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Lošimas iš Lietuvos Respublikos
Vvtautas Visockas

VERBOS. Guašas. Viršuje: Jurgi
tos Gerulskytės (12 m.) kūrinys;

f

dešinėje — Paulinos Noreikaitės

•%Balandžio
Balandz 4-oji

erbų
sekmadienis
Ligiia Tautkuvienė

Verbų sekmadienį švenčia
visas katalikiškas pasaulis. Šią
dieną, dar vadinamą Kančios
sekmadieniu, Jėzus įžengė į
Jeruzalę. Visi jį sveikino ir po
kojomis klojo alyvų bei palmių
šakas. Nuo Verbų sekmadienio
iki Velykų lieka viena savaitė.

Ji vadinama Didžiąja savaite.
***
Lietuvoje Verbų sekmadienį
katalikai į bažnyčią skuba su
kadagių, sprogstančių gluos
nių, beržų šakelėmis, verbomis.
Amerikoje Verbų sekmadienis
vadinamas Palmių sekmadie
niu ir tikintieji į bažnyčią
skuba su palmių šakelėmis.

(12.5 m ) . Meno mokyklėlė.

Pagal tradiciją tikima, k a d tą
dieną, pašventinus sprogstan
čias ar žaliuojančias augalų ša
keles, bus gausesnis derlius, jos
apsaugos nuo ligų ir žaibo.
Nuo vaikystės atsimenu Ver
bų sekmadienį. Ankstyvą rytą
mama mus visus keldavo iš lo
vos, išplakdama kadagio šake
le, kad būtume sveiki, laimin
gi...
Tą tradiciją bandžiau tęsti ir
savo namuose. Sovietmečiu ka
dagio šakelių visada galėdavai
įsigyti. J a s jau nuo ankstyvo
ryto Vilniuje, Kaune, dides
niuose a r mažesniuose mies
tuose ir miesteliuose, prie visų

bažnyčių pardavinėdavo. Buvo
prekiaujama kadagių šakomis,
verbomis, margučiais, nuosta
biomis, melsvai pražydusių
žibuoklių puokštelėmis...
Vilnius garsėja ypatingomis,
spalvingomis Vilniaus krašto
verbomis, kurias jau seniai ri
ša ne tik Vilniaus, bet Kauno
ir kitų aplinkinių vietovių ri
šėjai. Riša jas ir Amerikos lietu
vių skautai, o jų įsigyti visada
gali per Kaziuko mugę.
Tikėdamiesi tokią dieną gau
siau pasipelnyti, prie šių šven
tovių susirinkdavo ir susirenka
ubagai, kuriems tą dieną visi
dosnesni.

BERME TERWAY ARBA LINKSMAS GRYBAS
Zita Masley

VERBOS. Guašas Kotrynos Staputytės (8 m.)kūrinys

Kai atvykau į Amerika, pirmo
sios Kūčios, šv. Kalėdos šioje
žemėje buvo nepanašios į lietu
viškas. Mano vyro tėvai, kaip ir
visi ar dauguma amerikiečių, jas
švenčia kitaip, nei mes. Kai susi
pažinau su Bemie Tervvay, jam
pirmą kartą parūpinus kalė
daičių, mūsų Kūčios pasikeitė.
Tą pasikeitimą maloniai priėmė
vyro tėvai, o su Bernie mes labai
gražiai bendraujame. Susitikę
randame apie ką pakalbėti.
Nors Bernard Terway beveik
visų bendruomenės narių vadi
namas Bernie, arba, sulietuvin
tai — Bernis, per suėjimus ben
drauja su visais tik angliškai.
Bet tiek kilme, tiek išvaizda, tiek
charakteriu jis — tikras lietuvis.
Ypač išsiskiria tokie jo bruožai,
kaip linksmumas, draugiškumas ir
dosnumas. Ko nors paprašius,
jis elgiasi pagal principą —
jeigu reikia, tai ir bus!
Z.M. Papasakokite plačiau J3ičiulystės" skaitytojams apie sa
ve, kada įsijungėte į Lietuvių
Bendruomene Houston mieste?
B.T. Mano gimines lietuviška
pavardė turėtų būti Tirva, bet

kažkokiu būdu, iš kartos į kar
tą, ji buvo pakeista į suamerikietintą .Tervvay". Gimiau Pennsylvania valstijoje, mažame anglia
kasių miestelyje Seltzer. Buvau
pats jauniausias, septintas vai
kas, Joseph ir Catherine Ter
vvay septynių vaikų šeimoje. Kai aš
gimiau, mano senelių j a u nebe
buvo gyvųjų tarpe, o mano tė
vas tragiškai žuvo per šachtoje
įvykusį nelaimingą atsitikimą,
praėjus tik 35-ioms dienoms
nuo mano gimimo...
Laimė, kad mano vyresnieji
broliai labai padėjo išlaikyti
šeimą. Antrasis pagal amžių
brolis, vardu Francis, m a n e įti
kino mokytis kolegijoje. Jis
mane išlaikė, mokėjo už moks
lą. Tąkart mokslo nebaigiau, pa
simokęs 1, 5 semestro išėjau į JAV
armiją. Su savo daliniu buvau
išsiųstas į Vokietiją, k u r pralei
dau 3 metus. Ten betarnauda
mas, pamėgau vokiečių kalbą, ją
gerai išmokau, ir, sugrįžęs į sa
vo gimtąją valstiją, baigiau
Kings College, esantį Wilkes
Barre, įgydamas Associate's
Degrec iš vokiečių kalbos ir litera
tūros. Kai baigiau kolegiją.

mane užverbavo CIA (Centrinė
Žvalgybos Valdyba). Išvykau
tarnauti vėl trejiems metams į
Vokietiją. Tarnybai pasibaigus,
sugrįžau į Pennsyh/ania valst,
kur, studijuodamas Pennsylvania State University, siekiau
magistro laipsnio (vokiečių kal
bos). Studijuodamas mokiausi
ir lietuvių kalbos, kurią tuo me
tu dėstė dr. William Schmalstieg. Jis man padėjo gauti
stipendiją. Perėjau mokytis į
Fordham University. Ten dėstė
dr. A. Senn ir dr. A. Salys.
Kai įgijau magistro laipsnį, vėl
nuvykau į Vokietiją, tikėdamasis
tik pailsėti ir paatostogauti, bet
taip išėjo, kad pasilikau gyventi 6
metus. Ten su t i k a u gražuolę Ok
He,kuri vėliau tapo mano žmona.
Vokietijoje gimė mūsų sūnūs
Vytautas ir Francis. Vieną sū
nų pavadinau Francis vardu,
norėdamas pagerbti savo brolio
atminimą, nes jis mirė tais pa
čiais metais, kai gimė jaunesnysis.
I JAV sugrįžom 1976 metais.
šiek tiek pagyvenome Pennsylvania valst., o 1979 metais ap
sigyvenom Houston, TX ("ia
nukelta i 3 psl.

Kovo 24-oji. Rašau ketvirta
dienį, kovo 25-ąją. Puikiai su
prantu, kad šis rašinys kovo 30ąją bus beviltiškai pasenęs, todėl
tiesiog atsiprašau „Bičiulystės"
skaitytojų, kurie galbūt, tikisi
šviežesnių įspūdžių
iš Lietuvos.
Tas įvykis, tas vis dar
prezidento Rolando
Pakso priepuolis, apie
kurį j ū s , be jokios
abejonės, kovo 30-ąją
jau žinote, mane pa
siekė vakar, kovo 24ąją, darbo dienos pa
baigoje ir iki 22 vai.
30 minučių neleido
atsitraukti nuo radijo ir televi
zoriaus. Visą vakarą Lietuvoje,
kaip neabejotinai sensacingiau
sias įvykis, buvo R. Pakso, jo spau
dos atstovės J. Overlingienės. jo
jartino" draugo J. Borisovo pasa
kyti žodžiai. Žurnalistai, fotogra
fai, televizijos operatoriai juos
persekiojo tikrąja šio žodžio
prasme. Buvo rodomi slaptai nufil
muoti kadrai. Ekrane — Nauji
ninkų sveikatingumo komplek
sas. Artėja vidurnaktis. Tamsu. Iš
televizijos aparato sklinda salės
darbuotojos balsas. Moteris aiškina,
kad čia prezidentas R Paksas žai
dė lauko tenisą su J. Borisovu, ne
vieną kartą. Žmrovui aišku, kad ji
neįtaria, kokiu tikslu jos klausi
nėjama. Štai R. Paksas skubiai
išeina iš pastato, jo rankose spor
tinis krepšys, jeigu gerai
įsidėmėjau, jis vilki raudona
striuke. Čia. šioje sporto salėje.
Lietuvos Respublikos prezidentas
Rolandas
Paksas
Rusijos
piliečiui Jurij'ui Borisov'ui
pralošė teniso partiją. Žaidė iš
Lietuvos Respublikos.
Taip tą trečiadienio vakarą pa
sakė vienas televizijos „Spau
dos klubo" dalyvis. Vaizdingai,
taikliai pasakyta, tačiau, žino
ma, visi suprantame, kad ne čia,
teisingiau gal. ne tik čia pralo
šė, tačiau svarbiausia - ne dabar
pralošė, o žymiai žymiai anks
čiau. Tokie sandoriai, kai parduo
dama, išduodama valstybė. Tėvy
nė, paprastai neturi labai kon
krečios datos, juo labiau - valan
dos. Tai procesas, tarsi kokia lė
tinė ir iki šiol nežinoma nepa
gydoma liga, trunkanti jau kele
rius metus. Tas procesas, ta paksizmo, paksogeito liga jau praėjo
Vilniaus mero ir dvi premjeri
nes stadijas, dabar paskutine
— prezidentinė. Viskas! Šį žodį
labai mėgsta kartoti vienas R.
Paksą Konstituciniame Teisme
ginantis advokatas Toliau agonijos pabaiga arba J Borisov'o
paskyrimas prezidento visuo
meniniu patarėju ir skubus jo
atšaukimas iš šių pareigų.
Vienu d a u g i a u a r mažiau...
Pateikiu kai kuriuos tikslius
trečiadienio vakaro magneto
foninius įrašus

J. Borisovas: .Prezidentas pakvie
tė. Pasikalbėjome. Paklausė, kaip
gyvuoja firma, kuri parėmė prezi
dentą, kaip aš pats laikausi. Jis
gavo teismo sprendimą, įsitiki
no, kad man nėra jokių preten
zijų, pateikė daug klau
simų, norėjo išgirsti
mano nuomonę... Tik
man buvo draudžiama
ieškoti kontaktų su
prezidentu, ir aš jų ne
ieškojau. Jis man pa
sakė: .Ateik". Aš atsa
kiau: ,Klausau!'
J. Borisovas kalbėjo
rusiškai ir gudriai
šypsojosi į ūsą.
J.Overlingienė: „Taip. R. Pak
sas pakvietė būti visuomeniniu
patarėju J.Borisov"ą dėl labai
paprastos priežasties. Kadangi
šis žmogus labai padėjo prezi
dentui savo patarimais rinkimi
nės kampanijos metu, prezi
dentas mano, kad ir dabar šioje
situacijoje J. Borisovo patirtis ir
patarimai jam bus naudingi...
Jeigu prezidentas nusprendė
tai daryti, jis viską žino ir, be jokios
abejonės, prezidentas visada
veikia teisėtais metodais".
Ir plati, netikra spaudos ats
tovės šypsena, tarsi koks spjū
vis televizijos žiūrovui į veidą.
R. Paksas: „J. Borisov"as ne tik
finansiškai padėjo man rinki
mų kampanijoje, bet ir savo minti
mis, patarimais. Tada jis neno
rėjo dėl įvairių priežasčių pa
dėti, dabar sutinka kaip visuo
meninis patarėjas patarti kai
kuriais klausimais. Tai todėl."
Žurnalistė: .,Ar nemanote, kad
tai gali būti dar vienas kaltini
mas apkaltoje?"
R. Paksas: „Vienu daugiau ar
mažiau, man atrodo, esmės
nekeičia."
Taip trečiadienio vakarą į
Prezidentūrą
įeinantis R.
Paksas burbtelėjo televizijos žur
nalistei.
Spjūvis L i e t u v a i
Po šio perkūno iš audros debe
sų kupino Lietuvos dangaus
tikrai nublanksta viskas. Net
tai, kad pernai kovo 3 d. raštu
J Borisov'as įvardijo pinigų su
mą, skirtą R. Pakso rinkimų kam
panijai. Tame rašte teigiama,
kad. remiantis 2002 metų bir
želio mėnesį pasirašyta sutarti
mi, J. Borisov'as R. Paksui sky
rė 1 milijoną 105 tūkstančius
JAV dolerių. Už tai š.m. kovo
mėnesį rėmėjas J. Borisov'as iš
R. Pakso reikalavo: prezidento
patarėjo rango, generolo laip
snio, sraigtasparnių bendrovės
„Helisota" sužlugdymo, per dvejus
metus - kelių ordinų...
Nublanksta net pasiūlymai
atsilyginti Seimo nariams, jei
gu per surengtą prezidento ap
kalta jie balsuotų prieš Rolan
do Pakso nušalinimą. ..Šią minukelta į 3 psl.
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Vaiva TOD Moderis
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Penktadienį, kovo 26 dieną,
Buffalo Grove miestelyje, toliau
nuo gausiai lietuvių gyvenamų
vietų, L'Ermitage r e s t o r a n e ,
buvo surengtas žurnalo „Vai
va", leidžiamo New York'e, mo
delių konkursas. Jo idėja, ren
gimas— žurnalo savininkės
Vaivos Zarobos. Nedaug kas
ryžtųsi
mažai
žinomame
m i e s t e surengti tokį netra
dicinį renginį, neužtikrintas,
nežinodamas dalyvių, žiūrovų
gausos. J u k už viską reikia mo
kėti...
Kaip ten bebūtų, renginys
įvyko. Nors į pagalbą atėjo
„Amerikos lietuvis", ALTV bei
m ū s ų „Bičiulystė" („Draugo"
administracijai padedant, įstei
gusi vertingus prizus), viso
modeliuotojų (Lietuvoje vadi
n a m ų manekenėmis), susi
rinko tik... aštuonios. Matyt,
Vaiva Zaroba
kol kas, pas mus nėra popu
liarūs tokie konkursai, juolab,
vių kompozitorių dainų.
Žilvinas Bubelis.
kai prizai ne tūkstantiniai...
Iš kitos pusės, išskyrus
Bet grįžkime į konkursą, pa
Willowbrook, k u r dar nueiti
vadintą „Vaiva Top Model".
lietuviams, mėgstantiems pa
Komisiją, kurios darbe buvau
šokti, pavakaroti jaukioje res
pakviesta dalyvauti, sudarė:
torano aplinkoje, nors retsy
Ilona Čepaitė
(„Žaltvykslės"
kiais pasilinksminti, panašiai,
režisierė), Giedrė Vaičekaus
kaip Lietuvoje? — Nėra kur. Ir to
Vyto Geručio nuotraukoje iš kairės: pirmoje eilėje Irina Donašaitis, Vaiva Zaroba, Giedrė Vaičekauskaitė, antroje eilėje
kaitė (rūbų dizainerė), Bronius
dėl nieko nestebina, kad lanko
Abrutis („Amerikos lietuvis"),
stovi: Tadas Dunčia, Ligija Tautkuvienė, Ilona Čepaitė, Rasa Džiugaitė, Arvydas Reneckis, Ingrida Barciauskaite,
masi lenkų, rusų restoranuose...
REDAKCIJA
Arvydas Reneckis (ALTV),
Renginį papildė jau senokai iš
Rasa Lukošiūtė, Bronius Abrutis, Gintaras Jocius, Asta Čepulytė, Greta Baužaitė. Asta Bareikienė.
T a d a s Dunčia (radijas „Sa
Lietuvos išvykęs, buvęs „Okta
LIGIJA TAUTKUVIENĖ
nebuvo pilna. Šio restorano
vas"), Gintaras Jocius (daili
vos"
dainininkas
Žilvinas
Bu
redaktorė
filmų prodiuserio Zef London Moteris turi sumanymų su
„Vaivos Top Modelio" konkurse
rusakalbiai savininkai, prieš
n i n k a s , forografas) iš New
belis,
šauniai
padainavęs
lietufoto bandymuose filmui „Viva rengti dar ne vieną panašaus
dalyvaudami „Amerikos lietu
dvi dešimtis atvykę iš „plačio
York'o, Irina Donašaitis (rūbų
STEFA TAMOŠEVIČIENĖ
City". Kuriai iš jų nusišypsos turinio renginį labiau lietuvių
vis" ir ALTV, jau iš anksto buvo
sios tėvynės" , sukūrė pakanka
žurnalistė
dizainerė) bei restorano šei
laimė — sunku pasakyti. Bet. lankomose ir pamėgtose vieto
išrinkę savo „Top modelius".
mai jaukią aplinką, sukvietė
mininkų m a r t i I r i n a Tatkaip sakoma, viltis miršta se. Palinkėkime jai sėkmės.
Komisija geriausiai įvertino 24
gerus muzikantus. Virtuvė
VYTAUTAS VISOCKAS
jevskaja.
žurnalistas (Lietuva)
paskutinė...
Mūsų žmonės mėgsta įvairius
metų Rasą Lukošiūtę, skyrusi
gamina gerą, skanų, m u m s ,
Merginos demonstravo tris
Kiekviena mergina buvo ap renginius — vieni tik liaudišką
jai pirmąją vietą. Mergina tapo
atvykusiems neseniai iš Lie
kolekcijas, pagal kurias komisi
Dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS
dovanota firmos „Allways with muziką, kiti — klasikinę. Vieni
„Vaivos Top Modelio" konkurso
tuvos, labai pažįstamą maistą.
ja turėjo, vertindama 8 balų
psichologas
Flowers" gėlių puokštelėmis. mėgsta baletą, kiti — operą,
nugalėtoja. Jai atiteko restora
Silkė su grybais ar pomidorų
sistema, atrinkti geriausių mo
Merginų šukuosenomis rūpinosi treti — komedijas, parodijas.
no „L'Ermitage" įsteigtas ver
padaže,
„Kijevo"
kotletai,
Dr. DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ,
deliuotojų (manekenių) penke
firmos „Ingantė" savininkė.
Kaip sakoma, dėl skonio ne
korespondentė
tingas prizas — video apa
viščiukai „Tabaką", blyneliai
tuką. Kriterijai buvo maždaug
Konkursą vedė Vaiva Zaroba. reikia ginčytis. Todėl ir tokie
r a t ū r a , dail. Gintaro Jociaus
su raudona ikrą ir t.t. Todėl
tokie pat, kaip ir kituose pa
ZITA LENKAITĖ — MASLEY
Vardan tiesos reiktų pasakyti, renginiai turi teisę būti mūsų
paveikslas, jos nuotraukos pa
nenustembu, sužinojusi, kad
našiuose konkursuose. Daugu
korespondentė
kad toje aplinkoje lietuviškas lietuviškoje visuomenėje. Žmo
puoš žurnalo „Vaiva" viršelį.
čia lankosi lietuviai, ypač
ma merginų, moterų, dalyvavu
konkursas buvo lyg svetim nės atsirinks.
Rasai teko ir mūsų „Bičiu
gyvenantys šiaurinėje didelio
ALGIRDAS VITKAUSKAS
sios konkurse, stokojo tokių
kūnis, įmestas į svetimą terpę,
Didelė ir erdvi restorano
lystės" vertingas „Marshall
miesto pusėje. Čia groja geri
korespondentas
renginių patirties, kai kurioms
ką pripažino ir pati renginio „L'Ermitage" salė, galėjusi tal
Field's" dovanų sertifikatas bei
muzikantai, dainuoja lietuvis
trūko choreografinio pasirengi
Dailininkas, fotografas Gintaras
RAMINTA VOSYLIŪTĖ
metinė „Bičiulystės" prenu organizatorė Vaiva Zaroba. pinti žymiai daugiau žiūrovų.
mo — vaikščiojimas podiumu turi
korespondentė
Jocius
merata. Vos vienu tašku nuo jos
savų reikalavimų. Trūko gero,
Rasa studijavo užsienio kalbas.
atsiliko 26 m. Rasa Džiugaitė,
ALVIDA GUDĖNIENĖ
r y š k a u s apšvietimo. Manau,
Puikiai moka suomių kalbą (tobu
irgi apdovanota „Bičiulystės"
SKAITYTOJŲ
kosmetologe
dėl šios priežasties nukentėjo
prenumerata. Tokią pačią mū
linosi Suomijoje). Šiuo metu
ANKETA
kai kurių merginų įvertinimai.
EDVINAS GIEDRIMAS
sų dovaną laimėjo ir „Amerikos
dirba modelių agentūroje ..Ellite".
Be trijų, jau anksčiau matytų
www.Lithuanet.com
lietuvio" išsirinkta nugalėtoja
Galvoja, kad po šio konkurso
kolekcijų, kurias sukūrė Vaiva
BIČIULYSTĖS redakcija,
— 25 m. Asta Bareikienė, beje
niekas nepasikeis jos gyvenime .
Zaroba, dizainerė Kuchalskienė
ADOMAS TAUTKUS
siekdama sužinoti skaity
apdovanota ir ją rinkusio laik
dizaineris
Turi
draugą, su kuriuo buvo
iš Šiaulių ir Kęstutis Lekeckas
tojų nuomonę, prašo daly
raščio specialiu prizu. ALTV
iš Vilniaus, dar buvo pademon
pažįstama, kai dar abu gyveno
savo
nugalėtoja
išsirinko
JONAS KUPRYS
vauti apklausoje ir atsakyti
struota ir vietinės dizainerės
Mažeikiuose.—Daryk,
ko
ir
techn. vadovas
aukščiausią ir vyriausią am
j
klausimus:
Irinos Donašaitis pavasario
nejmanoma
padaryti!—
teigia
žiumi, 29 m. Ingridą Bar
1. Kurios temos Jums labiau
kolekcija. Beje, šios moters dar
Rasa. Ir priduria —Labai džiau
ciauskaite, kuriai atiteko ir
bai 2003 metais „Marshall
siai patinka? Pabraukite.
giuosi gavusi „Bičiulystės" pre
žiūrovų prizas.
Field's" buvo pripažinti, kaip
Asta Bareikienė: — Niekada
Rasa Lukošiūtė
Telefonas pasiteirauti:
LIKIMAI, PSICHOLOGO
numeratą. Aš net nežinojau, kad
Visos merginos dalyvaus
geriausi tarpe kitų dizainerių.
nesakyk niekada... Čia atėjau
773-585-9500.
ŽVILGSNIU, LIETUVA, TĖ

įciulyste

yra toks laikraštis..."

demonstruoti madas, o patekau

SPORTAS

j konkursą".

AMBASADOS TAURĖ
ČIKAGOJE
Kouo 2D d Wasrr\gton'e surengta
me

krepšinio turnyre
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Lošimas ...
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n u t ę a š turiu tris faktus. Trys
Seimo nariai patvirtino, jog iš
tiesų jiems buvo siūloma už pa
l a n k ų balsavimą dėl prezidento
a p k a l t o s t a m tikrų lengvatų
vienmandatėse apygardose", —
antradienį žurnalistams sakė
Seimo Etikos ir procedūrų ko
misijos pirmininkas Algiman
t a s Salamakinas.
Nublanksta net prezidento R.
Pakso melas, kad iš „Alitos" pri
vatizavimo bylos, kurią jis ne
teisėtai laikė tris savaites Pre
zidentūroje, „išimta trylika do
kumentų, kuriuose yra infor
macijos apie aukštų valstybės pa
reigūnų veiksmus, įtakojant ak
cinės bendrovės „Alita" privatiza
vimą, kad medžiagose yra doku
mentų, kuriuose trūksta lapų" (iš
R Pakso spaudos konferencijos).
Tai melas, kurį panelė aukšti ge
neralinės prokuratūros darbuoto
jai. Prieš šį perkūną iš audros debe
sų kupino Lietuvos dangaus nu
blanksta ir operatyvines paslaptis
atskleidusio buvusio VSD dar
buotojo A. Sereikos įžūlus, iššau
kiantis atėjimas dirbti į preziden
tūrą. Kaip dabar matome, tai buvo
repeticija prieš atsidėkojimą žy
miai stambesniam penktosios kolo
nos karininkui Šį liesą viščiuką
ir Seimas, ir lietuviškoji visuomene
šaip taip ,,suvirškino", gal „suvirš
kins" ir kresną rusišką vanagą?
Po viso to, kas įvyko trečiadienį,
net prezidento buvusio patarėjo na
cionalinio saugumo klausimais
(!) R. Ačo nuslėptas teistumas vieni niekai. Pasirodo, 1994 metais
šis „greičio mėgėjas" buvo teis
tas kaimyninės Baltarusijos liau
dies teismo už traktorių kontra
bandą; gelbėti jį bandė t a d a Po
licijos departamento kriminali
nės policijos komisaras, dabar
prezidento patarėjas Visvaldas
Račkauskas. Blogiausia, kaip sako
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, kad šį faktą nuslėpė. O
juk galėjo pasigirti bandęs pa
kenkti nekenčiamam Lukašen
kos režimui, taip būtų buvę žy
miai saugiau ir jam, ir Lietuvai.
Po viso to nesinori prisiminti
net R. Paksą Konstituciniame
Teisme atstovaujančių advoka
t ų pokštų, kai jie bandė nuša
linti visą Konstitucinį Teismą, o
kai nepavyko — Lietuvių kalbos
institute jie aiškinosi formuluo
tės „sąmoningai leido suprasti"
prasmę. Buvo skanaus juoko, kai
Konstitucinio Teismo pirminin
kui jie įteikė prašymą, kuriame
iš karto parašė, kad teismas šį
prašymą atmetė, nors to pra
šymo svarstymo dar nebuvo.
Kai trečiadienį išgirdau apie
J.Borisovo pakvietimą į Pre-

zidentūrą visuomeniniu patarė
ju, kurį laiką negalėjau tuo pa
tikėti, o kai patikėjau, išties pa
sijutau kaip apspjautas. Pirmą
kartą politinio veikėjo spren
dimą priėmiau taip asmeniš
kai. O kai po kelių valandų ra
dijas ir televizija pranešė, kad
vis dėlto, prezidentas savo
sprendimą atšaukė, nė kiek
nepalengvėjo. Paskyrė atšaukė
- dabar neturi jokios reikšmės.
Kas valdo Lietuvą?
Tai kas gi įvyko? Žengtas iš
tiesų mūsų nacionaliniam sau
gumui pavojingas žingsnis. Į ne
tikrą žingsnį atgal galima ne
kreipti dėmesio, ką dabar apie
tai bekalbėtų R. Pakso gelbėji
mo versiją tą trečiadienio naktį
kūrę AMedalinskas, antiparlamentinių mitingų įkvėpėjas profe
sorius R Pavilionis ir keli kiti. O
kol buvo žinomas tik žingsnis į
priekį, politikai kalbėjo labai su
sirūpinusiu baisu „Tokie veiksmai
veda prie pražū^^^^mm^mm
ties mūsų valsty
bę, ir aš labai rim
tai pradedu galvo
ti, ar nereikėtų
gydytojų konsi
liumo dabartinei
R Pakso psichi
kos būsenai iš
tirti" (liberalcentristas E. Masiu
lis). „Dar vienas
įrodymas, kad J. *"™™"'"™^^™
Borisov'as turi stiprią įtaką
prezidentui. Kyla klausimas,
kas valdo Lietuvą? Tai arba prezi
dento agonija, arba diktatūros
pradžia" (socialdemokratas A.
Sakalas). „Nejučiom susimąstai,
o koks gi bus kitas žingsnis?"
(socialliberalas A. Skardžius;.
P l u m p r o t i s a r išdavikas?
Štai ką reiškia apkaltos metu
nesustabdyti neprognozuojamo
arba numanomų jėgų valdomo
prezidento įgaliojimų! Rytoj į Pre
zidentūrą gal bus pakviestas koks
Kikalašvilis, o gal Daktaras. No
rėčiau pateikti ilgoką žurnalis
to Rimvydo Valatkos pasisa
kymą televizijos laidoje, kurioje
dalyvavo ir pats J. Borisov'as. Man
regis, niekas tomis pirmomis
akibrokšto valandomis nepasa
kė tiksliau ir teisingiau:

šis: tai padarė valstybės išdavi
kas. Be abejo, Lietuvai dabar atei
na liūdnos dienos, NATO šitai tu
rėtų įvertinti. Tiesa, mūsų istorijo
je, deja, taipjau yra buvę.
1940 m. birželio 15 d. Lietuvos
valdžiai patarinėjo Sovietų Są
jungos pilietis Dekanozov. Da
bar, deja, pragyvenę 14 metų lais
voje valstybėje, turime panašų
atvejį. Tik dabar reikėtų kalbė
ti ne apie mūsų valstybės vado
vą, kuris diskreditavo save tiek,
kad daugiau jokios valstybės va
dovas tiek savo valstybės ir sa
vo posto nediskredituos. Aš pra
dedu galvoti, jog statistika Lie
tuvoje meluoja. Kodėl? Skel
biama, kad Lietuvoje yra 82
proc. lietuvių. Mano giliu įsiti
kinimu, lietuvių Lietuvoje yra
ne daugiau kaip 45 procentai,
nes, priešingu atveju, toks vals
tybės vadovas būtų išlėkęs iš
savo posto po 5 dienų, o jis dar
laikosi 5 mėnesius. Ant jų daro
^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ š... ir d a r
tapšnoja,
o
jie įsivaizduo
ja, kad šo
koladą dalija.
Atvejis liūd
nas, bet. ko ge
ro, kaip sako
Rasa Juknevi
čienė, nėra to
blogo.
kas
neišeitų
į
^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ™ gera. Šiandi
eninė P. Gražulio. A. Terlecko
reakcija rodo, kad pirmiausia
aptapšnoti pasijuto tie, kurie 5
mėnesius neaišku kodėl gynė prezi
dentą, dirbantį prieš Lietuvą".
N ė r a to blogo...
Ir iš tiesų, dabar sunku įsivaiz
duoti Seimo narį. kuris nebal
suotų už R. Pakso apkaltą. Jį
rėmusieji — Vyt. Einoris. Alf. Ma
caitis. Jonas Lionginas. Myko
las Pronskus. Kazimiera Pruns
kienė pakeitė savo nuomonę,
pats girdėjau. O kaip pasijuto
R. Pakso surengtų susirinkimų
dalyviai, bučiavę nešventus pa
veikslėlius Telšiuose. Raseiniuose.
Kaune, Šiauliuose, Alytuje. Vil
niuje ant Tauro kalno, prie Sei
mo ir Prezidentūros?.. Niekinę ir
stumdę moksleivius už tai. kad
jie nepakenčia klastos ir melo?
Tokios informacijos dar netu
riu. Norėčiau pamatyti trumpare
gių sovietmečio politinių kalinių,
prezidentūroje garbinusių R.
Paksą. veidus. Kokį dabar jie per
skaitys pareiškimą? Ir ko jis bus
vertas? Išbalusį profesoriaus R.
Pavilionio veidą šįryt mačiau:
kaip ir R. Paksui. jam nėra kur
trauktis, tad šiarKueninis atsiribo
jimas netikras, kaip ir visos jo kalbos.
Nesu toks naivus, kad manyčiau,
jog ..visuomeriinis prezidento pa
tarėjas" visus lietuvius pavertė

„Nesu poli
tikas, todėl net
nebandysiu
nieko vynioti į
vatą".

„Nesu politikas, todėl net ne
bandysiu nieko vynioti į vatą.
Kas galėjo priešiškos Siaurės
Atlanto Aljansui valstybės Ru
sijos karinio pramoninio komp
lekso atstovą paskirti NATO vals
tybės vadovo patarėju? Varian
tai du. Žemaičiai turi gerą. bet
sunkiai į lietuvių kalbą išverčia
mą žodį plumprotis. Tas žmogus,
apie kurį kalbu šitą žodį supranta.
mes iš vienos kalbinės grupės.
Bet plumprotis - tai geriausiu
atveju Man regis, tikresnis atvejis

lietuviais, bet tikiu - dabar Lietu
voje jų daugiau negu 45 procen
tai. Tačiau dėl P. Gražulio ir A.
Terlecko R. Valatka apsiriko: jie ne
pasikeitė, o ATerleckas tapo gal net
agresyvesnis ir aklesnis. Atrodo,
kad jis bus vienas aktyviausių
protestuotojų prie Seimo lemia
mą valandą. Malonu, kad Ame
rikos lietuviams nereikia „atsi
versti", nes beveik visi jūs, kaip
skelbia jūsų statistika, atsisukę
veidu į Lietuvą, ne į „visuome
ninį prezidento patarėją".
Atgaila n e a t g a i l a u j a n t
Šį rašinį užbaigsiu išklausęs R.
Pakso kreipimąsi į „brangius
Lietuvos žmones". Visą dieną
visi to kreipimosi nekantriai
laukėme. Atsistatydins? Neatsis
tatydins. O jeigu neatsistaty
dins, kaip išsisuks iš tokios
beviltiškos padėties? Sklandė
gandai, kad yra du kalbos vari
antai, vienas su žodžiu .atsista
tydinu". Naktį ir dieną katkevičiai
suko galvas, kaip šiame liūne
neleisti nuskęsti beviltiškai į jį
įklimpusiam... (šioje vietoje norėtų
si pavartoti tą R Valatkos ištartą
žemaitišką žodį, tačiau aš esu
dzūkas ir žemaitiškai nemoku)
formaliai vis dar Lietuvos
Respublikos prezidentui. Jis
vis dar jiems reikalingas. Ko
dėl? Daug norite! I šį klausimą
šiandien vienareikšmiškai neat
sako ne vienas politikas, nė vienas
politologas. Daug nežinomųjų.
Uždanga šiek tiek praskleista bet
labai nežymiai. Jau pripažįs
tama, kad „visuomeninis pata
rėjas" prezidentui darė „didžiu
lį" spaudimą. Kokį spaudimą Lie
tuvos prezidentui gali daryti Ru
sijos pilietis, buvusios sovietų
armijos karininkas, Rusijos ka
rinio komplekso milijonierius?
Nesako. Neprašo pagalbos. Ko
dėl? Beje, tam milijonieriui pa
skirtas namų areštas. Lindės jis ne
savo dvaruose Trakų rajone, o Žvė
ryne, tikriausiai ištaigingame bt *e.
ir rašys apie R. Paksą knygą, ki ri
jau pradėta. Galima neabejo i.
turi ką papasakoti šis patarė
jas; išleidęs ją susigrąžins bent
dalį veltui (?) iššvaistytų milijo
n ų Sunku įsivaizduoti, kad toje
knygoje nesugebėjęs išsilaikyti
prezidentas atrodytų patraukliai.
O štai ką tik girdėtame kreipimesi
..didelį spaudimą prezidentui"
dariusio J. Borisov'o gailimasi:
ir jo, ir jo šeimos, ir jo įmonės.
Atgaila neatgailaujant, nieko
aiškesnio nepasakant, bandymas
sugraudinti. Agonija tęsiasi.

DĖMESIO
Alsirado Vaidov^ r5my
savininkai, gyvenantys
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dirbau prekybos agentu ir tuo pat
metu laikiau egzaminus leidimui
mokytojauti
aukštesniojoje
(lietuviškais terminais tariant
— vidurinėje — Z.M.) mokyklo
je. Tą darau iki šiol. Mano mo
kytojavimo leidimas (sertifika
tas) suteikia teisę mokyti vokiečių
kalbos, istorijos ir anglų kalbos
tuos, kuriems ji nėra gimtoji
(angliškai tokia mokytojo spe
cializacija vadintųsi „English
a s a Second Language" —
Z . M ) , taip pat kompiuterių
priežiūros ir remonto bei Cico sis
temos tinklų eksploatacijos.
Ką bedėstyciau savo mokiniams,
visada jiems papasakoju apie
Lietuvą. Tai darau todėl kad nie
kas apie ją nėra girdėjęs. Praėjo
nemažai laiko, kol, gyvendamas
Houston mieste, ką nors išgir
dau apie kitus, čia gyvenančius
lietuvius. Byrant Sovietų Sąjun
gai, taip atrodo, visi lietuviai
išlindo lyg ylos iš maišo ir vie
n a s kitą kažkaip surado. Po to,
kai suėjome krūvon, nutarėme
s u d a r y t i čia savo Lietuvių
Bendruomenę. Šiuo metu akty
viai dalyvauju šios bendruo
menės veikloje, o be jos dar da
lyvauju Lietuvos Vyčių veiklo-

Dr. Kęstutis A. Trimakas
Piktnaudžiavimas alkoholiu
daugelyje kraštų, kaip ir Lietu
voje, yra problema, tik žymiai
didesnė vyrams, nei moterims.
Iš septynių sūnų, rašiusių apie
savo tėvą, šešetas pažymėjo,
kad jų tėvas turi alkoholio prob
lemų. Pateikiame du atvejus, kai
sūnūs tą tėvo problemą ypač
pabrėžia, kiti atvejai padeda
papildyti bendras išvadas.
Silpnas, bet ramus...
sugebėjęs pasitaisyti
Kastantas pasakoja turėjęs
silpną, lengvai alkoholio vilio
nei pasiduodantį, nuolat išge
riantį tėvą. Laimė, kad pasigė
ręs jis likdavo ramus, netriukšmaudavo, nesibardavo, nesimuš
davo. Norėdamas įtikti vaikams, kar
tais, saldainių atnešdavo (atro
do, tuo metu jo „tėviškumas" taip
tepasireiškė). Jis negalėdavo įtikti
savo žmonai: ji neapkentė alko
holio. Stebina, kad neapkęsda
ma alkoholizmo, ji sugebėjo pa
rodyti kad myli jį. Jos kantrybė
po ilgo, ilgo laiko, pagaliau lai
mėjo. Nors ir turėjo tokią didelę
silpnybę, vyras susiėmė ir pasi
taisė. Pasitaisė taip, jog visiš
kai nustojo gerti. Šią tėvo silp
nybę Kastantas vadina „alko
holizmu", bet, ko gero, tai nebuvo
tikro alkoholizmo atvejis. Ne
svarbu: vienaip ar kitaip tai
buvo abiejų — žmonos ir vyro
didelė pergalė. Ir buvo kam tuo
žavėtis. J a i s žavėjosi jų sūnus.
Kastantas. Jo išvada: „Mano tė
vai buvo reikalingi vienas ki
tam — ne tik sugyvenimui, ne
tik mūsų, vaikų auklėjimui, ne
tik abipusei gyvenimiškai pa
galbai, bet ir vienas kito papil
dymui (...). Aš tėvą pradedu
įvertinti tik dabar, susidurda
mas su svaigalų patirtimi ir
suprasdamas jo pavyzdžio svar
bą mano mąstymui".
Despotas, alkoholikas...
Ir kodėl dar tėvas?
Kitokį įvaizdį Mantui paliko
jo tėvas. Ne žavėtis, ne sekti, bet su
sirūpinti, kad pats tokiu netaptų.
Vėl — tai alkoholio problema, bet
kartu ir savybė, dėl kurios sū
nus tėvą pavadino „despotu".
Žodžiai „alkoholikas", „despo
tas", Mantui reiškė, koks neturi
būti tėvas, ypač kai jis pats
patyrė tai savo kairiu.
Mantas parašė, kad jį nuste
bino mano teigimas: „tėvo vaid
muo vaikui yra lygiai tiek svar
bus, kiek ir motinos" (žr.
Asmenybės raida gyvenime, p.
96), tai, anot jo, „prilygsta vos
ne revoliucionieriaus idėjai". Jis

prisipažino, negalėjęs suvokti
tėvo gerų savybių: „Aš pajėg
davau mąstyti tik apie savo
tėvą (...), apie jo neigiamas
savybes".
Vienintelis geras vaisius iš
Manto patirties su tėvu, buvo
jo rūpestis, kaip netapti savo
vaikams tokiu pat, kaip jo
tėvas. Deja, daug tokių tėvų
sūnų, kaip tik dėl tos patirties
ir tampa labai panašūs į savo
piktus alkoholikus tėvus.
Vietoje tėviško rūpesčio —
alkoholio tvaikas
Ką sūnus patiria iš alkoholiu
piktnaudžiaujančio tėvo? Apie
tėvą rašiusieji studentai taip
pasidalina savo patirtimi.
Gytis užsiminė, kad kai jis
apsisprendė stotį į vienuolyną,
tėvas tuo visai nesirūpino, nes
sirgo „baltąja karštlige", t.y.
labai gėrė. Taigi, geriantis tė
vas nesidomėjo sūnaus ateiti
mi: jis buvo praradęs (jei iš viso
kada nors turėjo) gero tėvo sa
vybę — rūpinimąsi savo vaiku.
Vidmio tėvas buvo „alkoholyje
ieškantis savęs papildymo" —
taip „ieškodamas" paliko „žmo
ną su dviem mažais vaikais".
Taigi, „tesirūpino" tik savimi ir
nerodė jokio atsakingumo, rū
pinimosi tais, kurie labai nuo
jo priklausė.
Lino pastaba tėvui tokia: „Aš
augau, o tu vis dažniau sugrįž
davai išgėręs". Vėliau tėvas vi
siškai išsikraustė. Sūnus skun
dėsi, kad, jį praradus, atsirado
didelė baimė, o jis — tėvas,
visiškai savo sūnaus nebepažįs
ta. Be abejo, linas labai pasigedo
pastovaus, juo besidominčio ir
besirūpinančio tėvo.
Kaributas taip pat prisimena,
kad tėvas „mėgo išgerti [...). Už
tekdavo išlenkti stiklą ir, rodos,
visiškai atsipalaiduoja: eina
ieškoti draugų dar išgerti, o
grįžęs, kaip nerami dūšia ma
lasi (...). Teko pajusti ir fizinę
jėgą"; tikras „vėjo botagėlis".
Pagaliau, tėvui išsikrausčius iš
namų „dingo baimės jausmas,
nukrito įtampa". Tokio tėvo, kuris
tebuvo šeimos ramybės griovė
jas, sūnus nepasigedo.Visuose
šiuose atvejuose pastebime,
kad alkoholiu piktnaudžiavi
mas nėra atskiras, atsitiktinai
prilipęs elgesys, bet artimai sie
jasi su šių vyrų charakteriu:
rastas, pasirinktas, tapęs įpro
čiu ar būdu tvarkytis su aplin
ka, aplinkiniais bei problemo
mis, kurių pati didžiausia —jie
patys sau ir kitiems. Tačiau tas
įprotis ne tik neišgelbsti jų iš

problemų, bet d a r labiau į jas
klampina.
Trumpai pažvelkime dar į Kastanto ir Manto patirtį. Nors
abiejų tėvai piktnaudžiavo al
koholiu, tačiau jų būdai — diametriškai priešingi:
Kastanto
tėvas — ramus, \Ianto — piktai
despotiškas. Dėl to ramumo Kas
tanto tėvas leidosi paveikiamas
artimiausios j a m — žmonos,
teigiama įtaka. Manto tėvas sa
vo despotišku pykčiu nesileido
paveikiamas: k a i p a t s t ū m ė sū
nų, taip a t s t ū m ė ir kitus. Kas
tanto tėvas laimėjo žmonos ar
tumą ir s ū n a u s pasigėrėjimą,
Mar.to — nieko nelaimėjo, tik ne
teko gero. jį palaikančio, sū
naus (ką dar pralaimėjo, Man
tas neminėjo, n e s jo rūpestis —
netapti panašiu į tėvą ).
Glaustai: visi šeši s ū n ū s iš
alkoholiu piktnaudžiavusio tė
vo patyrė: 1» tėviško dėmesio
bei rūpesčio stoką ir 2) prastą
vyro įvaizdį, kurį tik vienas,
žmonos p a g a l b a , p a t a i s ė ir
pats pasitaisė — nustojo gerti.
Išvados
1. Alkoholiu piktnaudžiaujantis tė
vas — prastas tėvas savo sūnui, ypač
del to, kad neparodo asmeninio dė
mesio, tėviško rūpesčio, neretai —
ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai
pasitraukia.
2. Alkoholiu piktnaudžiaujantis tė
vas turi charakterio problemų —
didelį nepastovumą, prasiveržiantį
pyktį, kuris pasireiškia neatsa
kingu ar agresyviu elgesiu, sūnui
sukeliančiu baimę, neapykantą ar
pyktj. Toks tėvas sūnui perduoda
labai prastą, nesektiną vyro įvaiz
dį. Sūnūs reaguoja skirtingai; kai
kurie maištauja ir. net nepastebė
dami, tampa panašūs į piktą tėvą;
yra ir išmintingai iš skaudžios pa
tirties pasimokančių, pasirenkan
čią kitokį, geresnį vyro kelią.
3. Tik toks tėvas, kuris išblaivėja ir
pasitaiso, gali atitaisyti padarytą
žalą. Retais atvejais — tapti sūnui
pavyzdžiu — perduoti iš suklydimo
valingai pakilusio vyro įvaizdį.

Afrikoje!!! J e nori obiirrtt
že*esi lęsmys — 4 p s l

JAV LIETUVIAI

BERME TERVVAY...

ALKOHOLIO UŽGOŽTAS TĖVIŠKUMAS

PJMilBff
je, priklausau 144-ąjai kuopai,
įsikūrusiai Pennsylvania valst.
Buvau mūsų bendruomenės
laikraštėlio „Labas" pradinin
ku ir jį redagavau bei leidau
pirmuosius 5 metus. Houston
LB esu išrinktas į valdybą.
Z.M. Kada atvyko į JAV J ū s ų
protėviai lietuviai?
B.T. Mano seneliai, kurių gyvų
nebuvo lemta pamatyti, atvyko
į JAV apie 1890-uosius. Deja.
iki šiol nepavyko nustatyti vie
tovių Lietuvoje, iš kurių jie bu
vo kilę. Gerai, kad mano paties
tėvai lietuviškai suprato ir
kalbėjo, todėl, būdamas vaiku, tą
kalbą girdėjau ir augau lietu
viškos kultūros įtakoje. Mano
senelių pavardės ir vardai buvo:
Antanas Tirva. vedęs Elizabetą
Brazukas (būtų galima spėti,
kad Elžbieta Brazukaitė —
Z.M.', ir Jakob Barkauckas.
vedęs Mary Veronką.
Z.M. Kaip sužinojot apie savo
lietuvišką kilmę?
B.T. Tai atsitiko , kai buvau gal
6 ar 7 metų amžiaus. Kartą pa
lėpėje netyčia aptikau Tėvų Ma
rijonų leidžiamus žurnalus.
Juose radau pasakojimų iš Lie
tuvos istorijos ir juos skaityda
vau su nepaprastu susidomė
jimu. Aš buvau lyg „užsikre-

Nuotraukoje: Bcrnic Tcrway.
tęs" tais žurnalais, jaučiausi
TIKRU LIETUVIU, juos skai
tydamas, ir tuo didžiavausi.
Kas tik pakliūdavo į rankas (ma
žame miestelyje tos informaci
jos labai nedaug), bet ir ta ma
ža dalis man padėdavo. Mo
kiausi net pradinėje mokykloje,
Mrnnersville miestelyje, kuriai va
dovavo lietuvių kilmės seselės
vienuolės - kazimierietės.
Z.M. Ar mokat lietuviškai? Gal
prisimenat kokių dainų, liau
dies žaidimų nuotrupų?
B.T. Kai augau, vis prašydavau

mamos, kad išmokytų kalbėti
lietuviškai, bet viskas baigda
vosi tuo. kad ii pradėdavo mo
kyti lietuviškai, o užbaigdavo
jau kalbėdama angliškai. Kaž
kada vaikystėje sutikau tokio
pat amžiaus DP palikuonį, ir
niekaip negalėjau atsistebėti,
kad tas vaikas gerai galėjo kal
bėti tiek lietuviškai, tiek angliškai,
tiek vokiškai. Mes ir dabar
tebesam draugai, nors jis pats
gyvena New Jersey valstijoje
Z.M. Jus leidžiate internetinj
žurnalą ..Libas". Supažindinkit*'

su juo mūsų skaitytojus.
B.T. Prieš 7-erius metus sugal
vojau, kad būtų įdomu leisti
tokį žurnalą, todėl nutariau pa
bandyti. Įdomiausia, atradau
žmonių, kurie galvoja, kad ma
no žurnalas yra įdomus, ir jį
užsisako. Žurnalo turinį keičiu
kas mėnesį. Į jį dedu įvairiau
sią medžiagą, netgi tokią, kuri
nėra Lietuvai ar lietuviams pa
lanki. Taip, už tai man kliūna,
bet žmonės turi matyti teisybę
tokiame pavidale, koks yra iš
tikrųjų, ir nebūtinai tokiame,
kokiame jie pageidautų. Tiems, ku
rie norėtų užsisakyti Bernard
Tervvay elektroninį - žurnalą:
labas-subscribe@yahoogroups.com
Nemokamas. Bernie pasirašo
— Bemard aka Linksmas Grybas)
Z.M. Vienas Jūsų sūnus pava
dintas Vytauto vardu. Tas var
das amerikiečių visuomenėje
skiriasi nuo įprastai skam
bančių vardų, kaip pvz. John.
Niek, ar Harry. Ar jam kyla ar
kilo kokių nors problemų mo
kykloje ar kur kitur 0
B.T. Vytautas — tai vardas, ku
rį įsimylėjau nuo tų laikų, kai
vaikystėje pradėjau skaityti
straipsnius apie Lietuvos isto
rija. Tuo metu prisiekiau sau—
jei vesiu ir susilauksiu sūnaus.

jį būtinai pavadinsiu Vytautu.
Žmona korėjietė labai sunkiai
susitaikė su tokiu mano spren
dimu, bet ilgainiui jai patiko.
Sūnui tikrai iškyla problemų su
vardu dėl to, kad beveik niekas
jo neištaria, ypač mokytojai. Aš
visada tokiais atvejais juos
taisydavau, o mano sūnus nuo
to jausdavosi labai nepatogiai.
Pataisiau mokyklos direktorių
net tuo metu, kai jis teikė m o 
kiniams apdovanojimus, ypač
kai tikrai „nusitarė". Atsipra
šau, bet, mano nuomone, tokio
lygio renginyje direktorius tu
rėtų sužinoti ir išmokti, kaip
teisingai ištarti mokiniu var
dus! Netgi dabar, praėjus tiek
laiko, kai tik išeina kalba, ma
no sūnų jis vadina tik _V". ne
bent pasistengia, kai šalia esam
su žmona, kuri visada pabrėžia,
kad sūnaus vardas Vytautas.
Sūnus man pasakojo, kad kar
tą, kai jis buvo parduotuvėje
Fort Wayne mieste, Indianos
valstijoje, netoli nuo ten, kur jis
dabar gyvena, pardavėja, pasi
žiūrėjus į jo kreditinę kortelę.
teisingai ištarė jo vardą. Js
buvo iš Baltarusijos
Craila. bet mano sunūs, prie
šingai nei aš. yra tikri ameri
kiečiai ir nerodo jokio suskio

mėjimo nei e n t u z i a z m o Lie
tuva ar lietuviška kilme.
Z.M. Kokia J ū s ų nuomonė apie
lietuvius, kurie paskutiniuoju
metu vis dažniau emigruoja į
šią šalį? Ar daug jų teko sutikti 0
B.T. Houston bendruomenė yra
be galo maža. Joje turim tik ke
letą neseniai atvykusiųjų iš
Lietuvos. Su j a i s visais daugiau
ar mažiau bendrauju ir įsitiki
nau, kad tai įdomūs, protingi.
išsilavinę žmonės. Norėčiau su
kai kuriais iš jų ir ilgiau bei iš
samiau pabendrauti, bet. deja,
susitikimai vyksta tik
kelis
kartus per m e t u s , ne taip jau
dažnai. Man t a i p miela išgirsti,
kaip jie kalba savo gimta lietu
vių kalba. :r man patinka jų
požiūris i darbą šiame krašte.
Z.M. Gal dar norėtumėte ką
nors pridėti prie savo pasakoji
mo, gal k.i nors praleidau. Jusi;
klausinedama.
B.T. Dėkoju už tai. kad man buvo suteikta galimybe dalyvauti
ir išreikšti m i n t i s tokiame
mušu pokalbyje. As didžiuojuo
si, kad esu lietuvis, ir kimi tik
liu. pasakoju apie savo kilmes
salį, JOB istorija, kalbą, muzika ir
bet ką. — tik man pačiam
žinomą.
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Lietuvis lietuviui — vilkas?
Akvilė Verbliugevičiūtė

atsargesne ir stengsis išvengti
lietuvių draugystės.
Šeimininkė — lietuvė
Deerfield'e, darbo ieškoti atva
žiavusi. Aušra ir jos trys draugai,
neturėp kur apsistoti, tad per irrternetą ėmė ieškoti nuomojamo
buto ar kambarių. Mergina sako,
kad studentams, atvykusiems j
JAV, nėra paprasta susirasti gy
venamą vietą, nes niekas nenori

Praėjusią vasarą praleidusi Ame
rikoje, Deerfield'o miestelyje (ne
toli Čikagos), studentė iš Lietu
vos Aušra Junevičiutė suprato
karčią tiesą: lietuviais pasitikėti
neverta. Nukentėjusi nuo savo tau
tietės Eurikos, Amerikoje gyve
nančios jau septynerius metus,
šiandien Aušra su nuoskauda
sako, kad kitą kartą bus kur kas

nuomoti buto vos keliems mėne
siams, be to, reikia mokėti užsta
tą, o jo studentai iš Lietuvos netu
rėjo. Internete jiems pavyko rasti
skelbimą — buvo siūloma išsinuo
moti kambarį dideliame name.
Aušra apsidžiaugė, sužinojusi, kad
namo savininkė - lietuvė. Rodos,
iš pradžių apsidžiaugė ir pati nuo
motoja Eurika, sakydama, kad
jai bus malonu gyventi su tė
vynainiais. Šeimininkės kelianukelta į 5 psl.

Gardžiausias alus iš Lietuvos.

Visur ieškokite tik Kalnapilio!
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Kalendorius

LIAUDIES IŠMINTIS
balandžio

Vardadieniai k o v o 3 0 d —
balandžio 6 d .
A n t r a d i e n i s , kovo 30 d.
Ferdinandas, Gvidonas, Kernius.
Medą, Rusnė, Virmantas.
Trečiadienis, kovo 31 d.
Benjaminas, Ginas, Gina, Josmilas, Kornelija.
Ketvirtadienis, balandžio 1 d.
Dainora, Teodora, Teodoras,
Rimgaudas.
Penktadienis, balandžio 2 d.
Elona, J o s t a o t a s , J o s t a u t ė ,
Pranciškus, Pranas, Žygintas.
Šeštadienis.balandžio 3 d.
Kristijonas, Ričardas, Rim
taute, Vytenis
Sekmadienis, balandžio 4 d.
Algaudas, Ambraziejus, Egle,
Izidorius.
P i r m a d i e n i s , balandžio 5 d.
Irena. Rimvydas. Vincentas,
Zenonas, Žyginte.

mėnesiui

Jei balandžio mėnesį šlapia,
vasarą bus daug grybų.
Jei balandžio pradžioje sauiė
šviečia nuo pat ryto, dar ilgai išsilai
kys geras oras. Pavasaris per anksty
vas-vasarą bus daug darganotų
dienų.
Pirmasis balandžio mėnesio
lietus — aukso vežimo vertas.
Jei balandį dangumi plaukia mėlyni
debesys - bus šilta, bet lis.
Jei balandžio mėnesį iš beržų
bėga daug sulos, vasara bus
lietinga.

Kalendorius

— Ar gali išgerti stiklinę degtinės?—
klausia amerikietis ruso.
— Galiu, tik reiktų rauginto agurkėlio
užkandai.—atsako rusas.
— Ar gali — dvi stiklines?
— Reikėtų dviejų agurkėlių.
— Ar galėtum išgerti 10 stiklinių?
— Ko gero...
— Ar galėtum išgerti 100 stikli
nių?
— O, ne! Tiek daug agurkų
mano skrandis nesutalpintų!

SVEIKATA
Pirmoji pagalba
nudegus

mišiniu

svogūnų.

tepkite

Gautu

nudegusias

vietas. Taip gydant nudegimus,
žaizdos

nepūliuos,

greičiau

Tris vidutinio dydžio svogūnų
galvutes

užpilkite

stikline

augalinio aliejaus ir jas pake
pinkite. Atvėsintu mišiniu tepkite
nudegusias vietas.

Nors dar nėra varnalėšų, tačiau,
kaip sakoma - ne laikas šunis
kai

eini

medžioti.

Pasiruoškite visokiems netikėtu

10Og sviesto pakepinkite 10Og
susmulkintų

Gydymasis varnalėšomis

lakinti,

Gydymasis svogūnais

užgis.
Antradienis, balandžio 6 d.
Dangirutis, Oeiestmas, G e n a r das. Sietas, Vilimas, Žilvine.
Žintautas.

NORI VERK. NORI JUOKIS

mams iš anksto.
Keturis valgomuosius šaukštus
susmulkintų sausų didžiosios var
nalėšos šaknų užpilkite 4 stikli
nėmis vandens. Leiskite nusisto
vėti 20 minučių, po to antpilą nukoškite.

Jį

(santykiu

1:4)

sumaišykite su sviestu ir gauta
mase tepkite nudegusias vietas.
Ant nudegusių vietų dėkite ką tik
sutarkuotų didžiosios varnalėšos
šaknų tyrelės ir apriškite bintu.

KOVO 30 d.

BICIULYS

SVEIKATA (3)

ANTROJI SVEIKATOS SĄLYGA - MITYBA (3)
Gyd. Felicija Jančiukienė
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Kūną sudaro ląstelės, turin
čios dvi angas"; viena pritaikyta
mitybai (imti maistui), o kita —
šalinti. Tarp šių dviejų angų
vyksta ląstelės gyvenimas. J e i
sutrinka šalinimas, ląstelė žūs
t a Toks yra idealus ir paprastas gyvo
organizmo modelis. Žmogaus or
ganizmą sudaro milijardai ląs
telių, kurių veiklos pagrindas
toks pat: ląstelių šalinimo su
trikimai sukelia ligas ir mirtį.
Sutrikus šalinimo funkcijai, or
ganizmas pradeda nuodytis (autotoksikacija). Tai - baisiausias
mūsų sveikatos priešas. Dėl jo
atsiranda bemaž visos ligos, ka
dangi -jų pradžia yra užnuodytas
kraujas. Pažeidžiama širdis, ke
penys, inkstai, s ą n a r i a i ir
arterijos.
Senovės išminčiai — jogai, egip
tiečiai, tibetiečiai j a u senų seno
vėje žinojo esminę tiesą: storoji
žarna privalo būti tvarkinga,
jei nori būti sveikas.
Sveikatą griauna n e t i n k a m a mi
tyba, ypač— patiekalai su krak
molu (miltiniai, gausiai prisotin
ti sviesto ir cukraus, pakaito
mis su daug baltymų turinčiais
produktais: mėsa, dešra, gelto
nu sūriu, pieno p r o d u k t a i s ,
kiaušiniais). Visi šie produktai
storojoje
žarnoje
palieka
nuosėdų. Tose nuosėdose g a u s u
bakterijų, išskiriančių nuodin
gas medžiagas — toksinus. Jie per
žarnos sienelę patenka į krau
ją, pasklinda po visą organizmą
ir sukelia ligas. Kaupdamosis
storosios žarnos raukšlėse, nuo
sėdos sudaro akmenis, sukę-
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1i a n č i u s
puvimą
ir
rūgimą. Šių
procesų
nuodingi
produktai
s u k e l i a
organizmo autotoksikaciją —už
teršimą. Viena iš daugelio autotoksikacijos priežasčių — vi
durių užkietėjimas. J e i g u jis
t r u n k a 24 ar net 32 valandas —
organizmui problema.
Nesveikos storosios žarnos po
žymiai: vidurių pūtimas, užki
etėjimas, dujos; juodos apnašos
a n t dantų; ant liežuvio — bal
tos, pilkos ar gelsvos apnašos;
dėmių, karpų a n t kūno atsira
dimas; n e m a l o n u s k v a p a s iš
burnos; priepuoliniai galvos
s k a u s m a i ; padidėjęs jautru
mas, niūrios mintys. Tai — autotoksikacijos simptomai.
Dėl vidurių užkietėjimo užnuo
dijamas kraujas. Daugelis ligų
plinta per skrandį. Viena daž
niausių vidurių užkietėjimo
priežasčių — labai kaloringas,
mažais kiekiais maistas. Dėl ne
tikusio įpročio — malšinti alkį
sumuštiniu bei a r b a t a ar kava,
storojoje žarnoje susidaro labai
mažas kiekis išmatų. Tai keletą
dienų neskatina tuštintis.
Kita vidurių užkietėjimo prie
žastis — valgymas per dideliais
kiekiais. Tyrimais įrodyta, kad
žmogus suvalgo trigubai— pen
keriopai daugiau nei būtina jo
organizmui. Kai persivalgoma
ir ne visi produktai įsisavina
mi, dalis maisto ima pūti. Vyks

t a n t šiam procesui, atsiranda
pelėsis. J o sporas kraujas sklei
džia po visą organizmą. Sporos
įsikuria silpniausiose kūno vie
tose. Prasideda negalavimai,
susergama sąnarių uždegimais.
Puvimas storojoje žarnoje su
kelia nemalonų kvapą, sklin
dantį iš burnos. Jo neatsikra
tysi nei dantų valymu, nei bur
nos skalavimu Spuogai, egzemos,
šunvotės, atsirandančios cistos,
navikai — organizmo apsinuo
dijimo pasekmės. Mūsų orga
nizmo švara — sveikatos ga
rantas. Švarus organizmas, kai
— sveiki nagai, plaukai, dan
tys, oda, vidaus organai.
Dideliais kiekiais vartojami
gyvūniniai baltymai (mėsa,
rūkyta mėsa, žuvis ir kt.) suke
lia nuolatinį puvimą virškina
majame trakte, vidurių užkietė
jimą bei užteršia organizmą.
Žalia mėsa— bekvapė, beskonė.
J ą kepame, verdame, troškina
me su įvairiais prieskoniais.
Virtoje a r keptoje mėsoje atsi
randa medžiagų,
žalojančių
kraujagysles ir nervų sistemą.
Šalutinės medžiagos, atsiran
dančios ruošiant valgiui mėsą,
yra pieno ir rūgštynių rūgštys. Jos
labai
žalingos
sveikatai
Gyvūninių baltymų perteklius, ypač
ankstyvoje vaikystėje, mažina na
tūralų atsparumą ligoms. Mėsai
virškinti, išeikvojama labai
daug energijos.
Gyvybinės
energijos mums teikia produk
tai, a u g a n t y s s a u l ė s spindu
liuose.
Gamta
apdovanojo
augalus gebėjimu sugerti ir
perdirbti
saulės
energiją.
Mityba, pagrįsta vien tik

kalorijų skaičiavimu,
fiziolo
giniu požiūriu yra klaidinga.
Visa paslaptis —
baltymų,
angliavandenių, riebalų, mine
ralinių druskų, vitaminų, mik
roelementų pusiausvyra. Jeigu
jų kiekis subalansuotas (maiti
nantis natūraliais augaliniais
produktais), organizmas gauna
daug energijos, žmogus nebūna
alkanas.
Energetinė patiekalų vertė
priklauso nuo produktų derini
mo ir ruošimo būdo. Beveik visi
ilgai ruošiami patiekalai pra
randa nuo 50 iki 70 proc. ver
tės. Enzimai žūsta kaitinant
maistą iki 47°C, o dauguma vi
taminų — 100°C.
Kad nebūtume alkani, paruoš
to valgio reikia labai nedaug.
Jokia dieta, joks virėjas nesu
balansuos patiekaluose bal
tymų, riebalų, angliavandenių,
vitaminų ir mikroelementų
taip, kaip juos
subalansavo
g a m t a daržovėse, vaisiuose,
grūduose, riešutuose, saulė
grąžose (natūraliame maiste).
Ne visi turi būti vegetarais.
Neįkalbinėju, kad atsisakytu
mėte visų malonumų ir gyveni
mo džiaugsmų. Gebėjimas tin
kamai maitintis — didis me
nas! Nepakanka skaniai virti
ar kepti, reikia išmokti tinka
mai valgyti, pasirinkti maistą.
Kaip derinti produktus, kad
mityba tarnautų mūsų svei
katai — skaitysite kitame
rašinyje.

KLUBA&
Daugelis amerikiečiu; galvo
ja, kad vaikai neskašo* lač&u
apklausa parodė, kad vaikai,
nuo 8 iki 12 metų amžiaus
skaito;
komiksus —75 procentai
vietines žinias — 58 procen
tai
apie sportą — 39 procentai
j apie renginius — 34 procen-į
= tai
j oro prognozes — 23 procen-j
į tai
i pasaulio naujienas — 19
s procentų
| horoskopus — 15 procentų.

Z
Norėdami padėti vienišiems,
atnaujiname pažinčių kiubą. Tai
darome nesavanaudškai, be už
mokesčio. Mūsų laikraštis skaito
mas visur, kur tik gyvena lietu
viai. Tad naudokitės proga, skelbkitės, gal kur, kokiame kitame
pasaulio krašte, o gal čia pat,
laukia žmogus, ieškantis pa
našaus j Jus.
28. Našlė, 61 m., 5' 3", išstev.
vidurinis, apsirūpinusi gyvenamuoju
plotu, vaikai suaugę, mėgstanti
skaityti knygas, norėtų susipažinti
rimtai draugystė su 70 - 80 m. vy
riškiu.
Ona Sinkevičienė
16W575 79Str.Apt206
WMowbrook, IL 60527
PAŽINČIŲ

ODIAKAS

29. Našlė, 58 m., 162 cm, išstev.
aukštasis, apsirūpinusi gyvena
muoju plotu, val<ų neturi, mėgstanti
skaityti knygas, šeimininkauti, nori
sutikti gerą žmogų „Kuris norėtų
gyventi Lietuvoje arba — aš ga
lėčiau atvykti į Ameriką".
Ksavera Lietkauskaitė
Tuskulėnų gatvė 44 - 29
Vilnius, Lietuva
Tel.:
5-273-518, skamb. vakarais.
30. Netekėjusi, 48 m., 165 cm,
išsilav. aukštasis, apsirūpinusi gyv.
plotu, norėtų sutikti vyriškj, pa
našų j save ir pakviesti j Lietuvą.
Danutė Guobienė
Baltupio 101-16,
Vilnius, Lietuva
Tel.: 6-811-4905

KLUBAS

ZODIAKAS

ANKETA

atkelta iš 3 psl.
Nuo kada žmonės švenčia Balandžio 1 -ąją, tikslių žinuj nėrau Jau
nuo ankstyvos vaikystės, kai žmogutis pradeda suvokti save, Jis
išmoksta, nors ir nekaltai, meluoti. Štai nuo tada ir laukiama Mctogfa|
dienos — ką smagiai prigauti, apgauti. Apgautiefi, jeigu yra protingi,
mėgstantys jumorą — nusijuoks. Kiti gi, be jumoro Jausmo, pafikėję
melu — supyks, ilgus metus neatleis, taip dar labiau apnuodydami
savo kraują.
i^^^^^^^^B

nukelta į 5 psl.

Galvosūkis
Mama mėgsta apkepinti duonos
nekutes mažoje keptuvėlėĮe. Ap
kepusi vieną riekutei' šofią. ap
verčia, kad apkeptų kitas.
Kiekvienas
riekutės
šonas
apkepa per 30 sekundžių, o keptuvėlėje telpa tik dvi riekutės.
Sugalvokite - kaip Gintaro
mama sugeba apkepti abu trijų
riekučių šonus tik per 1 min. ir 30
sek., o ne - per 2 min. Jūs
gausite vakarienei 3 skanias
apkeptas riekutes...

Atsakymai
Parašykite dviem skąjjmer^jrjs
mažiausią sveiką teii
čių.
3/3,2/2,1/1,9/9 ir t.t.
Parašyti 100 šešiais^Jfenflj
'

"i| m

skaitmenimis.
99 99/99
Parašyti 55, panaudojant tite
kias ketveriukes.
44+44/4
į

Iškirpk ir i š s i ų s k
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubą. Tai
darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. Užpildykite anketą ir
siųskite mums nurodytais adresais. Galite ir elektroniniu paštu.
1. Amžius
ūgis
kitos savybės
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi)
Nevedės
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, bendra
vimui
8. J ū s ų adresas ir tel. Nr..

9. Skelbimo tekstas_

Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti

