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Bostono lituanistinė mokykla pradėjo virtualius mokslo metus
BOSTON, MA

JurgisDidžiulismokonaujųžodžiųdainuojant.
irmoji mokslo metų diena prasidėjo tradiciškai – kaip ir prieš
kiekvieną pamoką, visi kartu
sugiedojome Tautišką giesmę. Po to
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Vaclovas Šalkauskas
ir Kazickų šeimos fondo biuro direktorė Neila Baumilienė pasveikino visus
su naujais mokslo metais.
Dainų autorius, atlikėjas ir visuomenės veikėjas Jurgis Didžiulis
pasidalijo savo vaikystės prisiminimais – kaip jam, augant Kolumbijoje,
močiutė su juo kalbėdavosi tik jiems
abiems suprantama lietuvių kalba.
Jurgis paaiškino, kaip lietuvių kalbos žodžius gali būti įdomu tarti ir suprasti mūsų kitakalbiams draugams.
Jis palygino kalbą su muzikos instrumentais: supakuoti ir nenaudojami
muzikos instrumentai yra beverčiai,
jais nesklinda muzika ir, laikui bėgant, užmirštama, kaip jais groti. Jurgis kiekvienam uždavė namų darbus –
išmokyti amerikiečius draugus trijų
naujų lietuviškų žodžių – ir parodė,
kaip tai daryti dainuojant. Linksma
daina, pritariant gitarai, praskaidrino

P

Straipsnioautorė.

LINA SENUTA

Šiandien buvo pirmoji mano paskutiniųjų mokslo metų diena Bostono lituanistinėjemokykloje.Saulėtąirnuotaikingą rudens šeštadienį, spalio 17
dieną,Bostonolituanistinėmokyklaatvėrėnaujųmokslometųduris.Pirmąkartąmokyklosistorijoje–virtualiasduris
nuotoliniammokymuisi.Nepaisantpasikeitusio pasaulio, stipriai apriboto
bendravimoirmokymosiišnamų,buvo
džiugumatytitiekdaugnuotaikingainusiteikusiųšeimų.Tokiagausaįrodo,kad
lietuviškaveiklamumsyrasvarbi,omokykla–tiltas,jungiantismussulietuvių
bendruomene ir padedantis susikurti
saugumojausmąneramiaislaikais.

Trečiosklasėsmokiniaipirmojepamokoje.Mokyklosarchyvonuotraukos
visų nuotaiką, o kai kurie jaunesnieji
mokinukai net šoko.
Bostono lituanistinės mokyklos
direktorė Gaila Narkevičienė džiaugėsi
puikiai prabėgusia pirmąja mokslo
metų diena. „Bostono lituanistinė mokykla yra mūsų bendruomenės variklis, jaunimo vartai į lietuvišką veiklą.
Tai raktas į savęs pažinimą – per kalbą, istoriją, kultūrą ir tautinį identitetą. Branginkime ir didžiuokimės
tuo, nes tai yra vertybė, kurios nepakeis jokia kita veikla”, – sakė ji.
Šie mokslo metai mums visiems
yra kitokie nei paprastai, pilni pasikeitimų ir prisitaikymo prie naujų
mokymosi sąlygų. Bet kai kurie pasikeitimai yra labai teigiami. Pavyzdžiui, nuotolinis mokymas mokyklai
suteikė galimybę pakviesti įdomių
naujų mokytojų iš viso pasaulio. Dailės ir meno įgūdžiais dalinsis dailininkas Rolandas Dabrukas iš Californijos, dainavimą ves dainininkė ir
kompozitorė, buvusi mūsų mokyklos
muzikos mokytoja Simona Smirnova,
dabar gyvenanti New Yorke. Vyresnius mokinius su šiuolaikine lietu-

vių jaunimo muzika supažindins chorvedė ir muzikos švietėja Gintarė Bukauskienė (taip pat iš New Yorko), o kūrybinio rašymo mokys rašytoja Laima
Vince, gyvenanti tarp Maine ir Lietuvos.
Bus renginių visai šeimai. Vienas iš jų – viktorina „Ar pažįsti Lietuvą?”, kurią ves Columbia University
(New Yorkas) absolventas Justinas
Grigaitis. Tėvams suplanuota paskaita apie dvikalbystės ugdymo svarbą su
Mannheim universiteto (Vokietija) dr.
Sandra Petraškaite-Pabst ir numatytos
kūrybinio rašymo dirbtuvės su rašytoja Laima Vince.
Gausus susirinkimas į mokslo
metų atidarymo šventę dar kartą įrodė, kad, nepaisant to, kokie sunkumai mus beužgriūtų, lietuvybė mums
yra svarbi. Ji visada liks su mumis ir
kiekvienas ją savaip branginsime. Mes
išlaikysime lietuvybę ir perduosime ją
ateinančiai kartai.
Lina Senuta
Bostono lituanistinės mokyklos
abiturientė (10 kl.)

Kalėdų pyrago kvapas Vaikų globos būrelis „Saulutė” kviečia į virtualią mugę
RITA PASILIS

Artėjantdidžiosiomsmetųšventėms,
mūsųnamaipakvimpaskaniupyragu,
gardžiu maistu prie Kalėdinio pietų
stalo,vaikųlaukiadovanėlės,tačiauLietuvojedardaugyrašeimų,kuriosnet
pasvajotinegaliapiegardauspyrago
skonį!
tai našle likusi Sandra augina du
vaikus – Einorą ir Kristupą. Vaikų tėvas mirė nuo kaulų vėžio.
Gyvena nuomojamame name, kuris
yra avarinės būklės.
Kita šeima augina net 7 vaikus, iš
kurių vienas jau studentas, o kiti šeši
mokosi Naujosios Ūtos pagrindinėje
mokykloje. Tėvas šeimą paliko, vaikus
išlaiko viena mama. Šeimos materialinė padėtis labai sunki, o ypač šiuo
sunkiu laikotarpiu, kai vaikus tenka
maitinti namuose. Vasarą vyresnieji
dirba pas ūkininkus ir tuomet šeimai
būna lengviau pragyventi.
Šioms ir daugeliui kitų konkrečių
šeimų („Saulutei” jų pavardės yra žinomos) reikalinga mūsų visų parama!
Kadangi šiemet Pasaulio lietuvių
centre nevyksta tradicinė Kalėdinė

Š

mugė, kuri sutraukdavo didžiąją rėmėjų dalį, „Saulutės” narės nusprendė
sukurti virtualią mugę savo organizacijos tinklalapyje – www.Sunlightorphanaid.org. Pinigai, uždirbti per tinklalapį parduodant lietuviškas prekes,
bus paskirti „Saulutės” konkretaus
vaiko rėmimo programai – „Sponsor a
Child Program”. O įsigyti galite „Saulutės” tradicinių Kalėdinių pyragaičių,
lietuviškų šiaudinukų, virtuvinių
rankšluosčių su neįkainojamais cepelinų, koldūnų receptais, kalėdinių pižamų ir kitų mielų dalykų, kurie pradžiugins ne tik Jūsų artimąjį, bet ir vaiką, toli nuo čia svajojantį apie gardaus
pyrago kąsnį. Per tinklalapį užsakytas
dovanas bus galima atsiimti prie įėjimo
į Pal. Jurgio Matulaičio misiją gruodžio
5 ir 6 d. nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Taip
pat yra galimybė jas gauti paštu.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”)
nuo 1993 m. remia vaikus su negalia ir
vaikus bei studentus, vargingai gyvenančius Lietuvoje. Ypatingai svarbu
remti šeimas, kurios augina vaikus su
negalia ir neturi finansinių galimybių
suteikti jiems reikalingų stiprinimo terapijų ar procedūrų. Artimai bendradarbiaudama su Lietuvos vaikų fondu
Vilniuje, „Saulutė” taip pat atsiliepia
į ypatingus poreikius. Pvz., prasidėjus

PLC„Derliausšventėje”prie„Saulutės”stalo–mugiųkoordinatorėFaustinaVaraneckienė.
„Saulutės”archyvonuotr.
COVID-19 pandemijai, organizacija suskubo nupirkti vaikams kompiuterius, kad jie galėtų tęsti mokslus nuotoliniu būdu. Gavome prašymą padėti
Ukmergės vaikų dienos centrui. Dosnių rėmėjų dėka šiemet, nuo sausio 1
d. iki lapkričio 3 d., į Lietuvą persiuntėme 65,330 dol.

Su Jūsų pagalba „Saulutė” ir toliau spindės, siųsdama savo spindulius
per Atlantą. Norintys prisidėti prie organizacijos veiklos ar turintys klausimų kviečiami kreiptis el. paštu: sunlightorphanaid@gmail.com
arba
www.sunlightorphanaid.org.
„Saulutė” taria nuoširdų AČIŪ!

