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Clevelando LB apylinkės metiniame
susirinkime pirmininkas Algis Gudėnas
įžvalgiai pristatė praėjusių metų vi-
suomeninę, politinę ir kultūrinę veiklą,
pasiekimus ir ateities planus. 2015 me-
tai buvo našūs ir veiklūs. 

Clevelandui buvo didelė garbė
globoti JAV LB Krašto tarybos
XXI sesiją, priimti jos garbingus

svečius: Lietuvos URM ministrą Liną
Linkevičių, LR ambasadorių Rolandą
Kriščiūną, PLB pirmininkę Dalią Hen-
ke, kitus svečius ir pačios Tarybos
prezidiumą bei pasišventusius sesijos
dalyvius. Teko uoliai darbuotis užsa-
kant viešbutį, patalpas sesijai, ren-
giant ekskursijas, poky lius, kultūrines
vakarones dalyviams.

Apylinkės valdyba surengė 12 po-
sėdžių ir šalia Tarybos sesijos ir Lie-

JAV LB Švietimo taryba 2016 m. balan -
džio 11 d.  posėdyje paskyrė 2015
metų Nusipelniu sio švietėjo ir ,,Gin ta-
rinio obuoliuko” premijas. Šių gar bin-
 gų premijų me ce natas  – Lietuvių Fon-
das (LF) .

Nusipelniusio švietėjo premija
paskirta Irenai Blekys (,,Lino”
litua nis tinė mokykla, Seattle,

WA), ,,Gin ta rinis  obuoliukas”  bus
įteiktas ,,Ge nio” lituanistinės mo-
kyklos (San Fran cisco, CA)  mokytojai
Neringai Willis. 

Nusipelniusio švietėjo premija
skiriama ilgus metus JAV lituanisti-
 niam švietimui atsidavusiam asme-
niui. Šiai premijai gauti buvo pasiūlyti
5 asmenys: Irena Blekys (,,Lino” li-
tuanistinė mokykla, Seattle, WA), Vio-
leta Fabianovič (Maironio lituanistinė
mokykla, Lemont, IL), Gaila Narkevi-
čienė (Bostono lituanistinė mokykla,
Boston, MA) ir Nijolė Pu pie nė (Čikagos
lituanistinė mokykla, Chicago, IL).
Nuo šios premijos įstei gimo 2001 m. iš
viso pagerbti še šio lika JAV LB litua-
nistinių mokyklų šviesuoliai. 

,,Gintarinio obuoliuko” premija
nuo 2001 m. kasmet skiriama savo
dar bu pasižymėjusiam JAV lituanis ti-
nės mokyklos mokytojui. Nuo įstei gi-
mo pradžios šia premija apdovanota aš-

JAV LB Clevelando apylinkės veikla

American Jewish Committee surengtoje Seder vakarienėje (iš k.): dr. V. Stankus; JAV se-
natoriaus Rob Portman atstovė, apygardos direktorė Caryn Candisky; United Ukrainian
Organizations Ohio prezidentė Marta Liscynesky-Kelleher; Cleveland AJC prezidentas Mi-
chael Cantor; kun. Thomas Chillikulam.

Valdyba: narė kultūros reikalams – Nomeda Vucianienė, pirmininkas – Algis Gudėnas, Gar-
bės narys – dr. Viktoras Stankus, narė renginiams – Virginija Motiejūnienė, iždininkas –
Vincas Taraška.                                                                                              Clevelando LB nuotraukos

Pagerbtos JAV lituanistinio švietimo darbuotojos

tuvių dienų renginių dar surengė pui-
kų Vasario 16-osios minėjimą, kurio
prelegentė buvo Gintė Damušytė, bu-
vusi LR ambasadorė, dabartinė am-
basadorė ypatingiems pavedimams ir
LR atstovė NATO. Iškelta Lietuvos vė-
liava virš Clevelando miesto rotušės,
gauti sveikinimai iš Ohio gubernato-
riaus John Kasich, JAV senatoriaus
Rob Portman, Clevelando mero Frank
Jackson. Dr. Stankus atstovavo apy-
linkei Vasario 16-osios šventėje St. Pe-
tersburge, Floridoje (ten buvo pa-
kviestas šventės kalbėtoju). Clevelan-
de paminėta Kovo 11-oji, rodytas filmas
„Mes dainuosim”.

Dalyvauta Ohio Amerikos lenkų
kongreso Konstitucijos dienos parade
ir Ukrainos Nepriklausomybės die-
nos iškilmingame  parade, JAV sena-
toriaus Rob Portman ir JAV Kongreso
atstovė  Marcy Kaptur pristatymuose

už Ukrainos laisvę, prisidėjo (kartu su
Lietuvių namais) pristatant parodą
apie Lietuvą „Maltz Museum of  Jewish
Culture”, dalyvavo „American Jewish
Committee” tarptautinėje diplomati-
nėje Seder vakarienėje. Kaip paslaugą
tikrino parapijiečių kraujo spaudimą
kas mėnesį po Mišių Šv. Kazimiero
parapijoje. Surengė dr. Rimo Liaubos
egzotišką pristatymą su skaidrėmis
apie jo drąsias keliones per Artimuo-
sius Rytus, Vietnamą ir Kambodžą.
Paremtos aukomis lituanistinės mo-
kyklos, Lietuvių radijas, kultūrinė
veikla.

Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos vedėja Asta Sclechticovienė
sklandžiai pristatė mokyklos mokyto-
jų, mokinių lituanistikos darbus. „Tė-
vynės žiburėlių” vaikų darželio vedė-
ja Rasa Taraškienė išsamiai apibūdino
darželio veiklą. Pristatė projektą rem-

ti Lietuvos našlaičius vaikus – su-
rinkti jiems minkštų žaisliukų ir pa-
rašyti draugišką laišką vaikams, kad
jie verti dėmesio ir meilės. 

Iždininkas Vincas Taraška kruopš-
 čiai pristatė apylinkės iždo ataskaitą.
Gražu, kad 2 240 dol. suma paremta: Šv.
Kazimiero lituanistinė mokykla, „Auš-
ros” aukštesnioji mokykla, „Tėvynės
žiburėliai”, kun. Lukas Laniauskas, SJ,
choras „Exultate”, Lietuvių radijas ir
kiti kultūriniai reikalai. 

Išrinkta nauja valdyba: Algis Gu-
dėnas, dr. Zita Maščinskienė, Virgini-
ja Motiejūnienė, Sondra Vaiciekaus-
kienė, Nomeda Vucianienė, Vincas Ta-
raška. Jie pasiryžę darbuotis apylinkės
lietuvių labui.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB Cleve-
lando apylinkės Garbės narys 

tuoniolika mokytojų, dirbančių JAV li-
tuanistinėse mokyklose. 2015 m. pre-
mijai gauti buvo pasiūlyta 10 kan dida-
tų: Eglė Grobe (Gedimino lituanistinė
mokykla, Mundelein, IL), Monika Kun-
gienė (Maironio lituanistinė mokykla,
New York, NY), Lo reta Lagūnavičienė
(Maironio litua nis tinė mokykla, Le-
mont, IL), Simo na Smirnova-Minns
(Bostono lituanistinė mokykla), Žane-

ta Steponavi čie nė (Maironio lituanis-
tinė mokykla, Lemont, IL), Irena Še-
bedienė (Bos tono lituanistinė mokyk-
la), Eglė Šle žienė (Bostono lituanistinė
mokykla), Kristina Vyšniauskienė
(Maironio lituanistinė mokykla, Le-
mont, IL), Živilė Učkuronienė (K. Do-
nelaičio lituanistinė mokykla, Was-
hington, DC) ir laureate tapusi Nerin-
ga Willis („Genio” lituanistinė mo-

kykla, San Francisco, CA).
JAV LB Švietimo taryba sveikina

laureates ir dėkoja visiems mokyto-
jams, uoliai dirbantiems lituanisti nio
švietimo baruose. Nuoširdžiai dė koja-
me mecenatui LF, dosniai remian čiam
lituanistinį švietimą JAV.

Laima Apanavičienė
JAV LB Švietimo tarybos narė

Seattle LB susirinkime Ireną Ble kys (v.) su garbinga Nusipelniusio švietėjo premija pasveikino
Seattle LB pirmi nin kas Arvydas Lukoševi čius ir ,,Lino” mokyklos vedėja Inga Daba šins-
 kaitė.                                                                                                      Nomedos Lukoševičienės nuotr.

2015 metų ,,Gintarinio obuoliuko” laurea-
tė Neringa Willis.

Asmeninio N. Willis archyvo nuotr.


