
Angela Merkel, Petro Porošenka ir Francois Hollande Kijeve aptarė taikos planą.
EPA-ELTA nuotr.

NATO pritaria
taikos planui
Ukrainoje

RAIMUNDAS MARIUS 
LAPAS

Šiandien tėvynėje ar
net išeivijoje uždavus
klausimą: „Kas yra

antroji Lietuvos religija?”,
turbūt ir mažamečiai ne-
abejodami atsakytų – krep-
šinis. Juo ,,serga” kone visi
lietuviai – nesvarbu, ku-
rioje vandenyno pusėje jie
begyventų. Krepšinio var-
žybas žiūri ir jauni, ir seni,
o ne vieno jaunuolio svajo-
nė – tapti profesionaliu
krepšininku ir ginti savo
tautos garbę įvairiuose pa-
saulio čempionatuose.  

Krepšinis ir mūsų ša-
lies krepšininkai – gerbia-
mi, mylimi ir labai populiarūs. Bet galbūt Saboniu, Mar-
čiulioniu ar Valančiūnu besižavintys mūsų tautiečiai ma-
žai žino apie lietuviškojo krepšinio pradininkus? Šiandien
gera proga  prisiminti vieną iš jų – Amerikos lietuvį Praną
Lubiną. Š. m. sausio 7 d. sukako 105-eri metai nuo jo gimi-
mo. Lubino nuopelnai pasaulio krepšinio istorijai tikrai įspū-
dingi ir nė kiek  ne menkesni už mūsų dabartinių krepšinio
žvaigždžių. Įdomu dar ir tai, kad Prano Lubio pragyvenimo
šaltinis  buvo ne krepšinio aikštėje, o Hollywoodo kino stu-
dijoje. – 10 psl.
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LF dėmesys lituanistiniam
švietimui – 5 psl. 

Jaujųjų gimnasčių
sėkmė – 8 psl.

Milžinas, sujungęs Lietuvą ir Ameriką

Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, Prancūzijos prezi-
dentas Francois Hollande ir

juos priėmęs šeimininkas Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas
penktadienį pradėjo derybas. Anot
Kremliaus atstovo, vadovai kalbasi
be savo padėjėjų. Prancūzijos Prezi-
dentas į Maskvą atvyko keliomis
minutėmis vėliau  po A.  Merkel, o
pas kui jiedu abu nuvažiavo tiesiai į
pasimatymą su V. Putinu. A. Merkel
ir F. Hollande misija laikoma pa-
skutiniu mėginimu neleisti 10 mė-
nesių nesiliaujančiam konfliktui Uk-
rainos rytuose toliau stiprėti ir tap-
ti nebekontroliuojamu, kai Was-
hingtonas tebesvarsto, ar vertėtų
siųsti vadinamuosius letalius gink-
lus Kijevui. 

Išvakarėse, vasario 5 d. Pran-
cūzijos ir Vokietijos vadovai netikė-
tai atvyko į Kijevą, kur susitiko su
prezidentu Petro Porošenka. JAV
valstybės sekretorius John Kerry
vasario 5 d. taip pat atskrido į Kije-
vą, tačiau į Maskvą jis nevyko. J. Ker-
ry tvirtino, kad JAV nori diplomati-
nio sprendimo, tačiau neužmerks
akių prieš Rusijos agresiją. 

Manoma, kad Maskvoje  A. Mer-
kel, F. Hollande ir P. Porošenka siūlo
įšaldyti konfliktą Rytų Ukrainoje. Šis
planas pagrįstas vadinamojo neapi-
brėžto statuso suteikimu Donbasui –
tai yra, Europa veikiausiai kliaujasi
Padniestrės sprendinio scenarijumi. Iš
esmės tai konflikto įšaldymas. Tačiau
abejojama, ar su pasiūlymu sutiks
prorusiški separatistai, paskelbę va-
dinamąsias Donecko ir Luhansko
„liaudies respublikas”.

Europos Sąjunga pritarė Vokieti-
jos ir Prancūzijos vadovų vizitui į Ki-
jevą ir Maskvą. Gilų susirūpinimą
dėl vis didesnių mūšių vykstančių
Ukrainos rytuose, kuriuose žūsta ne

vien ukrainiečių kariai, tačiau ir vis
daugiau civilių gyventojų, išreiškė
Jungtinių Tautų  generalinis sekreto-
rius Ban Ki-moon. 

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg penktadienį taip pat
pranešė, kad ,,visiškai palaiko” Vo-
kietijos ir Prancūzijos vadovų inicia-
tyvą rasti politinį sprendimą konflik-
tui Ukrainoje.

Apie 1,6 mln. ukrainiečių paliko
savo namus Ukrainoje nuo praėjusio
balandžio, kai separatistai užėmė di-
deles Luhansko ir Donecko teritorijas
po to, kai Rusija aneksavo Krymą. 

ELTA 

Prisimenant legendinį krepšininką Praną Lubiną

Lubinai prie savo namo. Los Angeles, 1954

Jono Burbos plakatas



tas įsakmiai kalba, nėra nei pažangu, nei išmintin-
ga, nes piktojo veikla juo sėkmingesnė, juo labiau apie
ją tylima. Palaimintasis popiežius Paulius VI labai
teisingai įvertino šios tylos pasekmes: „Vis labiau
plintant pseu do brandumo moralei, abejingumui,
skirtumo tarp gėrio ir blogio nejautimui, mūsų vi-
suomenė degraduoja, smukdama vis žemyn, o Šv. Raš-
tas su kartėliu perspėja, kad visas pasaulis yra pik-
tojo pavergtas” (1977).

Kaip veikia piktoji dvasia? Pir miau sia ji gundo
žmogų žvelgti į Die vą ne kaip į Tėvą, kuris myli savo
vai kus, bet kaip į prižiūrėtoją, kuris ap riboja žmogaus
laisvę ir taip daro jį mažiau laimingą. Panašiai
buvo gundomi pirmieji tėvai rojuje. Šėtonas įteigė
mintį, kad jie būsią laimingi pa našiai kaip Dievas, jei-
gu pasinaudos savo laisve ir valgys uždrausto vai-
siaus.

Visai panašiai šiandien velnias gundo žmones
taip praplėsti žodžio bei išraiškos laisvę, kad būtų ga-
lima netgi tyčiotis iš paties žmogaus ir jo švenčiau-
sių įsitikinimų. Iki šiolei vi siems buvo aišku, jog lais-
vė turi ri bas, nes būtina paisyti kitų žmonių teisių.
Buvo vadovaujamasi nuostata, kad nevalia kitam da-
ryti to, ko neno rima, kad mums būtų daroma. Dabar
gi teigiama, kad absoliučiai niekas negali varžyti lais-
vės tyčiotis iš žmogaus, net iš paties Dievo. Turbūt pa-
 ties pragaro gelmėse gimė ši šėtoniška idėja apie ne-
kontroliuojamą žo džio ir išraiškos laisvę, nes jos pa-
da riniai yra tragiški. Turiu mintyje ne tik nužudy-
tus prancūzų karikatūristus, bet, visų pirma, tą da-
bartinį mo ralinį sąmyšį, kuris stumia visuome nę į
degradaciją. Moraliniai klystkeliai visais amžiais
baigdavosi mo ra linėmis katastrofomis, ir tai liudija
nacių konclageriai, komunistinis Gu lagas ir dabar-

ties terorizmas Arti muose Rytuose bei Uk-
rainoje.

Piktosios dvasios veikimą mūsų dieno-
mis galima stebėti ne vienoje vi suomeninio
gyvenimo srityje. Ban doma išlaisvinti žmo-
gų iš prigimtinės moralės, nuvertinama
gyvybė, vyro ir moters kuriama šeima su-
lyginama su neatsakingomis partnerystė-
mis. Kas suinteresuotas, kad žmogus nepa-
isytų prigimties įstatymo ir tiesiog kenktų
sau pačiam? Akivaiz džiai matome kyšančias

rojaus gun dytojo ausis.
Tačiau piktoji dvasia ne tik gun do nepaisyti

Dievo įstatymo, įrašyto į žmogaus prigimtį; ji gali žmo-
gų net apsėsti. Tai gali atsitikti sąmoningai darant
sunkias nuodėmes, šaukiantis piktosios dvasios pa-
galbos ar užsiimant spiritizmu, magija ir kitais okul-
tiniais dalykais. Apsėdimo atveju su žmogumi pradeda
vykti tokie reiškiniai, kurių akivaizdoje net psi-
 chiatrai sutrinka ir, būdami sąžiningi, pripažįsta, kad
tai, kas darosi žmo gui, peržengia medicinos sferą. 

Todėl Bažnyčia ragina vengti bet kokių su okul-
tizmu susijusių dalykų ir nesusigundyti jais net dėl
smalsu mo, nes prisišaukti piktosios dvasios „drau-
gystę” lengviau, nei vėliau jos atsikratyti. Kita ver-
tus, nereikia gąsdintis, kad piktoji dvasia gali apsėsti
mus be mūsų pritarimo ir noro. Jeigu palaikome su
Jėzumi meilės ryšį, mai tinamės Eucharistija, bran-
gina me Šventąjį Raštą, turėkime tikru mą, kad kelias
piktajai dvasiai į mū sų gyvenimą yra užkardytas. Jė-
zus tam ir atėjo į žemę, kad velnio darbus sugriautų.

Pasaulyje ir visai šalia mūsų ma tome
nuolat vykstančią kovą tarp gė rio ir
blogio, tarp dorybės ir nuodė mės. Va-

tikano II Susirinkimas pasto racinėje kons-
titucijoje Gaudium et spes apie tai rašo:
„Visa žmonijos is to  rija yra persmelkta žūt-
būtinės ko vos su tamsos galybėmis, prasi-
dėjusios pa saulio pradžioje ir truksiančios,
kaip sako Viešpats, iki paskutinės dienos. Pa-
siųstas į šias grumtynes žmogus turi nuolat
kovoti, norėda mas laikytis gėrio, ir tik su di-
deliu vargu, Dievo malonės padedamas, įstengia  iš-
laikyti vienybę savyje pa čia me” (GS 37). „Žmogus
yra savyje suskilęs. Todėl visas žmonių gyvenimas,
tiek asmeninis, tiek bendruo meninis, pasireiškia
kova, dažnai dra matiška, tarp gėrio ir blogio, tarp
šviesos ir tamsybių. Žmogus net pamato savo paties
jėgomis neįstengiąs sėkmingai gintis nuo blogio
puolimų; todėl kiekvienas jaučiasi tarsi supan čio-
tas. Tačiau pats Viešpats atėjo žmo gaus išvaduoti
ir pastiprinti, jį iš vidaus atnaujindamas ir iš-
mesdamas lauk „šio pasaulio kunigaikštį” (Jn 12,
31), mus laikiusį nuodėmės vergijoje” (GS 13).

Evangelijoje pasakojama apie Jė zaus apsilan-
kymą Kafarnaumo sinagogoje. Žmonės stebėjosi Jė-
zaus mo ky mu, bet dar labiau buvo nustebinti, kai
Jėzus išvadavo piktosios dvasios apsėstąjį (Mk 1, 23–
25). Daugelyje Evan gelijos vietų yra  pasakojama
apie piktosios dvasios apsėstus žmo nes ir tai, kaip
Jėzus juos išlaisvindavo. Evangelistas Morkus
rašo: „Ir ke liavo po visą Galilėją, skelbdamas (žodį)
jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus” (Mk 1,
39). 

Apaštalas Jonas tvirtina, kad Jė zus atėjo vel-
nio darbų sugriauti (plg. 1 Jn 3, 8). Apaštalas Pet-
ras kalba pa našiai: Jėzus atėjo gydyti „visus velnio
pavergtuosius” (Apd 10, 38). Jis rašo: „Jūsų priešas
velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui,
tykodamas ką praryti. Pasipriešinki te jam tvirtu
tikėjimu” (1 Pt 5, 8–9).

Mūsų laikais retai paliečiama te ma apie pik-
tąją dvasią, jos apsėdimus ir išsilaisvinimą. Daug
kam atrodo tarsi nepatogu mūsų amžiuje kalbėti
apie velnią ir juo bauginti žmones, ku rie ir taip
daug ko bijo. Tačiau ty lėti apie tai, ką Šventasis Raš-
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Meilės poezijos vakare Čikagoje skambės ir lietuviškos eilės
Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia
į Šv. Valentino die nos proga rengiamą poezijos va-
karą „Love, What Language Do You Speak?”
(„Meile, kokia kalba kal bi?”), kuris vyks vasario 14
d., šeštadie nį, 5 val. p. p., Čikagos Poetry Foun da-
tion (61 West Superior Street, Chicago, IL 60654). 

Tarptautinių kultūrinių organizacijų bei konsu-
latų pristatomo va karo metu meilė skirtingomis kal-
 bomis prabils per poeziją, muziką, kiną ir teatrą:

Vokietija: „Liebe, welche Sprache sprichst du?”. Trumpamet ražis filmas „Pantoffelhelden” bei meilės
ei lės akompanuojant armoni kai. Pris ta to Goethe Institut Chicago.

Italija: „Amore, che lingua par li?”. Eilės iš A. Dante „Inferno”. Pristato Italijos kultūros institutas. 

Prancūzija: „Amour, quelle lan gue parles-tu?”. Ištrauka iš P. Cor neille „Le Cid”. Pristato DePaul universiteto
Prancūzų kalbos katedra.

Ispanija: „Amor, ¿qué idioma hablas?”. Ištrauka iš F. García Lorca „Lament for Ignacio Sánchez Mejías”.
Pristato Instituto Cervan tes.

Lietuva: „Meile, kokia kalba kalbi?”. V. Mačernio eilėraštis „Šokė ja ir asketas”, II dalis (skaito aktorė Aud-
rė Budrytė) bei skambės dvi lietuvių liau dies dainos (solistė Agnė Giedraitytė,  kanklėmis pritars Genė Ra-
zumienė). Pristato LR generalinis konsulatas Čikagoje, re mia LR Užsienio reikalų ministerija.

Klausytojų patogumui bus pa teikiami angliški vertimai. Renginys nemokamas.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

P A D Ė K A

Pagarbiai dėkoju už
sveikinimus ir

linkėjimus mano
garbingo amžiaus

šventėje.

LR ministrui pirmininkui 
Algirdui Butkevičiui.

Lietuvos dailės muziejaus direktoriui 
Romualdui ir Marytei Budriams.

Vilniaus paveikslų galerijos direktoriui 
Vytautui Balčiūnui.

Rietavo Oginskio kultūros
muziejaus direktoriui

Vytui Rut kauskui.

Marijampolės savivaldybės merui 
Vidmantui Braziui.

Marijampolės dailės galerijos
direktorei

Onei Birutei Surdokienei.

Vilkaviškio krašto muziejaus direktorei 
Elenutei Rupeikienei.

Šakių r. Zyplių dvaro direktoriui
Vidui  Cikanai.

Jus gerbianti su dėkingumu

Magdalena Birutė Stankūnė
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2015-ieji – naujų darbų ir iššūkių
metas stiprinant  globalią Lietuvą

GINTĖ DAMUŠYTĖ

Metų pradžia – tinkamas metas apžvelgti nuveiktus
darbus, pasidžiaugti laimėjimais ir nubrėžti gaires at-
eičiai. Praėję 2014-ieji buvo gausūs įvykių, renginių,
projektų, subūru sių draugėn pasaulio lietuvius, stip-
rinusių jų ryšį su Lietuva. Malonu bu vo su Jumis su-
sitikti svarbiausiame šalies kultūros renginyje – ju-
biliejin ė je 60-ojoje Lietuvos dainų šventėje, į kurią at-
vyko beveik šimtas tūkstan čių atlikėjų ir žiūrovų iš Lie-
tuvos ir viso pasaulio! Ši unikali šventė jungia visas kar-
tas, stiprina Lietuvos tapatybę ir garsina jos vardą pa-
saulyje. Jautėmės vieningi šventės finale liepos 6 d.
– Valstybės dieną kartu gie dodami „Tautišką giesmę”.
Tądien vi  suose pasaulio kampeliuose ir mū sų diplo-
matinėse atstovybėse vie nu me tu giedoti Lietuvos
himną tapo gra žia tautos tradicija, išskiriančią mus iš
kitų tautų.

Antrasis Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas,
vykęs Prienų rajone liepos 10–13 d. subūrė ke-
lis tūkstan čius po pasaulį pasklidusių moty-

 vuotų lietuvių. Šiame  verslo, kultū ros, politikos ir
mokslo festivalyje jau ni žmonės bendravo, kūrė,
skaitė pranešimus, dalijosi patirtimi, dalyvavo su-
sitikimuose su žymiais Lietu vos žmonėmis ir mąs-
tė, kokią jie kurs Lietuvos ateitį. Diskusijose dalyva -
vęs užsienio reikalų ministras L. Lin ke vi čius skai-
tė pranešimą „Lietuvos diplomatija globalioje poli-
tikoje” ir kvietė pasaulio lietuvių jaunimą stip rinti
politinį bei pilietinį aktyvumą.

Kitas reikšmingas renginys, suburiantis tarp-
tautinės ir vietinės rin kos ekonomikos vadovus, –
2014 m. Vilniuje vykęs „Pasaulio lietuvių eko nomikos
forumas” (PLEF), kurio galimybes ir ryšių tinklą rei-
kėtų dar labiau išnaudoti. Šį rudenį forumas kelsis
į Izraelį, Tel Avivą ir bus skirtas inovacijoms, vers-
lo ir mokslo sinergijai, naujoms technologijoms.

Pasaulio lietuviai – Lietuvos labui

Užsienio  reikalų ministerija 2014 metais nuo-
sekliai stiprino užsienio lie tuvių ryšius su Lietuva,
remdama ne tik jau minėtus renginius, bet ir daugelį
kitų užsienio lietuvių organizacijų vykdomų projektų
ir iniciatyvų lietuvybei puoselėti, Lietuvos vardui
garsinti, pažangai ir kultūrai pristatyti. Telkti Lie-
tuvos diasporą bendrai veiklai Lietuvos labui pade-
da ministerijos koordinuojama „Glo balios Lietu-
vos” programa, kurią įgy vendinant dalyvauja 13 Lie-
tuvos institucijų, kurios teikia paslaugas, konsulta-
cijas ir kitą pagalbą pagal savo veiklos sritis – švie-
timo ir mokslo, kultūros, socialinės atsargos ir dar-
bo, sporto, spaudos ir informacijos  ir kitas.

Lietuva vertina užsienio lietuvių potencialą,
todėl daug dėmesio sky rė me Lietuvos diasporos
profesiona lams telkti. Jų patirtis, žinios ir ry šiai Lie-
tuvai ypač reikalingi. Įgyven dinome ir rėmėme to-
kius prasmingus projektus kaip „Globalios Lie tuvos
apdovanojimai”. Profesionalai tradiciškai buvo pa-
gerbti metų pa bai goje Prezidentūroje vykusiose iš-
kil mėse. Džiugu, kad dauguma jų – gabūs ir inova-
tyvūs jauni žmonės, g ebantys suderinti tarptautinės
karjeros siekimą su lietuviškumu. Ne abejoju, kad ir
šiais metais nestigs mūsų šalies vardą pasaulyje gar-
sinančių tautiečių.

Lietuvoje ir užsienyje gyvenan čių kūrėjų part -
nerystę stiprina jau ne pirmus metus Užsienio rei-
kalų mi nisterijos remiami projektai „Mig ruojantys
paukščiai”, muzikos  festivalis „Sugrįžimas”. Pro-
fesinės mentorystės tradicijos skatinamos Užsie nio
reikalų ministerijos remiamu projektu „LT Big
Brother”, kurį įgy vendina „Londono Sičio lietuvių
klu bas” kartu su organizacija „Globalios  Lietuvos
lyderiai”. Šis unikalus projektas, prasidėjęs 2009 me-
tais, jungia dalyvius iš 24 šalių. Pasaulio lie tu viai Lon-
done, New Yorke, Honkonge ir kitur buriasi į grupes,
kuriuose įvairių profesinių sričių profesionalai ne-
formaliai bendraudami perduoda savo žinias ir pa-
tirtį perspektyviam  visame pasaulyje  studijuojan-
čiam Lietuvos jaunimui, kuris vis dažniau grįžta
namo ir savo patirtį, ir žinias naudoja Lietuvos ge-

rovei, kurti. Aktyviau bendradarbiauti su užsieny-
je gyvenančiais iškiliais kraš tiečiais telkėme ir Lie-
tuvos savival dybes, skatindami į jų darbą įtraukti jau-
nųjų profesionalų praktikos viešajame sektoriuje
programos „Kurk Lietuvai” dalyvius. Užsienio rei-
kalų ministerija sudarė galimybes užsie nio  aukš-
tosiose mokyklose studijuojantiems lietuviams atlikti
praktikas Lietuvos Respublikos diplomatinėse at-
stovybėse užsienyje ir ministerijoje: 59 studentai at-
liko praktiką diplomatinėse atstovybėse ir 9 minis-
terijose. Noriu pasidžiaugti nauja partneryste su Švie-
timo mainų  paramos fondu, kuris kartu su Švieti-
mo ir mokslo ministerija ir Užsienio rei ka lų minis-
terija 2014 m. paskelbė kon kursą gauti paramai stu-
dentų, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mo kyk-

lose, praktikai diplomatinėse at stovybėse ir užsienio
lietuvių bendruo menėse, neformaliojo ir forma liojo
lituanistinio švietimo mokyklo se užsienio šalyse
2014–2015 m. – 30 Lie tuvos aukštųjų mokyklų studentų
jau dalyvauja šiame projekte.

Parama užsienio lietuvių organizacijoms 
ir lietuvybei stiprinti

Užsienio Lietuvių Bendruome nės ir kitos orga-
nizacijos ir toliau išlieka pagrindiniu lietuviškumo
židiniu, įvairiose pasaulio šalyse vienijančiu lietu-
vių kilmės žmones. Mūsų tikslas – skatinti užsienio
lietuvių organizacijos formavimą, stip rinti ben-
druo meniškumą, pilietišku mą ir organizacinius ge-
bėjimus. Or ganizacijos lūkesčiai ir poreikiai la bai ski-
riasi, priklausomai nuo šalies geografinės padėties,
geopolitinių aplinkybių, lietuvių bendruomenės dy-
džio, emigracijos bangų ir kt. Džiaugiamės išaugu-
siu užsienio lie tuvių aktyvumu naujosiose emigra-
cijos šalyse: Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Ny-
derlanduose, Norve gijo je. Rinki mų statistika at-
skleidžia, kad ten gy venantys užsienio lietuviai no-
riai re gistruojasi dalyvauti rinki muose. Tuo tarpu
Airijoje ir JAV pa stebimos priešingos tendencijos –
žmonių  ak tyvumas slopsta. Tikimės, kad šiais me-
tais užsienio lietuviai visame pa saulyje ne tik stebės
įvykius Lietu voje, bet ir aktyviai dalyvaus Lietu vos
gyvenime, atstovaus jos strategi niams interesams ir
juos pristatys. Turime išlikti vieningi ir budrūs, no-
 rėdami atremti šiandien kylančias informacinio
karo grės mes.

Skyrėme ir toliau skirsime finan sinę paramą už-
sienio lietuvių organiza cijų įgyvendinamiems įvai-
riems projektams, kurie padeda užsienyje gyve-
nantiems lietuviams išsaugoti ir kurti lietuviškąjį ta-
patumą. Tai, kad lietuvybės išlaikymas užsienyje iš-
lie ka svarbus, parodė ir paskutinės už sienio lietuvių
apklausos, atliktos Už sienio reikalų ministerijos
užsakymu, rezultatai. Absoliuti dauguma 2014 m. ap-
klaustų užsienio lietuvių (79 proc.) teigė, kad lietu-
vybės išlai kymas jiems yra svarbus. Atsiranda vis
daugiau užsienio lietuvių, kurie klausia ne ką Lie-
tuva gali duoti jiems, o ką jie gali duoti Lietuvai.

Džiaugiamės užsienio lietuvių organizacija, ini-
ciatyvomis ir vykdomų projektų gausa. Paskelbus
2014 m. veiklos projektų konkursą, sulau kėme 150
projektinių paraiškų, iš jų apie 100 parėmėme. Ben-
dradarbia vimui su užsienio lietuviais pasitelk iamas
ir platus diplomatinių  atsto vybių tinklas (skyrėme
lėšų daugiau kaip šimtui diplomatinių atstovybių

kartu su užsienio lietuviais vykdytoms iniciaty-
voms finansuoti). Šiuo metu atliekamas naujai pa-
teiktų projektų paraiškų 2015-tiems metams verti-
nimas, jo rezultatus skelbsime jau netrukus – vasa-
rio mėnesį.

Globali Lietuva – susivieniję viso 
pasaulio lietuviai

Įvairiais vertinimais pasaulyje, už Lietuvos
ribų, gyvena daugiau nei vienas milijonas trys šim-
tai tūkstan čių lietuvių. Oficialiais Lietuvos statisti-
kos departamento duomenimis, užsienio valstybėse
gyvena 619,6 tūkst. lietuvių, ir iš jų 257 tūkst. yra Lie-
tuvos Respublikos piliečiai. Tai liudija, kad Lietuva
seniai neapsiriboja geografine teritorija ir nemaža
tautos dalis gyvena už jos ribų.  Sie kiame ir toliau po-
puliarinti „Globa lios Lietuvos” idėją, formuoti veiks-
 mingą diasporos politiką ir atliepti kintančios Lie-
tuvos diasporos porei kius. „Globalios Lietuvos” idė-
jos įgy ven dinimą aptarėme ir kasmetinia me Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenių ir jaunimo sąjungų
pirmininkų suva žiavime, vykusiame vasarą. Diaspo -

ros atstovų mintys ir pasiūlymai mums ypač svarbūs.
Dėl šiuolaikinių technologijų, pa saulis tapo glo-

balesnis, mus skirian tis atstumas sumažėjo. Džiugu,
kad vis daugiau užsienio lietuvių seka informaciją
ir dalijasi savo įžvalgomis Užsienio lietuvių depar-
tamento 2013 m. įkurtoje socialinio itinklo „Face-
book” paskyroje „Globalus tinklas Lietuvai – Global
Lithuania Net work”. Per metus nuolatinių sekėjų
skaičius išaugo daugiau kaip 2 kartus, dabar jų jau
– 3 000. Tinklas jungia narius iš 47 valstybių. Per sa-
vaitę naujienas perskaito daugiau kaip 15 000 žmo-
nių.

Tęsdami savo švietėjišką misiją, glaudžiai ben-
dradarbiaujame su Na cionaliniu Lietuvos radiju ir
televizija.

Mūsų remtas projektas „Tapatybė.Lt” LRT Li-
tuanica kanalu, aplankė įvairiose šalyse gyvenančius
tautiečius, parodydamas bendruo me nių gyvenimą ir
ne vieną užsienio lie tuvių sėkmės istoriją. LRT Li-
tuanica palydovu transliuojamas Šiaurės Ameriko-
je ir visoje Europoje, o internetu pasiekiamas visa-
me pasaulyje. „Tapatybė.Lt” nuo sausio mėnesio jau
tapo naujos laidos „Pasaulio lietuvių žinios” dalimi.
Kiekvieną savaitę laida informuoja apie užsienio lie-
tuvių aktualijas.

Tikimės, kad 2015-aisiais metais užsienio lietu-
vių ir Lietuvos saitai tik stiprės. Šiais metais sukanka
25-eri metai, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklau-
somybė, tad jubiliejinė Kovo 11-osios šventė taps svar-
biausiu šių metų įvykiu. Kviečiame visas užsienio lie-
tuvių organizacijas ir visus užsienio lietuvius susi-
telkti ir paminėti šią svarbią Lietuvai datą, prisiminti
visus kovojusius už Lietu vos laisvę. Švęsdami lais-
vę kartu visam pasauliui priminsime apie mums vi-
siems brangų ir mielą kraštą – Lietuvą.

Būkime kartu. Puoselėkime „Glo  ba lios Lietuvos”
idėją. Tegul ji įkvepia bendravimui ir bendradar-
biavimui. Kaip visuomet, lauksime iš jūsų žinių apie
naujai besistei gian čias lietuvių organizacijas, apie
svarbiausius įvykius ir šventes, sieksime atliepti
Jūsų poreikius ir dirbti kartu bendrų tikslų labui. Se-
kite informaciją FB „Globaliame tinkle Lietuvai –
Global Lithuania Network”, siųskite projektines
paraiškas konkursams, klauskite, dalinkitės infor-
macija, nuotraukomis ir įspūdžiais.

Gintė Damušytė – Užsienio reikalų ministerijos Už-
sienio lietuvių departamento direktorė

„Globali Lietuva” ULD naujienlaiškis
2015 vasaris
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TELKINIAI

Kviečiame vėl susibur ti 

„Po angelo sparnu” Marquette Parke

Nors Ievą Jokubavičiūtę mūsų klau-
sytojai jau gerai pažįsta ir aukštai ver-
tina, dar pridursime, ką apie šią vir-
tuozę kalba amerikiečiai: „Jo kubavi-
čiūtė randa pusiausvyrą tarp gro žio es-
mės ir kerinčios vilionės, kuris iš-
kviečia Shubert dvasią” (Washing ton
Post); „... elegantiška ir įtraukian ti”
(Wall Street Journal); „Jos atlikimo
technika įtaigi, jos temperamentas iš-
puoselėtas, o įžvalgos įtikinan čios”
(New York Times). 

Ieva nuo pat pirmos klasės mo kėsi
Vilniaus Čiurlionio meno mo kykloje,
kuri išugdė ir subrandino ją kaip stip-
rią asmenybę ir aštrios
saviraiškos pianistę. Lai-
mėjusi stipendiją žinias
tobulino Curtis Institu-
te of  Music ir Mannes
College of  Music. Jos spe-
cialybės mokytojai buvo
Sey mour Lipkin ir le-
gendinis Richard Goode.
Ieva yra sudariusi ne vie-
ną koncertinę programą
ir visos jos išsiskiria ori-
ginalia kūrinių atranka
ir nepriekaištinga atliki-
mo technika, todėl ji yra
nuolat kviečiama kon-
certuoti žymiausiose Eu-
ropos ir Ameri kos sce-
nose. Ji daug kartų kon-

certavo Dame Myra Hess Čikagoje,
Fil harmonijoje Vilniuje, Caspary Hall
New Yorke, Smithsonian muziejaus
Freer galerijoje Washingtone.

Pastarojo koncerto muzikinę prog-
ramą ji pritaikė XIX a. Amerikos ta-
pytojo Janus Mc Neil Whistler pa-
 veikslų parodos atidarymui. Todėl
Washington Post Ievą Jokubavičiūtę
apibūdino kaip „...nepaprastai spal-
vingą,  stebuklingai muzikiniais gar-
sais piešiančią pianistę”. 

2005 m. Ravina festivalyje Ieva de-
biutavo su Čikagos simfoniniu orkest -
ru. Toliau – koncertai Rio de Janeiro
Brazilijoje, su Philadelphijos styginiu
orkestru, Gratz universiteto orkestru,
ir žinoma, Lietuvos nacio naliniu sim-
foniniu orkestru. 2009 m. drauge su Ha-
rumi Rhodes ir Priscilla Lee, susijun-
gusios į „Trio Cavanti na”, laimėjo
tarptautinį Naumburgo styginės mu-
zikos konkursą ir debiutavo legendi-
nėje Carnegie Hall salėje. Tais pačiais
metais debiutavo San-Francisco Herbst
teatre, The New School New  Yorke ir
Jordan Hall Bostone. Šis trio yra labai
aktyvus ir nuolat koncertuoja žy-
miausiose Ame rikos ir Europos sce-
nose. 

Kiekvieno muzikanto svajonė yra
groti Carnegie Hall scenoje, todėl ma-
nome, kad ne vienas muzikos atlikėjas
su pavydu žvelgtų į Ievos Jokubavi-
čiūtės koncertinių scenų sąrašą: Car-
negie Hall’s Stern Audi torium, Lon-
don’s Wigmore Hall, Washington DC’s
Kennedy Center ir nacionaliniai turai
su Marlboro festivalio muzikantais.

Apie styginį „Avalon” kvartetą Chi-
cago Tribune rašo: „Tai ansamblis, į
muzikinę kelionę kviečiantis jū sų au-
sis, protą ir sielą”. Kamerinės muzikos
gerbėjai kvarteto 2011–2012 m. galėjo
klausytis Art Institute of  Chicago,
kur istorinėje Fullerton sa lė je an-
samblis atliko visą Beethoveno kvar-
tetų ciklą; 2013–2014 m. šiame institu-
te jau šešis kartus skambėjo jo atlie-
kama kompozitoriaus B. Bartok mu-

zika. „Avalon” yra koncertavęs gar-
siausiose salėse – Alice Tully Hall,
92nd St Y, Carnegie Hall ir Merkin Hall
New Yorke, The Library of  Congress
Wa shingtone, Wigmore Hall Londone
ir Herculessaal Miun chene. Taip pat
yra dalyvavęs įvairiuose festivaliuo se
– Caramoor Music Festival, La Jolla
Chamber Music Society, NPR’s St Paul
Sunday, Mostly Mozart Festi val at Lin-
coln Center, Isabella Ste wart Gardner
Museum, Bargemusic, Dame Myra
Hess Series  ir, žinoma, Ravinia festi-
va lyje Čika go je. Kvar teto pasiekimų
kraitelėje – pagrindi niai apdovanoji-
mai iš ARD konkurso Miun chene ir
pirmoji vieta „Concert Ar tists Guild”
konkurse New Yorke. „Avalon” kvar-
tetas priklauso Nor thern Illinois Uni-
versity muzikos mokyklai ir pavadin-
tas nusipelniusio „Vermeer Quartet”
vardu. Jie atliko daug koncertų Čika-
goje ir DeKalb, mokė kamerinės mu-
zikos universiteto studentus indivi-
dualiai bei grupes. Atlikėjai yra dėstę
Juilliard mokykloje ir Indiana Uni-
versity South Bend, jie teikia pamokas
pagal Interlochen Advanced Quartet
Program, Made line Island Music
Camp, Icicle Creek Chamber Music Ins-
titute ir The Britten-Pears School Ang-
lijoje. 2000 m. „Avalon” išleido Pavel ir
Janacek muzikos albumą „Dawn to
Dusk”. 2002 m. kvartetas buvo apdova -
no tas „Cham ber Music  America/
WQXR” už geriausią kamerinės mu-
zikos įrašą. 

Šį ansamblį nuolatos galite gir dėti
Čikagos klasikinės muzikos radijo sto-
tyje WFMT-FM, taip pat gyvo garso
koncerte, kurį veda pats Bill MacG-
laughlin. New Yorke jie girdimi WQXR-
FM ir WNYC-FM radijo stotyse, taip
pat „National Public Ra dio’s Perfor-
mance Today”, „Canada's CBC”, „Aust-
ralia’s ABC”, „The ARD of  Germany”
ir „France Musique”.

Smuikininkės Liv Heym moder-
 niosios ir barokinės muzikos atliki mą
žurnalas New Yorker įvertino kaip

„elegantišką, jautrų ir stilis-
tiškai laisvą”. Smuikininkė
dažnai ruošia programas su
įvairiomis šo kių grupėmis,
bene ryškiausias jos turas
buvo po Maskvą su Mark Mo-
ris šokių grupe. 2011 m. Liv
Heym buvo Europos Sąjungos
Baroko orkestro (of  the Age of
Enlightenment App ren tices-
hip Scheme), kuriam dirigavo
Simon Rattle, Laurence Cum-
 mings ir Roger Norrington,
narė. Muzikantė yra daug kon-
certavusi su New York „Tri-
nity” baroko orkes tru (vadovai
Robert Mealy ir Jullian Wach-
ner), taipogi su šia grupe smui-
 kininkė yra įrašiusi nemažai

kompaktinių albumų. 
Gimusi Berlyne, Vokietijoje, Liv

smuiko ir kamerinės muzikos meno
mokėsi iš Heinz Dinter, Ulrike-Anima
Mathe ir Daniel Philips. Muzikinio iš-
silavinimo ir modernaus smuiko atli-
kimo technikos diplomus ji įgijo Hoch-
schule für Musik Detmold ir magistro
laipsnį senovinės muzikos atlikimo
specializacijoje Juilliard mokykloje
pas tokius garsius smuiki ninkus kaip
Monika Huggett ir Cynthia Roberts. 

Liv yra koncertavusi su Bochum
simfoniniu orkestru, Europos Sąjun-
 gos Jaunimo orkestru, Vokietijos fil-
farmonijos jaunimo orkestru ir „Jeu-
ne Orchestre Alantique”, diri guo ja-
mais Vladimiro Ashkenazy, Thomas
Ades, Philippe Herreweghe, Jos van

Immerseel, Reinbert de Leeuw ir kt. Ji
taip pat yra New Yorko „Trinity Wall
Street Baroque Orchestra”, „Uncom-
mon Tempera ment” ir „Siren Baro-
que” narė. 

Ne mažiau už barokinę jaunoji
smuikininkė yra įsimylėjusi ir mo der-
niąją muziką. 2010 m. Liv daug kon-
certavo su muzikiniu ansambliu „Lu-
natics at Large”. Suintriguota įvai rių
meno formų sąveikos ji su kūrė visą
koncertų ciklą, pavadintą „Muzikos
dialogai”, kuriuos 2012–2013 m. atliko
WMP koncertų salėje New Yorke.

„DanceDuo”. Sunku patikėti, bet
šiemet, rugsėjo mėnesį, „Dance Duo”
švęs dešimties metų jubiliejų. Kolek ty-
vas išaugino ne vieną šokio mokytoją,
paleido į gyvenimą būrį puikių šokė-
jų ir auga jų vis daugiau, suprantan-
čių, kad, norint padėti sau ir ki tiems,
pirmiausia reikalinga discipli na, nes
tik taip galima sulaukti sėkmės ir
nešti gėrį aplinkiniams. 

„DanceDuo” moto – dalintis šo kio
jėga! Ne tik fizine, bet ir dvasine. Siek-
ti savų rezultatų, bet tuo pačiu padėti
ir vargstančiam. „DanceDuo” surengė
daugiau kaip 15 koncertų, dalyvavo
programose ir konkursuose, o 2013
m. įkurtas „B.UnlimitedDD” fondas
jiems padeda įgyvendinti svajones ir
leidžia vi siems prisidėti prie tų sva-
jonių išsipil dymo.

Tad kviečiame susiburti „Po an-
gelo sparnu” Marquette Parke ir pa-
klausyti dieviškos muzikos bei pa-
remti šį nuostabų architektūrinį pa-
minklą Švč. Mergelės Marijos Gi mimo
bažnyčią. Po koncerto lauks vaišės ir
bus galima pabendrauti su pianiste
Ieva Jokubavičiūte bei jai talkinančiais
atlikėjais.

DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Tai jau trečias „Po angelo sparnu”
labdaros koncertas, skirtas ne tik
surinkti lėšų Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčios Marquette Parko iš-
laikymui, bet ir toliau ugdyti savo mu-
zikinį skonį. Kadangi svečiuose – pa-
saulinio lygio atlikėjai, tai jų atlie kama
muzika yra lyg atsvara ko mercinės tuš-
tybės pripildytam pa sauliui. Šį kartą
mūsų jau pamilta pianistė Ieva Jokuba-
vičiūtė į svečius pasikvietė smuikininkę
iš NewYork Liv Heym, „Avalon” styginį
kvartetą iš Čikagos ir visiems gerai ži-
nomą šokių kolektyvą „DanceDuo”. Šia-
me koncerte susipins dvi: šokio ir muzi-
 kos mūzos, todėl pasirodymas vyks pa-
rapijos salėje, o ne pačioje bažny čioje. Tė-
velių patogumui vaikučiai nuo trejų
metų bus saugomi aukly čių, o mašinas
bus galima nemokamai palikti ne tik aikš-
tėje prie baž nyčios, bet ir „Holly Cross”
ligoninės garažo viršutiniuose aukš-
tuose. Tad laukiame kamerinės muzikos
gerbė jų 2015 m. vasario 21 d., šešta-
dienį, 5 valandą po pietų, Švč. Mer-
gelės Ma rijos Gimimo parapijos salėje.

„DanceDuo”. 

„Avalon” kvartetas

Ieva Jokubavičiūtė

Liv Heym
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Lietuvių Fondo dėmesys lituanistiniam švietimui 
LAIMA

APANAVIČIENĖ

Artėja Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Tai
pačios brangiausios šventės lietu-
viams. Tradiciškai šių švenčių metu,
kiek leidžia jėgos, LF nariai sku ba į įvai-
riose JAV vietovėse vykstančius mi-
nėjimus, kur iškilmingai įteikia Lietu-
vių Fondo paramos čekius JAV įsikū-
rusioms lituanistinėms mokykloms.
Pasidomėjau, o kokia ta Lietuvių Fon-
do parama?

Nuo pat Lietuvių Fondo įsikū-
rimo pradžios vienas pagrin-
dinių jo uždavinių buvo li-

tuanistinis švietimas. Remiant Fon-
dui, veikia lituanistinės mokyklos,
leidžiamos knygos ir vadovėliai. Vien
nuo 2007 metų Lietuvių Fondas JAV li-
tuanis ti nėms mokykloms skyrė dau-
giau nei pusę milijono – 620 000 – do-
lerių. Šios pa galbos dėka mokyklos
gali susimo kėti nuomą, įsigyti naujų
mokymo priemonių, vykdyti įvairius
mokymo projektus.  

JAV LB Švietimo tarybos tinkla-
lapio http://svietimotaryba.org/ duo-
menimis 2012–2013 mokslo metais
JAV veikė 36 lituanistinės mokyklos,
kuriose mokėsi 2 204 mokiniai, jose
dirbo 411 mokytojų, mokytojų padėjė -
jų bei administracijos darbuotojų.
Tai didžiulis būrys lietuvybę svečioje
šalyje norinčių išsaugoti ir ją puose-
 lėjančių žmonių būrys. 

Mokytojai, mokyklų vedėjai ir
tėvų komitetai lituanistinėse mokyk-
lose susiduria su nemažais iššūkiais.
Tai ir brangi patalpų nuoma, ir peda-
gogų paieška, ir mokinių, ypač pa aug-
 lių, nenoras lankyti šeštadieniais mo-
kyklas, ir tinkamų lituanistinėms
mokykloms vadovėlių nebuvimas.
Stebina ir džiugina tėvelių užsispyri-
mas leisti vaikus į lituanistines mo-
 kyklas. Galima drąsiai teigti, jei šei-
 moje nebus noro išauginti savo vai kus
lietuviais, jokios mokyklos nepa dės.
Aišku mokykloms išgyventi vien iš
tėvų surenkamų mokslapinigių – už-
duotis neįgyvendinama, todėl labai
smagu, kad Lietuvių Fondas, taip
nuo širdžiai ir dosniai remdamas mo-
 kyklas, palengvina jų dalią. Visos
JAV veikiančios lituanistinės mo-
kyklos turi teisę kreiptis į JAV LB
Švie timo tarybą finansinės paramos,
ku rią teikia Lietuvių Fondas.

2014 metų pabaigoje LF Pelno
skirstymo komisija, vadovaujama pir-
 mininko Vyto Naručio, lituanisti nėms
mokykloms paskyrė 90 000 dol. JAV LB
Švietimo taryba, išnagrinė jusi mo-
kyklų atsiųstus prašymus, paskirstė
šią paramą 28 mokykloms, įsikūru-
sioms nuo Atlanto iki Ra miojo van-
denyno, nuo Floridos krantų iki Ka-
nados sienos. Ir tai nebuvo vienkar-
tinė parama mokykloms. 2014 m. LF
švietimo reikalams skyrė 120 535 dol.
Ši pagalba reikalinga besiku riančioms
naujoms mokykloms, mo kytojų kon-
ferencijų, kur mokytojai ga li susi-
rinkti ir pasidalinti savo patirtimi, pa-
sisemti naujų žinių, ren gimui,  kasmet
Dainavoje vykstančiai Mokytojų to-
bulinimosi savaitei, ku rią organi-
zuoja JAV LB Švietimo taryba, o vie-
nu iš rėmėjų yra Lietu vių Fondas. 

Jau eilę metų Lietuvių Fondas
skiria laimėjimą Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto są-

jungos (ŠALFASS) vyrų  krepšinio A
grupės nugalėtojams ir 1 000 dol. pre-
miją krepšininkų pasirinktai JAV
esančiai lituanistinei mokyklai. 

,,Kai 2001–2002 m. steigėme ‘Gin -
tarinio obuoliuko’ premiją, nesitikė jo-
me, kad mokytojų gretas JAV litua-
nistinėse mokyklose gausiai papil dys
nuostabus derlius iš Lietuvos, – rašo
JAV LB Švietimo tarybos pir mininkė
Daiva Navickienė (,,Drau gas”, 2013 m.
kovo 16 d.). – Džiugu, kad mokytojo pro-
fesiją įgiję Lietu voje, kaip ir tie, dau-
giau kaip prieš 50 metų dirbę litua-
nistinėse mokyklose, jose randa ap-
linką, kur gali panaudoti savo profe-
sinę patirtį bei dalintis savo žiniomis
ir meile Lietuvos kul tūrai, kalbai, is-
torijai su augančia nau ja lietuvių kil-
mės karta JAV.” „Gintarinio obuoliu-
ko” premija, kurios mecenatas yra
LF,  skiriama ypatingam mokytojui,
kuris pasižymi entuziazmu, sąžinin-
gumu ir pasiaukojimu savo mokiniams
bei lituanistinei mokyklai. JAV LB
Švietimo taryba, padedant Lietuvių
Fondui, kasmet dovanėlėmis apdova-
noja mo kytojus už ilgametį darbą li-
tuanis tinėje mokykloje.

2001 metais Jonas Kavaliūnas tapo
pirmuoju JAV LB Švietimo tarybos Nu-
sipelniusio mokytojo premijos lau-
reatu. Šis apdovanojimas įteikiamas il-
gus metus JAV dirbusiam ir lie tuviš-
kam švietimui atsidavusiam asme-
niui. Ir šio apdovanojimo mecenatas
yra Lietuvių Fondas. Šiomis dieno-
mis lietuviškoje spaudoje kaip tik skel-
biama apie tai, jog galima siūlyti kan-
didatus šiam apdovanojimui gauti. 

Kažkada Švietimo taryba skirdavo
premiją ypatingai pasižymėjusiai JAV
lituanistinei mokyklai. Šios premijos
tikslas buvo atkreipti dėmesį į ge-
riausias mūsų mokyklas, puoselėti li-
tuanistinį švietimą išeivijoje. Šios pre-
mijos mecenatas  taip pat buvo LF. Kaip
skelbia anksčiau minėtas tinklalapis
tokia premija 1998–1999 me tais buvo
įteikta Los Angeles Šv. Kazimiero šeš-
tadieninei lituanistinei mokyklai (ve-
dėja Marytė Sandanavi čiūtė-Newsom).
Būtų gražu, kad ši tra dicija būtų tę-
siama. 

Peržvelgus kelerių metų Lietuvių
Fondo pagalbos dydį JAV lituanisti-
 nėms mokykloms ir lituanistinio švie-
timo reikalams, norisi ne tik padė-
 koti Fondui už paramą, o JAV LB Švie-
 timo tarybai už rūpestį, bet ir išreikš-
ti viltį, jog po kelių metų lituanistinių
mokyklų mokiniai taps LF nariais, o
dar vėliau perims lietuvybės vairą į
savo rankas ir neš iškėlę lietuvybės
liepsną iš kartos į kartą. 

2014 m. gegužės 17 d. vykusioje  Čikagos lituanistinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų
uždarymo šventėje JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkas Viktoras Kelmelis ir jo
pavaduotoja Salomėja Daulienė Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojams už ilgametį
darbą mokykloje įteikė JAV LB Švietimo tarybos dovanas. Mecenatas – Lietuvių Fondas.
Nuotraukoje iš kairės: Laima Kataržienė (15 metų), Giedrė Starinskienė (15 metų), Eveli-
na Karalienė (15 metų), Vilma Poliuvienė (10 metų), Dalia Gedvilienė (10 metų) ir Laima
Apanavičienė (15 metų).                                                                                LF archyvo nuotraukos

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos
(Elizabeth, NJ) direktorė Daina Petkevičie-
nė džiaugiasi gautu Lietuvių Fondo paramos
mokyklai čekiu.

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lituanistinė šeštadieninė mokykla švenčia Vasario 16-ąją.

Los Angeles, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas (penktas iš dešinės)
įteikia taurę ŠALFASS vyrų  krepšinio A grupės nugalėtojams, o jie pasirinks lituanistinę
mokyklą, kuriai atiteks 1 000 dol. LF parama.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo šventė Pasaulio lietuvių centre 2014 m. Iš kairės:
,,Rasos” lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Liutkienė ir Maironio lituanistinės mokyklos
direktorės pavaduotoja Taiyda Chiapetta džiaugiasi Lietuvių Fondo tarybos pirmininko
Mariaus Kasniūno įteiktais LF paramos čekiais.



Ateitininkų namų valdyba kartu su Filisterių Skautų są-
junga Čikagos skyriumi kviečia visus į Gavėnios reko-

lekcijas.  Susi kau pimą ves br. Lukas Laniauskas, SJ. Tema: ,,Mūsų
pašvęstasis gyvenimas”.  Pradžia 9 val. r. Bus pokalbiai, pietūs,
klau soma išpažinčių.  Susikaupimas baigsis šv. Mišiomis 4 val. p.
p.  Būtina iš anksto užsiregistruoti pas Vidą Maleiškienę  tel. 630-
257-8087 arba el. paštu vidajonas@sbcglobal.net. 
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,,Ateitininkai siūlo alternatyvą: pamatai”
Milda Palubinskaitė

Savo paskaita ,,Trys pamatiniai klausimai ir jų autoriaus,
Prano Dovydaičio, gyvenimas” siekiau supažindinti kur-
santus su Dovydaičio parašytu tekstu, kuriuo jis kvietė ben-

dram katalikų darbui – atnaujinti visa Kristuje, ieškoti tiesos,
teisingai bendrauti su lietuviais ir pasauliu. Pristačiau Prano Do-
vydaičio gyvenimą kaip pavyzdį žmogaus, su aiškiomis silpnybė-
mis, bet kuris meiliai tarnavo Dievui ir artimui sunkiomis gyve-
nimo sąlygomis, išlikdamas ištikimas savo išvardintiems idea-
lams: Kristui, mokslui, Lietuvai ir artimui. Ar tai Kazlų Rūdos
miškuose, ar Maskvos universitete, ar Vilniuje pasirašant Nepri-
klausomybės aktą, ar laisvoje Lietuvoje, ar žūties vietoje Sverd-
lovsko kalėjime, Pranas Dovydaitis drąsiai pasišventė meilei.  Po-
pie žiaus Jono Pauliaus II jis buvo paskelbtas Bažnyčios kankiniu.
Kviečiau kursantus Žiemos kursuose pasinaudoti proga asme-
niškai atsakyti į Dovydaičio pateiktus klausimus: Kuo aš save va-
dinu? Kokia mano aplinka? Kokie mano siekiai ir pareigos? Kvie-

čiau kursantus pamilti Dievą, vienas kitą, idėjų pasaulį ir būti tam
ištikimais.

Brolis Lukas Laniauskas, SJ

Mano paskaitos tema: ,,Mano santykis su Dievu – patarimai
šios dienos kultūroje”. Palyginau moksleivių veiklą su
upėtakio gyvenimu. Įvairios srovės sudaro kliūtis bei

sunkumus ateitininkams plaukti gyvenimo upėje. Ateitininkai
turi atpažinti tas sroves – sekuliarizmą, materializmą, reliaty-
vizmą, ir jas įveikti, plaukiant mūsų tikslo link: visa atnaujinti
Kristuje! 

Kursuose buvau sužavėtas moksleivių klausimais. Buvo aki-
vaizdu, kad jie įdėmiai klausėsi paskaitos, o po to rimtai įsijungė
į diskusijas svarstančias jų gyvenimų ,,sroves”. Palikau Dainavą
jausdamas, kad mūsų ateitis šviesi. Siekime savo tikslo tikslo ir
visa atnaujinkime Kristuje! 

,,Kuo mes save vadiname? Kuom aš pasirenku būti?”
Vainis Aleksa

Pokalbio metu iškėliau moksleiviams klausimą: ,,Kaip ga-
lime skaityti literatūrą iš krikščioniškos perspektyvos”?
Diskutavome, ar Harry Potter krikščionis? Panagrinėjome

giliau: kada Harry elgiasi krikščioniškai, kada ne? Apsvarstėm, ką
reiškia turėti krikščionišką perspektyvą. Pagalvojome apie po-
piežiaus paraginimą kiekvienam krikščioniui siekti ,,susitikti” su
kitais, vesti dialogą, bendrauti. Ir ar tą galime daryti su veikėjais
literatūroje? 

Moksleiviai gimnazijoje skaitė literatūrą. Nors dažnai turinys
nėra krikščioniškas, aš pasiūliau, kad galima paversti skaitymo
namų darbus į maldą, į gilesnį krikščionišką supratimą. Reikia tik
pagalvoti apie tai,  kaip veikėjai, ,,sutikti” literatūroje, padeda
mums suprasti tikrus žmones. 

Paskaitos pabaigoje moksleiviai turėjo progą išreikšti save,
sukuriant trumpus eileraščius. Buvo duotos tokios aplinkybės –
įsivaizduok, kad eini su Dievu pasivaikščioti Dainavos keliu. Pa-

ŽIEMOS KURSŲ VADAI
IR DARBUOTOJAI

Komendantas
Vytas Prunskis

Vadovai:
Dainius Kazlauskas
Vytas Aukštuolis
Kovas Polikaitis
Edvinas Vaičikauskas
Miglė Staniškytė
Kristė Lapkutė
Kristina Prunskytė
Lija Siliūnaitė

Kapelionas
Prel. Edmundas
Putrimas

Laikraštėlio red.
Mantas Naris
Greta Žilytė

Šeimininkė
Zita Kušeliauskienė

Virtuvės talka:
Rita Kušeliauskaitė
Angelytė Annarino
Virgilija Gaškaitė

Ūkvedžiai:
Aras Klimas
Nora Sadauskaitė

Sekretorius
Tomas Čyvas

Programos
koordinatoriai:
Milda Chmieliauskaitė
Dr. Tomas Girnius
Liudas Landsbergis
Dr. Milda Palubinskaitė
Monika Sabalienė
Kristina Vygantaitė

MAS Centro valdyba:
Dr. Edis Razma
Milda Chmieliauskaitė
Matas Čyvas
Tomas Čyvas
Danius Giedraitis
Lina Scroggins

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. 52 moksleiviai paaukojo savo
Kalėdų atostogas ne kam kitam, bet paskaitoms. Taip jau dau-
giau nei penkiasdešimt metų į Amerikos lietuvių Romos ka-

talikų federacijos stovyklavietę Dainavą, Manchester  miestelyje, Mi-
chigan valstijoje, susirenka gimnazijos amžiaus jaunimas ypatingiems
ateitininkų pasaulėžiūros Žiemos kursams. Čia jaunas žmogus pra-
deda suvokti, ką reiškia būti ateitininku, kokia kryptim savo gyve-
nimą pakreipti. Šiuos kursus ruošia Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba.

2014–2015 m. kursų tema buvo ,,Alternatyva”. Ką ateitininkai
siūlo kaip pakaitalą naudojimo ir išnaudojimo kultūrai?  

Prieš kelias savaites ,,Draugo” Ateitininkų skyriuje išspausdinome
moksleivio Simo Chacar-Palubinsko įspūdžius apie 2014–2015 m.
Žiemos kursus. Šį kartą pakalbinome kursų rengėjus ir paskaitinin-
kus – kokie buvo jų tikslai, ką jie norėjo perduoti jaunimui. 

,,Esame upėtakiai plaukiant prieš šios dienos sroves”

šeštadienį, vasario 21 d. 
Ateitininkų namuose, Lemonte

Rekolekcijos

MAS Žiemos kursai – paskaitininkų akimis ir žodžiais
Šių metų Žiemos kursai. Dainava be sniego. Luko Kulbio nuotraukos

JAUnųJų ATEITInInKų 
SąJUnGOS žInIOS

JAS Globėjų sąskrydis įvyks vasario 28 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Priimami prašymai norintiems vadovauti ar
mokytojauti JAS vasaros stovykloje Dainavoje.
Prašymai pateikiami internetu JAS tinklalapyje:
mesjas.org  iki kovo 1d.  
Stovykla vyks 2015 m. liepos 18 d. – 26 d. 

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com
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sakoji Jam savo rūpesčius, o Jis į tai nereaguoja. Jis pakeičia temą ir apibūdina,
kodėl Jis mus myli. Užduotis buvo parašyti eilėraštį atsakant į klausimą: ką
mato Dievas manyje, kai jis žiūri į mane meilės akimis? Moksleiviai eilėraščius
parašė anonimiskai, bet jie buvo garsiai perskaityti. Visi buvome sužavėti vie-
nas kito įžvalgomis, kaip Dievas mus myli...

Ona Daugirdienė 

Aš buvau pakviesta kalbėti apie inteligentiškumą – principą, kuris, anot
vienos kursantės, visuomet jai likdavo ,,numeris penktas”. Inteligen-
tiškumas dažnai suprantamas tik kaip išsimokslinimas, tad įvairių pa-

vyzdžių, pratimų ir net pasakos pagalba rodžiau moksleiviams, kad tikras in-
teligentas yra ne tik eruditas, bet kilnus, dvasingas ir aktyvus žmogus, kuris
išsiskiria savo elgesiu, supratimu ir požiūriu į pasaulį. Ateitininkas sąmonin-
gai vykdantis inteligentiškumo principą, savaime vykdo visus penkis!

Paskaitos metu visi kartu išbandėm meditacinę maldą, nagrinėjom ,,me-
dia literacy” pavyzdžius, susipažinom su kritišku mąstymu, susimąstėm apie
vartotojišką kultūrą ir jos pasekmes, galvojom, ką reiškia būti kultūringam. Tai
darydami, kartu vystėm inteligento įgūdžius ir galvoseną. 

Šiai paskaitai kiekvienas kursantas gavo atskirą sąsiuvinį ir voką su pri-
taikytu eilėraščiu ir posakių karpiniais, kuriuos klijavo tam tikrose užrašų vie-
tose. Mano tikslas buvo ne tik praturtinti kursantų užrašus, bet paversti juos
įkvepiančiu šaltiniu, į kurį norėtųsi atsigręžti ir  sugrįžus namo. 

Nors populiarioje kultūroje gimnazistai dažnai karikatūrinami kaip pa-
viršutiniška ir pasyvi „whatever...” grupė, noriu pagirti rengėjus ir mokslei-
vius, kad kursantai buvo labai dėmesingi (išskyrus vieną, kuris per visą pas-
kaitą flirtavo su kaimyne). Yra aišku, kad mūsų jaunimas ieško, šviečiasi ir sie-
kia kažko daugiau. Žiemos kursai yra neįkainojama dovana jiems.

,,Kokia mūsų aplinka”
Vėjas Liulevičius

Mano paskaita buvo pavadinta „Kokia mano dabartinė politinė ir isto-
rinė aplinka?” Kursai buvo prasidėję su paskaitomis apie Prano Do-
vydaičio tris pamatinius klausimus, tai ši paskaita buvo bandymas gi-

liau ištirti klausimą, „Ką mes aplink save matome?” Paskaitos pagrindinė
mintis buvo, kad turime pasirinkimą: ar pasyviai būsime aplinkos paveikiami,
ar bandysime planingai tą aplinką patys paveikti? Kaip pavyzdžiai dramatiško
aplinkos paveikimo ir istorinės raidos formavimo buvo pristatomi krikščio-
nybės augimas pasaulyje ir lietuvių siekimas nepriklausomybės per du šimt-
mečius. Kalbant apie krikščionybės plitimą, kursantai susipažino su žymiu jė-
zuitu misionieriumi Matteo Ricci (1552–1610), kuris su kitais jėzuitais pašventė
visą gyvenimą vienam tikslui: atnaujinti Kristuje Kiniją. Tuo tarpu ateiti-
ninkų tikslas net daugiau ambicingas: ne tik vieną kraštą, bet visa atnaujinti
Kristuje. Ką galima iš Ricci pasiaukojimo išmokti? 

Paskaitos metu buvo ne tik pristatomi dėsniai, bet buvo ir pravedami pra-
timai. Kursantams buvo duoti laikraščiai, ir jų užduotis buvo apibūdinti savo
aplinką, kas darosi pasaulyje, kokios yra gyviausios temos. Iš to kilo klausimas:
kaip ateitininkams reaguoti į šitą aplinką? 

Didelį įspūdį paliko kursantų gausa ir jų parodytas entuziazmas! Kai salėje
sėdi didžiausias būrys jaunuolių, kai vos vietos yra prie stalų, sunku kalbėti
apie ,,mirštančią išeiviją”. Tarp kursantų buvo ir buvusių kursantų vaikai! Tas
tęstinumas tikrai nustebino ir džiugina. 

Viktutė Siliūnienė

Šių metų Žiemos kursuose patyriau mūsų jaunimo jautrumą, nuoširdumą
ir dvasingumą.  Mano pokalbio tema – ,,Meilės reikšmė mūsų gyvenimuo -
se”. Mano planas buvo suteikti jaunimui progą ištirti tai, ką įvairūs šal-

tiniai mus moko apie meilę ir pasvarstyti, kodėl tos sąvokos skiriasi.  Klausėme:
Iš kur mes gauname žinių apie meilę?  Koks yra tų žinių kontekstas? Kaip mes
priimame įvairius požiūrius į meilę? Kaip turėtume pasirinkti?  Aptarėme
meilės reikšmę į ją žvelgdami per dvi prizmes – populiarios kultūros ir katali-
kišką.  Lyginome istorijas ir vaizdus iš šių laikų jaunimui taikomų reklamų bei
televizijos programų su istorijomis ir vaizdais iš krikščioniškos kultūros. Iš-
siskirstę grupelėmis ištyrėme, kokia yra meilė šiuose skirtinguose konteks-
tuose bei kokios jos pasekmės. Įdomiausia man buvo išgirsti  tikrai jautrias ir
brandžias moksleivių išvadas. Populiarios kultūros kontekste, pagal juos,
meilė itin seksuali, laikina ir žvelgia į kitą kaip į grožio objektą. Krikščioniš-
kame kontekste ji kitokia – rūpestinga, kantri, ištikima ir orientuojasi ne į save,
o į kitą. Vėliau moksleiviai diskutavo, kur jie mato krikščioniškos meilės sa-
vybes šiandienos populiarioje kultūroje ir dalinosi tokios meilės pavyz-
džiais. Pabaigoje išskyriau  kelis  svarbius meilės iššūkius jaunimui, remda-
masi mokytojavimo gimnazijoje patirtimi: 1) Malda – laikyti ryšį su Meilės šal-
tiniu, Dievu; 2)  atsiliepti į Dievo kvietimą mylėti kitus; 3) sustabdyti patyčias;
4) vadovautis gėriu; 5) ištiesti ranką vienišiems; 6) užjausti kitus. Nuoširdžiai
dėkoju visiems, ypač jaunimui, už nuostabią popietę, praleistą Žiemos kursuose
Dainavoje! 

KnYGų KLUBAS
Vasario 18 d., trečiadienį, 10 val. r.
Ateitininkų namuose vyks knygų
klubo diskusijos. Bus aptariama
Romualdo Granausko knyga ,,Trečias
gyvenimas”. Diskusijos vyks lietuvių
kalba. Visi kviečiami. 
Informacija: Dainė Quinn daine-
quinn@ gmail.com.

Ateitininkų namų adresas:
1380 Castlewood Drive, Lemont, iL

Vėjas Liulevičius: ,,Ateitininkų tikslas ambicin-
gas”. Dešinėje: Moksleivių pratybos Žiemos
kursuose.

Milda Palubinskaitė: ,,Pranas Dovydaitis kvietė visus į bendrą katalikų inteligentų dar -
bą – visa atnaujinti Kristuje”.    

Kitų paskaitininkų pasisakymus spausdinsime kitos savaitės Ateitininkų sky-
riuje.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Tęsiasi ČLKL kovos

Paskutinę sausio mėnesio dieną Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionate komandos užbai gė I varžybų etapo varžybas,
o pasida linusios į dvi grupes kartu pradėjo ir II etapo susitikimus.

Varžybų dėmesio centre buvo pra ėjusio sezono finalininkų bei vie-
 nų iš čempionato stipriausių – „Rad viliškio” ir „Lituanicos” koman-
dų dvi kova. Šias intriguojančias rungty nes, po itin atkaklios kovos, re-
zultatu 73:68 laimėjo „Lituanicos” krepšinin kai. Visas rungtynes pir-
mavusi ČLKL čempionės titulą ginanti „Rad viliškio” komanda pergalę
iš rankų išleido paskutinę susitikimo minutę – likus rungtyniauti 19
sek. tolimą tri taškį pataikęs „Lituanicos” ko man dos legionierius Dee
Purnell iš lygino rezultatą (68:68), o netrukus baudos metimu pirmąkart
išvedė sa vo komandą į priekį (69:68). Po šio „šalto dušo” „Radviliškio”
krepšinin kai jau nebeatsigavo ir turėjo pripa žinti savo varžovų pra-
našumą. 

Nugalėtojams Chris Hobson pel nė 20 taškų, Šarūnas Skadas – 16,
o pergalę komandai dovanojęs D. Pur nell – 12. „Radviliškiui” didžiąją
dalį taškų rinko du krepšininkai – Tomas Rėkstys – 27 taškų, Andrius
Petkūnas – 20.

Stipriausių šešių ČLKL
koman dų grupėje rungty-
niaujančios „Švy turio” ir
„Kunigaikščių” komandos
šia tarpusavio dvikova pra-
dėjo II var žybų ratą. Ir ant-
rą kartą šiame sezo ne stip-
resni buvo antroje vietoje
žengiantys „Švyturio” krep-
šininkai, k urie ne stipriau-
sios sudėties rungtyniavu-
sius varžovus nugalėjo re-
zultatu 68:58.

Įdomu tai, kad „Kuni-
gaikščių” ko mandą „pa-
skandino” keturi krep ši-
 ninkai, kurie prieš kelis se-
zonus pa tys rungtyniavo
„Kunigaikščių” ko mandoje
ir tapo ČLKL čempionais:
Julius Staišiūnas į savo bu-
vusių ko mandos draugų
krepšį įmetė 17 taš kų, Lu-
kas Žebrauskas – 16, Arnas
Surdokas – 12, Andrius Ši-
mulis – 11. „Kunigaikš-
čiams” daugiausiai taškų
pelnė Tomas Klimovas – 21
ir graikas Nicholas Liva –
18.

Dvi rungtynės sužais-
tos ir antroje ČLKL ko-
mandų grupėje, kurioje še-
 šios komandos rungiasi dėl
„Iššū kio” taurės. Čia pergale I etapo varžybas užbaigė „Stumbro” krep-
šininkai. Jie rezultatu 64:59 nugalėjo nesėkmingai šiame čempionate
rung ty niau jančią Panevėžio „Lietkabelio” komandą. Laimėtojams
Dalius Mar čiukaitis pelnė 18 taškų, Rojus Mi ze ras – 17. „Lietkabeliui”
tiek pat taškų pelnė rezultatyviausiai šioje komandoje rungtyniavęs Jus-
tas Dambraus kas.

Jau antras rungtynes iš eilės, rungtyniaujant su tais pačiais var-
žovais, apmaudžiai pralaimi ČLKL senbuviai „Lietavos” krepšininkai.
Jie   vėl po atkaklios kovos 70:73 turėjo pripažinti ČLKL naujokės „Vil-
niaus” ko mandos pranašumą. Beje, prieš dvi savaites vykusį pirmąjį
šių komandų susitikimą tokiu pat kukliu 3-ių taš kų skirtumu – 71:68
laimėjo taip pat laimėjo sostinės krepšininkai.

„Vilniaus” komandai rezulta ty viausiai rungtyniavęs Antanas
Rau chas pelnė 15 taškų, o „Lietavos” ko mandoje sublizgėjo 25 taškus
pelnęs Deividas Markevičius. 

Kito rato rungtynes ČLKL ko mandos žais vasario 7–8 dienomis. Pil-
 ną varžybų tvarkaraštį galima ras ti oficialioje ČLKL internetinėje sve-
tainėje – www.clkl.net.

Mėgėjų lygoje – „Jaguaro”  ir „Arkos” dvivaldystė

ČLKL mėgėjų lygos čempionate – dvivaldystė: pirmąsias dvi vie-
tas da linasi turnyre pirmaujančios, po 10 pergalių iškovojusios, „Ja-
guaro” ir „Ar kos” komandos. Abi jos vasario 1 d. iškovojo pergales: „Ja-
guaro” krep šininkai antrąsyk iš eilės  nugalėjo „Ąžuolą” (67:50), o „Ar-
kos” ko manda – 66:51 nugalėjo PLC penketuką. Dar vieneriose mėgė-
jų lygos rungtynėse praėjusį sekmadienį „Bri tės” komanda 65:38 įvei-
kė „Pele nus”.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėji-
mai):

1. „Juodkrantė” 11 0
2. „Švyturys” 10 2
3. „Lituanica” 10 1
4. „Radviliškis” 8 3
5. „Kunigaikščiai” 6 6
6. „Atletas” 6 5

ČLKL „Iššūkio taurės” 
turnyrinė lentelė:

1. „Vilnius” 7 5
2. „Prima-Lituanica”3 8
3. „Stumbras” 3 8
4. ”Lietava” 2 10
5. „Lietkabelis” 2 9
6. „Kariai” 0 11

ČLKL mėgėjų lygos 
turnyrinė lentelė:

1. „Jaguarai” 10 2
2. „Arka” 10 2
3. „Britė” 6 7
4. „Ažuolas” 5 7
5. PLC 3 8
6. „Pelenai” 2 10

Paskutinį sausio mėnesio savaitgalį
JAV, Minnesotos valstijoje, Bloo-
 mingtono mieste, vykusiose meni-

nės gimnastikos „Rhythmic Princess
Cup” varžybose didelė sėkmė lydėjo net
tris jose dalyvavusias lietuvaites – visos
jos iš tolimų varžybų į Čikagą grįžo su
aukščiausiais apdovanojimais. Patricija
Ivanauskaitė (10 me tų, 8-lygyje), Emilija
Ivanauskaitė (9 m., 5-lygyje) ir Ugnė Dra-
gūnas (14 m., 10-jaunesnių lygyje) iškovojo
pirmas vietas! 

Mergaitės šioms varžyboms ruo šėsi
ir įtemptai treniravosi ritminės gimnas-
tikos mokykloje Vitrychenko Academy
Highwoode (IL), pas 1996 m. Atlantos
olimpinių žaidynių bronzos medalininkę
ir daugkartinę Eu ropos (12 kartų) ir Pa-
saulio (8 kartai) čempionę Oleną Vitry-
chenko. Ši didelio pripažinimo sulauku-
si trenerė išties daug prisidėjo prie lie-

tuvaičių sėkmės.
P. Ivanauskaitė, E. Ivanauskaitė ir U.

Dragūnas net penkis mėnesius iki „Pri-
ncess Cup” varžybų sportavo ir savo fizi-
nį pasirengimą gerino itin atsakingai – jos
treniruodavosi net 6 ar net ir 7 dienas per
savaitę. Tad ne nuostabu, kad ir šių jau-
nųjų meninės gimnastikos talentų tėvelių
vasaros ir savaitgaliai buvo aukojami
savo a tžalų sportinei karjerai. Malonu,
kad sun kus triūsas treniruotėse atsipirko
su kaupu. To paties iš šių perspektyvių
gimnasčių tikimės sulaukti ir ateityje!

Visi, kuriuos domina „Vitry chen ko
Academy” gali skambinti jos prezi dentui
Oleksii Borovikov (tel. 224-256-9996), ap-
lankyti Akademijos internetinį puslapį
www.Vitrychenkoacademy.com ar at vykti
šiuo adresu: 523 Bank Lane, Highwood, IL
60040. Čia visi maloniai laukiami!

Masinės muštynės paskutinę rung-
 tynių minutę ir pergalingas per-
imtas kamuolys tiksint lemia-

moms žaidimo sekundėms – tokią drama -
tišką porciją amerikietiškojo futbolo (NFL)
sirgaliai ragavo per didžiausią JAV spor-
to šventę – „Super Bowl”.

Vasario 1 d. NFL čempionato su perfi-
nalo rungtynėse „New England Patriots”
Phoenix (Arizona) stadione stebint 70
tūkst. žiūrovų susitiko su „Seattle Sea-
hawks” komanda, nuga lėjo varžovus re-
zultatu 28:24 ir ket virtą kartą istorijoje
tapo NFL čempionais. Paskutinę rungty-
nių minutę aikštėje įvyko muštynės, ku-
riose dalyvavo abiejų komandų žaidėjai.

„Patriots” sugebėjo panaikinti 10 taš-
kų persvarą. Lemiamą akimirką Mal-
colm Butler perėmė kamuolį ir užtikrino
savo atstovaujamos komandos pergalę.

Finalinės rungtynės tampa įspū dingu
įvykiu, kuriam lyga negaili pi nigų. Šiemet
per rungtynių pertrau ką stadione pasiro-
dė tokios muzikos žvaigždės kaip Katy
Perry ir Lenny Kravitz. Televizijos žiūro-
vai taip pat išvydo įspūdingas reklamas, ku-

rias sukūrė ryškiausi reklamos „vilkai”. 
Nusipirkti reklamos laiką per „Super

Bowl” transliaciją korporacijoms yra
prestižo reikalas. Jos ne gai li pinigų rek-
lamos agentūroms, kad specialistai su-
galvotų šedevrus, pa ryškinančius alaus,
automobilio ar ki tokio produkto prekės
ženklą pir kėjų sąmonėje.

CNN pranešė, kad šiemet 30 se kun-
džių reklamos laiko per „Super Bowl”
transliaciją kainavo 4,5 milijono dolerių.

Nacionalinės lygos finalą stebėjo net
15 mln. žiūrovų – maždaug trečdalis visų
amerikiečių, kurių daugelis laukė per-
traukos pasirodymų ir daug diskutavo
apie reklamas.

Skaičiuojama, kad per vasario 1 d. vy-
kusias „Super Bowl” rungtynes JAV buvo
suvalgyta apie 90 milijonų vištienos spar-
nelių, kurie svėrė apie 3,6 tonos. Šie skai-
čiai yra įspūdingi, daugiau vištienos su-
valgoma tik per Padėkos dieną. Kimšti
paukštienos sparnelius juos užgeriant
amerikie tišku alumi amerikietiško futbolo
ger bėjai turėjo tris valandas – maždaug
tiek truko didžiojo finalo rungtynės.

Lietuvės gimnastės (trenerė O. Vitrychenko) nugalėjo „Rhythmic Princess Cup” varžybose Min-
nesotoje.

Įspūdingos jaunųjų gimnasčių pergalės

NFL amerikietiško futbolo finale – „Patriots” 
pergalė ir masinės muštynės
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LIETUvA IR PASAULIS

Miunchene vyksta saugumo konferencija

Vilnius (Bernardinai.lt) – Vasa-
rio 4 d. Izraelio Valstybės ambasadorius
Amir Maimon įteikė skiriamuosius
raštus Lietuvos Respublikos preziden-
tei Daliai Grybauskaitei.

Iškart po ceremonijos ambasado-
rius kartu su visais naujai atsidariusios
ambasados darbuotojais apsilankė Pa-

nerių memoriale, kur padėjo gėlių vai-
niką Holokausto aukų atminimui.

Izraelio ambasada Vilniuje duris at-
vėrė š. m. sausio 26 d. – tarptautinės ho-
lokausto aukų atminimo dienos išva-
karėse. Šiemet ši data buvo skirta pa-
minėti Aušvico koncentracijos stovyk-
los išlaisvinimo 70-mečiui.

Miunchenas (ELTA). Pagrindinės
Miunchene prasidėjusios 51-osios sau-
gumo konferencijos temos – Ukrainos
krizė, padėtis Artimuosiuose Rytuose
bei pabėgėlių klausimas. Į tris dienas
truksiantį renginį atvyko daugybė aukš-
čiausio rango politikų – valstybių ir vy-
riausybių vadovų, užsienio reikalų ir
gynybos ministrų.

Konferencijoje, be kitų, dalyvauja
JAV viceprezidentas Joe Biden, JAV
valstybės sekretorius John Kerry, Irako
ministras pirmininkas Haider al-Aba-
di, NATO generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg, Vokietijos kanclerė Ange-
la Merkel. Taip pat ketina atvykti Uk-
rainos prezidentas Petro Porošenka
bei Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas. Lietuvai atstovaus
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Po Paryžiaus išpuolių konferenci-
jos dalyvių saugumu rūpinsis gerokai
daugiau pareigūnų nei ankstesniais
metais – 3 600. Renginys vyksta vieš-

butyje ,,Bayerischer Hof”.
Konferencijos išvakarėse buvęs

NATO vadovas Anders Fogh Rasmus-
sen įspėjo, kad Rusijos prezidentas Vla-
dimiras Putinas turi pavojingų ambicijų
ne tik Ukrainoje ir siekia išbandyti
Vakarus Baltijos šalyse. Kalbėdamas su
,,The Telegraph” korespondentu jis
tvirtino, kad Kremliaus tikrasis tikslas
yra sugriauti NATO solidarumą ir
įtvirtinti Rusijos dominavimą Rytų Eu-
ropoje.

,,Didelė tikimybė, kad jis įsiverš į
Baltijos šalis, kad išbandytų penktąjį
NATO straipsnį. V. Putinas žino, jei per-
žengs raudonąją liniją ir atakuos NATO
sąjungininkę, jis bus nugalėtas. Visi tą
žino. Tačiau jis yra hibridinio karo
specialistas”, – sakė buvęs Aljanso va-
dovas.

Penktasis NATO straipsnis skelbia,
kad bet kurios NATO šalies užpuolimas
reiškia viso Aljanso užpuolimą.

Izraelis turi ambasadą Lietuvoje 

Vilnius (ELTA) – Rusijos Mur-
mansko teismas sulaikyto žvejybinio
laivo „Jūros vilkas” valdytojai „Arctic
Fishing” skyrė 53 tūkstančių eurų bau-
dą ir panaikino areštą.

„Į laivą grįžo visa įgula, tęsime
savo įprastą žvejybinę veiklą. Patyrėme
nuostolių dėl prastovos, tikimės, kad to-
kios nemalonios situacijos nepasikar-
tos”, – pranešė „Arctic Fishing”.

Rusijos tarnybos laivą sulaikė per-
nai, rugsėjo mėnesį. Pretekstas areštui
– „Jūros vilkas” peržengė pasikeitusias
Rusijos išskirtinės ekonominės zonos ri-

bas, tačiau apie pakeitimus nežinojo nei
laivo kapitonas, nei laivą valdančios
bendrovės vadovybė.

Rusijai pasirašius dvišalį žvejybos
susitarimą su Norvegija, keitėsi eko-
nominės zonos ribos. NEAFC šia in-
formacija nesugebėjo pasidalinti su su-
interesuotomis šalimis, tarp jų – ir su
Lietuva. Dėl susidariusios situacijos
kreiptasi į Europos Komisiją. 

Barenco jūros Murmansko uoste
Lietuvos žvejybinis laivas „Jūros vil-
kas” buvo sulaikytas nuo rugsėjo 18 die-
nos. 

Rusijos teismas leido išplaukti ,,Jūros vilkui”

Vilnius (ELTA) – Europos Parla-
mento (EP) narys Petras Auštrevičius,
solidarizuodamasis su pernai birželį ne-
teisėtai sulaikyta ir Rusijoje įkalinta
Ukrainos karinių oro pajėgų pilote Na-
dija Savčenko, pradėjo bado streiką. 

Europarlamentaro teigimu, įvairių
EP frakcijų nariai kasdien išsiųs pro-
testo laišką nuolatiniam Rusijos atsto-
vui prie Europos Sąjungos (ES) Vladi-
mirui Čižovui, reikalaujant paleisti
kalinamą pilotę. Vasario 4 d. liberalas
P. Auštrevičius pasirašė ir išsiuntė pir-
mąjį laišką, vasario 5 d. laišką siuntė
viena EP Žaliųjų frakcijos vadovių vo-
kietė Rebecca Harms, vėliau – EP narė
čekė Michaela Šojdorova ir kiti euro-
parlamentarai. 

,,Šiandien yra 55-ta neteisėtai su-
imtos ir toliau neleistinai kalinamos pi-
lotės N. Savčenko bado streiko diena.
Rusijos Federacija yra atsakinga už
šiurkščius žmogaus teisių ir laisvių pa-
žeidimus bei už tai, kad N. Savčenko ne-

suteikiama teisė į teisingą teismą. Pri-
menu, kad N. Savčenko yra demokra-
tiškai išrinkta Ukrainos Aukščiausio-
sios Rados narė, 2015 m. sausio 26 d. ji
tapo ir Europos Tarybos Parlamentinės
Asamblėjos nare. Esamas diplomatinis
statusas Ukrainos pilietei privalo ga-
rantuoti teisinę neliečiamybę, Rusija
neturi teisės ignoruoti šio fakto”, – tei-
gė EP narys P. Auštrevičius.

Prie akcijos planuoja prisijungti ir
kiti protesto laišką pasirašysiantys eu-
roparlamentarai, tarp jų – Antanas
Guo ga ir Gabrielius Landsbergis. Po
Lietuvos atstovų EP badaus čekė M. Šoj-
dorova.

Laiške nuolatiniam Rusijos atsto-
vui prie Europos Sąjungos V. Čižovui
pažymima, kad nuo pernai gruodžio 13
d. badaujančios pilotės N. Savčenko
sveikatos būklė nuolat blogėja, taip
pat atkreipiamas dėmesys, kad nėra jo-
kio teisinio pagrindo tolimesniam pilo -
tės kalinimui. 

P. Auštrevičius pradėjo bado streiką

Vilnius (Vyriausybės info) – Lie-
tuvos vežėjai skaičiuoja, kad nuo Ru-
sijos įvesto embargo ir sugriežtintos pa-
tikros pasienyje, prarado per 40 mln.
eurų pajamų. 

„Linavos” krovininio transporto
skyriaus vadovas Valdas Kazlauskas
sako, kad į šią sumą įskaičiuotas ne-
gautas atlyginimas ir sumažėjęs leidi-
mų skaičius.

„Remiamės dviem kriterijais: lei-

dimų skaičiaus sumažėjimu į Rusiją bei
užmokesčiu už darbą. Tuo remiantis,
paskaičiavome, kad mūsų vežėjai  per
penkis mėnesius negavo pajamų.

Jei būtų vykę visais normaliais
savo maršrutais, negavo apie 43 mln.
eurų, lyginant su 2013 m. tokiu pačiu lai-
kotarpiu”, – teigia „Linavos” krovininio
transporto skyriaus vadovas V. Kaz-
lauskas.

Lietuvos vežėjai prarado per 40 mln. eurų

B r i u s e l i s
(KAM.lt)  – Vasario
5 d. Briuselyje su-
sitikę NATO gyny-
bos ministrai nu-
tarė pradėti tarp-
tautinių štabų stei-
gimą Lietuvoje ir
dar penkiose Rytų
Europos šalyse.
Šiuos štabus NATO
planuoja įsteigti
dar šiemet. Jie bus
tiesioginė jungtis
tarp nacionalinių
pajėgų, Lietuvoje dislokuotų NATO pa-
jėgų ir Aljanso vadovavimo struktū-
ros.

Briuselyje ministrai taip pat priė-
mė sprendimą dėl NATO ypač greitojo
reagavimo pajėgų sukūrimo. Šios pa-
jėgos, skirtos pirmiausia kolektyvinei
gynybai, sustiprins Aljanso pajėgu-
mus, atsakant į kylančias grėsmes. Jas
sudarys visų kariuomenės rūšių (sau-
sumos, oro, jūrų, specialiųjų operacijų
pajėgų) vienetai, budintys aukštoje pa-
rengtyje. Dalis šio junginio budės 2–3
dienų parengtyje. NATO greitojo rea-

gavimo pajėgų stiprinimas prasidėjo
jau šiemet: padidinta budinčių pajėgų
parengtis, vyksta intensyvios praty-
bos. Visą operacinį pajėgumą jos turė-
tų pasiekti 2016 metais.

Dalyvaudamas NATO gynybos mi-
nistrų susitikime krašto apsaugos mi-
nistras J. Olekas taip pat susitiko su
Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgų
vyriausiuoju vadu generolu Philip M.
Breedlove ir aptarė JAV pajėgų buvimą
Lietuvoje. Krašto apsaugos ministras
padėkojo JAV už svarų indėlį užtikri-
nant Lietuvos saugumą.

Lietuvoje bus tarptautinis NATO štabas

Amanas (ELTA) – Jordanijos ka-
ralius Abdullah II skelbia karą džiha-
distų grupuotei „Islamo valstybė” (IS).
Taip jis reaguoja į gyventojų reikala-
vimą keršyti už ekstremistų įvykdytą
piloto Muaz al-Kasaesbeh egzekuciją.

Teroristinė organizacija, anot jo,

kovoja ne tik prieš Jordaniją, bet ir
prieš visą islamą bei jo vertybes. Va-
sario 4 d. Jordanija jau įvykdė mirties
bausmes dviem nuteistiems džihadis-
tams. IS prieš tai paviešino vaizda-
juostę, kurioje nufilmuotas gyvas su-
deginamas Jordanijos pilotas. 

Jordanijos karalius skelbia karą IS

Kijevas (BNS) – Ukrainos parla-
mentas nusprendė kreiptis į Tarptau-
tinį baudžiamąjį teismą (TBT), kad šis
priimtų į savo jurisdikciją Kijevo Mai-
dane padarytus nusikaltimus žmoniš-
kumui ir karo nusikaltimus Donbase
dėl itin sunkių jų padarinių ir masinio
Ukrainos piliečių žudymo.

„Ukrainos liaudies vardu Aukš-
čiausioji Rada, kaip vieningas įstatymų
leidybos Ukrainoje organas, kreipiasi
į Tarptautinį baudžiamąjį teismą
(TBT), siekdama patraukti baudžia-
mojon atsakomybėn aukščiausio rango
Rusijos Federacijos pareigūnus ir DLR
bei LLR vadovus, kuriuos nustatys
TBT pagal TBT Romos statuto 8-ąjį

straipsnį dėl nusikaltimų žmoniškumui
ir karo nusikaltimų, padarytų Ukrainos
teritorijoje, pradedant nuo 2014 metų
vasario 20 dienos ir iki dabar”, – sako-
ma Ukrainos parlamento priimtame pa-
reiškime.

Dokumente nurodoma, kad „nuo
2014-ųjų pavasario prieš Ukrainą tę-
siama karinė Rusijos ir jos palaikomų
smogikų agresija, per kurią buvo anek-
suotas Krymas ir Sevastopolis, kurie
yra dalis Ukrainos teritorijos, oku-
puota dalis Donecko ir Luhansko sričių,
žuvo tūkstančiai piliečių..., sugriauta
viso regiono infrastruktūra, šimtai
tūkstančių piliečių priversti palikti
savo namus”.

Ukraina kreipiasi į Hagos teismą

Izraelio ambasadorius A. Maimon įteikė skiriamuosius raštus. ELTA nuotr. 

Aljanso generalinis sekretorius J. Stoltenberg. EPA-ELTA nuotr.
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Šiek tiek iš žaidimo istorijos

Faktas, kad krepšinis tikrai ne lietuvių sugal-
votas žaidimas. Yra žinoma, jog actekai žaisdavo žai-
dimą, panašų į krepšinį, tačiau vietoje kamuolio nau-
dodavo priešininkų galvas, ir šio žaidimo taisyklės,
be jokios abejonės, buvo visai kitokios. Tačiau apie
rimtą ir tikrą krepšinį galima kalbėti tik nuo XIX a.
pabaigos, tiksliau nuo 1891 m. gruodžio 21 d., kai ka-
nadietis kūno kultūros instruktorius James Nais-
mith sugalvojo trylika naujų taisyklių žaidimui su
kamuoliu, kurios ir sudarė pagrindą dabartinio krep-
šinio atsiradimui. Būtent šis žmogus ir yra laikomas
garsiojo krepšinio išradėju.

Kaip teigia internetinė svetainė www.krepsi-
nis.net, Lietuvos krepši nio istorija prasideda nuo 1920
m., tačiau tokio žaibiško populiarumo kaip JAV jis
iš karto nesusilaukė. Krepšinis iki ketvirto de-
šimtmečio vidurio nebuvo itin populiarus. Vėliau iš
Amerikos atvykę lietuviai išeiviai pakeitė Lietuvos
krepšininkų supratimą apie žaidimą. JAV gimęs Pra-
nas Lubinas ne veltui vadinamas   Lietuvos krepši-
nio krikštatėviu. Jis daug prisidėjo prie to, kad krep-
šinį pamiltų visa mūsų tauta. Nors iki 1937 m. Lie-
tuvos vyrų rinktinė nebuvo pasiekusi jokių žymes-
nių tarptautinių pergalių, tačiau būtent tais metais
prasidėjo jos pakilimas. Jai teko užkopti ant aukš-
čiausios pakylos Europos čempionate. 1937– 1939 m.
Pranas Lubinas atstovavo Lietuvos vyrų rinktinei,
o 1939 m. vykusiame Europos čempionate Kaune jis
parodė ypatingus sugebėjimus žaisdamas kaip krep-
šininkas bei treneris. Jo dėka paskutinėmis žaidimo
sekundėmis buvo iškovota antroji įspūdinga Lietu-
vos pergalė Europos čempionate – aukso medalis. Tų
metų krepšinis buvo ypatingas, nes Lietuva, maža
šalis prie Baltijos jūros, parodė tikrą krepšinio kla-
sę. Pasak www.eurobasket.lt, „nėra jokių abejonių,
jog Pranas Lubinas labai daug prisidėjo prie krep-
šinio populiarinimo Lietuvoje. Jo žaidimas įkvėpė
ne vieną krepšininką, pokario metais tapusį ryškia
žvaigžde Europoje. Už tai bei už Europos auksą le-
gendai buvo, yra ir bus dėkingi dauguma krepšinio
gerbėjų.” Ir iš tiesų visi tuometiniai Lietuvos krep-
šininkai atvėrė vartus šio žaidimo populiarumui ir
mėgstamumui šalyje.

Toli nuo Vilkaviškio ir Vabalninko

Pranas Lubinas (angliškai Frank Lubin) gimė
1910 m. sausio 7 d. Los Angeles rytinėje dalyje, Bel-
vedere rajone. Jo tėvas Konstantinas – siuvėjas, ki-
lęs iš Vilkaviškio, motina Antanina Vasiliauskaitė
– namų šeimininkė iš Vabalninko. Jauna porelė ne-
galėjo pakelti caro priespaudos ir nutarė ieškoti ge-
resnio gyvenimo kitur. Konstantinas ir Antanina Lu-
binai atvyko į JAV 1899 m. ir apsigyveno  Bostone.
Čia Antanina pagimdė pirmuosius vaikus: Juozą, Al-
doną, Wytie ir Jurgį. 1909 m. šeima persikėlė į Ca-
liforniją. Ten gimė jų kiti vaikai: Pranas, Nelė ir Iza-
belė (kuri, deja, mirė vos šešių mėnesių nuo plaučių

uždegimo). 
Mokykloje Pranas domėjosi įvairiomis sporto ša-

komis – lengvąja atletika, beisbolu, amerikietiš-
kuoju futbolu. Tik priešpaskutinėje klasėje pradėjo
žaisti krepšinį. Jis gan greitai pateko į mokyklos, o
po metų – ir į simbolinę miesto rinktinę. 1927 m. Pra-
nas pradėjo studijas UCLA univer-
sitete Los Angeles. Beje, ten jis
žaidė universiteto krepšinio
komandoje. 1931 m. jis UCLA
baigė teisę bakalauro laips-
niu. Paskui persikėlė į Berke-
ley, tačiau ten studijas tęsė vos
vienerius metus. Suprato, jog nėra
pakankamai apsukrus dirbti tei-
sininko profesijoje. Be to, krep-
šinyje pajuto savo tikrą pa-
šaukimą. Pasitraukęs iš uni-
versiteto, Lubinas toliau
krepšinį žaidė AAU (Mėgė-
jiško sporto sąjungos) var-
žybose. Kas žino, ar tai prara-
dimas, ar didžiausias lietuvių tautos
laimėjimas, kad Lubinas netapo advokatu?!

Su būsima žmona Mary Agnes Wahl-
meier Praną suvedė taip pat krepšinis. Mer-
gina dalyvavo JAV čempionių ,,Wichita Thurs-
tons” komandoje, buvo jos rinktinės narė.
Mary Agnes susituokė su Pranu 1935 metų
vasario 9 dieną. Lubinai išaugino sūnų
John (gimęs 1947 m.) ir dukrą Joan (gi-
musi 1949 m.).

Kai krepšinis tapo
rimtu sportu

1936 m. Berlyno
olimpiadoje, kurioje
krepšinis buvo pirmą
kartą įtrauktas kaip
olimpinė sporto šaka,
198 cm ūgio vidurio
puolėjas Pranas Lubi-
nas buvo JAV krepši-
nio rinktinės, iškovoju-
sios auksą, kapitonas.
JAV rinktinė žaidynėse
nugalėjo Estiją (52:28),
Filipinus (56:23), Mek-
siką (25:10), o finale – ir
Kanados rinktinę (19:8).
Pranas Lubinas olim-
piadoje vidutiniškai per
rungtynes pelnė po 11
taškų ir buvo antras pa-
gal rezultatyvumą ko-
mandoje. Pagal trene-
rio nurodymą žaidėjai
buvo padalinti į dvi ko-
mandas, kurios žaidė
pakaitomis – lietuvis
žaidė su Estija (pelnė 13

taškų) ir Meksika (9 taškai), o finale nedalyvavo. 
Po 1936 m. olimpiados Lietuvos valdžia pakvie-

tė Lubiną dėstyti kūno kultūrą. Šeima nutarė vykti
keturiese – Pranas su žmona Mary Agnes, tėvas Kons-
tantinas ir Mary Agnes sesuo Florentine Griffin. Jų
viešnagė Lietuvoje buvo šilta ir maloni. Tik netikė-
tai įvyko viena nelaimė. Važiavo į provinciją aplan-
kyti giminių. Pakeliui į geležinkelio stotį arklio
tempiamas vežimas apsivertė, ir vargšės tetos koja
lūžo net septyniolikoje vietų! Laimei, pavyko pa-
samdyti mašiną ir greitai nuvežti ją į Kauno ligoni-
nę. Gydymas užsitęsė  – tirpo pinigai, ir tėvas netu-
rėjo kitos išeities, kaip pratęsti darbą Kaune. Į JAV

jie sugrįžo 1936 m. lapkritį. Tačiau liki-
mas tarsi bumerangas apsisuko ir po
dvejų metų juos vėl grąžino į laikiną-
ją Lietuvos sostinę. 1939 m. Europos
čempionate, vykusiame Kaune, Pranas
Lubinas atstovavo Lietuvos krepšinio

rinktinę kaip žaidžiantysis treneris.
Šiame čempionate Lietuva iško-

vojo pirmą vietą, Prano Lubino
metimų dėka paskutinėmis
finalo minutėmis palaužusi

Latvijos rinktinę.
Vėliau krepšininkas

grįžo į JAV, dirbo Holly-
woodo kino studijose.
Iki 54-erių metų am-
žiaus Pranas žaidė
AAU varžybose, buvo

ne kartą išrinktas į „Visų
žvaigždžių” komandą.  Helms fondo

šlovės muziejaus (,,Helms Hall of  Fame”)
vadovybė pripažino Praną Lubiną ge-
riausiu Pietų Californijos krepšininku

mėgėju 1900–1950
metų laikotarpyje, o
1997 m. jis buvo
įtrauktas į UCLA
šlovės muziejų.

Kamuolys – ne
pragyvenimo

šaltinis

1929 m. Lubinas
rado darbą Fox Mo-

vietones, o po ketverių
metų perėjo dirbti į
Universal Pictures. Ten
jį pasamdė kaip
„grip”– t. y. darbinin ką,
kuris sustato filmavi-
mui reika lingą apara-
tūrą: apšvietimą, fil-
mavimo kameras, daž-
nai sumontuoja ir de-
koracijas. 

Lubinas pakliuvo į
Universal tos studijos
vadybininko Jack Pier-

Milžinas, sujungęs Lietuvą ir Ameriką

Atkelta iš 1 psl.

Dailininkas Antanas Žmuizdina vičius (antras iš kairės) įteikia Mary Agnes Lubinienei LR prezidento An tano Smetonos
dova ną  – lėlę. Pir mas iš deši nės – Pranas Lubinas. Kaunas, 1939 

Studijavimo metais Pranas lošė UCLA universiteto krepšinio ko-
mandoje 

Pranas Lubinas – Europos nugalėtojas
Nuotraukos iš Raimundo Mariaus Lapo archyvo
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ce dėka. Nors mažaūgis Pierce neloš-
davo krepšinio, jis šį sportą labai pa-
milo. Jack buvo gabus ir apsukrus as-
muo, mokėdavo prisivilioti krepšinio
žaidėjus, kad šie įsidarbintų kino stu-
dijoje. Jack Pierce buvo visų amatų
meistras, tačiau Uni versal studijoje
jis labiausiai išgarsėjo kaip grimuo-
tojas. 

Kai 1935 m. Universal planavo iš-
leisti į ekraną ,,Frankensteino nuota-
ką”, studija pasiryžo  reklaminiams
tikslams surengti savo krepšinio ko-
mandos ,,gastroles” Vidurvakarių vals-
tijose. Kai vieną dieną Jack paklausė
Prano, ar jis nesutiktų tapti Fran-
kensteinu – šis lengvabūdiškai sutiko:
„Sure – why not?” Taigi, Pierce vis nu-
grimuodavo Lubiną, o jis tarsi gyva
,,Frankensteino” filmo reklama kiek-
vienų rungtynių pradžioje  vaikščio-
davo penkias ar dešimt minučių su-
keldamas eurofiją tarp  aistruolių.
,,Nežaisi aikštelėje  apsirengęs tarsi
monstras, tai greitai tekdavo persi-
rengti – ko gero, komandai tuomet
pralaimint, ir bėgti į aikštelę žaisti,” –
prisiminė vėliau Pranas. Netrukus
sporto žurnalistai šį lietuvį „monstrą”
pakrikštijo „Frankens tein Lubin” var-
du. Tiesa, Universal  komanda nebuvo
apmokama.  Studijos darbininkai žai-
dė tik entuziazmo paskatinti. Pierce
buvo užsiėmęs su ,,Frankensteino nuo-
taka” ir nebegalėjo skirti  atitinkamo
dėmesio studijos komandai. Tačiau
jam pavyko prisivilioti žinomą trene-
rį Jimmy Needles iš San Francisco, ku-
ris sutiko treniruoti studijos krepši-
ninkus. Ir štai netikėtai 1936 m. AAU
čempionate Denveryje Universal ko-
manda laimėjo antrą vietą ir tokiu
būdu pakliuvo į olimpiados atranką
New Yorke. Finalas įvyko Madison
Square Gardens. Ten McPherson  Glo-
be Oilers susitiko su Universal Pictures
komanda. Paradoksalu, kad Univer-
sal vyrai dramatiškai paklupdė Oilers
rezultatu 44:43, mat dar neseniai Den-
veryje tie patys Oilers sutriuškino savo
varžovus net trylikos taškų skirtumu.
Ta pergalė suteikė galimybę septy-
niems Universal žaidėjams dalyvauti
JAV krepšinio rinktinėje (likusieji šeši
buvo iš Oilers bei vienas iš University
of  Washington komandų).

Prieš pat krepšininkų išvyką į Eu-

ropą, Universal iš-
krėtė nemalonią šu-
nybę – nutarė nu-
traukti komandos fi-
nansavimą dėl didė-
jančio antisemitiz-
mo hitlerinėje Vo-
kietijoje. Šis, kaip
amerikiečiai pasa-
kytų „vienuoliktos
valandos žingsnis”
beveik grąžino ko-
mandą nuo laivo.
Bet palankūs ko-
mandai  Hollywoodo
kino aktoriai išvy-
kos išvakarėse su-
rengė milžinišką be-
nefisą ir surinko
sportininkų kelio-
nei reikalingą sumą. 

Taigi rugpjūčio
7–14 dienomis Vo-
kietijoje vyko olim-
piada. Amerikiečiai
laimėjo  aukso me-
dalį. Rinktinės vyrų
pavardės garbingai
įrašytos į pasaulio
sporto istorijos pus-
lapius – tai Sam Bal-
ter, Ralph Bishop,
Joe Fortenberry, Tex
Gibbons, Francis

Johnson, Carl Knowles, mūsų lietuvis
Frank Lubin, Art Mollner, Donald Pi-
per, Jack Ragland, Willard Schmidt,
Carl Shy, Duane Swanson bei Bill
Wheatley. Kanadiečiai pelnė sidabro, o
meksikiečiai – bronzos medalį.

Tačiau iš Berlyno olimpiados grį-
žę krepšininkai neteko darbo Holly-
woode,  nes Universal studijos vadovai
nenorėjo pakeisti savo pozicijos. Ko-
manda buvo priversta gastroliuoti po
Ameriką, o Lubinas vėl išvyko į Kau-
ną ir kurį laiką ten dirbo. Po visų odi-
sėjų jis grįžo namo 1939 m. Netrukus jis
gavo darbą 20th Century Fox studijoje,
kur išdirbo iki pat 1967-ųjų.

Lubinui Fox studijos filmavimo
aikštelėse teko dirbti su daugeliu ek-
rano žvaigždžių,  tarp jų – Sonja Heine,
Betty Grable, Marilyn Monroe, Jane
Russell, Dennis Day, Jose Ferrer bei
Burt Lancester. Tačiau jo pamiltas
krepšinis neliko užmirštas. Su 20th
Century Fox studijos komanda jis 1941
m. iškovojo JAV mėgėjų krepšininkų ti-
tulą Denveryje, Colorade. Komanda
išvažinėjo visą Ameriką, Kanadą, Mek-
siką, net ir Japoniją!!!

Su grimu – ir be jo

Pranas Lubinas turėjo galimybių
pasireikšti ir prieš kino kamerą. Jis
buvo statistu dviejuose kino filmuose –
Back Street (1932) ir Paul Bunyan (1944).
1940-taisiais Lubinas pasirodė režisie-

riaus Pete Smith trumpametražėje ko-
medijoje apie krepšinį.

Esu girdėjęs, jog Lubinas prieš
Antrąjį pasaulinį karą draugavo su
kitu Amerikos lietuviu krepšininku,
dirbusiu Hollywoodo kino studijose –
Pauliumi Bakanu. Tačiau visažinanti
virtuali erdvė iki šiol neatskleidžia nė
vieno fakto apie šį Prano draugą. Tegul
Bakano pavardė būna nors  paminėta
šiame straipsnyje. 

Prieš daugiau nei 35 metus pokal-
byje telefonu Pranas Lubinas  yra pri-
sipažinęs, jog jam tikrai patiko tai, ką
jis darė 20th Century
Fox kino studijoje. Juk
tai buvo pastovus pra-
gyvenimo šaltinis. Rei-
kia atsiminti, kad tais
laikais krepšininkai
Amerikoje nebuvo ge-
rai apmokami. Jis mie-
lu noru būtų žaidęs
profesionalų krepšinį,
jeigu alga būtų tokia,
kokią gaudavo Fox stu-
dijoje. Grįžus su aukso
medaliu kišenėje iš
olimpiados Berlyne,
jam buvo pasiūlyta už
35 dol. per savaitę
žaisti Piggly Wiggly
supermarketų krepši-
nio komandoje, kai

tuo tarpu kino studijoje jo alga tuomet
buvo 50 dol. Net kai įsikūrė Amerikos
krepšinio lyga, jam tebuvo pasiūlyta 7
000 dol. metinė alga. Lubinas  pasako-
jo, jog jis mėgdavo ,,patraukti per dan-
tį” šiuolaikinius krepšininkus su jų
multimilijoninėmis sutartimis. Prasi-

tarus jiems apie anų metų žaidėjų
skurdžius atlyginimus,  dabartiniai
krepšinio milžinai tuo net nepatikė-
davo! 

Pranas Lubinas apleido Gyvenimo
krepšinio aikštelę 1999 m. liepos 8 d. Jo
kapas (kuriame palaidota ir jo gyve-
nimo palydovė Mary Agnes) Riverside
Nacionalinės kapinėse Riverside mies-
te Californijoje paženklintas itin kuk-
lia paminkline lenta.

Tebūnie ilgai gyvuojanti šio krep-
šininko legenda jam tikrasis pamink-
las!                                                                      

Grimuotojas Jack Pierce su lietuviu ,,monstru” – Frankenstei-
nu – Pranu  Lubinu. Hollywoodas, 1935 m.

1997 m. Amerikos lietuvis Pranas Lubinas buvo įtrauktas  į
UCLA šlovės muziejų. Nuotraukoje Pranas su  savo žmona Mary
Agnes.

Lubinas su aktore Jane Russell  Fox kino studijoje
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PETRAS V. KISIELIUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

oDos ligŲ sPeCiAlisTAi

EdMUndAS VIžInAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ ligos

ARAS žLIOBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AusŲ, nosies, gerklĖs ligos 

STUBURO IR SKAUSMO LIGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR ME” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
www.draugas.org
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SIŪLO dARBą
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EUGEnE C. dECKER, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

dR. JOVITA KERELIS
dR. dAIVA BIdVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ gyDyTojAi

dR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALIA E. CEPELĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA dAnTų PRIEžIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymo” Nr. 41 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: MEGZTINIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 40
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Sudoku Nr. 89
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

www.facebook.com/draugolaikrastis

dRAUGAS •
773-585-9500Kovo 1 d. PLC

Lemonte, Kaziuko mugėje,
pirksime gintarą
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Vasario 7 d., šeštadienį, Clevelande: Vasario 16-osios
minėjimas Šv. Kazimiero parapijoje (18022 Neff Rd, Cle-
veland, 44119, OH). Pradžia – 7 val. v. Garbės svečias
ir prelegentas – LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas. Koncertuos Clevelando suaugusių
ir vaikų chorai ,,Exultate”. Po koncerto – vaišės, šokiams
gros Eugenijus Dicevičius.

Vasario 8 d., sekmadienį, Ateitininkų namuose Le-
monte: Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius
kviečia į Vasario 16-osios proga rengiamą sueigą.
Pradžia 12:30 val. p. p. Prelegentas dr. Jonas Prunskis,
LR garbės konsulas Aspen, CO. Kviečiame lietuvių vi-
suomenę gausiai dalyvauti.

Vasario 12 d., ketvirtadienį, 11 val. r. miesto ro-
tušėje, 2250 So. 49 Ave., Cicero (The Community
Center) Cicero savivaldybė ir JAV LB Cicero apylinkė
kviečia visus į Lie tuvos Nepriklausomybės dienos mi-
nėjimą. Programoje: vėliavos pa kė limas, himnai (gie-
dos Šv. Antano parapijos choras), minėjimas (kalbės
LR ge ne ra  linis konsulas Čikagoje Marijus Gu dynas),
veiks paroda. Po minėjimo – vaišės.

Vasario 14 d., šeštadienį, 5:30 val. p. p. Šv. Trejy-
bės bažnyčios salėje (53 Capitol Ave., Hartford, CT)
visus Connecticut lietuvius ir kaimynus iš New Yorko,
New Jersey ir Massachusetts valstijų Connecticut Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) apygarda kviečia kartu at-
švęsti Vasario 16-ąją. Šventėje dalyvaus LR gen. kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius su žmona. Po mi-
nėjimo vakarienė ir koncertas, kurį atliks svečiai iš Lie-
tuvos. Vietas užsisakykite iš anksto pas Dalią Dzikienę
tel. 860-521-6028 arba Rasą Dooling tel. 203-558-0195.

Vasario 15 d., sekmadienį, Čikagoje: Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo  parapijoje Marquette Parke:
Nepriklausomybės minėjimas vyks  parapijos salėje po
11 val. r. šv. Mišių (12 val. p. p.) Ta proga matysite fil-
mą: ,,Kovos sūkuryje: prof. Landsbergis Čikagoje
1991”. 

Vasario 15 d., sekmadienį, Lietuvių evangelikų liu-
teronų ,,Tėviškės” parapijoje (5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs, IL 60558) po 11:30 val. r. pamaldų  vyks
Vasario 16-osios minėjimas ir ,,Lietuviška popietė” su
dainomis ir gardžiais cepelinais. Gros Bronius Mūras.
Malonėkite apie savo dalyvavimą pranešti iš anksto tel.
708-229-2795 arba el. paštu teviskes.parapija
@gmail.com. Lauksime pasipuošusių lietuviška atri-
butika!

Vasario 15 d., sekmadienį, PLC Fondo salėje (14911
127 th. St., Lemont, IL 60439) JAV LB Lemonto apylinkė
ruošia Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimą.
Pradžia  12:30 val. p. p. Prelegentė Regina Narušienė.
Dalyvaus: smuikininkė Lina Veleckytė-Nussbaum, pia-
nistė Elena Reklaitis, Lietuvių operos choras ir ,,Gintaro”
orkestras. Kava ir užkandžiai.  Atvykite.

Vasario 15 d., sekmadienį, 12 val. p. p., Ocean Cay
Park, Anita Lankier paviljonas (2188 Marcinski Rd.,

Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventės

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos bū-
relis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams
Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash
$8; vaiko metinei paramai Lidija Rin-
gienė $360, Algiman tas ir Virginija Gu-
reckai $360, Ne rius Landys $360. La-
bai ačiū. „Sau lutė” („Sunlight Orp-
han Aid”), 414 Freehauf St., Le-
mont, IL 60439, el. paštas: indreti-
junelis@sbcglobal.net tel. (630)
243-6435.

Jupiter, FL) Palm Beach Lietuvių Bendruomenė kviečia
visus į Vasario 16 d. šventę. Po oficialios dalies skambės
lietuviška muzika, lietuviškos dainos, bus organizuoja-
mi žaidimai vaikams ir suaugusiems,  vyks piknikas. 

Vasario 15 d., sekmadienį, 1:15 val. p. p.,  Holy name
bažnyčioje (1500 - 58th Street South, Gulfport, FL)
ir Lietuvių klube (4880  46th  Avenue North, St. Pe-
tersburg, FL)  Holy Name bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už Lietuvą. 2:30 val. p. p. Lietuvių klube vyks Ne-
pri klau so mybės dienos minėjimas ir šventiniai pietūs.
Po  oficialios ir meninės dalies visus susirinkusius sujungs
ekrane rodomas DVD – kartu su tūkstantine minia Vin-
gio parke dainuosime  „Lietuva brangi”. Vietas  užsi sakyti
pas Laimutę Alvarado tel. 727-360-1064. 

Vasario 15 dieną, sekmadienį, 10:30 val. r. Šv. Pet-
ro lietuvių bažnyčioje (75 Flaherty Way, South Boston,
MA) ir Lietuvių Piliečių draugijos klubo salėje (368 W
Broadway, South Boston) švęsime Vasario 16-ąją. Šven-
tė prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Petro lietu-
vių bažnyčioje. Giedos „Jaunos širdys” ir parapijos
choras. Po Mišių – kavutė.  1:30 val. p. p. šventė su vai-
šėmis tęsis Lietuvių Piliečių draugijos klubo salėje.
Vyks paskaita, bus meninė programa, renkamos aukos
lietuvybės išlaikymui. Švęskime Nepriklausomybės su-
kaktis kartu ir tuo pačiu padėkime mūsų tautai! 

Vasario 17 d., antradienį, 11:30 val. r. prie Toms Ri-
ver (nJ) miesto savivaldybės – Ocean County ad-
ministracijos pastato (101 Hooper Ave., Toms River,
NJ) JAV LB Centrinė NJ apylinkė ir Toms River miesto sa-
vivaldybė kviečia į Trispalvės pakėlimo iškilmes, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės 97-osioms metinėms pa-
žymėti. Bus rodomas Vytauto V. Landsbergio doku-
mentinis filmas „Trispalvis” , galėsite pasivaišinti kava
ir užkandžiais. Daugiau informacijos  suteiks Vida Ant-
on tel. 732-531-1513 arba el. paštu lietuviskabendri-
ja@yahoo.com.

Vasario 21 d., šeštadienį, Our Lady of Mount Carmel
Roman Catholic Church (275 North 8th Street, Brook-
lyn, NY 11211)  kviečia į Lietuvos Nepriklausomybės die-
nų šventę. Pradžia 6 val. v. Programoje – NY LB pro-

jektas/sveikinimas ,,Ruošiamės X Šiaurės Amerikos Lie-
tuvių dainų šventei Čikagoje”, LR gen. konsulo New Yor-
ke Juliaus Pranevičiaus sveikinimas, Berklee College of
Music džiazo ansamblio koncertas, šokiai. Visi laukiami!

Vasario 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre Le mon te, Fondo salėje vyks Lie tu vos Ne pri-
 klausomybės atkūrimo 25-me čio minėjimas. Garbės
svečias ir pagrindinis pranešėjas – prof. Vytau tas Lands-
 bergis. 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus at-
našauja mos iškilmingos šv. Mišios. Veiks Vidmanto Mi-
 liū no paroda, bus vaišės bei koncertas (dalyvaus lietuvių
meno ansamblio ,,Dainava” ir solistė Nida Gri gala vičiūtė).
Kviečiame lie tuvių visuome nę gausiai dalyvauti.

Vasario 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.  (The New Par-
kway Theater, 474 24th Street, Oakland, CA 94612) apy-
linkių lietuviai  kviečiami atšvęsti Nepriklausomybės die-
nos. Ta proga matysite filmą ,,Nematomas frontas”, vyks
koncertas, bus rodomi filmai ir  vaikams. 

Vasario 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Indiana: Va-
sario 16-tosios minėjimą ruošia JAV LB East Chicago, IN,
apylinkės ir Lietuvos Vyčių kuopos #82 Gary valdybos,
American Legion Griffith post #66 (132 N. Wiggs Ave.
Griffith, IN). Meninė programa, vaišės. Apie dalyvavimą
prašome pranešti tel. 219-884-2220 (Joana) arba  tel. 219-
322-4533 (Birutė). 

***

Kovo 1 d., sekmadienį, Lietuvių namuose (2715 E. Al-
legheny Ave., Philadelphia, PA) nuo vidurdienio iki 5 val.
p. p. atvykite paminėti Lietuvos Nepriklausomy bės
die  nų. 

Kovo 8 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Baltimorės Lietuvių
namuose (851-853 Hollins St., Baltimore, MD) Nepri-
klausomybės dienos šventė. 

Kovo 8 d.,  sekmadienį, nuo 12 val. p. p. iki 3 val. p.
p. Crystal Gardens navy Pier (600 E. Grand Ave, Chi-
cago, IL ) LR gen. konsulatas Čikagoje kviečia švęsti Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventę. Muzika, šokiai, spalvingi
kostiumai ir  vietinių liaudies meistrų darbai.

Garsiausias pasaulio švilpikas Phil pranašauja amerikiečiams dar
šešias savaites žiemos. Nepaisant storo debesų sluoksnio dan-
guje, graužikas, išlindęs iš sa vo urvo Punxsutawney, Pennsyl va-

nijos valstijoje, pamatė savo šešėlį.
Taip jis, remiantis sena legenda, palaidojo viltį netrukus sulaukti pa-

vasario.
Phil visada vasario 2-ąją šalia urvo žvalgosi savo šešėlio. Jei jį pa-

mato ir išsigandęs sprunka atgal, reiškia, kad žiema šalyje karaliaus dar
šešias savaites. Jei graužikas šešėlio neišvysta, nes yra blogas oras, va-
dinasi, pavasaris jau ne už kalnų.

Šis paprotys tapo žinomas visame pasaulyje, kai buvo sukurta ko-
medija „Švilpiko diena”. O jo ištakos siejamos su vokiečių imigrantais,
kurie iš švilpiko elgesio spręsdavo, kada galima bus pradėti sėją.

Tiesa, švilpiko pranašystės nėra tikslios. Pasak JAV klimato duo menų
centro, jis per daugiau nei šimtmetį tik 17 kartų teisingai išpranašavo
žiemos pabaigą.                                                                                            ELTA

Garsiausias orų pranašas nieko gero nežada
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PETKUS & SOn
FUnERAL dIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Šių metų sausio 25 d. 16-ame Skandinavų filmų festivalyje, vykusiame Be -
verly Hills, Californijoje, buvo rodomas lietuviškas filmas ,,Lošėjas”
(,,The Gambler”).  Filmą režisavo Ignas Jonynas.  Pagrindinius vaidme-

 nis atliko Vytautas Kaniušonis (Vincentas) ir Oona Mekas (Ieva).  Šiame fes-
tivalyje Baltijos šalyse sukurti filmai rodomi atskiroje programoje – ,,Baltic
Film Expo”. Šie met, be ,,Lošėjo”, buvo pristatyti du estiški filmai.    

,,Lošėjas” pasakoja greitosios pagalbos darbuotojo Vincento istoriją. Jis
turi aistrą azartiniams lošimams ir įbrenda į didžiules skolas. Norėdamas iš
skolų išsikapstyti, sugalvoja azartinį lošimą. Šiurpus ir tik greitosios pagal-
bos darbuotojus trau kiantis žaidimas galiausiai tampa nepavaldus ir jame
pradeda suktis rimti pinigai. Tas naujas lošimas iš šaukia jo mylimosios Ie vos
pasipriešinimą ir priveda prie mo ralinio konflikto.  

Praeitais metais filmas laimėjo penkias ,,sidabrinės gervės” statu lėles
Lie tuvos kino apdovanojimuose ,,Sidabrinė gervė 2014”. ,,Lošėjas” buvo pri-
pažintas metų geriausiu ilgametražiu vaidybiniu kino filmu. Ak torius Vy tau   -
tas Kaniušonis laimėjo metų geriausio aktoriaus titulą, o režisierius Ig nas
Jonynas tapo metų režisieriumi. Filmo pasaulinė premjera įvyko San Se -
bastiano kino festivalyje.  

Čikagos apylinkių lietuviai ne trukus taip pat galės šį filmą pa matyti. Jis bus rodo-
mas kovo 1 d. 5 val. p. p. AMC Loews Woodridge 18 kino teatre, 10000 Woodward Ave.,
Woodridge, IL.                                                                                                            ,,Draugo” info

A † A
ANTANAS LAPKUS

Staiga mirė 2015 m. sausio 28 d. Čikagoje.
Gimė 1942 m. kovo 15 d., Suginčių kaime, Naujosios Akmenės

rajone, Lietuvoje.
Liko nuliūdę: žmona Mary, vaikai Tony, Robert ir Cynthia,

broliai Julius ir Domas bei jų šeimos.
Mirties paminėjimas vyko privačiai.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja.
Tel. 312-420-3770. 

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos
priemiesčiuose. Tel. 312-647-3208.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.

Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar gali pakeisti dirbančius. Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis. Tel. 708-307-
4619.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo.
Tvarkinga, legalūs dokumentai, vairuoja, ska-
niai gamina maistą. Tel. 630-674-1545.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
arba gali prižiūrėti asmenį savo bute. Tel.
708-441-9090.  

Šešiolikmetis Čikagos priemies čio
Barringtono (IL) vidurinės mo-
 kyklos moksleivis Rapolas Iva-

naus kas itin sparčiais žingsniais kopia
į krepšinio viršūnę ir jau spėjo į save
atkreipti ne vieno krepšinio spe cia listo
ar krepšinio skauto dėmesį.

Dar praėjusiais metais didžiau-
sia Illinojaus valstijos jaunųjų krep ši-
nio talentų agentūra „Chicago Hoops”
R. Ivanauską išrinko geriausiu savo
amžiaus grupės (U-16)  krepšininku.
Perspektyvus krepši nin kas taip pat
tapo „Comcast Sports Network” (CSN)
TV kanalo geriausiu savaitės žaidėju.

Neseniai R. Ivanauskas sulaukė
dar vieno pripažinimo: skautų agen-
tūros  vertinimo lentelėje talentingas
Lie tuvos krepšininkas pakilo į pirmą -
ją vietą ir buvo pripažintas perspek-
tyviausiu savo amžiaus žaidėjų visoje
Ilinojaus valstijoje. Tokio pripažinimo
dar nebuvo sulaukęs nė vie nas išeivi-
jos lietuvių krepšininkas.

Sunkiojo puolėjo pozicijoje rung-
tyniaujantis R. Ivanauskas tarp visų
Vidurio vakarų regiono jaunųjų krep-
 šininkų atsidūrė antroje vietoje, o tarp
visų JAV žaidėjų jis įsitvirtino gar-
bingoje dešimtoje vietoje. Abso liu čioje
visų skirtingų pozicijų krep šininkų

vertinimų lentelėje jaunasis Rapolas
užėmė 55-ą vietą. 

2 metrų 5 cm ūgio žaidėjas į ge-
riausių šešiolikmečių JAV ir Illinojaus
valstijos krepšininkų  vertinimų lente -
lę įsiveržė neatsitiktinai: Barringtono
miestelyje (IL) besimokantis ir AAU
„Full Package” komandai atstovau-
jantis R. Ivanauskas yra šios komandos
vedlys.

Buvusio profesionalaus krepši-
 nin ko Tomo Ivanausko sūnus sugeba
taikliai pataikyti iš toli, taip pat ne ven-
gia kovos po krepšiu. Tikimasi, kad bet
kurioje krepšinio aikštelės vietoje vie-
nodai sėkmingai galintis rungtyniau-
ti R. Ivanauskas per atei nančius kele-
rius metus dar labiau sustiprės fiziškai
ir bus tvirtas Lie tuvos jaunių rinktinės
kandidatas.

Universalus krepšininkas tiki sa -
vo sėkme: „Treniruotėse ir kiek vie nose
rungtynėse sunkiai dirbdamas aš galiu
tapti dar labiau pavojingesniu žaidėju.
Aš stengiuosi eiti šiuo keliu”, – teigė R.
Ivanauskas. 

Lietuviškas filmas ,,Lošėjas” –
skandinavų kino festivalyje Californijoje

Beverly Hills, CA ,,Lošėjo” peržiūroje susitiko (iš k.): Oona Mekas, Marytė Šepikas, Rūta
Lee, Alexandra Kudukis  ir Gražina Kudukis Kęsto Kazlausko nuotr.

Mielai dėdienei

A † A
GENOVAITEI MACIŪNIENEI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiš-
kia me sūnums VYTUI ir jo žmonai ALEI, ALGIUI ir
jo žmonai LIUCIJAI bei jų šeimoms.

Jūratė Maciūnas-Landwehr
Danutė Maciūnas-Mockus

A † A
GENOVAITEI MACIŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame ilga-
me tį JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos
pir mininką VYTĄ MACIŪNĄ ir jo šeimą.

JAV LB Krašto valdyba

Jaunasis Rapolas Ivanauskas 
– geriausias Illinojaus krepšininkas

R. Ivanausko žaidimo akimirkas galima pamatyti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=hXFrvzLTMsE
https://tv.yahoo.com/video/rapolas-ivanauskas-no-re-
gard-defender-224235459-cbs.html

ĮVAIRŪS
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PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius vasario 11  d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite istorinį dokumentinį
filmą apie dr. Vincą Kudirką, vieną iš svar-
biausių lietuvių atgimimo šauklių, mąsty-
tojų ir poetų, su nenugalimu pasišventimu
kovojusiu už tautos laisvę ir nepriklauso-
mybę. 

� Kovo 29 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą" kviečia narius, rė-
mėjus ir visus besidominčius organizacijos
veikla. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
bus skaitomas metinis pranešimas.  Ka-
vutė:12:30 val. p. p., pradžia: 12:45 val.
p. p. Bus pasidalinta informacija apie pra-
ėjusių metų lėšų telkimo bei kitus projek-
tus, remiamus centrus Lietuvoje bei juose
dirbusias savanores iš JAV ir kt.

Mažosios Lietuvos Fondas ir Draugija
Maloniai kviečia Jus į tradicinį Užgavėnių

ŠIUPInĮ
Vasario 14 d., šeštadienį, 6 val. vakaro

BALZEKO LIETUVIŲ KULTūROS MUZIEJAUS
„GINTARO” SALėJE

6500 South Pulaski Road
Meninę programą atliks Nida Grigalavičiūtė. 

Trumpas ,,Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno” pristatymas.
Šokiams gros Algimanto Barniškio orkestras.

Stalus ar vietas prašome užsisakyti iš anksto pas Ramūną Buntiną
tel. 630-969-1316

Solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rūtos Kašubienės koncertas „Su
meile...” vyks sekmadienį, gegužės 10 d., 12:30 val. p. p., PLC Lie tuvių dai-
lės muziejuje. Į labdaros koncertą visus maloniai kviečia „Saulutė”, Lie-
tuvos vaikų globos būrelis.

2015 m. gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127
St., Lemont, IL 60439 įvyks 52-asis metinis Lietuvių Fondo narių su-
važiavimas. Suvažiavimo metu bus renkamas trečdalis LF Tarybos na-
rių trejų metų kadencijai, t. y. 5 (penki) nariai ir 3 (trys) Kontrolės komi-
sijos nariai vienerių metų kadencijai. Kandidatų į LF Tarybą ir Kontrolės
komisiją siūlymai priimami iki vasario 15 d. daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org

Skaitytojo fotoobjektyve
Šį meiliai pavadintą automobilį važiuodama į darbą pamatė ir nufotografavo či-
kagietė Viktorija Kašubaitė Matranga. 

Pastebite ką nors juokingo ar įdomaus? Atsiųskite mums nuotrauką elektro-
niniu ar tradiciniu paštu. Mielai pasidalinsime su skaitytojais.


