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Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�padeda�išlaikyti
mūsų�lietuvišką,�katalikišką�„Draugo’’�laikraštį.

Prisiminkite�Draugo�fondą�savo�testamente.
Keletas�stambesnių�palikimų�užtikrins
„Draugo’’�laikraščio�gyvavimą�daugelį�metų!�

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

„Saulutė”,�Lietuvos�vaikų�globos�būrelis,�prašo�atverti�širdį�vai�kams
su�negalia�Lietuvoje.�„Saulutė”�kviečia�tapti�konkretaus�vaiko�rėmė-
�ju.�Prašome�išsirinkti�2�vaikus�(jei�pirmasis�jau�būtų�sulaukęs�rėmėjo).
Rėmėjas�gauna�vaiko�(šeimos)�nuotrauką,�aprašymą,�gali�(jei�nori)�su
vaiku�susirašinėti.�Metinė�auka�360�dol.,�atsiunčiama�iš�karto�ar�dali-
mis.�Labai�ačiū.

„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 
414 Freehauf Street, Le mont, IL 60439, tel. 630-243-6435

Ieško vilties spindulėlių

Matas Kęstutis

Tomas Lukas

Regina Jautokas, gyvenanti Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
 rių metų paramą.

Kotryna Rukas, gyvenanti Slidell, LA, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Genovaitė Bauža, gyvenanti Hayden, ID „Draugui” paaukojo 50 dol.
Ačiū, kad mus skaitote ir remiate.

Kęstutis Tautvydas, gyvenantis Greenbank, WA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Nuoširdžiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Irena Raulinaitis, gyvenanti Glendale,  CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Ačiū, kad skaitote, ačiū kad dosniai remiate mūsų laikraštį.

Aldona Rekašienė, gyvenanti Glenview IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Angelė J. Raulinaitis, gyvenanti Burbank, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

PLB Lituanistikos katedroje
lankėsi studentės iš Vilniaus

Dalyvaukime Jaunimo dienose
Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba

š. m. birželio 27–28 dienomis organizuoja Lietuvos jaunimo dienas. 
Tai jau septintas toks jaunimo susitikimas, vykstantis įvai-

riuose Lietuvos miestuose nuo 1997 metų. Šį kartą renginys vyks
Alytuje, jo tema ,,Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis” (Lk 12, 34)

Labai kviečiame dalyvauti ir užsienio lietuvių bendruomenes,
jaunimo grupes ar šeimas.

Kad galėtume tvirčiau pasirengti Jaunimo dienoms turime
išleidę knygutes su pasiruošimo programa, susitikimų temomis
bei kita informacija. 

Visais klausimais rašykite:info@jaunimodienos.lt.

Modesta Paklonskaitė
Jaunimo pastoracijos taryba

Iš k.: Agnė Aleksaitė, Raimonda Gadliauskaitė, Šarūnė Baronaitė, Goda Misiūnienė, Ingrida
Viluckytė, Giedrius Subačius 

Sausio 22 dieną, ketvirtadienį, į PLB Lituanistikos katedrą atvyko Maironio
lituanistinės mokyklos Lemonte direktorė Goda Misiūnienė su keturio-
mis Vilniaus ekologijos universiteto studentėmis lituanistėmis: Agne Alek-

saite, Šarūne Baronaite, Raimonda Gadliauskaite ir Ingrida Viluckyte. Dis-
kusijose aptarėme jų ką tik pradėtą dviejų mėnesių praktiką Maironio litua-
nistinėje mokykloje Lemonte, lietuviškoje Montessori mokykloje ,,Žiburėlis”,
taip pat jų pažintį su LTSC archyvais. Studentės domėjosi lituanistinėmis, ling-
vistinėmis problemomis, pasakojo apie savo darbą su lietuvių kalbos naujažo-
džiais, ieškojo literatūros apie lingvistinę pragmatiką, apie kognityvinę ling-
vistiką. Reikalingos literatūros studentės rado apsilankiusios Ilinojaus uni-
versiteto R. Daley bibliotekoje, spėjo nusikopijuoti kai kuriuos tekstus. 

Taip pat aptarėme galimą bendradarbiavimą tarp PLB Lituanistikos ka-
tedros ir Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte, su direktore Goda Misiū-
niene suplanavome PLB Lituanistikos katedros atstovų vizitą į jų mokyklą – su-
sitikti su mokiniais, tėvais, mokytojais, pakalbėti apie lituanistines ir kitokias
studijas Ilinojaus universitete Čikagoje. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra 


