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� Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) tęsiasi Vilmos Ma-
rės mados instaliacijų paroda ,,Eglė žalčių
karalienė”, kurią  lankyti galima kasdien, iš-
skyrus antradienį ir trečiadienį, nuo 12 val.
p. p. iki 7 val. v. Sausio 16 d., šeštadienį,
2 val. p. p. dailininkė ves praktinį užsiėmi-
mą – mokins pasisiūti riešines. Kviečiame
atvykti, apžiūrėti įdomią parodą ir pasisiū-
ti taip šiuo metu madingas riešines. Su sa-
vimi atsinešti žirklutes. Medžiaga pasirūpins
dailininkė. Norinčius dalyvauti prašome
skambinti tel. 708-296-3192 arba rašyti el.
paštu: laimaa@hotmail.com

� Sausio 17 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame lietuvių bendruomenės narius
susiburti į Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės
namus (2417 West 43 rd. Street Chicago,
IL 60632) paminėti sausio 13 d. įvykius ir
pagerbti žuvusius. Ta proga bus rodomas M.
Starkaus ir J. Banio dokumentinis  filmas
„Ka ras 2020-ieji. Rusijos informacinė ag-
resija”. Bus galima užsisakyti maisto, veiks
baras. Renginį organizuoja Vytauto Didžio-
jo Šaulių rinktinė ir Amerikos Lietuvių Tary-
ba.

� „Dainavos” choro koncertas, skirtas sau-
sio 13 d. įvykių 25-mečiui paminėti „Tegul
dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei” ren-
giamas 2016 m. sausio 31 d., sekmadie-
nį, 2 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje  (6812 S. Wash tenaw,  Chi ca -

go, IL 60629). Bilietus galima įsigyti krei-
piantis į choro narius, internetu www.dai-
nava.us, kavinėje  „Senasis Vilnius” (Da-
rien), Pasaulio lietuvių centro rašti nėje (Le-
mont), lietuviškose parapijose po šv. Mišių.
Kaina: 25 dol. perkant iš anksto, 30 dol. kon-
certo dieną, 15 dol. jaunimui  iki 17 m. (ne-
rekomenduotina vaikams iki 9 m.).

� Romantiškas lėšų telkimo vakaras paremti
Pasaulio lietuvių centrą – pokylis ,,Amore”
vyks 2016 m. vasario 13 d., šeštadienį, 6
val. v. – kokteiliai, 7 val. v. – meninė prog-
rama: itališkas dainas atliks operos solistės
Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir Genovaitė Bi-
genytė kartu su pianiste Lisa Kristina. 7:30
val. v. – iškilminga itališka vakarienė, 8:30
val. v.  – romantiški šokiai (grupė ,,Kaukas”
– Jūratė ir Rimantas Grabliauskai). Vietas už-
sisakyti iki 2016 m. sausio 31 d. Pasaulio
lietuvių centro raštinėje, tel. 630-257-
8787.

� Lietuviškos  katalikiškos pamaldos  šiau-
ri niame Illinojuje  vyksta kiekvieno mė nesio
antrą sekmadienį, 2 val. p. p. Santa Ma ria
Del Popolo parapijos koplyčioje, 116 N. Lake
St.  Mundelein, IL. 60060. Maloniai kvie-
čiame visus  lietuvius katalikus kuo gau siau
lankyti lietuviškas šv. Mišias.  2016 m.  I pus-
me čio  pamaldos vyks šiais sekmadie niais:
sausio 10 d., vasario 14 d., kovo 13 d., ba-
landžio 10 d., gegužės 8 d., birželio 12 d. 

2016 m. sausio 13 d. minėsime 25-ąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę subrandi-
nusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių įvykių metines. Siekiant kartu su Lietuva pagerbti
Tėvynės laisvės gynėjų atminimą, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje ir Čikagos lietu-
vių bėgimo klubas organizuoja 9 km bėgimą/ėjimą, kuris vyks 2016 m. sausio 10
dieną 1 val. p. p. Renkamės prie 31-osios gatvės paplūdimio (31st Street Beach),
Čikagoje. Įveikę atkarpą dalyviai bus vaišinami karšta arbata ir šauliška koše.
Bėgimą rengti padeda  ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti ir, pasipuošus lietuviška atributika, įveikti
simbolinį 9 km atstumą, kuris Vilniuje nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokš-
to bus bėgamas jau 25-ąjį kartą. Tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties
keliu” skirtas pagerbti Sausio 13-osios įvykių aukas.

Gindami Lietuvos laisvę 1991 m. savo gyvybes paaukojo:

Loreta Asanavičiūtė (1967. 04. 22); Virginijus Druskis (1969. 02. 01); Darius
Gerbutavičius (1973. 07. 14); Rolandas Jankauskas (1969. 01. 02); Rimantas
Juknevičius (1966.08. 09); Alvydas Kanapinskas (1952. 07. 26); Algimantas
Petras Kavoliukas (1939. 01. 08); Vidas Maciulevičius (1966. 08. 27); Titas
Masiulis (1962. 02. 06); Alvydas Matulka (1955. 05. 30); Apolinaras Juozas
Povilaitis (1937. 02. 03); Ignas Šimulionis (1973. 12. 17); Vytautas Vaitkus (1943.
09. 22); Vytautas Koncevičius (1941. 05. 24); Stasys Mačiulskas (1952. 07. 05).

Organizacinis komitetas

Tel. pasiteirauti: 773-899-1067 (Julius Butkus)

Čikagos lietuviai Lietuvos laisvės
gynėjus pagerbs 9 km bėgimu 

,,Pipirų ratelio” direktorė Elytė Rėklaitis (d.) ir Kalėdų senelis džiaugiasi Lietuvių
Fondo parama mokyklėlei. Paramos čekį  įteikė LF administratorė Jūratė Me-
reckienė. LF nuotr.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

LIETUVIŲ FONDO PARAMA 
,,PIPIRŲ RATELIUI”

,,Pipirų ratelio” 2015 metų Kalėdos buvo džiugios. Lietuvių Fondas JAV LB Švie-
timo tarybos teikimu įteikė mokyklėlei paramos čekį. Ši parama padės mokyklėlei
ne tik užmokėti dalį patalpų nuomos, bet ir įsigyti naujus muzikos instrumentus. Esa-
me dėkingi Lietuvių Fondui už paramą. 

,,Pipirų ratelis” – tai  būrelis vaikučių,  kur mamos kartu su mažaisiais žaidžia,
šoka, daro įvairiausius darbelius. Į mokyklėlę priimami vaikučiai nuo 14 mėnesių iki
3 metų amžiaus. Pagrindinis mokyklėlės tikslas – mokyti vaikus taisyklingai kalbė-
ti lietuviškai. Vaikučiai čia taip pat šoka, dainuoja, piešia, skaičiuoja. Jie mokosi ben-
drauti, dalintis žaislais.

,,Pipirų ratelis” susikūrė prieš 18 metų. Jo įkūrėjos – Elytė Rėklaitis, Rasa Tijū-
nėlis-McCarthy, Laura Putriūtė-Lejins ir Rita Ostrauskaitė-Rušėnienė – iš pradžių rink-
davosi Rasos namuose. Kadangi norinčių lankyti mokyklėlę vaikų vis daugėjo, teko
išsinuomoti klasę Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Dirbti buvo pakviesta mo-
kytoja Egidija Nefiodovienė.

Šiuo metu ,,Pipirų ratelį” lanko 30–40 vaikų. Užsiėmimai vyksta tris-keturis kar-
tus per savaitę  po dvi valandas per dieną.                                                                                                                            

Elytė Rėklaitis
,,Pipirų  ratelio” direktorė

Pasižymėkite savo kalendoriuose
Lemonto lietuvių skautų tuntai jau pradėjo ruoštis lėšų telkimo vajams ir kvie-

čia visus savo dalyvavimu paremti šią lietuvišką jaunimo organizaciją, kuri  veikia
jau 98 metus. 

2016 m. vasario 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, skautų rėmė-
jai – Bičių būrelis – jau trečią kartą rengia  Kugelio ir Krupniko vakarą. Atvykite ir bal-
suokite už skaniausią kugelį ir krupniką. Visos  renginio lėšos bus  skirtos Rako stovyk-
los  pagerinimo darbams.

2016 m. vasario 19 d., penktadienį, 4 val. p. p.  Lemonto tuntų skautai ir skautės
prašomi atvykti į Pasaulio lietuvių centro didžiąją virtuvę ir padėti paruošti per 10 000
koldūnų tradicinei Kaziuko mugei.

2016 m. kovo 6 d., sekmadienis, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, vyks tradicinė
skautų Kaziuko mugė. Mugė prasidės šv. Mišiomis 9 val. r., atidarymas 10:15 val. r. Visi
skautai ir skautės,  jų šeimos  bei draugai kviečiami apsilankyti.


