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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 352 dienos

Užgavėnių Morė nuplukdyta žemyn upe

Užgavėnių eisena Gedimino prospekte.

ŠIAME NUMERYJE:

Dainiaus Labučio nuotr.

eštadienį Vilniaus Gedimino prospekte ir Vinco Kudirkos aikštėje šurmuliavo Užgavėnių šventė. Nors
tikrosios Užgavėnės yra šiandien, vasario 28-ąją, tačiau daug kur pavasario laukimo linksmybės prasidėjo jau
savaitgalį.
Sostinėje šventė prasidėjo pilvo ir geros nuotaikos atlaidais – kermošiumi. Buvo surengta nacionalinė Kanapinio
ir Lašininio svitos ekspedicija per Morės kermošių. Po to
V. Kudirkos aikštėje vyko žiauriai iškilmingas ir garsus
šventės atidarymas, paskui – žaidimai bei kitokios pramogos mažiems ir dideliems.
Vakarop šventė baigėsi Morės pasmerkimo dekretu ir

Š

nuleidimu ,,Upe žemyn”.
Užgavėnės – tai linksmiausia metų šventė, per kurią
budinama žemė, iki soties prisikertama blynų bei riebių
patiekalų prieš ateinančią gavėnią.
Seniausias Užgavėnių paprotys – persirengti ir eiti lankyti kaimynų. Pačios pirmosios persirengėlių kaukės
buvo mitologinės būtybės – giltinė, velniai, raganos.
Morę sudegindavo, įmesdavo į eketę ar nustumdavo nuo
kalno. Morės egzekucija simbolizuoja pavasario pergalę
prieš žiemą, kaip ir Lašininio ir Kanapinio dvikova.

Muziejuje kaukėti ,,maironiukai” vijo žiemą

ELTA

Į Tanzaniją – savanoriauti – 6 psl.

Pasidarėm Užgavėnių kaukes, pašokom, patrepsėjom ir išvijom žiemą.

Radistai kovoje už
Lietuvos laisvę – 8 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
rieš savaite Balzeko lietuvių kultūros muziejų ,,užgrobė” keistos kaukėtos būtybės: ūsuoti ir raguoti
velniukai, ilgakasės raganos, dvikojės katytės, ožiukai ir kitokie linksmi spalvingi personažai. Jie šoko,
trepsėjo kojomis ir liepė žiemai bėgti iš kiemo. Ta tikriausiai paklausė ir pasišalino, nors dar ir vasaris buvo nepasibaigęs. Tą dieną lauke sušilo kaip tikrų tikriausią pavasarį. O gal žiema kartu su tais kaukėtais svečiais tik parepetavo, kaip bėgs iš kiemo per tikrąsias Užgavėnes...

P

V. Petrauskienės nuotr.

Tie kaukėti linksmuoliai – tai Čikagos Maironio lituanistinės mokyklos trečiokai, kurie kartu su mokytojomis ir tėveliais šeštadienį apsilankė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Čia jie praleido kelias įdomias valandas
ir dailės mokytojos Rasos Ibianskienės pamokyti, kūrė Užgavėnių kaukes. Po darbo visi sėdo prie stalų valgyti tai progai prikeptų blynų.
Tačiau prieš užsiėmimą vaikus pasitiko muziejininkės Rita Janz ir Karilė Vaitkutė. Jos mažiesiems svečiams
aprodė muziejų, supažindino su jame esančiomis ekspo– 5 psl.
zicijomis ir paroda ,,No Home To Go To”.

Kai du ginčijasi, kaltesnis tas, kuris protingesnis – Johann Wolfgang von Goethe
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raėjusį savaitgalį Vilniuje vykusioje knygų mugėje buvo pristatyta
nepaprasto produktyvumo istoriko
dr. Arvydo Anušausko naujausia knyga
„Išdavystė. Markulio dienoraščiai” (leidykla „Versus aureus”). Juozas Markulis
Lietuvos pokario istorijoje įsiamžino kaip
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
nepralenktas išdavikas. Anot istoriko,
jis gali būti atsakingas už poros tūkstančių žmonių išdavimą, pasmerkimą Sibiro kan- amerikieciu vokieciu pazaisti smele dezej su tankuciais,
čioms ir keliolikos nužudymą. Sovietų saugumo ir kaip visada tie sajungininkai padarys is lietuvos
fronto linija kuri bus sulyginta su zeme... ir ka paskui
agentą, plačiausiai žinomą „Erelio” slapyvardžiu, demaskavo partizanų vadas Juozas Lukša- kaltinsim kad taip yvyko kad vokietis ar amerikietis
Daumantas, bet ne visi partizanai ir ne taip grei- netycia zaizdamas ysijaute... geriau su putinu drautai tuo patikėjo, nes Erelis buvo tiesiog tobulas gauti rasti bendra kalba, tada ir durys atsidarytu versveidmainis – jis mokėjo sakyti patriotizmu trykš- lams ir ekonomika pakiltu... putinui nereikia tu baltančias kalbas, o jaunystėje, būdamas jaunas Ne- tijos saliu uzkariauti kas jam is ju!!! ...Musu pagrinpriklausomos Lietuvos karininkas, buvo giriamas dinis priesas amerika, nes jie moka sukirsinti kad vyknet krašto apsaugos ministro Kazio Musteikio, ku- tu karas o jie apsimeta gynejais ...kelio atgal nera priris sakė, kad tai didelis talentas „paveikti kitus sikvietet tanku kareiviu tai dabar serkit is mokesciu možmones savo gyvu žodžiu”. Štai tie žodžiai, kurie ketoju pinigu... vietoj to kad pencijas didintu, minisužavėjo ministrą: „Geriau liūtu mūšyje kovojant muma, mokytojams policininkams gydytojams atlykristi, ne supančiota avimi mekenti pažemintam, ginimus... truksta zodziu, karocia kariaukit sekmes...
žiūrint į išniekintą Motiną Tėvynę, dūstančius ne- vistiek putinas laimes.
Praėjusią savaitę į neeilinę sesiją susirinkęs
dalioje brolius. Mūsų nedaug, bet mes pasiryžę tapsime visų tautų akivaizdoje žmonėmis iš legendų. Seimas svarstė Lietuvos ir JAV sutartį dėl amerikiečių
Tad, broliai, viribus unitis pajudinkime žemę ir karių statuso šalyje. Sutartį ratifikuoti skubos tvardangų!” – plyšavo jaunesnysis leitenantas J. A. ka Seimui pasiūlė Prezidentė. Nors parlamentarai sulaukė laiškų, raginančių balsuoti prieš, bet sutartis
Markulis.
Pokariu tapęs sovietų agentu Markulis nesu- buvo priimta vienbalsiai. Žurnalistai, pasidomėję, kas
laukė teisingumo – mirė 1987 m. gruodį, niekada platina grasinančius laiškus, pamatė, kad tai daro
nepripažinęs, kad darė blogai ir, kaip rodo jo die- mūsų pačių bendrapiliečiai. Tai naujausia antivanoraščiai, save raminęs, kad gelbėjo Lietuvą nuo karietiška – prieš JAV, ES ir NATO nukreipta grupražūties. „Mano sąžinė rami... Negalėjau likti abe- puotė, sudaryta iš ideologiškai priešingų stovyklų atjojančiu stebėtoju, gelbstinčiu savo egoizmą. ...Lie- stovų. Tai „Nacionalinio intereso” steigėjas ir buvęs
josi nekaltųjų kraujas, ašaros, žemė net vaitojo. tautininkas bei radikalių dešiniųjų pažiūrų aktyvistas
Reikėjo aukotis. Nedvejodamas pasirinkau kelią Marius Jonaitis, kaltintas prokremliškomis pažiū– rodyti klystantiems gyvenimą, reikalą gydyti romis ir Rusijos agresijos teisinimu. Tai su radikakaro žaizdas ir kurti naują Rytojų Nemuno kraš- liais kairiaisiais siejamas Vitalijus Balkus, kuris yra
te, kuriam grėsė reali mirtis, išnykimas. Ir ėjau gel- buvęs keliose partijose bei judėjimuose – ir Algirdo
bėti klystančių, ėjau gesinti brolžudiškų, bepras- Paleckio vadovauto Socialistinio liaudies fronto narys, į rinkimus ėjęs kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
mių žudynių gaisrą”, – apie 1970 m. rašė Markulis, įsijautęs į gelbėtojo vaidmenį, nors, kaip do- sąjungos narys. Formaliu asociacijos įkūrėju laikokumentai rodo, už savo išdavystes iš sovietų yra mas Algis Avižienis, kuris, kaip įtariama, užmezgė ryšius su nacionalistiniu antiimigraciniu judėjimu
gavęs daugiau kaip 100 tūkst. rublių atlygį.
Kaip bebūtų liūdna, Markulio tema atveda ir Europoje PEGIDA. Kaip ir pati PEGIDA, Lietuvoje veiį šių dienų Lietuvą ir pasaulį, kuris tapo toks ne- kianti radikalų grupelė į save dėmesį atkreipė dar
ramus. Istorikas A. Anušauskas sako, kad tokių prieš kelerius metus ir buvo paminėta Lietuvos žvalmarkulių, kurie viešumoje gali pasirodyti di- gybos ir saugumo tarnybų parengtame „Grėsmių nadžiausiais patriotais, bet iš tikrųjų yra išdavikai, cionaliniam saugumui vertinime”. Iš pradžių „NaLietuvoje buvo ne vienas ir netgi yra dabar. „Jei cionalinis interesas” bandė gąsdinti visuomenę nepasakyčiau pavardes, kas išdavinėjo valstybės valdomais pabėgėlių iš Azijos, Afrikos, ypač musulpaslaptis, niekas nepatikėtų, nes jų biografija moniškų šalių srautais ir aršiai priešinosi pabėgėlių
priėmimui į Lietuvą. Nors 2016 m. rinkimuose Liebuvo puiki”, – sako jis.
tuvos liaudies partijos sąrašuose dalyvavę M. Jonaitis ir V. Balkus ir radikalios jėgos patyrė triuškinantį
Rusijos karinės pratybos
pralaimėjimą, jie nerimsta ir bendrauja su Europos
ir vokiški tankai
radikalais, kurie sulaukia išskirtinio dėmesio iš RuŠiomis dienomis internetiniuose dienraš- sijos propagandinių kanalų. Iš Vokietijos po kitas Eučiuose jaunimas džiūgauja, kad į Lietuvą įvestos ropos šalis išplitęs judėjimas PEGIDA neslepia amNATO pajėgos. Tuos, kurie domisi Lietuvos ir pa- bicingų tikslų – sukurti bendrą kontinentinę partiją
saulio saugumu, jaudina faktas, kad šiemet Krem- ir dalyvauti 2019 m. Europos Parlamento rinkimuolius netoli nuo Lietuvos – vakarinėje Rusijos da- se.
Grįžtant prie Lietuvos ir JAV sutarties dėl amelyje, Baltarusijoje ir Karaliaučiaus krašte – rengia
nepaprasto masto karines pratybas, kuriose da- rikiečių karių statuso šalyje, reikia pasakyti, kad lielyvaus apie milijoną karių ir didžiulės karinės tuviškieji radikalai kartoja Kremliaus propagandą.
technikos pajėgos. Mėgstu patyrinėti komentarus Pvz., rusiškas tinklalapis „Vesti-Kaliningrad”, pripo straipsniais. Pasirodžius žiniai apie tai, kad vo- klausantis valstybinei Rusijos radijo televizijos komkiški tankai kirto Lietuvos sieną, per keletą va- panijai, garsėjančiai Kremliaus režimą liaupsinanlandų po tuo straipsniu atsirado per tūkstantį ko- čiais reportažais, praėjusių metų gruodį tokį susitamentarų, du trečdaliai iš kurių buvo besidžiau- rimą pavadino „Lietuvos okupacija”.
Prisimename, kad prieš keletą metų Lietuvos Seigiantys, kad mes jau esame saugesni, bet buvo ir
tokių, kurie įneša sumaišties ir netvirtų įsitiki- mo nariai, dalyvaudavę Europos politiniuose samnimų žmonėms suka smegenis. Pasirašęs „Eimu būriuose saugumo klausimais, susilaukdavo pašaipų
Raudoniu” vienas autorius rašo: Prisikvieskim iš kolegų europiečių, jeigu bandydavo perspėti juos
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apie Rusijos grėsmę. O pastaruoju
metu jau ir pati Europa įsitikino,
kad išsivadavusieji iš Rusijos pančių buvo teisūs, – jau ne iš vienos
šalies pasigirsta pareiškimai dėl
informacinio karo atakų, sklindančių iš Rusijos. Prancūzijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose šiais metais vyks svarbiausi šalyse rinkimai, todėl Rusijos informaciniai teroristai ten tapo
ypač aktyvūs. Kažkuriame laikraštyje mačiau antraštę: „Rusijos ‘penktoji kolona’ kasasi po Europos pamatais”. Straipsnyje buvo rašoma, kad prieš Kalėdas
paaiškėjo, jog proputiniška „Vieningoji Rusija” su
Austrijos laisvės partija pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Kaip informuoja Rusijos naujienų agentūra
ITAR-TASS, sutartį pasirašiusios partijos planuoja
rengti bendras konsultacijas ir keistis informacija aktualiais klausimais.

Kartais mes patys elgiamės
kaip penktoji kolona
Neseniai pasirodė naujas kino režisieriaus Emilio Vėlyvio filmas „Zero 3”, kurį intelektualai labai
giria, o kai kurie aktoriai jo filmuose net pasižada vaidinti nemokamai, kad tik būtų pakviesti. Man to filmo neteko matyti, ir vargu ar aš jį žiūrėsiu, bet internetinėje žiniasklaidoje radau apie jį žiūrovo komentarą: Turėtų būti uždrausta ... taip šmeižti Lietuvą. ...E. Vėlyvis yra neblogas komedijų kūrėjas, bent jau
„Redirected” buvo juokinga. Bet tai, kaip jis pateikia
Lietuvą, yra kenksminga valstybei. ...Suprantu, kad
Lietuvoje korupcija yra rimta problema, nors ir mažėjanti, bet vis dar egzistuoja visose srityse, kas rodoma „Zero 3” – politikoje, žiniasklaidoje, dar kitose veiklose. Tačiau „Zero 3” piešiamas pats juodžiausias vaizdas – kad aukščiausio lygio politikai keikiasi pačiais
baisiausiais rusiškais keiksmažodžiais, kad vartoja
narkotikus, tikslų siekia per seksą, ima ir patys dalina kyšius. Tokių atvejų turėjome, bet tai buvo pavienės istorijos, tikrai ne visa politinė sistema tokia! ...Kodėl savo fantaziją autorius pateikia kaip faktus filme
– nes filmo pradžioje sakoma, kad „Zero 3” sukurtas
pagal realius įvykius?
Kaip gyvenime, taip ir mene riba tarp tiesos ir
melo gali būti labai trapi. Kai žinai, kad minėtame filme vaidina rusų aktorių, kad filmo premjera pirmiausia buvo parodyta Maskvoje ir ten sutikta audringais plojimais, klostosi nelinksmas vaizdelis – kad
kartais mes patys elgiamės kaip penktoji kolona ir sąmoningai ar nesąmoningai tampame savo krašto išdavikais. Beje, ir pats kino režisierius nekelia pasigėrėjimo kaip asmenybė – po filmo premjeros Vilniuje
taip nusigėrė, kad užmigo viešajame tualete, o bandomas išvesti puolė mušti policininkus ir naktį praleido daboklėje. Ar toks žmogus turi teisę kritikuoti
savo valstybę ir auklėti bendrapiliečius? Dar daugiau
– ar toks žmogus negali būti pažeidžiamas?
Kaip sako istorikai, ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė žlugo per penktąją koloną.
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„Ateities profesijose svarbus
žmogiškasis faktorius”
GINTARAS BAUKUS:

merikos lietuvis Gintaras Baukus didžiąją karjeros dalį dirbo žmogiškųjų išteklių srityje. Su
G. Baukumi kalbėjomės apie karjeros pasirinkimo kelią, daug diskusijų visuomenėje keliančią
robotizaciją ir „Western Union” atėjimo į Lietuvą sėkmę.

A

Esate gimęs ir užaugęs Čikagoje. Ar šiame mieste taip
pat ir studijavote?
Taip, aš baigiau žmogiškųjų išteklių (angl. Human Resources) magistrantūros studijas University of Loyola Čikagoje.
Ar gyvendamas Čikagoje pažinojote ir bendravote su
ten gyvenančiais lietuviais?
Aš užaugau aktyviai dalyvaudamas lietuviškoje
veikloje: buvau skautas, lankiau šokių ir dainavimo
užsiėmimus. Sakyčiau, kad dauguma draugų, kuriuos turėjau augdamas, buvo lietuviai.

minčių keisti karjeros kryptį?
O taip, žinoma. Aš visą laiką įsivaizdavau, kad
būtų gana nuobodu dirbti tai visą likusį gyvenimą.
Man patiko pokyčiai karjeroje. Pavyzdžiui, man visuomet patiko įsigijimų ir susijungimų sritis (angl.
Mergers & Acquisitions), taip pat pardavimai ir verslo vystymas. Karjeros metu kelis kartus turėjau galimybę atsitraukti nuo žmogiškųjų išteklių. Esu dirbęs verslo vystyme ir padėjau įkurti verslą (darbas
neturėjo beveik nieko bendra su žmogiškaisiais ištekliais), ir man ši kelerių metų patirtis labai patiko. Kai pažvelgiu atgal, suprantu, kad man tokios pertraukos labai reikėjo, ir man ji suteikė daug naujos
energijos. Vėliau dar kartą turėjau galimybės kuriam
laikui atsitraukti nuo žmogiškųjų išteklių ir dirbau
įsigijimų ir susijungimų srityje labai dideliame
banke. Rūpinausi projektu, kurio metu buvo perkamas kitas bankas. Šiuo metu vėl dirbu žmogiškųjų
išteklių srityje.

Pastaruoju metu daug kalbama apie tai, kad nemažą dalį profesijų rinkoje gali pakeisti automatizuoti procesai
ir robotai. Jeigu būtumėte 25-erių, kokio darbo šiuo metu
nesirinktumėte, nes jo gali
nebelikti dėl vykstančios
automatizacijos?
Čia sunkus klausimas. Automatizacija pasaulio neužvaldys. Manau, žmonės dėl to pernelyg nerimauja. Žinoma, automatizacijos procese dalies profesijų tikrai nebeliks. Tačiau mažai tikėtina, kad bet kuris darbas, kuriame turite naudoti savo intelektą ir bendravimo įgūdžius, bus iškeltas į kitą
šalį arba jį perims robotas.
Kalbant bendrai, kai
kurių sričių darbai iš
tiesų turi būti perkelti į
kitas šalis arba automaPraėjusį gruodį ,,Globalios Lietuvos apdovanojimuose” JAV lietuvis Gintaras (Gint) Bautizuoti, nes jie šiaip ar
kus Prezidentės Dalios Grybauskaitės buvo apdovanotas už į Lietuvą pritrauktas investaip nėra įdomūs. Tačiau
ticijas.
D. Pipo nuotr.
tam tikrų darbų iškėlimas arba robotizacija neLyginant kraštovaizdį, tai yra daug gražesnė viesukurtų daug pridėtinės vertės. Pavyzdžiui, dar lata nei Čikaga. Mes su šeima labai mėgstame slidinėti,
bai toli iki to laiko, kai inžinerijos darbai gali būti
ir čia visai netoli yra vienos geriausių slidinėjimo
nebereikalingi. Inžinieriai yra apmokyti kritiškai
vietų pasaulyje. Ir oras čia nuostabus. Taigi tai buvo
žvelgti į tam tikras situacijas ir bandyti pritaikyti
gyvenimo būdo nulemtas pasirinkimas.
skirtingus sprendimus, – toks darbas yra labai žmogiškas.
Noriu paklausti apie Jūsų karjerą. Kiek žinau, ji buvo
Automatizacija vystysis ir toliau, tačiau darbai,
susijusi su žmogiškųjų išteklių valdymu. Kada pirmą karkuriuose naudosite savo intelektą, stengsitės kurti
tą supratote, kad mėgstate šią sritį?
ir būti inovatyvūs, yra mažesniame pavojuje. RoboŽinote, niekada iš karto negalima suprasti, ar
tų technika gali labai tiksliai įvykdyti iš anksto nutau tikrai patinka tam tikras darbas, kol neįsivastatytas užduotis, tačiau sunku įsivaizduoti robotus
žiuoji, ir tai šiek tiek užtrunka. Baigęs universitetą pradėjau domėtis karjeros galimybėmis ir bandžiau nuspręsti, ką daryti toliau. Apie žmogiškuosius išteklius beveik nieko nežinojau, bet man tai pasirodė įdomu, nes šioje srityje buvo galima panaudoti ne tik žinias apie verslą, bet ir sugebėjimą bendrauti su žmonėmis.
Aš jau tada supratau, kad nesu tinkamas žmogus dirbti tam tikroje vienoje srityje, pavyzdžiui, buhalterijos. Žmogiškieji ištekliai man pasirodė įdomi
kelių skirtingų sričių kombinacija. Šį darbą įsimylėjau gana greitai – atrodo, dar tada, kai besimokydamas universitete pradėjau jį dirbti visą darbo dieną. Patiko ir tai, kad jau pradedant karjerą buvo galima dirbti sprendžiant gana sudėtingas problemas.
Šiuo metu gyvenate netoli Denverio, Colorado. Kodėl
nusprendėte ten persikelti?

Gintaras Baukus
dirbant kūrybinį darbą. Ar galite įsivaizduoti robotų
sukurtą reklamą, kuri griebtų už širdies? Jie to negali padaryti.
Kalbėjote apie inžineriją. O kokia situacija finansų sektoriuje – ar yra pavojaus, kad esami darbai gali būti automatizuoti?
Pirmiausia reikėtų atskirti finansus ir finansų
apskaitą. Manau, finansų apskaitos darbai gali
būti labiau automatizuoti. Apskaitoje yra daug pagal tam tikrą schemą besikartojančių procesų, kuriuos galbūt būtų įmanoma pagreitinti automatizuojant.
Finansuose yra naudojamas žmogiškasis faktorius, intuicija ir gebėjimas įvertinti tam tikras situacijas. Pavyzdžiui, ar turėtume pirkti kompaniją,
ar ne, kaip geriausia panaudoti kapitalą, kuris
bankas tinkamiausias ir t.t. Todėl finansų darbai,
mano nuomone, daug mažesniame pavojuje nei finansų apskaitos.
Daugelis žino, kad Jūs prisidėjote prie „Western Union”
(WU) atėjimo į Lietuvą. Gal girdėjote, kaip po atėjimo į
Lietuvą amerikiečiai vertina darbo kultūrą WU operacijų centre Vilniuje, ar jiems patinka lietuvių darbo stilius?
Kai WU priėmė sprendimą Lietuvoje įkurti operacijų centrą, niekas nežinojo, ko galima tikėtis. Jie
iš anksto pasitikėjo, kad lietuviai yra protingi,
sunkiai dirbantys žmonės. Aš manau, kad visi
amerikiečiai, kurie Lietuvoje gyveno ar ten turėjo
dažnai keliauti, taip pat tie, kuriems lietuvių atliktas
darbas buvo perduodamas, buvo ypač sužavėti.
Jiems patiko tai, kaip greitai darbuotojai išmoko atlikti pavestas užduotis. Darbai taip pat buvo atliekami gerai ir efektyviai, nedarant daug klaidų.
Didelį pliusą lietuviai gavo už tai, kad žymiai
prisidėjo prie darbo procesų tobulinimo, pasiūlė geresnių idėjų, – tai visus nustebino. Po kelerių metų
lietuviai užsitarnavo labai didelę pagarbą WU, ir tai
rodo kompanijos Lietuvoje plėtimosi tempas. Pirminė idėja buvo turėti iki 500 darbuotojų. Dabar ten
dirba daugiau kaip 1600 žmonių.
Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Algirdas Zailskas

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai
administracijai: administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Kiekvienas žmogus savęs kartais paklausia, ar tikrai
dirbu toje srityje, kurioje norėčiau. Ar Jums nebuvo kilę

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Be Jūsų nėra Mūsų

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” veikla visuomet sulaukia didelio visuomenės susidomėjimo.

Dainos Čyvienės nuotraukos

Organizacijos „Vaiko vartai į mokslą”
metinis veiklos pranešimas visuomenei
Vasario 12 d. Pasaulio lietuvių centro
(PLC) didžiojoje salėje buvo surengtas
metinis organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” (VVM) veiklos pranešimas.
asistiprinus kavute ir užkandžiais, apžiūrėjus salėje išdėstytus veiklos nuotraukomis papuoštus plakatus, susirinkusieji buvo
pakviesti užimti vietas. Valdybos narė
Ramunė Kubiliūtė pasveikino popietės
dalyvius, pastebėdama, kad tą dieną
kitoje PLC salėje vyksta Vaikų festivalis. Tai festivalis vaikams, kurių
tėvai ir seneliai jais rūpinasi, prasmingai juos užima, jais džiaugiasi ir
juos prižiūri. Deja, pasaulyje ir mūsų
brangioje Lietuvoje yra šeimų, kurioms reikia pagalbos, nes jos nepajėgia pasirūpinti savo vaikais. VVM
kaip tik remia pomokyklinius dienos
centrus Lietuvoje, kurie globoja ir
prižiūri vaikus iš rizikos šeimų. Centruose vaikai atlieka namų darbus,
žaidžia, daro rankdarbius. Jie ten išmoksta gerų įpročių ir įgūdžių. Centruose vykdomos organizacijos komisijos sukurtos charakterio ugdymo
programos. Pvz., Žemaičių Kalvarijos
centro „Vilties vėrinėliai” lankytojai
diskusijomis ir užsiėmimais įvairiuose būreliuose pagal amžių dalyvauja dviejose programose – prevencinėje programoje „D.R.A.S.A” (Drįsk
rūkalų, alkoholio ir svaigalų atsisakyti) bei SPARNAI (Socialinių problemų apžvalga ir įveika).
Šiemet rudenį sukaks 20 metų,
kai organizacijos inciatorės pradėjo
diskusijas, kad reikia rūpintis Lietuvoje mokyklas nelankančiais, apleistais
vaikais. Organizacija, formaliai įsteigta 1998 m., negalėtų gyvuoti iki šių dienų be savo narių ir rėmėjų. Vasario 12
d. popietės metu buvo pasveikintos
naujos organizacijos narės. O veiklos
variklis – tai valdybos ir tarybos nariai.
Apžvelgdama 2016 metų veiklą R.
Kubiliūtė priminė kelis įvykius, aprašytus popietei paruoštuose ir išdalintuose lapuose. Internetinė svetainė
sėkmingai buvo pervesta į naują serverį (adresas lieka: www.childgate.
org). Tai atliko naujas tinklalapio
administratorius Tomas Mackevičius

P

ir jam padėjusi Žibutė Pranckevičienė.
Čikagoje vyko labdaros „Derliaus pietūs” ir žiemos renginys „Atverkite
savo širdies duris”. Dalyvauta Pasaulio lietuvių centro kalėdinėje mugėje.
Organizacija rašė projektus ir
gavo paramos iš 2 fondų – 2016 m. įgyvendintam projektui, Lietuvių Fondo
(LF) remiamam „Lietuva – mano namai” ir 2017 m. Kazickų šeimos fondo
remiamam projektui, kuris bus įgyvendintas 2017 metais, kai vyks organizacijos rengiamas seminaras Kaune.
LF remiamo projekto sumanytoja ir
vykdytoja buvo organizacijos koordinatorė Lietuvoje Žydrūnė Liobikaitė.
Keturių remiamų centrų vaikai dalyvavo išvykoje Vilniuje, lankėsi Valdovų rūmuose, atliko įvairias užduotis
(kai kurie vaikai pirmą kartą lankė
savo krašto sostinę), o penktojo centro,

2016 metais Seserų vargdienių veikla
Marijampolėje pasikeitė, ir „Vaiko
vartai į mokslą” neberėmė ten anksčiau veikusio dienos centro/laikinosios
globos namų.
Salės ekrane matomas tarybos narės Dainos Čyvienės sumontuotas
skaidres pakeitė trumpas filmukas iš
VVM remiamo, seserų pranciškonių
vedamo „Žaliakalnio centro” Kaune,
kuriame vaikai dirba, žaidžia, šypsosi
ir atsako į filmuotojo klausimus apie jų
centrą. Tada trumpam buvo pereita
prie finansų.
2016 metais organizacija neteko rėmėjų, kurių atminimui organizacijai
aukojo šeimos nariai ir draugai. Tarybos narys Giedrius Šulnius pradėjo
trumpą finansinę ataskaitą, kviesdamas visus atsistoti ir tylos minute
juos pagerbti. Vienas šią žemę palikęs

dinatorės Teresės Landsbergienės ir jos
vyro Algimanto draugai ir giminės, aukoję jų 50 metų vedybų sukakties proga. Pasak G. Šulnio ir nuorodų išdalintuose lapuose, kuriuos paruošė iždininkė Vaida Armanavičiūtė, praėjusiais metais, nors buvo gražių iniciatyvų ir aukų, tačiau aukos organizacijai iš pavienių asmenų sumažėjo
daugiau nei 13,000 dol. Labai atsargiai
teko apsvarstyti skiriamą paramą kiekvienam remiamam centrui. 2016 metais
buvo išmokėta 62,552 dol. (eurais:
56,308), o 2017 m. paskirta proporcingai
mažiau – 54,250 dol. (eurais 49.042). Tikėtasi, kad rėmėjų aukos vėl pasivys
ankstesnių metų suaukotas sumas...
Valdybos narė Rita Venclovienė popietės dalyvius supažindino su keturiais jaunuoliais, kurie atstovavo šešiolikos asmenų grupei, besiruošian-

Tarybos narys Giedrius Šulnius pristatė finansinę ataskaitą.

Valdybos narė Rita Venclovienė papasakojo
apie šios vasaros planus.

2016 metų veiklą apžvelgė valdybos narė
Ramunė Kubiliūtė.

Vilniaus „Kryžiaus namų”, lankytojai
lankėsi Televizijos bokšte, prie kurio
1991 m. sausio 13 d. žuvo 13 žmonių, gynusių laisvą žodį ir Lietuvos laisvę.
Lapkričio mėn. savo viešnagės Čikagoje metu su valdybos ir tarybos narėmis susitiko ses. dr. Daiva Kuzmickaitė, kuri buvo viena pirmųjų organizacijos patarėjų kartu su Arvydu
Žygu. Jų patirtis socialinėje veikloje
Lietuvoje buvo be galo naudinga bei
reikalinga formuluojant organizacijos
siekius ir veiklą pirmaisiais gyvavimo
metais. Viešnia pasidalijo žiniomis
apie Kauno „Caritas” veiklą su rizikos
grupės šeimomis ir su šeimomis, kurios svarsto įvaikinti beglobius vaikus.

– tai a. a. Ernest Raskauskas, miręs
spalio mėn., buvęs ilgametis dosnus organizacijos rėmėjas. Paskutiniuoju
laiku dėmesį ir paramą jis ypač skyrė
centrui, įsteigtam Šateikiuose, jo tėvo
gimtinėje. Rėmėjų būrelių koordinatorės iš Cleveland (OH), Washington,
DC, Detroit (MI) ir Sunny Hills (FL) atsiuntė paramą iš šių vietovių; Clevelando aukotojai buvo dosnūs, net kai praėjusiais metais vyko vajus, o ne įprasti lėšų telkimo pietūs išsinešimui. Floridos golfininkai (FLO XVI turnyro dalyviai), Lietuvos vyčiai, Čikagos lietuvių moterų klubas, – praėjusiais metais visi buvo rėmėjai. Dosnūs buvo ir
Washington, DC, rėmėjų būrelio koor-

čiai vykti į Lietuvą 2017 m. vasarą savanoriauti organizacijos remiamuose centruose Vilniuje, Varėnoje, Šateikiuose ir Žemaičių Kalvarijoje. Tai
Danielius, Mantas, Marius ir Nojus. Ne
visi centrai veikia vasarą, ne visi gali
priimti savanorius, tad organizacija
yra dėkinga centrams, kurie gali tai padaryti. 2017 m. jauni savanoriai turi vadovavimo ir veiklos patirties įvairiose
organizacijose ir stovyklose, o dabar jie
yra ruošiami darbui su rizikos grupės
šeimų vaikais. Tai jau ketvirtoji didesnė savanorių grupė, kurią organizacija ruošia važiavimui į Lietuvą. Šį
kartą jų globėja bei palydovė Lietuvoje bus pedagogė Viktutė Siliūnienė.
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Muziejuje kaukėti ,,maironiukai” vijo žiemą
Atkelta iš 1 psl.

Kad ekskursijos nebūtų praėjusios veltui, mokiniai turėjo atsakyti į kai kuriuos klausimus
apie tai, ką jie muziejuje išgirdo ir
sužinojo. Pavyzdžiui, Vaikų muziejui skirtuose kambariuose mokiniai pateko patalpą, įrengtą kaip
Lietuvos kunigaikščių pilies menė,
kurioje galėjo patys pasijusti karžygiais ir kovotojais. Tačiau iš tos
menės ne taip lengva buvo išeiti.
Kiekvienas turėjo pasakyti slaptažodį. O tas slaptažodis buvo atsakymas į klausimą, kas yra Lietuvos herbas. Tą dieną žodis ,,Vytis” nuskambėjo keliasdešimt kartų ir vaikai jį tikrai įsidėmėjo.
Štai parodoje ,,No Home To Go To”
daugeliui pradinukų buvo sunku sugalvoti, ką reikėtų pasiimti, jeigu skubiai, per kokią valandą, tektų palikti
savo namus. Vieniems atrodė, kad
svarbiausia turėti pinigų, kitiems –
maisto ir vandens. Todėl vaikams
buvo įdomu pasižiūrėti, ką su savimi
pasiėmė lietuvių šeimos, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukdamos į Vakarus.
Muziejaus įkūrėjas ir prezidentas
Stanley Balzekas, sveikindamas būrį
mokinukų sakė: ,,Kasdien turite išmokti ką nors naujo. Ir viską, ką darote, stenkitės daryti bent šiek tiek geriau už kitus”.
Ką naujo išmoko trečiokai? R.
Ibianskienė jiems papasakojo, kad lietuviški Užgavėnių personažai – negražūs ir juokingi, nes tomis kaukėmis
pašiepiamos žmonių atstumiančios
savybės – plepumas, noras liežuvauti,

Nuo 2000 m. organizacija yra paruošusi
ir koordinavusi 76 asmenų keliones į
Lietuvą dirbti remiamuose centruose.
Kelionių išlaidas padengia patys savanoriai bei jų tėvai, o organizacija užmezga ryšius su centrais, kuriuose jie
dirbs.
Pomokyklinių centrų svarbą nuoširdžiai patvirtino ekspromtu apie tai
pakviesta kalbėti popietės dalyvė Daiva Piščikaitė. Ji minėjo, kad apie centrą Žemaičių Kalvarijoje išgirdo prieš
kelis metus, kai to centro programų vadovė Jolanta Virbickienė lankėsi Lemonte ir surengtoje popietėje kalbėjo
apie Lietuvos kaimo vaikus, rizikos
grupės šeimų vaikus. Po to viešnagių
Lietuvoje metu Daiva ne kartą lankėsi „Vilties vėrinėliuose”, bendravo su
centrų lankytojais bei vadovėmis ir įsitikino, kad tokie centrai atlieka labai
svarbią rolę vaikų auklėjime.
Popietei einant į pabaigą viena
dalyvė paklausė apie organizacijos valdybos narės R. Kubiliūtės ir koordinatorės Lietuvoje Žydrūnės Liobikaitės
2016 m. pavasarį aplankytą centrą,
naujausiai pradėjusį veikti Rukloje,
apie vietovę ir centro lankytojus. Buvo
patvirtinta, kad visi lankytojai yra
Lietuvos vaikai, Lietuvos ateitis, kuriems reikia mūsų paramos bei pagalbos. Mažas centras tvarkingai veikia.
Popietės dalyviams buvo padėkota už dalyvavimą ir palaikymą. Tuo ir
baigėsi dar vieni veiklos metai ir jų
ataskaita.
„Vaiko vartai į mokslą” info

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusios kaukių gamybos pamokos akimirkos.
perdėtas smalsumas ir kt. Ir dar, kad senovėje lietuviai kaukes kūrė iš medžio,
šiaudų, samanų ar anglies. O šiais laikais kaukę nebūtina drožti iš medžio.
Ją galima pagaminti iš vieno galono

talpos plastikinio indo, dekoruojant audinio ir kailio gabalėliais, siūlais,
plunksnomis ir dar kuo tik sumanius.
Užgavėnių kaukes kuriančių vaikų fantazijai nebuvo ribų. Mažieji me-

V. Petrauskienės nuotr.
nininkai įsidėmėjo ir antrąjį S. Balzeko pamokymą apie tai, kad viską, ką
darai, reikia daryti geriau už kitus. Todėl ir kaukės išėjo viena už kitą gražesnės.

Geriausias ČLKL ketvertas žengia koja kojon
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Prieš savaitę Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) čempionate sužaistos net
septynerios rungtynės, po kurių pirmaujančių komandų ketvertas žengia
koja kojon.
o dar vienos, 12-osios pergalės,
ČLKL lyderių poziciją išsaugojo
praėjusio sezono čempionai
„Juodkrantės” krepšininkai, po 11
kartų šiame sezone laimėjo „Radviliškio” ir „Lituanicos” komandos, o 10
pergalių iškovojo „Švyturio” krepšininkai.
Po skaudaus smūgio praėjusio
turo rungtynėse rungtyniaujant su
,,Švyturiu” (68:79), čempionų titulą ginantys ,,Juodkrantės” krepšininkai
su kaupu išliejo savo sportinį pyktį
rungtyniaudami su ,,Lietuvos” komanda, kurią įveikė 29-ių taškų skirtumu – 74:45. Net 31 tašką nugalėtojams
pelnė Paulius Otruškevičius.
Didelio susidomėjimo sulaukė
ČLKL senbuvių ,,Radviliškio” ir ,,Švyturio” komandų dvikova, kurioje neįtikėtinai lengvą pergalę, rezultatu
82:61 šventė saldžiai atsilyginusi ,,Radviliškio” komanda. Pirmojo rato rungtynėse ji tiems patiems varžovams nusileido net 60:96. Nugalėtojams 26 taškus pelnė Andrius Petkūnas, 23 – Jo-
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seph Petrusič.
Dar viena stipriausio pirmojo ketverto komanda – ,,Lituanica” rezultatu
81:65 įrodė savo pranašumą rungtyniaudama su „Stumbro” krepšininkais.
Dvejomis pergalėmis savo sąskaitą papildė „Lietkabelio” krepšininkai.
Jų ,,aukomis” tapo ČLKL debiutantės
„Vyneros” ir „Kauno” komandos. Pirmuosius varžovus panevėžiečiai nugalėjo rezultatu 77:51, o antruosius, po
atkaklios kovos, įveikė 68:59.
Vos vieną pergalę šiame debiutiniame sezone iškovoję ,,Kauno” krepšininkai buvo visiškai netoli nuo antrosios pergalės, tačiau, po pratęsimo,
rezultatu 80:84 turėjo pripažinti ,,Jaunimo” komandos pranašumą. Į šią
pergalę jaunuosius ,,Lituanicos” krepšinio Akademijos krepšininkus vedė 30
taškų surinkęs Robertas Syčius.
Turnyrinės lentelės kaimynų –
,,Lietavos” ir ,,Vyneros” komandų dvikovoje vos dviem taškais – 80:78 stipresni buvo ,,Vyneros” krepšininkai, kurių pergalę lėmė itin sėkmingai sužaistas pirmasis rungtynių kėlinys
(28:8).

Pusfinaliuose: ,,Panevėžys” –
,,Alytus” ir „Arka” – ,,Kaunas”
ČLKL senjorų varžybose sužaistos
ketvirtfinalio rungtynės, po kurių paaiškėjo pusfinalių dalyviai. Vienas iš
jų – reguliaraus sezono nugalėtojas

„Alytus” į stipriausių komandų ketvertą pateko be kovos, laimėjęs ČLKL
senjorų reguliaraus sezono varžybas.
Nesunkiai kelią į pusfinalį prasimušė „Arkos” ir „Kauno” krepšininkai, kuriu pergalės prieš varžovus
niekam nekėlė abejonių. „Arka” dukart, rezultatu 65:38 ir 59:51 nugalėjo
„Savas LT” penketuką, o ČLKL debiutantė ,,Kauno” komanda – 57:27 ir 44:33
– nepaliko vilčių „Vyčio” komandai.
Ketvirtasis pusfinalio dalyvis paaiškėjo po žymiai atkaklesnės kovos.
„Panevėžio” krepšininkai pirmose ketvirtfinalio rungtynėse, rezultatu 60:49
nugalėjo „Ąžuolo” komandą, tačiau
minimalia persvara pralaimėjo antrąjį
susitikimą – 55:56. Vis dėlto, suskaičiavus dviejų susitikimų taškų santykį, į stipriausių komandų ketvertą
prasimušė „Panevėžys”.

ČLKL turnyrinė lentelė

(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):
1. ,,Juodkrantė”
2. ,,Radviliškis”
3. ,,Lituanica”
4. ,,Švyturys”
5. ,,Stumbras”
6. ,,Jaunimas”
7. ,,Lietkabelis”
8. ,,Lietava”
9. ,,Vynera”
10. ,,Kaunas”

12
11
11
10
7
7
6
2
2
1

2
4
2
2
8
5
8
14
11
12
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Meru kaimo vaikai siunčia linkėjimų ,,Draugo” skaitytojams.

Monika Juodeškaitė su savo auklėtiniais.

Į Tanzaniją – savanoriauti
MONIKA JUODEŠKAITĖ
veiki mieli „Draugo” skaitytojai. Mano vardą Jūs
tikriausiai įsiminėte iš mano rašinių apie sportą, nes esu „Draugo” žurnalistė bei lengvaatletė. Nuo šiandien su Jumis dalinsiuosi įspūdžiais iš
gyvenimo Afrikoje, Tanzanijoje. Vos prieš keletą mėnesių nusprendžiau savo gyvenime padaryti drastiškų
permainų, kurios dovanotų džiaugsmą ir meilę
tiems, kuriems to labiausiai reikia. Galvoje ir širdyje visuomet kirbėjo mintys apie Afrikos žemyno gyventojus ir jų vargingą ir sudėtingą gyvenimą, į kurį
jie žvelgia su šypsena. Todėl pasiryžau trims mėnesiams išvykti savanoriauti į Tanzaniją ir ten padėti mokyklose, vaikų namuose bei sunkiai besiverčiančiose bendruomenėse. Tikiuosi kelionės pabaigoje
ne tik būti padovanojusi gausybę šypsenų ir džiaugsmo šalies gyventojams, bet ir atskleidusi jų stiprybės
paslaptis.

S

Tipiškas kaimelio namas.

Susipažinkime su Tanzanija
Tanzanija – taiki valstybė, įsikūrusi Rytų Afrikoje, kurioje gyvena beveik 52 milijonai žmonių.
Nuo pat šios valstybės nepriklausomybės pradžios
čia vyravo taika. Svarbiausia to priežastis – genčių
gausumas ir jų sugebėjimas taikiai sugyventi.
Šiandien šalyje vis dar gyvuoja apie 125 etnines gentis, puoselėjančias skirtingas tradicijas, taisykles bei
kalbas. Visas gentis vienija šalies vyriausybė, įsikūrusi valstybės sostinėje Dodomoje. Dabartinis Tan-

Sutikti kelyje žirafą – įprastas reiškinys.

zanijos prezidentas yra John Pombe Magufuli. Nacionalinė kalba – swahili, kuria yra dėstoma mokyklose bei universitetuose. Gentys vidaus bendravime vartoja savo kalbas. Šalyje išpažįstamos ir kelios religijos. Daugiau nei 60 proc. gyventojų yra
krikščionys, apie 35 proc. išpažįsta islamą, o likusieji
vis dar yra pagonys, dažniausiai garbinantys kalnus
bei ugnikalnius.
Klimatas šioje valstybėje – įvairus ir dėl kalnuotos šalies teritorijos gali smarkiai kisti vos kas
100 kilometrų. Pvz., Meru kalno papėdėje, kur aš esu
apsistojusi, lietaus netrūksta, temperatūra vyrauja
20–30 laipsnių šilumos, vandeniu aprūpina šaltiniai,
bėgantys iš kalno, ir jo užtenka ne tik žmonėms, bet
ir gyvuliams. Šiame regione lietaus sezonas prasideda kovo mėnesį ir tęsiasi iki gegužės pabaigos. O
vos už 100 kilometrų į vakarus, netoli Longido kalno įsikūrusiuose kaimuose, sausra yra labai didelė
problema. Čia lietaus žmonės kartais nesulaukia ištisus penketą mėnesių ir turi tik du vandens šaltinius – kalno upę bei gręžinį. Jais dalijasi ne tik regiono gyventojai, bet ir gyvūnai. Didžiausio Tanzanijos kalno Kilimandžaro (siekiančio 5,895 metrų) regionas yra apaugęs miškais ir yra žalias. Šios valstybės teritorijoje taip pat yra trys didžiausi Afrikos
ežerai – Victoria, Nyasa ir Tanganykia. Šalis taip pat
gali džiaugtis net 800 km besidriekiančia Indijos vandenyno pakrante bei trimis turistų pamėgtomis sa-

M. Juodeškaitės nuotraukos
lomis – Zanzibar, Pemba ir Mafia.
Dėl skirtingo reljefo ir klimato vyrauja ir skirtinga augalija bei gyvūnija. Regionuose, kur pakanka
drėgmės, žmonės verčiasi žemdirbyste. Augina įvairius vaisius, daržoves bei grūdus, tuo tarpu sausieji regionai garsūs riešutų bei ryžių produkcija, čia
dažniausiai verčiamasi gyvulininkyste.
Šalyje veikia net 16 regioninių parkų bei keletas
draustinių, kuriuose saugomi įvairių rūšių egzotiški
gyvūnai. Man pačiai keliaujant po Masai genties valdas teko susidurti su žirafų šeimyna bei keliais zebrais ir gazelėmis.

Didžiosios šalies problemos
Ne paslaptis, kad Afrikoje žmonės gyvena vargingai, čia didelis mirtingumas, yra daug kitų socialinių problemų. „UNICEF” statistikos duomenimis, net 82 proc. Tanzanijos gyventojų badauja, o 74
proc. vaikų gyvena dideliame nepritekliuje. Dėl
bado net 42 proc. Tanzanijos mažylių neišsivysto arba
neišgyvena. Švarus vanduo ir sanitarija yra ne ką
menkesnis iššūkis. Net 23 milijonai Tanzanijos gyventojų neturi geriamo vandens, o pagrindinis šalies
vandens telkinys, Katuma upė, sparčiai sausėja dėl
klimato kaitos. Gyventojus aprūpinti vandens gręžiniais kainuoja didelius pinigus, todėl vyriausybė
juos įrengia tik svarbiausiuose šalies rajonuose.
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Net 44 milijonai tanzaniečių gyvena nesanitarinėmis sąlygomis, todėl
dažnos viduriavimo ligos, dėl kurių
kasmet miršta net 4000 Tanzanijos
vaikų. Švietimo sistema šioje valstybėje taip pat nėra gerai išvystyta. Čia
vienas iš trijų šalies atžalų yra beraštis. Dažniausiai tai būna mergaitės,
nes dauguma šalies genčių vis dar
gyvena pagal senas taisykles, kad moteris yra tik žmona ir vaikų motina.
Nors pastaruoju metu kuriama vis
daugiau naujų mokyklų, jose trūksta
knygų, mokymo priemonių bei išsilavinusių mokytojų. Vyriausybė neišgali
visiems vaikams suteikti išsilavinimo,
todėl atranka mokyklose yra labai didelė. Tik gabiausi mokiniai patenka į
vidurines mokyklas. Vaiką išleisti į
privačią mokyklą, kurioje suteikiamos
geros gyvenimo sąlygos, maitinimas ir
kokybiškas išsilavinimas, kainuoja
nemažus pinigus, apie 700–1000 dolerių
per metus. Ši suma net vidutinės klasės tanzaniečiui nėra prieinama.

Svetingumas
Tanzanijos kaimeliuose sutiksite
svetingų ir šiltų žmonių, kurie pasveikins jus atvykus ir pakvies puodelio afrikietiškos „chai” arbatos. Nesvarbu, kad juos spaudžia nepriteklius,
jie mielai pasidalins tuo, ką turi, ne tik
su kaimynais, bet ir svečiais. Kiek
kitokia situacija didžiuosiuose miestuose. Jei esate baltieji, savo pinigines
ir kitus asmeninius daiktus laikykite
arti savęs ir apsipirkdamas būkite pasiruošęs pakloti dvigubai daugiau pinigų. Išties Afrikos gyventojams baltasis vis dar asocijuojasi su turtais, todėl vos jį pamatę jie stengiasi juo pasinaudoti. Visiems tiems, kurie ateityje
planuoja aplankyti šį žemyną, patariu
nepagailėti pinigų gidui, kuris jums
padės įsilieti į aplinką ir paaiškins, kokia yra šalies kultūra ir rinkos kainos.

Savanorystė

Tanzanija – varginga, bet taiki ir svetinga šalis.
viau susidaryti įspūdį, pasakysiu, kad
aš per savaitę maistui išleidžiu apie 10
dolerių, už kuriuos galiu įsigyti gausybę šviežių produktų. Kavinėje didelė porcija pietų kainuoja apie 1–2 dolerius. Kiek kitokia situacija yra paslaugų sektoriuje. Visos pramogos ir
paslaugos, skirtos turistams, gali kainuoti nemažus pinigus. Valstybė pramogų sektorių yra apkrovusi dideliais mokesčiais, nes naudojasi galimybe pasipelnyti iš turistų. Užlipti į Kilimandžaro kalną jums gali kainuoti
nuo 2000 iki 5000 dolerių, priklausomai
nuo kelionės trukmės ir pasirinkto
maršruto. Netgi norėdamas pasivaikščioti prie ežerų, pamatyti krioklius ar aplankyti gentis, būsite pri-

verstas mokėti. Jau nekalbant apie
tokias turistines pramogas kaip safari, kavos turus ir turistinius žygius, kurie nuo šių metų kainuoja dar brangiau.
Norint sumažinti rezervatų lankomumą ir taip apsaugoti gamtą bei
joje gyvenančią gyvūniją, daugumos
nacionalinių parkų lankymas buvo
pabrangintas beveik 100 dolerių. Todėl
šiandien safari malonumas Tanzanijoje jums gali atsieiti nuo 600 iki 800 dolerių. Viešbučiai ir svečių namai, skirti užsienio klientams, taip pat kainuoja nemenkas sumas (60–300 dol. per
parą). Taigi jei planuojate paturistauti Tanzanijoje, santaupų turėkite nemažai.

Ekonomika
Tanzanija yra viena vargingiausių
valstybių pasaulyje, kur bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui
siekia vos 1,8 dolerio. Tai išties liūdna
statistika, žinant, jog šalis turi daug
gamtos turtų (čia randamas ir brangakmenis tanzanitas). Šalies ekonomika yra grįsta žemės ūkiu, kuris
šiomis dienomis skatina ekonominį
augimą. Produkcija yra pigi. Maisto,
namų bei higienos prekės čia kainuoja menkus pinigus. Kad būtų leng-
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Valentino dienos proga vaikų skruostelius papuošė širdutės.

Liūdniausia tai, kad savanorystė
Afrikoje, kaip ir turizmas, vis dažniau tampa būdu pasipelnyti. Ieškodama tinkamos organizacijos, kuri
sudarytų palankias sąlygas savanoriauti Afrikoje, susidūriau su finansiniais iššūkiais. Savanoriauti didelėse
ir gerai pasaulyje žinomose organizacijose, tokiose kaip „UNICEF”, „UN”,
„Salvation Army”, „Save the Child”,
„Red Cross” ir kitose, yra įmanoma,
tik jei turi medicinos mokslų diplomą
arba dviejų ir daugiau metų patirtį savanoriaujant trečiosiose ar stichinių
nelaimių ištiktose valstybėse. Aš savo
gyvenimo aprašymą ir laišką dėl savanorystės išsiunčiau visoms didelėms labdaros organizacijoms, tačiau
atsako nesulaukiau arba jis buvo neigiamas. Pasirodo, šios organizacijos ieško tik donorų, kurie aukotų pinigus, o
darbo jėga ir noras padėti žmonėms
jiems nėra reikalinga. Pradėjus dairytis
tarp mažesnių organizacijų, pasipylė
turistinio tipo įmonės, kurios žmonėms suteikia galimybę pakeliauti po
Afrikos šalis, papramogauti bei padėti jos gyventojams. Tokio tipo organizacijos, suteikiančios būstą, maitinimą
ir reikiamą pagalbą savanorystei, kainavo nuo 2000 iki 5000 per mėnesį, neskaičiuojant kelionės išlaidų. Man mokėti už savo norą padėti kitiems buvo
nepriimtina, todėl paieškas tęsiau peržiūrėdama net pačias mažiausias pagalbos organizacijas.
Iš gausybės pasiūlymų liko tik
keletas organizacijų, kuriose savanoriavimas nekainavo. Pačiam reikėjo
pasirūpinti bilietais, gyvenimu bei
maitinimu, o pati organizacija suteikė
galimybę savanoriauti įvairiose visuomenės srityse – nuo švietimo iki
ekosistemos puoselėjimo. Galiausiai
apsistojau ties „NETHO – New Tremendous Hope Organization”, kuri
suteikia galimybę padėti mokyklose,
vaikų namuose, ekosistemoje bei bendruomenėse. Esu be galo patenkinta,
o svarbiausia – turiu galimybę nuveikti daug didelių ir kilnių darbų.
Savo dienoraštį iš Tanzanijos pradėjau būtent šiomis temomis, norėdama suteikti pradinės informacijos
tiems skaitytojams, kurie susigundys apsilankyti ar net padirbėti Afrikoje. Žinant, ko galima tikėtis ir su
kokiais sunkumais teks susidurti,
sprendimus priimti visuomet yra lengviau.
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Viskas gerai, jei „brolis namuose”
Savanoriai radistai kovoje už Lietuvos laisvę
Nepanaudojant šaunamųjų ginklų, Lietuvos
nepriklausomybė buvo atkovota kitomis, sakyčiau,
taikingomis, priemonėmis. Vakarų pasaulio spaudoje ta kova buvo pavadinta „dainuojanti revoliucija”. To, žinoma, neužteko. Paul Goble, tuo metu
buvęs JAV Valstybės departamento specialistas Lietuvos reikalams, savo straipsnyje aprašo, kaip
Lietuvos radistai (Lietuvoje jie vadinami radijo mėgėjai – trumpabangininkai. Red.) tą kovą vedė savo
priemonėmis („Eurasia Daily Monitor”, Vol. 13, Issue 123, 2016 m. liepos 8 d.). Rašinyje yra išvardinta
dvylika Lietuvos radistų, kurie tapo Lietuvos laisvės balsu pasaulyje. Dvylika trumpųjų radijo bangų operatorių buvo pagerbti Lietuvos ambasadoje
JAV 2016 m. birželio 29 d.
Minėtame straipsnyje rašoma, kad Lietuvos radistų pastangas Amerikoje derino Rimas Pauliukonis, dirbantis Boston, MA. Jam talkino Vidas Vyšniauskas iš Detroit. Pasisekė susisiekti su Rimu Pauliukoniu ir apie visa tai daugiau pasikalbėti.
radžioje norėčiau pabrėžti, kad čia minimi įvykiai vyko prieš 25-erius metus. Bandysiu, kiek
atmintis leidžia, juos aprašyti. Sakyčiau, kad
beveik viskas, kas liečia mūsų, radijo mėgėjų, veiklą, buvo labai neorganizuota. Nepamenu, kad mane
kas nors būtų paskyręs derinti veiklą. Dalyvaudamas
radijo pokalbiuose ir turėdamas pažinčių (tiek čia,
tiek Lietuvoje), reikalui esant, pradėjau tokį darbą.
Vidas Vyšniauskas yra iš Floridos, ne Detroito.

P

Lietuva paskelbė Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11
d., o pagerbti radistai susiorganizavo tik po kitais metais
sausio 13 d. įvykusių žudynių Vilniuje. Ar gerai supratau?
Ne visai, bet pirma reikėtų trumpai paaiškinti,
kas yra tie radistai, plačiau žinomi kaip radijo mėgėjai („amateur radio operators” arba „hams”).
Norint tapti radijo mėgėju reikia išlaikyti valdžios nustatytą egzaminą. Išlaikius egzaminą asmuo
gauna leidimą, įgaliojantį jį dirbti – transliuoti valdžios nustatytuose radijo bangų dažnumuose ir taisyti radijo siųstuvą, turintį ne daugiau kaip 1500 vatų
galingumo (JAV). Kai kurios kitos valstybės riboja
galingumą iki 1000 vatų. Radijo bangų dažnumai, leistini radijo mėgėjui, yra išdalinti per visą radijo bangų spektrą. Pasirinkdamas atitinkamą dažnumą susidariusiomis radijo bangų sklidimo sąlygomis radijo mėgėjas gali susikalbėti su visu pasauliu, net ir
nenaudodamas viso galingumo.
Man iš Naujosios Anglijos buvo galima kalbėtis
ne tik su Lietuva, bet ir kitoje pasaulio pusėje gyvenančiais australiečiais. Taip pat įstatymų nesilaikantis mėgėjas gali suardyti-užblokuoti radijo bangas net ir kitoje pasaulio pusėje (pvz., Sovietai blokavo „Amerikos balsą”). Jie privalo laikytis etikos
ir radijo mėgėjų nuostatų ar rizikuoti leidimą prarasti.
Grįžtant prie jų veiklos – Lietuvoje radijo mėgėjai buvo aktyvūs dar Nepriklausomybės laikais,
nuo 1927 metų (radijo amžiaus pradžios). Sovietų okupacijos metais, nuo 1940 iki 1954 m., jų veikla buvo
uždrausta. 1954 m. sovietai Lietuvoje pradėjo radijo mėgėjams išduoti leidimus. Pradžioje juos gaudavo
tik patikimi asmenys, rusai bei stribai. Truputį vėliau leidimus išduodavo ir lietuviams, kurie neturėjo
užsienyje giminių. Nors jie turėjo naudoti sovietinius
stočių šaukinius, lietuviai radijo mėgėjai pradėjo aktyviai dalyvauti tarptautinėse radijo mėgėjų rungtynėse, laimėdavo premijas ir buvo gerai žinomi pasaulinėje radijo mėgėjų organizacijoje kaip lietuviai,
o ne kaip sovietai.
M. Gorbačiovui „atleidus vadeles”, pabaigoje devintojo dešimtmečio, veikla dar pagyvėjo, ypač ryšiais su užsienyje gyvenančiais lietuviais, radijo mėgėjais. Šiaulių klubo stoties LY2ZZ iniciatyva 1988 m.
buvo sudarytas 70–80 asmenų lietuvių mėgėjų sąrašas. Jame tilpo mėgėjai iš JAV, Kanados, Lietuvos,

Radijo mėgėjas Rimas Pauliukonis: ,,Pasiruošęs transliuoti”.
Anglijos, Vokietijos, Izraelio ir net trys iš Pietų Amerikos (vienas jų buvo kun. dr. A. F. Bendoraitis).
1989 m. Naujosios Anglijos mėgėjai suorganizavo
pokalbį su Lietuva Putnam, CT, vykusioje Naujosios
Anglijos lietuvių susiartinimo šventėje. Buvo aprašyta „Drauge” (1989. VIII. 3.).
Tais pačiais metais Čikagoje esantys mėgėjai parūpino radijo aparatūrą per Atlantą plaukiantiems
trims lietuvių burlaiviams „Lietuvai”, „Audrai” ir
„Dailei”, atliekantiems istorinę kelionę. Taip pat jie
palaikė su laivų įgulomis radijo ryšį ir jų koordinates
Atlante iliustruodavo žemėlapiu „Draugo” puslapiuose bei žemėlapiuose, esančiuose Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, ir Marquette Parke.
Čikagoje esantys mėgėjai, prisijungę prie „Lithuanian Hotline”, užmezgė ryšius su vietine žiniasklaida (WGN Ch. 9) ir įgavo jų pasitikėjimą. Reikalui esant, 1991 metais sausio 12 dieną, tragiškas žinias, ką tik gautas iš Lietuvos, jie spėjo paskelbti
klausytojams tuoj pat – vakaro laidoje.
Taigi 1991 m. sausio 12-oji lietuvių radijo mėgėjų
veiklą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje rado gan gyvą,
ir jiems atskiro paraginimo įsijungti į Lietuvos
laisvinimo darbą nereikėjo.
Kaip į šią radistų vedamą kovą įsitraukėte? Ką konkrečiai teko daryti?
Kaip anksčiau minėjau, mūsų veikla buvo organizuota labai neorganizuotai. Sakyčiau, kad atsiradęs tinkamoje vietoje tinkamu laiku, su radijo
mėgėjais pradėjau koordinacinį darbą.
Neatsimenu detaliai, kas konkrečiai buvo reikalaujama. Atsimenu, kad mes visi (Vidas ir dar 5–6
kiti) palaikėme ryšius su Lietuvos radijo mėgėjais
ir informuodavome Lietuvos atstovybę Washingtone.
Kokie momentai atmintyje išliko kaip nepakartojami
bei džiaugsmingi?
Iš visų trys dar ir šiandien atmintyje yra ryškūs.
Pirmas, tai atstovybės Washingtone informavimas
dėl prof. Vytauto Landsbergio padėties: ar suimtas,
ar ne? Tai vykdyti gavome slapyvardžius ir Atstovybės telefono numerį, kuris veikė dieną ir naktį. Slapyvardžius atvežė patikimi asmenys, ką tik grįžę iš
Lietuvos. Prof. Landsbergio slapyvardis buvo „brolis”, o Parlamento rūmai – „namai”. Susisiekę su Parlamento stotimi klausėme: ar brolis namie? Jei
taip, tuojau skambinome ir informavome Atstovybę.

Asmeninio archyvo nuotr.
Antras, tai telefoninių ryšių palaikymas Sovietų
Sąjungai nukirtus užsienio telefono liniją į užsienį.
Lietuvoje telefonai veikė, bet nebuvo galima susisiekti su užsieniu. Užsienio telefoninis susisiekimas
ėjo per Maskvą, ir jį Sovietai nukirto. Tuo laiku Amerikoje buvo lietuvių, iš Lietuvos atvažiavusių gydytis.
Buvo svarbu jų giminėms pranešti apie ligonio
sveikatos būklę. Mes tą spragą užpildėme naudodami
radijo bangas, ir tuo būdu aplenkėme Maskvą ir kompensavome užsienio linijos uždarymą. Informaciją
siuntėme tiesiai į Lietuvą.
Giminė, norėdama informaciją perduoti Lietuvai, susisiekdavo su radijo mėgėju, kuris informaciją (telefono numerį Lietuvoje ir atitinkamą diagnozę bei vardą) užsirašydavo ir palankiu radijo
bangų sklidimo laiku pašaukdavo mėgėją Lietuvoje. Mėgėjas Lietuvoje mielai sutikdavo paskambinti nurodytu numeriu ir perduoti informaciją bei gauti atsakymą, kurį perduodavo giminėms Amerikoje.
Buvo įvykių, kai viskas buvo atlikta per vieną susisiekimą. Pamenu, man skambino žmogus iš Čikagos ir klausė, ar aš dar turiu ryšį su Lietuva. Gavęs teigiamą atsakymą perdavė informaciją, kurią
radijo bangomis siunčiau į Lietuvą. Mėgėjas Lietuvoje prašė manęs truputį palaukti, kol jis paskambins nurodytu numeriu. Gavęs atsakymą mane pašaukė ir perdavė atsakymą. Aš nuėjau prie telefono
ir perdaviau informaciją čikagiškiui. Tas viskas užtruko 10–15 minučių.
Trečias, tai Bostono bendruomenės informavimas apie Lietuvos plebiscito rezultatus, kuriuos gavau radijo bangomis praėjus vos 2–3 valandoms. Šeima ruošėsi kelionei į Bostoną, kur vaikai dalyvavo
meninėje programoje. Prieš išvažiuojant nubėgau
trumpam prie radijo aparatūros ir pavyko susisiekti su mėgėju Lietuvoje. Paklausiau jo, ar yra skelbiami plebiscito rezultatai. Jis atsakė, kad ką tik dabar pradėjo rodyti per televiziją pagal skirtingus rajonus. Prašiau juos man perduoti, ir juos užsirašęs
skubėjau į minėjimą Bostone. Prieš minėjimui
prasidedant, man padavė mikrofoną, ir dalyviai
sužinojo, kad Lietuva lemtingai nubalsavo išeiti iš
Sovietų Sąjungos. Tai, berods, buvo pirmoji Amerikoje lietuvių bendruomenė, kuri gavo šią džiugią
žinią.
Kokie buvo Jūsų ryšiai su Vidu Vyšniausku?
Su Vidu dažnai teko kalbėtis. Jis, gyvendamas
Floridoje, turėjo palankesnes radijo bangų sąlygas
Lietuvos kryptimi negu aš, gyvendamas Naujojoje

DRAUGAS
Anglijoje. Jo signalai nekirto Auroros žiedo, kuris paveikdavo radijo signalo stiprumą ir kokybę.
Kokie santykiai buvo su Lietuvos radistais? Ar Jums buvo skirtas vienas ryšininkas? Ar buvo reikalas patikrinti to ryšininko
tapatybę? Spėju, kad tokiuose reikaluose gali
būti šantažo ar kokių provokacijų?
Su Lietuvos radijo mėgėjais didelio skirtumo santykiuose, kiek prisimenu, nepastebėjau. Mes visi pasisaugojome kalbėdami, nes nežinojome,
kas klausosi. Kiek pamenu, ryšininkų
nebuvo, bent man nebuvo skirta. Pagrindinė procedūra buvo pašaukti žinomą radijo mėgėją Lietuvoje ir pasidalinti žiniomis. Išimtis buvo, kai buvo
kalbamasi su Parlamento stotimi ir teiraujamasi apie prof. Landsbergį.
Tarp kitko, čia noriu paminėti
amerikiečių radijo mėgėjų labai svarbią veiklą. Kadangi lietuviai mėgėjai
jiems nebuvo svetimi, jie, pamatę pavojų lietuviams mėgėjams, esantiems
rusų kariuomenės apsuptame Parlamente, nutarė jiems padėti. Trys stipraus galingumo, konkursams suprojektuotos radijo mėgėjų stotys apsiėmė
budėti nustatytame dažnume dieną ir
naktį. Jei kas kitas bandydavo tą dažnumą užimti, jį mandagiai paprašydavo pasitraukti, informuodami, jog čia
yra ypatinga situacija, reikalaujanti netrukdymo. Dėl radijo bangų iš Lietuvos
sklidimo problemų tos trys stotys (kiek
pamenu) veikė Rytų pakrantėje, vienoje vidurvakarių valstijoje ir Kalifornijoje. Kai iš Lietuvos radijo bangų
sklidimas susilpnėdavo rytuose, sustiprėdavo vakaruose. Taip nuolatinis
budėjimas buvo garantuotas.
Kadangi tai darydami jie pažeidė
vieną radijo mėgėjų svarbų įstatymą,
kuris neleidžia dažnio užimti (pirmas
asmuo pasirinkęs dažnį jį valdo, ir
niekas neturi teisės jo nuvyti), jie susilaukė stiprios kritikos. Todėl jie matė
reikalą radijo mėgėjų pagrindiniame
žurnale „QST” pasiaiškinti. Pasiaiškinimo pagrindinis punktas buvo – kad
susiklosčiusiomis sąlygomis jie jautė
kraujo praliejimo galimybę ir dėl to jų
sprendimas buvo stebėti besivystančią
situaciją.
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Čia norėčiau paminėti mažai žinomą faktą, liečiantį radijo bangų sklidimą. Radijo bangų sklidimą tarp didesnių nuotolių ir ypač tarp žemynų lemia saulės taškų skaičius. Saulės taškų skaičiaus ciklas yra 11 metų. Taip
išėjo, kad 1988–1991 metais jis buvo
gana aukštas. Tai labai palengvino radijo bangų sklidimą tarp Amerikos ir
Lietuvos. Per visą parą bent vienas radijo mėgėjams leidžiamas dažnumas
veikė į Lietuvą, leisdamas sekti įvykius
visą parą. Šiais metais saulės taškų
skaičius yra labai žemas, ir visos paros
įvykių sekimas Lietuvoje būtų beveik
neįmanomas.
Ar Jūsų pastangomis domėjosi Lietuvos laisvės bylos organizacijos? Ar jos kuo
nors konkrečiai prisidėjo? Straipsnyje minima
Asta Banionis, JAV Lietuvių Bendruomenės
ryšininkė, esanti Washington, DC.
Iš esmės dirbau su LR atstovybe
Washingtone, su ten budinčiais asmenimis. Jei buvo kitų pasikalbėjimų, jų
neatsimenu.
Atkuriant Nepriklausomybę buvo spontaniškai susibūrusių Amerikos lietuvių grupių. Kokie santykiai buvo su jomis?
Atsimenu, kad porą kartų man
skambino dėl informacijos, kurią joms
suteikiau.
Po Krymo įvykių baiminamasi, kad Putinas drąsiau dairosi į Baltijos šalis. Ką patriotiškai nusiteikę radistai Lietuvoje ir išeivijoje gali jau dabar daryti, kad tokią grėsmę sumažinus?
Kalbantis su radijo mėgėjais šiomis dienomis jaučiu, kad ta baimė
yra. Jie man linksniuoja Putino-Trump
draugystę. Mano atsakymas jiems buvo
– per daug nepasitikėti vietine žiniasklaida. Paminėjau, kad čia dažnai
girdėti: jei žiniasklaidos neklausai,
esi neinformuotas, o jei klausai – esi
klaidingai informuotas.
Ačiū už įdomų pokalbį ir prisiminimus
apie įvykius prieš 25-erius metus.

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas

DAntŲ GYDYtOJAi

SKAUSMO GYDYMAS
DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei
kitų skausmų gydymas

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

AKiŲ liGOS

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

Skaitykime
Draugo fondą

www.draugofondas.org

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams
DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai – viena prenumerata!
Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie
Lietuvą: šalies žmones, politiką, kultūrą, istoriją,
meną, sportą, kulinariją ir kt.
www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh • www.facebook.com/DraugasNews

Rimas Siliūnas, gyvenantis Riverside, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį ir dosniai jį remiate.

Gintaras Karaitis, gyvenantis Union Pier, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuoširdus ačiū, kad
dosniai remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Tėvai marijonai, Plano IL, suprasdami nelengvą laikraščio finansinę padėtį, atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad dosniai remiate
mūsų laikraštį.

Korp! Giedra, mums rašo: „Kaip padėką už puikius skelbimus,
pranešant ‘Draugo’ skaitytojams apie Korp! Giedros rekolekcijas”, korporacija atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Dėkojame
už gražius žodžius ir įvertinimą.

Genovaitė Plukas, gyvenanti Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai jį remiate.

Roma Kuprienė, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką
žodį išeivijoje.

Regina Smolinskienė, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Aldona Andrijonas, gyvenanti La Grange, IL, atsiuntė „Daugo” leidybos išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Irene Serapinas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skamba tarp
mūsų.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

L. Linkevičius iš JAV parvežė gerų žinių

D. Trump ignoruos korespondentų pietus

Vilnius (URM.lt) – Praėjusią savaitę Washingtone su oficialiu vizitu
lankėsi užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Jis susitiko su JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju Thomas Shannon, JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju Robert Work ir Prezidento Donald Trump vyresniąja patarėja strateginei komunikacijai Victoria Coates. Ministras taip pat dalyvavo diskusijose su nevyriausybinės organizacijos
„The Heritage Foundation” ekspertais.
„Iš Valstybės departamento ir Pentagono vadovybės bei Prezidento patarėjos gavome aiškią žinią dėl JAV nuoseklios paramos Lietuvai ir strateginių
ryšių su Lietuva tolimesnio stiprinimo”, – sakė ministras L. Linkevičius.
Valstybės sekretoriaus pavaduotojas T. Shannon Lietuvos ministrui

Washingtonas (LRT.lt) – JAV prezidentas Donald Trump dar labiau sustiprino savo nesantaiką su amerikiečių žiniasklaida, paskelbęs, kad nedalyvaus korespondentų pietuose. Išvakarėse buvo kilęs skandalas, kai į Baltuosius rūmus nebuvo įleisti kai kurių
žiniasklaidos priemonių korespondentai.
Praleisdamas balandžio 29 dieną
rengiamus korespondentų pietus D.
Trump sulaužo tradiciją, kai JAV prezidentas būna garbės svečias per nerūpestingą žurnalistų renginį, kuriame dalyvauja daugybė garsenybių.
Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA), nuo 1921 metų rengianti metinius pietus, per kuriuos
renkamos lėšos žurnalistų stipendijoms, pareiškė, kad renginys vis tiek
bus, kaip planuota. Pietūs „būdavo ir

perdavė Valstybės sekretoriaus R. Tillerson pasiryžimą toliau stiprinti draugiškus dviejų šalių santykius.
T. Shannon pažymėjo, kad Amerikai ryšiai su Lietuva yra labai svarbūs ne tik dėl istorinių saitų, bet ir dėl
bendrų tikslų stiprinant saugumą Europoje ir už jos ribų.
L. Linkevičius pabrėžė, kad Lietuvos ir JAV strateginėje partnerystėje svarbią vietą užima bendrai juntama atsakomybė už Europos saugumą
ir bendras siekis – atremti naujas grėsmes transatlantiniam saugumui.
Susitikimų metu L. Linkevičius
patvirtino Lietuvos įsipareigojimus
stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus bei atsparumą hibridinėms
grėsmėms, toliau kartu su JAV dalyvauti tarptautinėje koalicijoje prieš terorizmą ir „Islamo valstybę”.

bus Pirmosios (JAV Konstitucijos) pataisos (apie spaudos laisvę) minėjimas, atspindintis svarbų nepriklausomos naujienų žiniasklaidos vaidmenį sveikoje respublikoje”, ,,Twitter” paskyroje parašė WHCA prezidentas Jeff Mason.
Didžiosios JAV žiniasklaidos bendrovės pasmerkė nepriimtiną Baltųjų
rūmų elgesį ir „demokratijos idealų
įžeidimą”, kai administracija nusprendė neįleisti kai kurių organizacijų reporterių į kasdienę spaudos
konferenciją.
Konservatyviosios žiniasklaidos
organizacijos, tarp jų „Fox News”,
„One America News Network” ir
„Breitbart News” buvo leista dalyvauti, bet BBC, CNN, „The New York
Times”, „The Los Angeles Times” ir kitiems durys buvo užvertos.

Į Lietuvą atvyksta F. B. Hodges

D. Trump: „IS bus nušluota nuo žemės paviršiaus”

Vilnius (KAM info) – Kovo 1 d. Lietuvoje lankysis JAV sausumos pajėgų
Europoje vadas generolas leitenantas
Frederick „Ben” Hodges. Jis susitiks su
krašto apsaugos ministru Raimundu
Karobliu ir Lietuvos kariuomenės vadu
generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku.
Jie aptars saugumo situaciją regione, tolesnius planus dėl NATO atgrasymo priemonių įgyvendinimo Lietuvoje, NATO priešakinių pajėgų dislokavimo ir karinio rengimo klausimus.
Po susitikimo Vilniuje gen. ltn. F.
B. Hodges lankysis Rukloje (Jonavos
r.), kur susitiks su Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono vadovybe, Lietuvos kariais ir
bendrose pratybose dalyvaujančiais

Washingtonas (Diena.lt) – JAV
prezidentas Donald Trump pareiškė,
jog teroristinė organizacija „Islamo
valstybė” bus nušluota nuo žemės paviršiaus.
JAV Prezidento žodžiais, Jungtinės Valstijos privalo užtikrinti tinkamą savo išorinių sienų apsaugą, kad te-

JAV išstos iš JT Žmogaus teisių tarybos?
F. B. Hodges.

Wikimedia.org nuotr.

JAV rotacinių pajėgų kariais.
Šiuo metu mūsų šalyje kartu su
Lietuvos kariais treniruojasi per 120
JAV karių.

Lietuviai ,,karaliauja” Skandinavijos žiniasklaidoje
Vilnius (ELTA) – Trečdalyje Skandinavijos žiniasklaidos straipsnių apie
Lietuvą mūsų šalis minima neigiamame kontekste, daugiausia – pranešimuose kriminalų skiltyse, rodo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto atliktas tyrimas.
Analizuojant Danijos, Švedijos,
Norvegijos ir Suomijos pagrindinių interneto leidinių praėjusių metų sausio–spalio mėnesiais pasirodžiusius
įvairaus žanro pranešimus, atrinkta ir
išnagrinėta beveik 11 tūkst. straipsnių
apie Lietuvą ir lietuvius.
Daugiausiai apie Lietuvą rašyta
Danijos ir Švedijos naujienų laikraščiuose, o ketvirtadalyje visų pranešimų Lietuva ir lietuviai minėti nusikaltimų skiltyse.
Dauguma šių straipsnių susiję su
dviem įvykiais – Nerijaus Bilevičiaus,

nužudžiusio švedę Lisa Holm, ir Donato
Lukoševičiaus, kaltinamo 2011 metais
nužudžius sugyventinės Kristinos Sviglinskajos vaiką, bylomis. Kitose kriminalinėse žinutėse neigiamame kontekste minimi emigrantai iš Lietuvos.
Skandinavijos skaitmeninėje žiniasklaidoje apie Lietuvą buvo rašoma
ir tarp politikos, kultūros, sporto įvykių. Tiesa, tik 9 proc. tyrimui atrinktų
straipsnių apie Lietuvą skelbiama išsamiau nei tik minint Lietuvos vardą.
Politikos naujienose Lietuva dažniausiai buvo minima analizuojant
Rusijos keliamą grėsmę, pristatant
Lietuvą kaip partnerę, laisvę apgynusią šalį, taip pat – kaip ir galimą pavyzdį Gruzijai susidariusioje politinėje
situacijoje.
Tyrimo laikotarpis – 2016 m. sausio 1–spalio 31 d.

LAT pirmininkas ragina teisėją trauktis
Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo pirmininko
Rimvydo Norkaus teigimu, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras
Aidukas, kuris Specialiųjų tyrimų
tarnybos tyrime buvo apklaustas kaip
specialusis liudininkas Darbo partijos
byloje dėl prekybos poveikiu, turėtų
trauktis iš užimamų pareigų.
Tuo pat metu pranešama, kad iš
Darbo partijos pasitraukė šios partijos
senbuvė, buvusi žemės ūkio ministrė,
buvusi Seimo narė, Kėdainių skyriaus
pirmininkė Virginija Baltraitienė. Ji,
anot žiniasklaidos, palikti postą ir
partiją apsisprendė sužinojusi apie
sulaikytą prokurorę Ritą Aliukonienę

roristai negalėtų įsibrauti į šalies gilumą.
„Pažvelkite, kas darosi Vokietijoje. Pažvelkite, kas darosi Prancūzijoje,
– šūktelėjo JAV prezidentas kalbos
apie islamo radikalus fone. – Mes privalome būti išmintingais. Mes negalime leisti, kad tai įvyktų pas mus”.

Įtariamasis teisėjas V. Aidukas raginamas atsistatydinti.
Alfa.lt nuotr.
ir apklaustą teisėją V. Aiduką, galėjusius daryti įtaką Darbo partijos „juodosios buhalterijos” byloje.

Washingtonas (Alfa.lt) – JAV prezidento Donald Trump administracija
svarsto galimybę šaliai pasitraukti iš
Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių
tarybos, nes nesutinka su šios organizacijos pozicija tam tikrais klausimais.
D. Trump gali priimti sprendimą
dėl neigiamo tarybos požiūrio į Izraelio nausėdijų statybas. Galutinį sprendimą šiuo klausimu bendrai priims D.
Trump, valstybės sekretorius Rex Tillerson ir JAV atstovė JT Nikki Haley.
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje JT Saugumo taryba priėmė rezo-

liuciją, smerkiančią nausėdijų plėtrą
Izraelyje ir raginančią nutraukti tokius
veiksmus.
47 narių JT Žmogaus teisių taryba,
pradedanti naują sesiją, yra kritikuojama ir dėl to, kad jai priklauso žmogaus teises pažeidžiančios šalys, kaip
Kinija ar Saudo Arabija. Nors kol kas
niekas nekalba apie staigų pasitraukimą, diskusija šiuo klausimu gali sukelti nerimą tarptautiniams aktyvistams, kurie jau dabar nerimauja, kad
D. Trump prezidentavimo metu JAV atsainiau žvelgs į pasaulinius žmogaus
teisių klausimus.

Prancūzijos parlamentarai ragina pripažinti Palestiną
Paryžius (ELTA) – 154 Prancūzijos
parlamento nariai reikalauja, kad šalies Prezidentas Francois Hollande
pripažintų Palestinos valstybę.
Palestiniečiai reikalauja, kad būsimos dviejų suverenių valstybių sienos atitiktų padėtį iki 1967 metų Šešių

dienų karo. Jie tikisi sukurti savo
valstybę Vakarų Krante ir Gazos Ruože, o Rytų Jeruzalę nori paskelbti jos
sostine. Izraelis atsisako grįžti prie
1967 metų sienų, tuo labiau dalytis su
arabais Jeruzale, kurią jau paskelbė
savo sostine.

Rusijoje vyko eisenos B. Nemcovui atminti
Maskva (BNS) – Maskvos centre vasario 24 dieną apie penki tūkstančiai žmonių dalyvavo eisenoje
opozicijos politikui Borisui Nemcovui atminti. Eisenos rengėjai
minėjo dešimtis tūkstančių dalyvių.
Panašios eisenos B. Nemcovui
pagerbti surengtos Sankt Peterburge, kur Marso lauke vyko ir mitingas, Novosibirske, virtinėje Pa- Didžiuliai mitingai vyko Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose.
CPlus News nuotr.
volgio miestų.
Nors Sankt Peterburgo valdžia
leidimo šiai eisenai nedavė, policija jai ėjo namo.
Nors penki vyrai buvo patraukti
netrukdė, priešaky jos stabdė transbaudžiamojon atsakomybėn dėl nuporto eismą.
Mitingų dalyviai laikė Rusijos, manomos užsakomosios žmogžudystės
Ukrainos, Lietuvos, LGBT judėjimo įvykdymo, B. Nemcovo šeima ir šaliir kai kurių politinių partijų vėlia- ninkai sako, kad nusikaltimo pėdsakai
veda prie daug aukštesnio rango pavas.
B. Nemcovas buvo nušautas 2015 reigūnų Čečėnijos respublikoje, ir
m. vasario 27-osios vakarą ant tilto per skundžiasi, kad nužudymo užsakovai
Maskvos upę visai šalia Kremliaus, kai išsisuko nuo teisingumo.
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ES šalių kino festivalyje Vilniaus vaizdus
išvysime net dviejuose filmuose

Kadras iš filmo „2 naktys iki ryto”.
videšimtajame kasmetiniame
Europos Sąjungos filmų festivalyje Čikagos Gene Siskel
kino centre Suomija pristato bendrą
lietuvių ir suomių gamybos filmą „2
naktys iki ryto” („2 Nights Till Morning”, rež. Mikko Kuparinen), kurio
veiksmas vyksta Vilniuje. Kviečiame
kovo 6 d., pirmadienį, 6 val. v. Gene Siskel kino centre (164 North State Street,
Chicago, Illinois 60601) pasižiūrėti filmą, o po jo susipažinti su suomių
bendruomenės Čikagoje nariais, pabendrauti. Vakare dalyvaus Suomijos
generalinis konsulas New Yorke Manu
Virtamo ir Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
Vilniuje nufilmuotoje romantinėje dramoje ne tik parodomas romantiškas ir šiuolaikiškas sostinės
veidas, bet ir skamba lietuvių atlikėjų muzika – filme pasirodo gerai lietuviams pažįstama roko grupė
„Freaks On Floor”. „2 naktys iki ryto”
pasakoja apie dviejų nepažįstamųjų –
prancūzės architektės ir suomių didžėjaus susitikimą svetimame mieste.
Viename viešbutyje apsistoję Karoline ir Jaakko nekalba ta pačia kalba, tačiau jų žvilgsniai susiduria ir, pajutę
abipusę trauką, jie drauge praleidžia
naktį klajodami po nepažįstamą miestą. Vienas romantiškiausių filmo epizodų – Vilniaus bare „Artistai” nufilmuota scena, kurioje pora klausosi
„Freaks On Floor” atliekamos baladės
„Wait Until The Morning”. Karoline ir
Jaakko, negalėdami susikalbėti, komunikuoja gestais ir žvilgsniais. Muzika tampa jausminga tarp jų užsimezgusio ryšio, neišsakytų emocijų išraiškos priemone.
„2 naktys iki ryto” – bendras lietuvių kino bendrovės „Artbox” ir suomių „Mjolk Movies” projektas, filmuotas Vilniuje, bendradarbiaujant su
lietuvių kūrybine grupe. Pagrindinius vaidmenis šiame filme sukūrė
Kanų kino festivalyje už geriausią
moters vaidmenį juostoje „Barbarų invazijos” (The Barbarian Invasions,
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2003) apdovanota prancūzų ir kanadiečių aktorė Marie-Josée Croze bei
suomių kino ir teatro aktorius Mikko
Nousiainen. Filme epizodinius vaidmenis sukūrė ir lietuvių aktoriai.
Filmą „2 naktys iki ryto” taip pat
bus galima pamatyti kovo 15 d., trečiadienį, 6:15 val. v. Primename, jog
Lietuvai šiais metais festivalyje atstovauja dokumentinis filmas „Meistras ir Tatjana” (rež. Giedrė Žickytė),
kurio peržiūros vyks kovo 25 d., šeštadienį, 5:45 val. p. p. bei kovo 27 d., pirmadienį, 8:15 val. v. Tai istorija apie
Vitą Luckų, maištaujantį sovietmečio
fotografą-genijų, kurį žlugdė represinė sistema ir prarijo aistra meilei, tiesai ir fotografijai. Filmo peržiūrose dalyvaus fotografo žmona Tatjana Luckienė-Aldag.
Po filmo peržiūros, kovo 25 d. 8:30
val. vakaro visus kviečiame atvykti į
Lietuvos generalinį konsulatą (455 N
Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago,
Illinois 60611), kur bus atidaryta V.
Luckaus nuotraukų paroda. Renginio metu bus galimybė ne tik apžiūrėti
fotografo darbus, bet ir asmeniškai pabendrauti su kūrėjo žmona ir filmo heroje Tatjana, pasivaišinti vyno taure.
Ketinančius dalyvauti parodos atidaryme, maloniai prašome informuoti
konsulatą el. pašto adresu kons.cikaga@urm.lt arba tel. 312-994-8260.
Dvidešimtasis kasmetinis Europos Sąjungos filmų festivalis Čikagoje, kurį rengia Gene Siskel kino centras kartu su ES šalių konsulatais ir kitomis institucijomis, vyksta kovo 3 d.
– 30 dienomis. Šių metų festivalio
programoje net 62 filmai iš visų 28 ES
valstybių. Daugiau informacijos –
http://www.siskelfilmcenter.org/ceuff
/2017/overview. Bilietus galima įsigyti
internetu Gene Siskel kino centro
svetainėje bei Gene Siskel kino centro bilietų kasoje.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

A†A
LUCIA AVIŽIENIENĖ
SAKELYTĖ
Mirė 2017 m. vasario 18 d. Orland Park, IL.
Gimė 1926 m. rugpjūčio 26 d. Klaipėdoje, Lietuvoje.
Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: vyras Karolis; vaikai Algis, Jūra ir Audra; anūkai Lina, Daiva, Isabel ir Alex bei artimi giminės Lietuvoje ir Vokietijoje.
A. a. Lucia bus pašarvota šeštadienį, kovo 4 d. nuo 9 val. ryto
iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti P.E.T.A. arba A.S.P.C.A.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

VDU skelbia registraciją į
vasaros stažuočių programą
ytauto Didžiojo universitetas (VDU) paskelbė registraciją į
Vasaros stažuočių programą ,,SIP” (angl. Summer Internship Programme), kuri bus įgyvendinama 2017 m. liepos
10–rugpjūčio 11 d. Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir patobulinti anglų kalbos žinias, pramokti lietuvių kalbą bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva. Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą
studentams VDU suteikia 6 akademinius kreditus (ECTS), kurie vėliau gali būti įskaityti, kaip studijų programos dalis kitose mokslo ir studijų institucijose visame pasaulyje.
Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūlome atlikti partnerinėse VDU institucijose, su kuriomis universitetas palaiko glaudžius ryšius. Partnerių,
siūlančių atlikti praktiką, sąrašą sudaro ne tik valstybinės įstaigos,
bet ir įvairios nevyriausybinės organizacijos. Įgyvendinant programą, kasmet glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno miesto savivaldybe, LSMU Kauno klinikomis, UAB ,,Craft Bearings”, įvairiais
muziejais, kt. organizacijomis.
SIP programos dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi studentai, besidomintys Lietuva ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą. Stažuotojams pirmiausiai siūlome įvadines dienas, kurių metu studentai turi galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie
šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas,
dalyvauti įvairiose ekskursijose bei specialiai jiems parengtoje kultūrinėje – pažintinėje programoje. Savaitgaliais studentai yra
kviečiami aplankyti sostinę Vilnių, Rumšiškių liaudies buities muziejų, kitus Lietuvos miestus.
Daugiau informacijos apie vasaros stažuotes (anglų kalba) rasite VDU interneto svetainėje arba teiraukitės el. paštu: Orinta.Movsesjan@vdu.lt
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■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kovo 1 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite dokumentinį filmą – Lietuvos
užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio prisiminimus apie tai, kaip 1940 m. Sovietų
Rusija užėmė Lietuvą.
■ Floridoje gyvenančios lietuvaitės kviečiamos dalyvauti antrajame Moterų kultūrinio
sambūrio susitikime, kuris vyks kovo 5 d.,
sekmadienį, 5 val. p. p. Lauderdale By the
Sea, FL Marytės Prunskis Brizgienės namuose. Numatoma programa – ,,Swarovski” krištolo bei ,,Akris” rūbų parodėlės. Suneštinės vaišės. Būtina registracija el. paštu: mprunskis@yahoo.com.
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■ Kovo 5 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje visus kviečia
į Vlado Putvinskio pagerbimo minėjimą
Šaulių namuose, 2417 W. 43 rd St. Chicago,
IL.
■ Kovo 19 d., sekmadienį, Beverly Shores,
Idiana, Amerikos lietuvių klubas kviečia į Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimą.
Šventė vyks šv. Onos bažnyčioje iš karto po
lietuviškų pamaldų, kurios prasideda 1 val.
p. p. Adresas: 433 East Golfwood Rd., Beverly Shores, IN. Vyks iškilmingoji dalis ir meninė programa, kurią atliks dainininkė ir dainų autorė Aldegunda. Po programos – vaišės, pabendravimas, galimybė pasidžiaugti kopomis, o taip pat gera proga aplankyti
„Lituanica” parką. Esate laukiami. Pasiteirauti tel. 219-512-3493.

išdalinti prestižiniai ,,Oskarų” apdovanojimai
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2017m.
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val.didžiojoje
p.p.
Jaunimo5
centro
salėje
5620 S. Claremont Ave.,
-DXQLPRFHQWURGLGçLRMRMHVDOʊMH
Chicago, IL 60636
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Bilieto kaina – 50 dol.
Bilieto kaina – 50 dol.
Informacija tel. 630-242-0493
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Pokylio programa:
5 Pokylio
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val. v. – šokiai
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Geriausi aktoriai (iš k.): Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis ir Casey Affleck
ekmadienį, vasario 26 dieną, Hollywoode įvyko 89-osios ,,Oskarų” teikimo iškilmės. Geriausio filmo kategorijoje statulėlę iškovojo filmas
,,Mėnesiena” (,,Moonlight”). Šį prizą taip pat pretendavo gauti juostos ,,Atvykimas” (Arrival), ,,Tvoros” (Fences), ,,Pjūklo ketera” (Hacksaw
Ridge), ,,Bet kokia kaina” (Hell or High Water), ,,Paslėpti skaičiai” (Hidden
Figures), ,,Liūtas” (Lion), ,,Mančesteris prie jūros” (Manchester by the Sea)
ir ,,Kalifornijos svajos” (La La Land). Filmas ,,Kalifornijos svajos” pelnė
geriausios dainos ,,City of Stars”, geriausios muzikos ir geriausios kinematografijos apdovanojimus.
Geriausiu aktoriumi buvo pripažintas Casey Affleck, atlikęs vaidmenį juostoje ,,Mančesteris prie jūros”. Dėl statulėlės C. Affleck varžėsi su tokiais aktoriais, kaip Andrew Garfield už vaidmenį juostoje ,,Pjūklo ketera”, Ryan Gosling ,,Kalifornijos svajos”, Viggo Mortensen ,,Šaunusis kapitonas” (Captain Fantastic) ir filme ,,Tvoros” suvaidinusiu Denzel Washington.
Geriausios aktorės vardą pelnė Emma Stone už vaidmenį ,,Kalifornijos svajos”. Šioje kategorijoje taip pat rungėsi Isabelle Hupper, suvaidinusi
pagrindinį vaidmenį filme ,,Ji” (Elle), Ruth Negga (,,Loving”), Natalie Portman (,,Jackie”), Meryl Streep (,,Florence Foster Jenkins”).
Antraplanių aktorių kategorijose geriausiai pasirodžiusiais pripažinti aktorius Mahershala Ali už pasirodymą juostoje ,,Mėnesiena” ir aktorė
Viola Davis už vaidmenį filme ,,Tvoros”.
89-ose ,,Oskarų” teikimo iškilmėse geriausiu režisieriumi pripažintas
juostą ,,Kalifornijos svajos” režisavęs Damien Chazelle. Geriausiu animaciniu pilnametražiu filmu tapo ,,Zootropolis” (Zootopia), geriausiu
animaciniu trumpametražiu filmu išrinktas ,,Piper”, o apdovanojimą už
geriausią užsienio filmą pelnė ,,Komivojažierius” (The Salesman).
Geriausiu pilnametražiu dokumentiniu filmu pripažintas ,,O. J.: pagaminta Amerikoje” (O. J.: Made in America), geriausiu trumpametražiu
dokumentiniu filmu paskelbtas ,,Baltieji šalmai” (The White Helmets), o
geriausio grimo ir šukuosenos kategorijoje sėkmė lydėjo filmą ,,Savižudžių
būrys” (Suicide Squad).
ELTA
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VYDUNO JAUNIMO
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SUKAKTIS
2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.
PASAULIO LIETUVIU CENTRE • LEMONTE, IL
Auka - 25 dol.
•

Rezervacijos: Aldona Rauchiene • 708.598.7438 • aldrauch@gmail.com

http://draugokalendorius.org

