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Lietuvoje naujųjų mokslo metų 
pradžia, rugsėjo pirmoji - ypatin
ga diena. Miestų gatvės, aikštės 
pagyvėja, prisipildo jaunatviško 
šurmulio, šypsenų. Kaimo keliu
kais, po vasaros atostogų — su
judimas. Vaikai, nešini rudenė
jančių pranašų — jurginų, astrų 
puokštėmis sugrįžta j savo klases. 
Suprantama, daug kam Amerikoje 
rugsėjo pirmoji - irgi ne eilinė. 
Tačiau čia ji nėra taip visuotinai 
ryški — juk daugelis mokyklų 
naujuosius mokslo metus prade
da gerokai anksčiau. Čia nėra 
tokių gilių tradicijų — mokyto
jams ta proga masiškai dovanoti 
gėlių. Rugsėjo pirmąją Lietuvos 
mokytoją pažinsi iš glėbio gėlių. 

Nesvarbu, kad kai kurie iš mū

sų jau seniai lankė mokyklas, 
kad jau keletą dešimtmečių už
vėrė jų duris, šiandieną jau paly
di j jas savo anūkus... Rugsėjo 
pirmąją prisimena visi. Prisime
name ir pirmąją klasę, kai vis 
bandėme rašyti atbulas, kreivas 
raides, kaip berniukai, išreikšda
mi savo simpatijas ar antipatijas, 
tampė mergaites už kasų arba 
skundė vienas kitą mokytojai, su
reikšmindami savo ..problemas". 
Retai kuris neprisimename juo
kingų, naivių pirmųjų mokslo me
tų istonjų. Rugsėjis - nostalgija 
daugeliui. Vaikų tėvai vis užimti. 
vis skuba, bėga kartu su gyveni
mo ritmu. Tačiau protingai daro 
tie, kurie tarp savo didelių 
rūpesčių, atranda keletą valandų 

,, Cio — mano pirmosios raidės", — sako V. Krėvės lituanistinės mokyklos moksleivis Eimuntas Matuli: 

šiuos mokslo metus pradėsiantis Lietuvoje. Nuotr. Kazio Razgaičio. 

tą kalendorinę dieną praleisti su 
savo atžalomis. Šventiniai pietūs 
namuose ar kavinaitėje, išvyka į 

zoologijos sodą, teatrą ar dar 
kokią nekasdienišką pramogėlę. 
išlieka mokinuko atmintyje visam 

gyvenimui. Prisimenu, kaip vieną 
rugsėjo pirmąją Vilniuje, Nerimi 

Nukelta į 2 psl. 

Minnesolos Martyno Mažvydo lituanistinės mokyklėlės 2003-2004 mokslo mėty koncertas Motinos dienai. Nuotr. Įiš kai
rės): Mantvydas Bartkaitis, Lejo jakštaitė, Vakarė Bartkaifytė (balta suknele), Aurimas Balčiūnas, Joris Januškevi
čius, Vainė Jakštaitė, Daumantas Tomforde, Aistė Balčiūnaitė, Urtė Jakštaitė, Aivaras Bartkaitis, akompanuoja 
Jorūnė Balčiūnienė — muzikinių pasirodymų vadovė. Nuotrauka iš asmeninio J.Balčiūnienės albumo 

Philadelphia V. Krėvės lituanistinės mokyklos šeštokai (2003-2004 mm 
su mokytoja. Nuotrauka Kazio Razgaičio 

MES IŠ TEXAS (3) 
Zita Lenkaitė-Masley 

Z.M. Gal žinote ką nors daugiau 
apie gimines Lietuvoje? 
P.„Chip".L. Be mano tėvo pu
sės da r buvo senelis iš mamos 
pusės Joseph Kazlauskas, pa
varde pakeitęs į „Kolosky". Sten
giuosi kuo daugiau sužinoti apie 
gimines Lietuvoje, bet tai nepa
prastai sunku. Mano seneliai mažai 
apie juos kalbėdavo. Kiek žinau, 
mano tėvas Lietuvoje turėjo broli 
(gal netikrą... h kun . Edvardą La
zauską. Jis buvo atvykęs j JAV, 

kai aš buvau labai jaunas. Dabar 
jam — per 80 metų, ir, jei gyvas, 
turėtų gyvenu Lietuvoje. Paskuti
nėmis žiniomis, j is gyveno Vilniu
je. Jei kas iš laikraščio skaityto
jų ką nors žino, parašykite. . . 
Z. M. Jūsų žmonos Nancy kilmė? Ar 
ji irgi domisi Lietuva? 
P.„CH".L. Nancy — anglų, ško
tų ir olandų kilmės. LB veikloje 
dalyvauja su malonumu. 
Z.M. J ū s ų pomėgis poezijai... 
P.„Chip".L. Esu parašęs nema
žai eilėraščių. Pomėgi poezijai, 
tikiu, paveldėjau iš mamos, pui
kios poetės. J i dažnai laimėda
vo poezijos konkursuose. Jau

niausioji m ū s ų d u k r a ta ip pa t 
domisi poezija ir d a u g rašo. 

K a ž k a d a p a r a š i a u eilėraštį, o ži
noma soft rock, country grupė pa
naudojo dainai. Ta daina savo sti
liaus radijo k o n k u r s e užėmė I 
v ie tą JAV. Da inos p radž ia 
skambėjo t a i p : 
I saw a giri walkingdown t ne street. 
She looked likę The kind of giri I'd 
liko to meet 
She hari hrown hair and oyes of blue 
Baby. I'd likę to riavc H Į«rty vvith you' 
Baby, I'd liko to have a partv uit.h you' 

E i l ė ra š t i s proza, žmogaus, 
mylinčio Lie tuvą iš tolo... 

. .Lietuva. Lietuva, aš niekada 

Tavęs nemačiau , bet girdėjau 
apie Tave daug pasakojimų. Esi 
nusėta giliais mėlynais ežera is , 
k a s Tau su te ik ia n e p a p r a s t o 
grožio. Mirga miškai ir šilai. 
Vėjui papūtus, medžių lapai keičia 
spalvą. Kas tik pamato , įsimyli 
tą peizažą. Horizonte matosi . 
ka ip virš tavęs , o st iprių žmonių 
šalie, s lenka dideli debesys O 
Lietuva, šalie su didele sena is
torija ir nauja pradžia. Nauja 
pradžia — d a u g žadant i pradžia 
— žmonės siekia a tgau t i , kas 
p ra ra s t a istorijos bėgyje. Nau
j a , g e r e s n ė a te i t i s čia t ikra i 
a te is , nes žmonės išliko s t iprus . 

tikėjo savo Dievu, ir nepaliovė 
dirbt i . Ten nuvykęs , sutiksiu 
tvi r tus , darbo užgrūdintus žmo
nes. Pavaiš ins mane degtine ir 
alum. Bet šiuo metu. aš žinau 
tik viena, kad esu lietuvis, ir 
kad nuvykęs į Lietuvą ten pasi
jusiu savu". (Laisvas vertimas 
- Z. M 

Pabaigai noriu padėkoti Tau, 
kad m a n e išklausei. K;r, rašysi i 
lietuviška, la ikraš t į , perduok 
visiems l ietuviams nuo manęs 
l inkėj imus tegul juos lydi 
sėkme ir Dievo palaima. 

Pabaiga 

LIETUVA, TiVYNE 

Malonus prisiminimai ir dangaus 
kūnų judėjimas 

Vytautas Visockas 
Diena visam 
gyvenimui 

Rytoj — j mokyklėlę. 
Nuostabi, nepamiršta
ma diena pirmokams ir 
jų tėveliams. Man nuo 
tos dienos prabėgo 59-
eri, tačiau ją prisimenu 
labai ryškiai. Ypač Moti
ną, sovinčią už tvoros ir 
mane drąsinančią, ir Mokytoją, 
kuri tarsi motina nuo tos dienos 
vienuolika metų mane vedė j ne
pažįstamą beribį pasaulį. Nepri
simenu pirmosios savo mokytojos 
pavardės, netrukus ją pakeitė ki
tos mokytojos ir mokytojai, buvo 
kitos mokyklos, tačiau, tolstant 
metams, pirmoji mokytoja, pirmo
ji diena mokykloje — netolsta. Al
kana, basakojė arba klumpėta 
vaikystė, pamokos žvakių švieso
je, iš buhalterinių blankų pačių ar
ba mamų pasiūti ..sąsiuviniai", ra
šaluotos rankos ir net liežuviai — 
visa tai nė kiek netemdo anų die
nų žavesio. Netemdo ir šių dienų 
televizoriai, kompiuteriai, mobi
lieji telefonai. įvairiausi flamaste-
riai, moksiavių lengvieji automobi
liai, brangios drapanos ant ketu
riolikmečių šešiolikmečių mer
gaičių pečių... Gyvenimas nuo to 
juk nė kiek nepalengvėjo, mūsų. 
pokario vaikų, palikuonys juk ne
tapo nei protingesni, ypač — nei 
geresni. Tiesiog esame neišven
giamų civilizacijos žingsnių lludin-
imkai ir dalyviai. Kuria kryptimi 
nukreipti tie žingsniai? Kas žino... 
Tikėkimės, kad ne į balanos ga
dynę... po pasaulinių kataklizmų, 
dvasinių ir moralinių nuopuolių. 

Mokytojos visam gyvenimui 
Paskutinę vasaros dieną malo

nu prisiminti klasės ir suolo drau
gus, mokytojus ir auklėtojus. 
Džiugu, kad su kai kuriais pasta
raisiais iki šiol dar nenutrūkęs ry
šys, virtęs jau ne mokytojo ir mo
kinio, o dviejų bičiulių sena pa
žintimi. Niekada nepamiršiu savo 
lietuvių kalbos ir literatūros moky
tojos Danutes Knštopaitės — 
nūnai žinomos redaktores, vertė
jos, tautosakininkės — surengtų 
turistinių ir kraštotyrinių žygių j 
Nemunaičio ir Punios apylinkes. 
jos įkvėptų literatūrinių vakarų, 
mokyklinių vaidinimų, susitikimų 
su poetais ir rašytojais ir. jau At
gimimo laikais. — jos atsiprašy
mo. Taip. buvau tiesiog suglumin
tas, kai ji ..Minties" leidyklos vy
riausiojo redaktoriaus kabinete 
manęs atsiprašė už tai. kad kai 
kada per lietuvių literaturoc pamo
kas kalbėjo netiesą. Ar. atėjus tie
sos sakymo metui, daugelis mes 
taip pasielgėme'' Tik patys donau-

kune. tiesą sakant, niekada 
ne nemelavo 

Prancūzų kalbos mo
kytoja ir auklėtoja Ve
ronika Rėklaitienė man 
jau seniai ne tik mo
kytoja ir auklėtoja, bet 
ir savotiška metrašti
ninke, į pokario Aly
taus inteligentijos gy
venimą leidusi pa
žvelgt ne mokinio, o su

brendusio žmogaus akimis. Kai 
kuriuos jos prisiminimus esu 
užfiksavęs magnetofono juostoje... 

Nedaug mano mokytojų sulau
kė šių metų rugsėjo pirmosios 
— dideles šventės beveik kiek
vieno žmogaus gyvenime, ne 
tik to, kuris rytoj, apsiginklavęs 
21-ojo amžiaus įvairiausiomis 
rašymo, skaitymo ir skaičiavimo 
priemonėmis, gerokai patušti
nęs tėvų kišenes, su gėlių 
puokšte pirmajai savo mokytojai 
nedrąsiai pravers neužmirš
tamos žinių šalies duris. Sėk
mes ir ištvermes jums - ir moki
niams, ir mokytojams! 

Ar galima gimti antrą kartą? 
Praėjusią savaitę paminėjome 

dieną, kuri, skirtingai nei rugseio 
pirmoji, niekada nepasikartos, 
kuri rytdienos pirmokams — toli
ma istorija. Paminėjome Baltijos 
kelio 15 metų sukaktį. Uždaru 
Seimo posėdžiu, trispalviu kas
pinu, šį kartą nusidriekusiu tik 
nuo Gedimino pilies bokšto iki 
Arkikatedros durų. gelių puokš
te, kuri, reikia tikėtis, iškilmingai 
nukeliavo iki pat Lietuvos-Lat
vijos pasienio. Reikia tikėtis, nes 
pats tą dieną iš Vilniaus išvykęs 
nebuvau, o televizija tos gelių 
kelionės neparodė, greičiausiai 
dei kitose Lietuvos vietose ne
susilaukusios reikiamo dėmesio, 
del abejingumo pneš 15 metų 
įvykusiam stebuklui - 650 kilo
metrų ilgio gyvajai grandinei, 
simbolizavusiai trijų Baltijos val
stybių laisvės ir nepriklausomy
bes siekį. Ir Seime, ir juo labiau 
Sąjūdžio būstinėje surengtų Bal
tijos kelio fotografijos parodų pa
rodomis pavadinti nesinori — 
vos viena kita atsitiktinė foto
grafija. Tik filmas per Lietuvos 
televiziją, tik kelių Baltijos kelio 
organizatorių ir dalyvių pokalbis 
prie apskritojo stalo leido iš
samiau ir giliau pažvelgti į didin
gą ir reikšmingą istorijos atkar
pą. O žurnalistai ir gatvėje, rstri-
joje įkyria r beprasmiškai klausi
nėjo ar dabar būtų jmanoma 
išeiti j Baltijos kelią7 

O ar galima gimti antrą kartą7 

— klausimu i klausimą atsake 
Vytautas Landsbergis. Kiekvie
nam laikui — savas darbas. — 
papilde y istorikas Antanas Kula-

Nuke'ta i 3 psl. 
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JAV UETUVIAI 

SVEIKA, MOKYKLA! 

Atkelta iš 1 psl. 

pirmokėlius specialiai plukdė 
užsakytas garlaivis. Tada net 
dangų drebino vaikų klegesys. 
Dar ir šiandien kai kurie tuome
tiniai pradinukai, jau baigę studi
jas, gražiausiai prisimena savo 
pirmąją mokslo metų dieną -
neeilinę šventę. 

Abiturientams, jau mokyklos 
veteranams, rugsėjis persipina 
su liūdnesnėmis gaidelėmis - juk 
jiems tokia šventė — rugsėjo pir
moji, savoje mokykloje pasku
tinė. Rugsėjj aukštųjų mokyklų, 
kolegijų, kitokių mokslo įstaigų 
auditorijos vėl prisipildo šviesių 
veidų. Studentiškos pažintys, 
draugystės... Ne vieną juk mus 
suvedė rugsėjis. 

Nelengvas, pasiaukojamas 
mokytojų, dėstytojų darbas, dide
lė atsakomybė, rūpestis - kaip 
įtaigiau perteikti žinias, išsilaikyti 
vertam pagarbos. Didžiausia pa
dėka, kai net po daugelio metų, 
buvę auklėtiniai juos mielai prisi
mena, net išsiblaškę po įvairius 

SĄSAJOS 
: • : - : • ; : • • • . - : : • : > • > : • . ". 

Phibdelphia V.Krėvės v. lituanistinės mokyklos darželinukai su mokytoja 2003-2004 mokslo metais. 

Nuotrauka Kazio Razgaičio. 

kraštus — atsiunčia atviruką, pa
rašo keletą šiltų žodžių, nežiūrint 
amžiaus skirtumo, nori susitikti, 
pabendrauti. Dauguma pedago
gų — širdimi nesensta, juk jų vi
sas gyvenimas susijęs su jauną
ja karta. Baigus mokyklą, kai ku
rios anų laikų nuoskaudos - kaip 
mokytojo „neobjektyvumas", pas
taba ar pabarimas dabar atrodo 

naiviai juokingos. Retai kuris iš 
mūsų ilgai nešiojamės mokslo 
dienų nuosėdas. Juk nepagalvo
jame, kaip pasielgtume patys, 
atsidūrę anuomet mokytojo vie
toje. Šie pamąstymai — visai ne 
didaktiką o kiekvienam pažįstamas 
jausmas: vyresniems — grįži
mas į jaunystę, jaunimui — 
gražiausias gyvenimo tarpsnis. 

„Bičiulytės" redakcija bei 
daug skaitytojų linki visiems 
mokytojams,dėstytojams kant
rybės, ištvermės, abipusio — 
su mokiniais, studentais, gera
noriško supratimo ir daug šyp
senų, jdomios kasdienybės, 
pradedant naujuosius mokslo 
metus. 

MOKSLAS AMERIKOS LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE 
ČIKAGA 

IliinoisM L HOUSTON 
Texcs 

Čikagos lituanistinė mokykla. 
Registracija rugsėjo 11 d. šešta
dienį) 10:00 v.r. Praeitais mokslo 
metais mokėsi per 300 mok
sleivių. 
Čikagos l i tuanistinei mokyklai 
reikia mokytojų. Skambinti mo
kyklos direktorei Jūratei Doviiienei 
te!.: 630-832-6331 

LEMONT'AS 
Illinois-

Maironio mokykloje mokslo metų 
pradžia — rugsėjo 11 d. nuo 10 
v.r. iki 12 v.p.p. Kadangi klasėse 
neužtenka vietų, nauji mokslei
viai, atsiradus galimybei, bus pri
imami tik iš laukiančiųjų sąrašo. 
Smulkesnė informacija tel.: 630-
257-0888. Mokslo metais skam
binkite penktadienio vakarą arba 
šeštadienį dienos metu. 

Plainfied'as r 

Houstono bendruomenėje tikrų 
lietuvių yra labai mažai. Tie, kurie 
atvyko su paaugusiais vaikais, 
namuose kaip kalbėjo lietuviškai, 
taip ir kalba. Mišriose šeimose, 
tik, gal, lietuviškai kalbanti mama 
ko nors pamoko. Kartais per kokį 
nors renginį vienas ar pora tokių 
vaikeiių padainuoja lietuvišką dai
nelę. LB savo patalpų neturi ir jas 
nuomoja susitikimams, renginiams iš 

-hažnvčiu a r iš kokio klubo. Vienu 
metu buvo kilusi mintis apie kokią 
nors mokyklėlę, kur vaikai išmok
tų vieną-kitą žodį, vieną-kitą šokio 
žingsnelį ar pan.. bet viskas ta 
mintimi ir užsibaigė. Žmonės dir
ba, gyvena išsisklaidę. LB — ma
ža, labai mišri. 

Zita Masley, TX 

dalykų mokysis moksleiviai iš 
angliškai kalbančių šeimų. Moky
tojų sąrašas dar tikslinamas (Gaja 
Stirbytė, Gintas Stirbys, Virgus 
Volertas, Kristina Volertienė, Li
nas Kučas, Danutė Surdenienė. 
Regina Mockutė-Vito, Akvilė Du-
donyte, Artūras Dudonis, Inga Če-
ledinaite). Žinome, kad jų bus de
šimt, o keturi iš jų — iš Lietuvos. 

Mokslo metai prasidės rugsėjo 
12 dieną, sekmadienį. Mokiniai į 
pamokas renkasi 9:00 v. r. 

Sveikiname visus: mokyto
jus, mokinius ir jų tėvelius ir 
visą lietuviškąją bendruomenę 
su naujaisiais mokslo metais! 

Inga Čeledinaitė 
Mokyklos direktore 

_ Roseville 
•:a'ir. Minnesota -

Illinois 

— i d 
Elizabeth 

N e w Jersey 

Rugsėjo 18 d. 10:00 v.r Kovo 11-o-
sios mokyklos mokslo metų pra
džia. Adresas: 5303 Sunmeadovv 
Dr.. Painfield, L9G&44 Daugau—po 
rugsėjo 10 d. tel.: 815-436-6308 
direktorei Violetai Pakalniškienei. 

Rugsėjo 12d. 11:00 v.r. Dr. V. Ku
dirkos mokyklos moksio metų pra
džios šventė — šv. Mišios šv. Petro 
ir šv. Povilo bažnyčioje. Pamokos 
— šeštadieniais 9:00 v.r.-12: 00 
v.p.p. Mokslo metų pradžia 
rugsėjo 17d. Adresas: 211 Ripley 

CONCORD 
CaMornia -

Mokslervių registracija į steigiamą Bay 
apylinkėje lituanistinę mokyklą 
2004/2005 mokslo metams, vyks
ta iki rugsėjo 1d. Mokslo metų iš
kilmingas atidarymas jvyks š.m. 
rugsėjo 11 d. 9:00 v.r-1:00 v.p.p. 
Concord. CA. Registruotis elek
troniniu paštu: 
lietuviskamokykla @ yahoo.com 

FILADELFIJA r- =—h 
....•"..*• ( Pennstlvanio 

Tikimės, kadį Philadelphia (Fila
delfijos), PA. V. Krėvės lituanisti
nę mokyklėlę 2004-2005 mokslo 
metams susirinks dvidešimt keturi 
vaikai. Mokykloje bus visos kla
sės: nuo I iki VIII. išskyrus antro
kų, taip pat darželinukų grupę ir 
klasę, kurioje lietuvių kalbos ir kitų 

Negalima iyginti vienų mokyklų su 
kitomis. Visada reikia atsižvelgti į 
sudarytas sąlygas vaikams. Juos 
lengviau išmokyti lietuviškai, jei 
pats dienomis prižiūri (ar lietuvė 
auklė), ar seneliai ilgėliau sve
čiuojasi. Mūsų atveju, jų šneką 
bandome palaikyti be minėtų 
..lengvatų". 
Turim ir mes čia mokyklėlę. Žmo
nės, kurie palaiko mokyklėlę yra 
verti dideles pagarbos ir žavėji
mosi. Ką tik mūsų mokytoja, 
mokyklos vadove. Rasa Jakštie
nė (jos vyras Žilvinas Jakštas — 
bendruomenės kunigas), susilau
kė ketvirto vaikiuko — berniuko. 

Nuotraukoje: Rasa Jakštienė — 
Minnesotos lituanistinės mokyklos 
vadove SVEIKINAME! 

Trys pirmosios — mergaites (9, 7 
ir 5 metų). Didelė šventė tėvų 
širdyse1 

Martymo Mažvydo mokykla 
kviečia į tėvų susipažinimo vaka
rėlį, kuris įvyks rugsėjo 12 d. 7 v. v. 
Roseville (St Paul priemestis). 
Prince of Peace Lutheran Church. 
Mokykla veiks sekmadienio vaka
rais, tik vieną valandą. 

Jorūnė Balčiūnienė,PhD 
Minnesota 

JAV veik ia 2 3 lituanistinės 
mokyklos. 2003-2004 mokslo 
metais mokėsi 1 5 4 9 moks
leiviai, dirbo 235 mokytojai 
ir 6 0 ju pagalbininku. Gau
siausia mokykla — Mairo
nio, įsikūrusi Lemonte,PLC — 
4 4 0 moksleivių. 

Laukiame daugiau infor
macijos iš mokyklų! 

APIE AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ L I E T U V O J E 
2004 rugpjūčio mėn. 13 d. 

DELFI internete svetainėje bu
vo išspausdintas Šarūno (pa
vardė nenurodyta) straipsnis 
..Ar tikrai Lietuvoje būtina su
mažinti studentų skaičių?" Lie
pos 27 d. buvo paskelbta Pa
saulio banko (PB) ekspertizė, 
teigianti, kad Lietuvos aukšto
jo mokslo sistema yra beveik kri
zėje. „Krizei sumažinti pa-ta-
r iama sumažinti studentų 
skaičių, padidinant mokesti už 
mokslą", — taip prasideda 
straipsnis. 

Ką galvoja lietuviai? 

Dr. Dalia Kairiūkštienė 
* * * 

* Manau, reikia mažinti stu
dentų skaičių, nes ne visi iš 70 
procentų abiturientų, įstojusių 
į aukštąsias mokyklas, verti mo
kytis universitetuose. Toli gražu 
ne visi iš jų yra pakankamai moty
vuoti ar gabūs. 
* Į pirmąjį kursą priima daug 
studentų, kurių jau pirmai
siais metais iškrenta trečdalis, 
iš antrojo kurso „nubyra" dar 20 
procentų. Bakalauro diplomus įgy
ja nedaug žmonių. Nėra jokio 
pertekliaus specialistų su 
aukštojo mokslo diplomais. 
* Yra žmonės, tinkami moks
lui ir yra jam netinkami. Aukštąjį 
baigęs žmogus gauna išsilavini
mą. Jau dabar trūksta papras
tų profesijų darbininkų. Virši
ninkais, inžinieriais visi nebūsi me. 
* Dabar Lietuvoje kiekvienas 
žioplys, vargais negalais baigęs 
mokyklą, įstoja į aukštąją. Jei 
nepavyksta į dieninį skyrių, tai 
„įsitrina" į vakarinį ar neaki
vaizdinį. Ir kas iš to? Įgyja dip
lomą, tačiau neakivaizdininko 
diplomas juk neprilygsta die
ninį skyrių baigusio studento 
diplomui. Amerikoje žmonių su 
aukštaisiais nėra kilometrai. 
Kolegijas baigusių yra nema
žai, bet su universitetų diplo
mais tikrai nedaug. 
* Esu studentas, žinau. Prikep
ta bakalaurų ir magistrų ne
mažai. Nėra kur dėti nei vie
nų, nei kitų. Mano grupioko bro
lis, žinau, durnių voliojo, gėrė. 
nesimokė. Matematikos vals
tybinį išlaikė šiaipsau. Įstojo į 
rimtą universitetą be problemų. 
Kodėl taip yra, kas pasakys? 
* Kai aukštuosius baiginėjo 
mūsų tėvai, universiteto diplo
mas buvo vertinamas. Dabar 
aukštąjį išsilavinimą turi bet kas. 
* Jei taip toliau — po dešimties 
metų visi bus su aukštaisiais. 
* Mokausi VU. Studentų skai
čius didėja, tačiau tokie dalykai. 
kaip matematika, gana greitai 
atsijoja mažiau gabius, nesuge
bančius susitvarkyti su užduo
timis. Viskas kaip turi būti. 
* Ar bankas, tegul ir pasaulio, 
geriausiai išmano apie aukštą
jį mokslą? Ar jam spręsti, kiek 

aukštųjų mokyklų ir kiek stu
dentų turi būti Lietuvoje? 
* Mano pastebėjimu (dirbu uni
versiteto laboratorijoje), kiek
vienais metais vis prastesni ir 
prastesni studentai ateina. Pas
kutinį kartą geras pirmas kur
sas buvo prieš 7 metus. Manau, 
didžiausia problema yra univer
sitetų valdžia ir dėstytojai. Visi 
taip stipriai laikosi įsikibę savo 
kėdžių, kad nauji žmonės, ku
rie, galbūt, sugebėtų atgaivinti 
sistemą, neturi jokių galimybių 
pasireikšti. 

* Studentų skaičių reikia ma
žinti. Lietuvos aukštosioms mo
kykloms trūksta gerų dėstyto
jų, nes dauguma iš jų išeina pi
nigus uždirbinėti kitur. 
* Kol Lietuvos valstybės vyrai 
nesupras, kad aukštasis moks
las yra vienas iš valstybės priori
tetų ir jos ekonominio stabilu
mo garantas, tol mes pirksime 
visas technologijas iš Vakarų vals
tybių arba, dar geriau, iš Piet
ryčių Azijos. 
* Mano laidoje buvo apie 350 
gavusių diplomus. Spėju, kad 
pagal specialybę dirbs ne dau
giau kaip 15-25 procentų. Ar tai 
normalu? Ką veiks likę 260 
„specialistų"? Kokia prasme 
buvo kišt valstybės pinigus į jų 
paruošimą? 
* Kai šalyje leis ir šlavėjui, ir 
pardavėjui uždirbti, o gydytojui 
— labai gerai uždirbti, tai atsi
ras norinčių būti ir šlavėjais, ir 
pardavėjais. Dabar, jei nori iš
gyventi, reikia bent kolegiją bū
ti baigus, kitaip — darbas už 
400-500 litų fabrike, ir kruopos 
ant stalo. Daug mano pažįsta
mų, neįstoję į universitetus, įs
tojo į kolegijas — kad tik studi
juotų, nesvarbu ką. Pagal prin
cipą: gerai bet kur, kad tik įsto
čiau. Vistik gražiai skamba: 
„Aš — STUDENTAS!?" 

'- Reikia ne tik studentų skaičių 
sumažinti, bet ir pensininkų, ir 
ligonių. Gimstančių vaikučių 
skaičių jau sumažino. Žodžiu, 
viskas einasi kaip reik! 
* Šiandien be aukštojo mokslo 
diplomo darbo gaii net nepradė
ti ieškoti. Net pardavėją darb
davys nori matyti su aukštuoju. 
Jei sumažins studentų skaičių, 
ką tiems jauniems žmonėms 
reikės daryt: tapti nusikaltė
liais, išvykti iš šalies ar nusi
žudyti? Šiuo klausimu negali
ma lygiuotis į Vakarus. Ten žmo
gus ir be aukštojo išsilavinimo 
gali normaliai uždirbti ir pra
gyventi. Mano manymu, Lietu
va išplėtojo aukštojo mokslo 
tinklą vien tam, kad Europos 
akyse atrodytų kaip mokytų 
žmonių šalis. 
* Aukštosios mokyklos veikia, 
neatsižvelgiant į valstybės po
reikius atskiroms profesijoms. 
* Nesudaromos sąlygos mokytis 

*** Ne visi Lietuvos moksleiviai laukia rug
sėjo 1-osios Juos gąsdina mokslų našta, 
tėvų spaudimas pirmauti, nesantaika su 
bendraamžiais ar mokytojais. 

Vinco Krėves 
• • - . M u . n ^ u i i H : *? U K y K18 

Philadelphia, Pennsyfvania 

Nuotraukoje: V Krėves lituanistinės mokyklos moksleiviai — į! 

XII hetuviŲ tautiniy šokiu šventes dalyviai su mokytoju Linu 

Kuču Nuotrauka Kazio Razgaičio 

*** Galutinai jsigalėjo visuomenės 
nuostata, kad po vidurinio mokslo truks 
plyš reikia siekti studijų universitete. 

*** Absoliuti abiturientų dauguma, apie 80 
procentų baigusių mokyklas, mokosi 
aukštosiose mokyklose Tyrimai patvirti
na, kad mokymasis tampa formalumu, 
nes reikia diplomo. 

*** Bevei 50 procentų 
nedega meile mokyklai 

Lietuvos vaikų 

*** Keturias klases baigę vaikai dar neiš
varginti namų darbų Jų neslegia egzami
nų baime Pasaulio sveikatos apsaugos 
organizacija neseniai paskelbė tarptau-

lės apklausos duomenis. Tyrimas at
liktas 29 Europos šalyse, taip pat JAV ir 
Kanadoje. Pasirodo, labiausiai mokyklą 
myli Makedonijos vaikai: 83,4 proc. mer
gaičių ir net 89.1 proc šios šalies ber
niukų. Lietuvoje mokyklą myli 37,5 proc. 
mergaičių ir 40. 7 proc. berniukų. Ma
žiausiai mokyklą myli Suomijos 11-
mečiai: 8, 4 proc. mergaičių ir 12.7 proc. 
berniukų. 
*** Suomijos švietimo sistema laikoma 
viena geriausių tarp Europos Sąjungos 
šalių. 

*"* Baltijos jūra ties Palanga vis labiau 
..okupuoja" krantą Šių metų karščiau
sią rugpjūčio savaitgalj Palangą buvo 
užplūdę apie 0.5 mln. žmonių. Teigia
ma, kad 10 kvadratinių m. lopinei) pa
plūdimyje turėjo pasidalyti 7-8 poilsiau
tojai Šiuo metu jūrai - plėtimosi peno-
das Per paskutinius 100 m nuo Šven
tosios iki Būtingės JI pasiglemžė ma
žiausiai 13 sodybų Per pastaruosius 20 
m vandens lygis Baltijoje pakilo 10 cm. 

Pakrantėje ties Giruliais. Karkle ir Būtinge kas
met nuskalaujama apie 1-2 m. jūros kranto Prie 
Palangos tilto jūra „atsiėmusi" apie 30 m pa
plūdimio. 20 iš jų nusinešė 1999 m uraganas 
„Anatomus" 1882 m grafo J Tiškevičiaus pastatytas 
pirmasis Palangos Stas ..pnaugino" t km kranto. 
Išardžius senąjį tiltą ir iškėlus j jūrą sudėtus 
akmenis, krantas pradėjo nykti. 

* " 98,2 proc. Vokietijos vyrų neduotų vairo 
savo merginai. 

**" Europoje ilgiausias atostogas turi italai. 
Daugelio atostogos trunka 40 darbo dienų 
Prancūzai atostogauja 22-27 d. 

*** Portugalas ieškotojas-keliautojas Ferdi
nando Magellan'as pirmasis apiplaukė ap
link pasaulį Žygj pradėjo 1519m Buvo už
muštas kovoje su vietiniais čiabuviais Filipi
nuose Daugelis jo bendražygių žuvo nuo al
kio ir ligų. Tik keletas išsigelbėjusių, 1522 m , 
vadovaudamiesi Magellano keliones planu, 
sugrįžo į Europą, pervargę, bet triumfuodami 

visiems gabiems ir neturt in
giems. 
* Prakeiktais sovietiniais lai
kais s tudentas galėjo pragyven
ti iš stipendijos, niekieno nere
miamas. J i s gaudavo 35 rublių 
stipendiją, už bendrabutį per 
mėnesį mokėdavo 1,40 rub. Pra
simaitinti per dieną užtekdavo 
vieno rublio. Baigęs studijas, 
kiekvienas būdavo aprūpina
mas darbu. Ne, aš nesiilgiu pra
eities, bet dabar jaunais žmo
nėmis, jų išsilavinimu nesirū
pinama, tai faktas. Dabar dar 
besimokantį jaunimą skat ina 
imti kredi tus mokslui, baigus 
studijas — būstui. O iš ko, mie
las drauge, tuos kreditus a t iduo
si, jei tu r in t universitetinį išsi
lavinimą, darbą susirasti sunku? 

* Teisingai, būtina mažint i 
aukštųjų mokyklų skaičių. Aš 
siūlau elgtis radikaliai — už
daryti! Kuo daugiau debilų, tuo 
lengviau valdyti visuomenę. Uni
versitetuose turi mokytis koks 
0,1 proc. visuomenės, pirmiau
sia Seimo narių vaikai ir aukš
tųjų valdininkų atžalos. Suma
žinti ir vidurinių mokyklų 
skaičių! Plačiajai visuomenei 
t u r ė tų būt i prieinamos TIK 
pradinės mokyklos. Jų užten
ka, kad išmokytų pasirašyti ir 
balsuoti rinkimuose... 
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Malonūs prisiminimai ir ... 

Atkelta iš 1 psl. 

kauskas. — Tas darbas buvo pa
darytas daugiau negu dešimčiai 
balų. 

Dabar paika ir primityvu kalbėti 
apie galimybę surengti kažką pa
našaus, apie tokių renginių reika
lingumą ir jais matuoti šių dienų 
žmonių nusivylimą. Tokie klausimai 
turi negerą potekstę, jie greičiau 
ne klausimai, o klastingi teiginiai: 
nevertėjo eiti j Baltijos kelią... 

Populiarėjanti "sporto" šaka 
Praėjusią savaitę mūsų žvilgs

niai buvo nukreipti j Graikiją, j Atė
nus. Patyrėme daug teigiamų 
emocijų. Šiandien aš dar nežinau, 
ką iš ten rugpjūčio 30 dieną par
veš mūsų krepšininkai. Yra di
delė tikimybė, kad savo darbą jie 
padarys dešimčiai balų, kaip per
nai Švedijoje padarė. Būtų daug 
džiaugsmo! Ir labai gaila, kad kas
kart tas džiaugsmas vis labiau pa
našėja į barbarų siautėjimą. Tokio 
barbariškumo repeticija jau įvyko 
tą vakarą, kai j kaulus gavo „sva
jonių komanda". Kiek nenatūra
laus, netikro, pavojingo siautulio 
gatvėse, kavinėse! Būtent nena
tūralaus ir netikro. Vakaruose daužo

mos vitrinos, vartomi, deginami 
automobiliai — kuo mes bloges
ni? š a prasme labai nutolome nuo 
didžiųjų žmonių susibūrimų At
gimimo laikais, nuo to paties Bal
tijos kelio, kai mokėjome kaip reta 
civilizuotai reikšti savo emocijas. 
Būtent tuo mes nustebinome 
pasaulį. Dainavome, plojome - ir 
to pakako sudėtingiausiems jaus
mams, sielos virpesiams išreikšti. 
O kas dedasi dabar1 Džiaugia
mės, kad po švenčių, po pergalių 
nėra užmuštų, tik sužaloti, ir kant
riai gatvėse šluojame langų stiklų 
ir butelių šukes. Žiaurus chuliga
nizmas viešosiose vietose pa
mažu tampa norma. Sparčiai po
puliarėja būtent ši ,,sporto" šaka: 
snukių daužymas per rungtynes ir 
ypač po rungtynių, nežabotas 
siautėjimas, neturintis nieko bend
ra su sportu. Menka paguoda, 
kad šitaip pergales švenčiamos 
ne tik Lietuvoje. 

Po liūto ženklu gimę 
Iškeliavusi puikioji (nors ir lietin

ga) vasara ir rytoj ją pakeisiantis 
dėdė rudenėlis kaskart vis įsak
miau primins, kad artėja ir politinio 
maratono finišas. Kol kas lyderis 
aiškus: tai tas, kuris „24 valandas 

per parą galvoja, kaip padaryti, 
kad Lietuva būtų laiminga, civili
zuota ir nekorumpuota valstybe" 
(Viktoras Uspaskich'as. kas gi ki
tas!). Apie šias varžybas būčiau 
gal ne neužsiminęs, jeigu ne dvi 
aplinkybės. Šį Liūtą (V. Uspas
kich'as gimęs po Liūto ženklu) sa
vo politinio rudens pranašavimuo
se mini astrologe Palmira Keler
tienė: „Dabar prasideda labai pa
lankus metas Liūto ženklo atsto
vams. Baltasis Mėnulis padės 
jiems tapti populiariais, geidžia
mais. Po Liūto ženklu gimę politi
kai atrodys šviesūs kaip angelai, 
lyg mesijai žadins viltį. Bet ne
reikia pamiršti, kad Baltasis Me
nulis gali pateikti ir staigmenų. Jei 
ankstesnėje žmogaus veikloje yra 
juodų dėmių, jo reikalai sužlugs. 
jam net gali tekti atsakyti už 
ankstesnes nuodėmes... Pakan
kamai rimtų nuorodų į likimo iš
daigas yra V. Uspaskicho horos
kope... Aišku viena: politikui nepa
lankus laikas tęsiasi jau daugiau 
nei pusmetį ir truks iki lapkričio 
pabaigos". 

Iš patikimų šaltinių 
Nuo vaikystės dar iš Puškino ži

nau, kad „Mėnulio spinduliai lem-

LIETUVOS STUDENTAI STUDIJUOJA JAV 

Praktika Lietuvių fonde 
Vaida Maleckaitė - Čikagoje 

beveik du mėnesiai: ji stažuojasi 
Lietuvių fonde, atlieka darbinę 
praktiką (intership). Vaida mokosi 
University of Missouri, St Louis 
mieste. Čia ji siekia magistro laip
snio, pasirinkusi Viešojo admi
nistravimo specialybę (Master of 
Public Policy Administration). 
Lietuvoje mokėsi VDU, įgijo 
bakalauro laipsnį iš psichologi
jos, dar studijavo anglų filologiją. 
o įpusėjusi magistro studijas, 
pasitaikius progai, atvyko į Ame
riką. Kas paskatino atvykti? — 
Noras gilintis j Viešojo adminis
travimo profesiją, kuri tiesiogiai 
susijusi su įvairiomis, ne pelno 
siekiančiomis organizacijomis. 
Amerika — šalis, kur gilios tokios 
krypties organizacijų tradicijos. 
Lietuvoje ši sritis nėra išplėtota. 
bent jau tiek, kiek čia, Amerikoje. 
A.M. Aš maniau, kad ,,non prof-
its" sektorius turėtų būti atsvara 
valstybiniam biurokratizmui ir ne 
visada efektyviam valdymui. To 
valdymo tradicijos dar liko iš so
vietinių laikų ir daug ką stabdo. 
Pavadinčiau — rigidiško (susta-
barėjusio)-komandinio režimo 
liekanomis. Kaip sako ameri
kiečiai: „Govermant take care for 
everything". Tuo tarpu, vyriausy
bė neturėtų būti geradare. 
Žmonės — suaugę, jie gali pa
siekti ir padaryti viską patys. 
Lietuvoje tai stabdo nelanksti vy
riausybės sistema. 

Dr. Liucijos Baškauskaitės (VDU) 
laikais, buvo daugiau perduota 

mums pilietiškumo, tautiškumo. 
Dabar šito Lietuvoje nėra, nes 
valstybė įgrimzdo į ekonominių ir 
politinių problemų liūną. 

Esu liberalių pažiūrų. Amerikoje 
mane žavi tokie visuomeninin
kai, kaip profesionalūs politikai-
aktyvistai. Lietuvoje neretai en
tuziazmas atsimuša į didelius 
trukdžius. Nėra galimybes įtikinti 
žmonių progresyviomis idėjomis. 

,,Non proffits" sektorius turėtų 
būtų piėtoįamas. Tai, kas daroma — 
neapima plačiųjų visuomenes 
sluoksnių. Tokios specialių porei
kių organizacijos, kaip ..Žmones 
su negalia". ..Žalieji" ir kt„ mano 
požiūriu, kuriamos siauram žmo
nių ratui arba — jau patekusiam j 
bėdą. Jos turėtų būti prevenci
nės (išankstinės) organizacijos, 
kad kuo mažiau žmonių patektų į 
bėdą. ir kunamos platesniam gy
ventojų ratui. Norėčiau padirbėti 
Lietuvių fonde, panašiose amerikie
čių organizacijose. Tai oficiali prak
tika, už ją man įskaitomi kreditai. 
L.T. Koks lietuviškas gyvenimas 
St.Louis'e? 
V.M. East St. Louis miesto dalis, 
priklauso IL valstijai. 1960-70 me
tais čia kūrėsi daug lietuvių. Kai 
keitėsi gyventojų sudėtis, nema
žai lietuvių išvyko. Čia yra baž
nytėlė. Zigmas Grybinas, buvęs 
LB pirmininkas ir nauja pirminin
kė Danutė Zabaite - Lasky, ren
gia Vasario 16-osios minėjimus ir 
kt. renginius. Keli šimtai lietuvių 
gana aktyviai dalyvauja. Didelio 
masto veiklos nėra. Lietuviai stu-

tingi", tačiau į astrologes dangaus 
kūnų judėjimo sugretinimus su 
Lietuvos politikų likimais nebūčiau 
atkreipęs jokio dėmesio, jeigu ne 
antra aplinkybe, apie kurią tuo tar
pu galiu tik užsiminti. Kaip sako
ma, iš patikimų šaltinių teko 
girdėti, kad šio Liūto laukia Ro
lando Pakso likimas. Dar daugiau 
— per apkaltą nušalinto preziden
to nuodėmės, palyginus jas su 
Kėdainių Liūto nuodėmėmis — 
vaikų žaidimas, nors jų kilmė pa
naši. Esą, viskas jau žinoma, ką ir 
kaip negero yra nuveikęs žavusis 
archangelskietis, tik laukiama tin
kamo momento smogti, panašiai 
kaip buvo smogta praėjusį rudenį. 
Jeigu bent pusė to, ką teko girdėti 
apie V. Uspaskich'ą — tiesa, tai 
mūsų laukia audringi įvykiai. 

„V.Uspaskichas negali būti tik
ras dėl savo planų. Jis neturėtų 
pasitikėti partneriais ir net drau
gais. Paskutinę akimirką reikalai 
gali pasisukti netikėta, nepalankia 
linkme",— įspėja astrologė Pal
mira Kelertienė. 

O man atrodo, kad astrologes 
lūpomis kalba tas pats „patikimas 
šaltinis". 
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Valda Mateckaitė. Nuotr. Ligijos Tautkuvienės. 

dentai, studijuojantys tame pačiame 
universitete, daugiau ar mažiau 
dalyvauja toje veikloje. Aš daly
vauju visuomeninėje veikloje — 
Bingo vakaruose pardavinėju bi
lietėlius. St. Louis lietuvių veiklo
je žaviuosi senosios kartos, kuri 
išlaikė tradicijas, išlaikė lietu
vybę, veikla. 

L.T. Ar ilgai užsibusi Lemonte. 
ką jau spėjai nuveikti. Kaip pra
gyveni? 
V.M. Labai norėjau atvykti į Čika
gą Turėjau norą susipažinti, paben

drauti su lietuviškomis organiza
cijomis, kurių čia apstu. Man gra
žu, kai garbingo amžiaus žmo
nės dalyvauja įvairioje veikloje. 

Tardamasi dėl praktikos, tariau
si, kad būtų padengtos pragyve
nimo išlaidos. 
L.T. Sėkmės Tau, Vaida. Malo
nu, kad įsijungi į lietuvišką gyve
nimą. 

Kalbėjosi Ligija Tautkuvienė 

r Jurgita Travel 
Pats laikas atostogoms! 

Lėktuvų bilietą 
Pasiūlymai poilsinėms kelionėms 

1888 600 2330 
630-325-0500 

jurgita@earthiink.net 773-788-9980 
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Ll 896 
1*2004 

BIRG & MELTSER SVizos lavarijos II! 

A T T O R NI f Y s 
wwwbmlaw.com 

ADVOKATAS 
SJ darbo vizosS^D.U.I 

ir visi £ imigracijos 

klausimai. 
12 metų imigracijos biznyje! 
570 LAKE COOK ROAD. SUITE 318. DEERFIELD. IL 60015 

TELEPHONE 847-444-9000 FAX 847-444-1478 

*** Olimpinėje vėliavoje pavaizduoti 5 skirtingų spalvų žiedai 
baltame fone. Baltas fonas simbolizuoja taiką Olimpinių žai
dynių metu, o žiedai — penkis žemynus: Australiją ir Okeaniją, 
Aziją, Afriką, Europą, Ameriką. Žiedai išdėstyti dviem eilėmis 
griežtai nurodyta tvarka: mėlyna, geltona, juoda, žalia, ir 
raudona. 
*** Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusi žmonių apklausa, 
patvirtino, kad patenkintų olimpinių žaidynių rezultatais tik 
14.29 procento; kantriai lauks kitų žaidynių — 52.28 procento; 
visiškai nusivylusių — 16.22 procento. 
*** Olimpiniame kaimelyje gyveno sportininkai iš 202 šalių. 
Rusijos sportininkai į Olimpiadą atsivežė buvusios SSSR 
olimpinės komandos vėliavą, po kuria buvo ..laimėta daug per
galių", — taip sake delegacijos vadovai. Negana to, RUSIJOS 
delegacijos štabe buvo iškabintas Vladimir'o Putin'o portre
tas... 
*** Atėnų olimpiadoje dalyvavo 10,500 sportininkų. 
*** Laboratorija, kurios pagalba nustatomas kraujuje eantis 
dopingas, kainavo 2 milijonus dolerių. 
*** Bilietų kaina buvo nuo 20 iki 300 eurų. Atidarymo ir uždary
mo ceremonijoms bilietų kaina: 700 -1000 eurų.. 
***2008 m. Olimpines žaidynės įvyks Beįing'e (Kinija). 

VIENAM IS MŪSŲ ISEJLS... ALGIS BANYS 
(1961 0 4 0 4 - 2 0 0 4 0 8 2 4 ) 

Pats vidurvasaris, pati žmo
gaus branda. Rodos, tik gyventi 
ir gyventi. Bet, nebėra mūsų tar
pe Algio Banio, vos penktą de
šimtį pradėjusio žemaičio nuo 
Kelmės. Mažytis atsitiktinumas 
užgesino stipraus, tvirto žmo
gaus gyvybę... Kokia trapi mūsų 
gyvybė, tarsi ant plono siūlelio 
kabantis lietaus lašelis — ėmė ir 
nukrito, ir nustojo plakti širdis... 

Gyvenimas nelepino Algio. Ki
lęs iš gausios šeimos, anksti ne
tekęs tėvo, vienos motinos au
gintas, žingsnis po žingsnio yrėsi 
pirmyn. Mokėsi Rietavo žemės 
ūkio technikume. įgijo elektriko 
specialybę, tarnavo sovietų armi
joje, vos ne pačiame toliausiame 
SSSR taške — Chabarovske. 
Grįžęs iš armijos, apsistojo Kau
ne, kur likimas suvedė su Jolan
ta. Neilgai trukę ir vestuves atšo
ko. Po kiek laiko gandras duk
relę Dagną padovanojo. 

Gyvenimas nebuvo šykštus 
darbštuoliui. Jauni žmonės, pra
dėję „nuo nulio", ilgainiui, prasi
gyveno. Galima sakyti, savomis 
rankomis, priestatuką šalia Jo
lantos tėvų namo susilipdė. Ne
siskundė. Svarbiausiai, mokėjo 
džiaugtis gyvenimu. 

Amerika Algiui — svajonių 
šalis. Šeimoje tik jis vienas kūrė 
planus, daugiausiai apie ją kal
bėjo. Pats popierius „žaliajai" už
pildė ir laimėjo. „Žalia" korta tei
kė vilties, kad bus galima gyven
ti geriau. Jolanta, priešingai, vykti 
nenorėjo — turėjo puikų ir mė
giamą darbą — dirbo mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja. Bet 
šeima yra šeima ir. jei nori gyven
ti, kai kada turi paklusti, nusi
leisti. 

Algis, nemokėdamas anglų 
kalbos, kaip koks pirmeivis pio
nierius, pradžioje atvyko vienas. 
Rūpestingas vyras ir tėvas, savo 
šeimynėlei skynė kelią. 

Deja. Amerika nepasitiko iš
skėstomis rankomis, tačiau verž
liam ir siekiančiam jos vartai ne
uždari. Šildymo-šaldymo spe
cialybėje atradęs save, jgijo teisę 
dirbti. Darbu buvo patenkintas. 
Jolanta, kuri Lietuvoje turėjo vie
tą, kaip ji pati sako, „po saule", 
Amerikoje neturėjo kur ir kaip 
savęs išreikšti. Sužinojusi apie 
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lietuvišką operą, sulaukusi vyro 
pritarimo, įsijungė į dainininkų 
gretas. Kitas gal būtų niurzgėjęs 
— juk penktadienio vakarai 
užimti. 

įvairiai mus suveda gyveni
mas. Susipažinome, kai Meno 
mokyklėlėje pradėjome rengti 
naują projektą — miuziklą. Dai
rėmės entuziastų iš muzikų, 
meno žmonių tarpo. Jolanta ne
buvo atsitiktinis žmogus, ji buvo 
profesionali muzikė, o svarbiau
siai, entuziastė. Na. o kur Jo
lanta, ten ir jos mielas Algis. Nuo 
pirmos pažinties dienos jis buvo 
savas, paprastas bendravime, 
nors retsykiais ir žemaitiškai 
užsispyręs, žmogus. Dėmesin
gas, paslaugus, o nuo jo veido, 
rodės, niekada nenuslenka 
šypsena. 

Dar ne kartą teko bendrauti. 
Buvo įdomu stebėti šeimos due
tą. Nors pirmu smuiku grojo Jo
lanta, tačiau be antrojo, be prita
rimo, gal ir to pirmojo nebūtų gir
dėti. Retai kada sutiksi šeimą. 
kur vyras žmonai — atrama, nu
gara. ] kurią kiekviena iš mūsų 
moterų, norėtumėme atsiremti. 
Algis ir Jolanta papildė vienas ki
tą, buvo laimingi ir mylintys žmo
nes. Be abejo, būta ir dūmų — 
rask šeimą be jų. — tik tas 
dūmas tebuvo lyg menkutis oro 
virptelėjimas, nevertas nė prisi
minti... 

Koks buvo Algis Banys? Jaut
rus, geros širdies, retsykiais 
ūmus. Niekada nesiskundė, dir

bo sukandęs 
dantis. Mėgo 
teat-rą. kon-
c e r t u s . 
Niekada nesi
gailėjo, kad 
atvyko į" 
Ameriką. Su
pratę, jog Ame
rikoje turtų ne
sukraus, abu 
sutartinai mė
go keliauti, no
rėjo pažinti šį 
didelį kraštą. 
Tik Amerika jo 

nepasigailėjo. Tvirtais mirties 
gniaužtais užvėrė kelią. Nebe-
įvyks planuota kelionė į kalnus ar 
Meksiką. Beliko tik viena, nepla
nuota, paskutinė — į gimtinę. Be 
šypsenos, be šilto akių žvilgsnio, 
tik pelenų krūvele... 

Laidojimo namuose susirinko 
nemažas būrys lietuvių, tradiciš
kai juoda gedulo spalva pažy
mėję savo liūdesį, pagarbą išei
nančiajam. Skambėjo graudžiai 
liūdnos, gedulingos giesmės, at
liekamos Jūratės ir Rimo Grab-
liauskų. Tokią akimirką pagalvoji, 
kaip gera, kad neperėmėme 
amerikietiškų tradicijų, kur šalia 
mirusiojo vyksta kažkoks keistas 
ir nesuprantamas šurmulys.... 

Kunigas Rimvydas Adomavi
čius tarė jautrų ir prasmingai 
nuoširdų žodį. 

Marquette Parko Šv. Mergeles 
Marijos lietuvių bažnyčioje 
laikomos paskutinės gedulingos 
šv. Mišios už mirusįjį, buvo atsi
sveikinimo tąsa. Vargonų muzika 
užliedama bažnyčią, primine vi
siems laikinumą, tą patj kelią, ku
ris laukia kiekvieno iš mūsų. Tik 
laikas skirtingas. Ir mes ne
žinome kada tai įvyks. Gal šian
dien, gal rytoj, o gal tada, kai 
nelauksime. 

Gyvenimas mums eilinį kartą 
pašnibžda — mylėkime vieni ki
tus dabar, šiandien ir šią valan
dą. Rytoj, gal jau nespėsime iš
tarti žodžio... 

Ligija Tautkuvienė 

Ne taip seniai Cicero šv. Antano bažnyčios parapijoje buvo pašventintas palaimintojo Jurgio Matulaičio 
altorius. Šias iškilmes rengė komitetas Nuotraukoje komiteto nariai (iš kairės): Birute Zalatoriene, pirmi
ninkas kun. Kęstutis Trimakas. Mėta Gabaliene ir Jone Bobiniene. 
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Padangos „Tune Ups 

Variklių pakeitimas Stabdžiai 

Transmisijos ir sankabos 

Elektros ir vir inimo darbai 

Brakes | Tune Ups | Tires 
Engine Rep 

Transmission | C! 

Dash Comumn Repair 
Eiectncal Work j v, 

773-582-4197 
Savininkas 

MIKE APKE APKAUSKAS) 

1 
Seniai rašėte laišką? 

Laiškus siųskite adresu: 

„DRAUGAS" 
„Bičiulystė" 

4545 WEST 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

arba: bictulyste@aol.com 

mailto:jurgita@earthiink.net
http://wwwbmlaw.com
mailto:bictulyste@aol.com


RUGPJŪČIO 31 d. 

**r< TAUMS PASKOLOS NEKILNOJAMAM TURTUI 

_MORTGAGE, INC "Geriausios finansavimo sąlygos! • Aukščiausio lygio aptarnavimas! 

Skambinkite 
jau dabar! 

Giedrius Memenąs 
NEKILNOJAMO TURTO PASKOLŲ BROKERiS 

(708) 899-2244 
-Nerodote pajamų, n e m o k a t e m o k e s č i ų ? 

-Netur i te pinigų p r a d i n i a m j n a š u i ? 

-Si lpna kredito istor i ja? 

1011 State Street. Suite 100 
Lemont, IL 60439 

TEL (630) 257-6676 
FAX: (630)257-6856 

MUMS NIEKO NĖRA NEĮMANOMO! 

Gardžiausias aius iš Lietuvos. 
Visur ieškokite tik Kalnapilio! 

%:.y.:,i-r^Ji " ^ 
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Pats laikas 
užsiprenumeruoti 

Bičiulystę! 
Pigiau grybų! 

pusei metų - $20 metams - $40 

Užsiprenumeruodami mūsų 

laikraštį — palaikote lietuvišką 

spaudą! 

1. Rašykite čekį: ..Draugas" 
2. Pažymėkite „Bičiulystė" 
3. Siųskite adresu: 

4545 W 63Rd Street. 
Chicago. IL, 60629 

4. Skaitykite ir džiaukitės mūsų 
nuostabiu laikraščiu! 

dbUfe 
r e a l e s t a t e 
4851 W Oakton, 
Skokie. 1 6 0 0 7 7 

Vytautas Sruoga 
' S A L E S A S S O C I A T E * * 

NeMnoiamo turto pirtomas pardavimas 
Nemokama konsultaci]a 
Pagalba fmansuoiant 

Wob, 773 383 4544 
Ofisas 847 673 9500 

Kalendorius, 
V a r d a d i e n i a i 

rugpjūčio 3 1 d . — 
rugsėjo 7 d . 

Antradienis, rugpjūčio 31 d. 
Izabelė, Raimundas, Raimun
da, Vilmantas, Vilmantė. 

Trečiadienis, rugsėjo 1 & 
Butvile, Egidijus, Eigintas, Gytau-
tas, Varunė. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 2 d. 
Ingrida, Protenis, Steponas, 
Vaidevutis, Vilgaudė. 

Penktadienis , rugsėjo 3 d. 
Auksė, Bronislovas, Bronislo
va, Mirga, Sirtautas. 

Šeš tad ien is , rugsėjo 4 d. 
Germantė, Girstautas , Ida, 
Rozal i ja . 

Sekmadienis, rugsėjo 5 d. 
Dingailė, Erdenis, Just ina, 
Stanislova (Stasė). 

Pirmadienis, rugsėjo 6 d 
Beata. Faustas, Tautene, Vaištau-
tas. 

Antradienis, rugsėjo 7 d. 
Bartas, Palmira, Regina. 

Kalendorius 

BurrRidge. 
Clarendon Hife 
Cariea Hinsdale. 
La&arge. Oak Brook. 
Mtetmcnt. 
Western Springs, 
VVoodridge, 
Willowbrook, 

J ū r a t ė Zubinas 
konsultantė, realtor 

„Aš surasiu 
Jūsų svajonių 

namą!" 
Orba vakariniuose 

priemiesčiuose 
8 E. Hinsdale Ave. 

Hinsdale. IL 60521 

0LD1 
Af mm 

(630)915-2900 
www Colcwe!iBank6ronljne com/JurateZubinasi 

" T 
Ontufjf 
P r o - T e a m 

21 
I m a n t a s " M a t t " D e k s n y s 

real estate consuitant 
-Čikagoje ar priemiesčiuose 
-Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
-Nuosavybių įkainavimas veltui 
•Tarpininkaujame gaunant paskolą 

n .. BUS: 815 838 0110 
parduoda! CELL: 773 230 5644 1 FAX: 815 838 1691 

III JAV LIETUVIU J A U N U ^ A T l J K Ė j ų F E S T I V A L I S JVYKS R U D E N Į 
— LAPKRIČIO 13-14 d . ČIKAGOJE, J A U N I M O C E N T R E . Fest ival į 
rengia: 

JAV LB KULTŪROS T A R Y B A Ir M E N O M O K Y K L Ė L Ė . 
Kviečiame dalyvauti lietuvišką Jaunimėlį nuo 3,5 m. M 3 0 m. amžiaus. 

Smulkesnė informacija bus spausdinama „BIČIULYSTĖJE" ir kt. Bet. laikr. 
Festivalyje žada dalyvauti jaunieji smuikininkai iš Uetuvos ~w Kanados. 

Kviečiame prekybininkus, verslininkus, pavienius aukotojus tapti š io festivalio 
rėmėjais, mecenatais. Paremdami festivalį Jūs paremiate lietuvybės aiestį 
išeivijoje. Aukos bus nurašomos nuo mokesčių. Čekius rašyti: American-
Lttbuanian Community. Siųsti: P.O.BOK 4102. VVheaton, IL. 60189. 

Mintys 
Ger iau būt i a l k a n a m , ne i val 

gyti bet ką. G e r i a u b ū t i 

v i en i šam, nei bū t i s u bet k u o . 

AVICENA 

Nieko nėra ba i s i au už ar t imo 

ž m o g a u s i š d a v y s t ę . P a s i t i 

kė j imas — dvie jų ž m o n i ų gy 

ven imo pamatas . Pakanka t ik 

v ienam iš jų no r s t r upu t į p a j u 

d in t i tą pmatą , ka ip v i s k a s be

matant s u g r i ū v a , s u y r a . Sena 

t iesa, kur ią kar ta is p a m i r š t a 

me : suk l i j uo tas , s u a d y t a s , s u 

r e m o n t u o t a s , jau n i ekada ne 

bus t o k s , ka ip buvęs . . . 

Liaudies i šmint is 
R u g s ė j o m ė n u o 

l o j i — L a i s v ė s d i e n a . 

Jei užauga daug šermukšnių — 
gera užderės linai. 

Senoliai sakydavo, kad rugsėp 

mėnesį žuvys kimba prieš alkanus 

metus. 

Varlės tyli prieš oro atšalimą. 

Jei ore sklando daug voratinklių — 

gali būti prastas derlius. 

Jei krečia šaltis, patar iama ger

ti daug citrinos sulčių. 

Sergantiems artritu patar iama 

valgyti šparagų, obuolių ir rūgš

tynių. 

Mokslininkai pastebėjo, kad 

žmonės, kurie daug valandų pra

leidžia pne televizoriaus, dažn iau 

serga tulžies pūslės akmenl ige. 

Jei naktį gausiai prakaituojate ir 

esate nusilpęs, gerkite šalavijų 

antpilo. 

Artėja ruduo — tamsesnis me

tų laikas. Kuo ilgiau būkite lauke, 

ypač saulėtą dieną. 

PASTEBĖJIMAI 
Nežaiskite su aštriais daiktais — 

susibarsite su namiškiais 

AUSĮ dažna i niežti prieš lietu ar 

geras naujienas 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
DĖMESIO! 

Galime sukurti logo, 
rekla-mini skelbimą. 

Asmeniniai skelbimai pri
imami nemokamai. 

3743 Prairie Ave Brookfield 
Ofisas: 708-485-7212 

Fax: 708-485-7273 
e-mail: agrinkev@am-

fam.com i 24 valandas 
pranešti apie nelai
mes: 800-374-1111 

ALINA 

!L 6 0 5 1 3 

bnpaite & DisWjute 
(773) 278-4848 

aukš to lyg io aptarnavimas 
patik UisaEr.draudimas 
draug iška atmosfera 

A M E R I C A N F A M I L Y 

_ Čia g a l ė j o būti 

.ALJ£> 
NAMAi 

VERSLAS 
SVEIKATA 

GYVYBE 

T _ C i a į 

reklama 
skelbimas 
773-585 

i m a . ^ ^ ^ 
iias ^fM 
9500 ^ ^ 

Kryzia/ochs. 

Lietuviškos ir europietiškos 

MAISTO PREKĖS 
Gardūs karšti ir šalti patiekalai. 
Ypatingi maisto paketai išsinešimui ( painių. 
i'irnuimi užsakymai i.aiitnm\ pni^am^ 

,' Lemonto 
|:"i mieste 19I— 

N u o šiol . .Bičiulystėje" spausd ins ime ž inomo 
A l g i m a n t a s Š a d u i k i s iš Vi lniaus. Kryžiažodžiais 
jų kūrybą tęs ia iki š io l . Dž iaugiamės nauju „Bičių 
S ė k m ė s ! 

S o d o P a ū k s m ė j e 

kryžiažodžius, kuriuos sukūrė 
sus idomėjęs jau 8-cje klasėje, 

ystės" bendradarb iu ! 

"Darbo savait • 
ST S laikas: 9M-SH 

galiais 
8vr -5vv 

313 
riSALST. 630 257 6020 

Pažinčių klubas 
V E R T I K A L I A I : 1 . Iš beržų ir klevų pavasari (me
džiams s p r o g s t a n t ) t e k i n a m a s skys t i s . 2 . 
Dal in is a r b a v i s i škas va ismedž ių šakų ar ūglių 
ša l i n imas . 3 . D ide l is namin is višt inių še imos 
paukš t i s . 5. Ned ide l i s , i lga ir lengva i lūžtanč ia 
u o d e g a , rop lys . 6 . Gi r ia , kur io je a u g a š im
t a m e t ė s p u š y s ar eg lės . 9. V a l g o m a s baravy-
kinių š e i m o s g r ybas , augant is daug iaus ia j au 
n u o s e p u š y n u o s e . 10. Ž e m ė s da rbo ar namų 
ūkio j r ank i s . 13. Laba i s m a r k u s vė jas , papras
tai su l ie tumi ir perkūn i ja . 18 . Raug in tas žal ia
sis p a š a r a s . 19 . Ra jono cen t ras pr ie Bar tuvos 
ir L u o b o s s a n t a k o s . 20 . Raudonų jų dobilų 
ve is lė , L ie tuvo je ra jonuota 1962 m. 2 1 . Gi lės 
ar r iešu to lukš tas . 2 5 . V ieni pirmųjų paukš
telių, gr įž tanč ių j g imt inę ir s a v o šv i l pav imu , 
ske lb ian tys pavasar j . 26 . P lo to ma tas . 28 
Vyšnių ar s lyvų saka i . 3 1 . Iš o d o s sut rauktas 
senov in i s a p a v a s s u apyvara is . 3 2 . J a u n a s 
m iškas . 3 3 . Veis ie jų eže ryno eže ras , kur io sa
loje, paga l legendą, gyveno kun iga ikš t i s Sna i -
g ius . 3 4 I l gomis ko jom is , i lgu kak lu ir s n a p u , 
t ė v a m s v a i k u s nešan t i s paukš t i s . 4 1 . Moters 
va rdas . 

H O R I Z O N T A L I A I : 4. Juodųjų serbentų veislė, 
paplitusi visoje Lietuvoje. 7. O r g a n i n ė s k i lmės 
degl io j i uo l i ena , sus idarant i iš auga lų l iekanų 
pe lkė je . 8 . Lakš t inė med ienos m e d ž i a g a , iš 
kur ios d a r o m o s d ia f ragmmės penė tuves bi
t ė m s . 1 1 . G ė l y n a s pr ie namų. 12 . Graž i astr i-
nių š e i m o s daržel ių gė lė (stačiu šako tu s t iebu, 
p a s i p u o š u s i u p lunksn iška is lapa is) . 14 Dygl iuo
tom is š a k e l ė m i s erškėt in ių š e i m o s va ismed is . 15 
V a n d e n s garų, vir tusių smu lkuč ia i s laš iukais, prisi
s u n k ę s o ras . 16 . Vestuv in is š iaudų papuoša las , kabina
m a s t ies s ta lu ( va i s i ngumo ir t u r t i n g u m o simbol is) . 17. Bul
ves d u o b u t ė , iš kur ios išauga da igas . 2 1 . S tambus antinių šei
m o s š i au rės jūrų paukšt is . 2 2 . M e d ž i o j a m a pi lkšvai rusva laukine 
v iš te lė 2 3 Ž i e m i n ė obelų ve is lė ( išvesta Kanadoje) . Lietuvoje ra
jonuo ta 1971 m. 24 . K lamp i v ie ta , papras ta i su stovinčiu joje vandeniu 27 . Visžalis dekoratyvinis augalas 
— Alpių rože . 29 . A tmos fe ros są lygų būsena tam tikru laiku 30 Japonų alkohol ims gėr imas, gaminamas 
fe rmen tac i j os b ū d u iš ryžių. 3 2 . Grūdų va l ymo mašina 

Z O D I A K A S 

Norėdami padėti vienišiems, 
atnaujiname pažinčių klubą. Tai da
rome nesavanaudškai. be mokes
č io. Mūsų laikraštis skaitomas vi
sur, kur tik gyvena lietuviai. Tad 
naudokitės proga, skelbkitės. gal kur 
kokiame kitame pasaulio krašte, o 
gal čia pat. laukia žmogus, ieškan
tis panašaus j Jus. 

53. Moteris, 40 m., 165 cm, našle, 
sūnui — 6 metai, išsilavinimas 

aukštasis, muzikinis, gyvenamuoju 
plotu apsirūpinusi, mėgstanti mu

ziką, keliauti, skaityti, norėtų susi
pažinti su vyresniu vyriškiu rimtai 
draugystei. 

Tel. (Lietuva) : 37 743 614 
namų arba nešiojamas : 370 
61170164 Zita. 

Prancūzų 88 bt 22 
Kaunas, Lietuva 

Redakc i jos pr ierašas: ne
saugojame ir neperduodame pa
siskelbusiųjų telefonų ar adresų. 
Skelbiame tok; tekstą, kokj at-
siunčiate. 

1 

PAŽINČIŲ KLUBAS ZODIAKAS 
ANKETA 

Iškirpk ir išsiųsk 

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

Nevedęs netekėjusi našlys (-ė) 
Vaikai 

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

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

vimui 
8. Jūsų adresas ir tel. N'r 

9. Skelbimo tekstas 

.Jūsų vardas, telefono N'r.. adresas, kurį norite paskelbti 

http://fam.com

