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JAV LB Vidurio Vakarų apygardos renginys, skirtas Baltijos kelio 25-mečiui

Prisimindami Baltijos kelią, drauge statėme smėlio skulptūras
LORETA TIMUKIENĖ
viesdami į šį renginį klausėme:
,,Kas gali būti geriau, nei šiltą
besibaigiančios vasaros dieną
praleisti pliuškenantis ežere ir statant smėlio pilis?” Esame tikri, kad būtent taip jautėsi smėlio skulptūrų statytojai, susirinkę rugpjūčio 24-ąją,
sekmadienį, prie Michigano ežero, Indiana Dunes paplūdimyje, kur vyko
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio
Vakarų apygardos surengtas smėlio
skulptūrų konkursas. Toks konkursas
vyko jau antrąkart – praėjusią vasarą
jis buvo skirtas mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti, šiemet jį skyrėme Baltijos
kelio 25-mečiui, kviesdami prisiminti
mūsų šalies laisvės kelią ir drauge statyti šį įvykį simbolizuojančias smėlio
skulptūras.
Konkurse dalyvavo 23 komandos,
į konkursą, įveikę 3 valandų kelią, atvažiavo lietuvaičiai net iš Indianapolio – apylinkės pirmininkė Sigita
Nusbaum statė skulptūras kartu su
visa savo šeima. Skulptūras vertino komisija, kurią sudarė menininkės Nora
Aušrienė, Izida Valatkevičienė ir Laima Urbanavičiūtė-Pelešinas. Buvo
smagu žiūrėti, kaip gimsta meniški kūriniai, simbolizuojantys reikšmingą
mūsų šalies istorijos įvykį. Konkurso
organizatoriai pasirūpino, kad statantiems smėlio skulptūras netrūktų
kastuvėlių, kibirėlių, purkštuvų vandeniui, o gamta nepagailėjo gero oro.
Per keletą valandų paplūdimyje išdygo pilys, tvirtovės, nusidriekė simbolinis Baltijos kelias, suplevėsavo trispalvės.
Komisijai tikrai nebuvo lengva
išrinkti laimėtojus, kurie buvo renkami suaugusiųjų ir vaikų grupėse,
žiūrovai irgi galėjo balsuoti už la-
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Konkurso dalyviai ir jų kūriniai.
biausiai patikusią skulptūrą. Išrinkus nugalėtojus, jie buvo apdovanoti
pažymėjimais ir rėmėjų įsteigtomis
dovanėlėmis, visi konkurso dalyviai
buvo vaišinami bandelėmis. Dėkojame
pagalbininkams, rėmėjams, prisidėjusiems prie renginio – bendrovei ,,Atlantic express”, restoranui ,,Kunigaikščių užeiga”, Generolo Teodoro
Daukanto jūrų šaulių kuopai ir Mildai
Šatienei bei Svajonei Kerelytei. Tiki-

L.Timukienėsnuotraukos
mės, kad neprailgo gana karšta sekmadienio popietė, suteikusi progą ne
tik smagiai pabūti drauge, bet ir pajusti
pasididžiavimą savo šalies laisvės istorija. Prie konkurso dalyvių prisijungė ir amerikiečiai vaikai, tą popietę kartu su tėvais poilsiavę netoliese –
ne vienas jų domėjosi, ką simbolizuoja skulptūros, kam skirtas šis renginys.
Renginio pabaigoje konkurso da-

lyviai, žiūrovai, rengėjai ir talkininkai
susikibo rankomis ir sugiedojo mūsų
šalies himną, taip prisimindami prieš
ketvirtį amžiaus mus vienijusią laisvės
dvasią. Kartu nusifotografavę konkurso dalyviai dar nesiskirstė ir domėjosi, ar kitais metais planuojame panašų renginį. Atsakome ,,Galbūt – tai
priklausys nuo to, ar sulauksime padėjėjų, dalyvių, ar pavyks užsisakyti
gerą orą...

PLB Lituanistikos katedros veikla ir renginiai
LB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje
prasidėjo rudens semestras. Duris atvėrėme mūsų tradicinėms paskaitoms: Lietuvių kultūrai (Lith 115),
Lietuvių kalbai (Lith 101, 103), taip pat
savarankiškoms lituanistikos studijoms. Iš viso į rudens semestrą sulaukėme apie 40 studentų. Lietuvių kalbos
kursų dėstymą, kaip ir dvejus metus
anksčiau (2012–2014), pagal pratęstą sutartį per Vilniaus universitetą remia
Lietuva (dėstytoja dr. Daiva Litvinskaitė).
Džiaugiamės susilaukdami sveių, galinčių pakalbėti mūsų studentams apie įvairiausius Lietuvių kultūros aspektus. Štai praėjusį ketvirtadienį (rugsėjo 4 d.) su studentais susitiko Ellen Cassedy, knygos „We Are
Here” autorė, kuri dalijosi mintimis
apie holokausto vertinimą šiandieninėje Lietuvoje, mąstė apie tai, kaip dabartinė Lietuva yra pasirengusi holokaustą vertinti, kalbėjo apie naujas
jaunimo iniciatyvas prisiminti holokausto aukoms, apie žmones, kurie
nori išsipasakoti apie kažkada matytą siaubą, apie autorės potraukį vaikščioti tiek Vilniaus, tiek kitų mažų Lietuvos miestelių gatvėmis ir gatvelėmis,
kur yra gyvenę jos protėviai, giminės,
ir kiek daug jai tai reiškia. Apie pačios
autorės kintantį santykį su tuo, ką ji
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Šiais metais PLB Lituanistikos katedra pradėjo rudens sesiją ir sulaukė apie 40 studentų, norinčių studijuoti lituanistiką (pirmas iš dešinės prof. G. Subačius)
pastebi Lietuvoje. Cassedy dažnai vyksta į Lietuvą (šiemet
Lietuvoje praleido mėnesį), jos knygą jau išleista ir lietuviškai Lietuvoje – autorė tiesiog yra tapusi Lietuvos kultūros
dalimi.
O kitą ketvirtadienį (rugsėjo 11 d.) į UIC atvyksta dabartinė JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah A. McCarthy.
Ji taip pat susitiks su Lietuvių kultūros kurso studentais
ir kalbėsis su jais tema „Baltijos šalys: Santykiai su JAV, EU
ir Rusija”.

Ateityje taip pat planuojame ekskursiją į Čikagos
skerdyklų rajoną, kad studentai galėtų iš arti pamatyti vietas, kuriose lietuviai, aprašyti garsiajame Upton Sinclair
romane, gyveno ir dirbo. Studentams suteikiama galimybė taip pat padirbėti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje, savarankiškai apsilankyti lietuviškuose muziejuose, parodose, restoranuose.
Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra

