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Nukelta á 9 psl.e

RAŠINIAI
Rašiniai skyrėsi ne tik savo turiniu, bet ir forma. Sulaukėme ei-

lėraščių, laiškų, dienoraščių, miniatiūrų. Mokiniai perteikė kelio-
nėse patirtus išgyvenimus: Lietuvos miškų grožį, kaimo savitumą, 
jūros ošimą, nepamirštamus kvapus, spalvas.

Iš tokios gausybės rašinių buvo nelengva atrinkti geriausius. 
Džiugino mokinių nuoširdumas, asmeninių kelionių po Lietuvą 
patirčių išsakymas, puikus Lietuvos istorijos žinojimas.

Toli nuo Lietuvos gyvenanti jaunoji karta supranta, kad nėra len-
gva išlaikyti kalbą, bet parinkta tema daugeliui nebuvo sudėtinga 
ir todėl labai įdomiai aprašyta. 

Nepaprastai malonu skaityti apie senelius, artimus žmones, džiu-
gu, kad vaikai juos prisimena. Daugelis rašančiųjų pasidomėjo 
legendomis ir padavimais apie gimtąsias vietoves... Gražu, kad 
Lietuvą vaikams parodo tėveliai.

Savo brandumu išsiskyrė aštuntokų, devintokų ir dešimtokų dar-
bai. Rašinių vertintojus nuoširdumu sužavėjo antrokai, trečiokai 
ir ketvirtokai, o patys žingeidžiausi pasirodė penktokai, šeštokai 
ir septintokai. Šios grupės mokiniai atsiuntė daugiausia darbų, 
išsiskyrusių savo įvairove ir patriotiškumu.

2–4 klasių mokiniai turėjo parinkti labiausiai patinkančius 
lietuviškus žodžius, apibūdinančius Lietuvą, jos gamtos grožį ar 
istoriją, ir juos sudėti į eilėraštį ar dainą.

Pirmoji vieta paskirta Elžbietai Kungys už su meile parašytą ei-
lėraštį apie Lietuvos gamtą. Mažoji poetė išreiškia savo jausmus, 
kuo brangus šis kraštas ir kodėl ji dažnai ten apsilanko.

1-oji vieta – Elžbieta Kungys, 2 kl. (Maironio lituanistinė mo-
kykla, NY):

Mano Lietuva
Lietuva yra tėvų gimtasis kraštas.
Lietuva – tai atostogų šalis.
Kur ežerai mėlyni,
Kur Kernavė senoji.
Lietuva yra draugų
Ir senelių kraštas.
Kur piliakalniai labai aukšti,
Kur Baltija banguoja gintarinė.

Lietuva yra gamtos kraštas,
Lietuva – Miškų pilis,
Kur upeliai labai gilūs,
Ir berželiai labai dailūs.
Lietuva – šalis, kur labai daug 
Grybų, uogų.
Kur pievos pilnos gėlių.
Lietuva, aš tave myliu!

2-oji vieta – Michael J. Murray, 4 kl. (Čikagos lituanistinė m-
kla, IL):

Toli, toli už vandenyno
Yra graži šalis
Daug upių, ežerų
Ir snaudžiančių miškų
O kokie ten gražūs
Paukštelių balsai,
Vien lakštingalos klausytis
Galėtum amžinai.

Ir aš ten rytais
Po rasotas pievas braidžiau
Rinkau uogas, grybus
Ir drugelius vaikiau.

Ten senelių žemė,
Prie Baltijos jūros jinai,
Šis kraštas Lietuva vadinas
Brangus ir artimas man jisai.

3-ioji vieta – Gabija Gutaravičiūtė, 3 kl. (Čikagos lituanistinė 
m-kla, IL): 

Gera pas močiutę
Lietuvoj pabūti,
Skristi lėktuvu,
Žaist su kačiuku.

Visi mes turime Tėvynę, bet kiekvienas ją apibūdiname savaip (I)
Auksė MOTTO, JAV LB Švietimo tarybos narė

Ant margo Žemės rutulio išsidėlioję daugiau negu du šimtai 
skirtingų valstybių. Žemės rutuliu vaikšto beveik septyni mili-
jardai žmonių. Visi jie turi savo Tėvynę, bet kiekvienas ją apibū-
dina savaip. JAV LB Švietimo taryba organizavo meno konkursą 
„Šalis ta Lietuva vadinas“ (P. Vaičaitis). Šis piešinių ir rašinių 
konkursas – viena iš gimtinės pažinimo, pilietiškumo ir kūrybiš-
kumo ugdymo formų. Šiemet konkurso rengėjai sulaukė 1 261 
darbo – 721 piešinio ir 540 rašinių. Konkurse dalyvavo 20 litua-
nistinių mokyklų. 

Jūroj pasimaudyt,
Pilį pastatyti.
Vilnių aplankyti
Kaime pasibūti.

Miške pagrybauti
Ir lepšiuką rasti.
Pievoj palakstyti
Ir vainiką pinti.
Lietuvoj pabūti
Tikrai labai gera,
Ji graži šalelė
Gintarėlius beria.

5–7 klasių mokiniai rašė rašinį 
„Kuo įdomi Lietuva“.

1-osios vietos laimėtojas Kris-
tupas Vorobjovas, 5 klasės moki-
nys (K. Donelaičio lituanistinė 
m-kla), labai gražiai ir taisyklin-
gai rašo lietuvių kalba:

„...Ar tu žinai apie Lietuvos 
laisvę? Na, viskas prasidėjo 1991 
metais sausio 13 dieną, kai So-
vietų Sąjunga užpuolė mus su 
tankais ir ginkluote. Lietuviai 
buvo labai išsigandę, bet vienin-
gi. Mes buvome stiprūs ir drąsūs. 
Visi išėjome į gatves pareikšda-
mi, kad mes nugalėsime. Žmo-
nės pradėjo judėti televizijos 
bokšto link. Minia vis didėjo ir 
didėjo. Mes visi susikibome ran-
komis apsupdami bokštą. Mūsų 
gyva siena buvo stipri ir neišski-
riama, nes mes buvome vienin-
gi. Rusai negavo mūsų bokšto 
– laisvės, nes lietuviai visą naktį 
budėjo dėl mūsų tėvynės.“

2-osios vietos laimėtojas Jonas 
Evans, 6 kl. (Gedimino litua-
nistinė m-kla, IL), aprašė savo 
kelionę į Druskininkus:

„...Druskininkuose galima 
kabėti ore arba laipioti po me-
džius. Tai galima padaryti UNO 
parke. Ten tarp medžių yra tra-
sos su kliūtimis. Lipdamas tra-
somis aš jaučiuosi nepaprastai. 
UNO parke galima čiuožti lynu 
per Nemuną. Čiuoždamas virš 
didžiausios Lietuvos upės tu esi 
tarsi skrydyje. Smagu pamatyti 
upę, apie kurią rašė tiek daug 
poetų. Visos šitos linksmybės yra 
labai arti viena kitos. Nueiti nuo 
ežero iki UNO parko užtrunka 
tik šešias minutes. Druskininkai 
yra labai jaukus miestelis. Bet 
kas gražiausia, linksmiausia ir 
geriausia apie Druskininkus ir 
visą Lietuvą – yra gamtos gro-
žis. Medžiai, žolė, gėlės, lapai ir 
gyvūnai. Lietuva man – yra pati 
gražiausia pasaulio šalis.“

3-iosios vietos laimėtoja tapo 
Urtė Zakarauskaitė, 7 kl. (Či-
kagos lituanistinė mokykla, IL), 
sužavėjusi savo rašinio kompozi-
cija apie istoriją, gamtą, žmones, 
krepšinį, maistą. 

„...O žinote apie Lietuvos gam-
tą? Tai graži – gražiausia mūsų 
ta šalis. Lietuva – tai žemumos, 
lygumos ir aukštumos. Bet tikras 
grožis yra laukai, pievos, kalvos, 
banguojantys rugių laukai, rau-
donuojančios aguonos ir Baltijos 
jūra. Maža žemė ant žemėlapio, 
bet gyvybe tikrai didi. Nesu bu-
vus, vis tiek tikiu, kad gražiau-
sia iš visų. Miestai, gamta, upės 
didžiosios kaip Nemunas, Ne-
ris... Žmogus viską gali surasti 
gamtoje, tai mano laimė būti 
gamtoje.

Dar, to negaliu praleisti, tai 

geri Lietuvos žmonės, tai mes. 
Lietuva garsi savo amatininkais, 
audėjais, istorikais, gydytojais, 
mokytojais, rašytojais, šokėjais. 
Yra blogų ir gerų, mažų ir di-
delių, bet bendrai visi yra lie-
tuviai.

Dar aš norėčiau paminėti Lie-
tuvos krepšininkus. Ketvirtą 
vietą užėmė pasaulyje. Kokia 
garbė!

Beveik pamiršau! Maistą! Ko-
kie skanumynai mūsų šalyje ga-
minami. Cepelinai, šaltibarščiai, 
keptos bulvės, pupų sriuba, če-
burekai, koldūnai. Saldumynai – 
spurgos, skruzdėlynai, šakočiai, 
uogienė

Tai čia mano Lietuva – istorija, 
gamta, žmonės, maistas.

Geltona, tai mūsų saulė.
Žalia, tai laukų spalva.
Raudona, tai mūsų krau-

jas.
Kartu jos tai Lietuva!“

Paskatinamosios premijos: 
Karina Shtogryn, 5 kl. (Mai-

ronio lituanistinė m-kla, NY), 
gražiai rašo apie legendomis 
apipintas Lietuvos vietas:

„...Dar viena žymi vieta yra 
Kryžių kalnas. Apie šį kalną 
pasakojamos istorijos. Sakoma, 
kad pirmas kryžius buvo padėtas 
tėvo. Jis turėjo sergančią dukte-
rį, ir niekas negalėjo jai padėti. 
Kai tėvas užmigo, jis susapnavo 
šviesiais rūbais apsirengusią mo-
terį. Ji jam patarė padaryti mažą 
kryžių, nunešti jį į Jurgaičių pi-
lies kalną ir ten pastatyti. Tuo-
met dukra pasveiks. Tėvas taip ir 
padarė. Grįždamas namo, jis su-
tiko pasveikusią dukterį. Įdomus 
pasakojimas. Aš labai norėčiau 
pamatyti Kryžių kalną.“

Odettė Abouzeid, 6 kl. (Bosto-
no lituanistinė mokykla), gražiai 

ir vaizdžiai atpasakoja Barboros 
ir Žygimanto Augusto istoriją.

„...Barbora ištekėjo už Žy-
gimanto Augusto, kuris buvo 
Lenkijos karalius. Augusto tė-
veliai prieštaravo ir nepateisino 
vedybų.

Barboros ir Žygimanto meilė 
buvo trumpa, nes Barbora sun-
kiai sirgo. Vieni žmonės mano, 
kad Barbora turėjo juodą magi-
ją, o kiti žmonės mano, kad Žy-
gimanto mama davė Barborai 
nuodų. Kai Barbora mirė, Žygi-
mantas labai liūdėjo ir davė daug 
pinigų, kad galėtų nešt Barborą į 
Vilnių, kur Barbora norėjo būti 
palaidota.“

Petras Winkler, (lituanistinė 
m-kla „Lietuvėlė“, NJ), rašo 
apie slaptas mokyklas ir knygne-
šius. Originali rašinio idėja, daug 
žinių, graži lietuvių kalba:

„...Lietuva kovojo už jos laisvę, 
kalbą ir tautą.

1864–1904 m. rusai norėjo 
uždrausti lietuvišką kalbą, kad 
lietuviai nekalbėtų lietuviškai. 
Mano prosenelė buvo tos mo-
kyklos mokinė. 

Kai rusai atėjo į jos namus, ji 
suvaidino, kad daro rankdar-
bius, bet po rankdarbiais spėjo 
paslėpti lietuvišką knygą.

Knygnešiai gavo lietuviškas 
uždraustas knygas ir ėjo per tas 
mokyklas ir duodavo tas knygas 
vaikams, kad jie galėtų mokytis 
lietuviškai.

Tai knygnešiai ir slaptos mo-
kyklos padėjo lietuvių kalbai 
gyvuoti šiandien.“

Monika Krasauskaitė 6 kl. 
(Čikagos lituanistinė m-kla, IL). 
Ilgas ir labai išsamus rašinys – 
atpasakojama Lietuvos istorija 
nuo 1200 metų. Autorė pirmuo-
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ju asmeniu labai vaizdžiai aprašo 
Gedimino sapną:

„...Lietuvos istorija nuo 1200 
metų iki šių dienų turi daug 
legendų, padavimų ir pasakoji-
mų... Dabar keliausime į 1300 
metus, kai Gediminas susapna-
vo apie geležinį vilką. Aš vaikš-
čiojau po tamsią girią, kurioje 
buvo daug gyvūnų, briedžių, 
taurų, kiškių ir paukščių. Jau 
saulė nusileido ir medžiai turė-
jo šešėlius ir net galėjai girdėti 
žiogo svirpimą. Tai atsisėdau ant 
drėgnos žolės, atsiguliau ir užmi-
gau. Sapne aš bėgau per mišką, 
sustojau, staigiai atsisukau, prieš 
mane stovėjo didelis staugianti 
geležinis vilkas. Kitą rytą nubė-
gau pas Lizdeiką ir paklausiau, 
ką mano sapnas reiškia. Pasakė, 
kad reikia pastatyti stiprią pilį 
ir miestą. Kai pastačiau pilį ir 
miestą, pavadinau Vilniumi. Ši 
legenda lietuviams leidžia tikėti 
apie Lietuvos sostinės Vilniaus 
įkūrimą.“

Jotė Urbonas, 6 kl. (K. Done-
laičio lituanistinė m-kla, DC), 
labai asmeniškai aprašo, kaip 
jaučiasi JAV gimusi ir čia gyve-
nanti lietuvaitė ir kodėl ji myli 
Lietuvą:

„Man nusibodo girdėti tą patį 
dalyką. Visi tik žiūri ir sako: Kas 
yra Lietuva? Žiūri į mane, lyg aš 
būčiau iš medžio iškritus.

Man labai nepatinka, kai šitaip 
sako. Atsistoju ir sakau: Lietu-
va yra mano meilė. Lietuva yra 
mano Tėvynė, Lietuva yra grybai 
ir žemuogės. Tada žiūri į mane ir 
ima juoktis iš manęs. Kodėl gry-
bai ir žemuogės? Juk šios auga 
ant žemės lyg iš niekur nieko. 
Jos auga ant žemės, nes jos nori 
prisiliesti prie Lietuvos gyvos 
meilės. Ir tikrai, kai paragausit 
grybą ar žemuogę, jūs pajusite 
Lietuvos meilės skonį.“

Jonas Jodvalis ir Alanas Jo-
dvalis, 7 kl. (Maironio lituanis-
tinė m-kla, IL), labai įdomios jų 
pačių sukurtos legendos – mitai 
pagal lietuvišką tautosaką:

„...Ragana užbūrė grybus... ir 

kitą rytą Rūta su Dobilu vėl laks-
tė laukuose. Bežaisdami pama-
tė labai gražius grybus. Dobilas 
buvo truputį alkanas, jis paėmė 
vieną grybą ir suvalgė. Staiga 
Dobilas pavirto į daug mažų 
gėlyčių.

Rūta pamatė, kas atsitiko, ir 
labai nuliūdo. Ji suprato, kad 
tos gėlytės yra jos broliukas, tai 
ji pavadino jas dobilais. Tos gė-
lytės pradėjo visuose laukuose 
atsirasti. Tai Rūta vis prisiskin-
davo dobiliukų ir pindavo vaini-
kus, kad jie ir toliau galėtų kartu 
žaisti laukuose.“

Jonas rašo apie Lietuvos medį 
– beržą. 

8–10 klasių mokiniai rašė 
tema „Šalis ta Lietuva vadinas“ 
(P. Vaičaitis).

1-osios vietos laimėtoja Eglė 
Markus, 9 kl. (Maironio litua-
nistinė m-kla, Lemont, IL), rašo 
apie laimingą vaikystę ir keliones 
į Lietuvą pas močiutę:

„...Amerikoje sėdžiu namuose 
per vasarą, bet Lietuvoje kie-
kvieną dieną kažką nuveikiu.

Taip linksma kartais pabėgti 
nuo suaugusių ir veikti ką tik no-
rim. Aišku, linksma grįžti namo 
pas močiutę ir pavalgyti tikro, 
šviežio, lietuviško maisto.

„Mc‘Donald‘e“ niekada mais-
tas nebus toksai skanus kaip mo-
čiutės cepelinai. Tai tiesa.

Ir kaip gražu Lietuvoje! Kregž-
dutės visur skraido, gėlės visur 
auga ir upės visur teka. Pasi-
vaikščioti palei upę yra labai 
svarbu, kadangi Amerikoje nie-
kur nerasi tokių gražių takelių. 
Ir net nereikia telefonų. Taip 
linksma būna Lietuvoje, kad 
net pamirštu apie visas techno-
logijas.

Ir naktis vėlai ateina, nes saulė 
vėlai leidžiasi, o rytas anksti pa-
kyla – tai dienos labai ilgos ir yra 
daug ką veikti.

Kaip pasiilgau aš Lietuvos! 
Man Lietuva yra daug daugiau 

negu tėvynė. Aš ją gerbiu, kai iš-
mokstu apie jos istoriją, ją myliu, 
kai klausau mano tėvų pasakoji-
mų, pasiilgstu jos, kai prisimenu 
ją ir laukiu, kada vėl sugrįšiu.

Lietuva – tai mano širdis.“ 

Gustė Savukynaitė, 2-osios 
vietos laimėtoja, nuoširdžiai 
aprašo savo ryšį su Lietuva ir 
kaip jai svarbu išlaikyti lietuvišką 
kultūrą, tradicijas bei kalbą:

„Lietuva – tai šalis, kur upės 
teka, lelijos žydi, vėjai pučia per 
žalius miškus. 

Tai yra šalis, kur mūsų šeimos 
gyvena, kur pasakos skleidžiasi 
ir žmonės laukia raudonų sau-
lėlydžių. Tai yra šalis, kur dainos 
jungia visus, šokiai pradžiugina 
visus beveik kiekviename Lietu-
vos kampelyje. 

Nuo Čikagos iki Vilniaus ats-
tumas yra 7 583 kilometrai. 
Nors Lietuva maža ir toli, ji mus 
traukia. 

Atsimenu saulės šiltumą ant 
mano veido, kai braškes rin-
kau močiutės darže; atsimenu 
begalinius juokus su pussesere; 
atsimenu ežero gaivumą; atsi-
menu Kauno senamiesčio mu-
zikantus.

Man svarbu, kad visi lietuviai, 
kurie negyvena Lietuvoje, tu-
rėtų galimybę pabūti Lietuvo-
je nors trumpą laiką. Bet dar 
svarbiau, kad tie lietuviai toli 
nuo tėvynės, išlaikytų Lietuvos 
kultūrą, tradicijas ir kalbą.

Mes turime nuostabią galimy-
bę susijungti ir suprasti Lietu-
vos gyventojus per mūsų kalbą. 
Jeigu išlaikysime lietuvių kal-
bą, tai turėsime daug daugiau 
galimybių. 

Tai tie 7 583 kilometrai mums 
reiškia nieko, bet tuo pačiu 
metu ir viską.“

Maironio lituanistinės m-
klos 10 klasės mokinė Aušra 
Pranevičiūtė tapo 3-iosios vie-
tos laimėtoja. Ji labai gražiai 
aprašo Lietuvos etnografinius 
regionus:

„...Lietuva tokia maža! Nu-
stebtum, kad ji yra dar skirsto-
ma į mažuosius etnografinius 
rajonus: Aukštaitiją, Žemaiti-
ją, Dzūkiją, Sūduvą ir Mažąją 
Lietuvą. 

Lietuvoje yra tarmės kaip 
aukštaičių ir žemaičių. Prieš tai 
buvo daugiau. Kaip lietuvininkų 
tarmė – Mažoji Lietuva.

Žemaičių tarmė yra kartais 
vadinama kalba, nes ji visiškai 
kitaip skamba ir dėl to neįma-
noma suprasti aukštaičių.

Mažoji Lietuva ne visuomet 
buvo priskirta prie Lietuvos. Ji 
buvo valdoma Vokiečių ordi-
no ir vėliau priklausė Prūsijos 
hercogystei. Čia buvo kalbama 
vokiškai, prūsiškai ir lietuviškai. 
Bet Mažojoje Lietuvoje buvo iš-
leista pirmoji lietuviška knyga ir 
laikraščiai „Aušra“ ir „Varpas“ 
buvo spausdinami.

Etnografiniai regionai turi vis 
kitokius tautinius drabužius. 
Aukštaitija yra žinoma moters 
nuometu, Žemaitija – savo ryš-
kiomis spalvomis – raudona, 
Dzūkija – savo margumu, o 

Sūduva – turtingiausia ir turėjo 
labai puošnius raštus.

Regionai irgi turėjo kitokį 
maistą. Sūduva džiaugiasi savo 
duona ir sukūrė cepelinus, Ma-
žoji Lietuva savo žuvimi, dzūkai 
savo uogomis ir grybais, Aukš-
taitija džiaugiasi savo alumi.

O gamta – Mažoji Lietuva turi 
Kuršių neriją, o Dzūkija vadina 
save Lietuvos „plaučiais“ dėl 
savo miškų.

Žmonės dabar praranda labai 
daug papročių mėgindami pasi-
daryti tokie kaip visas pasaulis 
– modernūs ir nepaisantys savo 
kultūros.“

Visi mes turime Tėvynę, bet kiekvienas ją apibūdiname savaip (I)
eAtkelta ið 7 psl.

Bus gaugiau
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Visi mes turime Tėvynę, bet kiekvienas ją apibūdiname savaip (II)

Kaip nepagirti Ados Kanaps-
kytės, 10 kl. (Čikagos lituanis-
tinė m-kla, IL), kuriai:

„Šalis ta Lietuva vadinas – tai 
žmonės, kurie myli savo šalį 
visa savo širdimi, kurie šoka jos 
tautinius šokius, kurių šypsenos 
sklinda tiesiai iš širdies. 

Lietuva, tai žalieji laukai, ku-
rie tęsiasi iki begalybės. Vasarą 
jie žaliuoja ryškiausiomis spal-
vomis, o žiemą – spindi kaip bal-
ta dykuma nulieta angelų. Jos 
medžiai stovi didūs ir tvirti, miš-
kai pilni jos nuostabių paslap-
čių, laukiančių, kol bus atrastos. 
Netoli tų miškų ošia Baltijos 
jūra. Kartais jos bangos didelės 
ir piktos, bet dažnai jos atspindi 
tą saulę, kuri apšviečia Lietuvos 
žemę ir suteikia šilumą žmonių 
širdyse. Kartais, šios bangos su 
savim atsineša prarastus turtus; 
jie gražesni nei joks deimantas 
ar aukso papuošalas – tai ginta-
ras, Lietuvos gražiausias ir se-
niausias turtas. Jame atsispindi 
tūkstančiai metų Lietuvos isto-
rijos, tūkstančiai metų Lietuvos 
žmonių, tūkstančiai metų Lie-
tuvos neišpasakojamai gražios 
gamtos. Šalia mėlynos jūros ir 
gintaro gyvena Lietuvos žmo-
nės. Jie šoka ir juokias, švenčia 
visas gražias lietuviškas šventes, 

sėdi ilgai prie laužo, kai dangu-
je spindi žvaigždės, ir pasakoja 
senas liaudies pasakas. Jauni-
mas klausosi šių pasakų tyliai 
ir po daug metų, šios pasakos 
keliauja pas jų pačių vaikus. 
Taip iš vienos kartos iki kitos 
keliauja Lietuvos vardas, pilnas 
istorijos, meilės ir gamtos, kuri 
visam laikui išlieka kiekvieno 
lietuvio širdyje”.

Nojus Aušra, 8 kl. (Čikagos 
lituanistinė m-kla, IL):

„Aš ten mačiau labai daug 
skrendančių paukščių, skai-
drų dangų su debesėliais, daug 
aukštų, spygliuočių medžių. 
Miške auga pačios didžiausios 
voveruškos, baravykai ir viso-
kiausi kiti grybai. Aš ieškoda-
mas grybų net suradau lapių 
olą, tokią gilią ir tamsią. Labai 
pralinksmėjau, nes aš niekada 
savo gyvenime to nemačiau. 
Aš tada supratau, kad Lietuva 
yra pilna paslapčių ir stebuklų, 
kurių bet kas gali surasti, jeigu 
stipriai ieško ir myli šią mūsų 
šalį. 

Be Lietuvos aš nežinočiau to-
kių stebuklų ir nesijausčiau toks 
laimingas koks aš dabar esu.

Dėl to ir myliu savo, mūsų 
visų, gražiąją Lietuvą.“

Indrė Dukauskaitė, 10 kl. (Či-
kagos lituanistinė m-kla), apra-
šo, kokią ji įsivaizduoja Lietuvą, 
nes nėra buvusi joje:

„Kvepiančios pušys, jūra rami, 
vaikštai basomis kojomis, saulės 
sušildytu smėliuku palei krantą, 
ieškai sudaužytos gintaro pilies 
likučių. Ant Birutės kalno vai-
dilučių balsą dar gali išgirsti. 
Sako kunigaikštis kažkada ten 
sau žmoną pasirinko. 

Rytinis vėjas pušų šakomis 
nešioja paukščių čiulbesį, jų 
nuostabią giesmę gali klausyti 
visada. Vakare saulė atsisvei-
kindama nudažo jūrą visomis 
spalvomis.

Ten žvaigždutės ryškiai nak-
tį šviečia, taip kaip nė vienoje 
šalyje.“

Justas Klimavičius, 10 kl. (A. 
Kazickienės lituanistinė m-kla, 
NY):

„Ta šalis, kuri žaidžia krepši-
nį, laimi pasaulio čempionatus, 
vadinasi Lietuva. Nuo valsty-
bės atkūrimo pradžios, 1918 
metais, krepšinis buvo mylimas 
sportas mūsų Baltijos krašte. 
Sunku įsivaizduoti, bet sportas 
labai prisideda prie pasaulinės 
politikos.

Lietuva nekovoja karuose, o 
kovoja krepšinio aikštelėje.

...mūsų lietuviai žaidė Tarybų 
Sąjungos krepšinio komando-
je. 1988 metais TSRS krepšinio 
komanda laimėjo aukso medalį 
olimpinėse žaidynėse. Bet tai 
reiškia, kad ne vien tik rusai lai-
mėjo šitą medalį, nes komandos 
penketukas susidarė iš vieno 
ruso ir keturių lietuvių: Valde-
maro Chomičiaus, Rimo Kurti-
naičio, Šarūno Marčiulionio ir 
Arvydo Sabonio. Keturi lietu-
viai buvo TSRS geriausi krep-
šininkai. Jų puikus žaidimas 
aikštėje leido jiems išvažiuoti iš 
Sąjungos ir žaisti krepšinį kitur. 
Chomičius ir Kurtinaitis žaidė 
Ispanijoj, o Sabonis ir Marčiu-
lionis skrido į Ameriką žaisti 
NBA komandoje.

Politinė revoliucija prasidėjo 
nuo krepšinio.

1990-aisiais Lietuva atkovojo 
nepriklausomybę nuo Tarybų 
Sąjungos. 1992 metais Barse-
lonos olimpinėse žaidynėse 
Lietuva dalyvavo nepriklauso-
ma. Mūsų krepšinio komanda 
žaidė finale dėl trečios vietos 
prieš jungtinę Rusijos koman-
dą ir laimėjo. Lietuviai nugalėjo 
Rusiją. Nesvarbu, kad ne pirma 
ar antra vieta, bet svarbu, kad 
nugalėjom Rusiją ir parodėm, 
kad mes esame atskira valstybė, 
šalis, kuri vadinasi Lietuva.“

Darija Pakuckaitė, 10 kl. (Šv. 
Kazimiero lituanistinė m-kla, 
Los Angeles, CA):

„Kai tik išlipu iš lėktuvo aš su-
sijaudinu. Mano jausmai prisi-
mena tuos garsus, tuos kvapus ir 
tuos vaizdus, kurių aš pasiilgstu 
per dvejus metus. Kvapas – tai 
kaip būtų paliję prieš valandą, 
garsas – tai susilieja balsai įvai-
riausių paukščių, o vaizdas – tai 
žali kalneliai, pievelės, miške-
liai. To visko negalima pajausti 
ir pamatyti Kalifornijoje.

Aš atsikeliu anksti iš ryto nuo 
gaidžio „kakarykaka“. Suvalgau 

sumuštinį ir išlekiu pro duris su 
savo pusbroliais. Mes pasiima-
me dviračius iš močiutės gara-
žėlio ir važiuojame link Saivų 
ežero. Ten mes pasikalbame, 
pasimaudome ir paplaukiojame 
laiveliu. Bet ilgai ten nebūna-
me, nes turime sugrįžti pas tetą 
Valę valgyti cepelinų.

Mes – visa didelė šeima – kar-

tu atsisėdame ir esame laimingi, 
kad vieni kitus turime“. 

Ugnė Kurdeikytė, 8 kl. (Bosto-
no lituanistinė mokykla):

„Man Lietuva yra šeima. 
Kai aš buvau maža, išskridau 

iš Lietuvos.

(Pradžia Nr. 26 (792)
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Visi mes turime Tėvynę, bet kiekvienas ją apibūdiname savaip (II)
eAtkelta ið 7 psl.

Ir kiekvienais metais aš, 
mama ir tėtis mėginam atgal 
nuskristi į Lietuvą.

Tai tikrai yra smagu, būti su 
tais, kurie tave tikrai myli.

Mano mėgstamiausia vieta 
Lietuvoj yra mano senelių so-
das. Ten yra hamakas, rožės, 
sūpynės, daržas ir geriausias 
namelis. Šalia namelio yra upė. 
Ten retai, bet kartais paplau-
kiojam.“ 

Vilija Baumilaitė, 9 kl. (A. 
Kazickienės lituanistinė mo-
kykla, NY):

„...Yra ne viena Lietuva pa-
saulyje. Visi turi savo Lietuvą 
širdyje, mintyse ir prisimini-
muose. Mano kaimyno yra ki-
tokia Lietuva nei mano. Ne visi 
gali sau leisti skristi į Lietuvą ir 
pamatyti, kokia ji yra dabar.

Kai lyginu vienų ir kitų Lie-
tuvas, jos visos yra kitokios. Ne 
būtinai visi eina į lietuviškas 
mokyklas ir ne visi turi tauti-
nį kostiumą. Bet tie žmonės, 
kurie stengiasi savo Lietuvai, 
yra patys geriausi. Mes visi 
priklausome Lietuvai. Mes visi 
esam lietuviai ir visi išlaikome 
lietuvybę.“

 
Kai kurie lituanistinių moky-

klų mokiniai dėl įvairių prie-
žasčių dar nėra įvaldę lietuvių 
kalbos tiek, kad galėtų rašyti 
lietuviškai. Jiems suteikta ga-
limybė dalyvauti konkurse ir 
rašyti angliškai.

1-oji vieta paskirta Jaycie 
Zinsner, 9 kl. (Bostono litua-
nistinė mokykla, MA):

So red was the feeling I held 
inside.

Like the blood on the flag
Of my Lithuanian pride
I held you close as we both 

cried
And the wind screamed
You should have died
But now I see 
My indentity
Is no longer you,
And only me.

Rašinių vertinimo komisija: 
Dalia Shilas – Bostono li-

tuanistinės mokyklos (MA) 
mokytoja;

Rasa Lukošienė – „Lietu-
vėlės“ lituanistinės mokyklos 
(NJ) mokytoja;

Diana Grintalis – K. Done-
laičio lituanistinės mokyklos 
(Vašington, DC) mokytoja;

Auksė Motto – koordinato-
rė, JAV LB Švietimo tarybos 
narė.

PIEŠINIAI
2015 m. Lietuvoje paskelbti 

Etnografinių regionų metais. 
Įgyvendindama šį projektą, 
JAV LB Švietimo taryba pa-
skelbė meno konkursą, skirtą 
šiems metams pažymėti. Litu-
anistinėse mokyklose supažin-
dinome su etnografiniais regi-
onais ir su jų savitumą 
atspindinčiais dalykais 
– kuo skiriasi tautiniai 
rūbai, kulinarinis pavel-
das, papročiai, tarmės 
ir patarmės, tautosaka, 
muzikinis folkloras, tau-
todailė ir kita liaudies 
kūryba, etnografinių re-
gionų istorinė raida. 

Klasėms paskirtos pie-
šimo temos:

Darželis – 3 klasė – 
„Močiutės skrynia“;

4–6 klasė – „Tautinės 
juostos, audinių raš-
tai“;

7–10 klasė – „Mediniai 
koplytstulpiai“.

Lituanistinės moky-
klos atsiuntė 721 piešinį, 
tad komisijai tikrai buvo 
sunku atrinkti iš tokios 
gausybės. Mokinių dar-
bai buvo vertinami pagal 
temos tikslumą, atlikimo 
originalumą, piešinių 
kūrybiškumą ir meninę 
atlikimo kokybę. Pie-
šiniai buvo vertinami 
labai objektyviai, neat-
sižvelgiant į mokyklas, 
mokinių pavardes, o 
pagal vieningus piešinių 

konkurso reikalavimus.
Milvokio „Nauja karta“, 

Maironio, Lemont, IL litua-
nistinių mokyklų mažieji pa-
sirinko medines skryneles ir 
jas išmargino lietuviškais raš-
tais. Kaip ir kiekvienais me-
tais pasižymėjo didžiausios 
mokinių skaičiumi lituanisti-
nės mokyklos ir atsiuntė dau-
giausia piešinių. Tai Čikagos, 
IL; Maironio, Lemont, IL; Šv. 
Kazimiero Los Angeles, CA; 
Bostono, MA. 

Piešinių vertinimo komisija:
Rita Clemens – „Lietuvėlės“ 

lituanistinė mokykla, NJ;
Lina Giusti – Dr. V. Kudirkos 

lituanistinė mokykla, NJ;
Greta Plokštytė – „Lietuvė-

lės“ lituanistinė mokykla, NJ;
Rima Sekovaitė – Maironio 

Piešinių konkurso nugalėtojai:

Darželis – 1 klasė
1 vieta Veronika Covalesky darželis Dr. Kudirkos, NJ
2 vieta Motiejus Kascenas 1A kl. Dr. Kudirkos, NJ
3 vieta Ayla Garrett 1 kl. „Versmės“, MO

2–3 klasės
1 vieta Izabelė Sunelaitytė 2 kl. Maironio, NY
2 vieta Matas Bruzila 2C kl. Maironio, IL

3 vieta Gabija Karvelytė 2B kl. Čikagos lituanistinė, IL

4–6 klasės
1 vieta Adomas Memėnas 6 kl. Šv. Kazimiero, CA
2 vieta Greta Karakaj 6 kl. „Lietuvėlės“, NJ
3 vieta Paula Greblikaitė 6 kl. Šv. Kazimiero, CA

7–8 klasės
1 vieta Kristina Sutterlin 8A kl. Maironio, IL
2 vieta Brigita Gedgaudaitė 8A kl. Šv. Kazimiero, CA
3 vieta Leticija Pavilionytė 8 kl. Rasos, IL

9–10 klasės
1 vieta Jaycie Zinsner 9A kl. Bostono, MA
2 vieta Aušra Pranevičiūtė 10 kl. Maironio, NY
3 vieta Vaiva Staugaitytė 10 kl. Rasos, IL

lituanistinė mokykla, NY;
Auksė Motto – JAV LB Švie-

timo tarybos narė.
Tikiu, kad Lietuva ir lietuviai 

bus žinomi pasaulyje dar dau-
gybę metų, nes mūsų jaunajai 
kartai rūpi mokytis lietuvių 
kalbos, žinoti Lietuvos istoriją, 
tradicijas. Amerikos lietuviai 
didžiuojasi, kad jie yra Lietu-
vos vaikai. Savo rašiniuose ir 
piešiniuose jie mato Lietuvą 
kaip savo namus ir savo kūry-
boje nuoširdžiai tuo pasidali-
ja su kitais. Kiekvienas mūsų 
turime saugoti tėvynę ateities 
kartoms, nes „...Lietuva – tai 
aš, tai tu“.

Konkurso laimėtojai buvo 
apdovanoti knygų parduotu-
vės „Barnes&Nobles“ dovanų 
kortelėmis ir pagyrimo raštais. 
Taip pat bus apdovanoti kny-

gele „Šalis ta Lietuva 

vadinas...“, kurioje bus sudėti 
nugalėtojų ir paskatinamieji 
rašiniai bei piešiniai. Knygos 
projektą remia JAV Lietuvių 
fondas ir Lietuvos Respubli-
kos švietimo ministerijos Už-
sienio skyrius. Knygelę bus 
galima įsigyti lituanistinėje 
mokykloje „Lietuvėlė“ http://
lietuvele.org/. 

Rašykite:
 lietuvelelt@10gmail.com.
Premijuotus piešinius/raši-

nius taip pat galima pamatyti 
JAV LB Švietimo tarybos in-
ternetiniame puslapyje ir FB, 
spaudoje.

Didelis ačiū visiems konkur-
so dalyviams ir mokytojams, 
rašinių ir piešinių komisijų 
nariams, labai daug prisidėju-
siems, kad šis konkursas būtų 
toks sėkmingas. 


