Bostono mokyklos ,,Cepelinai Drive” patiko ir amerikiečiams
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DRAUGAS
rikoje (SLA) ir Tautos fondo atstovais.
Gal galite pasidalinti įspūdžiais?
Noriu pabrėžti, kad tuo stengiausi pareikšti pagarbą ilgametes
tradicijas turinčioms JAV lietuvių
organizacijoms. Susitikimais ir
pokalbiais Susivienijime lietuvių
Amerikoje ir Tautos fonde likau
nuoširdžiai sužavėtas. Džiaugiuosi
galimybe susipažinti su organizacijų vadovais, apžiūrėti istorinį
pastatą, kur be kita ko saugomas
įspūdingas archyvas, taip pat pamatyti pastato meno erdvėje eksponuojamą tarptautinę parodą.
Labai tikiuosi pratęsti gyvą susipažinimą su lietuvių organizacijomis ir draugijomis, siekiant sutelktomis pastangomis puoselėti
lietuvybę ir bendruomeniškumą.
Kaip mėgstate leisti laisvalaikį, jei
išvis jo turite?
Mėgstu muziką, įdomias knygas, originalius filmus. Nepraleidžiu progos pažiūrėti gerą spektaklį, aplankyti kūrybišką parodą.
Anksčiau bėgiodavau ir žaisdavau krepšinį, lauko tenisą, tačiau
dabar jaunystės traumos vis primena apie save, todėl perėjau prie
ramesnės sportinės veiklos formos – vaikščiojimo. Jeigu laikas ir
aplinkybės leis, ketinčiau pakeliauti ir artimiau susipažinti su
Šiaurės Amerika.
Jei reikėtų pasirinkti tris dalykus
arba daiktus, be kurių negalėtumėte
išgyventi, tai būtų...?
Labai norėčiau atsakyti paminėdamas kokius nors šiuolaikiško žmogaus atributus: greitaeigį internetą ar kokį išmanųjį
įrenginį. Bet gerai pamąsčius galiu konstatuoti, kad vargu ar išgyvenčiau be humoro, svajonių ir
artimųjų rato. Pastarasis dalykas, manyčiau, įprasmina visą
žmogaus egzistenciją, o žmogus
pats suteikia turinį šiai sąvokai –
apsiriboja šeima ir draugais ar aprėpia visą žmoniją.
Pabaigai – ko palinkėtumėte JAV
lietuvių bendruomenei artėjančių švenčių proga?
Nepamirškime, kad šias šventes pasitinkame vis dar siautėjančios pandemijos sąlygomis – rūpinkimės sveikata, saugokime
save ir kitus. Man metų pabaigos
švenčių laikotarpis – Kūčios, šv.
Kalėdos, Naujieji metai – asocijuojasi su stebuklingu virsmu.
Regis, pabaigi kažkokį gyvenimo
etapą ir pradedi naują, kupiną
vilčių ir pažadų sau. Šia proga
mieliems tautiečiams linkiu tvirtybės iššūkių akivaizdoje, susitelkimo ir sėkmės darbuose, vienybės ir visų svajonių išsipildymo.

AuksėŪsaitėpakuojacepelinus.Šidėžė,tikriausiai,nukeliavoįdidelęšeimą.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Šios maisto šventės metu buvo pagamintaper500cepelinų,dalisjųbuvovegetariški.Ištodideliokiekiocepelinųišėjo250porcijųirdarlikovirėjams.Užsakymaicepelinamsbuvopriiminėjami
tik internetu, apie akciją paskelbus iš
anksto ir šią žinią pasidalijus socaliniuosetinkluose.Rengėjaikvietėcepelinų užsisakyti sau, šeimos nariams ir
netgatvėskaimynams.

O

cepelinų virėjų – lituanistinės mokyklos tėvų, mokytojų bei kitų savanorių buvo dvi komandos – net
keturiolika asmenų. Gaminama ir verdama buvo dviejuose namuose, nes reikėjo laikytis pandemijos reikalavimų,
kai burtis galima ne daugiau kaip devyniems žmonėms. Taigi, vienuose –
akcijos organizatoriaus Giedriaus Švenčionio šeimos namuose virtuvėje ir sukosi devyni žmonės, o kituose – Mindaugo Banio – darbavosi penkiese.
,,Išvirti tiek cepelinų mums buvo nemenkas iššūkis. Pradėjome ruoštis šeštadienio rytą – reikėjo suprieskoniuoti
maltą mėsą, supjaustyti lašinukus padažui ir atlikti kitus išankstinio pasirengimo darbus. Sekmadienį virtuvėje
pradėjome darbuotis nuo pat septintos
ryto ir užtrukome pilną darbo dieną
iki geros popietės. Kai gamini sau – nesvarbu, kaip sulipdai – vienas cepelinas
didesnis, kitas gali būi ir mažesnis. O kai
gaminome pardavimui – viską svėrėme:
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ir mėsą, ir bulvių masę. Tas darbas užėmė papildomo laiko”, – ,,Draugui” pasakojo G. Švenčionis.
Artėjant pietų metui, prie virėjų
namų ėmė rinktis cepelinų valgytojai.
Jie taip pat laikėsi griežtų organizatorių
paskelbtų reikalavimų – atvykę prie
namo automobiliu, laukdavo jame, kol
savanorės mokinukės – Giedriaus dukra Greta ir jos draugė Ūla atneš užsakytų
porcijų dėžutes.
G. Švenčionis sakė, kad akcija pavyko puikiai – cepelinus išpirko. Žmonės
džiaugėsi mokyklos bendruomenės iniciatyva ir ją gyrė. Įdomu, kad iš visų, kurie užsisakė internetu ir pirko, net ketvirtadalis buvo ne mūsų tautiečiai, o tose
apylinkėse gyvenantys amerikiečiai.
Daugelis iš jų niekada nebuvo ragavę šio
patiekalo, o angliškas pavadinimas –
,,potato dumplings” – leido tikėtis kažko
panašaus į virtinius su bulvių įdaru.
Bostono pašonėje esančiame Arlingtone
gyvenantis G. Švenčionis žinia apie lietuviško maisto akcijas nepamiršta pasidalinti su kaimynais amerikiečiais, kurie mielai jose dalyvauja.
,Mano kaimynas amerikietis, jo profesija – chemikas, paragavęs cepelinų,
klausė, kaip mes sugebame pagaminti šį
patiekalą taip, kad jis taip gerai sulimpa ir nesuyra”, – juokėsi G. Švenčionis.
Jis pasidžiaugė, kad akcijos metu
buvo surinkta nemaža pinigų suma ir šie
pinigai bus skirti tiems lituanistinės mokyklos mokiniams, kurių šeimos neišgali susimokėti už vaikų lietuviškus
mokslus. Pandemijos metu atsirado nemažai tokių žmonių, kurie neteko darbų,
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tad pagalba išties reikalinga.
Bostono lituanistinės mokyklos
bendruomenė kasmet rengia tradicinių
lietuviškų švenčių paminėjimą ir ta
proga pagamina įvairaus maisto, kurį
pardavę, surenka pinigų mokyklai.
Dar šių metų spalį buvo surengta lėšų
kaupimo akcija ,,Kugelis Drive”, kurios
metu iškeptas kugelis tiesiog buvo išgraibstytas. Pirkdami žmonės džiaugėsi
ne tik galimybe nusipirkti šviežio lietuviško maisto, bet ir žinojimu, kad
pirkdami atlieka labdaringą misiją – remia lituanistinę mokyklą ir taip padeda puoselėti lietuvybę.
,,Prieš pandemiją mokykloje rengdavome Kalėdų, Užgavėnių, Velykų
šventes, kurių metu būdavo mūsų pačių pagaminto maisto – kugelio, cepelinų, esame virę barščių, raugę kopūstų. Toms šventėms mokyklos direktorė yra pagaminusi nuostabaus pašteto,
o viena mama – iškepusi tortų. Jį pardavę renginio dalyviams, surinkdavome pinigų”, – pasakojo G. Švenčionis.
Prasidėjus pandemijai, nebeliko
galimybių susiburti ir kartu švęsti.
Tačiau mokyklos bendruomenė surado
kitų būdų, kaip vieniems kitus pradžiuginti, nors trumpam pakeisti pandeminę kasdienybę ir netgi užsidirbti
pinigų tolimesniam mokyklos gyvavimui.
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