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Ne mažai turįs, bet daug norįs yra neturtingas – Seneca
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Bostono praeitis, dabartis
ir ateitis – 4 psl.

Prieš filmą – lietuvio 
muzika – 11 psl.

Respublikonai užsitikrino persvarą Kongrese

Iš k.: inžinierius Algirdas Marchertas, biologas Ramūnas Stepanauskas, istorikė Katarzyna Korzeniewska-Wolek ir kalbininkė
Laimutė Balodė. Gedimino Savickio nuotr.

Padėkos mokslininkams, 
nepamirštantiems savo šaknų

L
apkričio 4 dieną Švietimo ir mokslo ministerijos
Ovaliojoje salėje rinkosi solidi publika – žymiausi
mokslininkai, politikai, mokslo įstaigų vadovai, uni-

versitetų rektoriai, buvę bendramoksliai ir bendradarbiai,
visi besidomintys Lietuvos mokslu, nemažas būrys ra-
šančių, kalbančių ir rodančių žurnalistų, laidų vedėjų.
Mokslo elitas atėjo pagerbti jau aštuntą kartą užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės bei Lietuvos pilietybę tu-
rintiems mokslininkams teikiamų mokslo premijų lau-
reatų. 
2014 metais komisija už tarptautinio lygio mokslo pasi-
ekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva apdovanojo ke-

turis užsienio lietuvius. Mokslo premijas gavo Latvijoje
gyvenanti kalbininkė Laimutė Balodė, istorikė Katarzy-
na Korzeniewska-Wolek iš Lenkijos, inžinierius Algirdas
Marchertas ir biologas Ramūnas Stepanauskas iš JAV.
Šiomis premijomis siekiama paskatinti užsienyje dir-
bančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo am-
basadoriais, puoselėti lietuvybę, aktyviai dalyvauti už-
sienio lietuvių bendruomenių veikloje, o taip pat – su iš-
kiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lie-
tuvos visuomenę ir siekti, kad jie palaikytų glaudžius ry-
šius su Lietuvos mokslo bendruomene. – 3 psl.

L
apkričio 4-tos dienos
rinkimuose Ameri-
koje Respublikonų

partija padidino savo dau-
gumą Atstovų Rūmuose, su-
rinkdama bent 12 naujų
mandatų, ir taip pat tapo
daugumos partija Senate,
padidinusi savo mandatų
skaičių nuo 45 iki bent 52.
Respublikonai išnaudojo
rinkėjų nusivylimą dabar-
tine Washingtono valdžia
bei nepopuliariomis Prezi-
dento Barack Obama ad-
ministracijos politikos prie-
monėmis ir pirmąkart nuo
2006 metų susigrąžino
Kongreso kontrolę.  

„Barack Obama vidaus
politikoje bus gana su-
kaustytas. Užsienio politi-
koje prezidento galios yra
ypatingos, todėl nepaisant
pokyčių Kongrese užsienio
politikoje didelių permainų
nebus”, – trečiadienį sakė
Vilniaus universtiteto Tarp-
tautinių santykių ir politi-
kos mokslų instituto do-
centas Kęstutis Girnius.
Anot K. Girniaus, Prezi-
dentas Obama praktiškai
neturės galimybių sėkmin-
gai teikti naujas vidaus po-
litikos iniciatyvas, o jo ga-
lios bus sutelktos ties veto
teise respublikonų pasiūly-
mams. Pasak politikos eks-

perto, JAV politika artimiau-
sius dvejus metus priklausys
nuo to, kokią poziciją pasi-
rinks respublikonai – ar
įkvėpti pergalės laikysis
griežtai, ar rengdamiesi 2016
metų prezidento rinkimams
bus pasiryžę kompromisams,
kad įtikintų nuo politinių ne-
sutarimų Washingtone pa-
vargusius rinkėjus.  – 15 psl. Demokratas D. Durbin išsaugojo vietą Senate
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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis

Buvę mokiniai, dabar – mokytojai

Per tiek metų mokykla labai pa sikeitė. Dauguma
dabartinių mokytojų yra gimę Lietuvoje. Daugelis
tėvų yra gimę čia, vaikai auga mišriose, pusiau lie-
tuviškose ar net nelietuviš kose šeimose. Lietuvių kal-
ba jau nebėra pirmoji kalba. 

Smagu, kad dirbti mokytojais, mo kytojų pagal-
bininkais ar administratoriais savo noru grįžta
buvę mo kyklos mokiniai. Mo-
kyklos naujasis iždininkas, buves
BLM mokinys, Ta das Petronis
prisimena: „Kai aš lan kiau li-
tuanistinę mokyklą, ji tuo me tu
buvo Pietų Bostone. Buvo ir įdo-
 mu, ir šiek tiek baisu kiekvieną
šeštadienį eiti į tokį didžiulį pa-
statą, ku riame lengva pasimesti.
Bet mokytojos mus labai saugo-
jo, prižiūrėjo. Ir, svarbiausia,
stengėsi, kad mes gerai išmok-
tume lietuvių kalbą, istoriją ir li-
teratūrą. Ir tikrai aš daug išmo-
kau. Kiekviena mokytoja paliko
gerą įspū dį.  

Mano sūnus šiemet lanko
antrą klasę ir pradeda daugiau
suprasti lie tuviškai. Aš noriu
parodyti jam, kad lietuviška kul-
tūra man yra labai svar bi ir kad
tam reikia pasiaukojimo. 

Aš esu skautų vilkiukų drau-
gi ninkas ir kartu su šauniais
pavaduotojais mes rūpinamės 13
vilkiukų!  Man tai – malonumas.
Atsimenu, kai aš bu vau jaunas
skautas, kaip buvo sma gu sto-
vyklauti, žvejoti, iškylauti. Svar-
biausia, iki šiol išliko užsimez-
gusios draugystės, mano geriausi
draugai šiandien yra lietuviai, su
ku riais kartu lankėme lietuvišką
mo kyk lą arba skautų užsiėmi-
mus. No riu, kad mano ir kiti
vaikai turėtų panašią patirtį”. 

Svajonė – kad visi galėtų
mokytis

Tadas Petronis šiemet BLM
iždi ninko pareigas perima iš
Lino Alins ko, kuris jau 6 metus,
anot Tado, „la bai sąžiningai”
dirba savo darbą. 

„Šiuos metus dar dirbsime kartu – pervesime
knygas į elektroninį formatą. Turime apie 70 užsi-
registravu sių šeimų ir dar apie 12 besimokan čių su-
augusiųjų klasėje.

Tėvų komitetas, administracijai rekomendavus,
balsuoja dėl mokes čio už mokslą dydžio. Tai yra pa-
grindinis mokyklos lėšų šaltinis. Kitos lė šos, už ku-

rias esame labai dėkingi – tai JAV LB švietimo ta-
rybos, A. Ka zickienės fondo pagalbas bei bendruo me-
nės narių dovanos.

„Mums labai svarbu gerai apmo kėti mokytojams.
Norime, kad jie vėl grįžtų mokyti. Mokykla turi būti
įdo mi vieta, kurioje vaikai, besimokydami, smagiai
leistų laiką. Turime daug įvairių renginių. Norime
naudotis šiuo laikine technologija, organizuoti dau-
giau tokių sėkmingų išvykų, kaip praėjusių dviejų

metų kelionės į Put namą ir
Kennebunkportą. Bet tam rei-
 kia pinigų”, – sako T. Petronis. 

Ne visos šeimos turi pa-
kankamai lėšų leisti savo at-
žalas į dar vieną mo kyklą. Di-
rektorės Gailos Narkevičie nės
graži svajonė – kad visi norin-
tys galėtų mokytis lituanisti-
nėje mokykloje. „Tai yra dau-
giau, nei mokykla.  Mes esame
pasaulio lietuviai. Mes – Bos-
tono lietuvių praeitis, dabartis
ir ateitis. Mes – mokiniai, mo-
kytojai, tė vai. Lietuvybė – tai
mūsų prigimtis, gyvenimo bū-
das ir pasirinkimas – toks
mūsų mokyklos šūkis. Aš labai
norėčiau, kad mes, kaip edu-
kacinė bendruomenė, sustip-
rėtume ir tikėtu me šia vizija”. 

Pamokoms ruošiasi ilgai

„Ką tik baigusi Šiaulių pe-
dago ginio instituto pradinio
mokymo specialybę ir  atvyku-
si į JAV, sužinojau, kad Bostone
yra lituanistinė mokykla ir iš-
kart susidomėjau, –  prisimena,
su pertraukomis nuo 1997 m.
mo kykloje dirbanti pradinukų
mokytoja Orinta Kalibatienė.
– Labai norėjau dirbti su vai-
kais. Pradėjau mokyti tre čią
klasę. Buvau jauna ir nepaty ru-
si. Mane ištiko kultūrinis šokas
– tada maniau, kad vaikai pras-
tai kal ba lietuviškai. O juk, pa-
lyginus su da bartine karta, jie
labai gerai kalbėjo lietuviškai!  

Bemokydama pati įgijau pa-
tirties. Mieliausia man dirbti
su vyresniais 3–4 klasių pradi-

nukais, kurie jau turi gerus skaitymo ir rašymo įgū-
 džius. Su jais jau galima padirbėti įvairesnėmis ir su-
dėtingesnėmis te momis”.

Orinta Kalibatienė 2008–2011 m. dirbo vaikų in-
ternetinio žurnalo „Eg lutė” redaktore ir pagelbėjo su
tinklapio kūrimu. Ji dažnai stovyklauja „Ne ringoje”.
Per aštuonerius metus sukaupta nemažai patirties ir
mokymo medžiagos. Pavasarį per mokyklos abitu-

DALIA SHILAS 

Jau 65-ąjį rudenį antroji pagal se numą JAV Bostono
lituanistinė mo kykla (BLM) vėl sukvietė lietuvai čius.
Po mokytojų iškeltomis tautinė mis juostomis į nuo-
mojamas mokyklos patalpas, kuriose lietuviška kal-
ba ir atributika laikinai nuspalvino pil ką amerikietišką
katalikų mokyklos aplinką, sugužėjo beveik 120
moki nių, per 20 mokytojų ir pagalbininkų, daug tė-
velių ir keletas svečių. Iškil min gąją dalį pradėjo ir vi-
sus pasvei ki no jau trečius metus mokyklai va dovau-
janti direktorė Gaila Narkevi čie nė. Susirinkusius
pasveikino JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
 dybos (LB KV) Mokslo tarybos pirmi ninkė Regina Bal-
čaitienė, JAV LB KV iždininkas Juozas Kazlauskas, „Ne -
rin gos” stovyklos direktorė Regina Kulbytė-Marino
ir pavaduotoja Dana Vainauskienė bei Atlanto rajono
skau čių tuntininkė Paulita Alinskie nė.

Pasveikino Kazickų fondas

Didelio entuziazmo sulaukė Ka zic kų fondo di-
rektorės Neilos Baumi lienės pasveikinimas. Ji at-
vyko kartu su dukra Vilija, kuri jau devynerius me-
tus mokosi Aleksandros Kazickie nės lituanistinė-
je mokykloje Long Islande, New Yorke, ir su vyru
Gied riu mi, kuris padeda mokyklos užkla sinėje
veikloje. N. Baumilienė pasvei kino visus ir savo šei-
mos vardu, ir A. Kazickienės atminimui skirtos „li-
tua nistiniam švietimui remti” progra mos vardu. 

„Jūsų mokykla savo akade mi niais pasieki-
mais, aktyviu darbu lie tuvių benduomenėje, kūry-
biniais bū dais skleisdami lietuvybę bei rinkdami lė-
šas, atkreipė į save ypatingą dė mesį Kazickų šeimos
fonde. Todėl šie met Jūsų mokyklai fondas skyrė 7
000 dolerių. Tai yra ženkli suma, nes iš vi so pa-
raiškas paramai padavė 25 mo kyklos, o metinė
Fondo paramos suma buvo 100 000 dolerių. 

Taip pat noriu pasveikinti jus ir nuo pačios Ka-
zickų šeimos. Kaip ži note, šios šeimos patriarchas
dr. Juo zas Petras Kazickas mirė šių metų lie pos 9 d.
savo namuose East Hamp tone. Kartu su žmona Alek-
sandra visą gyvenimą savo vaikams ir anū kams
skiepijo meilę Dievui, šeimai ir Lietuvai. Šiuo
metu Kazickų Fondo veikloje dalyvauja dukra Jū-
ratė, sū nūs Juozas, Mykolas ir Jonas, bei vie-
 nuolika anūkų. Kasmet lietuviš kiems reikalams JAV
ir Lietuvoje Fon das išdalina apie 800 000 dolerių. Tai-
gi, kviečiu Jus toliau tęsti darbą lietuvių kalbos ir
Lietuvos valstybin gumo išsaugojimo labui. Likite
sveiki, kūrybingi. Telaimina Jus Dievas”.

Pavasarį Kazickų, pagal „Match” programą
už mūsų organizuotą, pla čiai nuskambėjusį labda-
ros BLM kon certą „Lietuviškos Kalėdos” Šv. Petro
bažnyčioje šeimos fondas taip pat paskyrė 1 000 do-
lerių. 

Mokyklos istorijoje – žymūs pedagogai

Šv. Petro lietuviška parapija glau džiai ben-
drauja su mokykla. Bažnyčios klebonas Steponas Žu-
kas dalyvauja visose mokyklos šventėse. Mokykloje
nėra religijos pamokų, bet Šv. Petro bažnyčioje
vyksta Pirmo sios komunijos ir Sutvirtinimo sak ra-
 mentų pamokos lietuviškai kalban tiems vaikams.
Iškilmingas mokslo metų užbaigimas bei abitu-
rientų iš leistuvės taip pat vyksta bažnyčioje.

Didžiuojamės mūsų mokyklos isto rija. Apie 1947
m. Tremtinių ra telis įsteigė lietuvių ir anglų kalbos
kursus, kurie vėliau peraugo į šeštadieninę mo-
kyklą. 1950 m. buvo atida ryta vasaros mokykla, o ru-
denį – Bos tono lituanistinė mokykla. Tų pačių
žmonių grupė taip pat leido „Lietu vos katalikų baž-
nyčios kroniką”, „Lietuvių enciklopediją”. Mo-
kykloje mokė tokie žymūs pedagogai, kaip Vla das
Kulbokas, Kazys Mockus, An ta nas Gustaitis, Marija
Gimbutienė, J. Vaičaitis, poetas Bernardas Braz džio-
 nis.

Į Bostono lituanistinės mokyklos metų atidarymą sugužėjo beveik 120 mokinių, per 20 mokytojų ir pagalbininkų, daug
tėvelių ir svečių. Dalios Shilas nuotraukos

Bostono lituanistinės mokyklos direktorė
Gaila Narkevičienė turi gražią svajonę, kad
visi norintys galėtų mokytis lituanistinėje
mokykloje.

Susirinkusius pasveikino JAV LB Krašto val-
dybos Mokslo reikalų tarybos pirmininkė
Regina Balčaitienė.
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rientų išleistuves Šv. Petro bažnyčioje Orinta Ka-
libatienė buvo apdovanota paskatinamąja „Ginta-
ri nio obuoliuko” premija. 

„Vis tiek pamokoms dar ruošiuosi ilgai, – tęsia
Orinta, – nes vis rūpi ką nors pridėti ar patobu-
linti… Pas kutiniais metais ėmiau supaprastinti
tekstus, nes vaikų žodynas menkėja. Vadovėlių be-
veik nenaudoju, nes nė ra nė vieno vientiso vado-
vėlio, kuris padengtų visų mokslo metų, pvz., tre-
 čios klasės, medžiagą. Bet nėra to blo go, kas neiš-
eitų į gera: daugelis mo kytojų ėmėme pačios ruoš-
ti medžiagą ir individualiai pritaikyti ją savo mo-
 komajai klasei. Vis dėlto šiuo metu man patinka vie-
nintelė nuosekli skai tymo pagrindų vadovėlių se-
rija, kuri tinka darželiui, pirmai ir gal dar antrai
klasei – tai J. Danilevičiaus ‘Zylutė’, ‘Genelis’ ir ‘Vo-
lungė’. 

Pamokose dažniausiai naudoju savo sukurtas
arba pritaikytas iš in ternetinių tinklapių, skaidres,
taip pat ‘Eglutės’ žurnaliuką. Vadovau juo si šūkiu
‘vok begėdiškai’, nes in ter nete yra pilna medžiagos,
skai drių, video, audio ir tiesiog būtų ne produktyvu
išradinėti dar vieną dviratį. Žinoma, nereikia pa-
miršti pasi skolintą medžiagą nurodyti šaltiniuo se.
Labai padeda, jeigu mokytojos pa sidalina savo su-
kurta medžiaga”.

Dalinsis mokymo medžiaga

Mokytoja Auksė Ūsaitė mokykloje moko tik
antrus metus. „BLM pra dėjau dirbti praėjusiais me-
tais, atvedusi į lopšelį savo dukrą, – prisimena Auk-

sė. – Pernai mokiau antro kus, šiemet – jau trečio-
kus, tęsiu mo kymą tos pačios mokinių grupės, ku -
ri silpnai kalba lietuviškai arba tik susipažįsta su
lietuvių kalba. Man tai buvo didelis iššūkis, nes pa-
gal profesiją nesu pedagogė. Sunku nepaskęsti di-
delėje informacijos jūroje. Užtruko daug laiko, kol
išsirinkau, kas svarbu ir kas nelabai, kas vaikams
įdomu ir kas per sudėtinga. 

Po pirmųjų mokslo metų kilo idė ja pasidalin-
ti įgyta patirtimi. Taigi, BLM direktorei Gailai Nar-
kevičienei pasiūlius dalyvauti Lietuvos švietimo mi-
nisterijos rengiamame projekte, labai nudžiugau.
Projekto tikslas – sukurti dvylikos pamokų detalius
pla nus. Planai skirti lituanistinių mokyklų mo-
kytojoms, kurios moko silpnai ar visai nekalbančius
lietuviš kai vaikus. Medžiagą patalpinsime BLM ir
JAV LB Švietimo tarybos internetiniuose tinkla-
lapiuose, kad ji būtų prieinama visiems norin-
tiems. Tikiuosi, kad tai palengvins kitų pra dedan-
čiųjų lituanistinių mokyklų mo kytojų darbą”.

Mokinių kalbos lygis – 
labai skirtingas

„Mokykloje taikomas komunik a cinis mokymo
metodas – tai yra mo kyti kalbėjimo, skaitymo, ra-
šymo, kal bos supratimo, – pasakoja direktorė Gai-
la Narkevičienė. – Nėra taip svarbu, kad vaikas ži-
notų visų kalbos dalių pavadinimus. Svarbiau,
kad vai kas jas atpažintų ir mokėtų taisyklingai var-
toti. Tobuliname mokymosi pagal lygius sistemą.
Mokykloje labai daug skirtingų kalbinių lygių
moki nių, todėl juos reikia skirstyti ir testuoti pa-
gal lygius. Taip pat šiuo metu yra nemažai kalba-
ma apie galimybę lietuvių kalbai suteikti užsienio
kalbos statusą. Lietuvoje dar nėra lietuvių kalbos,

kaip užsienio kalbos, įpras minimo šalies įstaty-
muose. Šis klausimas dar aktyviai sprendžiamas.
Būtų puiku, jei mūsų mokykla galėtų suteikti lie-
tuvių kalbos, kaip už sienio kalbos, lygio nustatymo
testą”.

Aš pati jau antrus metus dirbu mokytoja. Šiemet
devintąją klasę mo kyti yra daug lengviau, kadangi
jau nuo pernai esu susipažinusi su mo kinių žinių ly-
giu, mokymosi sugebėji mais ir galimybėmis. Tai
man padeda geriau juos suprasti ir jiems padėti kuo
geriau įsisavinti mokymo medžagą. Pati mokiausi
pas garsiuosius – Violetą Tapinienę (dabartinėje Vil-
niaus Kristoforo gimnazijoje) ir žurnalistikos moks-
lų metu pas profesorių kalbininką Juozą Pikčilingį
Vil niaus universitete. Nesu profesio nali mokytoja,
bet lietuvių kalbos ži no jimas ir anglų bei kitų kal-
bų studijavimas man padėjo susikurti lietuvių kal-
bos mokymo supratimą ir tai panaudoti mokykloje.
Mano mo ki niai yra gan skirtingo lygio, viena [mer-
gaitė] tik pernai pradėjo moky tis lietuviškai. Kiek-
vieno vaiko šei ma yra kitokia ir tik keletas jų ir tik
kartais girdi lietuvių kalbą šeimyni niuose susibū-
rimuose. Nedaugelis tė vų jiems gali padėti ruošti
namų darbus. O ir laiko nedaug lieka po ameri kie-
tiškos mokyklos ir užklasinės veik los. Praktiškai,
visi mano moki niai lietuvių kalbą girdi tik lietuviš -
ko je mokykloje ir renginiuose. Per tas kelias va-
landas mokykloje yra sunku įdiegti kalbos pagrin-
dus ir juo labiau plėsti žodyną. Taigi kartais ant ros–
trečios klasės medžiagą pilnai galima panaudoti ir
mano pamokose, ir atvirkšciai. Su kiekvienu mo-
kiniu reikia individualiai dirbti. Tinkamų va dovėlių

pasigęsta ir jie patys, nes
kai kurie norėtų namie
savarankiš kai daugiau
pasimokyti. 

„Labai trūksta va-
dovėlių, kurie tiktų mo-
kyti pagal skirtingus ly-
gius, – sako direktorė. –
Šiuo metu net nėra aiš-
kios lietuvių kalbos už-
sienio šaly se mokymo
programos. O kai nėra
pro gramos, negali būti
ir vadovėlio. Kalbos mo-
kymas yra daugialypis
pro cesas, bet kartu ir lo-
giškai pa aiš ki namas. Yra
pradedančiųjų lygis, pa-
 žengusiųjų arba sava-
rankiškų vartotojų lygis
ir nepriklausomo varto-
tojo lygis. Kuomet nori-
ma mokyti pagal šiuos
lygius, labai svarbu tu-

rėti programą, medžiagą ir testavimo mechanizmą”.

Knygas skaito vaikai, 
tėvai ir seneliai

Mokykla gali pasidžiaugti nedi de lės ilgametės
bibliotekos knygo mis, kurias kiekvieną šeštadienį
su ne ša ir ant stalų sukrauna jau trečius metus dir-
banti mokyklos biblioteki ninkė Sonata Jokubėnie-
ne ir jai eks promtu talkinantys savanoriai pagal-
bininkai. 

„Knygas skolinasi ne tik mo ki niai ir mokytojai,
bet ir tėvai, – sako Sonata. – Net ir seneliams sma-
gu ras ti sau ką tinkamo. Rudenį, kai vyksta skaity-
mo maratonas, bibliotekoje dar bas verda. Mokyto-
jų vedami, apsilanko visų klasių mokiniai. Manau,
kad yra labai svarbu skaityti, norint išsaugoti kal-
bą. Lietuvių kalbos rašyba yra tikrai sudėtinga. Pati
asmeniš kai pastebėjau, kad po skaitymo ma ratono,
kadangi būdavo privalu skai tyti tam tikrą laiką,
mano 10-metis sū nus daug geriau pradėjo suprasti,
kaip reikia kaitalioti žodžių galūnes. Ir kai vaikas
pasirenka knygą pats, jis dėmesingiau ir su noru ją
skaito, nes, kaip žinome, daugeliui moks lei vių skai-
tymas lietuviškai nėra lengva užduotis.”

Grožinė literatūra, pasakos, spal vingos, įdo-
miai sudarytos knygos apie Lietuvos istoriją, geog-
rafiją ir kul tūrą labai padeda mokytojams sudominti
vyresniųjų klasių mokslei vius. Knygos yra būtina
mokymo priemonė, palengvinanti mokytojų darbą
ir džiuginanti jaunuosius lietuvaičius išeivijoje.
Turime rūpintis, kad bibliotekos knygų turtas nuo-
lat didėtų ir keistųsi. Dažnai žmonės do vanoja savo
knygas. Pavasarį ap si džiaugėme 72 knygų siunta iš
Lietu vos. Į Seimo nario, Žaliųjų partijos pirminin-
ko Lino Balsio ir mano bei Sonatos sumanytą „BLM

knygų para mos” iniciatyvą ir akciją atsilie pė kny-
gynas „Dajalita” ir leidyklos „Nieko rimto”, „Vaga”,
„Baltos lan kos”, „Žara” ir „Aukso žuvys”.

„Buvau maloniai nustebintas vi sų leidyklų va-
dovų draugiško požiū rio į mūsų akciją, – sako Linas
Bal sys. – Lietuvoje yra labiau įprasta ro dyti dėme-
sį, pavyzdžiui, Baltarusi jos lietuvių bendruome-
nėms, o iš JAV lie tuvių – labiau patiems tikėtis pa-
 galbos. Parašiau leidėjams laiškus, pa aiškindamas,
jog BLM lanko ir neturtingų šeimų vaikų, kuriems
ir mokėti už lituanistines pamokas, ir dar pirkti lie-
tuviškas knygas tikrai per sunku. Džiaugiuosi, jog
leidyklos tai suprato ir sutiko paaukoti reika lingų
knygų arba parduoti  už pigesnę kainą.” 

Mokyklos administracijos, mo ky to jų, mokinių
ir tėvelių vardu nuo širdžiai padėkojome už skirtas
kny geles – paramą mūsų mokyklai ir, tuo pačiu, už
indėlį į lietuvių kalbos ir lietuvybės puoselėjimą už
Lietuvos ribų. Esame tikri, kad biblioteka yra ir bus
vertinga mokyklos dalis, kuri ir toliau gausės, taps
dar įvairesnė ir mums visiems naudingesnė. 

Per tiek mokyklos metų pasikeitė mokinių ir
tėvų kartos. Vis mažiau šei mų namuose kalba lie-
tuviškai. Tė vų noras dalyvauti mokyklos veikloje
mažėja, o jų reikalavimai mokyklai didėja.

Mokytojai didžiuojasi mokiniais, mokiniai
džiaugiasi  įgyta patirtimi

„Dabartinė direktorė Gaila Nar ke vičienė yra
mūsų įkvėpėja, – sako Orinta Kalibatienė. – Bet daž-
nai mums visiems labai sunku suderinti savo kas-
dienį darbą, šeimą ir lietuviš ką veiklą. Tikiuosi, kad
mano vai kai ir mokiniai taip pat mokys savo vai-
kučius lietuvių kalbos. Norėčiau, kad kiekvienas vai-
kas turėtų galimybę atostogas praleisti Lietuvoje ir
ją pamiltų. Jeigu mes patys mylėsime Lietuvą ir di-
džiuosimės savo šalimi, tai lietuviška mokykla ir
bendruome nė čia gyvuos ilgai”.

Mokyklos direktorės pavaduotoja Eglė Šležas
pernai išleido 10-tąją klasę. „Labai didžiuojuos savo
dešimtokais. Jie tikrai parodė, kad yra pilni ryžto ir
entuziazmo, nes ne visi nori savo šeštadienius aukoti
lietuviškai mokyklai. Labai džiaugiuosi, kad kai ku-
rie noriai grįžta dirbti kla sės pagalbininkais. Tai
rodo, kad vis tik Bostono lituanistinė mokykla pa-
 lieka pėdsaką ir tampa jų lietuviško gyvenimo da-
limi”.

Emilija Balandytė, pernai baigu si mokyklą ir
šiemet grįžusi dirbti pa galbininke, džiaugiasi:
„Mūsų litua nistinė mokykla yra labai ypatinga ir
smagi. Mes turim ne tik kalbos ir istorijos pamokas,
skaitymo marato ną, bet ir dailės ir etnokultūros kla-
 ses. Mes piešiam, dainuojam ir šo kam. Mes čia su-
sitinkam su draugais. Tie patys vaikai važiuoja į ‘Ne -
ringos’ stovyklą ir Putnamą. Todėl, kai nuvažiuojame
į Lietuvą, mes ga lim susikalbėti lietuviškai”.

Teklė Garnytė mokyklos baigimo proga parašė:
„Mano lietuviška mo kykla yra ypatinga. Mes mo-
kėmės šok ti ir dalyvavome NEFFA festivalyje (New
England Folk Festival Asso ciation – Red.). Su mu-
zikos mokytoja išmokome daug lietuviškų dainų.
Man patiko dalyvauti Kalėdinėje eglu tėje ir Vasario
16-osios minėjime, patiko etnokultūros užsiėmi-
mai, mar gučių dažymas ir ridenimas, bly nų balius.
Lietuviški blynai yra patys skaniausi, ypatingai su
braškių užpi lu. Mokykloje susipažinau su daug lie-
 tuvių vaikų. Čia mes jaučiamės kaip viena šei-
ma.  Lietuvišką mokyklą prisiminsiu, kaip vieną įdo-
mausių laikotarpių mano gyvenime. Bus la bai gai-
la palikti ją”. Nukelta iš 6 psl.

Jau 65-ąjį rudenį Bostono lituanistinė mokykla po mokytojų
iškeltomis tautinėmis juostomis vi sus sukvietė į mokslo metų
pradžios šventę.

Bostono lituanistinėje mokykloje visi jaučiasi kaip viena didelė šeima.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Nuo skautiškų mazgelių iki milijono
Lapkričio 16 d. ilgamečiam skau tų vadovui Broniui Juodeliui sukaks 90 metų. 

J
uodelio karta skautauti pradėjo
Lietuvoje, pokario metais ugdy-
ta pa bėgėlių stovyklose Vokieti-

joje, o vė liau Amerikoje atidavė duok-
lę jau čia gimusiam mūsų jaunimui ir
visuo menei.  Skautiški kelio ženklai jį
vedė per visus šiuos tarpsnius. Svei-
kina me brolį Juodelį, jo amžiaus su-
kaktį čia minėdami!

Savaime suprantama – šiame sky-
relyje dera pradėti nuo jo svarbiausių
pareigų Sąjungoje.  Dabar jau atrodo
seniai, labai seniai, kai 1964-1967 m.
metais jis buvo Brolijos Vy riausiasis
Skautininkas. Į šias parei gas žiūrėjo
labai rimtai. Išrinktas LSB VS jis taip
kalbėjo: „Brolijai ir Sąjungai mes, va-
dovai, esame tiek reikš mingi, kiek jai
sugebame duo ti...  Todėl visus kviečiu

į darbą, kad, daugiau duodant
Brolijai, mūsų Bro lija pajėgtų
daugiau duoti skautui”. Savo
pastangų taip pat įdėjo su kau-
 pu. Apdovanotas LSS garbės
ženklais, o 1961 m. – LSS Gyvy-
bės gelbėjimo žymeniu (be pa-
vojaus savo gyvybei). Reiškėsi
jūrų skautuose, Akade miniame
skautų sąjūdyje, įvairiuose LSB
telkiniuose.

Organizuotos mūsų visuo-
menės akiratyje jo įvairiaspalvę
veiklą nu stelbia pirmininkavi-
mas 1993 m. įkur tame „Draugo”
fonde, kuris per septynetą metų
sutelkė milijono do lerių kapi-
talą. Milijonas per septy nerius
metus – tai mūsų visuome nės re-
kordas.  Juodelis taip pat bene
vienintelis iš lietuvių, išrūpinęs
30 tūkstančių dol. JAV valdžios

paramą LB švietimui. Spaudos ben-
dradarbis, di džiųjų renginių darbuo-
tojas, leidinių redaktorius. Lietuvos
Respub li ka 2003 m. jį už nuopelnus ap-
dovanojo ordinu.

Pradėjo skautauti 1938 m., be abe-
 jo, raišiodamas skautiškus mazgus.
Lietuviškoji skautybė, Vokietijoje baig-
 ta gimnazija ir Amerikos universitetai
jį išugdė darbingu visuomeni ninku.
Savo veiklą sustabdė 2006 m., „Drauge”
paskelbęs pranešimą, kad sveikatos
sumetimais traukiasi iš pareigų. 

Šiandien Bronių Juodelį slegia se-
natvė ir negalios našta. Daug kartų gir-
dėjome teigimą, kad be to visuo me nės
sudėto milijono šiandien ne būtų
„Draugo”.  Be „Draugo” nebūtų šio
skautų skyrelio, nebūtų ir šių žo džių
broliui skautui Broniui Juode liui.

Antanas Dundzila

Brolius, seses ir

svečius kviečiame į

Akademinio Skautų Sąjūdžio

90 m. jubiliejų ir

Čikagos skyriaus metinę šventę,
kurią švęsime

š. m. lapkričio 15 d., šeštadienį. 

5 – 6 val. v. pabendravimas,

6 val. v. programa.

Willowbrook ballroom

8900 S. Archer Avenue

Willow Springs, IL 60480

Vietas užsisakykite skambindami 

sesei Aušrelei 

630-243-6302

Arba e-mail ausreles@comcast.net

maloniai kviečia Jus dalyvauti

TUNTO 20-MEČIO JUBILIEJUJE

2014 metų 

lapkričio 16 dieną,

10:30 val. r.

Jaunimo centre Čikagoje,

5620 S. Claremont Ave.

Chicago, IL 60636

Programoje:

* šv. Mišios koplyčioje  
* oficialioji dalis –

tunto sueiga Mažojoje  salėje
* pietūs

Apie dalyvavimą prašome
pranešti iki lapkričio 11 d.

Vilijai Garbonkienei

23 m. Bronius Juodelis (v.) prie stovyklos modelio Vokietijoje,  1949 m. Dešinėje – 
Raimundas Mieželis ir Laimutis Klimas. Kas atpažins kitus du?

Nuotr. iš „Skautų Aido” 1947 m. Nr. 5–6

LSB vadovybėje, 1962 m. jūrų skautinin-
ko uniforma

Bostonas
Atkelta iš 5 psl.

Darija Dilbaitė, taip pat pava-
sarį baigusi mokyklą, prisimena:
„Mo kyk loje išmokau ne tik lietu-
viškai skai tyti ir rašyti, gramati-
kos, bet ir lietuviškų papročių, dai-
nų ir tauti nių šokių, todėl galėjome
dalyvauti Bostono šokių šventėje.
Man labai pa tiko blynų balius, ka-
lėdiniai vaidinimai. Mokykloje su-
tikau savo draugus”.

Mokykla – svarbiausias 
savaitės įvykis

Mokykloje nuolat peržiūrimos
ir stiprinamos mokymo progra-
mos. At gaivinta mokytojų tobuli-
nimosi tra di cija. 

Šių metų spalio 18 d. antrus
me tus iš eilės vyko mūsų direktorės
ir jos pavaduotojos organizuoja-
mas vie nos dienos seminaras.

Į jį buvo pa kviesti mokytojai iš
visų JAV lietuviškų mokyklų, pas-
kaitas skaitė Edukolo gi jos mokslų
daktarė, Tarptautinės mo kyklos
„Six senses” bei „Vaikystės sodo” ir
„Karalienės Mortos” mokyklų įkū-
rėja, Austėja Landsbergienė iš Lie-
tuvos ir psichologijos mokslų dak-
taras, elgesio ir motyvacijos spe-
cialistas, konsultantas, mokslinių
straipsnių autorius, „Spectrum
Health Sys tems, Inc.” viceprezi-
dentas Romas Buivydas iš Bostono. 

Su nekantrumu laukėme K.
Glins kio teatro iš Jurbarko spek-
taklio vaikams „Rimas pas Kęstu-
tį”, ku ris pastatytas pagal išeivijos
autorės Birutės Pukelevičiūtės kū-
rinį ir mokykloje buvo rodomas
spalio 25 d. Plačiau apie šį semina-
rą ir spektaklį „Draugo” skaityto-
jams papasakosi me artmiausiu
metu.

Mano pačios pasišventimas
mo kyklai grįžta nuostabiomis do-
vano mis – ne tik draugų būriu,
renginiais, bet ir nepamirštamomis
patirtimis. Pernai, nelietuviškoje
šeimoje au gan ti, tik pradėjusi mo-
kykloje mo kytis lietuvių kalbos,
mano aštunto kė mokinė Jaycie
Zinsner jau pirmoje pamokoje mus
nustebino sudaina vusi savaran-
kiškai išmoktą lietuvių liaudies
dainą, o per mokslo metų už baigi-
mą – dar kitą. Jaycie anglų kal ba
parašytas eilėraštis apie Lietuvą va-
sarą buvo išspausdintas „Draugas
News”. 

Visus mokslo metus klasėje
džiaugėmės mokinių „Neringos”
stovyklos įspūdžiais ir ten išmok-
tomis dai nelėmis, Jaycie pieštais
Lietuvos vaiz deliais ir jos užkre-
čiančia meile Lietuvai, kurią ji,
kaip ir kiti, labai nori pamatyti. 

Taip pat labai didžiavomės
Luko McCarthy trečiaja vieta (7–8
klasių kategorijoje) JAV LB Švie-
timo tarybos surengtame piešinių
konkurse. 

Tame pačiame konkurse 4–6
kla sių kategorijoje taip pat trečią-
ją vietą laimėjo Zylė Purinaitė.
Skatinamąją premiją savo katego-
rijoje gavo dešimtokas, mūsų di-
rektorės sūnus Lukas Narkevičius.

„Lietuviška mokykla man yra
ryškiausias savaitės įvykis”, – nuo-
lat kartoja Jaycie. O tokios, lyg ir
mažos patirtys bei laimėjimai, skai-
tina mus, mokytojus ir mokinius,
mokyti ir mokytis bei toliau puo-
selėti lietuvybę išeivijoje.


