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JAV, Canada

Indianapolis, IN

TELKiNiAi

lėdų šventė bei tylusis aukcionas.
Mažai bendruomenei, turinčiai tik apie 120

žmonių, verta didžiuotis tokiais nuveiktais darbais
ir ypač  – entuziastingais bendruomenės na riais.
Tačiau didžiausia padėka skiriama Sigitai  Nus -
baum, mūsų bendruomenės pirmininkei, kuri lyg
ne pailstantis kapitonas puikiai vairuoja mūsų
ben druomenės laivą. 

Po pirmininkės žodžio mokyklos direktorė pri-
statė Kalėdinę programą. ILM mokinukai dekla-
mavo eilė raščius,  grojo  smuiku ir fleita,  dai navo,
šoko ir vaidino. Programos įspūdingiausia dalimi
tapo angeliškas Agnės Giedraitytės solinis ir ben-

dras dainavimas su ILM vaikų choru.
Pasibaigus pasirodymui, Alytė Simonaitis

papasakojo apie Kūčių paplo tė lio prasmę, o Daiva
Šimonytė Miller sukalbėjo kalėdinę maldą. Po vai-
šių vaikučius ant sce nos sukvietė Ka lėdų Senelis,
kur prieš dovanas išdalinant visi kartu pažaidė ir
pašoko keletą žaidimų. Kalėdų Senelis kažkodėl
buvo labai pana šus į Joną Belecką, tačiau kai dova -
nos laukia maiše, kas į tai gilinsis. Dalyviai paliko
šventę praturtinti ir dovanomis, ir gera nuotaika.

Daiva Šimonytė Miller – India na po lis lituanis-
tinės mokyklos suaugusiųjų klasės mokytoja.

DAIVA ŠIMONYTĖ MILLER

Įžengus į žaliomis girliandomis papuoštą salę,
svečių akis džiugino ir žiemos miško fonas sce-
noje, ir puoš nūs Deimantės Hirschauer do va -

noto mis staltiesėmis puošti stalai. Visur – gražu,
visur šventiška. O Kalėdinių val gių stalas  Rūtos
Žekonienės dėka irgi viliojo savo grožiu ir ska-
niais kva pais. Taip prasidėjo nepaprastai puiki
Kalėdų šventė, vy kusi 2012 m. gruodžio 16 dieną.

Tą pasakišką popietę svečiai bendravo tarpu-
savyje, ragavo įvairius Kūčių ir Kalėdų patiekalus,
džiaugėsi  Indianapolis lituanistinės mokyklos
(ILM) mokinukų ir iš Čikagos pa kvies tos jaunos
solistės Agnės Gied raitytės pasirodymais, paauko-
jo reikalingų lėšų mokyklėlei ir bendruomenei.

ILM mokyklos direktorė Inga Paegle surengė
didžiulį tylųjį aukcio ną, kuriam dovanas ir įvai-
rias paslaugas paaukojo net tik įvairios verslo,
kul tūros organizacijos, bet ir Lietuvių Ben druo -
menės na riai. Kiekvienos mokytojos klasė aukcio-
nui taip pat suruošė po dovanų pilną krepšį. Su -
rinktos lėšos bus panaudotos mo kymo priemo-
nėms, mokytojų tobuli nimosi programoms ir mo -
kyklos mo kinių išvykai į Lemont ir Čikagą. O ko -
kios Kalėdos be staigmenų!? Nuo širdžiai dėkojame
verslininkui  Min daugui Balčiui ir jo įmonei „USA
InterCargo”, parėmusiai Indianapo lis LB. Netu -
rint nuosavo pastato, tai bus didžiulė parama nuo-
mojant patalpas ateities renginiams.

Šventė prasidėjo tautos himnais ir susikaupi-
mo minute pagerbiant Connecticut mokyklos
aukas. Tada Bendruomenės pirmininkė Sigita
Nus baum pasveikino susirinkusius ir padėkojo
visiems už nuoširdžią pa galbą prisidedant prie
renginių. Ji pirmiausia paminėjo šokių vadovę
Rai mondą Balčiūnienę, kuri įkūrė ir su vyru
Otonu paruošė net dvi šokių grupes: suaugusiųjų
„Vijūną” ir vai ku čių „Trepsiuką”. Jos atstovavo
In dianapolis LB Boston XIV Lietuvių tautinių
šokių šventėje. Jų vizijos ir įkvėpimo dėka šokėjai
savo aki mis pamatė, ką reiškia šokių šventė, ir iš
šventės sugrįžo pilni puikių prisimini mų.

Sigita išvardijo visus 2012 metų renginius,
kuriuose dalyvavome arba patys ruošėme. Tai:
Lietuvos Nepri klausomybės šventė; ILM mokslo
me tų užbaigimo šventė (paruošė Inga Paegle ir
mokytojos); pavasario talka Latvių namuose,
kurios metu latvių bendruomenei padovanojome
ąžuolą ir jį pasodinome; „Indy 500” paradas, į kurį
lietuviai buvo pakviesti pirmą kartą; naujai susi-
kūrusių šokių gru pių „Trepsiukas” ir „Vijūnas”
pirma kelionė į Čikagą (vadovė Raimonda Bal -
čiūnienė); jungtinė Joninių šventė Latvių namų
kiemelyje; XIV Lietuvių tau tinių šokių šventė
Boston; Rytų Euro pos projektas Indianapolis cent-
rinėje bibliotekoje, kuris tęsėsi 3 mėnesius ir ku -
riame mes paruošėme lietuviš kų kūrinių parodas
per tris aukštus; 36-tasis Indianapolis tarptautinis
festivalis, kuriame lietuvių stendas užėmė 1-ąją
vietą už informacinę ir šviečiamąją vertę ir Ka -

GIEDRIUS SURPLYS IR 
AISTĖ RADZEVIČIENĖ

Šiais metais sukanka 95 metai, kai buvo pa -
si rašytas Vasario 16-osios aktas. Minėdami
šią su kaktį, Aistė Smilgevičiūtė ir grupė

„Sky  lė” pristatys savo patriotines dainas JAV ir
Kanados lietuviams. Nuo vasario 16 d. iki vasa-
rio 23 d. mu zikan tai su rengs keturis akustinius
koncertus Či ka  goje, Toronto, New York ir Bal ti -
more miestuose. Pasirodymai vyks lietuvių
parapi jose, jaunimo ir bendruo menių centruose
ir net Manhattan įsi kūrusioje bažnyčioje. 

Muzika, stiprinanti meilę gimtinei

Pagrindinė koncerto dalis – dai nos iš 2010 m.
išleisto albumo „Bro liai”. Tai jaunosios kartos
bandymas surasti savo santykį su pokario įvy kiais,
o svarbiausia – rasti savus žo džius ir raktą šiai
temai iš naujo at rakinti. Albumo kūrėjai ir ben-
draautoriai – Rokas Radzevičius ir Aistė
Smilgevičiūtė, poetas Rimvydas Stankevičius  ir
grupės „Skylė” na riai – norėjo šiuolaikinei kartai
suprantama muzikos ir modernios poezijos kalba
paskatinti visuomenę pri si minti ir apmąstyti šį
skaudų Lietuvai laiką. Didžiausio įkvėpimo šalti-
niu tapo partizano Liongino Baliukevi čiaus-Dzūko
dienoraštis, padėjęs at pažinti svarbiausias miško

Vasario 16-ąją – grupės „Skylė” 
muzikinė istorijos pamoka

Kalėdinę programą atliko mokyklos mokinukai. Adelė džiaugiasi Kalėdų Senelio dovana.

Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Sky  lė”.
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Seattle, WA

RŪTA KANCLERYTĖ

Noriu papasakoti apie mūsų namų
bičiules iš Lietuvos Dukterų draugijos
iš Los Angeles. Jos – mūsų gerosios

Rūpintojėlės... Tik tokius žodžius galime apie
jas pasakyti, matydamos, kaip kruopščiai ir
su didele meile jos atsiunčia mums drabužių,
patalynės, įsigilina į visas mūsų problemas ir
rūpesčius. Labai smagu, kad yra žmonių,
kurie visada ištiesia pagalbos ranką, ne tik
padėdami finansiškai, bet ir palaikydami,
padrąsindami, išklausydami. 

Mes kiekvieną pavasarį kaip brangiausių
giminių laukiame viešnių iš Los Angeles:
Ingridos Jodelės, Reginos Gasparonis, Vilijos
Kišonienės, Darijos Frančesko, Genovaitės
Žaliūnas. Vaikai su nuostaba klausosi jų
pasakojimų apie Ameriką, jos gamtą, apie sutik-
tus žmones. Moterys kantriai ne tik pasakoja, bet
ir žemėlapyje parodo, koks ilgas kelias iki mūsų.
Klausant tų pasakojimų, ne vienas vaikas svajonė-
se išvysta kalnus, palmes, vandenyną ir žmones,
rengiančius šventes, gaminančius lietuviškus
patiekalus, renkančius pinigus mums padėti.

Lietuvos Dukterų draugija ne vienerius metus
remia mūsų projektus. Jų dėka kiekvieną vasarą
išvežame vaikus prie jūros. Į mūsų namus vaikai
atvyksta patyrę prievartą, apleistumą, nepriežiū-
rą. Jų pasaulis neretai apsiriboja tik savo kaimu,
nes dėl tėvų alkoholizmo, nedarbo, pinigų trūku-
mo jie niekur neišvažiuoja. Atrodo, kad šiais aukš-
tųjų technologijų laikais jau nieko niekuo negali-
ma nustebinti, bet kiekvienais metais būna vaikų,
kuriems tokia 270 km kelionė prie jūros prilygsta
stebuklui. Smagu matyti jų žėrinčias akis, pirmą
kartą įbridus į vandenį ar radus smėlyje gintaro
gabalėlių.

Šios Draugijos moterys jautriai pažvelgia į
vaikų problemas ir padeda jas spręsti. Būna sudė-
tinga, kai, sulaukę pilnametystės, vaikai turi
palikti mūsų namus ir pradėti gyventi savarankiš-
kai. Turbūt visi sutiks, kad šeimoje vaikas lieka
vaiku iki pensijos, tėvai juo rūpinasi, palaiko
džiaugsmo ar sunkią akimirką. Mūsų vaikai,
sulaukę 18 metų, jau privalo būti suaugę, mokėti
planuoti savo biudžetą, prisiimti atsakomybę už

savo sprendimus. Bet ne visada jiems pavyksta
apskaičiuoti ir paskirstyti pinigus taip, kad jų
užtektų visam mėnesiui. Neretai pritrūksta pini-
gų vaistams susirgus ar kambario nuomai.
Lietuvos Dukterų paramos dėka mes galime vai-
kams padėti įsikurti, juos paskatinti, nupirkti
vaistų ar pasveikinti juos svarbiomis progomis.
Tai leidžia vaikams pasijusti svarbiems ir reika-
lingiems. Labai dažnai mes, vaikų namų darbuo-
tojai, esame vieninteliai žmonės, kuriems šie vai-
kai rūpi. Dabar šiuo rūpesčiu su mumis dalinasi
ir Lietuvos Dukterys.

Šios moterys padeda vaikus paruošti mokyk-
lai, išpildo kalėdines svajones. O kitą vasarą pla-
nuojame pasivažinėti traukiniu, nes net ir tokia
kelionė daugeliui vaikui yra matyta tik per televi-
zorių.

Džiaugiamės ir didžiuojamės draugyste su
Lietuvos Dukterimis. Švelniai ir atvira širdimi
atiduodamas gerumas yra tarsi mažos sėklos, iš
kurių išaugantys žiedai nuskaidrina mūsų gyve-
nimą. Ačiū Lietuvos Dukterų draugijai už spalvas
mūsų kasdienybėje. Sėkmės, stiprios sveikatos ir
dievo palaimos bei globos joms linki Paparčių šv.
Juozapo vaikų globos namų vaikai, darbuotojai ir
direktorė.

Rūta Kanclerytė – Paparčių šv. Juozapo vaikų
namų direktorė.

brolių gyvenimo sudedamąsias dalis. Dau gelis
„Brolių” dainų kelia šiurpulį, perteikdamos Lie -
tuvos partizanų įsitikinimą: „Kad mes laimėsim,
paža das per daug jau lengvas. Kad grįšiu gyvas –
gal kiek per sunkus.”

Koncertų Šiaurės Amerikoje me tu dainų melo-
dijos, tekstai ir muzi kantų apdarai primins parti-
zanų isto riją: nuo gyvybingos ir viltingos kovos iki
gilių skausmingų išgy ve nimų. Pasak Aistės Smil -
gevičiūtės (grupės „Skylė” vokalistės, kuri 1999
metais atstovavo Lietuvai „Eurovi zi jos” dainų kon-
kurse), koncertai vy resnės kartos lietuviams pri-
mins gū džius, tačiau šventus kovos už laisvę
metus, kuriuos daugelis jų dar pamena. O jaunoji
karta galės ne tik su žinoti, bet ir visa širdimi pa -
jausti, kiek daug paaukota už šalį, kurioje net
„paukš čiai lietuviškai suokia ir kurioj mes visi
prasidėjom”. 

Šventė, sutelksianti visus tautiečius

Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė” kon-
certas JAV ir Kanadoje yra ir puikus pasaulio lie-
tuvių vienybės pavyzdys. Koncertus bendromis jė -
gomis organizuoja lietuvių bendruomenės, Lietu -
vos Respublikos ambasados JAV ir Kanadoje bei ge -
ne raliniai konsulatai Čikagoje ir New York. Svei -
kinimo žodį prieš koncertus tars Lietuvos ambasa-
doriai ir generaliniai konsulai. Pagrindinis kon-
certų rėmėjas – JAV Lietuvių Fondas, rėmėjas –
Kazickų šeimos fondas. Koncertuose muzikantams
iš Lietuvos pritars vietos lietuvių chorai.

Albumo „Broliai” pristatymuose Lie tuvoje ap -
silankė tūkstančiai žmo nių. Kaip puikų patrioti-
nių vertybių puoselėjimo pavyzdį jį gyrė profeso-
rius Vytautas Landsbergis ir tuometinis premjeras
Andrius Kubilius. Pre zidentė Dalia Grybauskaitė
Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus pastan-
gas puoselėti partizanų at mi nimą įvertino ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” medaliais. 

Daugelis lietuvių pripažino, kad „Broliai”
sklei džia nenusakomą jėgą, priverčiančią iš naujo
įsimylėti Tėvy nę, ir suprasti, kiek už ją atkentėta.

Koncertų vieta 

ir laiKas: 

Čikaga – vasario 16 d. 6 val. v. Lietuvių
jau ni mo centre (5620 S. Claremont Ave.,
Chi cago, IL 60636). Įėjimas nemokamas.

toronto – vasario 17 d. 4 val. p. p. Lietuvių
Pri sikėlimo parapijoje (1 Resurrection Rd.,
Toronto, ON M9A 5G1, Canada).

new York – vasa rio 21 d. 7 val. v. Šv. Petro
bažnyčioje (619 Lexington Ave. at 54th
Street, Manhattan, New York, NY 10022).

Baltimore – vasario 22 d. 8 val. v. Bal -
timore lietuvių namuose (Lithuanian Hall,
851–853 Hollins St. Baltimore, MD 21201).

Mūsų gerosios Rūpintojėlės iš Los Angeles

Sėkmės, stiprios sveikatos ir dievo palaimos bei globos Los
Angeles Lietuvos Dukterims linki Paparčių šv. Juozapo vaikų
globos namų vaikai.

Lietuvos Dukterų metinis rudens susirinkimas

ZITA PETKUS

2012 m. spalio 21 dieną Lietuvos Dukterų jau-
kiam susibūrimui duris atvėrė svetingi Irenos
Morkūnienės namai.

Kasmet rudenį, neturint didelių planų ar įsi-
pareigojimų, moterys su sieina tiesiog pabūti
drauge. Tuomet neaptarinėjami jokie, Draugijos

reika lai, o tik džiaugiamasi buvimu kartu, dalina-
masi kulinarinėmis paslaptimis ar tiesiog šneku-
čiuojamasi. O mo terims visuomet yra apie ką pa -
sišnekėti.

Skambus „Ilgiausių metų” buvo sudainuotas
ką tik gimtadienį at šven tusiai Aušrai Vaštakas ir
gimtadieniui besi ruo šiančiai Daliai Tut lytei
Mrowiec. ,,Tulpė Times”, 2012 m. gruodis

Danguolė Olonovienė ir Ra mulė Crosby.

Namų šeimininkė Irena Mor kūnienė.

Gimtadienio sukaktuvininkės: Dalia Tutlytė Mrowiec ir
Aušra Vaštakas.

Irena Kinderis ir Aušra Hawkridge. 

Aistė Smilgevičiūtė.


