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AMERIKOS LIETUVIS

Bostoniškių kalėdinės šventės atgarsiai Šauliui V. Zinkui – 90 metų
Šešiasdešimt šeštuosius metus
gyvuojanti Bostono lituanistinė
mokykla šias Kalėdas pasitiko
ne visai tradiciškai – jau keletą
dešimtmečių tradicija tapęs
kalėdinis vaidinimas buvo pakeistas įspūdingu koncertu. Jį
aranžavusi dainavimo mokytoja – Berklee muzikos kolegijos (Berklee College of Music)
absolventė Simona Minns ne tik
mokė tradicinių lietuvių liaudies ir populiarių lietuvių atlikėjų
kalėdinių dainų, bet ir sukūrė savo
kūrinių lopšelio, darželio, 1, 2, 4, 5
ir 7 klasių mokiniams.
Šventinį renginį Pietų Bostono lietuvių piliečių klubo salėje
pradėjo kun. Steponas Žukas malda ir Vytės Nemunėlio eilėraščiu
„Kalėdos“, pasveikindamas susirinkusius vaikus, tėvelius ir mokyklos svečius. Sveikinimo žodį tarė ir
Bostono lietuvių bendruomenės
pirmininkė Rima Girniuvienė,
kviesdama naujas šeimas aktyviai
įsitraukti į mūsų bendruomenės
darbus „vardan tos Lietuvos“ ir
mūsų vaikų ateities. Ją šįmet kuria net 24 mokyklos darbuotojai
– mokytojai, jų padėjėjai ir administracija, visi apdovanoti medumi ir direktorės šeimos kepta
lietuviška duona.
Kalboms ir sveikinimams
neprailgus, koncerto vedėja –
septintos klasės mokinė Saulė
Kairytė į sceną pakvietė pačius
jauniausius atlikėjus – lopšelio ir
darželio klasių vaikučius, kurie,
padedami mokytojų Natalijos
Tribulauskienės ir Ievos Račkutės,
sudainavo S. Minns dainą „Kiškis

S. Minns su Kalėdų Seneliu

ir meška“ bei lietuvių liaudies
„Graži mūsų šeimynėlė“. „Labai labai noriu pasidžiaugti tokia šaunia klase! Vaikai puikiai
pasirodė, klausė, sekė nurodymų.
Visi buvo šventiškai nusiteikę
ir be galo stengėsi!“ – džiaugėsi
darželio klasės mokytoja Ieva.
Mažylius scenoje netrukus pakeitė
pirmokai ir antrokai, prie vaikų
sukurtais žaisliukais papuoštos
eglutės atlikę dar vieną mokytojos Simonos dainelę „Grizlis ir
lapė“, kuriai akompanavo jauniausia mokyklos pianistė Amelija
Šležaitė, ir senovišką anglų giesmę
„Laimingų šv. Kalėdų“. Gausiausia dainininkų grupė – ketvirtokai – darniai traukė lietuvišką
advento dainą „Ažarai šalo“ ir S.
Minns „Kalėdos suburia mus visus“. Žiūrovai negailėjo plojimų
solo atlikėjoms!

Penktos ir septintos klasių
ansamblis į sceną atsinešė ir
tviskančius instrumentus –
vaikinų pučiamieji atspindėjo salę
puošiančius didelius lietuviškus
sodus, kuriuos pagamino Jonas
Stundžia. Mokiniai atliko „Tai,
ko mums reikia“ (S. Minns) ir
„Sninga Kalėdos“, darniai pritardami saksofonais ir lietuviškomis
kanklėmis!
Dešimtokės Liepos smuikui atitariant, gimnazijos klasių jungtinis kolektyvas linksmai ir drąsiai
traukė lietuvišką „Ant lauko
žvakelė žibėjo“ bei Tomo Augulio „Kalėdų naktį tylią“, kuri
sujaudino ne vieną salėje sėdintį
žiūrovą. Programą vainikavo
suaugusiųjų klasės pasirodymas – ypač gražiai sudainuota
lietuvių liaudies „Už girių girių“
ir mokytojų daina „Krenta sniegas“. Na, o kad Kalėdų Senelis nepaklystų ir rastų kelią į
Bostono lituanistinės mokyklos
kalėdinės eglutės šventę, visiems
teko sudainuoti ir „Kalėdos – teisingai tu sakai“ bei pakviesti: „Kur
Kalėdų Senis? A-Ū-Ū!“...
„Kaip nauja šeima mokykloje smalsiai laukėme kalėdinės
šventės. Ji buvo nuostabi, sklandi,
gerai paruošta, nuotaikinga, be
įtampos (...) ir paliko mums daug
šiltų įspūdžių“, – dalijosi mintimis koncertą stebėjusi mama
Danguolė Senutienė.
Bostono lituanistinės mokyklos vardu linkiu visiems laimingų
Naujųjų 2016 metų!
Gaila Narkevičienė, Bostono
lituanistinės mokyklos direktorė

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nariai vieno gruodžio šeštadienio popietę „Mabenkos“ restorane susirinko pasveikinti Vincą Zinkų
su 90 metų jubiliejumi. Tvirtos sveikatos dar ir dabar jis neša kuopos
vėliavą per lietuviškas šventes, dalyvauja visuose šaulių renginiuose.
V. Zinkus yra tikras Lietuvos patriotas, o jo sodyba Indianos valstijoje paversta lietuvybės muziejumi. Tądien mes, šauliai, susirinkome
pasveikinti mūsų Vincelį (taip švelniai ji vadiname) jo garbingo jubiliejaus proga. V. Zinkaus žmona Meilutė (irgi šaulė) pradėjo šventę
užrišdama sutuoktiniui tautinę jubiliato juostą, Angelė Mikalauskaitė
perskaitė sveikinimą, o kuopos vado pavaduotojas Petras Valius ta
proga netgi sukūrė eiliuotą poemą apie Vincą, kurią ir perskaitė.
Po trumpos pertraukėlės užkandžiams Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopos vadas Sigitas Savickas paprašė rimties ir įteikė raštą, atvežtą
iš Lietuvos, o moterų renginių vadovė Aldona Jonikas visų kuopos
šaulių vardu padovanojo meniškai padarytą puokštę didelėje krištolinėje vazoje, Marija Lekys užtraukė sveikinimo dainą, kuriai pritarė
visi. Vincelis susigraudino: „Jūs esate mano brangiausi draugai, jaučiuosi reikalingas, visada mane palaikėte ir mylėjote. Ačiū jums už
tai“. Taip trumpai galima apibūdinti, ką sakė V. Zinkus savo kalboje.
Daug linkėjimų – rimtų ar linksmų – buvo pasakyta tą dieną.
Ilgų gyvenimo metų, stiprios sveikatos linki Gen. T. Daukanto jūrų
šaulių kuopa ir jos vadas S. Savickas.
Irena Zaukienė

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nariai susirinko pasveikinti V. Zinkų su
90 -uoju jubiliejumi

Prisiminimas

Bėgiojau Suvalkijos takeliais,
Kaip buvo smagu.
Prisiminus vaikystę
Buvo gražu, miela ir smagu.

5–7 klasės

Bet, deja, nubloškė vėjai mane.
Amerikos pusėn, tai va.
Priglaudė mane
Čikaga, kaip gimtinė mana.
Čikagos miestas
Ant Mičigano ežero krantų
Suteikė man jėgų.
Ir labai daug draugų.
Gyvenimas ėjo nuostabus, puikus,
Darbuose pasinėręs ištisus metelius.
Laisvalaikis, kad būtų įdomus,
Įstojau į šaulius.

Scenoje mokytojos

Bėgo meteliai, buvo įdomu.
Vėlgi nusprendžiau
Pabuvot Indianoje,
Prie kito ežero krantų.
Ten įsikūriau ir gyventi smagu,
Primena Lietuvėlę ir Suvalkijos lygumų.
Bet svarbiausia – šalia MEILUTĖ mylima.

Gimnazistai 					

G. Sekmoko nuotr.

Vincukai – 90 metelių.
Kaip šampano taurė nepilna.
Ilgai gyventi, judėti, džiaugtis,
Kol gyvenimo taurė bus pilna.

Petras Valius

