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Jūrų šaulių kuopa „Baltija” minėjo 5-metį ir pagerbė partizanus
IRENA ŠALAVIEJIENĖ
egužės 18 d. Jūrų šaulių kuopos nariai
šventė savo kuopos 5-metį. Renginys
prasidėjo šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje, Jaunimo centre. Mišias atnašavo kunigas Antanas Gražulis, SJ. Mūsų kuopos metinis ataskaitinis susirinkimas visada vyksta gegužės trečiąjį sekmadienį. Tai sutampa su
Partizanų diena. Jau tapo tradicija pagerbti
partizanus. Meldėmės už gyvuosius ir mirusiuosius. Po Mišių visus pakvietėme prie Laisvės ir Kovų paminklo, esančio Jaunimo centro kiemelyje. Padėjome gėlių, uždegėme atminimo žvakutę, pagerbėme tylos minute.
Žodį tarė buvęs partizanas Povilas Vaičekauskas. Savo kalboje jis paminėjo, kad dar yra
likę gyvi 195 partizanai. Kalbėjo Lietuvos
Šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadas Julius
Rūtenis Butkus.
Po pagerbimo visi kuopos nariai ir norintys dalyvauti šauliškoje veikloje dalyvavo
metiniame ataskaitiniame susirinkime. Buvo
paruošta paroda apie kuopos „Baltija” veiklą
per 5-erius metus. Buvo renkamos lėšos Lietuvos partizanų globos fondui. Šauliai aukojo
ir parėmė partizanus. Kuopos vadas Rimantas
Šalaviejus pasidžiaugė, kad susirinko nemažai
narių. Jis priminė, kad kuopa įsikūrė 2009 m.
sausio 11 d. Ta data susieta su 1991 m. sausio
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Nauja šaulių kuopos narė Genovaitė Dailidavičienė

Jūrų šaulių kuopa „Baltija” šventė savo kuopos 5-metį

13-osios įvykiais, o kuopos pavadinimas
„Baltija” susietas su istoriniu trijų
respublikų Baltijos jūros apjuosimu.
Pirmasis kuopos vadas Tadas Laipšys ir grupė šaulių prisiekė ištikimybę
Lietuvai, Dievui ir Jūrai ir nutarė,
kad šios kuopos nariai priesaiką priims
tik ant vandens. Vadas pakvietė atsistoti visus pirmuosius kuopos narius.
Juos pagerbėme. LŠSI vadas Julius
Rūtenis Butkus LŠS ats. pulkininko
Antano Plieskio pavedimu už aktyvią
veiklą apdovanojo Vytautą Vaišį. Tadui
Laipšiui buvo įteiktas Garbės Šaulio
pažymėjimas. Išrinktas pirmininkaujantis Vytas Vaišys. Vėliau kalbėjo iždininkė Angelė Laipšienė.
Praėjusių metų veiklą aptarė kuopos vado sekretorė Irena Šalaviejienė.
Kuopos nariai dalyvavo renginiuose paminėdami Memorial Day, Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metines,
Gedulo ir Vilties dieną, Sausio 13-osios
aukas, Vasario 16-osios ir Kovo 11-
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osios šventes. Dalyvavo Šaudymo turnyre Indianoje, šventė Jonines Detroite, aktyvūs buvo piknike lėšoms
telkti, kurį organizavo LŠSI Centro
valdyba. Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse buvo pagerbti 4 Lietuvos generolai. Pagerbėme Teodoro Daukanto kuopos narius, dalyvaudami 50-mečio pokylyje. Dalyvavome susitikimuose su
gynybos atašė JAV ir Kanadai J. Kačergiu ir LŠS vadu, ats. pulkininku Antanu Plieskiu. Gražiai paminėjome
LŠSI atkūrimo 60-metį. Kitais metais
numatyta panaši veikla.
Kuopos narių sąrašą papildė nauja narė Genovaitė Dailidavičienė.
Susirinkimą baigėme tautiška
giesme „Lietuva brangi”. Po to vyko
vaišės, pabendravimas.
Visi norintys dalyvauti šauliškoje
veikloje kviečiami į Jūrų šaulių kuopą
„Baltija”. Kreiptis į kuopos vadą Rimantą Šalaviejų, tel. 708-691-3319.
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Lituanistikos studijų ugdymas Ilinojaus universitete Čikagoje
2014 m. gegužės 28 dieną Ilinojaus universitete Čikagoje
(UIC) aptarti Lituanistikos studijų raidos kryptims Lituanistikos katedroje, PLB pirmininkė
Danguolė Navickienė susitiko
su UIC esančios Literatūrų,
kalbų, kultūrų mokyklos direktore prof. Imke Meyer, jos pavaduotoja prof. Colleen McQuillen,
jų padėjėja Heather Cohen ir
prof. Giedriumi Subačiumi. Po
reikšmingo PLB Lituanistikos
katedros 30 metų jubiliejaus minėjimo UIC šių metų kovo 3 dieną – tai dar vienas svarbus
žingsnis modeliuojant Lituanistikos studijų ateitį ir raidą UIC.
Pasidžiaugta jau daug metų sėkmingai dėstomu Lietuvių kultūros kursu, kuris kas semestrą
sutraukia apie 60–70 studentų.
Pabrėžta lietuvių kalbos kursų
dėstymo svarba – jau tretiems
mokslo metams pratęsiama sutartis su Vilniaus universitetu,
kuris kartu su Lietuvos Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Švietimo ministerija, Lietu-

vos ambasada Vašingtone finansiškai remia lietuvių kalbos dėstymą UIC (dėsto dr. Daiva Litvinskaitė). Konstatuotas reikšmingas AABS asociacijos dėmesys lituanistikos studijoms ir jos
finansinė parama. Diskutuota,
kokiais būdais Lituanistikos studijos galėtų augti ir plėstis (literatūros, kino ar pan. kursais).
Kelta svarbi mintis, kad bendromis jėgomis reikia ieškoti efektyvesnių būdų skleisti lituanistikos studijų informaciją tarp potencialių studentų. Ketinama
ieškoti būdų susitikti su šeštadienių mokyklų mokiniais, jų tėvais, mokytojais, papasakoti
jiems apie UIC, apie studijas
jame, apie lietuvių kalbos ir kultūros paskaitas. Visi dalyviai sutiko, kad lituanistikos studijas
UIC reikia toliau ugdyti, skatinti
ir pagal galimybes plėsti.
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