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New Jersey labdaros renginyje   
F. Covalesky – 4 psl.

Per 10 dienų pamatyti
Italiją kitaip – 6 psl.

Protingas kovoja su aistra, kvailys tampa jos vergu. – Epictetus

Lietuv iško žodžio šventėje – 
daug 
jaudulio
ir 

dovanų
SANDRA ŽALNIERIŪTĖ

Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje (ČLM), kovo 14 dieną vyko
„Lietuviško žodžio šventė”.

Šventės dalyviais ir laureatais tapo
mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Nugalėtojams atiteko daugybė ap-
dovanojimų, tarp kurių – itin vertingos dovanos. Mo-
kiniai dalyvavo skaitymo konkurse, kuris prasidėjo sau-
sį ir tęsėsi iki kovo pabaigos, rašė rašinius. Taip pat jie
dalyvavo konkursuose, kurie vyko Lietuvoje. 

Šventės pradžioje 7 kl. mokinys Martinas Petraitis
padeklamavo eilėraštį ,,Gimtinė mano”, kuris dailiojo
skaitymo konkurse „Vardan tos Lietuvos”, vykusio Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte (organizatorius – JAV
LB Vidurio Vakarų apygarda) buvo įvertintas prizine

vieta. 
Kiekvienais metais ČLM mokiniai dalyvauja ra-

šinio konkurse. I–III  vietų nugalėtojus pinigiais prizais
apdovanoja Rašymų šeimos fondas. Šventėje dalyvavo
Antanas Rašymas. Jis kartu su mokyklos direktore Vida
Rupšiene pasveikino nugalėtojus ir įteikė prizus bei dip-
lomus. O nugalėtojų ir laimėtojų iš visų mokyklos kla-
sių susidarė tikrai nemažai. Taigi, ir jaudulio, laukiant,
kol jie bus paskelbti, netrūko. – 3 psl.

iš Australijos sugrįžo į Istorinę prezidentūrą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvos istorinėje prezidentūroje Kaune lan-
kytojai turi unikalią galimybę pamatyti ke-
letą naujų eksponatų – prezidentams An-
tanui Smetonai ir Aleksandrui Stulginskiui
priklausiusių asmeninių daiktų. Visus šiuos
daiktus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čio proga Istorinei prezidentūrai dovanojo
Australijos Adelaidės lietuvių bendruome-
nė.

Lietuvos
prezidentų
relikvijos

Iš tolimosios Australijos į Kauną sugrįžo prezidento A. Sme-
tonos medinė lazda, su kuria jis nesiskyrė daugybę metų, kuri
buvo šalia jo ir pasirašant Vasario 16-osios aktą, ir vėliau per

prezidentavimo metus, po to iškeliavo su prezidentu į Ameriką.
Ten lygiai prieš 50 metų prezidento našlė Sofija Smetonienė, li-
kus keliems metams iki savo mirties, kartu su sūnumi Juliumi,
nutarė lazdą bei A. Smetonos 1940 m. liepos 1–25 dienomis rašytą
„Pro memoria”, kai jis buvo trumpam apsistojęs prie Mozūrijos
ežerų Vokietijoje padovanoti aktyviam Adelaidės Lietuvių Ben-
druomenės nariui Vladui Dumčiui. Pastarasis  tuo metu lankė-
si Clevelande, kituose Amerikos miestuose bei Kanadoje ir rin-
ko eksponatus Adelaidės lietuvių muziejui-archyvui.

– 2  psl.

,,Goodwill Financial” draudimo bendrovės padovanoti dviračiai pradžiugino juos
gavusius mokinius. Iš k.: mokytoja bibliotekininė Renata Dambrauskaitė, Erikas
Šileika, Goodwill Financial atstove Aurelija Grybauskas, Greta Stanevičiūtė,
Michael Murray, direktorė Vida Rupšienė ir Rokas Bilevičius.

Tarp dovanotų daiktų – A. Smetonos „Pro memoria”, taip pat A. Stulginskiui pri-
klausę samtis ir barometras. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Taip ši lazda, apsukusi
ratą per Vokietiją, Ameriką
ir Australiją, vėl grįžo į Kau-
ną. Sunku net apsakyti tą
jausmą ir jaudulį, kuris ap-
ėmė, kai „Draugo” kores-
pondentui Istorinės prezi-
dentūros vadovė Renata Mi-
kalajūnaitė leido rankose pa-
laikyti šią medinę lazdą su
kauliniu antgaliu, tiek visko
mačiusią ir patyrusią.

Dar vertingesniu ekspo-
natu laikoma „Pro memo-
ria”, kuris buvo žinomas is-
torikams, buvo išspausdin-
tas, bet apie jo originalą, anot
R. Mikalajūnaitės, neturėta
patikimos informacijos. Pre-
zidento užrašus Adelaidės
lietuvių muziejaus įkūrėjas
Jonas Vanagas įrišo, juose yra įrašas, jog gauta iš
J. Smetonos 1968 m. birželio 4 dieną. Gražia, tvar-
kinga prezidento rašysena primarginti 47 lapai
puikiai išsilaikė, bet originalą lankytojai galės pa-
matyti tik iki balandžio 26-osios, nes leidiniui labai
kenkia šviesa, jam reikalingas ypatingas tempe-
ratūros režimas, tad netrukus jis pateks į restau-
ratorių rankas.

Dar du daiktai primena ir prezidentą A. Stul-
ginskį. Tai pasidabruotas samtis su jo monograma
ir barometras-termometras. Šiuos abu eksponatus
V. Dumčiui perdavė prezidento A. Stulginskio duk-
ra, Čikagoje gyvenanti Aldona Stulginskaitė-Juo-
zevičienė.

„Kai pernai prieš Kalėdas mane pasiekė Ade-
laidės lietuvių bendruomenės archyvų darbuotojos
Dainos Pocius laiškas, jog vietos lietuviai nutarė Va-
sario 16-osios šimtmečio proga Lietuvai dovanoti
šias dviejų prezidentų relikvijas, labai apsidžiau-
giau. Asmeninių prezidentų daiktų išlikę labai
nedaug, mes Istorinėje prezidentūroje jų turime tik-
rai mažai, tad tokie vertingi daiktai – mums didžiulė
dovana. Kai metų pradžioje Australijoje lankėsi Lie-
tuvos užsienio reikalų viceministras Darius Sku-

Lietuvos prezidentų relikvijos
Istorinėje 1968 metų nuotraukose – Adelaidės lietuvių bendruomenės muziejui perduodama A. Smetonos lazda.

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius perduoda prezidentų
relikvijas Istorinės prezidentūros vadovei R. Mikalajūnaitei.

URM nuotr.

sevičius, kelis daiktus jis
parvežė, o likusius gavome
paštu ir dabar jau galime
pristatyti visuomenei”, –
džiaugėsi R. Mikalajūnai tė.

Šios dovanos neseniai
buvo perduotos Istorinei pre-
zidentūrai Lietuvos užsienio
reikalų ministerijoje su-
rengtos ceremonijos metu.
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius
kartu padovanojo dar vieną
savo saugotą relikviją – pre-
zidento A. Smetonos 1920 m.
rašytą originalų laišką Va-
sario 16-osios akto signata-
rui, ilgamečiam Kauno bur-
mistrui Jonui Vileišiui. Šia-
me retame ir įdomiame laiš-
ke prezidentas rašo apie tai,
kad reikėtų daugiau drau-
gauti su britais.

Tai jau ne pirma L. Linkevi-
čiaus perduota A. Smetonos relik-
vija Istorinei prezidentūrai – R. Mi-
kalajūnaitė sakė, kad labai vertin-
gas yra ir 2016 m. rudenį perduotas
puošnus A. Smetonos rankšluostis
su išaustu „Tautiškos giesmės” įra-
šu.

Šį rankšluostį 2015 metais Lie-
tuvos generalinio konsulato Čika-
goje perkėlimo į naujas patalpas
proga tuomečiam Lietuvos genera-
liniam konsului Marijui Gudynui
perdavė kunigas Lukas Laniaus-
kas. Teigiama, jog tai – A. Smetonos
namuose buvęs rankš luostis, išgel-
bėtas 1944 m. per gaisrą, nusinešu-
sį prezidento gyvybę. Rankšluostis
iki tol buvo saugomas Lietuvių na-
muose Clevelande kartu su kitais A.
Smetonos daiktais, buvusiais jo
anūko žinioje. 

Apie V. Dumčiaus iš Amerikos
parvežtas dovanas Adelaidės lietu-

vių muziejui rašė ir „Adelaidės lietuvių žinios” 1968
m. spalio 1 dieną. Įdomu tai, kad ten minima ir dau-
giau dovanų, tarp jų – A. Smetonai priklausęs rytinis
apsiaustas, žieminė kepurė, dvi sąskaitos, portretas,
taip pat Amerikos lietuvių visuomenės veikėjo, gar-
siojo „Tabor Farms” savininko Juozo Bačiūno per-
duoti du prezidento Kazio Griniaus laiškai bei kiti
daiktai. Jie kol kas į Lietuvą dar negrįžo.

„Jau nuo pat pirmųjų dienų, kai šios relikvijos
pasiekė mūsų instituciją ir buvo pristatytos lanky-
tojams, sulaukėme didelio susidomėjimo, nes žmones
visada labai domina tokie asmeniniai daiktai. Jie per-
duoti labai tvarkingai, aprašyti, o dovanojimo aktas
pasirašytas šių metų vasario 17 dieną. Labai norisi pa-
dėkoti ir jau minėtai Dainai Pocius, ir Adelaidės Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininkui Aleksui Talanskui,
ir visiems, kurie prisidėjo prie to, kad prezidentų re-
likvijos po 50 m. saugojimo Australijoje sugrįžo į Kau-
ną, Istorinę prezidentūrą, kur ir buvo naudojamos. 

Tvarkant apskaitą, dovanos įvertintos pinigais,
bet tikroji jų vertė sunkiai nusakoma. Po balandžio
26 dienos relikvijos keliaus į restauratorių rankas, vė-
liau sugrįš į nuolatinę Prezidento rūmų ekspoziciją,
išskyrus raštijos eksponatus, kurie dėl savo trapumo
bus saugomi muziejaus fonduose, o stenduose atsiras
kopija”, – sakė Istorinės prezidentūros vadovė.

Labai svarbu ir tai, kad
šie daiktai sugrįžo būtent
dabar, nes jau kitais metais
bus minimos 100-osios pre-
zidento institucijos įkūri-
mo Lietuvoje metinės. Ši
institucija, pakoregavus
„Laikinosios Konstitucĳos
pamatinius dėmenis”, buvo
įkurta Lietuvoje 1919 m. ba-
landžio 4 dieną. Pirmuoju
Lietuvos valstybės Prezi-
dentu buvo išrinktas prieš
tai Valstybės Tarybos pir-
mininko pareigas ėjęs A.
Smetona. 

Balandžio 6 d. prezi-
dentas prisiekė Tautai iš-
kilmingo Seimo posėdžio
metu. Taip dalis Lietuvos
gyventojų pirmą kartą iš-
girdo žodį „prezidentas”,
lotynų kalba reiškiantį „sė-
dintis priešakyje”.

A. Smetona su lazda.     Povilo Skardžiaus nuotr.

„Draugo” korespondento rankose – daug vis-
ko mačiusi prezidento A. Smetonos lazda.



Nežinau, ar „Draugo“ skaitytojai prisimena Sąjūdžio
vieną iš veikėjų – Vytautą Radžvilą. Kadangi jis da-
bar apie save garsiai priminė, nušluodamas nuo
Lietuvos paviršiaus visus ir visa ir palikdamas ant jo
tik neklystantį save, gal verta apie jį priminti. 

IInterviu su Vytautu Radžvilu paskelbė taip pat są-
jūdininko, jau mirusio Romualdo Ozolo sukurtas
periodinis leidinys „Nepriklausomybės sąsiuvi-

niai” ir perspausdino internetiniai dienraščiai
„lrt.lt” bei „delfi.lt” (kol kas pirmąją dalį). Jį pristatė
jaunas politikos mąstytojas Vytautas Sinica. Kodėl
atkreipiau dėmesį į šį tekstą? Pirmiausia – labai
skambus pavadinimas „Išdavusieji laisvę”. Buvo įdo-
mu, kas tie išdavikai, nors galėjau numanyti... Ži-
noma, Vytautas Landsbergis ir „landsbergininkai”.
O jau dabartinės Lietuvos duobkasiai – buvę kom-
jaunuoliai liberalai. Taigi pirmiausia prisiminkime
Sąjūdį. Kas, anot Radžvilo, ten buvo blogai? Jis sako: 

„Sąjūdžiui laimėjus rinkimus ir prasidėjus val-
džios dalyboms, o tiksliau – rietenoms ir grumty-
nėms dėl jos tarp įvairių sąjūdininkų grupuočių, iki
tol atrodęs vieningas ir stiprus judėjimas ėmė skai-
dytis ir byrėti. Faktiškai jis skilo į kelias frakcijas.
Vytautas Landsbergis ir jo šalininkai mėgino sutelkti
savo rankose visą valstybės valdžią ir todėl siekė pa-
versti Sąjūdį savo politine atrama bei pagrindiniu
įrankiu šiam tikslui įgyvendinti. Sąjūdžio gretos pra-
dėtos ‘valyti’ nuo šiai grupuotei nepriimtinų as-
menų, kurie be užuolankų buvo pavadinti ‘nepati-
kimais’ ir ‘nelojaliais’ atkurtajai valstybei elemen-
tais. Šio ‘valymo’ aukomis daugiausia tapo Sąjūdžio
pirmeiviai – drąsiausi ir labiausiai pasišventę jo kū-
rėjai, nepabūgę tapti jo nariais iki 1988 m. spalio pa-
baigoje įvykusio Steigiamojo suvažiavimo. Iki jo to-
kių drąsuolių nebuvo daug, nes pirmuosius kelis mė-
nesius judėjimo perspektyvos ir ateitis buvo neaiš-
kūs: visi puikiai suprato, kad jis gali būti brutaliai
užgniaužtas, o aktyviausi dalyviai represuoti. Pir-
miausia iš Sąjūdžio buvo išstumti socialdemokra-
tinių pažiūrų žmonės, iš kurių ypač dera paminėti
Bronislovą Genzelį ir Aloyzą Sakalą – iškilius ir la-
bai daug nuveikusius kovojant dėl Nepriklauso-
mybės sąjūdininkus. Netrukus atėjo ir kitų eilė: kaip
‘nepatikimu’ buvo atsikratyta net Romualdu Ozolu
– neabejotinai politiškai toliaregiškiausiu Sąjūdžio
vadovu ir pagrindiniu jo ideologu”.

Bet čia pat „blogiečių” sąjūdininkų išstumtus
„socialdemokratinių pažiūrų žmones” Radžvilas
pats išvadina negražiais vardais. Štai jis sako: „Ta-
koskyra tarp Nepriklausomybės šalininkų ir prie-
šininkų tik iš dalies buvo idėjinė: didelė dalis vals-
tybės atkūrimą palaikiusių žmonių tai darė ne dėl
savo įsitikinimų, o grynai iš pragmatinių paskatų.
Naivu manyti, kad Algirdas Mykolas Brazauskas ir
dauguma nuo TSKP atsiskyrusios LKP narių savo
pažiūromis kuo nors skyrėsi nuo M. Burokevičiaus
ir jo TSKP plaformininkų. Jie tai padarė tik steng-
damiesi prisitaikyti prie besikeičiančių politinių są-
lygų ir norėdami išsaugoti dėl Sąjūdžio spaudimo iš
rankų slydusią valdžią. Ką ten kalbėti apie komu-
nistus: tokie pat susovietinti lietuviai, arba buro-
kevičininkai, buvo ir daugelis į LTSR Aukščiausiąją
Tarybą išrinktų Sąjūdžio atstovų”.

O juk V. Radžvilo ką tik užjaustieji B. Genzelis
ir R. Ozolas buvo aukšto rango komunistai ir oku-
pacinės sistemos ideologai! 

Dar vienas bandymas gelbėti Lietuvą

Kai Sąjūdis V. Radžvilą nuvylė, jis sukūrė Li-
beralų sąjungą, partiją, kokios iki tol Lietuvoje ne-
buvo buvę, taigi – netradicinę. Bet, kaip žinome, jis
greitai ir iš čia pasitraukė ir šiandien yra aršiausias
liberalizmo priešas. Dabar jis – aršus tautininkas,
jo opusus skelbia internetinis laikraštis „Alkas.lt”.
Visada esantis kieno nors opozicijoje V. Radžvilas to-
liau jau į šuns dienas bloškia liberalus. Į žurnalis-
to klausimą: „Išsigimė liberalizmas ar praregėjote?”
– Radžvilas atsako: „Nors dėl partijos pavadinimo
buvo lengvai sutarta, tai nereiškia, kad buvome nai-

vūs ir nesupratome problemiškų liberalizmo kaip po-
litinės doktrinos aspektų. Puikiai žinojome jame iš
pat pradžių potencialiai glūdėjusias antikrikščio-
niškas ir antitautines nuostatas. Tačiau šis žinojimas
buvo grynai teorinis ir nekilo iš tiesiogiai išgyven-
tos patirties. Neturint jos buvo sunku ir net neįma-
noma tiksliai įvertinti tikrosios liberalizmo griau-
namosios jėgos ir aiškiai suprasti iš jo galinčius kil-
ti pavojus, kurie tada buvo tik nujaučiami. Teoriškai
taip pat šį tą nutuokėme apie Vakaruose vykusį li-
beralizmo ir marksizmo suartėjimą, tačiau jo mas-
tą ir padarinius įsivaizduoti buvo beveik neįmano-
ma, nes liberalmarksistinė revoliucija ten dar tik
buvo beįsibėgėjanti, o tokie jos ‘žiedeliai’ kaip sek-
sualinis ‘išsilaisvinimas’ ar politinio korektiškumo
diktatūra tik skleidėsi ir iš visai kituose rūpesčiuose
paskendusios Lietuvos buvo paprasčiausiai neįžiū-
rimi. Apskritai yra dalykų, kuriuos suprasti galima
tik asmeniškai patyrus, o mes tokios patirties ne-
turėjome. Antra vertus, užteko nuovokos suprasti,
kad liberalizmas dėl jo antikrikščioniškų ir antitau -
tinių nuostatų gali būti ypač patrauklus ieškančiam
kitos politinės iškabos komunistiniam gaivalui. Va-
karykščiams aktyviems komunistams ir komjau-
nuoliams lengviausia ir patogiausia buvo išversti kai-
lį tampant būtent liberalais: išlaikant sovietmečiu
susiformavusias antikrikščioniškas ir antitautines
pažiūras jiems pakako ‘atsiversti’ tik vienu atžvilgiu
– iš centralizuotos planinės ekonomikos šalininkų
virsti tokiais pat fanatiškais absoliučiai neregu-
liuojamos laisvos rinkos gynėjais. Todėl byrančios
komunistų partijos ir komjaunimo veikėjai labai
anksti susidomėjo liberalizmu ir uoliai lankėsi pir-
miau minėto diskusijų klubo renginiuose”. 

Liberalų organizacijos steigėjas pliekia ir konk-
rečius savo buvusius bendražygius, su kuriais
bandė kurti liberalią Lietuvą: „Šitaip Aukš-

čiausiojoje Taryboje atsirado Liberalų frakcija, ku-
rios nariai – buvęs LKP CK sekretorius Kęstutis Gla-
veckas, akademikas Eduardas Vilkas, Bronislovas
Lubys, Rimvydas Valatka; visi jie priklausė toli

gražu ne žemiausiems sovietinės nomenklatūros
sluoksniams. Jų pažiūros smarkiai skyrėsi nuo Są-
jūdžio branduolio pažiūrų, jie faktiškai buvo tipiš-
ki ‘atsivertėliai’ iš komunistinio tikėjimo į naują –
liberalistinį – tikėjimą’”. 

Blogi ir šiandieniniai liberalai, kurie tuomet
buvo jauni studentai, patikėję Radžvilo idėjomis ir
liberalia Lietuva: „O iš tikrųjų jie buvo labiausiai su-
sovietinta jaunimo grupė – visuomenę į ‘šviesų ko-
munizmo rytojų’ vedusios komunistų partijos pa-
galbininkai ir būsimoji pamaina. Dauguma jų jau
buvo beveik pasirengę ir neabejotinai būtų tapę nau-
jąja vedlių karta – aršiais tautos ir valstybės ideo-
loginiais naikintojais ir uoliais Lietuvos duobkasiais.
Sąjūdis sužlugdė jų planus, šiems karjeristams teko
skubiai versti kailį ir keisti politines iškabas kaip ir
jų vyresniesiems komunistų partijos draugams ir
mokytojams. ...Jaunieji liberalai tapo viena iš tokių
organizacijų. Tarp jos steigėjų ir vadovų buvo Gin-
taras Steponavičius, Jonas Čekuolis, Guoda Azgu-
ridienė, Aidas Puklevičius, Vygaudas Ušackas, ne-
trukus dėl karjeros nutraukęs ryšius su tada valdžios
nemalonėje buvusia ir jos nemėgstama partija, bei
daugelis kitų dabar viešajame ir politiniame gyve-
nime aktyviai besireiškiančių asmenų. Toji vėlyvojo
sovietmečio komjaunimo karta – šitaip derėtų ją va-
dinti – buvo gana menkai išsilavinusi ir, kaip minėta,
persiėmusi komunistine ideologija”.

Tai kodėl aš dabar čia sau ir kitiems galvą suku
dėl kažkokio nesusitupėjusio intelektualo, kuris pa-
žiūras keičia pagal politinio oro permainas? Ogi to-
dėl, kad save ir kitus sudrausčiau – negalima tikėti ra-
dikalais. Vytautas Radžvilas yra, anot mano žemiečių
(o jis kaip tik yra iš mano gimtųjų vietų Šiaurės Lie-
tuvoje), velnišką iškalbą turintis žmogus. Jis gali įro-
dyti viską, ką tik panorėjęs. Ir visada kalba labai nuo-
širdžiai, užsidegęs, taip patraukdamas ir vėliau su-
degindamas lengvatikius. Neseniai prieš V. Radžvilą
– dėstytoją Vilniaus universitete – buvo sukilę ir stu-
dentai, pasipriešinę jo eurobjaurojimo (pagal pavyz-
dį – euroskeptiškas) teorijoms. Europos Sąjungą jis lai-
ko įrankiu globalistų interesams įgyvendinti ir ją pri-
lygina Sovietų Sąjungai. Kai ištariu žodį „radikalas”,
mano vaizduotėje iškyla Augustino Voldemaro pa-
veikslas. Siekęs radikaliausių dešiniųjų permainų,
galų gale susigiedojo su sovietais, bet apsigavo ir per-
sonaliu vagonu iš Berlyno jų buvo išgabentas tiesiai
į Rusijos kalėjimą, kur išsekęs mirė. 

Ačiū Dievui, kad Sąjūdyje nelaimėjo radžvili-
ninkai ar panašūs karštakošiai. Kas šiandien būtų
likę iš mūsų valstybės? Valstybę turi kurti tvirtų pa-
žiūrų žmonės. Nors ir jie gali klysti, bet kelio dėl ta-
kelio taip lengvai nemeta.

Radikalais tikėti negalima, 
arba Vytauto Radžvilo minčių šuoliai
AUDRONė V. ŠKIUDAITė
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„Goodwill Financial” draudimo bendrovė
mokiniams padovanojo net keturis dviračius.
Šios dovanos keturiems pirmųjų vietų laimėtojams
atiteko burtų keliu. Draudimo bendrovė apdova-
nojo ir du mokytojus. Jiems įteiktos Adolfo Ša-
pokos knygos ,,Lietuvos istorija”. Scenoje pasirodė
dailiojo skaitymo konkurso dalyviai Erikas Šileika
ir Ignas Žemaitaitis. Taip smagu klausytis gabių
skaitovų, kuriuos ruošia visas būrys mokytojų. 

Mokytojus pasveikino mokyklos direktorė
Vida Rupšienė. Šventei artėjant į pabaigą, gražiai
pasirodė ketvirtos klasės mokiniai, vadovaujami

ilgametės ČLM tautinių šokių mokytojos Nijolės
Pupienės. Paskutinis ČLM „Lietuviško žodžio
šventės” akcentas buvo kasmetinio ČLM metraš-
čio viršelio rinkimų apdovanojimai. Visi balsa-
vome ir rinkome patį gražiausią mokinių piešinį.
Dailės mokytojai Mindaugas Braslauskas ir Ra-
munė Slavikienė paskelbė metraščio viršelio nu-
galėtoją. Juo tapo Vanessa Orintaitė, 6B klasės mo-
kinė. Jos piešinys puikuosis ant 2017–2018 moks-
lo metų ČLM mokyklos metraščio viršelio. „Lie-
tuviško žodžio šventę” vedė renginių koordinato-
rė ir pavaduotoja Sandra Krumhorn Stašaitis. Ačiū
visiems dalyvavusiems mokiniams, mokytojoms,
tėveliams ir svečiams.

Lietuviško žodžio šventė

4–6 klasių mokyklos rašymo konkurso nugalėtojai mokiniai su mokytoja R. Ruzgys, direktore V. Rupšiene ir
Antanu Rašymu. Mokyklos archyvo nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

„Didžiuojuosi prisistatydama Ameri-
kos lietuve!”, – džiaugsmingai pokalbio
pradžioje prisistato Frances Covalesky,
lietuvių kilmės pianistė, kurios širdyje
ypatingą vietą užima Lietuva. Nuo ma-
žumės klausydama lietuvių liaudies
dainų, susipažinusi ir pamilusi M. K.
Čiurlionio kūrybą, muzikė nuolatos
siekia išlaikyti saitus su protėvių žeme
net ir visą gyvenimą gyvendama sve-
tur. Pasiklausyti Frances Covalesky for-
tepijonu atliekamų kūrinių visi turės
progą balandžio 28 dieną labdaringa-
me koncerte New Jersey valstijoje. 

Pavardę „suamerikonino”

Klasikinės muzikos atstovė Fran-
ces Covalesky gimė JAV ir šiuo metu
gyvena New Jersey, tačiau nuo pat
mažumės ji buvo supažindinta su savo
šeimos kilme ir kultūra. „Mano šeimos
originali pavardė yra Kavaliauskas, ta-
čiau, kaip aš supratau, mokykloje
mūsų pavardę ‘suamerikonino’, kad
nebūtų per daug lietuviška. Pavardė
‘Covalesky’ vis dar kursto įdomius
po kalbius, kadangi žmonės susipai-
nioja dėl jos kilmės”, – pokalbio pra-
džioje apie savo originalią lietuvišką
pavardę pasakojo pašnekovė. 

Pirmieji į JAV persikėlė pianistės
seneliai – dar 1905 metais iš Kauno
emigravo jos senelis Vaclovas Kava-
liauskas, o močiutė Veronika Mas-
tauskaitė iš Vilniaus pasitraukė bū-
dama vos trejų metukų. „Kai mano se-
nelis atvyko į Ellis Island, viskas, ką jis
turėjo, buvo: rožančius, 5 doleriai ir ad-
resas”, – šeimos persikėlimo į JAV is-
toriją pradėjo pasakoti Frances. „Kai
jis atvyko, be jokio paaiškinimo jį su-
laikė dviem savaitėms. Išgirdęs žmogų,
kalbantį lietuviškai, senelis išsiaiš-
kino, kad jis buvo sulaikytas dėl bron-
chito. Kai senelio sveikata pagerėjo,
jam buvo leista toliau tęsti kelionę ir
jis apsigyveno Scranton, PA, kur dir-
bo anglies kasykloje. 

Jei V. Kavaliausko sveikata nebū-
tų pagerėjusi, jį būtų išsiuntę atgal į
Lietuvą. Senelis susituokė su mano
močiute ir kartu jie sulaukė 13 vaikų.
Mano atmintyje išliko labai ryškus mo-
čiutės paveikslas: pamenu, ji tiesiog
nu švisdavo, kai atvažiuodavome jos ap-
lankyti. Močiutė visuomet rankoje
laikė rožančių”, – jautriais prisimini-
mais dalinosi pianistė. „Tikėjimas,
šeima, kultūra, mokslas ir sunkus
dar bas – tai vertybės, kurios man buvo
perduotos iš tėvų, o šiems jas perdavė
mano seneliai. Aš esu laiminga, ka-
dangi mano abu tėvai buvo nuostabūs
ir gabūs žmonės, nuolatos skatinę mus
– savo vaikus – siekti geriausio ir gal-
voti apie kitus”, – priduria pašnekovė. 

Muzika supa nuo vaikystės

Frances Covalesky prisimena, jog
nuo pat vaikystės ji buvo apsupta mu-
zikos ir buvo skatinama vystyti savo
muzikinę klausą. „Klasikinę muziką
pradėjau groti būdama ketverių metų
ir nuo to laiko didžiausias dėmesys liko
klasikiniam grojimui. Augant didelė-

Labdaros koncerte New Jersey skambės fortepijono muzika

Profesorius Vytautas Landsbergis kartu su Lithuanian Educational and Assistance Relief fondo pirmininke dr. Rože Šomkaite (v.) ir at-
likėja dr. Frances Covalesky (d.).  F. Covalseky asmeninio archyvo nuotraukos

je šeimoje, mano tėvai visuomet ska-
tindavo mus nuolat klausytis įvairios
muzikos, įskaitant ‘Saturday Opera
at Met’, Broadway miuziklus, lietuvių
liaudies muziką ir kt. 

Mes lankėmės ‘Kultūros Židinyje’
(lietuvių kultūros centras
Brooklyn, New York – Red),
o Dr. Jack Stukas radijo
programa iš Seton Hall Uni-
versity buvo mūsų savaiti-
nių kultūrinių namų darbų
dalis. Sekmadienio rytais
tėtis prašė mūsų netriukš-
mauti, kadangi klausyda-
vomės Romo Kezio radijo
laidos, kurią visada lydėjo
‘My people are on’, – apie
muzikos lavinimą ir lietu-
vybės palaikymą pasakojo
F. Covalesky. Nors Frances
tėtis buvo gabus gydytojas,
o ne muzikas (be to, jis sa-
varankiškai išmoko skam-
binti fortepijonu), jis kiek-
vieną vaiką šeimoje supa-
žindino su muzika ir išmo-
kė groti pianinu. Jis buvo
pirmasis Frances muzikos
mokytojas.

‘Kai buvau maža, mano
fortepijono mokytoja Julia
Rajauskas-Petrauskas, sen-
sacinga koncertų pianistė,
man padarė didelę įtaką,
kad aš imčiau siekti pia-
nistės karjeros. Aš stebėda-
vausi jos techniniais gabu-
mais ir išskirtiniu kompo-
zitoriaus Franz Liszt in-
terpretavimu. Jos rankos
buvo mažos, o F. Liszt buvo
žinomas dėl savo didžiulių,
ekspansyvių rankų, masi-
nių akordų ir muzikinių
griaustinių. Ji buvo viena iš labiausiai
įkvepiančių mokytojų!’”, – savo pir-
muosius mokytojus pristato pianistė.

Nors muzika buvo didele Frances

šeimos dalimi, tačiau ji yra vieninte-
lė iš aštuonių vaikų šeimoje, įgijusi
muzikės profesiją ir tapusi klasikine
pianiste bei muzikos mokytoja. „Aš įgi-
jau muzikos magistro laipsnį Man-
hattan School of  Music (New Yorke) ir

nistė, vargonininkė, bažnytinės mu-
zikos atlikėja, choro direktorė, kon-
certmeisterė, dėstytoja, mokytoja, ty-
rėja, teisėja ir mentorė. Man pasisekė,
nes visada buvau užimta muzikos ir aš
tikiu, kad ši veikla buvo prasminga. Aš

taip pat esu laiminga, kad mano
talentingi studentai siekė aukš-
tojo tiek fortepijono specialybės,
tiek muzikos mokslo, ir yra pel-
nę apdovanojimų bei sulaukė
pripažinimo”, – apie muzikinę
karjerą pasakoja F. Covalesky,
šiuo metu dėstanti fortepijono
specialybę College of  Saint Eli-
zabeth (Morristown, NJ). 

Būdama pirmakursė stu-
dentė, Frances Covalesky buvo
pastebėta kaip gabi studentė ir
pakviesta groti su simfoniniu
orkestru. Vėliau ji gavo įvairių
muzikinių apdovanojimų, tarp
kurių buvo Noe Award, suteikęs
galimybę pianistei pasirodyti
kartu su garsiąja amerikiečių
dainininke ir aktore Kitty Car-
lisle-Hart. Pianistei buvo suteikta
stipendija stažuotei Zalcburge
(Austrija), o New Jersey Pops
Orchestra bei Hanover Wind
Symphony, NJ ji atliko solo par-
tiją. Vėliau, būdama muzikos
dėstytoja, Frances buvo pa-
kviesta paruošti studentus Gri-
gališkajam choralui. 

Įkvėpimas – iš 
M. K. Čiurlionio

Turėdama stiprius lietuvy-
bės saitus, F. Covalesky buvo
įkvėpta lietuvių kompozitoriaus
Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio kūrybos, todėl savo dak-
taro disertacijos gynimui pasi-

rinko būtent temą apie šį menininką.
„M. K. Čiurlionis turėjo melodingumo
įgūdžius ir naudojo sudėtingas har-
monijas, meistriškai užfiksuodamas

Frances Covalesky koncertuos renginyje, kuriame bus renka-
mos aukos Lithuanian Educational and Assistance Relief Fund
(LEARF) bei V. Kudirkos lietuviškai mokyklėlei Elizabeth, New
Jersey paremti.

doktorantūros laipsnį University of
Miami School of  Music (Floridoje), ir
buvau mokoma pasaulinio garso kon-
certų pianisto Ivan Davis. Esu pia-
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lietuviškas išraiškas. Lietuvių liau-
dies dainos yra išsaugotos ir pratur-
tintos jo aranžuočių. Jis yra įkvėpi-
mas!”, – vieną mėgstamiausių savo
kompozitorių pristato Frances. 

Pianistė prisimena M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejų Kaune, kurį aplan-
kė su savo tėčiu ir jo pusbroliu. „Sun-
ku apsakyti žodžiais, kaip mes jautė-
mės, žavėdamiesi jo paveikslais. M.
K. Čiurlionis yra genijus! Jo kūriniai
pasakoja istoriją, ir labai gerą. Patosas
ir dvasingumas sklinda iš jo darbų. Pri-
simenu, kai sustojau ir stebėdama įdė-
miai mąsčiau apie vieną iš jo triptikų,
ir tai buvo prieš daug metų. Jeigu ga-
lite prisiminti tėvo raudojimą mirus jo
dukrai Giuseppe Verdi operoje ‘Rigo-
letto’, tada suprasite ką aš patyriau pir-
mą kartą stebėdama ir apmąstydama
M. K. Čiurlionio darbus”, – jausmingai
pasakoja pašnekovė, savo muzikinį
gabumą laikanti Dievo dovana. 

Koncerto aukos – talentingiems
vaikams Lietuvoje paremti

Balandžio pabaigoje atlikėja kon-
certuos labdaringame renginyje, kurio
metu bus renkamos aukos Lithuanian
Educational and Assistance Relief
Fund (LEARF) bei V. Kudirkos lietu-
viškai mokyklėlei Elizabeth, New Jer-
sey paremti.

LEARF koncerto metu surinktas
aukas skirs Lietuvoje gyvenantiems ga-
biems našlaičiams ir skurdžiai gyve-
nantiems vaikams paremti. Šis para-
mos fondas buvo įkurtas dar 1996 me-
tais, dr. Jono Adomavičiaus iniciatyva.
Pagrindinis šio fondo tikslas – parem-
ti gabius, bet finansinių galimybių
mokytis ir tobulėti neturinčius jau-
nuolius. Lietuvoje, ypač kaimuose, yra
nemažai vaikų, gyvenančių nepasitu-
rinčiose šeimose ir kartais neturin-
tiems galimybių pasiruošti netgi mo-
kyklai. Siekdami skatinti gabius jau-
nuolius tapti ateities lyderiais ir ino-
vatoriais, LEARF fondas labai atsa-
kingai, interviu pagalba, atrenka pa-
čius gabiausius ir skiria jų mokslui fi-
nansinę paramą. LEARF jau yra su-
teikęs apie 160 stipendijų. Finansinę pa-
ramą gavę studentai yra stebimi per
akademinius metus, siekiant užtik-
rinti jų sėkmingos veiklos tęstinumą.
LEARF teikiamą finansinę pagalbą
sudaro stipendijos, vadovėliai, mokslo
reikmenys, muzikiniai instrumentai ir
kt. 

Šiam fondui pirmininkauja filo-
sofijos ir farmacijos mokslų daktarė
Rožė Šomkaitė, kuri sutiko plačiau
pasidalinti fondo veikla. „Paprastai
pasirenkame daugiavaikes šeimas, ku-
rioms yra finansiškai sunku remti
savo vaikų mokslus. Dabar buvome pa-
sirinkę 13 vaikų šeimą ir jau penki iš
jų yra inžinieriai. Vienas gavo ir dak-
taro laipsnį”, – fondo rezultatais džiau-
gėsi fondo pirmininkė. R. Šomkaitė pa-
sakojo, kad visi, gavę fondo paramą, pa-
silieka dirbti Lietuvoje. Tai yra ir fon-
do prašymas, ir šeimose susiformavęs
idealizmas, kuris nuteikia likti Lietu-
voje. Be to, Lietuvoje matematikos, fi-
zikos ir kitų mokslų studijų programos
yra labai aukšto lygio, todėl pasilikti
čia studijuoti yra tikslinga. „Fondas re-
mia visas sritis – meną, mediciną, hu-
manitarinius mokslus ir t.t. Svarbu,
kad žmogus būtų gabus, o jis toliau jau
viską pats pasieks”, – teigė pašnekovė. 

Fondas globoja jaunuolius nuo
mokyklos iki mokslų baigimo

Paramos fondas dažniausiai fi-
nansiškai globoja atrinktus gabius
jaunuolius nuo mokyklos iki pat dok-

torantūros. Siekiama, kad jaunuolio to-
bulėjimas būtų nuolatinis, nepertrau-
kiamas, todėl surinktos lėšos pir-
miausiai skiriamos tiems, kuriuos fon-
das jau yra pradėjęs remti. „Dabar
naujai parėmėme keturis iš aštuonių
vaikų šeimos, kurie mokosi. Praeiti
metai buvo sėkmingi – pavyko su-
rinkti nemažai lėšų, todėl galėjome
paremti daugiau gabių jaunuolių. Nie-
kada nelaikome ir nešaldome pinigų –
išdaliname bene viską, ką per metus
surenkame. 

Mes esame ,,gyva organizacija”, to-
dėl nesiskelbiame, nes pinigų daug
neturime. Fondas priima ne visus pra-
šymus – atidžiai atrenkami tik la-
biausiai nusipelnę paramos jaunuoliai,
stebima, kad jie nepiktnaudžiautų ir
akylai nepasitikime net universitetų
vadovybės rekomendacijomis”, – apie
fondo veiklą pasakoja R. Šomkaitė. 

Pokalbio metu fondo pirmininkė
užsiminė, jog buvo atvejų, kai atrink-
ti jaunuoliai pasinaudojo fondo para-
ma ir pabėgo dirbti į užsienį. Tačiau
dauguma – sąžiningi žmonės, kurie
gavę fondo paramą, bet neįstoję į no-
rimas studijas, gautus pinigus atsa-
kingai atiduoda fondui atgal. „Būna ir
taip, kad mokykloje pradeda nesisek-
ti – prastėja pažymiai. Tokiu atveju mes
nusiunčiame fondo atstovą išsiaiš-
kinti, kas vyksta. Buvo toks atvejis, kai
mergaitei pradėjo blogėti pažymiai.
Nusiųstas fondo atstovas išsiaiškino,
kad tos mergaitės mama labai sunkiai
sirgo ir ji kiekvieną dieną kelis kilo-
metrus eidavo slaugyti mamos ir tik pa-
ryčiais grįždavo – kartais miegojusi,
kartais ne. Toks atvejis yra pateisina-
mas”, – paaiškina Rožė Šomkaitė.

Pokalbio metu fondo pirmininkė
džiaugėsi, kad gali pasidalinti ne vie-
na sėkmės istorija, kuomet gavę  fon-
do finansinę pagalbą, jaunuoliai įgijo
ne tik aukštąjį išsilavinimą, bet dabar
užima aukštas pareigas Lietuvoje.
„Vienas yra tiesiog genijus. Jau nuo
mažens jis konstravo, jam labai buvo
įdomios radijo bangos. Su fondo pa-
galba jis baigė doktorantūrą ir dabar
užima aukštas pareigas Krašto apsau-
gos ministerijoje. O kitas – kalba 8-io-
mis užsienio kalbomis, dėsto Karo
akademijoje bei dirba Krašto apsaugos
ministerijoje. Turime ir studentę la-
kūnę Lietuvoje. Visiems sakau, Ame-
rika yra stebuklų kraštais. Tik reikia
tais stebuklais mokėti naudotis”, –
fondo pasiekimais dalijosi pašneko-
vė, jo veiklai skirianti daug sunkaus
darbo. 

Fondo pagrindinės pajamos gau-
namos iš metinio koncerto, kurio metu
surenkama didžiausia paaukota suma.
Taip pat įvertinę LEARF darbą bei re-
zultatus jį remia didieji fondai, ame-
rikiečių fondai, privatūs žmonės, nuo-
lat, kas mėnesį  siunčiantys pinigus,
taip pat ir siunčiantys pavienes sumas.
Fondo pirmininkė viliasi, jog ateinan -
čio labdaringo koncerto metu žiūrovai
dosniai aukos ir parems parinktus
Lie tuvoje gyvenančius gabius našlai-
čius ir skurdžiai gyvenančius vaikus
bei neleis užgesti jų talentams. 

Balandžio 28 dieną labdaringame
koncerte Assumption Church of  the
Blessed Virgin Mary (Morristown,
NJ), Frances Covalesky fortepijonu
atliks Lietuvių bei kitų garsiausių
klasikinės muzikos kompozitorių kū-
rinius. Renginio metu bus renkamos
aukos Lithuanian Educational and As-
sistance Relief  Fund (LEARF) bei V.
Kudirkos lietuviškai mokyklėlei Eli-
zabeth, New Jersey paremti. Koncerte
lankysis garbingas svečias – Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius.

Kovo 25 dieną Lietuvoje minima Gandro šventė, dar vadinama Gandrinėmis. Šios
šventės ištakos siekia baltų gentis, kuriose ši data ir buvo laikoma Naujaisiais me-
tais. Tad ne veltui buvo tikima, kad kokios pirmos Naujų metų dienos, tokie bus
ir visi metai. 

Pietų Floridos moterys susitiko paminėti senąją baltų šventę Gandrines ir
kartu atšvęsti beatskubančio pavasario. Šventėje skambėjo lietuvių liaudies dai-
nos, buvo paruoštas vaišių stalas. Visą popietę susirinkusieji šiltai bendravo,
jie nepritrūko geros nuotaikos. Šventėje dalyvavusios moterys buvo įsitikinu-
sios, jog visus metus jas lydės puiki nuotaika.

JAV LB Palm Beach apylinkės info

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos
svetainių „Amazon“ turi labai gražią programą, pa-

vadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno nesiekiančias
organizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.

išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja
nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Floridoje paminėtos gandrinės

Pietų Floridos moterys paminėjo Gandrines. JAV Lietuvių Bendruomenės Palm Beach apy-
linkės pirmininkė Marytė Prunskis-Brizgienė – sėdi antra iš d.

Alinos Colmanaitės nuotr.
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RASA KAZLAS

Rašyti apie kelionę po Italiją šįkart  atrodo bus
pernelyg sudėtinga. Net neįsivaizduoju, kaip
į tūkstančio žodžių apimties rašinį sudėti vi-

sus įspūdžius, jausenas, skonius ir įvykius, kai jie
išsibarstę net per keturis Italijos regionus, per
svarbiausius ir didžiausius šios šalies miestus. Pa-
bandysiu apsiriboti ir šiame rašinyje papasakoti
kaip galima Italiją aplankyti kitaip, nes nebūtina tai
daryti griežtai pagal siūlomą turizmo gidų maršrutą. 

Turino drobulė

Kadangi Roma, Venecija, Florencija, Verona jau
buvo lankytos ne kartą, dešimties dienų kelionė nuo-
muotu automobiliu šį kartą nusidriekė per Pie-
monte, Toscana, Umbria ir Emilia-Romagna. Pje-
monte  Velykų pirmą dieną svarbiausias  tikslas
buvo nuvykti į Turino katedrą, kur karališkoje kop-
lyčioje saugoma viena brangiausių katalikų relik-
vijų – Turino drobulė. Tai vienas iš labiausiai
mokslininkų tyrinėtų senovės objektų visoje moks-
lo istorijoje. Visi tyrimai rodo, jog į drobulę buvo su-
vyniotas asmuo, visiškai atitinkantis Jėzaus Kris-
taus kančios aprašymus Naujajame Testamente. Tu-

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

Pamatyti kitaip Italiją per dešimt dienų

Svyrantis Pizos bokštas ir katedra.

Tikras itališkas šeštadienio rytas Umbrijos mieste Todi.
Po kirpyklos – tiesiai į šventę arba į Mišias.

rinas garsus dar ir 167 metrų aukščio kino muzie-
jumi, kuriame  aikčioti verčia turtingiausios kino
meno istorijos ekspozicijos  visame pasaulyje. 

Šampano sostinė ir itališki saldūs pusryčiai

Kadangi kelionės tikslas buvo derinamas su  dar-
bo reikalais, kitiems miestų lankytiniems objektams
tiesiog nebeliko laiko ir buvo apsiribota tik Italijos
viduramžių miestelių ir miestų architektūra. Ja gro-

žėtis pradėjome nuo garsaus itališko šampano ,,Asti”
gimtosios to paties pavadinimo provincijos, kuri tur-
tinga ne tik senomis pilimis ir dvarais,  bet ir kiek
akys užmato plačiais vynuogynų laukais, alyvmedžių
giraitėmis.  Mažuose provincijos miesteliuose nuo
šiaurės iki piečiausio regiono taško, kaip taisyklė, ry-
tais šurmuliuoja tikra itališka kasdienybė. Gar-
baus amžiaus senjorai garsiai aptarinėja futbolo
rungtynių rezultatus,  o prieš darbą užsukę vietiniai
gyventojai čia pat nedidelėse senamiesčio  kavinu-
kėse dienos pradžią pradeda tradiciniais saldžiais ita-
liškais pusryčiais: rageliu (cornetto) gausiai pripil-
dytu riebaus kremo, kuris užsigeriamas cappuccino
arba latte kava. Kai kas geria ir espresso, o vietoj ra-
gelio renkasi tipišką Romos pusryčių saldumyną ma-
ritozzi con panna – purią bandelę su plakta greitinėle.
Tradiciniai itališki pusryčiai ypatingi tuo, kad ka-
vinėse iš pagarbos espresso kavai, ji geriama čia pat
prie baro stovint, nes nešiojama kava atšąla ir ne-
tenka savo tikrojo skonio. 

Itališki vairavimo ypatumai

Italijoje pamiršti ne tik šiaurietišką depresyvią
nuotaiką, pamiršti skaičiuoti maisto kalorijas ir lai-
ką. Pastarasis, beje, šioje šalyje,  laikrodžio rodykles

begėdiškai vis sukdavo
atgal, nuolat  priminda-
mas, kad čia Italija ir
italai niekur neskuba.
Nuo 1 val. p. p.  iki 4 val.
p. p. visos Italijos  gyve-
nimas  virsta viena di-
dele siesta, kurios metu
ne tik nedirba parduo-
tuvės, įstaigos, degali-
nės, nedirba net bankai.
Turistams, tokiems, kaip
mes, keliaujantiems per
Italiją automobiliu, sies-
tos laikas buvo tikra at-
gaiva, nes keliai ištuštė-
ja, ir tuomet gali šiek
tiek atsipalaiduoti vai-
ruodamas nurimusiomis
miestelių gatvelėmis.
Tuoj paaiškinsiu kodėl?
Italija visada garsėjo
savo vairavimo ypatu-
mais, kur kelių eismo
taisyklės suprantamos

tik italams. Jeigu kelyje kaimynas pamatė kaimyną,
jie abu net neišlipdami iš automobilių čia pat sustos
vidury kelio ir pasikalbės, nepaisydami, kad už jų su-
sidarė nemaža transporto  spūstis. Tiesa, kuo piečiau,
tuo iššūkių kelyje vis daugiau, ypač sukant kalnų ser-
pantinais. Čia iš posūkio gali išnirti koks užsisvajojęs
italas, kuris visada laiku spės nuspausti stabdžio pe-
dalą ir automobilių kaktomušos išvengęs, plačia šyp-
sena palinkės gero kelio. Jokio nerimo, jokio streso
vietiniams vairuotojams, tuo tarpu šiauriečiui lie-

Panašūs vaizdai lydėjo visos kelionės metu.

tuviui pagaugais šiurpas eina nuo minties atsi-
durti stačios uolos prarajoje.  Turiu pastebėti, per
tas dešimt dienų praleistų prie vairo, nematėme nei
vieno eismo įvykio, nei vienos  rimtesnės avarijos.
Taigi, itališkas vairavimas, pasirodo, yra pakan-
kamai saugus, bet reikalaujantis nemažai nervų. 

Toscana graži, bet, kad tokia graži, 
sunku įsivaizduoti

Visas vairavimo Italijoje baimes atperka pro
automobilio langą atsiveriantys nepaprasto grožio

Skulptūriškas gamtos tvarinys – Orcos slėnis.
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vaizdai. Apie Toscanos grožį nemažai skaityta, ma-
tyta kine, tačiau gyvas įspūdis pribloškiantis. Visa-
da žinojau, kad Italijos Toscana graži, bet kad tokia
graži, įsitikinau pati ją pervažiavusi nuo šiaurės iki
pietų. Paminėsiu kelias Toscanos vietas, kurios iš tie-
sų pakerėjo. Pirmiausiai, viena įspūdingesnių – tie-
siog su kalnais suaugusi, Grosseto provincijoje
esanti senoji etruskų gyvenvietė Pitigliano, dar va-
dinama „mažąja Jeruzale” dėl kažkada čia gyvenu-
sios žydų bendruomenės. Grosseto provincija garsėja
taip pat Saturnijos karštųjų versmių krentančiomis
kaskadomis. Tai nuostabiai graži ir rami vieta Tos-
canoje, kurios dar nenutrypė turistai. Panaši rami
vieta – ne vieną kilometrą besitęsiantis,  kvapą
gniaužiantis savo išskirtiniu kraštovaizdžiu yra
Val d’Orcia slėnis. Beje, jis vienas iš penkiasdešim-
ties Italijos UNESCO saugomų Toscanos objektų, tarp
kurių Florencija, Siena, San Gimignano, Pienza se-
namiesčiai, Pizos Katedros aikštės kompleksas, ir Me-
dici šeimos vilų tinklas.  Iš tiesų lankant minėtus
miestus ir miestelius dar kartą įsitikinome, kad Tos-
canos regionas toks įvairus ir turtingas, kad jį pažinti
neužtektų net ir  kelių metų. 

G. Puccini gimtajame mieste

Vakaras praleistas šiaurės Toscanos Lucca
mieste buvo apgaubtas ypatingos auros. Ir veikiau-
siai todėl, kad čia gimė garsus italų kompozitorius
Giacomo Puccini.  Vaikštant po Lukos senamiestį, vis
atrodė, kad  gatvės, seni namai skamba garsiųjų ope-
rų muzikos akordais, o priėjus prie G. Puccini namo
muziejaus  iš tikrųjų galėjai vakarėjančiame mies-
te klausytis ,,Madama Butterfly” arijos įrašo. Pa-
kylėtą būseną  vainikavo lietuvės aktorės Rūtos Pa-
partytės, gyvenančios  Toscanoje jau dešimtus me-
tus, mums surengta trumpa ekskursija po Luccą ir
svetingai parodytas  šio miesto Teatro del Giglio, ku-
riame aktorė senjorams veda aktorinio meistrišku-
mo pamokas, o jo scenoje  spektaklį yra pastatęs ži-
nomas lietuvių režisierius Oskaras Koršunovas.
Buvimą Luccoje vainikavo apsilankymas nuosta-
biame knygyne, kuris įsikūręs viename  seniausių
renesanso stiliaus pastatų.  Tai tikrai magiška vie-
ta  knygų gurmanams. 

Cortona privalo aplankyti 
kiekvienas kino gerbėjas

Ne vienas filmas ir literatūros kūrinys yra iš-
garsinęs įspūdingo grožio miestelį Arezzo provin-
cijoje Cortona, kad vos ne ištisus metus jis būna per-
pildytas turistų ir smalsuolių. Jie  nuolat čia užsu-
ka, ieškodami garsios vilos ,,Bramasolė”, kurį buvo
įamžinta žinomame Hollywoodo filme ,,Po Toskanos
saule”. Amerikiečių  poetės, gurmaniškų receptų au-
torės ir kelionių rašytojos Frances Mayes biografi-
nis romanas ,,Po Toskanos saule” pagal kurį ir
buvo sukurtas to paties pavadinimo filmas, iš tiesų
apvertė ne tik knygos autorės, bet ir paties mieste-
lio gyvenimą aukštyn kojom. Prieš  penkiolika metų
kurtas filmas su garsia Hollywoodo aktore, ,,Oska-
ro” laureate Diane Lane buvo filmuojamas Toscanos
regione ir bene tai labiausiai išgarsino Cortoną. Tie-

sa, į filmo kadrus pateko ne tik Cortona, šmėkščio-
ja jame ir  kito ne mažiau žavaus Toscanos renesanso
miesto Montepulciano pagrindinė aikštė, gatvės ir
namai. Pasislėpti nuo lietaus ir išgerti  stiprios  esp-
resso kavos pasirinkome atsitiktinai  tuo metu vei-
kusią kavinę, kurioje vyną gurkšnojo nemažai turistų
iš New Yorko. Mūsų nuostabai, pasirodo, pataikėme
į žymiausią miestelio vietą, kurioje kažkada lankė-
si pasaulio kino ir muzikos žvaigždės. Tai liudijo ka-
vinės  sienos, nukabinėtos garsenybių nuotraukomis:
čia ir Anglijos karalienė Elžbieta, aktoriai George
Clooney, Robert Redford, Jack Nicholson, Anthony
Hopkins dainininkas, Sting. Vėliau, važiuodami
link Umbrijos, vis juokavome, kad dabar galės Cor-
tona pasigirti, jog tarp garsių pasaulio žvaigždžių,
toje pačioje  kavinėje kavą gėrė ir lietuvaičiai. 

Neatrasti Umbrijos perlai

,,Žaliąją Italijos širdį”– Umbrijos regioną pa-
skatino aplankyti kitos knygos – ,,Itališkas mūsų gy-
venimas” autoriaus, litvako, Hollywoodo aktoriaus
Michael Tucker  neužmirštami įspūdžiai. Jie biog-
rafiniame romane  pasakojami per asmeninius iš-
gyvenimus, kupinus žavių avantiūrų, kvepiančios,
miltuotos itališkos virtuvės ir gardaus vyno istori-
jų. Spoleto, Orvieto, Perugia lengvai pasiekiami iš
Todi miesto, kuris  yra pačiame šio regiono centre.
Vietiniai italai privačiuose pokalbiuose labai di-
džiuojasi, kad 1992 metais ,,New York Times” buvo
išspausdinęs straipsnį apie Todį ir jis  buvo pripa-
žintas gražiausiu ir geriausiu gyventi Umbrijos re-
giono miestu. Iš tiesų apsilankyti Todi verta. Mies-
tą juosia net  trys gynybinės sienos, likusios nuo ert-
ruskų, romaninių ir viduramžių  laikų. Tiek Todi,
tiek kiti nedaug nuo jo nutolę senoviniai Umbrijos

miestai yra išsaugoję bažnyčias, freskomis puoštus
rūmus ir viduramžių dvasia alsuojančius miesto
kampelius ir gatveles. Taikūs ir draugiški umbrai
savo žemėje išaugina puikius triufelius, pagamina
ypatingą vyną, alyvuogių aliejų, o šį kraštą garsina
gerai žinomi lęšiai lenticchie di Castelluccio ir vytintas
kumpis prosciutto crudo di Norcia. 

Luccos knygynas – magiška vieta knygų gurmanams. 
Luccoje, name kur gimė kompozitorius Giacomo Puccini,
yra įrengtas muziejus, o muzikui pastatytas paminklas. 

Sienos pagrindinė aikštė Piazza del Campo primena iš-
skleis tą vėduoklę, nes yra padalinta į dideles devynias dalis.

Cortonos  kavinė  su  čia apsilankiusių garsenybių nuotrau -
komis.

Dar vienas Toscanos perlas – San Giminjano miestas. Apsnūdusi nuo lietaus Cortona. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

„MG Baltic“ ir partijų byla jau teisme
Vilnius (ELTA) – Generalinė pro-

kuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarny-
ba patvirtino, kad politinės korupcijos
byloje vyksta suplanuoti procesiniai
veiksmai – kaltinamojo akto įteiki-
mas proceso šalims. 

„Įteikus kaltinamąjį aktą byla bus
perduota teismui”, – teigiama proku-
ratūros pranešime.

Susivienijimas „MG Baltic” pra-

nešė, kad po dvejus metus trukusio iki-
teisminio tyrimo byla jau keliauja į tei-
smą.

„MG Baltic” atstovaujantys teisi-
ninkai prognozuoja, kad teismo pro-
cesas tęsis kelerius metus.

„Mūsų laukia ne vieni metai gin-
čų, kurie tik įrodys, kad tai dėl ko gin-
čijamasi, neaišku patiems kaltinto-
jams”, – cituojamas „MG Baltic” pre-

Užsieniečiai galės steigti partijas
Vilnius (BNS) – Teisingumo mi-

nisterija parengė pataisas, kurios leistų
užsieniečiams Lietuvoje steigti partijas,
palengvintų sąlygas tapti jų nariais.

Pataisos parengtos po Europos Ko-
misijos (EK) pastabų, kad Lietuvoje esa-
mas reguliavimas nesuderinamas su
Europos Sąjungos (ES) teise. Dabar
norėdami stoti į partiją Lietuvoje gy-
venantys kitų ES šalių piliečiai turi be
pertraukos pragyventi Lietuvoje pen-
kerius metus. Steigti partijas gali tik
Lietuvos Respublikos piliečiai.

Pagal pataisas politinės partijos
steigėjais ar nariais galėtų būti ES
valstybės  narės piliečiai, teisėtai at-
vykę į Lietuvą ilgesniam negu trijų

mėnesių terminui ir deklaravę savo gy-
venamąją vietą Lietuvoje. 

Ministerija tikisi, kad priėmus
pataisas EK nutrauks ES teisės pažei-
dimo procedūrą ir „bus išvengta gali-
mų didelių finansinių baudų”.

„Nepaisant pagal Lietuvos teisę
esančių galimybių nebūnant politi-
nės partijos nariu būti kandidatu per
vietos savivaldybės ir Europos Parla-
mento rinkimus, Europos Komisija
mano, kad galimybė visapusiškai nau-
dotis politinėmis partijomis ir jų inf-
rastruktūra yra esminis rinkimų ko-
vos ir atitinkamai veiksmingo naudo-
jimosi teise būti kandidatu (...) veiks-
nys”, – pataisą aiškina ministerija.

Lietuviai laimingiausi Baltijos šalių gyventojai
Vilnius (LRT.lt) – Naujausi tyri-

mai rodo, kad Lietuvos gyventojai yra
laimingiausi iš visų Baltijos šalių gy-
ventojų. Tai skelbia Lietuvos banko at-
likta laimės pojūtį nagrinėjančių ty-
rimų analizė.

Šalyje vis dar išlieka didelis ato-

trūkis tarp skirtingą išsilavinimą tu-
rinčių gyventojų, pragyvenimo lygis,
lyginant su kitomis valstybėmis yra
gana žemas.

Mūsų šalyje tūkstančiui gyven-
tojų tenka didžiausia kalinių ir žmog-
žudysčių dalis visoje Europoje.

Naujas Lietuvos garbės konsulas Brazilijoje
Vilnius (URM info) – Pareigas

pradėjo eiti naujai paskirtas Lietu-
vos garbės konsulas Brazilijoje Carlos
Levenstein. 

Teisinį išsilavinimą turintis vers-
lininkas, litvakas, pardavimų ir rin-
kodaros vadovas aukštųjų technologijų
Brazilijos įmonėje aktyviai prisideda
prie Lietuvos verslo tarptautinių ryšių
bei potencialo užsienyje plėtros. C.
Levenstein priklauso Lietuvos profe-
sionalų diasporos tinklui „Globalios
Lietuvos lyderiai”, dalyvauja „Pata-
rėjai verslui” programoje, yra vienas
iš neformalaus diasporos profesiona-
lų kontaktų tinklo „Lietuvos draugai”
iniciatorių. 

Lietuvos generaliniame konsula-
te San Paule vykusio susitikimo su Lie-
tuvos garbės konsulais metu Lietu-
vos generalinė konsulė Laura Tupe C.

Levenstein įteikė garbės konsulo veik-
los patentą. Susirinkusieji aptarė ar-
timiausius veiklos planus bei Lietuvos
ir Brazilijos ekonominių, politinių,
socialinių bei kultūrinių ryšių plėto-
jimo galimybes. 

Be C. Levenstein, Brazilijoje dirba
dar du Lietuvos garbės konsulai: Fran-
cisco Ricardo Blagevitchius bei Luis
Octavio de Souza Bandeira.

Lietuva išrinkta UNICEF valdybos nare
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuva išrinkta Jungtinių Tautų Vaikų
fondo (UNICEF) valdybos nare 2019-
2021 metų laikotarpiui. 

Balandžio 16 dieną vykusiuose rin-
kimuose į UNICEF valdybą kartu su Lie-
tuva išrinkta 14 naujų valstybių narių:
Australija, Bangladešas, Beninas, Bu-
rundis, Džibutis, Kamerūnas, Kanada,
Liuksemburgas, Marokas, Meksika,
Mongolija, Pakistanas ir Prancūzija.

UNICEF valdyba – Jungtinių Tau-
tų Ekonominės ir socialinės valdybos
valstybių narių renkamas organas,
kurį sudaro 36 valstybės, renkamos tre-
jų metų kadencijai. 

Lietuva aktyviai prisideda prie
UNICEF veiklos humanitarinės pa-
galbos srityje ir 2014-2018 metais šiai

Vaikų fondo veiklai skyrė 284 tūks-
tančius eurų. Pastaraisiais metais Lie-
tuva skiria didelį dėmesį tarptautinės
bendruomenės pastangoms kovoje su
vaikų patyčiomis, įskaitant ir kiber-
netinę erdvę.

UNICEF įsteigtas 1946 metais
Jungtinių Tautų Generalinės Asamb-
lėjos sprendimu. Organizacijai su-
teiktas įgaliojimas gelbėti, globoti ir
ugdyti vaikus, o kartu rūpintis ilga-
laikiu žmogaus vystymusi. UNICEF
bendradarbiauja su vyriausybėmis
siekdama pagerinti pažeidžiamų vai-
kų gyvenimą. Visoje savo veikloje or-
ganizacija vadovaujasi Jungtinių Tau-
tų Vaiko teisių konvencija – pagrindi-
niu dokumentu, kuriuo remiantis už-
tikrinamos vaiko teisės.

Rusija rengia pasaulinę kibernetinę ataką?
Washingtonas/Londonas (ELTA)

– JAV ir Didžioji Britanija paskelbė pre-
cedento neturintį įspėjimą, kad Rusijos
valstybės remiami programišiai gali
surengti pasaulinę kibernetinę ataką.

Bendrame Didžiosios Britanijos
Nacionalinio kibernetinio saugumo
centro, Federalinio tyrimų biuro ir
JAV vidaus saugumo departamentas
skelbia, kad galimais taikiniais taptų
interneto paslaugų teikėjai, vyriau-

sybės, privatus sektorius ir ypatingos
svarbos infrastruktūros objektai.

Tačiau Baltųjų rūmų kibernetinio
saugumo koordinatoriaus Robo Joyce
žodžiais gresianti kibernetinė ataka
nėra susijusi su JAV, Didžiosios Bri-
tanijos ir Prancūzijos smūgiu prieš Si-
rijos vyriausybės taikinius balandžio
14 dieną. Kaip yra žinoma, Rusija yra
pagrindinė Sirijos režimo sąjunginin-
kė pilietiniame Sirijos kare. 

JAV ir Sirijos tiesioginės derybos neįmanomos
Washingtonas (BNS) – JAV nuo-

latinė atstovė Jungtinėse Tautose Nik-
ki Haley pareiškė, jog Washingtono ir
Damasko tiesioginės derybos neįma-
nomos. „Mes neketiname tiesiogiai
derėtis su Bashar al Assad”, – pabrėžė
N. Haley.

„Sirija nėra verta tiesiogiai derė-

tis su JAV”, – sakė ji.
Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir

Didžioji Britanija balandžio 14 dieną
sudavė Sirijos cheminių ginklų inf-
rastruktūrai, atsakydamos į įtariamą
nuodingų dujų ataką Damasko Dou-
mos priemiestyje, per kurią žuvo kelios
dešimtys žmonių, įskaitant vaikus.

Ką darys su rusų lėšomis JK? 
Londonas (BNS) – Didžiosios

Britanijos vyriausybė svarsto, ko-
kių priemonių būtų galima imtis
dėl Rusijos piliečių Didžiojoje Bri-
tanijoje laikomų „neteisėtų lėšų”,
– cituojama šalies ministrė pir-
mininkė Theresą May.

Ji pažadėjo, kad artimiausiu
metu bus imtasi „plačių veiks-
mų”.

Kovo viduryje kalbėdama apie
priemones, kurių būtų galima im-
tis dėl Rusijos, Britanijos premje-
rė pažymėjo, kad Londonas „ir toliau
naudosis teisėsaugos galimybėmis,
kad galėtų pasipriešinti nusikaltė-
liams ir korumpuotiems elito atsto-

vams”.
„Mūsų šalyje nėra vietos šiems

žmonėms ir jų pinigams”, – pareiškė
Th. May.

D. Trump: JAV gali sugrįžti į TPP
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump teigia, kad jo
šalis gali grįžti į Ramiojo vandenyno
partnerystės sutartį (TPP), jei tam at-
sirastų tinkamos sąlygos.

D. Trump savo rinkimų kampani-
joje nuožmiai kritikavo TPP ir iš su-
tarties pasitraukė vos po inauguracijos.

„Prisijungtume prie TPP tik tada,
jei mums pasiūlytų gerokai geresnį
sandorį, nei pasiūlė prezidentui Oba-
ma. Mes jau dabar turime DVIŠALES

prekybos sutartis su šešiomis iš vie-
nuolikos TPP valstybių, bei deramės
dėl sutarties su didžiausia iš jų, Japo-
nija, kuri ilgus metus mus skriausda-
vo prekyboje”, – rašė prezidentas.

D. Trump daugybę kartų kritika-
vo daugiašales prekybos sutartis, o jo
kritikos susilaukė ne tik TPP, bet ir
Šiaurės Amerikos laisvosios preky-
bos sutartis (NAFTA), dėl kurios at-
naujinimo Jungtinės Valstijos šiuo
metu derasi su Meksika ir Kanada.

Latvijos kariuomenė paramą gaus dronais
Ryga (BNS) – Latvijos ginkluoto-

sios pajėgos ateinančiais metais gaus
bepiločių skraidyklių, perkamų su JAV
finansine parama už 2,4 mln. eurų.  

Latvijos kariuomenė pagal Jung-
tinių Valstijų vyriausybės Užsienio
karinių pardavimų programą gaus
tris bepiločių orlaivių sistemas „RQ-
20A Puma”, pagamintas kompanijos
„AeroVironment”. Šios skraidyklės,
kainuosiančios 2,43 mln. eurų, padi-
dins kariuomenės stebėjimo ir žval-

gybos pajėgumus. 
Kiekvieną sistemą sudaro trys

dronai – tai reiškia, kad Latvijos gink-
luotosios pajėgos gaus iš viso devynias
bepilotes skraidykles. Dėl operacijų
saugumo priežasčių neatskleidžiama,
ar šie dronai galės nešti ginklus. 

„AeroVironment” yra pirmau-
janti bepiločių orlaivių sistemų ir be-
piločių skraidyklių, kuriuos JAV ka-
riuomenė ir pramonė naudoja stebė-
jimui ir žvalgybai, gamintoja.

Išdalintos Pulitzer premijos
Washingtonas (LRT.lt) – Ameri-

kiečių dienraštis „The New York Ti-
mes” ir žurnalas „The New Yorker”
buvo apdovanoti Pulitzer premija už
tarnybą visuomenei. 

Leidiniai apdovanoti dėl savo re-
portažų apie seksualinį priekabiavimą
Hollywoode, paskatinusių atviras dis-
kusijas šia tema. Pulitzer premiją už
tarnybą visuomenei dalijasi „The New
York Times” reporteriai, vadovaujami
Jodi Kantor ir Megan Twohey, bei
„The New Yorker” žurnalo žurnalistas
Ronan Farrow. 

Jų reportažai padėjo nuversti ne-
tinkama seksualine elgsena ir išprie-
vartavimais kaltinamą JAV kino pro-
diuserį Harvey Weinstein bei paska-
tino judėjimą #MeToo. Pulitzer pre-
mija laikoma prestižiškiausiu apdo-
vanojimu Amerikos žurnalistikoje. 

„The New York Times” taip pat da-
lijosi antrąjį apdovanojimą – premiją už
reportažus nacionalinio masto tema –
su JAV dienraščiu „The Washington
Post” dėl nušvietimo spaudoje apie
tariamą Rusijos kišimąsi į 2016 metais
vykusius JAV prezidento rinkimus. 

C. Levenstein – veiklus Brazilijos lietuvių dias-
poros narys. Delfi.en nuotr.

Th. May griežtai nusiteikusi prieš Rusijos oli-
garchų lėšas. Sky News nuotr.
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35 fiktyvios „Android“ programėlės – šalinkite

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų balandžio 19 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Iki 2030 metų apie du trečdalius pa-
saulio turto valdys 1 proc. gyventojų,
parodė Didžiosios Britanijos Ben-
druomenių rūmų bibliotekos atliktas
vertinimas.

Skaičiavimai parodė, kad, jeigu
nuo 2008 metų finansų krizės laikų ste-
bimos tendencijos nepakis, turtin-
giausi žmonės, sudarantys 1 proc. visų
pasaulio gyventojų, valdys 64 proc.
pasaulio turto.

Tyrimas parodė, kad nuo 2008
metų 1 proc. turtingiausių gyventojų
turtas auga po vidutiniškai 6 proc. per
metus, o likusių 99 proc. gyventojų
turtas – tik po vidutiniškai 3 procentus.

Jeigu ši tendencija nesikeis, iki
2030 metų turtingiausių pasaulio gy-

ventojų turto vertė nuo dabartinių
140 trln. JAV dolerių padidės iki 605
trln. JAV dolerių, rodo Bendruomenių
rūmų bibliotekos skaičiavimai.

Kad nedidelė gyventojų dalis savo
rankose sutelkia vis didesnę pasaulio
turto dalį, visų pirma lemia didelė
pajamų nelygybė, didesnės turtingųjų
taupymo normos.

Be to, turtingi gyventojai turi ga-
limybę daug investuoti į verslą, akci-
jas ir kitą finansinį turtą ir tai jiems
suteikia neproporcingai didelių pra-
našumų.

Tyrimas parodė, kad 1 proc. tur-
tingiausių planetos gyventojų teko 82
proc. pernai uždirbtų lėšų.

BNS

60 proc. pasaulio turto valdys 1 proc. gyventojų 

Rusijos įstatymų leidėjai teigia
ruošiantys atsakymą JAV pritaiky-
toms sankcijoms – siūlomas įstatymo
projektas apribotų importą ir investi-
cijas iš Jungtinių Valstijų.

Įstatymo projektas, dėl kurio Že-
mutiniuose rūmuose bus diskutuoja-
ma kitą savaitę, siūlo apriboti JAV
pagamintos programinės įrangos, že-
mės ūkio produktų, tabako, alkoholio
ir medikamentų importą.

Parlamentarai taip pat teigia pa-
siūlę apriboti bendradarbiavimą su
JAV atominės energetikos, raketų va-
riklių ir aviacijos srityje. Be to, įsta-
tymas uždraustų amerikiečių ben-
drovėms dalyvauti Rusijos bendrovių
privatizavimo sandoriuose.

Tokiomis priemonėmis Rusijos
Dūma siūlo atsakyti į prieš kelias die-
nas JAV paskelbtas sankcijas rusų vers-
lininkams ir įmonėms. Minėtasis sank-
cijų paketas buvo griežčiausias nuo
bausmės Rusijai už Ukrainai priklau-
sančio Krymo aneksiją 2014-aisiais.

Kol kas nei Kremlius, nei vyriau-
sybė nepatvirtino savo paramos Dū-
mos siūlomiems veiksmams ir šiuo
metu nėra aišku, ar tokios formos
projektas taps įstatymu.

Pasak Rusijos muitų tarnybos, ša-
lis iš Jungtinių Valstijų pernai im-
portavo prekių už 12,5 mlrd. dolerių,
įskaitant lėktuvus, mašinas, farmaci-
jos ir chemijos produkciją.

ELTA

Rusija nori riboti importą ir investicijas iš JAV

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
teikia Seimui ratifikuoti 2010 m. bir-
želio 24 d. Liuksemburge priimtą Pro-
tokolą, kuriuo iš dalies keičiamas 2007
m. balandžio 25 d. pasirašytas Europos
Bendrijos bei jos valstybių narių ir
Jungtinių Amerikos Valstijų oro su-
sisiekimo susitarimas.

Dekretą, kuriuo dokumentas tei-
kiamas Seimui, šalies vadovė pasi-
rašė vadovaudamasi Konstitucija,

pranešė Prezidentės spaudos tarny-
ba.

Protokolu siekiama panaikinti
konkurencijos apribojimus ES ir JAV
oro susisiekimo bendrovėms Euro-
pos bei Amerikos rinkose ir, kovojant
su klimato kaita, numatomas griež-
tesnių ekologijos reikalavimų taiky-
mas.

.
ELTA

Ratifikuos Protokolą dėl ES ir JAV oro susisiekimo

Jungtinėse Valstijose iš prekybos
atšaukiama per 200 mln. kiaušinių
dėl įtariamo salmoneliozės protrūkio. 

Kiaušiniai buvo paskirstyti iš ūkio
Šiaurės Carolinos valstijoje ir perduo-
ti į prekybą mažmeninėse parduotuvėse

ir restoranuose, esančiuose devyniose
šalies valstijose: Colorado, Floridos,
New Jersey, New Yorko, North Caroli-
nos, Pennsylvanijos, South Carolinos,
Virginijos ir Vakarų Virginijos.

ELTA

JAV iš prekybos atšaukia kiaušinius

Ne visos „Google Play” randamos ap-
saugos programėlės suteikia siūlomą
apsaugą. Neseniai šioje programėlių
parduotuvėje buvo nustatytos 35 prog-
ramėlės, kurios vietoj žadamos apsau-
gos vartotojams tik rodė nepageidau-
jamas reklamas, rašoma pranešime
spaudai. 

Pasak nepriklausomos testavimo
laboratorijos „AV-Comparati-
ves”, šiuo metu vartotojams pri-

einamos saugumo programėlės teikia
skirtingo lygio apsaugą. Deja, net pa-
čios prasčiausios aplikacijos, bandytos
„AV-Comparatives” tyrėjų, yra kur kas
geresnės nei „Google Play” aptiktos fik-
tyvios apsaugos programėlės. 

ESET saugumo tyrėjai išanalizavo
visas šias programėlės. Be to, kad jos
vartotojams rodė nepageidaujamas ir
erzinančias reklamas, dalis progra-
mėlių imitavo apsaugos funkcijas: le-
galias programėles žymėjo kaip kenks-
mingas ir ragino vartotojus jas paša-
linti.

„Blogiausia, kad fiktyvios ap-
saugos programėlės sukuria vartoto-
jams pasitikėjimą, kad jie yra saugūs,
todėl šie gali leistis į rizikingas veik-
las: naršyti užkrėstuose puslapiuo-
se, drąsiai diegti nežinomas progra-
mėles. Juo labiau, kad fiktyvios ap-
saugos programėlės nenustato ken-
kėjų ir kelia grėsmę vartotoju duo-
menų saugumui”, – komentuoja ESET
saugumo sprendimus platinančios
„Baltimax” pardavimų vadovas Dei-
vidas Pelenis. 

Remiantis „Google Play” statisti-
ka fiktyvios apsaugos programėlės
buvo atsisiųstos ir įdiegtos virš 6 mi-
lijonų kartų. Tiesa, dalis šių diegimų
galėjo būti fiktyvūs – dažnai progra-
mišiai naudoja botus, kurie atsisiun-
čia programėles, tokiu būdu dirbtinai
keldami jų reitingus tarp kitų aplika-
cijų. 

Šiuo metu fiktyvios programėlės
yra pašalintos. ESET saugumo eks-
pertai rekomenduoja vartotojams nau-
doti apsaugos programėles „Android”
įrenginiuose, tačiau ragina vartoto-
jus atkreipti dėmesį, kad ne visos prog-
ramėlės, turinčios pavadinimą „secu-
rity” ar „antivirus”, turi apsaugos
funkcijas. 

Patariama rinktis tik patikimų ir
gerai žinomų gamintojų siūlomas ap-
saugos programėlės. Raginame pasi-
tikrinti, ar nesate įdiegę šių fiktyvių
apsaugos programėlių: 

„Virus Cleaner Antivirus 2017 –
Clean Virus Booster”; 

„Super Antivirus & Virus Cleaner
(Applock, Cleaner)”; 

„hAntivirus - Security”;
„Antivirus Security free”;
„Antivirus 2018”; 
„Antivirus Clean”;
„Security Antivirus 2018”; 
„Max Security – Antivirus&Boos-

ter &Cleaner”;
„Antivirus Cleaner – Virus Scan-

ner And Junk Remover”; 
„Antivirus Security Free”;
„Antivirus Cleaner For Android &

App Locker Pattern”;
„Antivirus Security”;
„Smadav antivirus for android

2018”; 
„Antivirus Free : Process Virus”; 
„TV Antivirus Free + Applock”; 
„Antivirus Virus Cleaner – Secu-

rity Applock 2017”; 
„Super Security-Anti Virus, Phone

Cleaner & Booster”; „Antivirus Free +
Virus Cleaner + Security App”; 

„Antivirus Pro – Virus Cleaner –
Boost Mobile free”; 

„Virus Clean Antivirus – Cpu Coo-
ler & Ram Master”;

„360 Secure Antivirus”; 
„Antivirus Cleaner Booster”; 
„Antivirus Android 2018”; 
„Antivirus & Virus Remover 2018”;
„Antivirus Free 2018”; 
„Kara Security Manager Antivi-

rus”; 
„Security Antivirus 2018”; 
„Antivirus & Virus Cleaner & Se-

curity”;
„Master Antivirus Booster App

Lock”;
„Virus Cleaner – Antivirus,Boos-

ter,Security&AppLock”; „Smart Secu-
rity Antivirus & Applocker & Cleaner”;
„Antivirus 2017 & Virus Removal”;

„Energy Antivirus Cleaner”; 
„Antivirus Master-Applock Pro”;
„AntiVirus Mobile Security for

Android – Free”.

„Technologijos.lt”

Išrinkta Šimtmečio įmonė 
Jau septintus metus iš eilės asociacija „In-
vestors’ Forum”, jungianti stambiau-
sius ir aktyviausius investuotojus Lietu-
voje, apdovanojo labiausiai prie inves-
ticinio klimato gerinimo šalyje prisidė-
jusias verslo įmones, valstybės institu-
cijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus.

Minėdama Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį, šiemet
asociacija įsteigė specialią no-

minaciją – Šimtmečio įmonės apdova-
nojimą. Balsavusiųjų ir komisijos nuo-
mone, Šimtmečio įmone pripažinta di-
džiausia darbo vietų kūrėja šalyje – lie-
tuviška prekybos įmonė „Maxima”.

„Maxima” jau seniai nebėra tik
parduotuvė. Žmonių lūpose tai sino-
nimas nusakyti apsipirkimo patirtį,
vietą, kur visada gali rasti tai, ko rei-
kia kasdien. Tikiu, kad „Maxima” –
darbo vietų kūrėja, mokesčių mokėto-
ja, novatorė ir investuotoja Lietuvoje –
verta šio pripažinimo ir reiškiu padė-
ką visiems mūsų kolegoms ir partne-
riams, kurie prie to prisidėjo”, – sakė
„Maximos” generalinė direktorė Kris-
tina Meidė.

Šimtamečio įmonės vardui gauti
asociacija „Investors’ Forum” nomi-
navo net 20 įmonių. Tarp jų „Vičiūnai”,
„Volfas Engelman”, „Rūta” ir kitos. 

Šimtmečio įmonės apdovanojimus
taip pat gavo telekomunikacijų ben-

drovė „Telia” ir pakavimo medžiagų
gamintoja „Lietpak”.

Pernai „Transparency Interna-
tional” Lietuvos skyriaus atlikto di-
džiausių Lietuvoje veikiančių įmonių
skaidrumo tyrimo duomenimis, „Ma-
xima” skaidrumo reitinge užėmė aukš-
čiausią vietą ir tarp prekybos tinklų, ir
tarp visų lietuviško kapitalo įmonių.
„Maxima” – 8-ta daugiausiai mokesčių
pernai sumokėjusi bendrovė šalyje.
Įmonė ir didžiausia darbo vietų kūrė-
ja Lietuvoje. Šiuo metu joje dirba per
15 tūkst. darbuotojų ir kasdien apsi-
lanko daugiau nei 550 tūkst. pirkėjų.

Už bendruomenių iniciatyvų ska-
tinimą Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos organizuojamuose Nacio-
naliniuose atsakingo verslo apdova-
nojimuose didelių įmonių kategorijo-
je praėjusiais metais ji buvo pripažin-
ta bendruomeniškiausia įmone Lie-
tuvoje.

Tradicinės lietuviško prekybos
tinklo „Maxima” stiprybės – mažos
kainos ir platus, ypač lietuviškų pre-
kių, pasirinkimas. Tinklą valdanti
bendrovė „Maxima LT” yra didžiausia
lietuviško kapitalo įmonė, viena di-
džiausių mokesčių mokėtojų bei di-
džiausia darbo vietų kūrėja šalyje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 245
„Maximos” parduotuvės.

„Verslo žinios”
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SVEIKATA

Kęstutis Tautvydas, gyvenantis Greenbank, WA, atnaujindamas
metinę „Draugo” prenumeratą ir suprasdamas lietuviškos spaudos rūpes-
čius, pridėjo 60 dol. auką, už kurią nuoširdžai dėkojame.

Dainius Kugauda, gyvenantis Plainfield, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū, kad skaitote ir remiate lie-
tuvišką spaudą.

Algis Strimaitis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę pa-
ramą.

Teresė Landsbergienė, gyvenanti Upper Marlboro, MD, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vie-
nerių metų paramą.

ILONA TAMOŠIŪNIENĖ 

Dabar aš žinau, kad įdomiausi ir ska-
niausi momentai įvyksta tik čia ir dabar,
bet anksčiau gyvenau taip, kaip dau-
guma žmonių, vis atidėliodama gyve-
nimą ateičiai ir nežinia ko laukdama. Gir-
dėjau gražiai skambančius žodžius
,,būk čia ir dabar, gyvenk šioje akimir-
koje”, bet man vis nepavykdavo. Protas
nepasidavė įkalbinėjimams ir arė įpras-
tą vagą.

Nors girdėjau ir patarimą, kad gy-
venime nereikia nieko gailėtis,
bet tą dieną, kai netikėtai stukte-

lėjo penkta dešimtis, aš susimąsčiau ir
vis dėlto paklausiau savęs ,,Jeigu su-
žinotum, moterie, kad rytoj – tavo pa-
skutinė diena šioje žemėje, ko tau būtų
labiausiai gaila?” Klausimas labai grei-
tai išblaivė ir pagriovė dar likusias iliu-
zijas. Pasirodė, kad gaila būtų tikrai ne
to, kas vyko. Na ir kas, kad tai buvo ne
visada malonūs ir sėkmingą pabaigą
turėję įvykiai, bet – vyko. Kiek juose
buvo spalvų, įspūdžių, ,,draivo”, gy-
vybės! O vat tenai, kur laukiau palan-
kesnių aplinkybių, kad nutiks kažkas
tokio ir tada…, kad reikia labiau pasi-
ruošti, va, dar vieni mokslai ir tada jau
tikrai, kai… – visiška tuštuma ir jokio
skonio. Tiesiog pralaukti epizodai…

Ir tame nebuvau vieniša. Mačiau
daugybę žmonių, daug įvairių istorijų,
kurias pasakoja ,,atidėti gyvenimai”.
Štai kelios iš jų…

Pirmoji istorija ,,Kai aš būsiu…”

Žinau vieną vyruką. Įdomus žmo-
gus ir, tikriausiai, visai neblogas drau-
gas. Gaila, kad per ne tokį jau trumpą
gyvenimą neteko pažinti jo žmogiškų-
jų savybių – jis visą laiką buvo patolo-
giškai užsiėmęs. Visą laiką dirbo, sa-
vaitgalius leido biure net ir tada, kai tai
nebuvo būtina. Į darbą ateidavo pirmas
ir išeidavo paskutinis. Vis tyrinėdavo
kažin kokios rinkos naujoves.

Kai mes jo klausdavome ,,Ei, kada
vestuvės?” ir ,,Tavo draugai jau po du
vaikus turi, kada tu subręsi?”, jis su-
raukdavo kaktą ir sakydavo ,,Dabar dar
ne laikas. Vat kai padarysiu karjerą ir
būsiu…, tada”. Taip, jis užkopė į kar-
jeros aukštumas, susikūrė puikią ma-
teriją, važinėja ,,kietu” automobiliu ir
gyvena prabangiame name. Tiesa, per
paskutinį dešimtmetį jis atostogavo
vieną kartą ir tai tik tada, kai gulėjo li-
goninėje dėl skrandžio opos. Ir darbe jis

tebeleidžia kiauras paras, bet ne todėl,
kad dar yra ko siekti, o todėl, kad ne-
jauku sugrįžti į tuščius namus ar vie-
nam gulinėti Viduržemio jūros pa-
krantėje. Nes tikėjimas, jog ateis ir į jo
kiemą šventė, kai jis galės ramiai pa-
likti visus reikalus ir atsiduos gyve-
nimo džiaugsmams, deja, nepasitvir-
tino.

Darboholikai, fanatiškai siekian-
tys tikslų – kategorija žmonių su ,,ati-
dėtu gyvenimu”. Jie negali sau leisti
poilsio, asmeninio gyvenimo ar drau-
gų. Jie galvoja, kad atsipalaiduos tik
tada, kai pasieks tikslą. Ir tada jų gy-
venime atsiras viskas. Bet po vieno pa-
siekto tikslo randasi antras, trečias,
ketvirtas ir, deja, kol jie užsiėmę savo
tikslais, artimi jiems žmonės jaučiasi
atstumti ir nereikalingi, ir palengva
tolsta. O tada, kai viršukalnė pasiekta,
pasirodo, kad gyvenimas per trumpas
ir laiko kitoms svajonėms nebeužteko.
O juk buvo galima viską suderinti…

Antroji istorija 
,,Gyvenimas dėl…”

Pažįstu nuostabią, fantastišką mo-
terį. Tuo metu, kai bendravome, di-
džiausias jos gyvenimo rūpestis buvo
sūnus, o visi ją pažįstantys jai linkėjo
vienintelio: kad ji mažiau apie jį tupi-
nėtų. ,,Na, pastatysiu sūnų ant kojų ir
tada…”, – kartodavo ji lyg maldą. Kai
baigdavosi gimtadienio proga dova-
notas lūpdažis, ji aplakstydavo visą
miestą, kol kokiam užkampio kioske at-
rasdavo tokios pat spalvos, bet dešimt
kartų pigesnį (na ir kas, kad neaiškios
kilmės). O pasiūlymas nusipirkti ko-
kybišką jai atrodė kaip didžioji nuo-
dėmė ,,Tu ką? Tokie pinigai! Aš jau ge-
riau sūnui braškių nupirksiu!” Ir per-
ka iki šiol. Malda ,,Pastatysiu sūnų ant
kojų ir tada pradėsiu rengtis gražiais
drabužiais, pradėsiu savimi rūpintis, iš-
važiuosiu pailsėt, gal dar ir vyrą kokį
susirasiu…”, deja, išgirsta nebuvo.

Kita grupė ,,atidėtų gyvenimų” –
žmonės, gyvenantys dėl kitų. Jie kon-
centruojasi į savo artimųjų tikslus ir
norus, o savo svajones nuolat atideda
ateičiai. Mamos, numojusios ranka į
save ir apsiginklavusios devizu ,,Viskas
dėl vaiko”. Žmonos, ištirpusios mylimo
vyro gyvenime. Psichologija sako, kad
taip elgiasi tie, kurie nenori ir bijo pri-
siimti atsakomybę už savo gyvenimą ir
asmeninius siekius. Juk gyventi įsi-
kibus į svetimas svajones ir tikslus tie-
siog paprasčiau. O juk galima viską su-
derinti…

Pralauktas gyvenimas
Trečioji istorija ,,Ir atskris 

stebukladarys”

Viena mano giminaitė visą laiką
tikėjo, kad patys svarbiausi ir ge-
riausi jos biografijos faktai dar atei-
tyje. Ir prestižinis darbas, ir pats nuo-
stabiausias vyras. Dirbo ji kasininke
daržovių sandėlyje, kalnuose dulkių ir
skersvėjų. Gyveno su ,,kolega iš ce-
cho”, kraunančiu dėžes tame pačiame
sandėlyje. Bet ji nuoširdžiai tikėjo,
kad vieną dieną viskas pasikeis, o
sandėlys ir krovikas – tai atsitiktiniai
ir laikini jos gyvenimo faktai. Kai
,,kolega iš cecho” pasipiršo ir prakal-
bo apie vaikus, jos nuostabai nebuvo
galo. ,,Apie ką jis kalba? Kaip taip? Jis
rimtai galvoja, kad aš tekėsiu už jo?”
Juk tai dar ne gyvenimas, tai tik ,,ty-
čia”, kad vienai nereikėtų būti. Kai jos
paklausiau, koks lemtingas įvykis tu-
rėtų nutikti, kad ji kardinaliai pa-
keistų gyvenimą, ji tik gūžtelėjo pe-
čiais ir atsakė: ,,Ai, nežinau, negalvo-
ju apie tai, kažkaip viskas įvyks”. Na
taip, ir princas iš dangaus nukris, ir
darbas pats atsiras, o kol kas – yra kaip
yra…

Sąlyginai šiuos žmones galima
pavadinti ,,idealistais”. Jie puikiai
įsivaizduoja, kaip ir su kuo jie norėtų
gyventi. Ir tol, kol susikurtas idealas
sklando mintyse, jiems atrodo, kad
kol kas gyvena ne iš tikrųjų, tiesiog
ruošiasi ir repetuoja. Tačiau padary-
ti kažką, kas priartintų tą įsivaizduo-
jamą ateitį, net neplanuoja. Kodėl?
Nes jie nori išvengti konkrečių veiks-
mų, reikalaujančių pastangų, jiems pa-
togiau gyventi ,,pusiau”, nematyti
realybės ir svaigintis iliuzijomis.

Ateitis prasideda kada?

Žmonių, gyvenančių vardan atei-
ties – milijonai. Ir visi mes šiek tiek
,,atidėliotojai”. Žadame pradėti spor-
tuoti. Nuo rytojaus. Bet šiandien dar
ne, rytoj. Ir tada geriau jausimės, gra-
žiau atrodysime. Ir po pusmečio būti-
nai sutiksime savo gyvenimo meilę.
Nes tokie, kokie esame dabar, tikrai jos
nesutiksime. O labai norime. Bet spor-
tuoti – rytoj. Norime dirbti toje įmo-
nėje ir būtinai tenai dirbsime. Tada,
kai anglų kalba bus lyg gimtoji. O
mokytis – nuo pirmadienio, šiandien
dar ne, dar kitų reikalų yra. Palauks
tas išsvajotas darbas, juk tik savaitę…

Ir nebūtų tame nieko blogo – gal-
voti apie ateitį ir svajoti apie geresnius
laikus, jeigu situacija netaptų panaši
į pasakojimą:

,,Gulėdamas mirties patale, senis
prašo artimųjų, kad paruoštų jam
puodelį arbatos su dviem gabalėliais
cukraus. Artimieji nustemba: ‘Juk tu
visada arbatą gerdavai su vienu ga-
balėliu cukraus’”. ,,Taip, namie aš
gerdavau su vienu, svečiuose – su
trim, o iš tikrųjų man patinka su
dviem”.

O tam, kad ta arbata su dviem ga-
balėliais cukraus pasimėgautumėte
ne tik gyvenimo finiše, prisiminkite
bent šiuos labai paprastus dalykus…

Ateitis – tai ne efemeriškas rojus.
Tai – atspirties taškas, padedantis pla-
nuoti dabartį. Todėl, jeigu kažką norite
turėti, padaryti, kažko pasiekti, nebe-
svaikite ,,va, kai tai turėsiu, kai tai pa-
darysiu, kai tai įgyvendinsiu…”. Pa-
keiskite kryptį ir nuolat klauskite sa-
vęs: ,,Ką aš dabar galiu padaryti, kad
tai turėčiau? Kaip man tai padaryti?”

Ir pradėkite tai daryti.
Viskas prasideda šiandien. Čia ir

dabar. Tai – vienintelis realus mo-
mentas, kai jūs galite kažką padaryti
ir pakeisti. Daugiau jokio kito nėra.
Tik čia ir dabar. Nėra jokių palankes-
nių aplinkybių, geresnių sąlygų tin-
kamesnio laiko. Niekada nebuvo ir nie-
kada nebus. O klausimas ,,Kas, jeigu
ne aš? Kada, jeigu ne dabar?” turėtų
tapti kasdienine mantra.

Todėl nebeatidėliokite ir tiesiog ei-
kite, nes gyvenime nėra repeticijų.
Nei tarpinių, nei generalinių. O jeigu
galvojate, jog kažko dar nemokate,
kad galėtumėte eiti, nesukite dėl to gal-
vos – visko, ko reikės, jus išmokys ke-
lias…

(Sutrumpinta)

Parengta pagal 
,,Facebook” svetainę Psichologija.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Dalia R. Jakas, gyvenanti Blue Bell, PA, atnaujindama savo metinę
„Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50 dol., už kuriuos šir-
dingai dėkojame.

Elena Wasilewski, gyvenanti Lemont, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame, kad ne tik skaitote, bet
ir finansiškai remiate laikraštį

Elena Blavesčiūnas, gyvenanti Rochester, NY, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Nuoširdžiai dėkojame už finansinę pa-
ramą.

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių
metų paramą.

Vida Morris, gyvenanti Yarmouth Port, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą lietuviškam laikraščiui.

Birutė Liseckas, gyvenanti La Habra Heights, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lie-
tuvišką spausdintą žodį.

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

2018 m. balandžio 7 d., sulaukęs 97 m.,
savo namuose Dearborn, Michigan, šį
pasaulį apleido Fabijonas Nemanis.
Atsisveikinimas su Velioniu vyko ba-
landžio 11 d. RG &GR Harris laidotuvių
koplyčioje, Livonia, MI. Laidotuves tvar-
kė Val S. Baužos laidotuvių koplyčios di-
rektorė Yolanda Zaparackienė. Rožinį
kalbėjo Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapijos klebonas    kun. Gintaras Anta-
nas Jonikas. 

Velionis gimė 1920 m. birželio 20 d.
Biržuose, Lietuvoje, Emilijos ir
Petro Nemanių šeimoje. A.a. Fa-

bijonas Nemanis turėjo tris brolius:
Petrą, Albiną, Juozą ir jaunesnę sese-
rį, kurie visi jau yra apleidę šį pasau-
lį. Lietuvoje Fabijonas baigė Kauno
universitetą, kur įgijo bakalauro laips-
nį inžinerijos srityje. Su tėvais, broliais
ir sesute po Antrojo pasaulinio karo,
kaip ir kiti  „Dievo paukšteliai”, trum-
pam apsigyveno pabėgėlių stovyklose
Vokietijoje. 1950 m. Nemanių šeima
imigravo į JAV ir laikinai apsigyveno
Muskegon, MI, o vėliau persikėlė į
Dearborn, MI. 

Fabijonas Wayne valstybiniame
universitete (Wayne State University)
Detroit, MI, įgijo inžinerijos ir teisės
mokslų bakalauro laipsnį. Daugiau
kaip 30 m. dirbo „Ford Motor Compa-
ny” inspektoriumi prie automobilių su-
rinkimo linijos. 

Fabijonas Nemanis buvo uolus il-
gametis buvusios Šv. Antano parapijos
parapijietis. Kai Šv. Antano parapija
2013 m. užsidarė, Velionis ir jo žmona
Regina lankė Dievo Apvaizdos lietuvių
parapiją Southfield, MI. Jis buvo dos-
nus ir rėmė lietuviškas organizacijas:
BALF’ą, Lietuvių Fondą, Lietuvos vy-
čius bei padalinį ,,Pagalba Lietuvai”
(Aid to Lithuania), lietuvišką spaudą
ir „Lietuviškų melodijų” bei „Ameri-
kos lietuvių balso” radijo valandėles.

Velionis mėgo daržininkystę, skai-
tyti lietuvišką spaudą, gamtą, ūkinin-
kauti netoli Dainavos stovyklavietės
Manchester, MI, esančioje sodyboje.
Rūpinosi gyvūnais, mėgo dainuoti. Jis
buvo religingas ir maldingas. A. a. Fa-
bijonas Nemanis siekė visiems padėti,
kiek laikas ir sąlygos leido. 

Šermenyse ir atsisveikinime su
velioniu Fabijonu Nemaniu dalyvavo
nemažas būrys žmonių. Į Jo atlapą
bu vo įsegti šv. Antano ir Vyties ženk-
liukai. 

Kitą dieną, balandžio 12 d., Velio-

nis buvo atvežtas į Dievo Apvaizdos  lie-
tuvių bažnyčią, kur parapijos klebonas
kun. Gintaras A. Jonikas atnašavo ge-
dulingas šv. Mišias. Šv. Raštą skaitė
Dievo Apvaizdos parapijos tarybos
sekretorius Algis  Kaunelis ir Nemanių
giminaitė Jolanta Nemanienė. Mišių
metu vargonavo muz. Rimas Kasputis.
Pamoksle kun. G. A. Jonikas pasidali-
jo mintimis apie Velionį. Prisiminė,
kad a. a. Fabijonas buvo ramus, geros
širdies vyras, dėdė, Šv. Antano para-
pijos parapijietis. Visur ir  visuomet rū-
pinosi savo šeima. Jis buvo palaimin-
tas gyvenime su Dievu. 

Po gedulingų šv. Mišių Velionis
buvo palaidotas Šv. Kapo kapinėse
(Holy Schepulchre) Southfield, Michi-
gan. Paskutines religines apeigas atli-
ko kun. G. A. Jonikas. Atsisveikinant
su Velioniu jam buvo sugiedota ,,Ma-
rija, Marija”. Gedulingi pietūs vyko
Dievo Apvaizdos kultūros centre, kur
šeimininkavo nuolatinė šeimininkė
Regina Greenhaulgh. Vaišes palaimi-
no klebonas kun. G. Jonikas. Dalyvavo
arti 50 žmonių.

Giliai nuliūdusi liko: žmona Re-
gina Nemanienė, jos dukra Edita, sū-
nėnas Kęstutis ir jo žmona Lisa Ne-
maniai, sūnėnas Vytautas Nemanis ir
sūnėnas Algis Nemanis su žmona Cin-
dy. Taip pat anūkai: Stasė, Andrius ir
Monika Nemaniai, Alina Nemanienė,
jos sūnus Darius ir žmona Jolanta bei
jų šeima, giminės, artimieji JAV ir
Lietuvoje. 

Ilsėkis ramybėje, brangus sutuoktini,
dėde, drauge ir Dievo Apvaizdos parapijos
parapijieti Fabijonai Nemani. Pasigesime
Jūsų ramaus būdo, švelnios šypsenos ir
gerumo. Tegul ši žemelė būna Jums leng-
va.

Palydėtas į Amžinybę 
a. a. Fabijonas Nemanis

Fabijonas Nemanis

Sonata Grėbliūnaitė. 
Asmeninio albumo

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

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 akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI



Aušra Padalino, gyvenanti Chicago, IL,
tapo „Draugo” garbės prenumeratore.
Šią skaitytoją „Draugas” lankys dar viene-
rius metus. Esame dėkingi, kad skaitote
mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės
prenumeratore.

Rimtis Tallat-Kelpša,  „Draugo” garbės
prenumeratorius, gyvenantis Tucson, AZ,
dar metams pratęsė laikraščio garbės

prenumeratą. Nuoširdus ačiū, kad skai-
tote mūsų laikraštį.
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� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL), sekmadienį, balandžio 22
d., 10 val. r. švęsime ketvirtąjį Velykų sek-
madienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Primename, kad kiekvieną
ketvirtadienį, 8:30 val. r., šv. Mišios atna-
šaujamos lietuvių kalba. Kviečiame dalyvauti. 

� Sekmadienį, balandžio 22 d. 1 val. p. p.
kviečiame į Loretos Janulevičiūtės autorinį
koncertą, kuris įvyks Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje. Programoje dar da-
lyvaus kompozitorius, džiazo virtuozas Sau-
lius Šiaučiulis ir Algirdas Motuza. Maloniai
visų laukiame. Auka 20 dol. Bus vaišės

� Balandžio 22 d., sekmadienį, kviečiame at-
sisveikinti su a. a. prof. dr. Jonu Račkausku
(1942–2018). 1 val. p. p. – šv. Mišios Jau-
nimo centro tėvų jėzuitų koplyčioje, po jų – pa-
gerbimas Čiurlionio galerijoje. Jaunimo cent-
ro adresas: 5600 S. Claremont  Ave., Chica-
go, IL. Išsamesnė informacija el. paštu info -
@lithuanianresearch.org arba tel. 773-434-
4545.

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje, Lemonte, LU -

MA (Lietuvos universitetų moterų asociacija)
narės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis grožiu.
Sūduvos dovanos”. Skulptoriaus Vytauto Ka-
šubos ir dailininkės Magdalenos Stankūnienės
kūrybą pristatys Rima Kašubaitė Binder ir Vik-
torija Kašubaitė Matranga. Dainuos solistas Da-
rius Kairys, skambės Daivos Karužaitės ir Sta-
sės Jagminienės poezija. Bus vaišės. 

� Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškus salėje (Le-
mont, IL) vyks lietuvių tautinių šokių ansamblio
„Grandis” metinis koncertas „Buvome, esame,
būsime”, skirtas paminėti vaikų ratelio 25-me-
čio jubiliejui. Šoks visi ansamblio rateliai. Dėl
bilietų skambinkite Rasai Zakarauskienei tel.
708-712-4931.

�  Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje JC, Čikagoje, Lietuvių ra-
šytojų draugija rengia literatūrinę popietę
,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus išeivijos poe-
tai bei svečiai iš Lietuvos: poetas, filosofas, pe-
dagogas Liutauras Degėsys; rašytoja, poetė,
,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Erika Drun-
gytė;  poetas,  ,,Metų” žurnalo vyr. redakto-
rius Antanas Šimkus. Bus rodomi dokumen-
tiniai kadrai apie ankstyvuosius poezijos ren-
ginius. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Susitikimai su prof. Liudu Mažyliu vyks:
balandžio 21 d., šeštadienį, 12:30 val. p.
p. PLC Lietuvių Fondo salėje, 14911
127th Str., Lemont, IL;
balandžio 21 d., šeštadienį, 7:30 val. v.
Tėviškės parapijoje, 5129 Wolf Rd., Wes-
tern Springs, IL;
balandžio 22 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL;
balandžio 28 d., šeštadienį, 11 val. r. Die-
vo apvaizdos parapijos kultūros centre,
25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI.


