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Valio! Lietuvos krepšinio 
rinktinei – 14 psl. 

L. Linkevičius apie kultūrinę 
diplomatiją – ,,Kultūra”, 3 psl.
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MARIJA DAINIENĖ

Praėjusį savaitgalį JAV lituanis ti nėse mokyklose nuskam-
bėjo, nuai dėjo mokykliniai varpeliai, kviesdami mokinu-
kus į pamokas. Vaikai, ne šini gėlėmis, skubėjo sotintis lie-
tuvių kalbos žodžiu. 

Š
įmet mokiniams savo duris at vėrė dar viena nauja
mokykla Virgi nia valstijoje ,,Lietuvių mokykla Va-
šingtone”. Jau nuo ankstyvo ryto mo kykloje aidėjo

mokytojų žings niai. Mokytojos ruošėsi pirmajai pamo kai,
puošė klases, repetavo eilėraščių ir dainų žodžius, kad
sklandžiai ir gražiai naujos mokyklos bendruome nė pra-
dėtų mokslo metus. Juk yra sa koma: „Gera pradžia – pusė
darbo.” Šią dieną mokykloje vyko ne tik šventė, bet ir pa-

mokos. Mokiniai iš dova nų krepšių traukė vadovėlius, są-
siuvi nius ir pieštukus, rašė pirmuosius savo darbus.
Mokytojos  stengėsi kuo geriau pažinti vaikus, suvokti jų
kalbos mokėjimo lygį ir patikrinti ži nias, kad susidarytų
nuomonę, kaip planuoti darbą ateityje. 

Mokyklą lanko 35 mokiniai: 19 berniukų ir 16 mer-
gaičių. Juos moko 9 mokytojai, iš jų septyni turi peda-
goginį išsilavinimą, keturi  lituanis tai. Mokykloje moki-
niai mokysis lie tuvių kalbos, literatūros, teksto kūrimo
ir analizės, Lietuvos pažinimo (bendra Lietuvos istori-
jos, teatro, šo kio, geografijos, etnokultūros pamoka).
Mokyklos bendruomenė pasiry žusi įjungti į mokyklos
programą  in formacines technologijas. Visų kla sių
mokiniai turės prieigą prie interneto pamokų metu ir
galės naudotis asmeniniais kompiuteriais.         – 4 psl.

2015 m.  rugsėjo 12 d. vyko Lietuvos šaulių sąjun-
gos išeivijoje (LŠSI) XX Visuotinis dalinių atstovų
suvažiavimas. Suvažiavimai vyksta kas 3 metus.
Šiemet suvažiavimas vyko Čikagoje ir prasidėjo šv.
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Po Mišių suvažiavimo dalyviai skubėjo registruotis ir
užsiimti vietas parapijos salėje. Renginio vedantysis
Rimantas Ša laviejus prie mikrofono pakvietė va dą
Julių Butkų, kuris pasveikino susirinkusius ir prista-

tė garbingus svečius: LR generalinį konsulą Čikagoje
Marijų Gudyną, Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o)
pirmininką Saulių Kuprį, Draugo fondo pirmininkę,
buvusią Cicero Lietuvių Bendruomenės pirmininkę
Mariją Remienę, LŠSI kapelioną kleb. Jaunių Kelpšą,
svečią, kunigą iš Lietuvos Liną Baltrušaitį ir Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) vadą Liudą Gumbiną su žmona
Dalia.

– 5 psl.

XX Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje suvažiavimas

Dar vienas lietuvybės židinėlis – ,,Lietuvių mokykla Vašingtone” – pradėjo rašyti savo istoriją. Nathan Mitchell nuotr.

Iš Lietuvos atvežtą LŠS žygio vėliavą LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas (k.) perduoda Jūrų šaulių kuopos ,,Klaipėda” va-
dui Giedriui Bikulčiui.

Pirmasis mokyklinis skambutis 
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Mokiniai dainuos mokyklos chore
ir šoks lietuvių liaudies šokius. Dide-
lis dėmesys mokykloje bus skiriamas
vertybėms, apie kurias kalbėsime, dai-
nuosime, ieškosime jų grožiniuose kū-
riniuose, mokysimės... Norime  vai-
kams perduo ti protėvių išmintį, pilną
dvasi nių vertybių bei meilės. Manome,
kad pagarba sau ir kitam žmogui, tė vy-
nė, kalba, papročiai, tradicijos, lais vė,
atsakomybė, knyga, šeima, pažinimas,
meilė – amžinosios vertybės, kurias
skiepyti turime vaikams nuo mažens.
Tai turi būti mūsų visos bendruome-
nės pagrindiniai vaiz di niai, kurie vedė
ir ves mus per gyveni mą.

Mokyklai vadovauja direktorė Ilo-
na Verbušaitienė, baigusi Klaipė dos
konservatoriją (dabar Klaipėdos uni-
versitetas) ir įgijusi lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos, užkla sinio dar-
bo (teatro meno) metodi nin kės kvali-
fikaciją, turinti didelę pedagoginio
darbo patirtį. Lietuvoje ji dir bo Šiau-
lių „Dainų” vidurinėje mo kyk loje ir
Juliaus Janonio gimnazijoje lietuvių
kalbos, literatūros ir dra mos būrelio
mokytoja. Gimnazijoje ji įkūrė teatro
studiją, kuriai ir vadovavo, septynerius
metus dirbo direktoriaus pavaduotoja.
Dirbant gimnazijoje Ilonai Verbušai-
tienei buvo su teik tos lietuvių kalbos,

literatūros ir teatro mokytojos meto-
dininkės kvalifikacinės kategorijos ir
pirmoji vadybinė kvalifikacijos kate-
gorija. Atvy kusi į JAV, ji tęsė pedago-
ginę veiklą  – devynerius metus dirbo
Kristijono Donelaičio lituanistinėje
mokykloje, Marylando valstijoje, mo-
kytoja, iš jų septynerius metus šiai mo-
kyklai vadovavo.

Be mokinių tėvų raginimo, prita-

BRIGITA RUČINSKIENĖ

Šią vasarą, paskutinę rugpjūčio savaitę, atradau dar
vieną nuostabų lietuvišką židinį Amerikoje, Ver-
monte, Neringos vasaros stovykloje.

8 Meno dienos – taip vadinasi stovykla suaugusiems,
į kurią jau vienuoliktus metus suvažiuoja lietuviai
iš Amerikos, Kanados ir Lietuvos. Nuo pat įkūrimo
stovyklai vadovauja grafikė Danguolė Kuolienė, su-
burianti visus lietuviškumui ir menui neabejingus
žmones.

Šiemet vyko labai įdomūs užsiėmimai: poezijos
būrelis su ses. Onute, akvarelės pamokas vedė dai-
lininkė iš Bostono Audronė Mačiūnaitė, pastelės –
grafikė Dana Barūnaitė, foto būreliui vadovavo Reda
Veitas-Limantas, medžio drožybos darbų mokė Eri-
kas Narkevičius, popieriaus gamybos ir grafikos pa-

slaptimis dalinosi Danguolė Kuolienė, juvelyrikos –
Norbertas Lingertat, papuošalų gamybos – Zina
Bražinskienė iš Lietuvos. Janina Venckutė-Žirlienė
verda skaniausias uogienes, spaudžia sūrį, gamina
įvairius produktus iš vaško ir viską žino  apie bites.
Visą vasarą stovykloje su vaikais ir suaugusiais dir-
bo du jauni žmonės iš Lietuvos – Justina Mileškaitė
ir Vilius Marma. Kūrybiškumo jiems galima tik pa-

Pirmasis mokyklinis skambutis rimo, paramos ir įdėto darbo būtų bu -
vę labai sunku įkurti mokyklą. Di-
 džiausią darbą atliko dviejų mokinių
mama Aistė Gulla, kuri be pagrindi nio
sunkaus gydytojos-chirurgės dar bo
Georgetown universiteto ligoninėje,
DC, be doktorato studijų, sky rė la bai
daug laiko mokyklos įsteigi mui.  Ais-
tė –  idėjų generatorė. Ji yra mo kyklos
valdybos pirmininkė. Dė ko jame Irenai
Ručinskas, mokyklos iždininkei, Vil-
mai Khmaladzei už gražias idėjas. Vi-
siems tėvams, kurie palaikė mokyklos
įsteigimo idėją.

Mokyklos įkūrimo džiaugsmas
puošė visų veidus, jautėmės vieni ki-
 tiems dėkingi. Mokinių tėvų atstovė
Aistė Ray šventės metu kalbėjo: „La bai
malonu tiek daug mūsų matyti lietu-
viškai lietingą rugsėjo rytą. Visų Vir-
ginia valstijos tėvelių ir vaiku čių var-
du dėkoju Ilonai ir Aistei, vi siems mo-
kytojams už rūpestį ir pa siryžimą
įkurti dar vieną lietuvių mo kyklėlę
Washingtone. Mes visi tautiškai ir vie-
ningai puoselėkime lietuvių kalbą ir
kultūrą, mokykimės istorijos. Linkiu
nuostabių pirmųjų mokslo metų.”

Šventėje dalyvavęs Lietuvos Res-
 publikos ambasados JAV ministras
patarėjas Mindaugas Žičkus įteikė
pir mokams pasus, perdavė mokyklai
dovanas ir sveikino bendruomenę mo-
kyklos atidarymo proga. Svečias įver-
tino direktorės ryžtą ir drąsą, tė vų at-
kaklų darbą, nes įkurti mokyklą nėra
taip paprasta. Naujos mokyklos įkū-
rimas – tai nauja galimybė lan ky ti
mokyklą ir mokytis gimtosios lie tuvių
kalbos tiems Virginia valstijos   lietu-
vių vaikams, kurie dar nelankė, ir
tiems, kuriems mokykla buvo toli. Mi-
nistras pabrėžė visų vienodą teisę ir ge-
resnę galimybę mokytis. 

Atidarant mokyklą buvo perkirp-
tas raudonas kaspinas, už kurio at sivė-
rė durys į mokslo šventovę. Nuo šios
dienos mokykla pradėjo kurti sa vo is-
toriją. Gal kada nors bus įsteig tas mu-
ziejus ir šio kaspino skiautė bus pir-
masis mokyklos muziejaus eksponatas.

Kerpantys juostą (iš k.): mokyklos direktorė Ilona Verbušaitienė, LR ambasados JAV mi-
nistras patarėjas Mindaugas Žičkus ir Aistė Gulla.

Lietuviška salelė Vermonto kalnuose.  8  Meno dienos

vydėti – groja, dainuoja, veda etno-
kultūros pamokas, sugeba suburti
kolektyvą.

Kiekvieną vakarą vyko rengi-
niai: būrelių veiklos pristatymai,
poezijos vakaras, koncertai, vaka-
ronė prie laužo, diskoteka paskutinį
vakarą, o ypač įsiminė išvyka į Van
Gogh parodą Clark Art Institute
(Williamstown, MA).

Reikia paminėti, kad stovykloje
kalbama tik lietuviškai, o dalyviai at-
vykę iš įvairių Amerikos valstijų: Ca-

lifornijos, New Yorko, Connec ticuto, Illinojaus,
Massachusetts. Maistą (tik lietuvišką) gaminęs
Andrius Limantas ir jam talkinusi savanorė Ada
džiaugėsi, kad visi patenkinti, o tai yra virėjui di-
džiausia padėka.

Stovykla įsikūrusi Brattleboro miestelyje, kal-
nuose, kur pati gamta nuteikia kūrybai, todėl visai

nesunku atsikelti penktą valandą ryto ir važiuoti fo-
tografuoti saulėlydį. Meno namelis, koplytėlė, kur
vyksta susikaupimo valandėlės, biblioteka su pil-
nomis lentynomis lietuviškų knygų, kryžius kieme,
šulinys, mediniai nameliai, netgi vaikštančios po kie-
mą keturios vištos – kai kam nauja, bet daugeliui taip
artima, miela ir sava. Kaip sakė stovyklos vedėjos
pavaduotoja Dana Vainauskienė, viskas padeda iš-
laikyti ir puoselėti lietuviškumą, o tai yra labai svar-
bu.

Laikas prabėgo nepaprastai greitai besimokant
naujų dalykų, lankant įdomias pamokas. Man, mo-
kytojai, buvo labai smagu savaitę pasijusti mokine
Neringos stovykloje, apie kurią buvau girdėjusi iš
savo mokinių. Sukaupta energija ir patirtis padės
man puoselėti lietuviškumą Toronto Aukštesniuo-
siuose lituanistiniuose kursuose.

Brigita Ručinskienė – Toronto Aukštesniųjų li-

tuanistinių kursų vadovė.


