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RYTYS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktor÷ Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Pamenate seną posakį – „pridygo kaip grybų po lietaus”? Šiuo posakiu ga-
lima apibūdinti praėjusios savaitės renginius JAV Rytų pakrantėje. Jų ypač
gausu buvo New Yorko valstijoje – lietuviai visą savaitgalį turėjo gali my bę da-
lyvauti įvairiuose LR ge neralinio konsulato ir vietinių LB or ga nizuotuose ren-
giniuose. 

Praėjusį savaitgalį vienu ritmu su Liublianoje susirinkusių stebėti Eu ropos
krepšinio čempionato sirgalių būgnais mušė ir lietuvių išeivių, susirinkusių
prie televizijos ekranų, širdys. Rudens piknike New Yorke ap si lankė net Lietu-
vos užsienio rei kalų ministras Linas Linkevičius ir kartu su tautiečiaus „sirgo” už
Lietuvos vy rų krepšinio rinktinės pergalę Euro pos krepšinio čempionate. 

R
ugsėjo 18 d. New Yorke, įpusė-
jus Lietuvos pirmininkavimui
Europos Sąjungos Tarybai ir

minint Vilniaus geto likvidavimo 70-
metį, Manhat ta no širdyje esančioje
Šv. Petro bažny čioje koncertavo Lietu -
vos solistė me cosopranas Judita Lei-
taitė, kuriai akompanavo pianistė
Rūta Mikelai ty tė-Kašubienė. 

Gausiai susirinkusius New Yor -
ke reziduojančio diplomatinio kor-
puso, New Yorko lietuvių bendruome -
nės ir žydų organizacijų atstovus svei -
kino LR generalinis konsu las New
Yorke Valdemaras Sarapi nas. „2013
metai yra ypatingi Lietuvai sa vo
svarba – ypatingi dėl Lietuvos pir -
mininkavimo Europos Sąjungos Ta -
ry bai, kuomet išryškėja Lietuvos
vaid muo tarptautinėje arenoje, kai
mū sų valstybė įgyvendina ne tik sa vo,
bet ir tarptautinės bendruomenės pri-

oritetus. Per šiuos tris mėnesius su-
gebėjome pademonstruoti, kad esa me
valstybė, sugebanti vadovauti Eu ro -
pos Sąjungai ir dirbti patikimos, au -
 gan čios ir atviros Europos labui. Kar -
tu tai yra unikali galimybė Lie tuvai
prisistatyti save pasauliui kaip mo-
dernią, kuriančią ir jaukią ša lį. Šie
me tai yra ir Vilniaus geto lik vidavimo
70-metis, kuomet atsimename sunkų
istorijos laikotarpį, kai didelė dalis
„Šiaurės Jeruzale” vadina mo Vil -
niaus žydų bendruomenės narių pa -
tyrė skaudų smūgį”, – sakė Val de ma   -
ras Sarapinas.

Koncerto metu skambėjo Moris
Ravel, Gabriel Faure, Anatolijaus Šen -
 derovo, John Williams bei kitų au   -
torių kūriniai.

LR generalinio konsulato 

New Yorke informacija

V
ėjuotą, bet saulėtą ir gražų šeš-
tadienį, rugsėjo 21 d., Apreiški -
mo pa rapijos mokyklos kie me

įvyko Lith NYC piknikas. „Neringos”
sto vyk los ir „Lietuvių Atletų Klubo”
bendro ren ginio tikslas buvo ne tik
surinkti aukų savo organizacijų jau-
nimo programoms, bet ir sudaryti
progą vie tiniams lietuviams susieiti
ir pasima tyti po ilgų vasaros atosto-
 gų.

Susirinkusius pasveikino LR ge-
neralinins konsulas Valdemaras Sa -
rapinas ir vietinių LB atstovai – Lau -
rynas Vismanas ir Rasa Sprin dys. 

Kaip ir praėjusiais metais buvo
galima ragauti skanių lietuviškų pa -
tiekalų: šaltibarščių, bulvių apkepo
ar koldūnų. Pasigardžiuoti buvo ga-
lima ir saldumynais, veikė gaivių gė-
rimų baras. Iš prekeivių buvo galima

įsigyti lietuviškų suvenyrų, gintari-
nių pa puošalų, meninės fotografijos
ir net raguolių!

Vaikams netrūko  užsiėmimų – jie
ypač smagiai žaidė „slėpynes”. Vi si
vaikai gavo po loterijos bilietą ir savo
laimę bandė vaikų loterijoje. Vė liau
ir suaugusieji gavo progą išban dyti
sėkmę ir laimėti vieną iš daugybės
„fantų” suaugusiųjų loterijoje.

Visą popietę smagiai grojo, dai -
navo ir šokdino  „Kolorado Romas”. Jo
koncertas vyko Jankauskų šeimos
dėka, Algirdo Jankausko prisimini -
mui.  

Diena praėjo smagiai – LithNYC
su daugybe savanorių ir pagalbi nin kų
surengė puikų pobūvį ir tuo pačiu ga-
lės paremti jaunimo veiklą!

Algis Norvilas 

New Yorke koncertavo 

solistė Judita Leitaitė

LithNYC piknike 

buvo ir raguolių

,,Kolorado Romui” šis savaitgalis buvo užimtas – šeštadienį linksminęs LithNYC daly-
vius, sekmadienį jis sku bėjo į Apreiškimo parapijos pik ni ką.

Dainuoja Judita Leitaitė. LR generalinio konsulato New Yorke nuotraukos

Iš kairės į dešinę: V. Sarapinas, J. Leitaitė, R. Mikelaitytė-Kašubie nė, V. Sarapinienė.

Po vasaros atostogų lietuviai su si tiko LithNYC piknike. Algio Norvilos nuotraukos

Vaikams netrūko  žaidimų.
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Š
v. Mergelės Marijos apreiškimo
parapijos rudens piknikas New
Yorke šiemet netikėtai sutapo su

Europos vy rų krepšinio čempionato
finalo rungtynėmis, kuriame dėl
aukso me dalio su Prancūzijos ko-
manda kovojo Lietuvos
vyrų rinktinė.

Į rugsėjo 22 d. vykusį
pikniką už suko ir į Jungti-
nių Tautų gene rali nės
Asamblėjos savaitę atvy-
kęs Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Lin -
kevičius. Jis visą popietę
bendravo su lietuvių ben-
druomenės nariais bei
drauge žiūrėjo Europos
krepšinio čempionato fi-
nalo rungtynes, kuriose
dėl aukso medalių kovėsi
Lietuvos rinktinė, tačiau
ant apdovanojimų pakylos
atsiėmė sidabrą.

„Ačiū, kad susitinkate, kad ben-
draujate tarpusavyje ir ugdote lietu-
viškumo dvasią užsienyje. Savo
ruožtu, kad ir būdami toli nuo Tėvy-
nės pa galvokime, ką galime padaryti
dėl sa vo šalies”, – Apreiškimo parapi-
jos salėje gausiai susirinkusius tautie -
čius sveikino ministras.

Savo sveikinimo žodyje LR gene -
ra inis konsulas New Yorke Valdema -
ras Sarapinas pažymėjo, kad „krepši-
nis, ypač suvokiant jo svarbą mums,
kaip lietuviams, ir jo stebėjimas kar -
tu, kai mūsų valstybė kaunasi dėl Eu -
ropos aukso, vienija ir telkia mus,
ypač tuos, kurie esame toli už Lie -
tuvos ribų”.

Renginyje taip pat dalyvavo Lie -
tuvos nuolatinė atstovė prie Jungti -
nių Tautų ambasadorė Raimonda
Mur mokaitė ir Lietuvos Respublikos
Užsienio reikalų ministerijos amba -
sa dorius, politikos direktorius, buvęs

LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių
Tautų Dalius Čekuolis. Long Islando
Lietuvių Bendruomenės apylinkės
pir mininkė Ramutė Žukaitė įteikė už -
sienio reikalų ministrui dovaną – kny -
gą „Lietuvos Užsienio reikalų mi nist -
rai 1918–1940”.

Pikniko programa prasidėjo šv.
Mi šiomis Apreiškimo bažnyčioje, vė -
liau dalyviai mėgavosi bulvių apke -
pu, dešromis, lietuvišku alumi, šalta
gaiva ir kava, o susirinkusius gyva
mu zika linksmino „Kolorado Ro mas”,
labiau žinomas kaip „Kolorado Vaba-
las”.

LR generalinio konsulato 

New Yorko informacija

GAILA NARKEVIČIENö 

...nustemba dažnas, ypač nelabai
seniai atvykęs lietuvis, manydamas,
jog tik Čikagoje tautiečių esama. „Jau
šimtas dvidešimt vaikų!”, – krai po
galvą ir bostoniškis, jau se nokai tokį
gausų būrį mokinių regė jęs. Ir  ne kur
kitur, o Bostono litua nis tinėje mo-
kykloje. 

Rugsėjo 14 dieną Bostono litua -
nistinė mokykla jau 64-ąjį kartą kvie -
tė į pirmąją mokslo metų dieną. Su -
sikūrusi 1950-aisiais, išsivysčiusi iš
trem tinių ratelio, Bostono mokykla –
viena seniausių lituanistinių mo-
kyklų Amerikoje. Mus tik pusmečiu
len kia Los Angeles Šv. Kazimiero mo -
kyk la. Daug žymių pedagogų čia yra
dirbę: Vladas Kulbokas, Antanas Gus-
taitis, Kazys Mockus, ir nedaug kas
žino, kad tarp mokytojų buvo ir poetas
Bernardas Brazdžionis, antro pologė
Marija Gimbutienė. 

Šiuo metu mokykla išgyvena sa -
votišką atgimimą. Per pastaruosius
tre jus metus beveik 35 procentais pa -
didėjo mokinių skaičius, pusė jų yra
jaunesni nei dešimties metų amžiaus,
tad savotiškai „jaunėjam”! Šiuo metu
mokykloje mokosi 120 mokinių, yra su -
augusių lietuvių kalbos kursai, juose
mokysis devyni. Dirba 16 pag rin dinių
mokytojų ir keturi specialistai. 

Tradiciškai mokykloje mokome
lietuvių kalbos, istorijos, literatūros,
anksčiau kas savaitę būdavo tautiniai
šokiai ir dainavimas. Pernai įve dėme
„papildomus dalykus” – etno kul tūrą,
tautodailę, net sportą, kad vai kai iš-
moktų lietuviškai apie spor tą kalbėti.
Praėjusį pavasarį organizavome pir-
mąją lituanistinę ekskursiją į ALKA
(Amerikos lietuvių kultūros archyvą),
o šiais mokslo me tais keliausime į Ken-
nebunkport, Mai ne, rengsime Poezijos
pavasarį, skaitymo maratonus, „Eg-
lutę”, Mar gu čių šventę, Užgavėnes,
Nepriklau somybės šventes. Mėgstama
šventė yra Šeimų diena, iškilmingai
praeina abi turientų išleistuvės.

Ne paslaptis, kad vaikai dažnai
ne rodo didelio entuziazmo keltis
anks  ti ryte šeštadienį, tad kai kurie
tė vai nusileidžia: „Tai, kad mano vai-
kas nenori eiti”, – sako. Iš tiesų, gal ge-
riau padrybsoti ilgiau lovoje? Il giau
pasėdėti prie televizoriaus ar kom-
piuterinių žaidimų? Ar tik spor tuoti?
Nesutinku su tokia nuomone. Manau,
kad lituanistinė mokykla ypač pra-
turtina vaikų ugdymą, pra plečia jų
akiratį, jų pasaulis tampa pil nesnis.
Žinoma, kartais sunku vis ką sude-
rinti, tačiau iš savo pačios pa augusių
vaikų ir mokyklos mokinių patirties
galiu pasakyti: keičiasi drau gų būre-
liai, sporto šakų pomėgiai, o lituanis-
tinė mokykla išlieka kaip nuolatinis
status quo, kaip bendruomenė, kaip
šeima, kur būsi su prastas. Lituanisti-
nėje mokykloje lie tuvių kilmės vaikai
suranda panašių į save, čia ne tik iš-
moksta geriau kal bėti, bet ir gali ne-
sigėdyti, kai tėvai su jais kalba „kita”,
ne anglų kalba, o tai padeda vaikams
ugdytis tapatybę. Tikiu, kad lituanis-
tinės mokyklos yra lietuvių bendruo-
menės ašis ir ateities garantas. 

Gaila Narkevičienė – Bostono li-

tua  nistinės mokyklos direktorė.

„Sidabrinę” pergalę niujorkiečiai 

šventė kartu su Lietuvos užsienio 

reikalų ministru

„Ką, ir Bostone yra 

lituanistinė mokykla?”...

LR Užsienio reikalų ministras Li nas Linkevičius kartu su New Yorko lietuviais žiūrėjo
Europos krep šinio čempionato finalą.                                      Arūno Tirkšliūno nuotraukos    

Piknike dalyvavo ir krepšinio rungtynes žiūrėjo (iš kairės): Apreiš kimo parapijos Lie tu -
vių veiklos ko miteto pirmininkas Raimundas Šli žys, parapijos administratorius mon sin -
joras Joseph Calise, Užsienio rei kalų ministras Linas Linkevičius ir New Yorko genera li -
nis konsulas Val demaras Sarapinas.

Parapijos salėje koncertavo „Ko lo rado Romas” .

Bostono lituanistinės mokyklos mokytojos ruošiasi naujiems mokslo metams.

Sporto mokytojas Vytas Bazikas aiškina
mokiniams apie Europos krepšinio čem -
pio nato rungtynes tarp Lietuvos ir Prancū -
zi jos dėl Europos aukso medalio. 

Dalios Shilas nuotraukos


