DRAUGAS

Mecosopranas Judita Leitaitė jus džiugins ,,Saulutės” rengiamame koncerte.
Asmeninio archyvo nuotr.

Dėkojame ir kviečiame
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ
čiū tuometiniam PLB pirm.
Broniui Nainiui ir dr. Petrui Kisieliui, kad jų paskatinimu 1993
m. kovo mėn. įsikūrė Lietuvos vaikų
globos būrelis „Saulutė”. Ačiū „Lithuanian Mercy Lift”, kad jų talpintu-
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vais į Lietuvą iki 2005 m. kasmet išplaukdavo apie 2 000 siuntinių. Ačiū suvežusiems į PLC ir rūšiavusiems suaukotus daiktkus, pvz., rūbus, žaislus, avalynę, knygas, prietaisus neįgaliesiems bei ligoniams ir t. t. Ačiū padėjusiems krauti dėžes į talpintuvus.
Ačiū „Saulutei” talkinusiems ir auko-

jusiems, bendradarbiams JAV ir Lietuvoje. Jūsų geros širdies dėka per
„Saulutę” į Lietuvą yra iškeliavę arti
trys milijonai dolerių, pvz., per „Saulu-tę” į Lietuvą „iškeliavo”: 2007 m. –
149,045 dol., 2008 – 210,000 dol., 2009 –
110,000 dol., 2010 – 129,920 dol., 2011 –
113,958 dol., 2012 – 110,671 dol., 2013 –
192,600 dol., 2014 – 102,920 dol., o 2015 iki
balandžio 2 d. 31,780 dol. Be to, kardinolui Bačkiui (per „Saulutę” įsikūręs
„Dieviško Kryžiaus” fondas po Lietuvių Fondo sparnu) kasmet po 10,000
dol., o vysk. Norvilui 3,000 dol. Ačiū remiantiems konkrečius vaikus (metinė
auka 360 dol.). Ačiū žiniasklaidai ir visiems, kurie padeda „Saulutei” padėti
našlaičiams, beglobiams vaikams, vaikams su negalia, daugiavaikėms šeimoms, studentams Lietuvoje, kai kuriems vaikų namams, dienos centrams, motinoms ir vaiko namams, vėžiu sergančių vaikų šeimoms prieglaudai „Raugutė”, kurčiųjų amatų
mokyklai, tuberkulioze sergančių vaikų ligoninės, kambarių remontui. Ačiū
už visų nenuilstamą kantrybę ir gerą
širdį skleidžiant „Saulutės” spindulėlius. 2014 m., a. a. Dalei Lukienei pasiūlius, LR Seimas pagerbė „Saulutę”
Gabrielės Petkevičaitės „Tarnaukim
Lietuvai” medaliu.
„Muzika tai Dievo pasiuntinys,
atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti
širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas”.
Per eilę metų „Saulutės” programose esame girdėję: Raimundą Katilių,
Leonidą Dorfmaną, Vilniaus styginių
kvartetą, Bernardą Brazdžionį, Virgilijų Noreiką, Povilą Jar miną, Vytautą Kernagį, Virginiją Kochanskytę,
Ritą Preikšaitę, Melitiną Diamandidi
Kuprienę, Rasos Kauneckaitės „RoKo-Ko” ansamblį, Eglę ir Vytautą Juozapaičius, Nijolę Ralytę-Prudnikovienę, Liną Sidabraitę, Uliją Rekašiūtę,
Laimą Lapkauskaitę, Neringą Nekrašiūtę, Audronę Gaižiūnienę, Ričardą
Soką ir jo „Moterų ansamblį”, Robertą Mockų, Neriją Linkevičiūtę, Manigirdą Motekaitį, Audrę Budrytę, Nijolę Martinaitytę, Dalios Gedvilienės

vaikų ansamblį „Lakštutė”, Žarą Kisieliūtę, Indrę Bielskutę, Antaną Zakarauską, Nidą Grigalavičiūtę, Gabrielę Gylytę-Hein, Kostą Smoriginą
(„Trys aktoriai”), Aušrą Jasaitę-Paulauskienę, David Low, Dane Johanson,
Edviną Minkštimą, Edmundą Seilių,
Petrą Geniušą, Laimą Apanavičienę,
Aureliją Tamošiūnaitę, Dariaus Polikaičio moterų ir vyrų vienetus, kapelą „Sodžius”, Rimantą Vingrį, Stasės
Jagminienės kapelą „Tėviškė”, Bernardą Brazdžionį, Nijolę Jankutę-Užubalienę, prisimenant prez. A. Stulginskį
(Juozą Polikaitį, Stasę Petersonienę, dr.
Aldoną Juozevičienę per Jūratę Norvilienę), Mariją Dubickienę, Aleksandrą Žvirblytę, Lindą Veleckytę, Algirdą
Motuzą, Loretą Janulevičiūtę, Juditą
Leitaitę, Rūtą Kašubienę, dr. Sigitą
Lipovienę, Bronių Nainį, Leoną Maskaliūną, Vidą Neverauską, Šarūną
Daugirdą, Ramintą Marchertienę, Astą
Zimkienę, Dalią Lietuvninkienę, Dainą Volodkaitę bei paskaitininkus „Atviro žodžio” forumuose.
2013 metais dvidešimtmetį „Saulutė” atšventė dainininkų Loretos Janulevičiūtės ir Algirdo Motuzos koncertu „Labas, vasarėle!”, solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Kašubienės koncertu „Rudens sonata”, tautos didvyrių partizanų minėjimu su dr.
Sigitos Lipovienės knygos „Aukštuolių
ąžuolai” pristatymu bei vilniečių seserų Daunyčių (Joana, Vita-Marija,
Elena, Kotryna) ir smuikininkės Raimondos Daunienės koncertu „Regnum
Musicale”.
2014 m. pianistas dr. Edvinas
Minkštimas atliko puikų koncertą.
O dabar, sekmadienį, gegužės 10 d.,
12:30 val. p. p. „Saulutė” vėl kviečia visus į neeilinį solistės Juditos Leitaitės
ir pianistės Rūtos Mikelaitytės-Ka-šubienės koncertą „SU MEILE”. Koncertas vyks Lietuvos dailės muziejuje
(14911 127 St., Lemont, IL) Pasaulio lietuvių centre. Išgirsime nuoširdžiausius, širdį virpinančius kūrinius. Judita Leitaitė ir Rūta Kašubienė sako:
„Tebūnie šis koncertas puiki dovana ne
tik mamoms, bet ir visiems tiems, kurių sielos kupinos džiaugsmo ir gerumo...

Mikas Vaicekauskas apie Kristijoną Donelaitį
alandžio 19 dieną PLB Lituanistikos katedra
Ilinojaus universitete surengė dr. Miko Vaicekausko paskaitą apie naujausius Kristijono Donelaičio rankraščių tyrimus Lietuvių dailės
muziejuje Pasaulio lietuvių centre Lemonte: „Donelaičio rankraščiai: naujausi tyrimai ir istorija”.
Dr. Vaicekauskas yra lietuvių literatūros istorijos,
tekstologijos, bibliografijos tyrinėtojas, Mykolo Olševskio, Kristijono Donelaičio, Motiejaus Valančiaus
kūrybos specialistas, šiuo metu rengiantis knygą
„Kristijono Donelaičio raštai, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimai”. 2014-ieji Lietuvoje
buvo paskelbti Kristijono Donelaičio metais (300
metų nuo jo gimimo), ir dr. Vaicekauskas buvo vienos iš pagrindinių Donelaičiui skirtų konferencijų
organizatorius Lietuvoje.
Dr. Vaicekausko paskaitoje buvo apžvelgta Donelaičio poemos „Metai” rankraščių istorija ir tyrimai. Nuo juos pradėjusio pirmojo poemos leidėjo Martyno Liudviko Rėzos 1818 m., toliau tęsusių
vokiečių mokslininkų Augusto Schleicherio bei
Georgo Heinricho, Ferdinando Nesselmanno ir XX
a. rankraščius tyrusių svarbiausių Donelaičio leidėjų – Juozo Ambrazevičiaus ir Leono Gineičio.
Buvo atkreiptas dėmesys ir į kriminalistinę rašto
ekspertizę, pristatyti naujausi rankraščių tyrimai,
pagrįsti šiuolaikinėmis technologijomis. Vaicekauskas argumentuotai teigė, kad Donelaičio rankraščiuose raudonu rašalu sužymėti prozodiniai
(tarimą nurodantys) ženklai yra paties Donelaičio
rankos darbas, o ne vėlesnių tyrėjų, kaip kad kai kas
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Mikas Vaicekauskas (k.) ir Vytautas Vepštas diskutuoja po paskaitos
buvo anksčiau teigęs. Modernia įvairius spektro spindulius atskirai fotografuojančia kamera nuskenuotas Donelaičio rankraštis parodė tam tikras vietas
(ženklus), kurios galėjo būti prirašytos kažkiek vėliau.
Ateityje dr. Vaicekauskas ketina parengti iki šiol

G. Subačiaus nuotr.

išsamiausius Donelaičio raštus, paskelbti visus žinomus Donelaičio tekstus ir įrašus, taip pat jo biografijos dokumentiką.
Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra, Ilinojaus universitetas Čikagoje

