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K. Vaitkutės paskaita Lietuvių kultūros studentams PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje

Karilė Vaitkutė (ketvirta iš k.) ir Giedrius Subačius (sėdi) su Lietuvių kultūros kurso studentais.
į semestrą PLB Lituanistikos katedros Ilinojaus
universitete Chicagoje Lietuvių kultūros paskaitų klausosi 38 studentai. Balandžio 12 dieną su jais susitikti atvyko Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus parodų ir genealogijos kuratorė Karilė
Vaitkutė, pati šio universiteto absolventė, čia įgijusi Lietuvių literatūros magistrės laipsnį.
Vaitkutė studentams papasakojo apie Balzeko
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G. Subačiaus nuotr.

muziejaus kolekcijas (numizmatiką, ginklus, margučius, tautinus kostiumus), biblioteką (knygas
įvairiomis kalbomis), apie muziejaus rengiamus renginius (margučių dažymą, kalėdinės eglės puošimą
Midway ir O’Hare oro uostuose), genealogijos tyrinėjimą ir daug kitų dalykų. Ypač daug dėmesio ji skyrė neseniai muziejuje atidarytai parodai „For Freedom”. Studentai stebėjosi milijonu amerikiečių pa-

rašų, surinktų palaikyti Lietuvos nepriklausomybei,
lietuvių angliakasių nuotraukomis, įvairių draugijų juostelių puošnumu, Dariaus ir Girėno skrydžiu. Po paskaitos keletas studentų priėję dar smulkiau teiravosi, kaip jie patys galėtų geriau išsityrinėti savo lietuviškas šaknis.
Giedrius Subačius – PLB Lituanistikos katedra.

Pasaulio jaunimo
sąjungos vadovas
aplankė LF
ietuvių Fondo (LF) būstinėje
balandžio 9 d. lankėsi Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) valdybos pirmininkas Vladas
Oleinikovas. Mokslininkas, doktorantas, chemikas, University of Cambridge (JK) absolventas, šiuo metu pagal University College London mainų
programą vizituojantis Yale University, New Haven, CT. Šiais metais Vl.
Oleinikovas ketina apsiginti daktaro
disertaciją. Dirba kompiuterinio modeliavimo kuriant vaistus srityje.
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„United Ukrainian organizations” pirmininkė Marta Liscynesky, JAV senatorius Sherrod
Brown, „American Jewish Committee” prezidentas Michael Cantor ir LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.
V. Stankaus nuotr.

Diplomatinė Seder vakarienė
DR. VIKTORAS STANKUS
Clevelando „American Jewish Committee” penkioliktoji metinė diplomatinė Seder vakarienė, vykusi „Tifereth
Israel” šventovėje Clevelande, tradiciškai minėjo gamtos atsinaujinimą ir
šventė žydų tautos persikėlimą iš Egipto vergijos. Vakarienės tema – kaip išsaugoti žmonijos laisvę ir saugumą
pasaulyje ir ypač pačioje Amerikoje, kur
nuo ginkluotų smurtininkų žūsta nekalti
žmones, kaip neseniai atsitiko Parkland, Floridoje, kur buvo iššaudyti
nekalti studentai. Dėl to devyniolika
žydų organizacijų, tarp jų ir AJC, kreipėsi į atsakingas Amerikos institucijas,
kad būtų sustabdytas ginkluotas smurtas prieš Amerikos gyventojus.
iplomatinės Seder vakarienės
ceremoniją oriai vedė vyriausias rabinas Richard Block ir
kantorius Kathy Sebo, dalyvaujant diplomatams, įvairių tikėjimų dvasininkams, konsulams, JAV senatoriams ir
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tautybių bendruomenių atstovams.
Laisvės pagrindas yra byloti tiesą, – kalbėjo dvasininkai. Neteisingi liudijimai prieš kaimyną kenkia visų laisvei.
Buvo ypač įspūdinga klausytis
jauno musulmono Mohammed Al Samawi išgyvenimų. Jemene jį mokė
piktžodžiauti prieš Ameriką, Izraelį,
žydus ir krikščionis, bet vaikinas palaipsniui suprato, kad visi tikėjimai, visos tautos turi gėrio, ir viešai pradėjo
tai reikšti. Jam grėsė pavojus, todėl jis
pabėgo iš Yemeno ir prisidėjo prie
grupės pasišventusių ,,Interfaith” darbuotojų, dalis kurių yra jauni AJC
nariai. Savo išgyvenimus jis surašė
knygoje ,,Fox Hunt” (Lapės medžioklė).
JAV senatorius Sherrod Brown
savo kalboje gražiai susumavo laisvės prasmę.
Lietuvių bendruomenei atstovavo
dr. Viktoras Stankus ir mūsų veiklioji
LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė, kuri atskubėjo iš savo pagerbimo iškilmių Clevelando „Rotary”
klube. Jai ir kitiems renginys padarė didelį įspūdį. Diplomatinę vakarienę rengė AJC direktorė Lee C. Shapiro.

LF vykdomoji direktorė J. Mereckienė ir V.
Oleinikovas LF būstinėje. Artūro Žilio nuotr.
PLJS vadovas papasakojo apie sąjungos planus, apie bendruomenės ateitį ir lietuvių kultūros puoselėjimą,
apie pareigą atstovauti užsienio lietuvių jaunimo interesams Lietuvoje bei
užsienio kraštuose.
LF info

Centro svečiai

Iš k.: Rūta Kupetytė, LTSC stažuotoja; Anne
Simkus, Karl Suelzer. LTSC archyvo nuotr.
ituanistikos tyrimo ir studijų
centre (LTSC) dažnai sulaukiame svečių, kurie atveža vienokių
ar kitokių archyvų. Šią savaitę apsilankiusi Anne Simkus ir jos sūnus Karl
atvežė turtingos medžiagos: daug senų
knygų, periodikos, maldaknygių, šv. paveikslėlių, atvirukų. Anne Simkus yra
pirmos bangos lietuvių duktė; jos tėvai
atvyko į Ameriką 1918 metais. Čikagoje
baigė St. Casimir Academy – seselių
kazimieriečių gimnaziją tuomet, kai
dar nebuvo pastatyta Maria High
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Naujai LTSC gautos knygos.
School. Svečiai apžiūrėjo LTSC Lietuvių muziejų, ir ypač susidomėjo Medicinos muziejumi ir archyvu, kadangi
Karl yra vaistininkas. LTSC priima
dokumentus, nuotraukas, knygas ir
laikraščius adresu 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636.
LTSC info

