valstiečių laik
raščiui" V. A. prisipažino tuo, kas 
išeivijoje žinoma, gi Lietuvoje, atrodo, 
ne: “ Mano pažiūros buvo ir yra libe
ralios, bet jos skiriasi nuo lietuviškojo 
supratimo, kas yra liberalizmas". 
Išeivijos lietuviai, kovoję prieš 
komunizmą ir prieš Sovietų Sąjungą 
baltinusj JAV "liberalizmą' ’, y  ra jgavę 
gan gerą, bent JAV, "liberalizmo" 
supratimą. Kadangi m inėtame 
pokalbyje V. A. nepaaiškino, kam 
"liberalizmas" atstovavo ir atstovauja, 
gal kas nors turėtų tą klausimą 
nušviesti Lietuvos spaudoje. Tai ypač 
būtų aktualu dabar, kai lapkričio 8 d. 
amerikiečiai taip aiškiai atmetė 
subankrutavusi ir kraštą ekonomiškai 
bei moraliai nualinus) "liberalizmą".

ponioms ir
panelėms

I savo septintąjj septynrretj žmogus 
ateina toks, koks jis Iš tikrųjų yra  
Žmogaus esmė, jo  vidus, dvasia 
atsispindi veide. Ir nieko jau 
nebeapgausi. Jeigu iki šiol jaunystė 
galėjo paslėpti vidaus tuštybę, tai 
dabar viskas - kaip knygoje. Tuo 
galite jsKikinti, stebėdami savo 
pažjstamus. Kai kurie žmonės po 
keturiasdešim ties metų ta ip
nublanksta ir nuvysta, kad net neįtarsi, 
Jog jie buvo jauni. Būna ir priešingai 
• keturiasdešimtmetis žmogus iš 
vidaus sušvyti "dvasine saule". Veidą 
apšviečia dvasinis, vidinis - tikrasis ir 
nesenstantis žmogaus grožis. Jis 
spinduliuoja net iš raukšlėtos senutės 
besišypsančio veido.

Labai akivaizdus ir konkretus 
visiems žinomų aktorių pavyzdys.

(K

idealas. Tai moteris, kurios veidas 
bejausmis irtuščias, gal tik pagiežą ir 
nepasitenk in im ą v isku o  jam e 
įžvelgtum. Nors dabar jau pati senelė, 
bet sūnus, užaugęs be mamos, su ja 
nebendrauja. Tiesa, kažkas ją dar 
prisiminė - Brigitai pasiūlytas Elenos 
Čiaušesku vaidm uo film e apie 
Rumunijos prezidentą.

Sofi gyvenimas visai kitoks. J i iki 
šiol aktyviai filmuojasi, ji jdomi, maloni 
ir pilna gyvenimo energijos. Ir tokia 
pat graži, nors jai ir 60 metų. 
Reklamuoja akinius. Užaugino du 
šaunius sūnus, nuolat būdama su 
jais, visada skyrusi jiems daugiau 
dėmesio negu savo darbui.

Kol jauni, pradėkime rūpintis, koks 
bus mūsų veidas po dvidešimties 
metų.

NUO KCTURIRSDCSIMT DV&JŲ 
IKI K€TURIflSD€SIMT

D€WN€RIŲ...
Dvidešimt pirmaisiais gyvenimo 

metais susiform avęs im ogaus 
charakteris Jau atsispindi Jo veide. 
Prancūzų rašytojas A. Kamiu rašė, 
kad nuo šio laiko žmogus pats 
atsakingas už savo veidą. Veido 
bruožuose Ir Išraiškoje atsispindi jo 
ryšiai su pasauliu, kūnu sveikata, 
dvasios subrendimas ir harmonija 
Tai pirmasis jauno žmogaus gyvenimo 
rezultatas - JO VEIDAS. Jame yra 
užrašytas gyvenimo tikslas.

Septintasis gyvenimo periodas nuo 
42 iki 49 metų yra Svarstyklių ženkle. 
Svarstyklės - tai naujas Impulsas, 
Integracija visuomenėje, Ieškojimas 
pusiausvyros (Ir Jos neradimas).

Dažnai spausdinamos jų nuotraukos, 
daug rašoma apie Jų gyvenimą. Tai 
Sophia Loren Ir Brigita Bardot. АЫ 
gimusios tais pačiais metais irtą  patj 
mėnesj -  1934-jų rugsėjj, tačiau |ų 
Zodiako ženklai skirtingi. Sofi gimusi 
Mergelės. Brigita - Svarstyklių ženkle. 
Abi laba] gražios. Brigita aštuoniolikos 
metų {žengė J pasaulio ekranus, 
suva id in o  43 film uose  Ir 
keturiasdešim taisiais gyvenim o 
metais dingo Iš kino. Tačiau Jos 
netraukė ir namai, ir jos pačios sūnelis 
veltui laukdavo mamos. Žvelgiant j 
penkiasdešim tm etės B rig itos  
nuotrauką, sunku patikėti, kad 
kažkada ji buvo jaunų merginų grožio

Jeigu stypsosime turguje su 
skudurėliais ir magnetofonais, 
sėdėsime restoranuose, lakstysime 
pasku i m edžiagines vertybes, 
plepėsime be saiko - Ir tik apie kitus, 
ir dk blogai, šmetšime bendradarbius 
Ir pažjstamus, o  patys skelbsimas 
esą vieninteliai tokie geri, idealūs, be 
galo teisingi, pabrėžtinai tyri ir 
visažin ia i, kas labai būd inga 
paviršutiniškiems ir nesąžiningiems 
žmonėms, - jis bus vienoks, jei 
kursime, darysime gerus darbus, 
mokysimės pažinti save, dirbsime ir 
tobulėsime, netapsime kūno, daiktų 
ir amžino nepasitenkinimo vergais, 
jis bus kitoks. Mūsų veidas - mūsų

NUSIŠVPSOK, ŽMOGAU
- Užveistame ežere krokodių fermą

- siūlo žm ona
- O kuo juos maitinsi? - klausia 

Albertas.
- Patys pasimaitins.
- Kuo? - domisi vyras.
- Brakonieriais.
* * *

- Sakykite, Jūs vegetaras?
- Na žinoma, aš juk pensininkas.
tk *  *

- Donna - garbó, raccolta unlverso, 
candela, debolezzo, mascherare, 
selroppo, della nave, di pace minuto,
- sako režisierius Giedrei.

- Ką jis pasakė? - nesupranta ši.
- Kad tu jam patinki, - paaiškina

Dah/aras.
- Tiek daug žodžių Ir tik "tu man 

patinki?"
-Brangioji, Juk jis italas...
*  * *
Neša šeškas vištą Žmogus rėkia: 
-Aštau, recidyviste, kall| nudlrslut
- Aš Jos nemušiau, tik pasakiau, 

kad nešu j grožio konkursą. JI Ir 
numirė Iš laimės, - teisinasi šeškas.

fk * *
- Na, kaip tau šiandien patiko 

pietūs? - klausia žmona Alberto.
- Tu vėl Ieškai priekabių? -

pasišiaušia šis.
P arinko  
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IS [ŽYMIŲJŲ 
GYVENIMO

ATVIRUMAS
Šveicarų rašytojas Gotfridas Kelelis 

(1819-1890), išleidęs "Zeldvilio 
noveles", pasiūlė savo kandidatūrą 
iteratūrinei premijai. Bet Ir kiti rašytojai 
tikėjosi šios premijos. Vienas Iš jų 
diplomatiškai pasakė G. Kelertai:

- Tikėsimės, kad preml|ą paskirs 
gerlausiajam.

- Aš tokiems linkėjimams nepritariu,
- atsakė G. Keleris. - Premiją noriu 
gauti aš.

KERŠTAS
Žinomas kino aktorius Emilis 

Janingsas (Emil Jannlngs) (1866- 
1950) buvo linkęs tukti Ir vis skelbėsi 
laikąsis dietos. Sykj pasigarsino 
gyvenąs vien daržovėmis.

Tad labai nustebo vienas jo draugų 
netikėtai užklupęs E. Janingsą,

priemiesčio restorane su didžiausiu 
apetitu dorajam] k6k| grietinės padaže. 
E. Janingsas pasijuto nesmagiai, bet 
tuoj susigriebė kaip pasiteisinti.

- Tai keršto aktas, mano mielasis 
drauge. Tk pamanyk, šie žvėrys suėdė 
kopūstus Iš mano daržo.

MANDAGIAUSIAS
PASAULYJE

Garsaus kino aktoriaus komiko 
Čarllo Čaplino kartą paklausė:

- Koks žmogus pasaulyje dabar 
yra mandagiausias?

- Vienas Niujorko gyventojas, kuris 
sveria 150 kg.

- Kodėl?
- Todėl, - paaiškino Č. Čaplinas, - 

kad tas žmogus, atsistodamas 
traukinyje ar autobuse, iš karto gali 
užleisti vieną dviem moterims.

KAS? KUR? KRDfl?
“Aušros" muziejus
I rūmai (Aušros ai. 47)
Paroda Iš etnografijos skyriaus fondų "Žvilgsnis j praeitį”  (juostos, pinti 

namų apyvokos daiktai).
II rūmai - Venclausklų namai (Vytauto 8g)
Paroda iš muziejaus fondų "Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais".

pačių kūrinys. Iš veidų gatvėje spren
džiama apie tautą. Vidinė tuštybė ir 
nuolatinis nepasitenkinimas viskuo 
jj kur kas labiau bjauroja negu gilė
jančios linksmos raukšlės apie akis.

Taigi 42 metų ŽMOGAUS 
ASMENYBĖS raida baigta. Tačiau 
gyven im as visuom enės labui 
asmenybei savotiškai nuostolingas. 
Kas gyvena sau, savo šeimai, tam 
kur kas paprasčiau. Atsitinka, kad 
paskutiniaisiais šio periodo metais 
žmogus patiria savotišką krizę.

Tai susiję su 49-aisiais metais 
prasidedančių lytinių liaukų veiklos 
susilpnėjimu. Sis faktas sukrečia

žmogų Ir kūniškai, Ir dvasiškai. Tas, 
kuris gyveno santarvėje su aplin
kiniais, kuris patenkintas gyvenimu, 
- jaučiasi geriau. Tačiau net ir jis 
suabejoja, ar verta toliau gyventi... O 
ką daryti tam, kuris augo kaip daržo 
svėrė arba vėdrynas? Baisu Jam 
pasidaro gyventi, mitus svetimais 
syvais.

Norėdamas toliau vystytis, Indi
vidas aktyviai Ir geranoriškai bendrauta 
su kitais ir su išoriniu pasauliu. 
Amžinas^ pusiausvyros ir pastovumo
ieškojimas tęsiasi.

paren gė  
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