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ausio Trylika metų nuo tos nakties suėjo 
vakar. Ar viską pamiršome? Ar galime 
pamiršti? Tie, kurie buvome ten, kurie 
budėjome naktimis, kurie gyvenome 
Lietuva, tikrai ne. Kai kas nori mus įti
kinti, o tokių buvo ir tada, tokių yra ir 
šiandien, kad patys lindome po tankų 
vikšrais, kad patys šaudėme pro TV 
bokšto langus, kad patys suvarpėme, 
išdraskėme, pasaulyje uždraustomis 
kulkomis, savo artimųjų krūtines. Ne 
vienas ir ne du lietuviški nevzorovai 
(Nevzorovas - buvęs Leningrado, šian
dieninio Sankt. Peterburgo, TV žurna
listas, atvykęs jau po tragiškosios nak
ties ir savi reportažuose šmeižes Lie
tuvos žmones, vpač žuvusiuosius), įti
kinančiai, vos neužspringdanai nuo sa

vos „tiesos", tvirtino ir tvirtina melą. 
Kai kam norisi mus įtikinti, kad jau pa
mirštame, o praeis dar kiek laiko, ir vi
sai užmiršime. Sausio 13-osios įvykius, 
nes jau painiojame įvykių datas. Mūsų. 
gyvųjų liudininkų, pareiga kalbėti ir 
kalbėti, prisiminti ir priminti. Juolab, 
kad meška — kaimynė nesnaudžia... 
Istorija, kaip ta paleistuvė, visada yra 
tokia, kieno rankose ji yra. Mes turime 
kalbėti ir kalbėti pasauliui. Tik man-
kurtai nežino ir nesidomi savo istorija. 

A, bet ką čia aš , mažas žmogutis. Te
kalba plunksnos asas iš savo „Durnių 
aivo", bandąs apdurninti ne t ik mus. 

Sausio 13-osios liudininkus, bet ir visą 
pasaulį. 
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Kr/žius prie Lietuvos TV bokšto, Vilniuje Nuotr iš Margos Remienes asmeninio albumo 

? 5 Tai jie šaudė į minią iš 
viršaus žemyn. (...) Aš 
pats savo akimis ma
čiau, kai nuo asfalto at
šokusios kulkos reko-
šetavo pro mano kojas 

5? 

Vyt.Petkevičius. DURNIŲ LAIVAS 
(Vilnius, 2003. p 78) 

Juozas Karsokas apdovano 
tas Sausio 13-osios atminimo 
medaliu. Šis medalis buvo 
į te ik tas daugiau nei trims 
tūks tanč iams Lietuvos bei 
užsienio valstybių piliečių, 
kurie pasižymėjo ginant Lie 
tuvos laisvę ir nepriklausomybe 
1991 m. sausio - rugsėjo mė
nesiais. 
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Lietuva. Tėvvne mušu..: 
Reikia ne juokais sukrusti 

Vytautas Visockas 
Laivas ar 

durnių laivas? 
Pirmoji Naujųjų 

metų darbo savaitė 
man prasidėjo Vy-
tautinėmis, kuriose 
teko dalyvauti kaip 
Vilniaus Vytautų klu
bo nariui. Viskas vy
ko muziejinėje aplin
koje. Gedimino kalno papėdėje, 
šalia Arkikatedros, kur ilsisi 
Vytauto Didžiojo palaikai. Tą 
vakarą mano bendravardžiams 
niekaip nesisekė bent kiek nu
tolti nuo aktualiausios praėju
sių metų temos. Sriūbtelėjai la
šelį brendžio, užgėrei gurkšne
liu kavos - štai jau ir garsioji 
„kava su brendžiu" arba ..Re
nata". Apie ką bekalbėtum, po 
vieno kito sakinio nejučiom pe
reini prie aktualiausios temos: 
kuo „visa tai" baigsis, ką dary
ti, kaip elgtis, kur einame? Tu
rėjome ir kelis svečius Vytau
tus. Filosofas Vytautas Lietuvą 
palygino su laivu, kuris bangų 
blaškomas plūduriuoja, bet ne
plaukia, nes neturi vairininko, 
neturi kapitono, nežino, kur 
plaukti. Laivas neskęsta, bet 
aiškios krypties jam nesuteikia 
dabar valdančiosios ir opozici
nes partijos, kurios tam Lietu
vos laivui turėtų rodyti kelią. Ir 
vėl: žodis „laivas" asocijuojasi 
su dviem žodžiais - „Durnių 
laivas". Ką tai reiškia, manau, 
žino ir šio leidinio skaitytojai. 
Ir vėl nauja žibalo porcija į ug
nį, vėl diskusijos. Kaip galima 
šitaip šmeižti! Palauk palauk, 
tame ..Durnių laive" ne vien 
„netiesos sakymas". 

Ir taip visur. Bent jau ap
linkoje, kuri mane supa. Radi
jas, televizija, laikraščiai, inter
netas neleidžia kalbėti apie orą 
arba apie moteris, kaip jaunys
tėje. Šiaip ar taip. kartais atro
do, kad iš tiesų sėdi ne laive, 
bet durnių laive, ir plūduriuoji. 
Štai pirmoji Lietuvos ponia. 
dar neseniai niekaip nenorėjusi 
keltis iš Šilo gatves, iškart po 
švenčių ėmė vadovauti Prezi
dento rezidencijos rekonstruk
cijai, kuri mums, mokesčių mo
kėtojams, kainuos netoli 200 
tūkstančių litukų Kai reike> 
devyneriems metams išsikraus
tyti iš Antakalnio, ji. žinoma. 
..krioks" kaip vaizdingai pasą 
kyta'i. bet vis tiek kelsis NV 
taip sakanti pirmosios ponios 
intuicija. Tačiau poniai Paksie 
nei gali ir netekti ..kriokti", nes 
Seime jau visai rimtai kalba 

ma, kad prisiekęs jr 
priesaiką sulaužęs po
litikas turėtų netekti 
galimybės dar kartą ją 
sulaužyti. Mums -r-
rinkėjams — tai patik
tų, nes dabar mūsų „iš
rinktieji" kartais elgia
si tikrai kaip durnių 
laive. Ir jiems nė mo
tais. Štai prasigėręs 

rudabarzdis senis iš Seimo: 
privertė jaunutę savo padėjėją' Į 
Seimo narių pašto dėžutes 
prikaišioti tualetinio popie
riaus, o kai ji beveik verkdama 
viską papasakojo televizijai, se
nis apkaltino ją seksualiniu 
priekabiavimu! 

Reanimaci jos palata « 
Štai Prezidentas niekaip 

neįstengia „sukomplektuoti" 
savo patarėjų komando~. 
Kviečiasi KAM viceministrą 
Joną Gečą: šis sutinka, paskui 
atsisako; kviečiasi diplomatą 
Vytautą Dambravą: atsisako: 
kviečiasi diplomatą Petrą Vai
tiekūną: sutinka — iš dalies at
sisako. Šiomis dienomis Prezi
dento patarėjui Gintarui Šur-
kui paaiškėjo, kad jie ne atsi
sako dirbti prezidentūroje — 
jiems tiesiog išsukinėjamos 
rankos. O koks gi patarėjas su 
išsuktomis rankomis! Polito
logas Lauras Bielinis preziden
tūrą lygino su kūnu reanimaci
jos palatoje. Kas norės puose
lėti viltis su sunkiai sergančiu 
ligoniu0 Geriau nesusidėti. gc-
riau palaukti \ 

O. jeigu tik tokios proble
mos mūsų lauktų 2004-aisiais! 
Į artėjančius išbandymus mė> 
ėjome ilgai, daugiau nei dešimt' 
metų. Prezidentūros krize, pa
sak istoriko Antano Kulakaus
ko, ne iš dangaus nukrito, ją 
pagimdė politikų klaidos ir kaf-
tės. Visuomenė labai diferenci
javosi. Tačiau kad ir kokia ne
švari buvo R. Pakso rinkimine 
kampanija, kad ir kokiais pini
gais ji buvo grįsta, už š,į 
Prezidentą balsavo žmonės, 
patikėję gausiais jo pažadais 
Dalis tų žmonių jau spėjo nu
sivilti, dalis juo šventai tebeti
ki, iki šiol ir ploja naujuose 
rinkiminiuose susitikimuose, 
dalis kaltina tuos patikliuosius 
naivumu, neišmanymu. Per vi
są nepriklausomybes laikotarpi 
tokio socialinio politinio su
siskaldymo dar nėra buvę. 

nukelta i 3 psi. 
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SŪRIAI SŪRIAI SŪRIAI 
Ligija Tautkuvienė 

„Draugo" administratoriui 
Valentinui Krumpliui pasiū
lius, aplankiau neseniai išsi-
reklamavusius „Drauge", ,,Ca-
puto Market Cheese". Susira
dau savininką Pasąuale Capu-
to. Buvo įdomu kaip, kodėl, ko
kiu būdu jis prekiauja lietuviš
ku sūriu. — Trys Baltijos šalys 
- Lietuva, Latvija ir Estija, kai 
atgavo Nepriklausomybę, galė
jo pačios vystyti savo ūkį. 1990 
metais grupė italų vyko į Lie
tuvą, Latviją, Estiją. Jiems bu
vo įdomu sužinoti, kokį biznį 
galima turėti su šiomis šalimis. 
Vienas mano draugų biotech-
nologas Angelo Frozio Rokiš
kyje (beje, jis padėjo sutvarkyti 
Rokiškio muziejų. Jo dėka Ro
kiškis gavo ne vieną siuntą lab
daros), susipažino su Antanu 
Trumpa. „Rokiškio sūris" gene
raliniu direktoriumi ir pamokė 
kokias technologijas reikia įsi
gyti, kaip pagaminti itališką 
„Goja", kuris labai panašus \ 
parmesano rūšies sūrius. Ir kai 
jie pagamino, tada tą sūrį įve-
žėme į Ameriką. Nuo 1992 me
tų amerikiečiai valgo lietuvišką 
„Goja". Mes nuvykome ir į Val-
mieros bendrovę Latvijoje ir 
ten tok) patį sūrį. panašų į par
mesano, pradėjo gaminti. Tokį 
sūrį perka visi italai. Bet kas 
atsitiks 2004 metais, kai Lie
tuva taps Europos Sąjungos 
nare? Ji turės varžytis su Ita
lijos sūnų gamintojais. Maty
sime, kas bus. Italija, kaip ži
nai, specializuojasi parmesano 
rūšies s ū r ų .Goja" gamyboje. 
— Kažin ;ir žinai kokių karvių 
pienas p.its geriausias?. — 

klausia Pasųuale ir šelmiškai 
šypsosi į akis. 

Iš kur žinosi, kai esi „ant 
asfalto" užaugęs, o žemės ūkio 
disciplina buvo vienintelė, kuri 
manęs nedomino, — mąstau 
sau ir pagalvoju, kažin ar skai
tytojai žino. — Na. matai , ir 
nežinai. Baltijos šalyse augina
mos raudonos ( žalos—taip jos 
vadinamos Lietuvoje — L T I 
karvės, o jų pienas yra pats ge
riausias pasaulyje. Jos ganosi 
laukuose ir eda natūralų paša
rą. Tokių karvių piene labai 
aukštas proteino procentas. 
Svarbiausia, jos melžiamos 
rankomis, ne mašinomis. Juod
margės ar juodosios karvės 
duoda daug pieno. Bet jis netu
ri tokio aukšto proteino kiekio. 
Dabar daug kas žino iš biz
nierių, kad tokios karvės augi
namos Pabaltijo šalyse. Svar
bu, kad jų neišpirktų, kad jos 
neišnyktų. 

Nusistebiu Pasqua!e žinio
mis apie Lietuvą. O jis rėžia to
liau: ..Kiek kartų per metus 
važiuoji Lietuvon?" — Kaip čia 
pasakius...— Aš važiuoju nuo 
trijų iki keturių kartų per me
tus: sausį, balandį, rugsėjį ir 
gruodį ir, ko gero, dabar žinau 
apie Lietuvą daugiau nei pati . 
— Bet aš gimiau ir užaugau 
Lietuvoje... — Ar žinai, kad 
Vilniaus pagrindinė gatvė gra
žiai sutvarkyta? Aš vaikščiojau 
ta gatve. O čia ar matai, paka
binta raudona karve? baksteli 
pirštu į didelę žalos karves nuo
trauką, kabančią šalia trijų — 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos — 
vėliavų. 

įdomu ir netgi malonu, kai 
matai tokias artimas ir gerai 
pažįstamas vėliavas pakabin
tas visai garbingai, reklamuo
jančias ne tik sunūs , bet ir ša
lis, iš kur tas suris atkeliauja 

cheese parduotuvės savininkas Pasquale Caputo rankose laiko 
Rokiškyje pagamintą sūrj ..Goja" 

Pasųuale tikrai daug žino apie 
Lietuvą. Žino ir tai. kad A. Trum
pa Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
milijonierių sąraše užima 35-
ąją vietą („Baltic News" sudarė 
tokį sąrašą). — Trumpą italai 
padarė tu r t ingu , — tvirtai 
įsitikinęs Pasquale. J i s žino 
kad Trumpa sovie t in io reži
mo metu vadovavo tam sūrių 
kombina tu i . Kai p a s i k e i t ė sanl 
varka. tapo didžiuoju bosu. tad 
lengvai viską privatizavo... 

— Aš neauginu karvių. 
Mano sūnus perka technologi
jas ir moko kaip sūrį pagamin
ti, o aš perku sūrį. — Ar geras 
biznis pardavinėti sū r ius?— 
Žinoma. Žmones valgo daug sū
rio. Ne visi mūsų šeimoje už
siima sūrio bizniu. Mano brolio 
brolis Angelo Caputo 'skirtingų 
motinų), tu r in t i s Lombarde 
parduotuvę, neperka sūrio. Ga
li nueiti ir paklausti , kodėl jie 
neprekiauja lietuvišku sūriu. 
Mūsų sūris — vienas pigesnių 
Čikagoje ir apylinkėse. Mes jį 
parduodame visoje Amerikoje. 
Nesame labai praturtėję iš šito 
biznio, bet mums labai svarbu. 
kad sūrį pirktų. Palauk, tuoj 
ateis Aurelija ir ji papasakos 
daugiau. Kaip supratau, Pas-
quale labai patenkintas lietu
vaites darbu. 

Kas a tvežė l i e t u v i š k ą 
sūri Amerikon? 

— Aurelija Adomaitytė.— 
prisistato jauna moteris, kurios 
darbas — ..parduoti sūrius". 
Pasquale atsisveikina, o mes 
tęsiame pažint} su Aurelija. 

Nuotr. Ligijos Tautkuvienes 

— Lietuvišką sūrį iš mūsų 
perka visos rusų parduotuves, 
— sako Aurelija. Tai ji užsako ir 
parduoda sūrį-

Aurelija atvyko Amerikon 
iš Klaipėdos, kur baigė 24-ąją 
vid. mokyklą, vėliau mokėsi 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto kolegijoje, biznio ir admi
nistravimo specialybes. Jai — 
28- eri metai, o Amerikoje gyve
na jau aštunti metai. 

— Prieš aštuonerius metus 
atvažiavau Čikagon mokytis 
anglų kalbos. — Tai tavo tėvai 
labai turtingi, kad galėjo siųsti 
dukrą Amerikon mokytis anglų 
kalbos? — Mama ir tėtis — 
inžinieriai. Abu baigė Kauno 
politechnikos institutą. Abu tė
vai turi savo biznius. — O kaip 
patekai į šią kompaniją? 

— Su Pasųuale susipažinau 
restorane, kur dirbau, tarkim 
lietuvišku supratimu, adminis
tratore. Išsikalbėjome. Jau turė
jau patirtį Lietuvoje, pardavi
nėjau m a š i n ų plovyklų įren
g imus . J i s susidomėjo ir pa
kvietė dirbti. — Ar įdomus šis 
darbas? — Labai. Bendrauju su 
žmonėmis, ieškau distributorių 
— perpardavinėtojų, užsakine-
ju sūrius iš Lietuvos. — Tai „Sė
tos". „Rokiškio" sūriai atkelia
vo tavo dėka iš Lietuvos į 
Ameriką? — Taip. Kai atėjau 
čia dirbti, jie užsakinėjo tik 
„Goja". — Mat kaip. Paprasta 
eilinė mergaitė Aurelija, daug 
nesigarsindama, ima ir užsako 
sūrius iš Lietuvos, kuriuos 
kažkas jau čia perperka ir skel

biasi: „Mes atvežėme sūrius iš 
Lietuvos. Pirkite lietuvišką 
sūrį---" 

—Ko gero, čia esi vienintele 
lietuvė, kaip tau sekasi? — Dir
ba beveik vieni italai, bet tai 
visai nesvarbu. Svarbu, kad ap
linka yra gera. — Ar sunkus 
darbas? — Ne, nelabai. Jis man 
įdomus. Kai įdomu, tai, nors ir 
daug darbo, bet nesunku. 
Caputo Cheese dar prekiauja 
su Argentina, Latvija. Vežamės 
itališko stiliaus sūrius. Dabar 
iš Brazilijos pirksime. — Koks 
sūris tau pačiai geriausias ?— 
„Rokiškio". To 
gerumo ten tiek 
tėra, tik įaugęs į 
kūną tas skonis. 

O sūrį 
„Liliputą" žinai? = ™ 
— Žinau. Truputį buvau atve
žusi. Pardaviau „Antano kam
pui". Sako, išpirko. — Pasiilgs
tame lietuviškų džiovintų varš
kės sūrelių. Ar atsivešite? — Sū
relių galiojimo laikas 20 dienų, 
o laivas plaukia 30 dienų... 

— Ar tavo likimas — Ame
rika? — Taip. Čia prieš penke
rius metus ištekėjau.— Hm, 
gal iš meilės? — O kaip kitaip? 
— Kaip? Kaip ir daugelis — dėl 
dokumentų. Tavo vyras lietuvis? 
— Amerikietis, bet vyro močiutė 
lietuvė, tik jau nekalba lietu
viškai. Kuo dar patinka 
Amerikos žmonės'.' Daugiau 
šypsosi. Vyrai dėmesingesni. -

Tavo vyras dėmesingas? -
Labai. Pastoviai pasako kom
plimentų. Viską mato - kaip 
apsirengusi, susišukavusi. 
Jaučiu jo meilę ir esu laiminga 
moteris. J am patinka lietu
viški valgiai - kugelis, cepeli
nai. J is visai negeria, kuo labai 
džiaugiuosi. — Atostogauti 
važiuoji į Lietuvą? — Būtinai. 
Šiais metais buvo konkursas kas 
daugiau parduos Caputo sūrio. 
Sep tyn i žmonės varžėmės. 
Laimėjau ir gavau kelionę 
dviems į Lietuvą. Už poros 
mėnesių išvyksime. 

— = = — — Kur ita-

MŪSŲ JAUNIMAS 
Keli potėpiai Džiugo Reneckio portretui 

Sakoma, kad sūrio 
valgymas padeda su

mažinti įtampą. 

lai vartoja sūrį? 
— Italai sūrį 
valgo gabaliu- i 
kais, šiaip, pa- ; 
s i skanav imui . | 

Ypač prieš vakarienę. Jie deda 
sūrį į dešras, mėsos kukulius, 
kotletus. Sūris priduoda geres
nį skonį, padaro gaminius 
minkštesnius. Italai mėgsta 
įtarkuoti sūrio į sriubas, pada
žus, pastas. Tinkamiausias — 
„Goja" — Ačiū už įdomią infor
maciją. Sėkmės ir toliau parda
vinėti lietuvišką sūrį — juk ir 
taip galima garsinti Lietuvą. 

Sakoma, kad sūrio 
valgymas padeda su
mažinti įtampą... Išban
dykite! 

Dvidešimt trejų ir jau ma
gistras! Taip, taip, neapsiriko
me — Džiugas Reneckis pra
eitų metų gruodį pabaigė moks
lus Ilinojaus universitete Urba-
noje, įgijęs Struktūrinės inži
nerijos specialybės magistro 
laipsnį. Suvažiavę sesės ir bro
liai sveikino patį vyriausiąjį iš 
visų vaikų ir patį pirmąjį, pa
siekusį tokį aukštą įvertinimą. 

Džiugo specializacija - tiltų 
bei pas ta tų s truktūrų tech
nologija. Įdomu, kaip jaunimas 
pasirenka tokias specialybes, 
kas paakina, pastumia, kaip 
sužinoti kokias pasirinkti dis
ciplinas, kad kuo mažiau kainuotų 
mokslas? 

— Nuo mažens mėgdavau 
ką nors statyti. Kažkas pado
vanojo darbo įrankių komplek
tą, tai su juo vis ką knebinėjau, 
stačiau, grioviau. Mama — ar
chitektė. Gal tai turėjo reikš
mės. Pasirinkau ir tiek. Kas pa
tarė? Kai baigiau gimnaziją, 
nuvažiavau į Urbaną, ten su
sižinojau kokių kreditų galė
čiau susirinkti kolegijoje (— ten 
mokslas pigesnis — LT.) sto
j an t į šį universitetą. Pasi-
klausinejau ir tų, kurie j au 
studijavo. Pats pasiskaičiavau 
ir įstojau i College of DuPage. 

Ten susirinkau apie 60 kreditų. 
Nesiekiau asocijuoto nario dip
lomo, nes man jo nereikėjo, ka
dangi buvau nutaręs toliau mo
kytis universitete. Po dviejų 
metų kolegijoje įstojau į trečią 
universiteto kursą. Netrukus 
užbaigiau bakalauro studijas ir 
tęsiau mokslą magistro laips
niui įgyti. — Esi trečiosios ban
gos lietuvių vaikas. Pradžia 
nelengva ir mokslas kainavo 
tris ar keturis kartus brangiau 
nei amerikiečiams. Kas tau pa
dėjo? — Ketverius metus parė
mė Lietuvių Fondas, tėvai, pats 
dirbau — picas vežiojau. Na, 
kažko neužsidirbau. Gerai mo
kiausi, pradėjau dirbti univer
siteto laboratorijoje, gavau pro
jektą. Žinoma, ne kiekvienas 
gauna projektą. Reikia susipa
žinti su profesūros darbais, kai 
jie mato tavo susidomėjimą, 
pasitiki tavimi, tada ir gauni 
projektą. Mokytis nėra lengva. 
Daug priklauso kaip moki pats 
savo darbą organizuoti. 

— Paaiškink populiariau -
ką veikia tokią specialybę įgiję 
žmonės? 

— Mes studijuojame gyve
namųjų namų statybą žemes 
drebėjimo atveju. Dirbame 

nukelta į 3 psl. 
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Lietuva, Tėvyne mūsų... 
• 

Psichologo Žvilgsniu 
atkelta iš 1 psl. 

Premjerui - aukso 
amžius 

Artėja r imti išbandymai, 
r imtas egzaminas. Prezidento 
rinkimai beveik neišvengiami. 
Konstitucinis Teismas jau tarė 
savo žodį: R. Paksas pažeidė 
Konstituciją, sulaužė priesai
ką. Apkaltos procesas prasi
dėjo. Prezidentas dar legalus, 
bet didelė visuomenės dalis jo 
jau nepripažįsta. Šitą pagaliau 
suprato ir didžioji valdančioji 
partija. Jo s lyderis atsisakė ne
utralios pozicijos, o tai reiškia, 
kad a p k a l t o s r e z u l t a t a i R. 
Paksui tu rė tų būti nepalan
kūs. Tačiau iškyla klausimas -
kas vietoj jo, koks jo vaidmuo 
bus po atstatydinimo arba at
sistatydinimo paskutiniu mo
mentu? Iškyla nepa t rauklus 
patrauklaus populisto Viktoro 
Uspaskicho šešėlis. Šiuo metu 
populiariausias politikas Val
das Adamkus tarsi neketina 
imtis gelbėtojo vaidmens. Vėl 
R. Paksas? Tačiau jam gali tek
ti pasėdėti an t atsarginių suo
lelio, nepaisant to, kad Pak-
sienė pradėjo Turniškių vilos 
rekonstrukciją. Artūras Pau
lauskas ir Algirdas Brazaus
kas? Šių politikų rei t ingas 
kartu sudėjus mažesnis, negu 
R. Pakso. Be to, Algirdui Bra
zauskui labai gera ir premjero 
poste, nes šiuo metu jam tie

siog aukso amžius: pinigų — 
kaip šieno, Prezidentas - reani
macijos palatoje, gyvenk ir 
norėk, kaip toje dainoje - o, 
kad per amžius taip būtų! 

Bet aukso amžius gali 
labai greitai baigtis. Šitą su
pranta daugelis paprastų žmo
nių. J ie ragina ką nors daryti. 
J ie pergyvena, kad Lietuva 
praranda tarptautinį autorite
tą, Lietuva vis labiau nepasiti
kima. Žmonės bijo, kad su
klupsime prie pat Europos Są
jungos, NATO slenksčio, per 
Seimo rinkimus. Aną dieną Da
riaus Kuolio laidai „Tarp Rytų 
ir Vakarų" skambina paprasta 
moteris ' taip ji pati prisistatė) 
ir labai išmintingai kvietė vi
sus, kuriems artimos europie-
tiškos vertybės, kurie gali ir tu
ri ką pasakyti, eiti pas mažiau 
išprususius - jiems aiškinti, 
įtikinėti, įrodinėti. Su ne Vil
niumi (bijau pasakyti - provin
cija) Vilniui reikia bendrauti. 
Tai daryti turi ne tik R. Pak
sas, tiesiog bijantis užsukti į 
visai šalia prezidentūros esantį 
U n i v e r s i t e t ą , pas mokslo , 
meno žmones. 

Lietuva pavojuje 
Kai kurie politologai irgi 

mano, kad tradicinės partijos. 
Seimas nerodo ypatingų pas
tangų išbristi iš krizės, kuri 

supaprastintai vadinama Pre
zidento krize. ..Susidūrėme su 
labai rimta, fundamentalia re
alybe, kurią įveikti reikia su
telktų pastangų, — sako poli
tologas Egidijus Donskis. — 
Tai kažkas daugiau, negu nuo
monių įvairovė. Visuomenė la
bai suskaldyta. Kai kuriais 
klausimais tie skirtumai be
veik nesusiliečia". Tradicinės 
partijos privalo susigrąžinti sa
vo elektoratą. Tik taip galima 
kontroliuoti padėtį šalyje. Tra
dicinės partijos turėtų imtis 
kažkokių netradicinių žings
nių. Užtenka Juodųjų tech
nologijų", kurių kūrėjai pikt
naudžiauja skurstančių žmo
nių pykčiu ir neviltimi. Jeigu 
politines technologijos priemo
nėmis galima žmogų priversti 
balsuoti negalvojant, tai gal 
yra politinių priemonių, kurio
mis tą žmogų galima priversti 
balsuoti galvojant? 

Labai gaila, kad inteligen
tija, meno, mokslo žmonės ne
t a r i a savo žodžio. Nei su 
vienais , nei su kitais nesu
sideda. Jų nepiktina, nebaugi
na nei turtuolių arogancija, nei 
R. Paksą remiančių radikalų 
išsišokimai. Jų nepiktina iš 
prezidentūros sklindantis teisi
nis nihilizmas, jokių taisyklių 
nepaisymas, akivaizdžiausias 
melas, t.y. juos piktina, jie vis
ką supranta, bet viešai retai 

teprabyla. O eiliniams žmo
nėms autoritetai daug ką reiš
kia. Aš darysiu taip, kaip sakė 
mano vaiko mokytojas, mano 
mylimas aktorius, mano myli
mas rašytojas, mano... Seni 
tėvai žiūri į išsimokslinusius 
savo vaikus, gimines... 

Artimiausiu metu reikia ne 
juokais sukrusti visiems, kurie 
už euroatlantinę Lietuvos inte
graciją. Šia prasme Lietuva pa
vojuje. Paskutinėje televizijos 
„Koridoje" (R. Pakso ir V. Us
paskicho ruporas prie bačkos 
vienas per kitą veržte veržėsi 
R. Paksą ginančių grupių stei
gėjai, judėjimo už Prezidentą ir 
teisingą Lietuvą rėmėjai - kvietė 
ateiti , burtis, nurodinėjo vietas 
ir valandas. Nuomonių įvairo
vė yra ir bus, ji nepavojinga, 
jeigu žmogus sąmoningai žen
gia vieną arba kitą žingsnį. 
Laimės tie, kurie į savo pusė 
patrauks pasyviuosius, abejin
guosius, nuskriaustuosius. Kol 
kas su jais bendrauja tik R. 
Paksas ir jo šalininkai. O pas
tarieji nepripažįsta jokių de
mokratinėje visuomenėje pri
pažintų taisyklių. Kas ne taip, 
kaip R. Paksui naudinga - są
mokslas ir priešų pinklės. Pas
kutinis toks „priešų" žingsnis -
Migracijos departamento spren
dimas dosnųjį R. Pakso rėmėją, 
Rusijos pilietį Jurijų Borisovą 
deportuoti iš Lietuvos. 

MŪSŲ JAUNIMAS 
atkelta iš 2 psl. 

daug laboratorijoje. Pavyzdžiui, 
pastatomos plytų ir medžio na
mo konstrukcijos arba struk
tūros. Sukel iamas dirbtinis že
mės drebėjimas ir mes lniw 
kas atsi t inka su tomis techno
logijomis, kaip jas patobulinti, 
kad namai , tiltai būtų tvirtes
ni. Mano specialybės žmones 
samdo tiltų, dangoraižių staty
boms. Taip pat susipažįstame 
ir kitų šalių patirtimi. — Tai la
bai didelė atsakomybė. Tu -
toks j a u n a s ir jau būsi 
atsakingas. O jei koks tiltas 
sugrius? — Tik baigęs mokslus 
tokio darbo savarankiškai dirb
ti neturi teisės. Porą metų turi 
padirbėti, po to profesionalaus 
inžinieriaus egzaminus išlaikyti ir 
gauti diplomą. Kai išlaikai, 
tada gauni licenciją - leidimą ir 
savo antspaudą. — Ar tau pri
reikdavo mamos pagalbos, juk 
specialybės labai artimos? — 
Ne, mama tik pažvelgdavo į 
mano darbus ir sakydavo: „ O, 
ir aš šitą mokiausi.. ." — Ar turi 
jau numatęs ku r ir ką dirbsi? — 
Planuoju mokytis toliau, gilin
tis į savo specialybę. Kol kas 
vienam semestrui . — Sakyk, ką 
reiškia „mokytis toliau"? Ar 
sieksi apsiginti daktaratą? — 
Mane skat ina dėstantys profe
soriai. Motyvas labai paprastas 
— apsigynęs disertaciją galėčiau 
tapti dėstytoju — perteikti ži
nias kitiems. Mano specialybėje 
daug įdomių perspektyvų. — 
Kiek laiko t runka parengti di
sertaciją? — Jei tęsiu šį projek
tą, disertacija galima apsiginti 
per dvejus metus , nors kai ku
riems t runka ir ilgiau. — Sa
kai, kad dar neteko būti Lietu
voje. Ar palaikai ryšius su savo 
buvusiais klasiokais? Ką jie 
studijuoja? Susirašinėju. Mano 
draugai daugumoje studijuoja 
bizni, siekia magistro laipsnio. 

— Ką skaitai lietuvių kalba ?— 
Internete „Lietuvos rytą". 
Pasižiūriu tėvo TV. — Ar sun
ku išlikti lietuviu Amerikoje? 
— Jei norėsi — išliksi. Na, 
ateis toks laikas, kai pradėsi 

dairytis rimtesnei draugystei 
panelės. Kokią, gal tiksliau, 
kokios tautybės žmonos ieško-
sies? — Žiūrėsiu, kad būtų lie
tuvė. — Ar turi mergaitę, su 
kur ia susirašinėtum iš Lie
tuvos? — Buvo viena. bet. kad ji 
jau rengiasi ištekėti...— Gal 
per ilgai laukti nusibodo? — 
Kas žino. — Ar universitete visi 
žino, jog esi lietuvis? — Žino. 
bet gal ne visi. Mūsų universi
tete pusė dėstytojų ir studentų 
iš kitų šalių. Jie gabesni, 
plėšresni. 

— Ar turi planų ateičiai? 
— Grįžti į Lietuvą. 
Arvydas Reneckis neslepia 

pasididžiavimo sūnumi. Kiek
vienam mūsų malonu, kai vai
kai savarankiškai siekia tikslo, 
siekia atkakliai ir pasiekia. Šiuo 
metu Džiugas vėl Urbanoje. 
Triūsia prie trijų darbų — pa
grindinio projekto: mūro sienos 
atsparumo skaičiavimai žemės 
drebėjimo atveju. — Užsibrėžęs 
siekti daktaro laipsnio, jis ima 
reikalingas tam tikslui klases 
ir ruošiasi pagrindiniam dok
toranto egzaminui — išlaikys— 
turės teisę siekti šito laipsnio. 
Neišlaikys, dar galės porą 
kar tų laikyti, — sako A. 
Reneckis. Tėvas įsitikinęs, kad 
Džiugui viskas pasiseks. 

Na, o jaunesnysis 21-
rių metų Vakaris šiuo metu 
mokosi DuPage kolegijoje, ruo
šiasi rimtesnėms studijoms 
universitete, yra numatęs stu
dijuoti anglų literatūrą. Vienu 
metu buvo numetęs visus moks-lus 
— niekas neįtiko ir netiko. Po
rą metų juodai paaręs, 
susipratęs, vėl stojo mokytis, 
nors porą metų iš gyvenimo 
prarado. Mėgsta poeziją, skaito 
filosofines knygas. Kartą, norė
dami save išbandyti, broliai, 
suradę internete doktoranto 
anglų kalbos egzaminą, pamė
gino laikyti. Įdomiausia, kad 
Vakaris, kuris tuo metu buvo 
metęs gimnaziją, išlaikė ir buvo 
įvertintas 87 procentais, o 
Džiugas, kuris mokėsi univer
sitete, gavo tik. .27 procentus. 

Džiugas Rereck 
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Džiugas su broliu Vakariu Naujųjų metų vakarą dirba Lemcnte, PLC 
Nuot- įgijos Tautkjvenes 

Vakaris mėgsta simfoninę mu
ziką, džiazinei pomėgis baigia 
praeiti. Mėgsta baletą, labiau
siai poeziją. Tuo tarpu Džiugas 
gali daug darbų atlikti namuo
se, kaip pvz., sudėti tėvo studi
joje grindis. Moka ir gali paka
binti lubas, išmūryti sieną, iš
gręžti n ikalingą skylę sienoje 
ir t.t. Kolekcionuoja darbo 
įrankius, ypač iš tėvo sandė
liuko. Sako. kad man reikia 
šito... 

Malonu rašyti apie jaunus 
lietuvius, siekiančius savo vie-
tos po saule šalyje, kurioje jie 
negimė, bet suteikė galimybe 
pasiekti siekiamo. Tokiais di 

džiuojasi ne tik tėvai, tokiais 
didžiuojamės risi Sėkmes sie
kiant savojo tiksi*. 

Ligija l a u t k u v i e n ė 

Dr. K ę s t u t i s A. T r i m a k a s 

Pradžioje šiame skyriuje bus 
panaudojama medžiaga iš nau
jos knygos J a u n i m a s a p i e 
tėvą i r motiną: s a n t y k i a i su 
tėvais , kuri išėjo iš spaudos 
2003 metų pabaigoje. 

SŪNŪS IR DUKROS APIE 
TĖVUS (1) 

Lietuvoje mano sutelktame 
850 jaunuolių pasakojimų rin
kinyje apie jų patirtį įvairiose 
gyvenimo srityse radau kelias
dešimt, svarsčiusių apie savo 
santykius su tėvais. Šie 18-23 
metų amžiaus universiteto stu
dentai sugebėjo objektyviau, o 
kartais ir giliau pasverti savo 
ryšius su tėvais. Rinkau jų 
pasakojimus keletą metų, rū
šiavau, palyginau, analizavau. 
Dariau išvadas, bandydamas 
atsakyti į keturis klausimus: 1. 
kaip jiems sekėsi tapti sava
rankiškais ir kaip tėvai padėjo 
ar kliudė jiems tokiais tapti; 2. 
koks buvo tėvo ir motinos vaid
muo dukroms tampant mote-
riškomiso sūnums — vyriškais; 
3.kaip jaunuoliai brendo, for
muodami savo asmeninį bran
duolį, tapatybę; ir 4. kokį vaid
menį šiame visame procese 
turėjo sąmoninga religija. 

Jaunuoliai rašė apie tai, kas 
jiems buvo aktualu ar net opu. 
Tad jie daugiau rašė ne apie 
kasdienybę, bet apie jautres
nius įvykius, daugiau apie 
kliūtis ir konfliktus, negu apie 
kasdienos rutiną. Tokiu būdu 
jie parodė, kur glūdi problemos 
tarp tėvų ir jaunimo — nebūti
nai vien Lietuvoje, bet ir šiais 
laikais kituose kraštuose. 

Idealių tėvų savybės 
1996 metais Lietuvos akade

minio jaunimo prašiau surašyti 
penkias idealaus tėvo ir 
penkias idealios motinos 
savybes. Trys dažniausiai mi
nimos savybės lygiai tiko tiek 
idealiam tėvui, tiek idealiai 
motinai: 1. mylinti (-s), 2. 
rūpestinga (-s) ir 3. suprantan
ti (-s). Tokias pat ar labai 
panašias savybes parinko ir 
Amerikos jaunuoliai bei auk
lėjimo specialistai (žr. mano 
knygą Asmenybės raida gyven
ime, 1997, p. 97-98). 
Šį kartą atkreipiame dėmesį į 
tėvų rūpestingumą: ką patyrė 
jaunuoliai, turėdami rūpestin
gus tėvu-, ir ką, tokiu tėvų 
neturėdami. 

Kai t ėvams vaikai rūp i 
ir kai ne rūp i 

Rūpestingi tėvai savo vaiką 
brangina: juo rūpinasi, žiūri jo 
gėrio ir sugeba ar bent sten
giasi jį suprasti ir jo poreikiai-
pasirūpinti. 
Ne vienas jaunuolis ar jau
nuolė prabėgomis minėjo, kad 
turi gerus, rūpestingus tėvus. 
Tačiau tik vienas, būten Simas 
;-lapyvardis . skyrė jiems visą 
pasakojimą J is prisipažino, 
kad \ tėvu rūpestingumą 
atkreipė dėmesį tik tada, kai, 
jam vis labiau pasiduodant 
gatves draugu blogai įtakai, 

Apie autorių 

Nameliūkščių muziejus 
Apsilankę miniatiūrinių name
lių bei kitokių mažu kolekcijų 
muziejuje Oirmelyje (Indianos 
valstijoje . Įsitikinsite, kokių 
čia yra nuostabių daiktelių, 
įkurdintų mažytėse dėžutėse. 
Praeitų metų rugpjūtį šis mu
ziejus pažymėjo savo dešimt
metį. -Jau ]99i' ųjų pradžioje 

trims menininkėms, kurios spe
cializavosi kurti miniatiūras: 
Suzie Moffett. Suzanne Lands-
hof ir Nancy Lesh. kilo mintis 
kurti toki muziejų. Jos pradėjo 
ieškoti tinkamų patalpų. Rek
lamos direktore Marilyn Scha-
efer apgailestavo, kad buvo ga
na nelengva rasti vietos Kražiai 

Kun. dr. Kęstutis A. Trima
kas — pašaukimu kunigas, 
profesija — psichologas, 
įgijęs filosofijos magistro, 
teologijos licenciato ir psi
chologijos daktaro (Ph.D.) 
laipsnius. 20 metų dirbo 
klinikiniu psichologu Hi-
nes veteranų ligoninėje, 
asistuojantis profesorius 
Lojolos universiteto psichi
atrijos departamente. Prik
lausė kelioms Amerikos 
profesinėms organizaci
joms, tarp jų — Amerikos 
psichologų ir Klinikinės bei 
eksperimentinės hipnozes sąjungoms. Klinikinei praktikai 
naudojo įvairius metodus, tarp jų — psichodramą ir hipnozę. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1992 m. yra vizi
tuojantis profesorius Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 
Bakalauro studentams dėsto religijos psichologiją, o magis
t rantams — dvasingumo (askezės) ir pastoracijos psichologi
ją. Nuo 2004 metų kviečiamas dėstyti naujus kursus magis
t rantams: vyrų ir moterų psichologiją, bei preventinę ir 
postventinę psichodvasinę pagalbą krizėse ir sukrėtimuose. 
Dėsto ar skaito paskaitas ir kitose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, pvz. Klaipėdos universitete dėstė humanizacijos 
psichologiją. 

Šalia išspausdintų religinių knygų, dr. K. Trimakas tęsia 
knygų seriją psichologijos temomis. Jų išspausdinęs penkias: 
Žmogaus aukščiausi skrydžiai (1996), Asmenybės raida 
gyvenime (1997), Tikint bręsti (1998), Jaunimas: patirtis ir 
įžvalgos. Pirmoji dalis: Sąlyčiai su Paslaptimi (2000), 
Jaunimas apie tėvą ir motiną; Antroji dalis: Santykiai su 
tėvais (2003). Autorius priklauso Lietuvos psichologų sąjun
gai, Lietuvių rašytojų draugijai (išspausdintos jo poetinių 
evangelinių mąstymų rinkinio Ieškančiojo pėdsakai ketu
rios laidos), Lietuvių katalikų mokslo akademijai, 
Lituanistikos institutui. 

Redagavo Laiškus lietuviams. Ateiti, Aidu mokslo skyrių, 
2002 m. kurį laiką — Draugo kultūrinį skyrių Literatūra, 
menas, mokslas. Yra Lietuvoje leidžiamo religijos mokslų 
žurnalo Soter redkolegijos narys. 

tėvai dar laiku jam padėjo nuo 
tokių „draugų" pasitraukti ir 
išvengti jų likimo — atsidurti 
kalėjime. Už tai tėvams jis liko 
visada dėkingas. 

Tačiau buvo ir kitokiu fėvų. 
Tai vaiku nesidomintys, juo 
nesirūpinantys tėvai. Tokiais 
tėvais skundėsi kai kurios 
dukros, bet nė vienas sūnus. 
Imame du pavyzdžius: tai 
Lingailė ir Švitrė. Šių dukrų 
tėvai toli gražu nebuvo sukūrę 
jaukių namų. 

Lingailės tėvas nuolat 
neblaivus. Motina — dėl to 
labai prislėgta, tesirūpino savi
mi. Nei vienas, nei kitas 
nekreipė dėmesio j dukrą, kuri 
dėl to jautėsi vieniša, nemyli
ma, menkavertė. Pasyvi, 
neturėjo draugių. Vėliau jau
nystėje ja susidomėjo vienas 
vaikinas, kasdien jai skambin
davo telefonu. Lingailė iš jo 
dėmesio sėmė visą savo vertę. 
Tik kai vieną dieną jis jai 
nepaskambino, ji tai priėmė 
taip tragiškai , kad tuoj pat 
išgėrė daug vaistų... ir taip vos 
neužbaigė savo gyvenimo 
Greit paaiškėjo, kad tas vaiki
nas paprasčiausiai tą kartą 
negalėjo jai telefonu paskam
binti. 

Su Švitr<> pradžioje buvo 
panašiai, net blogiau, bet vė
liau išėjo geriau, negu Lingai-
lei. Tėvui ji buvo nulis, tuščia 
vieta, o motinai — rakštis i ne
žinia kodėl): be priežasties ją 
bardavo, šaukte apšaukdavo. 
Dukra mamos neapkentė, 
norėjo pabėgti iš namų, o vė
liau galvodavo kaip pasitraukti 
iš gyvenime Tačiau pradėjusi 

studijuoti universitete teologi
jos ir religijos psichologijos 
studijose rado atramą: su— 
stiprėjo tikėjimas, išnyko ne— 
apykanta mamai, pasiryžo atei
tyje būti mokytoja ir padėti 
vaikams. 

Kaip matome iš Lingailės ir 
Svitrės pasakojimų, vaikus 
ignoruojančių tėvų įtaka jiems 
visada žalinga, tačiau yra 
įmanoma ją atitaisyti: Švitrė 
atitaisė, Lingailė — ne. Švitrės 
pradinė padėtis buvo net blo
gesnė ir jos reagavimas — la— 
biau neigiamas. Tačiau radusi 
tikėjimą j Gėrį ji panoro gėriu 
dalytis su kitais, būtent, savo 
mokiniais; tam ruošėsi studi
juodama. Jos brendimas atitin
ka humanisto psichiatro dr. 
Viktoro Franklio teigimui: 
„Kuo labiau žmogus pamiršta 
save ir duoda save. tuo jis yra 
žmoniškesnis". Tuo tarpu 
Lingailė liko egocentriška, 
priklausoma nuo kitų net savo 
savivertės atžvilgiu, nesubren
dusi ir lengvai pažeidžiama. 

Išvados 
1. Tėvų rūpestis vaikais visa
da atneša gerų vaisių, kuriais 
anksčiau ar vėliau gali pasi
džiaugti jie patys ir jų vaikai. 
2. Vaikų ignoravimas, jais 
nesirūpinimą-, nerodymas 
jiems dėmesio visada atneša 
blogu vaisių, vaikuose palieka 
psichologines žaizdas 
3. Tik laimingu atveju, ir tai 
dažnai kitų pagalba ar įgyta 
dvasine stiprybe, sūnus ar 
dukra jų ignoravimo padaryta 
žalą atitaiso. 

svajonei įgyvendinti Dvi iš 
minėtų miniatiūrininkių jau 
priklausė miniatiūrų meistrų 
klubams, todėl j jq pasiūlymą— 
burtis mėgėjam.- į tokiu- klu
bus, žmones atsiliepė entu/ias-

i. Moterys pradėjo aktyvėti 
veikti - kurti būsimo miniatiū
rų muziejaus fondu- Viena iš 
miniatiūnninkių — entuziasčių 
tureio nemaža patyrimą, ka
dangi anksčiau buvo dirbusi 

žaislų ir miniatiūrų muziejuje 
Kansas City'je. Pagaliau mote
rys rado vietą patalpinti savo 
.-'.'kauptiems eksponatams Sa
vanoriai daug dirbo, kol išvalė, 
išdažė gautą pastatą. Tai bu
vo originalus ūkininko namas.— 
sake reklamos direktore Ja
me anksčiau vykdavo golfo tur
nyrų susirinkimai Šiandieną 
jame pilni šeši kambariai 

n u kelt,! i 4 psl. 

H 

. i 



Nameliūkščių muziejus Renginiai 
atkelta iš 3 psl. 

eksponatų, kur iuose gausu 
mažų baldelių ir namelių bei 
kitokių kolekcijų. Reklamos di
rektorė sakė, kad muziejuje jau 
yra ir daugybė didėlesnių lėlių 
namukų bei daug dėžių — kam
barių, vinječių. — Mes turime ir 
kolekcijų galeriją, vis pakeičia
me kabančius eksponatus, — 
pasakoja ji , — nuo drobių ir 
mezginių, iki - medinių nešio
jamų angliškų lagaminėlių bei 
senovinių vaizdingų siluetų. 
Seniausias iš čia esančių ekspo
natų yra 1861 meta is sukurtas 
lėlių namelis. Muziejuje yra lė
lių namelių iš Dandy lėlių na
mų parduotuvių, didelė ir tiksli 
Cincinnati namo kopija, pada
ryta iš savininko išardyto tikro 
namo bei lėlių namelis , pirktas 
iš nukainotų prekių parduotu
vės Didžiosios depresijos metu 
už penkiolika dolerių. Daugu
ma muziejaus eksponatų yra 
žmonių paveldėti bei paaukoti. 
Kai kurie — net iš tokių vietų, 
kaip - Long Island, N.Y., New 
Mexico, Floridos. Muziejų jau 
aplankė daugiau kaip 33 tūks

tančiai žmonių. Buvo atvyku
sių svečių net iš gana toli, kaip 
pavyzdžiui, Australijos. Kai 
kurie eksponatai skolinami iš 
savininkų. Jie keičiami keturis 
— penkis kar tus per metus. 
Be-veik visi čia eksponuojami 
daikteliai yra nuo 1,2 centi
metro iki 2,5. Didžiausi — iki 
40 centimetrų. Keletas jų — 
superminiatiūriniai, puses cen
timetro dydžio. Kiekviena kei
čiama ekspozicija pavadinama 
skirtingai: „Verandos", „Pikni
kai", „Prabanga"... Jose - sve
tainės, iškilmingų banketų sa
lės. . . S į mėnesį bus atidaroma 
paroda „Fantazijos popieriuje". 
Muziejuje dirba ir amatininkų, 
kuriančių miniatiūras, besispe-
cializuojančių įvairiose minia
t iūrų srityse - vieni pučia stik
lo figūrėles, kiti —- piešia vaiz
delius mažulyčiams rėmeliams. 
Visuose muziejaus kambariuo
se yra po knygelę su paveikslė
liais apie namelių bei kitų čia 
eksponuojamų daiktelių istoriją. 

Parengė 
Stefa T a m o š e v i č i e n ė 

MIUZIKLAS LEMONTE IR 
ČIKAGOJE 

Šių mokslo metų Meno mo
kyklėlės mokymo planuose— 
kauniečių Raigardo Tautkaus 
ir Inesos Paliulytės miuziklo 
„Laisvės alėja - Sekmadienis" 
pastatymas. Tuo tikslu sausio 
mėnesį skelbiamas papildomas 
priėmimas į visas mokyklos 
klases (dainavimo, choreografi
jos, dramos, fortepijono, dailės). 
Priimsime moksleivius antradie
niais ir ketvirtadieniais Le-
monte, PLC, nuo 5:30 v.v. ir 
šeštadieniais Čikagos Jaunimo 
centre nuo 1:15 v.p.p. Smulkesnė 
informacija tel. (630)620-9904 

SAUSIO LIAUDIES 

IŠMINTIS 
* Jei sausio naktys šviesaus 

dangaus ir matosi žvaigždės, 
vasara bus derlinga uogomis. 

* Jei sausį mažai sniego, 
vasara bus mažai lietaus. 

* Jei neturi nuotaikos, kan
kina blogos mintys— eik pa-
šluok sniegą, nukapok ledą, par
nešk malkų židiniui. Žodžiu, 
dirbk ką nors. 

* Jei saulė teka rausvame 
danguje — vadinasi, gali pus
tyti 

* Jei sausio mėnesį anksti 
pradeda stuksenti genys, pava
saris irgi bus ankstyvas. 

* Jei sausį nesigirdi aido — 
stipriai atšals. Jei pirmoje sau
sio dekadoje gausiai pusto, bi
tės prineš daug medaus. 

* Jei neturi apetito, atsi
mink avižinius dribsnius ir so
jos patiekalus. 

* Prieš pradedamas valgyti 
pusryčius, suvalgyk sultingą 
vaisių, nes tokius geriausiai įsi
savina organizmas. Labai svei
ka valgyti kopūstus, tiek rau
gintus, tiek šviežius, nes juose 
daug ląstelienos ir vitamino C. 
Jo yra ir svogūnuose. 

Kalendorius 
Vardadieniai sausio 14 — 21 d. 

Trečiadienis, sausio 14 d. 
Aukse, Feliksas, Hilarijus. 
Laimonas. Lilija. Laimis 

Ketvirtadienis. sa*»k> 15 <& 
Ida, Medą, Paoljas, Skirgaila; 
Snieguole 

Penktadienis , sausio 16 d. 
Honoratas, Marcelis, Norgailis, 
Utenis 

Šeštadienis , sausio 37 d. 
Beatričė, Daujotas, Dovtdm*, 
Leonilė. MerSnas, Vilda 

Sekmadienis, sausio 18 d. 
Gedgaudas, Jogailė, Jolita, 
Liberta. Leonardas. Liubertas 

Pirmadienis , gausto 1$ d-
Gedvile, Kleopatra, Kusnetas. 
Marijus, Morta, Raivedys 

Antradienis, sausio 20 d. 
Daugvydas. Henrikas, Nomeda, 
Sebastijonas 

Trečiadieni*, sausio 21 d. 
Agnieu*, Augi*, Gailintas, Garsė 

Pusiau rimtai, pusiau juokais ! 
Susitikę daugiau mažiau pažįstamus ar draugus, visada paklau

siame: „Kaip gyveni?". Žmonės atsako labai skirtingai — gerai, 
šiap sau, pusėtinai. Kai klausiame kur geriausia gyventi, daugu
ma atsako — Lietuvoje. Kodėl? 

1. Lietuvos merginos — gražiausios merginos, nes grakščios, 
lieknos, kultūringos panelės. Lyginant su europietėmis ar amerikietėmis, 
pralenkia jas visa galva. Mes jomis didžiuojamės. 

2. Krepšinis! Turime jam tokias senas ištikimos meilės tradi
cijas, kurių gali pavydėti kita šalis. Pradžioje buvo Kaunas su 
„Žalgiriu", vėliau visa Lietuva tapo lyg krepšinio aikšte, susirgu
sia „krepšinio liga". O kur dar žurnalistų pasibaksnojimai — kas 
už „Lietuvos rytą", o kas už „Žalgirį"?! Europos čempionų vardai 
ir-gi daug ką sako, už juos jaunimas ir ne tik puikiai atšventė. 

3. Sportiniai šokiai. Pirmieji buvusioje SSSR surengėme tarp
tautinį konkursą „Gintarinė pora" (1965m.) ir išėjome į tarptauti
nius vandenis. Kauno ,.Sūkurio", Klaipėdos „Žuvėdros", Vilniaus 
„Ratuto", „Dileksos" ir kt. tokius auksinius vardus įraše pasaulio 
šokio istorijon, kad kitos šalys nė patikėti negali, jog mes galime 
būti tokie stiprūs ir tokie įvairūs! 

4. Skaniausias alus ir jį geriančių daugiausia gyvena Lietuvoje. 
5. Kriminogeninė padėtis — niekur nerasi tiek daug nusikal

tėlių, apie kuriuos nenutyla žiniasklaida. Kai kam atrodo, kad 
žmonės nesijaustų gerai, jei vieną dieną sužinotų, jog per ištisus 
metus daugiau niekas neapvogs... 

6. Kur rasi tokius šaunius mūsų gyvybės, turto sergėtojus - po
licininkus, kurių visur pilna ir televizijoje, ir kelyje, kur tenka 
arklius nuo kelio nuvaikyti, ir nežymiai pasiimti sau „honorarą" 
vietoje baudos vairuotojui... 

7. Niekur nerasi tiek daug žmonių nepaleidžiančių nuo ausies 
nešiojamo telefono ir ištisai juo kalbančių. 

8. Niekas neturi tokio Prezidento! 
9. Niekas nerengia tiek daug įvairiausių festivalių, Dainų 

švenčių, minėjimų net tada, kai dalis tautos neturi kuo apsirengti, 
ką pavalgyti, kai mokyklose trūksta kompiuterių, mes švenčiame 
ir statome paminklus. 

O dabar gyvename kokiame Čikagos, Niujorko ar Los Angeles 
priemiestyje ir viso šito nėra. Kasdien girdi, kad amerikiečiai 
nutukę, turi mažiau valgyti, vaikščioti į mankštinimosi salę ir 
kartu su visais pūškuodami mesti svorį- A, gerai gyventi Lietuvoje. 
Tik... pinigų mažoka. 

KNYGOS PRISTATYMAS 
ČIKAGOJE 

Sausio 18d. 3:00v.p.p. M.K. 
Čiurlionio galerijoje Čikagos 
Jaunimo centre, įvyks knygos 
„JAV Lietuvių Bendruomenės 
penki dešimtmečiai" pristaty
mas. J į rengia JAV LB Kul
tūros taryba, pirm. Marija Re
inienė. Dalyvaus JAV LB val
dybos pirmininke Vaiva Vėbrai
tė. Koncertuos smuikininkė iš 
Stamford, Ct, Edita Orlinytė. 
E. Orlinytė baigė Lietuvos Mu
zikos akademiją magistro laips
niu. Grojo Lietuvos Muzikos 
akademijos styginių kvartete, 
Lietuvos Valstybiniame simfo
niniame bei Lietuvos kameri
niame orkestre. Su šiais kolek
tyvais koncertavo Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Ita
lijoje, Japonijoje ir kitose vals
tybėse. Kaip Lietuvos Muzikos 
akademijos styginių kvarteto 
narė, dalyvavo užsienio kon
kursuose ir festivaliuose. Nuo 
1996 metų Edita Orlinytė gy
vena Stamford, Ct. Ji groja 
keliuose kamerinės muzikos 
orkestruose. Smuikininkei 
akompanuos žinomas pianis
tas Manigirdas Motekaitis. 

LOS ANGELES 

Sausio 18d., sekmadienį 
10:30 v.r. Jaunų šeimų organi
zacinis komitetas kviečia į šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
aukojamos šv.Mišios, skir tas 
vaikams, jaunimui ir jaunoms 
šeimoms. Klausysimės pamok
slo, glausimės prie Dievo stalo. 
Užkandėlius rengėjai prašo 
susinešti patiems, kad praalkę 
vaikai, galėtų čia pat užkąsti. 

AR ŽINAI, KAD.... 

Galvosūkiai 

Suskaičiuokite! 
Patikrinkite savo geometrinį 
pastabumą - kiek šioje figū
roje yra trikampių? 

Kalendorius 

Tęsiame galvosūkius — žai
dimus, kuriuos atsiuntė kun. 
Eugenijus Gerulis iš Floridos 
Penk to j i užduo t i s : 
sugalvoti žodžius, kurie 
baigiasi galūne — ta , pvz.. 

III JAV JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 
FESTIVALIS ČIKAGOJE 

. .Muzika p r i m e n a van
denyną, o m u z i k o s ins t ru
menta i - sa las , i šs ibarsč iu
sias j ame" 

Ispanų gitaristas 
Andresas Segvoja 

Tam, kad visi, gyvenantys 
išeivijoje ir mėgstantys muzikuoti, 
įsilietume į vieną didžiulį muzikos 
garsų vandenyną, pavasarį vyks, 
jau tradiciniu tampantis, fllJau-nųjų 
atlikėjų festivalis. Džiugu, kad 
kasmet šis renginys sulaukia 
vis didesnio visuomenės dėme
sio ir, kad ir menkos, finansinės 
paramos. Tai— ne konkursas ar 
ar varžybos, bet festivalis — tai 
muzikos mylėtojų šventė, kurios 
tikslas — nors kartą metuose 
vienon vieton suburt i visą 
muzikuojanti jaunimą ir juos 
mokančius mokytojus. Kartu 
tai — unikali galimybė kon
certuoti publikai, pabendrauti, 
susitikti bendraminčių, pasi— 
džiaugti savo ir kitų pasieki
mais. Mano, muzikos mokyto
jos nuomone, festivalio reikšmė 
muzikiniam vaikų auklė-jimui 
tikrai didžiulė — meninis jauno 
žmogaus ugdymas neapsiriboja 
vien pamokomis.Vienas pagrin
dinių muzikinės metodikos 
momentų yra mokinio pa
ruošimas ir dalyvavimas kon
certinėje veikloje. Juk kiek
vienas koncertas tobulina 
mokinį ir mokytoją, skat ina 
kartu siekti aukštesnio muzi— 
kavimo lygmens, įkvepia nau-

adata; sugalvoti žodžius, kurie 
turi raidę — f. pvz., grafas: su
galvoti žodžius, kurie baigiasi 
raidėmis — ovė, pvz., daržovė. 

Atsakymai 
Pintinėje yra 5 obuoliai. Kaip 
juos paskirstyti penkioms mer
gaitėms, kad kiekviena gautų 
po obuolį ir kad dar vienas liktų 
pintinėje? 

Keturis obuolius atiduoti keti 
rioms mergaitėms, o penktįįfai 
atiduoti obuolį su pintine. 1 

Pasakykite, kiek skrido ančių, 
jei viena skrido priešakyje, dvi 
už jos, viena užpakalyj'" ir dvi 
prieš ją, viena tarp dviejų i r 
trys eilėje? 

Skrido trys antys. 

Mokytoja Jolanta Baniene su moksleivėmis — pianistėmis Emilija Rasins-
kaite (kairėje) ir Berta Brazdeikyte 

jiems sumanymams. Drauge su 
mokiniais visada džiaugiamės 
Meno mokyklėlės svetingumu 
ir suteikiamomis galimybėmis 
pakoncertuoti mokyklos orga— 
nizuojamuose renginiuose. 
Kiek teigiamų emocijų, jau-
du— lio ir gražių akimirkų ten
ka išgyventi priešskoncertiniu 
laikotarpiu, o su kokiu didžiuliu 
entuziazmu ruošiame nors ir ne 
ilgą, bet koncertinį repertua
rą.. .Ir kiekvienas pasirodymas 
tampa mums tarsi maža moky
tojos, mokinių ir jų tėvelių 
švente 

III Jaunųjų atlikėjų festivalio 
organizacinis komitetas tikisi 
didelio jaunųjų muzikantų ir jų 
mokytojų susidomėjimo. Tad 
kviečiame visus į muzikos 
šventę, tegu muzika ir daina 
nuspalvina visų mūsų kasdie
nybę pačiomis gražiausiomis ir 
pavasariškiausiomis spalvo
mis! 

Jaunųjų atlikėjų festivalis 
vyks 2004 m. balandžio 18 d 

'sekmadienį), 12val., Čikagos 
lietuvių Jaunimo Centre 5620 
S. Claremont Ave, Chicago, IL 
60636. 

Dalyvių amžius nuo 4-rių iki 
28-riu metų (imtinai). Festiva
liui paruoškime ne ilgesnę 5 
min.programą, pageidautina 2 
kunnrai, vienas —BŪTINAI— 
lietuvių autoriaus. 

Paraiškoje nurodyti pilną 
dalyvio vardą, pavardę, gimi
mo datą. kūrinių autorius ir 
pavadinimus, pedagogo vardą, 
pavardę ir telefoną. 

Paraiškas siųsti adresu: 
PO.BOX4102 
VV'heaton, IL 60189 
arba elektroniniu paštu : 
BKTULYSTE@aol.com 

Telefonas pasiteiravimui-
•708)-691-9114 'penktadieniais 
ir šeštadieniais) 

Jo l an t a Ban ienė 
III JAV Jaunųjų atlikėjų festi
valio org. komiteto narė 

***Daugelis, mėgstantys alko
holinius gėrimus, turėtų 
atkreipti demesi į cukraus 
kiekį juose. Pvz., gėrime 
M a r g a r i t a yra labai daug 
cukraus, o jis, kaip žinia, 
kenkia figūrai. Tik pomidorų 
sultyse mažiausiai cukraus, 
vadinasi, mažiausiai kalorijų. 

***Vokietijoje iki 1955 metų 
nebuvo leidžiama turėti 
asmeninių lėktuvų. Tais metais 
buvo įkurta "Lufthanza" ir ji 
naudojo amerikiečių gamybos 
lėktuvus. 

***Prognuozuojama, kad po 4 
metų JAV gyvens 300 miliojonų 
gyventojų. Manoma, kad toks 
padidėjimas tik teigiamai 
paveiks daugelio valstijų 
gyvenimą. Tuo tarpu išskirtinė 
padėtis yra Siaurės Dakotoje, 
kurioje gyventojų kiekis padi— 
dėjo tik... 74 žmonėmis. 

***2003 metai buvo šilčiausi 
žmonijos istorijoje. Vidutinė 
temperatūra — 58 laipsniai 
Farenheito. Per paskutinius 
100 metų Žemė temperatūra 
pakilo vienu laipsniu. Ypač tas 
jaučiama per paskutiniuosius 
30 metų. 

***JAV trūksta vakcinos nuo 
gripo. Prieš Kalėdas gauta 375 
tūkstančiai dozių vakcinos iš 
Anglijos. 

***JAV aukštosiose mokyklose 
net 40 procentų mokosi stu
dentų iš užsienio. 

***Nobelio premijų laureatų 
tarpe trečdalį sudaro ne 
amerikiečiai. 

*** Iki 2007 metų vairuotojų 
pažymėjimai turės ir biometri— 
nius duomenis— pirštų atspau
dai, akių rainelės ypatumai. 

***Kuo didesne šalis, tuo 

Meno mokyklėlės dainavimo klasės moksleivės rengiasi dalyvauti III JAV jaunųjų atlikėjų festivalyje. Iš kairės: I e. 
Silvija Kulbokaitė. Austė Asadauskaitė. II e. Greta Rupeikaitė. Kristina Juodytė. III e. Emilija Deksnytė. Brigita 
Gerulskytė. Agnė Pecholdaitė. Monika Jurešiūtė. Dėstytojos Loreta Umbrasienė ir Jūratė Grabliauskienė. 
Nuotr Ligijos Tautkuvienės 

, , B I Č I U L Y S T Ė S " 
P R E N U M E R A T A 

Nuo Naujųjų metų „Bičiulystė" 
tapo keturių puslapių ..DRAUGO" 
priedu, spausdinamu kartą savaitė
je. Šį leidimą galima užsiprenu
meruoti. 
Čikagos apylinkėse „Bičiulystę" 
galėsite įsigyti visose lietuviškomis 
prekėmis prekiaujančiose parduo— 
tuvėse. 

Prenumera ta priimama 
„Draugo'" administracijoje. 

JAV ribose: pusmečiui (26nr.)—$20, 
metams (52 nr.) — $40, 

\ Kanadą : pusmečiui - $34, 
metams - $68, 

Į Lietuvą/ Europą : pusmečiui - $42. 
metams - $80. 

daugiau tautu. Amerika— nevie-
nataute šalis. Japonija labiausiai 
vienataute. Nedidelės nacionali
nių šalių ekonomikos netur i 
didelės ateities. 

PAŽINČIŲ KLUBAS „ZODIAKAS" 
ANKETA 

Išsikirpk ir išsiųsk. 

Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinau klubą. Tai darome 
nesavanaudiškai, be užmokesčio Užpildykite anketa ir siųskite mums 

nurodytais .iriresais (Jalite ir elektroniniu paštu. 

1. Amžius Ūgis kitos savybes 
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (-usi) 
Nevedęs netekėjusi našlys (-*) 
Vaikai 
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs (-usi) _ 
neapsirupinęs (-usi) gyvenamuoju plotu 

4. Išsilavinimas 
5. Darbas 'kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera). 
6. Pomėgiai 

7.Tikslai - rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, 
bendravimui 

8. Jūsų adresas ir telefono N'r 

9. Skelbimo tekstas. 

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

mailto:BKTULYSTE@aol.com



