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Stefa Tamoševičienė 

Connecticut'o valstijoje. Gro-
tone. beveik šešeri metai gyvena 
malonaus tembro lyrinio soprano 
dainininkė Jū ra t ė Švedaitė -
Waller. su kuria norime ir su
pažindinti. 
S.T. -Jūsų artimi gimines - garsūs 
žmonės. Vienas iš jų — Jūsų 
senelis, kompozitorius -Jonas 
Švedas... 
J S W. Nuo pat vaikystės mane 
supo labai muzikalūs artimieji. Bet 
vienintelis muzikas - profesionalas 
šeimoje buvo mano senelis Jo
nas Švedas. Mano šeimoje susi
pynė skirtingų tautybių ir kul
tūrų žmonės. Senelis buvo liau
dies muzikos puoselėtojas. Jo 
dėka, lietuvių muziką išgirdo ir 
Vakarų Europa. Beje. neretai ma
no senelis peikiamas, kad kar
tas nuo karto rase .raudoną" mu
ziką. Laikai buvo sudėtingi ir. 
norint išsilaikyti, reikėdavo kartais 
paaukoti šį bei tą arba —.sumokė
ti duoklę". Jono Švedo brolis ka
ro metu su šauliais pasitraukė 
iš Lietuvos. Jis gyveno Čikagoje, o 
jo žmonos brolis buvo ištremtas 
į Sibirą. Apie tai niekas nežino, 
nes tokios informacijos niekas ir 
negarsino. Taigi, mano senelio 

Jūratė Švedaitė - VVaiier su savo vyru. 

duoklė turėjo būti dešimterio
pa, norėjus jam gyventi bei kur
ti. Mano močiutė (iš mamos 
pusės). Zofija Gulevič. buvo Varšu
vos teatro balerina. O Vilniuje 
ji buvo ir viena iš Lenkų liaudies 
dainų ir šokių ansamblio „Vili
ja" įkūrėjų. Beveik iki pat mir
ties ji dirbo šio ansamblio choreo
grafe. Senelio Arsenij'aus Guie-
vičlaus šeima papilde šeimos 

kultūrų pynę. Menas iš žinomos 
Maskvos teatralų šeimynos at
stovų - jų palikuonis. Aleksand
ras Vasiljev'as. scenografas ir 
mados istorikas, neretai dirbantis 
Vilniaus Operos ir baleto bei 
Rusų dramos teatruose. Aš esu. 
deja. vienintelė iš visos šeimos, 
gavusi vienodai ..paragauti" visų 
šių kultūrų, viską susintezavu-
si ir padariusi savo išvadas. Jo
kiu būdu nesijaučiu padalinta į tris 
dalis. Gal dėl to turiu skirtingą, ne
gu visi kiti. požiūrį į politiką, 
kultūrą bei žmonai santykius. 
S.T. Ka prisimenate apie savo 
seneli Joną Suėda' 
J.S W. Deja. labai nedaug. Kai 
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Jūratė. Julianna ir Justina Vilniuje. Nuotr. iš asmeninio aibumo. 

man suėjo ketveri metukai. Jonas 
Švedas paliko šį pasaulį, tad ir 
visi mano prisiminimai yra la
biau susiję su šeimos pokalbiais 
apie jį. Atmintyje išliko tik keli 
vaizdeliai... Prisimenu, kaip jis nusi
vedė mane klausytis vargonų 
muzikos į Katedrą (tais laikais bu
vusią Vilniaus Paveikslų galeriją). 
Vargonų muzika man paliko di
džiulį įspūdį. Išgirdus jų skam
besį, iki šiol tirpsta širdis. 
S.T. Ar Jūsų šeimos nariai— mu
zikinio pasaulio atstovai? 
J .S W. Mano vyras — klasiki
nės muzikos mėgėjas, tačiau jo pro
fesija nesusijusi su muzika. Jis 
- kompiuterinio programavimo 
specialistas Auginame dvi duk
ras: Justiną — trylikos ir Julianna 

ketverių metų. Mažoji rimtai nu
siteikusi balerinos karjerai, o vy
resniąją domina drama. Ji, beje, 
nnita rašytoja Jusanos kurinių buvo 
išspausdinta keliuose jaunųjų 
rašytojų almanachuose. 
S.T. Kuo, be dainavimo, užpil
dote savo laiką? 
J S W. Thaiurs Vaiky muzikos mo
kykloje dėstau dainavimą. Tu
nu daugiau kaip trisdešimt mo
kiniu Koncertavau Mein'e. 
Pfcu York'e, Road Islcnd'e Šiuo 
metu glaudžiai bendradarbiau

ju su Connecticut'o Virtuosi or
kestru. Balandžio pabaigoje dainuo
siu Mikaelą operoje „Carmen". 
S.T. Kur įgijote muzikinį išsi

lavinimą ir ką veikėte Lietuvo
je, prieš atvykdama į JAV? 
J.S.W. Prieš atvykdama į Ame
riką, baigiau studijas ir įgijau 
Magistro laipsnį Lietuvos Muzikos 
akademijoje. Aktyviai koncertavau 
Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Pir
muosius trejus metus studijavau* 
pas docentę Aldoną Vilčinskai-
tę, kuri mane įkvėpė dainuoti. 
Su ja ir dabar Dalaikau glaudžius 
ryšius. Jai išvykus, tęsiau studijas 
pas doc Ireną Argustienę, kuri 
mane kantriai vedė per visas 
kliūtis ir negandas. 
S.T. Ko dar norėtumėte pasiekti 
savo profesinėje karjeroje? 
J Š.W. Žinoma, neslėpsiu, dar 
norėčiau pasiekti tokių aukš
tumų, kurios man leisti} dai
nuoti žymiuose pasaulio teat
ruose bei sudainuoti Vlolcttą (La 
Traviata)... Tik niekada nežinai, 
kaip pasisuks gyvenimas ir ko
kios staigmenos mūsų laukia. 
S.T. Kai kūne artistai, dainium 
kai. eidami i, seena. turi kokiu 
nors pnrtani ar įsitikinimu, ha/l 
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UETUVA,TEVY 

Kelias į Laisvę 
Vvtautas Visockas 

Po gražių skambių 
dainų 

Šį tekstą rašau kovo 11-ąją, 
po iškilmingo Seimo posėdžio. 
po šv. Mišių Arkikatedroje, po 
vakar vakare Sporto 
rūmuose įvykusio 
šventės minėjimo-
koncerto, kurį su
rengė Tėvynės Sąjun
ga. Esu kupinas šven
tės įspūdžių. Ke
tinau rašyti apie tuos 
nesibaigiančius kas
dieninius dalykus, 
pagrindinį dėmesį 
sutelkti į Lietuvos 
specialiųjų tarnybų veiklą 
prezidento Rolando Pakso kon
flikte su kitomis valdžiomis, 
tačiau tą temą dabar norėčiau 
atidėti. Po oficialių kalbų, ku
riose buvo paliesti ir vertinami 
tolimi bei netolimi Lietuvos is
torijos įvykiai, po gražių skambių 
dainų, kurios jaudino ir skatino pri
siminimus, norisi šiek tiek pakilti 
virš kasdienybės. Kai mano toli
mas „Bičiulystės" skaitytojas 
skaitys šiuos žodžius, Lietuvoje 
mus jau vėl veiks naujos savai
tės darbai ir rūpesčiai. Tada 
apie juos ir pakalbėsime. 

O dabar - pilnutėlė Vil
niaus koncertų ir sporto rūmų 
salė. Pilnut pilnutėlė, kaip per 
reikšmingiausias krepšinio var
žybas; žmonės sėdi ant laiptų 
praėjimuose, stovi visur, kur tik 
įmanoma. Ir klausosi dainos, 
visus taip jaudinusios anais ar
tėjančios laisvės laikais. „O tu 
sakai: stovėk, kaip stovi Lais
vė...", - dainuoja seniai mums 
pažįstama dainininkė Eurika Ma-
sytė. Niekas taip greitai ir taip 
betarpiškai nenukelia į praeitį, 
kaip muzika, kaip daina, kaž
kada girdėta, susijusi su vie
nokiais arba kitokiais įvykiais. 

Kelio į Laisvę ženklai 
Visi politikai, visuomenės 

veikėjai, kurių man teko klau
sytis šių metų Kovo 11-ąją. kal
bėjo apie Lietuvos kelią į l a i s 
vę. Tas kelias ilgas, ateinantis 
net iš 17-ojo amžiaus pabaigos. 
einantis per visą 19-ąjį amžių. 
per beveik visą 20-ąjį šimtmetį, 
siekiantis net 21-ąjį. nors ne
priklausomybę atkureme 1990-
ųjų metų kovo 11 -ąją dieną. 
Daugiausia buvo kalbama apie 
paskutinę atkarpą — nuo 1939-
ųjų rugpjūčio 23-osios. kai buvo 
pasirašyti lemtingieji kruvi
nieji Hitlerio ir Stalino protoko
lą; Kai rengiau Baltijos kelio 
dešimtmečiui skirtą albumą, 
tuo keliu, vartant įvairiausius 
dokumentu.-, teko praeiti, prisi
minti įvykius ir reiškinius, apie 
kuriuos Lietuvos nepriklauso 
mybės atkūrimo dienai pami
nėti skirtame Seimo posėdyje 

kalbėjo Artūras Paulauskas, Al
g i rdas Brazauskas, Vytautas 
Landsbergis, Kazimieras Mo
tieka. Kazys Bobelis. Vytautas Bo 
gūšis ir kiti, o koncertų ir sporto 

rūmuose ;r preziden
tas Vai Adamkus 
bei Seimo narys 
Andrius Kubilius. 

\ Laisvę ėjome per 
1941 metų birželio su
kilimą, per dešimtme
tį trukusį lietuvių tau
tos priešinimąsi parti
zaniniame kare miš
kuose ir kaimuose, per 
sovietinius gulagus ir 

t remtį , per pasyvaus pasi
priešinimo frontus ir Romo Ka
lantos bei Antano Kalinausko 
auką: kelią į Laisvę trumpino 
nesugaunamoji ..Lietuvos Ka
tal ikų Bažnyčios Kronika". 
Lietuvos Helsinkio Grupe. 
Lietuvos Laisves Lyga. politinė, 
propagandinė , kultūrine, fi
nansinė visų ideologinių bei po
litinių Amerikos lietuvių gru
pių veikla, apie kurią kovo 11-
ąją Seime įtaigiai kalbėjo Ka
zys Bobelis. Sąjūdžio gimimas, 
jo leidiniai ..Sąjūdžio žinios". 
.Atgimimas", didieji Sąjūdžio 
mitingai 1988-aisiais ir 1989-
aisiais, Baltijos kelias. Algirdas 
Brazauskas sako. kad ir Lietuvos 
komunis tų ats iskyrimas nuo 
SSKP - visa tai iš tiesų buvo 
mūsų kelyje į Laisvę. Į Kovo 11-
ąją atėjome jau su Vinco Ku
dirkos „Tautine giesme", su tri
spalve, su lietuvių valstybinės 
kalbos statusu, su „Lituanis
tikos bibliotekos" knygomis. 
Justino Marcinkevičiaus dramine 
trilogija ..Mindaugas". ..Mažvy
das", „Katedra". Algirdas Bra
zauskas sako. kad ir — su Vy
tauto Žalakevičians filmu ..Nie
kas nenorėjo mirti". 

Nau ja rea lybė 
Visko nesuminesi Kiekvienas 

galėtumėm šiuos kelio į Laisvę 
ženklus papildyti, paryškinti. 
Tačiau grįžkime arčiau šiandie
nos. O ji išsiskiria dviem nau
jais veikėjais NATO ir Eu
ropos Sąjunga. Taip. tai organi
zacijos, išsvajotos, tolimos, ne
labai pažįstamos mažiau infor
muotam piliečiui, galingos ir 
sunkiai prieinamos, bet 
dieną jos sėdėjo „pre/.idiumuo-
• . nelyginant kokie Maskvos 

politinio biuro gyvi veikėjai 
ksra ..nelyginant", nes JUO 
ties '.-likau geranoriškais Lie
tuvai, atvykusius įtakoti mūsų 
visų gyvenimą ne iš Maskvos. 
Iki formalios narystes NATO ir 
Europos Sąjungoje likus beveik 
mėnesiui ir daugiau kaip nu 
siui. šie svečiai jau leido su
prasti, kad Rolandui Paksui ir 
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KOVO 16 d. BIČIULYSTĖ 

SPORTAS 
VIKTORINA 

SPORTO SKYRIUS SKELBIA 
VIKTORINĄ: 

Koks stambiausias pasaulyje 
sporto renginys įvyks šiais me
tais? Kur? Kada? Kelintas iš eites? 
Atsakymus siųsti redakcijos adresu, 
su nuoroda „Viktorina' arba e-maii: 
huozas@msn.com {Alg.Vitkauskui) 

Vienvaldžiai lyderiai 
- Alytaus krepšininkai 

Po sekmadieninio (kovo 14 d.) 
ketvirtojo ČLKL turo, kai Alytaus 
komanda, nugalėjo Radviliškio 
krepšininkus, rezultatu 74:59. ji tapo 
vienvalde lydere. Dviejų, turnyrinėje 
lentelėje paskutines vietas uži
mančių, Komandų akistatą, laimėjo 
panevėžiečiai, jveikę uostamiesčio 
ekipą „Atlantas", rezultatu 48:36. Kol 
kas vienintelė „Atlanto'' komanda dar 
nėra patyrusi pergales džiaugsmo. 
Aukštartįa". rungtyniaudama be sir
guliuojančio komandos lyderio Ar
vydo Astrausko, gan lengvai jveikė 
..Taurą" — 59:45. „Lituamcos" ir 
..Stumbro" rungtynėse žiūrovai 
intrigą stebėjo tik kelias pirmąsias 
minutes. Palaipsniui „stumbrai" didino 
persvarą, nepalikdami priešinin
kams jokių v Finalinis rezul
tatas — 107:47. „Stumbro" žaidi
mas su kiekvienomis varžybomis 
tampa vis sunkiau įkandamu rie
šutu varžovams. Tai jau antrosios 
rungtynės, kai V. Srvicko vadovaujama 
komanda sugeba įmesti daugiau, 
nei 100 taškų. To padaryti, kol kas, ne
pavyko nė vienai komandai. Vil
nius nugalėjo Kretingą 55:54. Šios var
žybos buvo labiausiai jtemptos. 
kuriose nugalėtojas išaiškėjo tik 
paskutinėses susitikimo sekundė-
se. Vilniečiai sugebėjo rungtynių 
pabaigą sužaisti tiksliau ir pelne per
galę. Naudingiausias dienos žaidė
jas — „Stumbro" komandos vidurio 
puolėjas Evaldas Jacunskas. Rungty
nėse su ..Lituanica" jis pelnė 32 
taškus ir atkovojo 14 kamuolių. 

Gausiai j varžybas susirinkę žiū
rovai diskutavo del reklaminio užrašo 
ant Alytaus komandos marškinėlių: 
„FC MANCHESTER UNITED". Buvo 
nesuprantama, kodėl še, tituluoaausio 
Anglijos, brangiausio pasaulio futbo
lo sporto klubo vardą matome ant 
alytiškių nugarų? Kap informavo Aly
taus komandos vadovybe, atsaky
mas j šj klausimą daugiau nei pa
prastas — „Manchester United" yra 
vieno, iš Alytaus komandos rėmė
jų mėgstamiausia futbolo koman
da, už kurią je „serga" eilę metų... 

Malonu, kad ČLKL varžybų metu 
Lemont Park District salės tribū
nos — bevak pilnutėlės. Žiūrovai gali 
dalyvauti jvainuose sporOnuose kon
kursuose, loterijose. Alytaus ir Radvi
liškio varžybų pertraukos metu, pinigi
nį prizą laimėjo Aukštaitijos komandos 
veteranas Saulius Krikščiūnas, pa
taikęs j krepšj iš aikštes vidurio! 
. Ateinantį sekmadienį Lygos var
žybų nebus, mat kovo 20 d. Wa-
shington'e rengiamas tradicinis 
turnyras Lietuvos respublikos Amba
sadoriaus taurei laimėti, kuriame 
dalyvaus „Žalgirio" ir „Lituanicos" 
komandos. Prieš metus „Žalgirio" ko
mandai nebuvo lygių. Vyrai nusitei
kę kovingai - laimėti ir šiais metais! 

Ketvirtadienį (kovo 18 d.), 8 v.v. žal
giriečiai žais Bulis Academy lygos 
ketvirtfinalyje prieš pajėgią „Buc-
kets" komandą.Salės adresą, dau
giau informacijos apie Čikagos lie
tuvių sportinę veiklą sužinosite, 
apsilankę mternetio svetainėse: 
www cfitcagozalgiris.com ir 

www eiki emigrantas.com 

Svajūnas Masilionis 

TAURAS 

5 9 

45 

STUMBRAS 

LiTUANICA 
107 

47 

ALYTUS 

RADVILIŠKIS 

74 

59 

KRETINGA 54 

saspSas 

ATLANTAS 

48 
36 

MARIAUS KATILIŠKIO 

KNYGA 
Rašytojo prozininko Mariaus 

Katiliškio ..Seno kareivio sugrįži
mas" knygos sutiktuvės įvyko 
šeštadienį (kovo 13 d.), Lietuvių Dai
lės muziejuje, įsikūrusiame Le-
monte, PLC. Sutiktuvėse dalyva
vo rašytojo našlė, poetė Zinaida 
Katiliškienė - Liūne Sutema. Jdomi 
šios knygos kelio į šviesą istorija. 
Knyga paties autoriaus M. Katiliškio 
buvo laikyta dingusia. Jos suradimo, 
išspausdinimo isteriją pasakojo vaka
ro vedėjas Arvydas Reneckis, pra
džioje parodęs jo paties sukurtą fil
mą apie rašytoją. įdomiai kalbė
jo ir knygos leidėjas, prof. dr. Sta
sys Tumėnas, akcentavęs rašy
tojo autentišką kalbą (Šiaurės 
Lietuva). Jis įsitikinęs, kad atei
tyje kalbininkams bei literatūro
logams bus nemažai darbo tyri
nėjant rašytojo kalbos vaizdingu
mą Panašiai kalbėjo prof. dr. Violeta 
Kefertienė, kuri rašytoją asmeniškai 
pažinojo. Ištraukas iš knygos „Se
no kareivio sugrįžimas" skaitė 
Šiaulių dramos teatro aktorė 
Olita Dautartaitė bei Julius Lin-
takas, paskaitęs iš novelės — 
„Senis ir auksas". Vakarą paįvairi
no, akompanuodama gitara, daini
ninkė Audronė Simanonytė. Pa
baigai akt. Gitą Dautartaitė padai
navo rašytojo M. Katiliškio mė-
gi&:: į 3ainą, įtraukdama ir visus 
vakaro dalyvius. Rengnys buvo įdo
mus, sukvietęs gausiai dalyvių, 
kurių dauguma pažinojo, bendra
vo su rašytoju. 

Knygos sutiktuves organizavo 
Lietuvių Dailės muziejus kartu su 
Arvydu Reneckiu. 

(„Bičiulystės" info). 

Nuo kitos savaitės Lietuvoje 
pabrangs bananai. Jei da
bar vienas kilogramas 
kainuoja iki 3 irtų, tai ne
trukus —3,99. 

Vaikai piešia V9JL.KUS 
Meno moky Wė<ėje šešti metai vei

kia dailės klasė. Čia moksleiviai 
išmoksta skirti spalvas, sužino, 
kad jos būna šaltos, šiltos ir pan, 
Jie mokomi kurti {vairia technika 
— pieštukais, teptukas, flomaste
riais. Kasmet surengiamos dvi 
moksleivių darbų parodos. 

Lemonte. PLC mokyklėlės dai
lės skyriuje, vaikus moko daili
ninkė Visata Rupeikienė, o Čika
gos skyriuje, Įsikūrusiame Jauni
mo centre - dizainerė Austėja 
Kubilienė. 

Lemonte, PLC, pamokėJės vyks
ta ketvirtadieniais nuo 5:30 v.v., o 
Čikagoje - tuoj po lituanistinės 
mokyklos pamokų - 1:15v.p.p. 

Ligijos Tautkuvienės tekstas ir 
nuotraukos. Skirmantė Survilaitė. 

. i - . — 

KOVO 11-oji Pedagoginiame 
lituanistikos institute 

ŪKIMAI 

Dosniai apdovanota 

Ligijos Tautkuvienės nuotr. iš kairės: R.Kunčas - Žemaitaitis, jo sūnus Dainius, 
instituto dėstytojos — Hedvina Dainienė, Rūta Kuncienė ir Milda Šatienė. 

/;«> tmm. 
Aurimas GudeSiauskas. Skirmantės Survilaitės piešinyje — Aurimas. 

Ligijos Tautkuvienės nuotraukoje: 1612 metų Lietuva Radvilos 
žemėlapyje. Iš Rimanto Kunčos- Žemaitaičio asmenines kolekcijos. 

Šeštadienį, kovo 13-ąją, Čika
gos lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir Pedagoginio lituanisti
kos instit jto studentai ne tik, kaip 
visada, dalyvavo pamokose ar 
paskaitose, bet ir susitiko su 
įdomiu žmogumi. Paminėti kovo 
11-osios - Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dienos ir pa
sidalinti savo žiniomis su moks
leiviais buvo pakviestas Riman
tas Kunčas -Žemaitaitis. Pagal 
profesiją - statybos inžinierius, 
tačiau jo didžiausias pomėgis -
Lietuvos istorija. Ypač dominanti 
sritis - Lietuvos žemėlapiai. Šiuo 
metu R.Kunčas-Žemaitaitis Vil
niaus universitete rašo daktaro 
darbą apie Lietuvos kartografijos 
istoriją. Jis papasakojo moki
niams apie sudėtingą Lietuvos 
valstybingumo kelią ir teigė, kad 
ne visada lengva atskleisti tikrąją 
istoriją, kai daugelis faktų yra aiš
kinami labai skirtingai ir gal, net 
ne visai tiksliai. Jis ne tik kal
bėjo... įspūdingiausia buvo tai, 
kad moksleiviai ne tik galėjo pa
matyti, bet ir paliesti bene 6 a. 
pr. Kr. darytus žaf/arimus papuo
šalus, taip pat. dar kunigaikščio 
Kęstučio laikų— Lietuvos monetas. 
net originalų 16 šimtmečio Jono 
Kazimieraičio antspaudą. Be to. 
R. Kunčas-Žemaitaitis parodė 

atkelta iš 1 psl. 

gerai pasisektų. Ar Jūs - taip pat? 
J.S.W. Prieš eidama į sceną, visa
da padėkoju Dievui už visą tai, 
ką j is man davė šiame gyveni
me. Jaučiuosi labai dosniai ap
dovanota. Prieš devynerius me
tus, dainuojant per baigiamąjį eg
zaminą, man trūko blužnis. Netei
singai nustatė diagnozę, teko li
goninėje praleisti 17 valandų. Vi
sai ant mirties slenksčio, buvau 
pervežta į kitą ligoninę. Nepa
prastai kvalifikuoti gydytojai 
išgelbėjo mano gyvybę. Situa
cija buvo baisi: mamai buvo pa
sakyta, kad nėra jokių vilčių 
išgyventi, nes buvau labai nu
kraujavusi. Mano tėvų, draugų, 
dėstytojų, gydytojų, Geležinio 
vilko kuopos karių, kurie atvyko 
į ligoninę duoti kraujo, mano vy
ro dėka, šiandieną džiaugiuosi 
gyvenimu. Dėkoju Dievui už 
kiekvieną išgyventą dieną, už 
visus nuostabius žmones, supan
čius mane čia ir Lietuvoje, už gali
mybę dalintis savo menu. 
S.T. Kokius muzikinius kūrinius 
labiausiai mėgstate dainuoti ir 
klausytis kitu. atlikėjų ? 
J.Š.W. Labiausiai mėgstu dainuoti 
Mozart. Tikriausiai - dėl to, kad jis 
labai tinka mano balsui. Klausytis 

1612 metais išleistą Radvilos 
žemėlapj, kuriame labai išsamiai 
ir smulkiai nurodyti Lietuvos 
miestai ir miesteliai bei kariuo
menes susitelkimo vietos. 
Kalbėtojas teigė, kad šią, Kovo 

11-ąją, lietuviai turi didžiuotis, 
esantys lietuviais, ir priminė vie
no iš Karolio IV karvedžių (Sa-
laspilio mūšyje) pasakytą mintį, 
jog greičiau Dauguva pradės 
plaukti į kitą pusę, nei lietuvis iš
duos savo tėvynę ir pabėgs iš 
mūšio lauko. Šitokį ir dar daug ki
tų įdomių, moksleiviams naujų, 
faktų paminėjo kalbėtojas. 

Paskaitos pabaigoje R. Kunčas-
Žemaitaitis kiekvienam klausyto
jui įteikė po voką iš savo pa
ruoštos pašto vokų kolekcijos, 
skirtos 1863 m. sukilimui bei 
Dariaus ir Girėno skrydžiui per 
Atlantą paminėti. Ant vokų 
atspausdintas A.Grottgerio pa
veikslų ciklas „Lithuania'', vaizduo
jantis sukilimo akimirkas bei įvai
rūs Lietuvos žemėlapiai. Kiekvie
nas vokas unikalus ne tik išoriniu 
savo pavidalu, bet ir informacine me
džiaga, esančia jo viduje: pa
aiškinimais, žemėlapiais, straips
nių kopijomis. 

Pasibaigus paskaitai, R. Kun
čas-Žemaitaitis atsakė į moks
leivių klausimus susijusius su 
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Jūsų laukta malonios vakaro akimirkos! 

R.Kunčos-Žemaitaičio sūnaus Gai-
vydo parengta vaizdinė medžiaga 
su karališkaisiais antspaudais. 

Lietuvos istorija bei pašto vokų 
kolekcia. Susidomėję moks
leiviai dar ilgai studijavo senuo
sius žemėlapius, juk čia. Ameri
koje, tokia proga pasitaiko tikrai 
ne dažnai. 

Kristina Bareikienė 

SKAITYTOJU 
ANKETA 

BIČIULYSTĖS redakcija, 
siekdama sužinoti skaity
tojų nuomonę, prašo daly
vauti apklausoje ir atsakyti 
j klausimus: 
1. Kurios temos Jums labiau
siai patinka? Pabraukite. 
LIKIMAI, PSICHOLOGO 
ŽVILGSNIU, LIETUVA, TĖ
VYNE MŪSŲ, SPORTAS, 

| IŠ MŪSŲ ISTORIJOS, 
| JAUNOS ŠEIMOS KURIA-
! SI AMERIKOJE, MŪSŲ 
j JAUNIMAS, SĄSAJOS, 
j JAV LIETUVIAI, GALVO-
į SŪKIAI 

patinka įvairių kompozitorių, la
bai mėgstu koncertus smuikui, 
ypač-Mendelson. Dažnai pasi
klausau dainininkės Rene Fle
ming. Labai patinka jos balso 
šiluma ir meniškumas. 
S.T. Ar įsigijote Amerikoje tik
rų draugų? 
J.Š.W. Suaugusiam žmogui, at
vykusiam į kitą šalį, manau, nėra 
lengva susirasti naujų draugų. 
Amerikoje reikėjo pradėti viską 
iš naujo. Nors apsigyvenome ma
no vyro gimtajame mieste, jis 
jau seniai buvo praradęs kon
taktus su savo draugais. Be to, 
jų keliai bei interesai išsi
skyrė, juk mano vyras Lietuvo
je buvo gyvenęs septynerius 
metus. J is ir aš — esame ge
riausi draugai, kiekvieną laisvą 
minutėlę praleidžiame kartu. 
Jeigu būname užsiėmę, kaž
kaip visada telepatiškai susisie
kiame. Turime daug labai gerų 
draugų, kurie, ištikus bėdai, visa
da padeda. Bet ilgiuosi tų drau
gų, su kuriais sėdėdavau viena
me suole ir kartu karstydavo-
mės Gedimino Pilies griuvė
siais. 

2.Kokių temų pasigenda
te? 

3. Jūsų pasiūlymai. 

Skubėkite užsisakyti 
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LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ 

Kelias ... 
Atkelta iš 1 psl. 

jo užnugariui nepavyks sukliu
dyti pasiekti svarbiausių pastarojo 
nepriklausomybės laikotarpio tiks
lų, ko mes iki šiol prisibijojome. 
Šie du „garbingi ponai" netiesio
giai koreguoja jau tik formaliu 
tapusio Lietuvos Respublikos 
prezidento Rolando Pakso vaid
menį. Jeigu aš esu teisingai infor
muotas, keičiasi perversmo nesu
gebėjusios įvykdyti prezidento ap
linkos ir jo talkininkų veiklos 
strategija. Dabar bus bandoma 
elgtis taip, tarsi nieko neįvyko, tar
si nebuvo tų košmariškų ketu
rių mėnesių, kai, signataro Kazi
miero Motiekos žodžiais tariant, 
po Lietuvą skrajojo marionečių 
teatras, kuriam reikėjo užtrenk
ti „ne tik salių paradines duris, bet 
ir vartus į jų miestus ir kai
mus". Dabar Rolandas Paksas 
valstybei vadovaus taip,-tarsi ap
kaltos nė nebūtų: rūpinsis už
sienio ir vidaus politika, svei
katos apsauga, valstybės sau
gumu, teisėtvarka, kaip ir dera 
rūpestingam vadovui. Pralai
mėjimas jau akivaizdus, tad 
reikia galvoti apie pirmalaikius 
rinkimus po nušalinimo arba 
atsistatydinimo. Reikia elgtis 
prognozuojamai. 

Ar pavyks atlaikyti milži
nišką įtampą, kai reikia įeiti į pil
nutėlę Seimo salę nežinant, ar būsi 
pagerbtas atsistojimu, kai kiek
vienas oratorius tave vadina Lie
tuvos nelaime, juodžiausiu visų 
laikų Lietuvos politiniu veikėju, kai 
reikia paspausti ranką Algirdui 
Brazauskui, o ypač — Artūrui Pau
lauskui? Omenyje turint trečia
dienio akibrokštą užsienio rei
kalų ministrui Antanui Valio-
niui - vargu. 

D a u g i a u į Sibirą neveš 
Norėčiau pacituoti kai 

kurias šventės minėjimuose 

JAV LIETUVIAI 

• * • 

pasakytas mintis, kurios, mano 
supratimu, vertos dėmesio, 
tačiau kitais žiniasklaidos ka
nalais „Bičiulystės" skaitytojų 
gal dar nepasiekė. 

Ką Lietuvai reiškia įstoji
mas į NATO? „Tai reiškia, kad 
mūsų Kovo 11-oji jau yra saugi. 
Niekada nebus naujų Sausio 
13-ųjų, naujų nepriklausomybės 
ir valstybės atkūrimo datų. iš
skyrus Kovo 11-ąją ir Vasario 
16-ąją" (Artūras Paulauskas). 
„Visi žino vieną pagrindinį dalyką: 
daugiau niekas neveš į Sibirą. 
Ne vieną kartą tai buvo dary
ta... Mūsų narystė NATO bus la
bai naudinga Rusijai psicholo
gine prasme: padės pasveikti nuo 
senų kompleksų. Ir Rusija eis į 
geresnę pusę dėl to, kad Lietu
va bus NATO narė... Buvo neramu 
dėl mūsų specifinės išorės. Da
bar ramu" (Vytautas Landsber
gis). Bet už tai reikės mokėti. 
„Diplomatai sako: nėra nemo
kamo lenčo (lunch). Narystė 
NATO yra didžiausias saugu
mas, efektyviausia gynyba už ma
žiausią kainą" (Antanas Valio
nis). „Esu laimingas, kad iš 
šios tribūnos galiu išreikšti 
padėką visoms partijoms, ku
rios Seime parodė lietuvišką 
vienybę, sprendžiant savo tėvy
nės laisvės saugumo klausimą, 
kad galiu padėkoti už jūsų priimtą 
įstatymą dėl Lietuvos priėmi
mo į NATO sutarties ratifikavi
mą. Už mūsų priėmimą į NATO 
aš dėkoju visoms NATO ir Vakarų 
demokratijos šalims. Šio įstaty
mo didžiausią reikšmę aš sieju 
ne tik su Lietuvos laisvės sau
gia ateitimi, bet ir su daugelio 
tūkstančių lietuvių, kurie už 
laisvę kovojo ir žuvo Lietuvos 
miškuose ir Sibiro lageriuose, 
atmintimi" (Kazimieras Motie
ka). „Šiandien galima drąsiai 
sakyti, kad Lietuva pasiekė 
aukščiausią saugumo laipsnį 
savo istorijoje" (Gediminas 

Mes gyvename Texas... (4) 
Zita Masley 

Steer Wrestling rungtyje, nuai
dėjus šūviui, į areną pirmas iš
lekia ne veršiukas, bet labiau paau
gęs buliukas, sveriantis apie 270 -
320 kg. Jis lekia priekin, koi per
traukia virvute, ištiestą per da
lį arenos. Tik tada iš aptvaro 
išlekia raitas kaubojus, kuris pri
jojęs arti buliuko, nušoka nuo 
arklio ir rankomis, pagavęs jį už 
ragų, parverčia ant žemės. Par
versti reikia taip, kad buliukas 
kojomis nesiremtų į žemę, ir 
visos keturios — būtų viename 
šone. Taip pargriovus, reikia iš
laikyti bent 6 sekundes. 

Calf roping — veršelio suriši
mo rungtyje, kai riša tik vienas 
kaubojus, viskas vyksta pana

šiai, kaip Steer Wrestling, bet į 
areną išjoja du kaubojai. Vieno 
iš jų vaidmuo — užtikrinti, kad 
veršelis bėgtų tiesiai. Kito už
duotis — užmesti virvę Oasso I bent 
ant vienos veršelio kojos ir par
griauti jį žemėn. Po to — žaibiš
kai nušokti nuo arklio ir surišti 
virve bent 3 veršelio kojas. Su
rišti reikia taip, kad mazgas iš
silaikytų ir veršelis ant žemės iš
gulėtų ne mažiau 6 sekundžių. 
Laikas skaičiuojamas nuo verše
lio pasirodymo arenoje iki to 
momento, kol kaubojus pakelia 
ranką — veršelis surištas! Šioje 
rungtyje baudos taškai skai
čiuojami, jei kaubojus išlekia į are
ną anksčiau, nei veršelis per
traukia virvę, esančią 15 pėdų 

Texas kalnų ožys 

Kirkilas). 
Ką Lietuvai reiškia įstoji

mas į Europos Sąjungą? „Euro
poje mums atsiveria milžiniš
kos galimybės. Europoje mes 
būsime geriausi ne tik krep
šininkai. Mes esame ambicingi, 
todėl p i rmiaus ia aplenksime 
Estiją, paskui - Portugaliją, o 
vėliau ir Airiją su Vokietija. 
Mes būsime geriausi, nes esa
me laisvi" (Andrius Kubilius). 

Ver tas , k a d b ū t ų n u m e s 
tas . . . 

Ką Lietuvai reiškia Kons
titucija, į s t a tymai , Preziden
tas? „Ligi mes Konstituciją gerb
sime, ligi mes jos klausysime, 
ligi tol mes turės ime šalies ra
mybę. Prezidento ypatinga pa
reiga, kaip pasakyta pačiame pasi
žadėjime, saugoti Konstituciją" 
(šiuos Kazio Griniaus žodžius 
priminė Algirdas Brazauskas). 
„Tas, kuris valdo valstybę taip, 
kad dėl savo nerūpestingumo ir 
neveikios nesaugo taikos ir 
bendros visų laisvės nei namie, 
remdamasis įstatymais, nei už 
sienų n e a t m u š a gresiančių 
priešų pavojų, atrodo, galvoja 
tikrai pražudyt i i r sugriauti 
valstybę ir dėl to vertas, kad būtų 
numestas iš valstybinių aukš
tumų. Kad nuo tokios nelaimės 
visada būtų apsaugota jūsų vals
tybė, jūsų, senatoriai, prievolė 
ir pareiga įs tatymais suvaržyti 
valdovą, o jeigu eidamas parei
gas klystų, savo tvirtu balsu 
turite pašaukti jį vykdyti uždė
tą prievolę. J u k kiek žalos dėl 
valdovo klaidų ir įstatymų pa
žeidimų bepatirtų valstybė, tei
singai ji kalt ins j u s . kad buvote 
visų blogy-bių priežastis ir šalti
nis, nes bjauriai pataikavote, 
gadindami valdovo būdą. at
leidę vadžias jo geiduliams" 
'Taip daugiau nei prieš 400 me
tų Žygimanto Augusto sekreto
rius Andrius Volanas kreipėsi į 

nuo starto linijos. 
Team Roping — veršelio 

surišimo rungtis, kai riša du 
kaubojai. Viskas vyksta pana
šiai, tik čia kaubojai naudoja 
lasso. Vienas — užmeta virvę 
veršeliui ant kaklo, kitas — ant už
pakalinės kojos. 

Barrel Racing — jodinėjimo 
aplink stat ines rungtyje daly
vauja tik moterys. Arenos gale 
trikampio forma sustatytos 3 
statinės. Į areną išlekia žirgas 
su raitele. Stat ines reikia apjoti 
taip, kad arklys nė vienos iš jų 
nepargriautų ir — padarytų po 
pilną sukinį. Yra du būdai ap
link jas apjoti: pirmą statinę iš 
kairės ir dvi ki tas — iš dešinės, 
arba, atvirkščiai. Ta jodinėjimo 
trajektorija kar ta is dar vadina
ma „trilapiu dobilu". Rezulta
tas skaičiuojamas pagal laiką, o 
baudos taškai — arkliui nu
vertus statinę. 

Kartą teko skaityti viename 
populiariame amerikiečių žur
nale, kad rodeo sportas kau
bojams yra daugiau pasirinktas 
gyvenimo būdas, nei geras pajamų 
šaltinis. Mano pašnekovas Tim 
tai patvirtino. Tik labai nedau
geliui pasiseka taip, kad už
dirbtų tūks tanč ius ir šimtus 
tūkstančių dolerių iš šios sporto 
šakos. Be to, sako jis, reikia taip 
mylėti tą sportą, kad priimtum 
sulaužytus kaulus, kaip sudėti
nę jo dalį. Tiesa, kaubojai turi 
savo sveikatos draudimą, bet 
dėl pavojaus, į kurį jie patenka 
savo noru, įmokos būna tokios 
didelės, jog ne kiekvienas išgali 
mokėti. Dažnai atsi t inka taip, 
kad susižeidus, reikia sumokėti vi
sus varžybose laimėtus pinigus. 
Pertraukose ta rp rungčių, are

noje pasirodo klounai. Jie vaidina 
komiškus epizodus ar pasakoja 
anekdotus. Temos, deja. dideliu 
subtilumu nepasižymi. Viskas 
daugiausiai sukasi apie arklio, 
buliaus, ar žmogaus „ano galo" 
funkciją, kvapus ir t.t. Kartais 
pašiepiami ir politikai. Daugu
ma provincijoje gyvenančių tek-
sasiečh} labai religingi ir kon-

Senatą, o šį kreipimąsi Kovo 
11-ąją Seime priminė Vytautas 
Bogušis). 

Ką čia bepridėsi?! 

PSICHOLOGO ŽVILGSNIU {9} 

TĖVO VAIDMUO AUKLĖJANT VAIKUS 

AR ZINAI, m 
""Išeiti sunkiau, nei pasilikti,.. 
***JAV veikia 83 musulmonų 
religinės bendrijos, tačiau nė 
viena jų nepasmerkė rugsėjo 
11d. teroristų. 
***Sovietų valdžia sunaikino 
daug paminklų. Taip buvo 
sunaikinta ir skulptoriaus Leo-
pofd Berštam skulptūra „Caras 
— daJPkfė" {pastatyta 1910 m.},"' 
skala Petrui f, kai jis mokėsi lai
vų statybos amato Saardame 
1697 metais. Tačiau skulptūra 
„atgijo" — Jos kopiją saugojo 
olandai. Ji iš naujo pastatyta 
Admiralitete {Sankt Peterbur
gas). 
*** Unesco sudarė sąrašą, ku
riame rfasiyoes nkįuqarx£ paga: 
bibliotekų knygų kiekį vienam 
gyventojui. Lėtuva patenka j pir
mąjį deširnfcjką. Turfingausios bfc-
fiotekos yra Gruzijoje. Čia vie
nam gyventojui tenka 15,400 
knygų. Toliau seka: Monako 
(9,910), Liehtenstein {5,10% San 
Marino (3.858), isiareSa (3007), Ar
mėne $2,056$, Lukserrtoug (1.78% 
Estęi (1,613). Lietuva (1599) tr 
Macedonia (1.451). 

Didžioji Bntanįa užima 30 vietą. 
vbkiei|a - 32, Prarcūaja -46. Skur
džiausios bibliotekos - Bangladeše -
0,01. 

Sudarant ą sąrašą,\ bfcfcteku 
iaTkomumą atsižvelgta nebuvo. 

Vidutiniškai pasaulyje 1,000 gy
ventojų tenka 236 bibliotekoms pš-
klausančios knygos. 

servatyvūs, todėl dažniausiai kliū
va demokratams... 

MEILĖ VALSTIJAI 
Teksasiečių namuose, kiekvie

name, be išimties, rasi ką nors to
kio su Texas valstijos forma — ar 
skrybėlių kolekciją, ar kokį deko
ratyvų daiktą su kaubojiška 
skrybėle ar kaubojišku aulinu
kų, ir, būtinai — valstijos vėlia
vą, kuri vadinama „Lone Star 
State" vėliava. Gali pamatyti val
stijos formos plyteles sodo aplinkai 
papuošti, kukurūzų traškučius, 
maudymosi baseinus... Man keis
čiausias dalykas — valstijos formos 
pakabukai ant katinų kaklų Pagal
vojau: gal man reikėtų užsisakyti 
Lietuvos žemėlapio fermos pakabu
ką ir pakabina savo katinėliui Olive-
riui (žinoma, juokauju)... 

Teksasietį atskirsi iš kalbos. 
Ne tik — iš ankstesniame straips
nyje minėto „YalT, taip pat — iš veiks
mažodžio „to fbc" vartojimo (pvz.. 
bendrinėje kalboje, vietoje „ką nors 
darysiu", .rengiuosi ką nors darytf, 
sakoma: „I am going to do some-
rhing", o teksasietis pasakys: ,J am 
fbring to do something"), bet ir bū
dingos tarties. Žodžiai tariami lė
čiau, palyginus su bendrine kalba, 
ir iš vieno skiemens, dažnai „iš-
kniaukiama" po du. Čia dar daug 
kur yra užsilikęs ir iš Pilietinio 
karo laikų priešiškumas atei
viams iš šiauririų valstijų. Kaip 
pavyzdį galiu pasakyti ir apie 
savo vyrą: nors jis čia išgyveno 
daugiau nei 15 metų, neretai, nesi
drovi pasimėtyti tokiais epitetais, 
kaip „damned yankee" — ,,pra
keiktas jankis" ir t.t. Šiaip jau 
„Yankee" yra kažkokios indėnų 
genties kalbos žodis, reiš
kiantis baltą žmogų, bet pietie
čiams jis — atvykėlis iš šiaurinių 
valstijų, laimėjusių Pilietini karą. 
Jie ir dabar dar negali susitaikyti 
su pralaimėjimu. Žinoma, kai 
parodai susidomėjimą jų valstija ir 
ją apipynusiomis legendomis, su
silauki pagarbos, ir vos ne po 
kiekvieno klausimo — „Yes, ma'am. 
no ma'am". Juokai juokais, bet 
dirbant ligoninėje ir bondrau 
jant su ligoniu šeimų nariais. 

Dr. Kęstutis A. Trimakas 

Ne taip seniai buvo galvoja
ma, kad tėvo reikalas yra už
darbiu aprūpinti šeimą, o moti
nos — auklėti vaikus; nebent tėvo 
prireikia vaikams pagrasinti, 
kad klausytų, o nepaklausius 
— nubausti. Buvo labai apsirikta. 
Taip, nepaneigiama tėvo užduotis 
yra materialiai aprūpinti šei
mą. Tačiau giliau patyrinėjus 
šeimų auklėjimo problemas, 
rasta, jog padaroma žala tiek 
sūnui, tiek dukrai, kai tėvas ne
dalyvauja jų auklėjime: nebūti
nai taip ilgai, kaip motina, bet, 
kad ir trumpai, tačiau pakan
kamai dažnai ir intensyviai. 

Daugiau nei dvidešimties metų 
laikotarpyje Amerikoje gausėja 
pedagoginė, praktinė literatūra, 
nagrinėjanti ir nurodanti: 1) kokia 
žala sūnui ir dukrai, kai tėvo nėra 
šeimoje, ir, jei ir yra, bet vaikams 
tėra tolimas ir atokus; 2) kokį 
svarbų vaidmenį vaidina tėvas 
savo vaikų auklėjime ir 3) kaip 
jis tai gali praktiškai įvykdyti. 

Kai kurie jaunesnės kartos tėvai 
nuoširdžiai dalyvauja vaikų auklė
jime, bet yra ir kitokių, kuriems 
darbas, politika ar sportas yra svar
besni, nei jų sūnūs ir dukros, 
kuriuos jie turi paruošti gyvenimui. 

Lietuvoje reikalai yra dar 
prastesni. Vyrai paprastai įsiti
kinę, kad darbas jiems yra pir
moje vietoje (jei reikia, jam pa
siruošia), o kitkas, net būti tėvu 
— ateina jiems „automatiš
kai". Tačiau taip nėra: būti ge
ru tėvu fkaip ir būti gera mo
tina) yra menas, kuris „neatei
na savaime". 

Geram tėvui (ir motinai) 
būdingos savybės 

Kaip anksčiau minėta, 1996 me
tais Lietuvos akademinio jauni
mo prašiau surašyti po penkias 
idealaus tėvo ir motinos savy
bes. Trys daugelio studentų mi
nimos savybės lygiai tiko tiek 
idealiam tėvui, tiek idealiai 
motinai: meilė, rūpestingumas 
ir supratimas. Tai neeilinės, o 
giliai žmogiškos savybės, ku
rias tegali turėti atitinkamą 
brendimą pasiekęs žmogus. 

Tačiau studentai minėjo ir 
tokias savybes, kurios buvo 
specialiai taikomos vien tėvui 
arba vien motinai. Vien tėvui 
buvo taikomos šios savybės: iš
mintingumas (dažniau minėjo 
vaikinai negu merginos), tei
singumas ir vyriškumas (daž
niau minėjo merginos; taip pat 
jos dažniau norėjo išmintingai 
griežto tėvo). Vien motinai: švel
numas, jautrumas ir linksmu
mas (pastarąją savybę ypač pa
brėžė merginos; jos taip pat no
rėjo, kad motinos neužgožtų 
savo vaiko, bet leistų jam tapti 
savarankiškam). 

Šios akademinio jaunimo pa
rinktos savybės idealiam tėvui 
ir idealiai motinai, atitinka tra
dicines savybes, būdingas ir 
charakteringas vyrui (daugiau 
protu racionaliam) ir moteriai 
(labiau intuityviai ir jausmus 
išreiškiančiai). Tačiau ir vėl — 
ne bet kokiam vyrui ar mote
riai, o — pasiekusiems tam 
tikrą brandą. 

Taigi, turinti patirtį ir 
svarstyti sugebanti jaunoji kar
ta tiek iš tėvo, tiek iš motinos 
tikisi tokių savybių, kurios yra 
charakteringos brandiems as
menims — vyrams ir moterims. 

Kaip tėvą (ir motiną) 
vertina jaunimas? 

2002 metų gale vedžiau pa
kankamai plačią apklausą dvie
juose universitetuose (Vilniuje 
ir Kaune), naudodamas tam tikslui 
parengtą anketą. Apklausos duo
menys parodė, kaip studentai 
(ės) vertino savo tėvą ir motiną. 
Šiame straipsnyje atkreipsime 
dėmesį į tėvo vertinimą. 

Pavarčius individualias anke
tas, galima rasti tokių sūnų ir 
dukrų, kurie savo tėvą vertino 
aukščiausiais žymenimis: tai 
rodo, kad jie turi labai gerą tė
vą. Paprastai tokie sūnūs nori 
būti panašūs į savo tėvą. o duk
ros nori turėti į savo tėvą pana
šų vyrą. Vis dėlto, taip teigiamai 
tėvą vertinančių sūnų ir dukrų 
buvo labai nedaug (maždaug 
vienas iš penkiolikos). Daug 
daugiau buvo tų, kurie savo tė

vą laikė vidutiniu ar dar su tam 
tikrais, nevisiškai tinkamais po
žymiais. Bet būti vidutiniu ir 
dar su nevisai tinkamais po
žymiais, reiškia nebūti geru tė
vu, tuo labiau — nedaryti ge
ros įtakos. Tai buvo pastebima 
tiek sūnų nenoru būti panašiu į 
tėvą ir dukrų, nenorą turėti, pana
šų į savo tėvą, vyrą. Merginos bu
vo kritiškesnės už vaikinus — 
jos ypač žemai vertino savo 
tėvą, kaip žmonos vyrą. 

Ir sūnūs, ir dukros savo moti
ną vertino žymiai aukščiau už 
tėvą. Proporcingai daugiau dukrų 
norėjo būti panašios į motiną, 
taip pat proporcingai daugiau 
sūnų norėjo turėti į motiną pa
našią žmoną. 

Išvados 
1. Tėvo uždavinys, taip pat pri
vilegija, yra dalyvauti savo sū
naus ir dukros auklėjime ir da
ryti jiems teigiamą įtaką. 
2. Pagai Lietuvos akademinio 
jaunimo apklausos duomenis, 
labai geras tėvas retai tepasi
taiko — maždaug tik kas pen-

. kioliktam vaikui. 
3. Daugelio tėvų (vyrų,) santykiai 
su sūnumi ar dukra yra su ma
žesniais ar didesniais trūkumais, 
paliekantys mažesnes ar dides
nes neigiamas pasekmes savo 
vaikuose. Sūnų nenoras būti 
panašiu į tėvą ir dukrų nenoras 
turėti į tėvą panašų vyrą rodo, 
kad jie nėra patenkinti savo 
tėvu. Jų pasakojimai atsklei
džia priežastis — kodėl. Apie 
tai tolimesniuose straipsniuose. 

pati save laikas nuo laiko pa
gaunu gerokai kniaukčiojant Viena 
mano bendradarbė paprašė, kad 
kalbėčiau labai lėtai, nes tEksasiečiai 
garvojairkaBaalėtaLKą gi, jau geriau 
krriauksėtį negu po poros pasakytų 
žodžių susilaukti „WhaaaaaatT... 

ĮDOMU ŽINOTI 
Kas lietuviams įdomu centrinėje 

Texas valstijos dalyje? Klima
tas? Kai pradeda saulė „pleškinti" 
maždaug nuo vidurio gegužės, tai 
nesiliauja iki rugsėjo vidurio. Rug
pjūtį temperatūra dažnai būna 
iki 40 C. Rudenį ir pavasarį dažnos 
audros su liūtimis. Perkūnija tran
kosi daug garsiau ir smarkiau, 
nei Lietuvoje. Su kiekvienu trenks-
mu toks jausmas, kad perkūnas į ka 
nors trenkė. Žema panaši, kaip Lietu
vos ankstyvas, o kartais ir vėlyvas 
ruduo, priklausomai nuo lietaus ir 
temperatūros. Pasninga čia gal kar
tą per metus, gal — per dvejus, ir 
sniegas pasilaiko 2-3 dienas 
(daugiausiai). Paprastai, priešpa-
sningant, prasideda lijundros, ap-
kaustančios ledu kaimo kelius, mies
telių gatves ir greitkelius. Tada pra
sideda įdomieji dalis: užsidaro gyvy
biškos reikšmės neturinčios įstai
gos ar įmonės, o vietinės TV stotys 
pranešinėja, kokios mokyklos ar įs
taigos nedirbs, kur kokie keliai 
uždaryti, kaip elgtis netyčia iš
važiavus į apledėjusį kelią ir 1.1. 
Kadangi sniegas ir lijundra būna 
taip retai, niekas neperka ir nelaiko 
keliams valyti įrengimų. 

Texas pirmauja Amerikoje sa
vo ūkių skaičiumi, galvijais, avi
mis, vilna, medvilne. Valstijoje dau
giausiai gaunama Angoros ož
kų vilnos ir per 40 procentų visos 
Amerikos naftos. Naftos perdirbi
mas yra svarbiausioji pramo 
nės šaka. 

Gražiausias metų laikas pava
saris, kuris prasideda vasario pabai
goje arba — kovo pradžioje. Pra

žįsta teksasiečių pasididžiavi
mas — gėlytės bluebonnets. Kur tk 
pažvelgsi, matai ne žalią, bet mėlyną 
pievą iki pat horizonto. Kartais 
toje mėlynoje pievoje galima pama
tyti vieną-kitą rausvai oranžinį 
rėželį — tai pavasario gėlės „In-
dian Paintbrushes", išvertus pažo
džiui — ,,indėnų teptukai". Kai 
pirmą kartą pamačiau bluebon-
nets, jos man priminė miniatiū
rinius lubinus. Pamenu, važiuo
jant pro Dzūkijos miškus į Drus
kininkus, pakelės būdavo nusė
tos lubinais, tik jie už bluebon-
nets gal 5-8 kartus didesni. 
Bluebonnets gėlytes saugo gam
tosaugos įstatymai, jas drau
džiama skinti ar pjauti žydėji
mo metu, kitaip gab' tekti sumo
kėti nemažą baudą. Department 
of Public Safety, t.y. tas pats, kur 
laikomi egzaminai vairuotojo 
teisėms gauti, kiekvieną pavasarį iš
siuntinėja gyventojams po mažą pa
kelį tų bluebonnets sėklų, kad 
išbarstytų pakelėse ir taip jų dau
giau išplatintų. Ant pakelio už
rašyta — ,J31uebonnets", o po pa
vadinimu — „lupinus texensis". 
Tai va, Texas lubinas! 

Teksasiečiai didžiuojasi.kadjų vals
tija — viena didžiausių šalyje ir kai 
ką ners reklamuoja dideliam daik
tui apibūdinti, vis pabrėžia, kad 
jis yra „Texas size".. 

Kaktusai ir didžiules agavos au
ga prie sienos su New Mexico, 
valstijos vakaruose ir pietuose, 
kur Rio Grande upė skiria Te-
xas valstiją nuo Meksikos, Didžiau
sias iš matytų kaktusų išauga maž 
daug tokio ilgio, kad butų geram 
vyrui iki pažastų. Tas kaktusas vadi
namas „priekly pear" Jisvisas nusė
tas šviesiai rudais šlakeliais, ant 
kurių yra mažyčiai spygliukai. 
Neduok Dievo, papuls jie kur 
ant odos1 Tokie smulkus, kad 
beveik reikia padidinamojo stik 

lo — pamatyti, kur įlindo, bet 
tikrai pajusi, kad įlindo... Pavasarį 
žydi ryškiai geltonais žiedais. Se
novėje indėnai iš jų virdavo sal
džius patiekalus. Rudenį ir žie
mą juos pakanda šalnos, bet 

Nukelta į 4 psl. 

Zitos Masley miotr.. Texas pasidi
džiavimas - pelytes bhiebnnnets 

> 



KOVO U A BIČIULYSTE 

GYVENIMO 
Siuntiniai ir vagystės 

Gauname laiškų, kūnuose žmo
nes skundžiasi, jog siuntiniuose iš 
Amerikos, dažnai trūksta siun
čiamų daiktų. Vieną laišką, spausdi
namą žemiau, paprašėme pako
mentuoti Algimantą Barniškį, siunti
nių bendroves ..Baltia Express" dar
buotoją.. 

Laišką parašė Indrė (pavardę 
redakcija žino) „Mano tėvai gyvena 
JAV ir kartais atsiunčia siuntinius 
savo vaikams j Lietuvą. Juos siunčia 
per lenkų firmą ..DOMA INTERNA
TIONAL INC." Iš JAV siuntiniai keliau
ja j Varšuvą, ten juos paima lietuvių 
atstovai įsteigę firmą ..KALI" (savi
ninkas — AKndas Čepas). Anksčiau 
irgi esu gavusi siuntinių ir niekuo
met neturėjau jokių priekaištų. 
Paskutinį kartą tėvai, be kftų daly

kų, siuntė nešiojamą kompiuterį Kaip 
visada, gavus pasirašiau. Tik išėjus 
pristatytojui, ėmiau apžiūrinėti siun
tinį ir supratau, kad jis per lengvas 
buvo panašu, jog buvo praplėštas ir ė 
naujo užklijuotas. Bet. svarbiausia, 
jame nebuvo taip laukto kompiuterio! 
Kreipiausi j policiją. Bus pradėtas ikiteis
minis tyrimas, nors žinau, jog nieko 
neįrodysiu. Kažkas akivaizdžiai nau
dojasi tuo. kad žmonės, gaudami siun
tinius, niekada jų nes ver ia (aš netu
riu svarstyklių), todėl kažkas gai drą
siai praplėšti siuntinius, išsiimti 
jiems patikusius daiktus, po to gra
žiai užklijuoti ir pristatyti gavėjui. Prista
tytojų firmos vardas niekur nefigū
ruoja. Aš pasirašau tik ant lenkiško 
dokumento. Nežinau kas man pris
tato, nei telefono, nei vardo... Šįkart 
teko viską išsiaiškinti. Pats A Čepas 
man patvirtino, kad Varšuvoje, kur 
siuntiniai paskirstomi, svoris vis dar 
buvo tas. kuris nurodytas ir doku
mentuose. Lietuvoje išmuitinant — tas 
pats. išvada9 Kažkas išėmė kompiu
terį. Manau, ji gali būti tik viena: mui
tinėje peršviečiant siuntinius, buvo 
matyti kas kuriame siuntinyje yra. 
Man pristatė 4 kg lengvesnį siuntini. 
Išvežiotojai jokios atsakomybės ne
prisiima, liepia kreiptis ir ieškot nuo 
kelio pradžios —Amerikos. Tuo tar
pu, siuntinyje liko visi kompiuterio 
dokumentai, porotoniniai antgaliai, 
apsaugantys "uc sulretvgjHJu. rank-

• šiuostis. į kuri buvo jvynSBtas kom
piuteris Žodžiu, visi požymiai, kad 
kompiuteris siuntinyje buvo... Pats 
A. Čepas visaip ginasi — jokiu būdu 
neėmė Mes žinome, kad padarėme 
didelę kvailystę ir turime daug 
nuostolių. Žinau, kad man policija 
nepadės, mes savo kompiuterį jau 
..palaidojome'. Kreipiuosi į JAV lie
tuvių spaudą, norėdama padėti 
kitiems. Prašau šią žinutę paskelb
ti, kad žmonės būtų atidesni, gavę 
siuntinius, visuomet reikalautų juos 
pasverti pristatytop akivaizdoje Mūsų 
teises turi būti apgintos, apsaugotas 
siunčiamų daiktų slaptumas (teise į 
privatumą)". 
Algimantas Barniškis 

- Kode' taip atsitinka9 Mes nežino

me, ar žmones 
įvertino savo 
siuntinj. ar de
klaravo.ką siun
čia Daugeliui da
lykų uždėtas 
muito mokes
tis. Jei kompiu
teris buvo įra
šytas į ..BM of 
Louding", tai 
tada yra labai 
paprasta atrasti, kur jis dingo. Kitas daly
kas — siuntos draudimas Mes drau
džiame kiekvieną dėžę šimtu dolerių. 
Jei siuntinys yra vertesne, tada klientas 
primoka už kiekvieną vertes šimtą po 
keturis dolerius. Kai siunčia nuo su
rinkėjo (įstaiga, kur žmones atveža 
siuntinius išsiuntimui), per siuntėją ir 
išvežiotoją, susidaro ne viena orga
nizacija užsiimanti šiuo darbu. Visa
da brangius daiktus reikia įrašyti į siunti
nio aprašą, juos įvertinti, tada tiki
mybė, kad kažkas pavogs ar dings 
yra žymiai mažesnė. Kitas dalykas, 
kad po rugsėjo 11-osios kiekviena 
siunta yra tikrinama, šviečiama ir to
kio didelio privatumo nebėra Muiti
ninkai tun teisę atidaryti ir įvertinti kas 
siunčiama ir kokį muito mokestį rei
kia uždėti. Jei kompiuteris buvo ne
deklaruotas, muitininkai galėjo uždėti ir.u-
tą. Tiesa, kartais ..praslystama" ir be 
muito. 

Indrės atveju, niekas negali pa
sakyti kas ir kur, kada išėmė kompiu
terį. Jei jis nebuvo įrašytas, tai — di
džiausia siuntėjo klaida. Kartais, dėl 
keliasdešimt dolerių prarandama 
žymiai didesnė suma. 

Supažindiname su keliais išrašais iš 
naujausių Lietuvos respublikos muiti
nės taisyklių. Siuntiniai neapmokes
tinami, jei bendra muitinė vertė ne 
didesnė kaip 160 litų. • 
Pagal naujus reikalavimus, importo 

muitais ir pridėtinės vertės mokesčiu 
neapmokestinamos paštu atsiunčia
mos siuntos, kurių svoris ne dides
nis kaip 31,5 kg. o muitinė verte ne 
didesnė kaip 75 litai ir kuriose nėra 
alkoholinių gėrimų, apdoroto tabako 
ir etilo alkoholio turinčių skystų par
fumerijos, kosmetikos bei tualetinių 
preparatų. Pašto siuntoje negali būti 

"datjg&u kaip: * * j 
1. 1 litras aikohoUruu gėrimų: 
2. 50 cigarečių arba 10 cigarų, arba 
50g rūkomojo tabako: 
3. 50 g kvepalų arba 0.25 I tualetinio 
vandens: 
4. 1 kg kavos: 
5. 0.5 kg šokolado ir kitų maisto pro
duktų, turinčių kakavos; 
6. 1kg cukraus: 
7. 25 g bižuterijos (bendra tauriųjų 
metalų Ir brangakmenių bei natūralių 
perlų masė). 
( Lietuvos muitinė. 2003 11 06). 

Platesnę informaciją galite rasti:. 
www.valstybeszinios.lt, ieškoti: mui
tine. 

Ligija Tautkuvienė 

SVEIKATA (2) 
Gydytoja — apie kvėpavimą 
Gjd. Felicija Jančiukienė 
Ę 

Įvairiomis aplinkybėmis mūsų 
kvėpavimas vis kitoks. Kai tik 
žmogus susinervina, pradeda 
kvėpuoti giliai i r tankiai. Moks
liniais tyrimais įrodyta, kad 
žmonės, kurie kvėpuoja tankiai 
ir giliai, jaučiasi blogiau, o kada 
juokiasi, orą iškvepia lėtai (po 
nedaug) — geriau. 

Kai dainuojame — giliai įkvepia
me ir orą lėtai iškvepiame. 

Kalendorius 
Vardadieniai k o v o 1 6 d — 

k o v o 2 3 d 

Antradienis , kovo 16 d. 
Henrikas. Julijonas, Norvile, 
Vaidotas. 

Trečiadienis , kovo 17 d. 
Gentvilas, Gertrūda, Patri
kas. Vita, Varūna, Vytė. 

Ketvi r tadienis , kovo 18 d 
Anzelmą, Eimutis, Kirilas, 
Sibilė. 

Penktad ien i s , kovo 19 d 
-Josvydas, Juozapas (Juozas), 
įbaiminta, Vilys, Vilė. 

Šeš tadienis , kovo 20 d. 
Filomena. Irmganda. Irma, 
Tautvile. Žygimantas. 

Sekmadienis , kovo 21d. 
Benediktas, Iingailė, Mikalojus, 
Nortautas, Reda. Saulius 

P i rmadienis , kovo 22 d 
Benvenutas. Gedgaudas. Kot
ryna. 

Antradienis , kovo 23 d. 
Akvilė, Alfonsas, Galigintas, 
Jovita. Vismante. 

Kalendorius 

LIAUDIES IŠMINTIS 

k o v o m ė n e s i u i 
Jei 16-ta kovo bus graži dtena— 

tokia bus ir vasara, užderės gau
sus agurkų derlius. 

Jei pavasaris per ankstyvas, tai 
vasarą bus daug darganotų die
nų. 

Šiitas kovo mėnes io l ietus 
augalų šaknis girdo. 

Ankstyvas pavasaris — didelių 
potvynių pranašas. 

Jei po 20 dienos rytais dar vis 
šalta, tai vasara turėtų būti ši lta. 

Jei apniukusi d iena išsigiedrina 
prieš naktj — netrukus atšals. 

• PATARIMAI VYRAMS 
Alyvuogių aliejus stabdo vėž io 

(prostatos; ląstelių vystymąsi. Patar

tina kasdien jo išgerti po valgo

mąjį šaukštą. 

Nevaisingumą besigydant iems 

vyrams, lytinės potencijos padidi

nimui, patanama valgyti K M vaisių. 

Sergantiems impotencija patanama 

lygiomis dalimis sumaišyt i švie

žių morkų sulčių su skystu me

dumi. Šio mišinio reikia gert i po 

1/4 stiklines 3 kartus per dieną 

Taip pat labai sveika 2-3 kartus 

per dieną, prieš valgj. išgerti po 

1- 2 arbatinius šaukštel ius švie

žių saliero šaknų sulčių. 

P a j u n t a m e 
vidinę ramy
bę ir atsi
palaidavimą. 

Didysis jogas 
Ramašara (pir
masis atsklei
dęs kvėpavi
mo mokslo 
paslaptis ir 
perdavęs Europai) pabrėžė, kad 
kvėpavimo mankšta kiekvieną 
žmogų padaro laisvą nuo pavo
jaus susirgti kokia nors kvėpavi
mo organų liga, padeda atsikratyti 
slogog ir peršalimo, pagerina me
džiagų apykaitos procesus orga
nizme, sureguliuoja nervų siste
mos veiklą. 

Atrodytų, kad nė vieno žmo
gaus nereikia mokyti, kaip kvė
puoti — kiekvienas kvėpuoja 
nesąmoningai, natūraliai. Bet 
reikalas tas, kad nuolatinio fi
zinio krūvio stoka, dažnas buvi
mas patalpoje, antsvoris ir stu
buro iškrypimas ,.atpratino" 
žmogų kvėpuoti taip, kaip buvo 
išmokiusi gamta. Kvėpuojame 
taip, kaip išeina, o ne - kaip pri
valėtume. Tinkamai kvėpuoja tik 
maži, 3-jų metų amžiaus vaikai. 
Jų kvėpavimas yra kaip tik toks, 
kokį mums suteikė gamta. Toks 
kvėpavimas vadinamas pilnuoju. 
Nuo pažinties su tokiu kvėpavimu, dera 
pradėti kvėpavimo mankštą. 

PILNASIS KVĖPAVIMAS 

Pratimus galima daryti stovint, 
sėdint arba gulint. Kūno raume
nis reikia atpalaiduoti, patartina 
užsimerkti. Lėtai įkvepiame pro 
nosį į apatinę plaučių dalį. Pilvas turi 
pūstis į priekį. Tada pripildome 
oru plaučių vidurinę dalį, stum

dami į priekį apatinius šonkaulius 
ir krūtinę. Paskui pripildome 
viršutinę plaučių dalį, keldami 
krūtinę su viršutiniais šonkauli
ais, pamažu tempdami raumenis. 

Dabar sujunkime šiuos tris eta
pus į vieną lėtą ištisinį įkvė
pimą, kad visa krūtinės ląsta nuo 
apačios iki viršaus išsiplėstų ir 
prisipildytų oro. Iškvėpti reikia 
pro nosį. lėtai sutraukiant visą 
laiką truputį įtemptą krūtinę. 
Jei taip kvėpuoti išmokti sunku, 
tai patartina pažiūrėti, kaip 
kvėpuoja mažas vaikas ir 
pabandyti pamėgdžioti. 

Kai pilnąjį kvėpavimą išmok
site, galėsite imtis tam tikrų kvė
pavimo ritmų, susijusių su da
liniu kvėpavimo sulaikymu. 
Sąmoningu kvėpavimo sulaiky
mu geriau paskirstoma orga
nizme energija, pagerinamas 
vidaus sekrecijos liaukų darbas, 
širdies ritmas, kraujas geriau 
prisotinamas deguonies, todėl 
pagreitėja oksidacijos procesai. 
Taigi, kai imsitės kvėpavimo pra
timų, nenustebkite, kad ims 
mažėti jūsų kūno masė. Pasi
stenkite pakvėpuoti pilnuoju 
kvėpavimu bent po 10-15 min. 
kasdien. Tos kvėpavimo minutės 
pagerins savijautą — prailgins 
jūsų gyvenimą. 

Kvėpavimas yra gyvenimo pa
matas. Mūsų gyvenimas prasi
deda su pirmu įkvėpimu ir 
riksmu, o baigiasi — paskutiniu 
iškvėpimu. Tarp gimimo ir mirties 
nusidriekia gyvenimas, visai pri
klausomas nuo kvėpavimo. Suge
bėjimas tinkamai kvėpuoti lemia 
visą gyvenimą — sveikatą, užuot 
be paliovos vadavusis iš ligų. 

Rytu išminčiai mėgsta sakyti: 
_Kuo ilgesnis iškvėpimas, tuo 
ilgesnis gyvenimas". Iškvėpimas 
visada ilgesnis už įkvėpimą. 

Texas... 
Atkelta iš 3 psl. 

pavasarį — vėl atauga ir toliau 
gyvuoja. 
Čia pilna ir skunsų (,,skunk"), 

visada pajusi jų kvapą. Čia jų 
be galo daug bet kuriuo metų 
laiku. Kartais, kai patenka kvapo į 
automobilio oro kondicionavi
mo sistemą — jaučiama kelias 
dienas. J miestą atklysta kajotų. Į 
mano ligoninę neretai patenka mo
teriškių, kurioms įgėlė gyvatės. 
JAV yra 4 rūšių nuodingų gy
vačių, kurios gyvena Texas... Ma
čiau kelias mažas gyvatėles gė-
lynėliuose prie savo namų, bet, 
laimė, jos buvo nenuodingos. 

Mažame Oglesby bažnytkaimy
je kiekvieną pavasarį rengiama 
„Oglesby Rattlesnake Roundup" 
akcija. Susiorganizuoja keletas 
vyrukų iš apylinkių ir, tik jiems 
žinomais būdais, sugaudo iš ga
nyklų barškuoles. Paskui jas 
demonstruoja didžiuliame tera-
riume miestelio savivaldybės salė
je. Tik įėjus į patalpa, išgirsti 
kažką panašaus į jūros šniokš
timą ir užuodi labai keistą, nema

lonų kvapą. Tai krūvos tų gyva
čių, sumestų viena ant kitos. Visos 
barškina uodegomis su barška
lais. Oda šiurpsta, eina pagau
gais, bet iš smalsumo prieini 
arčiau pažiūrėti į jų barškalus. 

Tik Texas valstijai būdingas, 
labai mažas, bet bjaurus sutvė
rimas — ugninės skruzdėlės — 
,,fire ants", primenančios ..rudes", 
skruzdėles, sutinkamas Lietuvoje. 
Lietuviškų skruzdžių įkandi
mas ne toks jau bjaurus. Kai 
įkanda „ugninė", iš karto ant 
odos iškyla kažkas panašaus į 
uodo įkandimą. Po kiek laiko toje 
vietoje, kur įkando skruzdė, išky
la spuogelis, pilnas baltų pūlių. 
Pagal vieną teoriją, reikia tą 
spuogelį išspausti ir išleisti 
pūlius — pagerės. Pagal kitą — 
nieko nedaryti, neliesti, savaime 
praeis. 
Kai atvykau į Texas. mane nuste

bino, kad žmonės, nors ir labai 
karšta, prie trumpų kelnių avi 
sportinukus arba prie džinsų — 
kaubojiškus aulinius. Nutariau, 
kad avėsiu, kaip man atrodo 
geriau. Kartą išvykom stovyklau
ti. Miške mano pėdos buvo taip 
sukandžiotos ..ugninių", kad 

jas dvi savaites teko kas dvi va
landas (dieną ir naktį .i tepti anti
histamininiu kremu. Pamoka buvo 
įtikinanti. Išvada — jei esi Ro
moje, elkis kaip romėnas. . . 

LUC1ANO PAVAROTT1 
Šeštadieni, kovo T3 d. New York 

Metropolitan operos scenoje, Lu-
ciano Pavarctt į 68-ftJų metų daini
ninkas, po 43-jų metų dainininko 
karjeros, atsisveikino su ja, par 
skutini kartą dainuodamas G«a-
como Puccmi operoje „Toska*. Po 
spektakio ovaoįas truko 11 minučių, 
o per visą spektaklį— net 35 kar
tus žiūrovai kvietė ,imf... Lucėno 
Pavarotti dainavo 379 spektak
liuose, pradedant p i rmuoju—„La 
Boheroe". Italijoje, 1961 04 29. 
.,Aš turiu pilną, puikų k laimingą 
gyvenimą. Kiekvieną rytą dėkoju 
Dievui už tai. Aš esu laimingas žmo
gus, laimingas vyras",— kalbėjo 
dainininkas dieną prieš paskutinį 
spektaklį. 

Artistams budingas „paskutinis 
spektaklis", atsisvetkintmai. Kažin, 
ar Luc'iano iš«rrSs? 

LT. 

Galvosūkiai 
13. Koks tai skaičiiak kai Jfįusė — 
jo trečdalis. 

14. Ant vienos svarstyklių 
lėkšteles padėtas muilo gaba
las, o antros - 3/4 tok ipga t ga
balo ir dar 3/4 kg. Svarstvklės 
pusiausvyroje. Kiek sveria 
muilo gabalas? 

SVEIKATA 

Atsakymas .STADIONE) 

Šalia bėgimo tako susmaigs
tyta viena nuo kitos vienodais 
ta rpais dvylika vėliavėlių. 
S tar tas prie pirmosios vėlia
vėlės. Prie aštuntosios — spor
tininkas buvo po 8 sekundžių 
nuo bėgimo pradžios. Po kiek 
sekundžių, bėgdamas vienodu 
greičiu, jis atsiras prie dvylik
tosios vėliavėlės? Neapsirikite! 

Kvėpavimo mankštą reikia dary
ti du kartus per dieną prieš valgį 
ir, praėjus ne mažiau kaip trims 
valandoms, po paskutinio dienos 
valgio. Geriausia daryti gryname 
ore arba gerai išvėdintoje 
patalpoje. 

Kad ir kokios būtų gyvenimo 
aplinkybės, visada stenkitės 
kvėpuoti pro nosį. 

SVEIKAS KVĖPAVIMAS 

Pratimus geriausia daryti gu
lint, nors galima ir sėdint ar 
stovint. Per dvi sekundes įkve
piame pro nosį, tada 8 sekundes 
nekvėpuojame, po to per 4 se
kundes iškvepiame pro nosį. Viso 
sveiko kvėpavimo ciklo schema: 2 
: 8 : 4; čia 2 — įkvėpimas, 8 — 
pauzė; 4 — iškvėpimas. 

Įsiminkite! Sveiko kvėpavimo 
įkvėpimas per pusę trumpesnis 
už iškvėpimą, o pauzė ketur
gubai ilgesne už įkvėpimą. 
Pratimą patartina daryti po dvi 
minutes — rytą ir vakarą. 

VALOMASIS KVĖPAVIMAS 

Jis valo plaučius, aktyvina kvė
pavimo organus, jaunina ir at
kuria organizmo ląsteles. 

Įkvepiame pro nosį kaip ir pil
nuoju kvėpavimu per dvi sekun
des, tada — trijų sekundžių pau
ze. Po to tempiame lūpas į priekį 
ir išpučiame orą pro burną plona 
srovele per 12 sekundžių. Jei oro 
dar lieka, reikia energingai iš
pūsti visą. Kvėpavimo schema 
2:3:12. Pratimą darome po dvi 
minutes — rytą ir vakarą. 

SAULĖS IR MĖNULIO 
KVĖPAVIMAS 

Mūsų paros kvėpavimo ciklas 
priklauso nuo Saules, Mėnulio ir 
žvaigždžių. Naujausi tyrimai 
parode, kad yra tam tikra ritmi
nė kvėpavimo sistema — pro kai
rę ir dešinę šnerves, kiekvieno 

Atsakymas - ne per 12 sekun
džių! Mat nuo pinBOSk»*felia-
vėlės iki aštuntasaėB — 7 tar-
pai. Nuo' pirmosios fki dvylikto* 
šios —11 tarpų. Kiekvieną tar
pa ta ip vėliavėlių spOSrtioinkas 
p ra bėgo per 8/7 sėkoradės, vadi
nasi, M-kai tarpų jaaa prireiks 
8/7 X 11 = 12 4/7 sekundžių. 

P u s r y č i a i 
Kai ry te ats ike i ia te, tuoj pat išgerk i te st ikl inę ar puodel j šalto ger iamo vandens . Mažais gurkšneliais. 

K o d ė l 9 Todėl , kad per naktj ž m o g a u s o rgan izme sus ikaupia jva in js seilių paviršiai, kur iuos reikia nuplauti, 
išvalyt i Išgėrus reikia praust is, šukuo t i s , rengt is irt. t. Taip jūs padėsite savo organizmui. 

Ry te ger iaus ia valgyt i av iž inės košės , paskahmtos puse šaukštel io sviesto ar augalinio aliejaus, kiaušinio, 
sūr io. Jei dar nesinor i valgyt i - neva lgyk i te , nepnevar tauk i te savęs. Matyt, kad iš vaka ro jūsų organizmas 
buvo gerai pr imai t in tas, o ryte j is dar m iega . O rgan i zmas pats žino, kada pareikalaut i maisto — pajusite 
alkj. 

Je i o rgan i zme yra pakankama i v i t am ino E — sumažė ja rizika susirgti širdies l igomis bei vėžiu. 
Jei j ums nusta ty ta sk lerozė, ryta is, pr ieš pusryč ius, išgerk i te stiklinę karšto virinto vandens . Jis valo krau

jagys les. 
Kuo labiau pad idė jęs skrandž io sulčių rūgšt ingumas, tuo daugiau gerkite morkų sulčių. 
Se rgan t iems kraujo l igomis patar t ina 2-3 kartus per d ieną gert i moliūgų sulčių. 

žmogaus kasdien besikeičianti. 
Oro srovės, einančios pro dešinę 
šnervę, turi įtakos dirginimo 
procesams, o pro kairę — slopini
mo. 

Pavyzdžiui, jeigu kairė šnervė 
dėl kokių nors priežasčių užsi
kimšusi ir kvėpuojama vien tik 
pro dešinę, tai visą laiką esame 
nerviškai dirginami ir kamuoja
mi nemigos. O jei užsikimšusi 
dešine šnervė ir visą laiką 
kvėpuojama pro kairę — jaučia
mės visą laiką išvargę. 

Kvėpuoti pro nosį yra būtina 
kiekvienam žmogui. Jogai tvirti
na: „Kvėpuoti pro burną, reiškia 
bėgti į mirtį". 

Sutrikus kvėpavimui per nosį 
vaikų amžiuje, sulėtėja fizinis ir 
psichinis vystymasis, bei viso 
organizmo raida. 
Suaugusiems, netvarkingai kvė

puojant, greičiau sensta organiz
mas, anksčiau atsiranda skle
rozė, širdies ligos, astma. 

Reikia išmokti reguliuoti kvė
pavimą. Kalbant — tarti žodžius 
tik iškvepiant, o ne — įkvepiant. 
Išmokti valgant nekalbėti. 

Saulės ir Mėnulio kvėpavimo 
technika yra tokia: dešinės ran
kos nykščiu užspausti dešinę 
šnervę. įkvėpti pro kairę per dvi 
sekundes. Tada dviejų sekundžių 
pauze ir keturių — iškvėpimas. 
Po to. kairės rankos nykščiu už
spausti kairę šnervę ir atlikti 
pratimą pro dešinę. Kvėpavimo 
schema 2:2:4. Pratimą kartoti 
pakaitomis 10-12 kartų kiek
viena šnerve. 

Toks kvėpavimo ciklas ramina 
nervų sistemą, gerina bendrą 
savijautą, šalina nuovargį, pa
lengvina slogą, reumatą, malšina 
galvos skausmus. 

Parengta pagal 
hab. D. Michal Tombak 

čių KLUMcS 
Norėdami padėti v ienišiems, 

atnaujiname pažinčių klubą. Tai 
darome nesavanaudiškai, be už
mokesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietuviai. 
Tad naudokitės proga, skeibkitės, 
gal kur, kokiame kitame pasaul io 
krašte, o gal čia pat. laukia žmo
gus, ieškantis panašaus j Jus. 

22. Našlė, 65 m.. 5' 6". išsilav. 
spec. vid.. apsirūpinusi gyvenamuoju 
plotu, mėgstanti iošti biliardą, 
sportuoti, susipažintų rimtai draugys
tei su išsilavinusiu, save gerbiančiu. 
be žalingų įpročių 60 - 70 m. vyriškiu. 
ne žemesniu nei 5' 9". 

Birutė Goerke 
500 Ciifton Ave. apt. 405 

Z O D I A K A S 

Lakejvood NJ . 08701 
Te!.: 732-367-3897. 
23. Našlė, 62 m., išsilav. aukšta

sis, aps i rūp inus i gyvenamuo ju 
plotu, mėgstanti bendrauti su žmonė
mis. . .Neieškau nei gražaus, nei 
turt ingo, tik prot ingo žmogaus 
pabendravimui , gal iu padėt i savo 
išmintimi negal ios išt iktam žmo
gui". Kalbėt i l ietuviškai , kviesti 
Liuciją. Tel.: 708 579 1699. 

24. Našlė, 6 0 m.. 5 ' 5 " , išsi
lav. vidurinis, dvi suaugusios duk
ros, mėgstanti gamtą, liaudišką mu
ziką, nori sutikti nuoširdų gyveni
mo draugą. . .Pavargau nuo vie
natvės..." . 

Tel.: 7 0 8 - 4 4 7 - 6 6 1 2 
arba 6 3 0 - 552 - 4169 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA 

I š k i r p k i r i š s iųsk 
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai 

darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildę anketą, siųski
te mums nurodytais adresais. Galite ir — elektroniniu paštu. 

1. Amžius ūgis kitos savybės . 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi) 

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) 
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas _^__^_ 
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera) 
6. Pomėgiai 
7. Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, ben

dravimui 
8. Jūsų adresas ir tel. Nr.:_ 

9. Skelbimo tekstas 

Jūsų vardas, telefono Nr . adresas, kurį norite paskelbti 

http://www.valstybeszinios.lt



