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Org. „Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas
Atkelta iš 1 psl.
Šių metų „Vaiko vartai į mokslą” veiklos pranešimo metu buvo pristatyti šios organizacijos rėmėjai ir jiems padėkota. Ypač padėkos nusipelnė šie
rėmėjai: XV Floridos lietuvių golfo turnyras, L. Tijūnėlis meno parodos galerijoje „Siela” rengėjai (Motekaičių šeima), Rasos Šarauskienės kavos klubas,
„Illinois Tool Works” fondo atitikimo aukų programa (Al Kazlauskas), Čikagos lietuvių moterų klubas,
Lietuvos vyčiai. Rėmėjų būrelio koordinatorių dėka
Cleveland, OH, vyko skyriaus pavasario pietūs,
Sunny Hill, FL, skyrius surinko kalėdinę auką ir
Washington, DC, dalyvavo skautų Kaziuko mugėje.
Taip pat buvo paminėti keturi mieli rėmėjai (valdybos nariai) ir organizacijos padėjėjai, kurie 2015
m. iškeliavo į amžinybę – Ramojus Vaitys, Danutė
Dirvonienė, Regina Kučienė ir Pranas Pranckevičius.
Dėkinga organizacija prisimins visus mirusius narius bei rėmėjus. Organizacijos tarybos narys Giedrius Šulnius tylos minute kvietė prisiminti tuos mirusius, kurių atminimui pagerbti buvo aukota org.
,,Vaiko vartai į mokslą”. Jis pateikė trumpą praėjusių metų finansinę ataskaitą (duomenis paruošė
iždininkė Vaida Armanavičiūtė). Praėjusiais metais
organizacijos pajamos neprilygo 2014 m., bet viršijo išlaidas. Teigiamą balansą metų pabaigoje pasiekti
padėjo minimalios administracinės išlaidos ir sėkmingi lėšų telkimo renginiai. 2015 m. centrams išdalinta 40,368 eurai paramos (išvertus į JAV dolerius,
nors kursas keičiasi, 2015 m. išmokėta maždaug
45,546 dol.), o 2016 m. numatyta paskirstyti daugiau
kaip 54,000 eurų (apie 60,500 dol.).
Po finansų pristatymo penki moksleiviai (Ūla
Lapkutė, Vincas Rušėnas, Lilė Sadauskaitė, Matas
Stankus, Julija Žliobaitė) kalbėjo apie savo patyrimus savanoriaujant VVįM (remiamuose centruose)
Lietuvoje praėjusią vasarą. Iš viso keliavo 15 savanorių iš Čikagos, Detroito ir Philadelphijos, jų veiklą Lietuvoje koordinavo Daina Čyvienė. Savanoriai
buvo paskirstyti į atskiras vietas Lietuvoje ir dirbo
Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje. Kas dieną jie susitikdavo su rizikos grupės

Popietę vedė Ramunė Kubiliūtė. Įspūdžiais dalijosi: Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Vincas Rušėnas ir
Matas Stankus.
Dainos Čyvienės nuotraukos
šeimų vaikais ir su jais praleisdavo popietę. Svarbiausia savanorių darbe buvo – kuo daugiau laiko
praleisti su vaikais ir parodyti jiems meilės ir dėmesio. Savanoriai vaikus daug ko išmokė – visokiausių amerikietiškų sporto žaidimų, žodžių, bet savanoriai ir patys daug ko išmoko iš vaikų. Pvz., Tadas Kunickas, kuris savanoriavo Kazlų Rūdoje,
sakė: „Vaikai mus mokino lietuviškų žodžių, o mes
juos – angliškų”.
Buvo ir sunkesnių atvejų. Savanoriai susidūrė
su tikromis problemomis, kurios vargina Lietuvos
kaimus ir miestus. Savanoriams reikėjo išmokti dirbti su vaikais, kurių tėvai yra alkoholikai ar net mirę
nuo alkoholizmo. Amilija Petrulytė, kuri savanoriavo
Žemaičių Kalvarijoje, sakė: „Nepatiko, kad visi [tėvai] ten gėrė. Bet ką galim dėl to padaryti? Vaikai nežino kitokio gyvenimo. Reikia daugiau savanorių Žemaičių Kalvarijoje, kad vaikams parodytų, jog yra
ir kitokių gyvenimo kelių”.
Metinio pranešimo klausytojai įdėmiai klausėsi popietėje dalyvavusių savanorių įspūdžių ne tik

Helga Merits, Siim Soot su Lietuvių kultūros studentais Illinojaus universitete Čikagoje.

Filmas „Pabaltijo universitetas”
pristatytas Lituanistikos katedroje
Čikagoje
llinojaus universiteto Čikagoje Lituanistikos
katedroje š. m. vasario 23 d., Estijos nepriklausomybės dienos išvakarėse, apsilankė režisierė
iš Olandijos Helga Merits, ją atlydėjo daugiau nei 40
metų šiame universitete dėstęs estas profesorius Siim
Soot, Estijos garbės konsulas Čikagoje, padėjęs Merits filmuoti epizodus Čikagoje. Jiedu dalyvavo Lietuvių kultūros paskaitoje, kurioje 64 studentų auditorijai parodė naująjį savo filmą „Pabaltijo universitetas” pokarinėje Vokietijoje. Studentai susikaupę klausėsi, kaip autorė surado tokios įstabios fil-
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muotos medžiagos, kaip ji susitiko su tiek daug dar
galinčių pasakoti buvusių Pabaltijo universiteto
Hamburge ir Pinneberge studentų. Be kita ko, Merits papasakojo, kaip jai pavyko išgelbėti beveik prarastą istorinę filmuotą medžiagą iš universiteto
veiklos 1946–1949 metais. Vienas žmogus, žinojęs, kieno rankose yra sena filmuota medžiaga Amerikoje,
ją išprašė, perėmė, net perrašė skaitmeniniu formatu, kad iš viso būtų galima pasižiūrėti. Bet tos medžiagos Amsterdame laukiančiai Merits jis pranešęs,
kad nusivylė, ką pamatęs, kad ten esanti medžiaga
prasta, labai iškarpyta, nekokybiška, ir kad jis viską išmetęs į šiukšlių dėžę. Bet buvo sekmadienis,
šiukšlių tą dieną nevežė, ir Merits išprašė kad ir pačios blogiausios kokybės medžiagą iškrapštyti iš
šiukšlių. Dabar toji medžiaga yra tapusi įspūdinga
autentiška filmo dalimi. Pasirodo, naujasis savi-

apie darbą su vaikais, bet ir apie gyvenimą Lietuvoje,
kai kurie net apie patirtį melžiant ožkas išvykos į ūkį
metu. Savanorių buvo paklausta apie planus vėl grįžti į Lietuvą savanoriauti ir pan.
Savanorių pranešimo metu buvo rodomos skaidrės iš Lietuvos, o salėje buvo pastatyti stendai su
nuotraukomis iš veiklos apibus Atlanto. Prieš pranešimą ir po jo popietės dalyviai galėjo apžiūrėti
nuotraukas, pasiimti dalijamas 2015 m. veiklos apžvalgos ir finansines ataskaitas, pabendrauti prie organizacijos narių suneštų vaišių stalo.
Popietės vedėja, valdybos narė Ramunė Kubiliūtė
baigdama padėkojo visiems už dalyvavimą ir paramą. Org. „Vaiko vartai į mokslą” tęsia darbus, telkia
lėšas, palaiko ryšius su remiamų centrų vadovėmis
ir laukia daugiau norinčių savanoriauti Lietuvoje,
jei ne 2016 m., tai gal kitais metais. Iki pasimatymo
kitame organizacijos renginyje.
Org. „Vaiko vartai į mokslą” ir savanorių Ūlos Lapkutės
bei Lilės Sadauskaitės informacija

Rengėjų nuotr.
ninkas buvo išmetęs filmus todėl, kad ankstesnis filmo turėtojas ją buvo labai išcenzūravęs, iškarpęs –
visas scenas, kur matyti rūkantys žmonės – o kadangi
daugumoje epizodų vis kažkas rūkė, tai buvo prarasta didžioji filmuotos medžiagos dalis.
Pati Helga Merits, olandės ir esto duktė, anksti
mirus tėvui ilgai nežinojo, kad jis lankė Baltijos universitetą. Kažkada suradusi tėvo studento knygelę,
dabar autorė jau papasakojo savo tėvo Alma Mater
istoriją. Merits pasidalijo ir savo artimiausiais planais – ji renka medžiagą naujam filmui apie estą ir
latvį, pabėgusius iš Vermachto kariuomenės ir besislapsčiusius Olandijos kaime Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje.
Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra

