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Lietuvių sukurtas galingiausias  
pasaulyje lazeris – 9 psl.

Kilnus žmogus reikalauja iš savęs, o prastuolis – iš kitų – Konfucijus

Masada – įspūdingo kalno viršūnėje išlikusi žydų pasipriešinimo romėnams tvirtovė. Keldamiesi liftu ste-
bėjome, kaip vingiuotu taku leidžiasi kita turistų grupė.   Rimanto Griškelio nuotraukos

Piligriminė kelionė
į Šventąją Žemę

Po 14 valandų kelionės austrų avialinijos lėktuvas
mus saugiai nutupdė Izraelio žemėje. Tel Avivo Ben
Gurion oro uoste pasitiko ir visos kelionės metu

mus globojo „American Israel Tours” gidas Tzvi, ku-
ris savo žiniomis, energija, humoru, tolerancija, su-
gebėjimu aiškiai dėstyti mintis labai greitai užkaria-
vo mūsų simpatijas. Jo dėka daugiau sužinojome apie
šalies kultūrą, neatsiejamai persipynusią su tūks-
tantmečių istorija, ekonomika ir esama Izraelio sudė-
tinga politine padėtimi. Ne mažiau mūsų simpatijų su-
laukė ir meistriškai sukinėjęs vairą autobuso vairuo-
tojas Yaron.                                                                – 6 psl.

IEVA ZIGMANTĖ

Kažkada Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos na-
rių ištartas ir misijos direktoriaus kun. Algio Baniulio
SJ pritarimo sulaukęs pasiūlymas šių metų kovo
pabaigoje tapo puikiai organizuota kelione į Šven-
tąją Žemę. 34-rių piligrimų grupė, lydima kun. Luko
Laniausko SJ, dešimties dienų kelionės metu pa-
siryžo aplankyti visas šventas vietas, maldoje su-
sitikti Dievą, sustiprinti tikėjimą ir iš naujo atrasti
save.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
Kaune surengtas Lie tuvos žurnalistų sąjungos
(LŽS) 90-mečio minėjimas, kurio metu ke liems žur-
nalistams įteiktos Vinco Kudirkos, Vytauto Ged-
gaudo ir Petro Babicko premijos. Pastarąją gavo
JAV ir Lietuvos žunalistas, visuome nės veikėjas, bu-
vęs „Draugo” redaktorius, šiuo metu bendradar-
biaujantis Lietuvos radijuje Mykolas Drun ga.

Sąjunga mini 90-ąsias įkūrimo metines

1922 m. kovo 11 d. buvo įkurta spaudos darbuotojus vie-
nijanti organizacija, o 1929-ųjų kovo 22 d. Kaune ji per-
organizuota į Lietuvos žurnalis tų sąjungą. Pagal jos įsta-
tus tikruoju Sąjungos nariu galėjo būti kiekvienas žur-
nalistas Lietuvos pilietis, mo kąs valstybinę kalbą ir iš-
dirbęs ne mažiau kaip dvejus metus bei tebedirbąs per-
iodinėje spaudoje kūrybinį darbą, kuris jam yra pagrin-
dinis pragyvenimo šaltinis. Be tikrųjų narių, LŽS buvo ir
nariai korespondentai – žurnalistinį darbą dirbantys
žmonės, kuriems darbas spaudoje nėra pagrindinis pra-
gyvenimo šaltinis. – 10 psl.

Buvusiam ,,Draugo” redaktoriui – P.  Babicko premija

Jėzaus miestas Ka-
farnaumas. Piligrimai
su t. Luku po šv. Mi-
šių prie ant Simono
Petro namo pamatų
pastatytos bazilikos.

Sveikiname buvusį ,, Draugo” redaktorių Mykolą Drungą.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 50 dienų



Matriona, Rimaitė, Zemfyra ir kt. Iš naujų berniu-
kų vardų labiausiai ausį rėžia vaikui duotas praga-
ro valdovo Liuciferio vardas, išvertus iš lotynų kal-
bos reiškiantis „šviesos nešėjas”. Vienas berniukas
gavo Tauragno ežero vardą.

Nežinau, iš kokių sąrašų tėvai naujagimiams
renka vardus. Mano širdžiai artimiausias vardų są-
rašas yra kasmet leidžiamame ,,Draugo” kalendo-
riuje. Jame kiekvienai dienai yra trys ar daugiau var-
dų. Noriu išskirti man ypač įdomius, skambius ir
prasmingus vardus: Gabija, Žibutė, Asta, Birutė, Auš-
ra, Ugnė, Laisvė, Ramunė, Rusnė, Daina ir Milda. Iš
berniukų noriu paminėti Vytautą, Laimį, Aušrį, Arą,
Saulių, Kęstutį, Beržą, Gintarą, Taurą, Aidą ir Vėją.
Šie vardai parinkti iš pirmųjų penkių 2019 m. mė-
nesių. Visame kalendoriuje vardų yra daugiau kaip
tūkstantis! Jau kuris laikas kaip visus skatinu at-
gaivinti gražią vardadienių prisiminimo tradiciją.
Sekdamas ,,Draugo” kalendoriuje duodamus vardus,
kartais šeimyną ir pažįstamus pasveikinu su vardo
diena. Daugumos reakcija – smagus nustebimas!

Vardai buvo tiesiogiai susiję su kasmetiniu
bažnytinių šventųjų minėjimu. Pasak Bažnyčios
teologų, gilaus ir nuoširdaus maldingumo dvasioje

privalome minėti Krikšto sukaktuves
ir savo vardo dieną. Jonas Mardonas
savo moksliniame straipsnyje rašo,
kad nuo XVI a. vardus dokumentuose
buvo įprasta rašyti dviem asmenvar-
džiais, iš kurių pirmas buvo tautinis.
Po Tridento bažnytinio susirinkimo
XVI a. antroje pusėje buvo įsakyta
krikštyti tik šventųjų vardais. XVI a.
buvo krikščioniškų vardų vyravimo

laikotarpis, tačiau to amžiaus pabaigoje ši praktika
pradėjo silpnėti. Toliau autorius pastebi, kad šiuo-
laikinėje visuomenėje, vaikams ėmus teikti ne-
krikščioniškos kilmės, netgi dirbtinius bei vadina-
muosius tautinius vardus, sąsaja su krikščioniška
šventojo ir vardo pagerbimo tradicija susilpnėjo.
Daug kas dar pamena, kaip sovietmetyje tėvai buvo
priversti vengti pripažinti krikštijimo faktą. Per baž-
nytinius dokumentus buvo bandoma kontroliuoti
sakramentų suteikimą. Visuomenei sekuliarizuo-
jantis netgi turintys krikščioniškus vardus nebūti-
nai suvokia jų kilmę, esmę ir ryšį su dvasiniu globėju
(Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t.
22, Vilnius, 2003). Su tam tikra nostalgija prisimenu
vaikystę, kai būdavo švenčiamos Jurginės, Kazi-
mierinės, Antaninės, Juozapinės ir Joninės. Iki šių
dienų liko tik Joninės. Tarp amerikiečių populia-
riausias vardadienis yra šv. Patriko.   

Tuo tarpu visiems ,,Draugo” skaitytojams noriu
palinkėti džiugaus ir atmintino vardadienio! Mano
anūkas Gytis mane pamokė, kad nesismulkinant var-
dines ir gimtadienius galima vadinti Tortadieniais.
Tokiu atveju kasmet bus dvi progos pasidžiaugti
draugais ir pasmaližiauti.

Per pasaulio žiniasklaidą nubangavo
naujiena, kad 2019 m. gegužės 6 d. gi-
musio karališkojo kūdikio vardas yra Ar-
chie Harrison Mountbatten-Windsor. Jo
tėvai – Sussex hercogas princas Harry
ir hercogienė Meghan Markle. Vardo Ar-
chie reikšmė – „doras”, „drąsus” arba
„narsus”. Tėvai nutarė vaikui nesuteik-
ti jokio titulo. Naujagimis tapo aštuntuoju
Didžiosios Britanijos karalienės proanūkiu ir septin-
tuoju eilėje į sostą.

Lažybininkams naujojojo princo vardas buvo
netikėtas. Buvo spėliojama, kad karališko-
sios šeimos naujagimiui bus suteiktas kuris

nors iš tų vardų: Alexander, Arthur ir Albert. Dabar
spėliojama, kas bus naujagimio krikšto tėvai. Beje,
antrasis vaiko vardas Harrison reiškia Harry sūnus
– argi ne taip? Šis vardas yra gana populiarus – Ang-
lijoje praeitais metais jis buvo 42-oje vietoje, Jung-
tinėse Valstijose – 123-ioje. 

Kasmet JAV Socialinio draudimo administracija
skelbia populiariausius praėjusių metų naujagi-
mių vardus. Štai 2018 m. dešimt populiariausių
berniukų ir mergaičių vardų Amerikoje. Berniukų:
Liam, Noah, William, James, Oliver, Benjamin, Eli-
jah, Lucas, Mason ir Logan. Mergaičių: Emma, Oli-
via, Ava, Isabella, Sophia, Charlotte, Mia, Amelia,
Harper ir Evelyn. Mane nustebino, kad bent du ber-
niukų vardai – Noah ir Elijah –  yra iš Šventojo Raš-
to, Senojo testamento. Pora berniukų vardų man vi-
sai negirdėti – Liam ir Mason. Iš mergaičių vardų
man mažai žinomi Ava ir Mia. Visa tai reiškia, kad
pasaulis vietoje nestovi. Keičiasi laikai ir keičiasi var-
dai.   

O kaip Lietuvoje? 2018 m. gimusiems berniu-
kams dažniausiai buvo suteikiamas Luko, mergai-
tėms – Lėjos vardas. Šie vardai iš 2017 m. populia-
riausių sąrašo išstūmė Mato ir Emilijos vardus. Re-
gistrų centras pranešė, kad 2018 m. pirmąjį pusme-
tį gimusių berniukų populiariausi vardai buvo Ma-
tas, Kajus, Jokūbas, Joris, Nojus, Benas, Domas, Jo-
nas ir Dominykas. Mergaičių – Emilija, Amelija, Ga-
bija, Kamilė, Luknė, Ema, Gabrielė, Patricija ir
Austėja. 

Lietuvoje populiarus ir Mindaugo vardas. Lie-
tuvoje gyvena beveik 25,500 Mindaugų. Apie 1,500 jų
yra iki 20 metų amžiaus. Tuo tarpu Mindaugės var-
du pavadintos 7 mergaitės ar moterys. 2016 m. gimė
43 Mindaugai, o 2017 m. – 32. 2018 m., Lietuvai šven-
čiant valstybės atkūrimo šimtmetį, Mindaugo var-
du pavadinta tik 16 berniukų.

Registrų centro duomenimis, šiuo metu daž-
niausiai pasitaikantys vyriški vardai yra Vytautas,
Jonas, Tomas, Antanas ir Mindaugas. Moteriški – Ire-
na, Kristina, Janina, Lina ir Ona. 2018 m. pirmą pus-
metį gimusiems vaikams rečiausiai buvo suteikia-
mi Romo, Rimgaudo, Mijaus, Ervino, Kristo, Tyro,
Artemijaus, Delijos, Liubavos, Žanetos, Vedos, Adi-
jos, Milijos, Aurikos vardai. 2018 m. populiariausi var-
dai nedaug kuo skyrėsi nuo 1999–2017 m. Lietuvoje
įregistruotų populiariausių vardų sąrašo. Mergaičių
vardai šiame sąraše rikuojasi taip: Emilija, Kamilė,
Sofija, Lėja, Amelija, Gabija, Austėja, Ema, Viltė, Lie-
pa. Berniukų – Matas, Lukas, Dominykas, Jokūbas,
Kajus, Jonas, Nojus, Domas, Benas ir Joris. 

Kitame šaltinyje iš Lietuvos tiesiogiai klausia-
ma – ar savo sūnų pavadintumėte Liuciferiu? Ar duk-
rai duotumėte Evangelijos vardą? Toliau rašoma, kad
daugeliui tai atrodo nesusipratimas, tačiau 2018 m.
antroje pusėje atsirado tėvų, kurie savo atžaloms davė
tokius vardus. Tinklalapis www.tevu-darzelis.lt
rašo, kad tarp naujų, ausiai neįprastų mergaičių var-
dų taip pat randama Eter, Ilektra, Javinė, Jomeilė,
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Populiariausi naujagimių 
vardai Amerikoje ir Lietuvoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prasideda išankstinis balsavimas 
Gegužės 23–24 dienomis Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje vyks išankstinis balsa-

vimas antrajame Prezidento rinkimų ture ir rinkimuose į Europos Parlamentą.
Būtina atkreipti dėmesį, kad balsuoti užsienyje galima iki 8 val. v. Lietuvos laiku, todėl svarbu pasi-

tikrinti tikslų balsavimo laiką savo šalyje. Užsienyje gyvenantys ar atostogaujantys lietuviai, neužsiregistravę
balsuoti paštu, gali balsuoti asmeniškai atvykę į Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą su
galiojančiu asmens dokumentu. Išankstinio balsavimo datos, adresai ir laikas skelbiami diplomatinių at-
stovybių interneto svetainėse.

Kai kurie rinkėjai skundžiasi, kad paštu gavo balsavimo biuletenius be antspaudo. Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė komentavo, kad taip nutikti galėjo dėl didelės sku-
bos. „Antspaudas turėtų būti uždėtas. Laikas tarp pirmo ir antro turo yra labai trumpas, vos tik patvirti-
nami rezultatai, ambasados turi išsiųsti naujus biuletenius”, – L. Matjošaitytė. Ar tokie biuleteniai galios?
Ko turėtų imtis tokius biuletenius gavę lietuviai? L. Matjošaitytė ragino bet kokiu atveju balsuoti ir užpildytą
biuletenį, užklijuotą išankstinio balsavimo voke, grąžinti ambasadai. 

„Rinkimų komisijos ambasadose, diplomatinėse atstovybėse, į kurias grįš vokai (su rinkėjų užpildy-
tais biuleteniais ir išankstiniais jų balsais), turės spręsti, ar užskaityti tokius balsus kaip galiojančius ar ne.
Biuletenis yra toks saugus dokumentas, jo nelabai suklastosi. Svarbu, kad konkreti ambasada įvertintų,
ar galima pripažinti rinkėjo valią, ar ne. Jeigu bus per klaidą išsiųstas neantspauduotas biuletenis, tikėti-
na, kad komisijos biuletenį užskaitys kaip galiojantį”, – komentavo VRK pirmininkė.

LR generalinis konsulatas Čikagoje primena: vėliausia data, kada piliečiai gali išsiųsti biuletenius at-
gal į generalinį konsulatą Čikagoje yra gegužės 26 d. (visi biuleteniai gauti iki gegužės 31 d. bus suskai-
čiuoti ir užskaityti).

Visų LR piliečių, kurie užsiregist ravo balsuoti paštu per LR generalinį konsulatą Čikagoje ir dar negavo
balsavimo biuletenių, labai prašome dar kartą pasitikrinti www.rinkejopuslapis.lt (suvedus savo asmens
duomenis), ar tikrai balsuoti antrajame ture pažymėjote, kad balsuosite paštu. Neretai, piliečius užregistruoja
artimieji, kurie pažymi, jog pilietis atvyks balsuoti į atstovybę ir tokiu atveju biuletenių paštu pilietis ne-
turi gauti.

Jei negausite balsavimo biuletenių paštu, primename, kad visų lauksime atvykstant balsuoti į rinki-
mines apygardas PLC, Lemonte ar į Generalinį konsulatą Čikagoje. Taip pat kviečiame pasiteirauti savo
pašto skyriuose ar Jums skirtas laiškas nepasimetė.

Jei turite klausimų, visada galite kreiptis kons.cikaga@urm.lt arba tel. 312-397-0383. 

URM, VRK inf.
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Visuomeninio rinkimų komiteto „Lemiamas

šuolis” programoje sakoma:

„Kai kiti siūlo šliaužti – mes siūlome šuolį”. 

Mus į judėjimą subūrė esminio proveržio siekis
ir nepasitenkinimas inertiška, stagnuojan-
čia Lietuvos raida, kuri gramzdina Lietuvą į

demografinę krizę ir dešimtmečiais atitolina tikros
gerovės ir klestinčios visuomenės perspektyvą. Lie-
tuvos politinis elitas yra susitaikęs su esama padė-
timi; jam užtenka lėtai šliaužti į priekį. Tačiau
šliauždami mes atsiliekame ir pralaimime – todėl
mums reikalingas Lemiamas šuolis.

,,Siūlome dešimt žingsnių, kaip išsiveržti iš
esamo sąstingio ir atlikti lemiamą šuolį į mūsų
svajonių Lietuvą. Mūsų strategija pagrįsta gilia
Lietuvos problemų analize, kitų šalių patirtimi. Ji vi-
suminė – aprėpia tiek nacionalinės strategijos žings-
nius, tiek veiksmus Europos politinėje scenoje”.

Paulius Kunčinas – „Lemiamo šuolio” inicia-

torius, ekonomistas. Gimė Vilniuje 1978 m. Studijavo

filosofiją, politiką ir ekonomiką Oxfordo Univer site-

 te. Keturiolika metų dirbo Oxford Business Group re-

daktoriumi Azijai, Rytų Europai, ruošė vals tybių pro-

veržio ir pažangos strategijas, kurios buvo prista-

tytos  Davos  ekonomikos forume. Atstovavo Lie-

tuvos  eksportą  Azijos šalyse.  Kultūros mecena-

tas.  

Lygūs tarp lygių. Dabar vyksta ilgalaikė Euro-
pos krizė, todėl mes privalome turėti labai aiškią po-
ziciją. Santykiai su Europos Sąjunga turi būti pa-
grįsti, kad būtume įvertinti kaip lygiavečiai par-
tneriai su labai aiškiai atstovaujamomis mūsų tei-
sėmis ir išsigryninę savo strateginį interesą. Aš esu
prieš „kelių greičių Europą”, nes tai labai paprastas
pagrindas Europai susikiršinti. Taip pat esu už tai,
kad Europa prisiimtų visą atsakomybę už savo geo-
politiką, Manau, kad ji privalo turėti geriau koor-
dinuotas karines pajėgas, bet jomis ne pakeistų
NATO, o papildytų tose srityse, kurių neapsiima
NATO – pavyzdžiui, sienų apsaugoje. 

ES santykiai su JAV. Ne paslaptis, kad šiuo metu
prekybos ir politiniai santykiai tarp šių dviejų kon-
tinentų išgyvena įtampos laikotarpį. Bet vienas su
kitu esame tiek tampriai surišti, kad privalome
bendrauti ir kooperuoti kuo arčiau – nuo to pri-
klausys mūsų abiejų kontinentų ateitis ir Vakarų idė-
jos ir mąstymas. Ir tai svarbu ne tik prekybos, eko-
nomikos, bet ir politikos srityje, akademiniame pa-
saulyje, inovacijų ir investicijų pokyčiuose...

Lietuvai būtinas proveržis. „Lemiamo šuolio”
šalys yra tos, kurios padarė šuolį technologijose, ver-
tybėse, ekonomikoje. Tai yra valstybės, kuriomis ža-
vimės: Airija, Šveicarija, Švedija, Vokietija, Singa-
pūras, Izraelis ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Jose
matome milžinišką progresą. Jei mes, Lietuva, jų ne-
pasivysime, nepadarysime proveržio, mums gresia
didžiausia nesėkmė – išsivaikščiojimas. Žmonės il-
gai nelauks geresnių laikų, bet išvažiuos į užsienį.
Aš matau statistinius skaičius, todėl įžvelgiu mig-
racijos grėsmę. 

Siūlome išeitį. O ką daryti Europai? Tokią pat
masinės migracijos problemą turi rumunai. Iš jos jau
išvyko 25 procentai gyventojų. Tą patį rūpestį turi
Bulgarija, Čekija, netgi Lenkija. Kad ir kaip aš my-
liu Europą, tačiau ši padėtis nėra toleruotina. Dėlto
manau, jog reikia sukurti kažką naujo. Mes siūlome
vienintelią tikrą išeitį – stabilumo mechanizmą.
Tai yra ES sanglaudos lėšos, tačiau dabar jos pa-
naudojamos pagal biurokratinę logiką, susiforma-
vusią dar 20-ojo amžiaus pabaigoje, kai Europai rei-
kėjo naujos infrastruktūros: sausumos kelių, gele-
žinkelių, greito interneto ir kt. Bet dabar reikia ko
kito – investicijų į naujas kompetencijas, į pragyve-
nimo šaltinius. Tai yra mano teorija, kurios šiuo

metu niekas Lietuvoje nenori pripažinti. Svarbiau-
sia mano idėjos tezė: jeigu Lietuva nepadarys to šuo-
lio, tai per artimiausius 10 metų šalis praras dar dau-
giau žmonių – jie nelauks kantriai pagerėsiančio gy-
venimo ir, viską metę,  išvyks uždarbiauti į užsienį. 

Ką aš siūlau Europai? Siūlau sukurti Europos
talentų stabilumo mechanizmą. Tai būtų naujas
instrumentas padėties stabilizavimui, kol neįvyko
sparti emigracija. 

Socialinė atskirtis. Žmonių atlyginimai – šiuo
metu Lietuvoje tai visiškai nesubalansuota sistema.
Kaip tik tai ir sukūrė šalyje didžiulę socialinę įtam-
pą ir visuomenės susipriešinimą. Po euro įvedimo kai-
nos reikšmingai pakilo, atsirado trintis tarp regionų
ir miestų. Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, kitiems di-
desniems miestams nėra taip skaudu dėl emigracijos
padarinių, kaip mažesniuose miesteliuose. Užsida-
rinėja mokyklos, mažėja žmonių gatvėse ir aikštėse
– tuštėjančios Lietuvos fenomenas. 

Autopilotu į ES. Mano galva, EP niekas neatsto-
vauja Lietuvos interesų. O Lietuvos Seimas per pa-
staruosius 10 metų nieko kito neveikia, kaip tik bal-
suoja už Europos Komisijos įvestą tvarką autopilotu.
Jis be diskusijų pri ėmė viską, kas buvo pasiūlyta
Briuselio: fiskalinė drausmė, darbo santykiai ir pan.
Tai buvo mūsų stojimo į Europos Sąjungą kaina. 

Harmonizuoti santykius. Mes tai padarėme be-
sąlygiškai, ir ačiū Dievui, kad tai padarėme. Tuomet
Lietuvos derybininkai su ES varė automatu, nors ži-
nojo, kad tai daro mūsų gerovės kaina. Atėjus į Eu-
ropos Sąjungą, pasirašius sutartį, iškart tapome pil-
nateisiu žaidėju. Betgi sutartis yra praėjusio, 20-ojo
amžiaus dokumentas, parašytas Prancūzijos biu-
rokratų. Ir jis dabar, 21-ame amžiuje, nebeatspindi Lie-
tuvos tikrovės. Todėl mums reikia iš naujo išsigry-
ninti, koks yra Lietuvos interesas. Tada stojant rei-
kėjo mūsų įstatymus harmonizuoti, suderinti su ES
įstatymais. Buvo gerai suvokiama, kad jeigu nebus
harmonizacijos, Europos Sąjunga paprasčiausiai iš-
irs. 

ES užklupo nepasiruošusius. Mes net nepagal-
vojome, kad šias mums primestas taisykles reikės pri-
derinti prie mūsų, prie Lietuvos unikalios situacijos.
O mūsų unikalumas gimsta iš to, kad esame jauna ir
nauja valstybė, kuri labiausiai linkusi emigruoti.
Laisvas judėjimas mums, kaip dabar matyti, nelabai
parankus. Žinoma, aš esu už laisvą judėjimą tarp vals-
tybių Europos Sąjungos ribose, tačiau buvo būtina
tam kur kas rimčiau pasiruošti. Kaip vienas parla-
mentaras pasakė, jog „vos varteliai atsivėrė, visi iš-
kart išbėgo”. Nemanau, kad tokia didžiulė migraci-

Paulius Kunčinas – kandidatas į Europos Parlamentą
ja vyko kurioje nors kitoje valstybėje,
kuri įstojo į ES. Tokiam scenarijui niekas
Lietuvoje nesiruošė. 

Darbo rinka. Aš tvirtinu, kad šį
klausimą mes privalome eskaluoti. Ir
aš tai jau pradėjau – kalbėjau su rumu-
nais, parašiau mokslinį darbą apie tai. Vo-
kietija taip pat per vėlai pastebėjo, kad
įvyko tai, ko jie iš anksto nenumatė – ma-
sinės imigracija. Mes, har monizuodami
įstatymus, atverdami vidaus rinkas rea-
liai papildėme Vokietijos darbo rinką.
Taip pat mes tokiu būdu išsprendėme
Jungtinės Karalystės darbo rinkos trū-
kumus. Tačiau ,,nukraujavo” Lietuva,
mūsų darbo rin ka. Ją reikia nedelsiant at-
statyti. Jeigu norime padaryti proveržį –
mums būtini sugrįžtantys žmonės. Be
žmonių gerovės nesukursime. 

Europos talentų stabilumo mechaniz-
mas. Aš šį mechanizmą kopijuoju nuo to,
kas yra jau sukurta finansų sistemai. Pa-
naši veikia ir JAV. Šis mechanizmas yra
finansinė intervencija. Jo esmė: kai vals-
tybėje vyksta kas nors labai negero, tar-
kim, klimato kaita, ar sunkumai žemės
ūkyje, ar dar kas tiek svarbaus ir pavo-
jingo, kad keičiasi visos valstybės raida,

tuomet yra būtini radikalūs sprendimai. Tam ski-
riami finansai yra generuojami visos Europos mas-
tu, visos šalys juos dalijasi bendromis jėgomis. Kaž-
kas panašaus dabar yra bankų sistemoje – tai Euro-
pos bankų draudimo instrumentas. Kitaip sakant, tai
yra Europos bankų draudimo fondas – kai visos vals-
tybės, atsitikus bėdai vienam bankui, suteikia jam fi-
nansinę injekciją iš kitų susivienijusių bankų. Kitaip
pasakius – bankai solidarizuojasi. 

Apsaugos specialistus. Tai galima pritaikyti ir
suvaldant žmonių, darbo jėgos judėjimą – migraciją.
Štai kas yra Europos talentų mechanizmas. Lietuva
turėtų teisę gauti finansines garantijas, kurios padės
apginti gerai apmokamų aukštos kvalifikacijos dar-
bininkų judėjimą. 

Vienos krypties eismas. Pagrindinė mano tezė:
kai žmonės išvažiuoja iš Lietuvos, jie jau nebegrįžta.
Dar vienos tokios didžiulės migracijos bangos mes ne-
atlaikytume. O tam mes privalome pasiruošti. Mus
išgelbėtų tik štai toks talentų draudimo mechanizmas.
Tai turėtų skatinti darbdavius investuoti į tokio me-
chanizmo kūrimą, investuoti į darbo vietas, nes jie ži-
notų, kad krizės atveju jie gautų finansines išmokas.
Tokio instrumento sukūrimas nieko nekainuotų ir jį
įmanoma sukurti per pusmetį. Jis įsijungtų esat drau-
diminiam atvejui. 

Mokesčių sistema. Lietuvoje smulkusis verslas
turi nevienodas sąlygas. Kai kurios naujo verslo sri-
tys turi skirtingas verslo pradžias. Stambusis vers-
las galimybių turi daug daugiau, nei pradedantis
smulkusis verslininkas. Reikia padėti startuoliams,
atleisti juos nuo kai kurių mokesčių. Ir ne vieneriems
metams, bet trejiems. 

Grįžk, vaike. Aš norėčiau visai išeivijai pasiųsti
žinutę – viename mano tėvo rašytojo ir poeto eilė-
raštyje sakoma „Eik, vaike, eik – pasaulis liūdnas, bet
puikus...” norėčiau pakeisti šiuos žodžius į: „Grįžk,
vaike, grįžk...” 

Noriu visiems padėkoti už aktyvų registravimąsi
ir balsavimą pirmame rinkimų ture – buvo pasiektas
naujas užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių re-
kordas (net 60.000 registruotų balsuotojų).

Sekmadienį vyksta antrasis Lietuvos Respubli-
kos Prezidento rinkimų turas.  Kartu vyksta ir 11-os
Lietuvos atstovų išrinkimas į Europos Parlamentą.

Baigdamas kreipiuosi į Jus, mielieji Amerikos lie-
tuviai, skatindamas vėl aktyviai balsuoti.  Kviečiu pa-
laikyti mano siekį atstovauti Lietuvą (tame tarpe ir
Jus) ir jos interesus Europos Parlamente.  Už „Le-
miamą šuolį”!   

Kalbino Vitalijus Zaikauskas 

Paulius Kunčinas su žmona Lina. Asmeninio albumo nuotr.
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TELKINIAI
ROCHESTER, NY

Šventė 
E. Gervicko
lituanistinėje
mokykloje

REGINA JUODEIKIENĖ

Gegužė – tai vienas mėnesių, kuris dalija nuostabius
gamtos stebuklus. Subrandinti pumpurai skleidžia la-
pus, žydintys sodai verčia stabtelėti, o kvapai svaigina
ir užburia. Prie viso šio grožio galima prisiliesti tik sie-
la, kuri šį metų laiką tarsi nori šokti, dainuoti ir my-
lėti. 

Tokį gražų gegužės 12 d. sekmadienį Rochester,
NY, lietuvių bendruomenė šventė Motinos die-
ną. E. Gervicko lituanistinės mokyklos vaikai

sveikino savo Mamas, Mamytes, Motinėles, Ma-
maites... ir Močiutes su šia nuostabia švente.

Visi buvo pavasariškai pasipuošę, geros nuo-
taikos šoko, dainavo ir deklamavo. Dovanėlės Ma-
moms buvo gėlių sodinukai – pačių vaikų dekoruo-
tuose vazonėliuose. Muzikinei programai vadovavo
mūsų naujoji mokytoja Živilė Vėbraitė iš Vilniaus,
šiuo metu studijuojanti University of  Rochester, NY.

Po vaikų programos trumpą koncertą kanklėmis
atliko Virginija Rubinski iš Clevelando. 

Visos mamos ir močiutės buvo pagerbtos, vaikai
joms padovanojo po ro žės žiedą.

Su savo mamytėmis (iš k. pirmoje eilėje): Ramunė ir Marius Philippone, Kylie ir Kamrin Vosylius, Colin Raspudic, Asha
Sharma, Mantas ir Gabija Jankauskai, AJ ir Andrius Mitchell ir Davis Knapp.                               

Aušros Clifford ir Sue Jenkins nuotraukos

Mantas Jankauskis ir Zara Philippone.

Baletą šoka Gabija Jankauskis.

O kad įvyktų ši graži šventė, stengėsi visos mo-
kytojos: Virginija Mockevičienė, Regina Juodeikie-
nė, Nida Lelis, Lina Mitchell, Giedrė Logminaitė,
Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Mokytoja S. Juo-
deikytė-Philippone šioje šventėje buvo apdovanota
JAV LB Švietimo tarybos padėkos raštu už 10 metų
darbą vedant mūsų vaikus lietuviškuoju auklėjimo
keliu. Padėkos raštą pasirašė Švietimo tarybos pir-
mininkė Auksė Motto.

E. Gervicko lituanistinei mokyklai vadovauja ne-
nuilstanti direktorė Aušra Lelytė-Clifford.

Ir būtinai turiu paminėti nepaprastai darbščią
ir atsakingą šventinių renginių pagalbininkę, E. Ger-
vicko lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmi-
ninkę Zuzaną Jenkins. 

Jos visos – mamos. Linkime joms ištvermės, svei-
katos ir negęstančios kūrybinės energijos. 

Štai kaip gražiai dirbame ir džiaugiamės savo
mažais ir dideliais kūrybiniais pasiekimais mūsų lie-
tuviškoje bendruomenėje Rochester, NY.

Regina Juodeikienė – E. Gervicko lit. m-los mokytoja

,,Raina katytė” (iš k.): Kylie ir Kamrin Vosylius, Joshua Ye-
taine ir Asha Sharma.

Iš k.: Skirmantė Juodeikytė-Philippone, V. Rubinski, Aušra
Lelytė-Clifford ir Nida Lelis.

Gytis Kriaučiūnas  – Purdue universiteto absolventas

Jaunasis ,,Draugo” bendra-
darbis, kurio straipsniu apie
skautavimą, keliones ar ma-
tytus filmus mūsų skaitytojai
turbūt gerai prisimena, kartu
su kitais 7,103 studentais bai-
gė Purdue universitetą.

Iškilmės vyko gegužės 11 d.
West Lafayette, IN. Šiemet
Purdue universitetas šven-

čia 150 m. sukaktį. Pirmai-
siais metais jame studijavo
39 studentai ir dėstė 9 moky-
tojai. Dabar jį lanko daugiau
kaip 40,000 studentų iš visų
JAV valstijų ir 130 pasaulio ša-
lių. 

Šiemet Purdue universi-
tete vyko šešios baigimo ceremonijos, kurios
buvo transliuojamos internete. Buvo matyti daug
kiniečių, indų bei kitų užsieniečių. Daugumą
gaunančių inžinerijos diplomus sudarė vaikinai.
Kompiuterio ekrane buvo matyti keletas grei-
čiausiai lietuviškų pavardžių. O tikrai lietuvišku
vardu ir pavarde buvo Gytis Kriaučiūnas. Baka-
lauro laipsnį jis gavo iš inžinerijos srities. 

Gytis gimė Vilniuje, kai jo tėvelis Aldas dirbo
JAV ambasadoje. Jo mamytės Irenos ir brolio
Andriaus gimtinė – irgi Lietuva. 

Gyčio specialybė yra inžinerijos vadyba. Jo
antrinė studijų šaka – vadyba ir kalba. Pernai Pur-
due universitetas sukūrė ,,Technologinio parda-
vimo” programą, susidedančią iš keleto kursų. Gy-
tis tapo pirmuoju universiteto istorijoje, įsigijusiu
šios programos baigimo pažymėjimą. Jis taip pat
labai gerai pasižymėjo pardavimų srityje, laimė-
jęs ir piniginę premiją, bei kituose konkursuose.

Apsilankius internetiniame universiteto pus-
lapyje apie šį energingą jaunuolį galima rasti ne-
mažai nuorodų. Studijuodamas jis vykdė šešis stu-

Gytis Kriaučiūnas prie 150 GiantLeaps ženklo. Purdue universitetas šiemet šven-
čia 150 metų sukaktį. Irenos Kriaučiūnienės nuotr. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

PS. FIL. RIMA LINTAKAITĖ

Balandžio 27 d. „Živilės” draugovė
dalyvavo Aušros Vartų-Kernavės
tunto sueigoje. Visos dėvėjo pui-

kią pilną uniformą, atvažiavo pasi-
ruošusios padėti kur reikės ir nevėla-
vo! Šios sesės sėkmingai atliko komu-
nikacijos pareigas, gražiai bendra-
darbavo su svečiais vadovais ir visada
savanoriavo per sueigas, taigi įsigijo
skiltininkės vyresniškumo laipsnį:
Amelia Hoch, Vija Maurukaitė ir Kris-
tina Sherpitytė. Keturios baigė prity-
rusių skaučių kandidačių programą ir
duos prityrusių skaučių įžodį iki skau-
tavimo metų pabaigos: Liepa Banė-
naitė, Ona Kriaučiūnaitė, Monika Pa-
partytė ir Simona Sulminaitė. Sveiki-
nu šias seses, įsigijusias specialybes –
siuvėjos: Kotryna Gučiūtė, Ona Kriau-
čiūnaitė, Vija Maurukaitė, Monika
Papartytė, Simona Sulminaitė; Lietu-
vos istorijos: Liepa Banėnaitė, Amelia
Hoch, Sigutė Garbonkutė, Kotryna
Gučiūtė, Ona Kriaučiūnaitė, Kristina
Sherpitytė, Simona Sulminaitė; Lie-
tuvos geografijos: Monika Papartytė,
Simona Sulminaitė; vadovavimo: Lie-
pa Banėnaitė, Amelia Hoch, Kotryna
Gučiūtė, Ona Kriaučiūnaitė, Kristina
Sherpitytė; sanitarės: VISOS; čiuožė-
jos: Kristina Sherpitytė; kompiuterinio
programavimo ir slidinėjimo: Ona
Kriaučiūnaitė; plaukikės: Liepa Ba-
nėnaitė, Amelia Hoch, Sigutė Gar-
bonkutė, Kotryna Gučiūtė, Vija Mau-
rukaitė, Monika Papartytė, Kristina
Sherpitytė ir Simona Sulminaitė.

Šių metų vasario 1 d. Scouts BSA
(JAV skautavimo programa) paskelbė
nutarimą, kad mergaitės gali prisidė-
ti prie programos ir įsigyti „Erelio” pa-

Prieš keletą savaičių, kai dalyvavome Pasaulio lietuvių centro ap-
linkos tvarkymo sueigoje, kol Aušros Vartų-Kernavės ir Nerijos tun-
tų sesės giedojo ,,Ateina naktis”, turėjau progos susitikti su LR ge-

neraliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi. Tuomet jis prane-
šė apie paminklo partizanų vadui A. Ramanauskui-Vanagui atidengi-
mą ir prašė, kad skautai iškilmėse dalyvautų pasipuošę uniformomis.
Atidengimo laikas sutapo su užsiėmimais lituanistinėje mokykloje, to-
dėl nežinojau, kiek sesių galės dalyvauti, bet prižadėjau konsului, kad
bent keletas jų bus.

Paminklo atidengimo dieną į iškilmes susirinko beveik visos Živilės
draugovės prityrusios skautės! Matydamos kino kameras, Lietuvių
meno ansamblio ,,Dainava” choristus, daug aukšto rango svečių ir žiū-
rovų, jos nustebo. Man buvo smagu joms paaiškinti, kokiame svarbiame
renginyje mes dalyvaujame. Sesės atidžiai klausėsi visų  kalbėtojų!

Labai džiaugiuos, kad Živilės draugovė (ir kiti skautai) turėjo pro-
gos dalyvauti istoriniame renginyje. Manau, sesės šį įvykį prisimins
ilgai!

– Ps. fil. Rima Lintakaitė

Živilietės tunto sueigoje

Energingosios živilietės su draugininke R. Lintakaite (d.). R. Lintakaitės nuotraukos

Živilietės partizano Vanago
paminklo atidengime

dijavimui reikalingus darbus, įskai-
tant mokslinio tyrinėjimo asistento.
Domėjosi politika ir buvo Purdue
universiteto studentų respubliko-
nų orgnizacijos pirmininkas. Pernai
eidamas šias pareigas, davė interviu
MSNBC televizijos laidoje, kuri
buvo rodyta visose valstijose. Šalia
tiesioginių studijų domėjosi istori-
ja, geografija ir kalbomis. Pagal
gimnazistų apsikeitimo programą
vasarą praleido Prancūzijoje. Yra
aplankęs keliolika šalių ir susipa-
žinęs su jų istorija ir kultūra. Todėl
netenka stebėtis, kad jo naujasis
darbas pardavimų srityje Pennsyl-
vanijos sostinėje Harrisburge yra
susijęs su tarptautine firma iš Vo-
kietijos. Buvo aktyvus skautų or-
ganizacijoje ir pasiekė skauto erelio
laipsnį.

,,Draugo” skaitytojai turėjo pro-
gų skaityti Gyčio paruoštas filmų re-
cenzijas ir kai kurių skautiškų nuo-
tykių bei turistinių kelionių apra-
šymus. Jis lankė šeštadieninę mo-
kyklą Indianapolis ir dalyvavo lie-
tuvių veikloje. 

Šeima ir draugai džiaugiasi Gy-
čio pasiekimais ir linki jam viso-
keriopos sėkmės. 

– Romualdas Kriaučiūnas

tyrimo laipsnį (Eagle Rank). Mūsų
tuntas greitai nutarė, kad ir mes turi-
me prisidėti. Šioje tunto sueigoje šios
sesės įsigijo Swimming ir Lifesaving
Merit Badges: Liepa Banėnaitė, Ame-
lia Hoch, Sigutė Garbonkutė, Kotryna
Gučiūtė, Vija Maurukaitė, Monika Pa-
partytė, Kristina Sherpitytė ir Simona
Sulminaitė. Šios dvi specialybės yra iš
trylikos, kurios yra reikalaujamos įsi-
gyti „Erelio” laipsniui. Nuoširdžiai
sveikinu šias seses, kurios žengė pir-
muosius žingsnius „Erelio” link. 

„Živilės” draugovė sveikina sesę
Audrą Lintakienę (sesės Rimos mamą),
įsigijusią Lietuvių skautų sąjungos 50
metų skautavimo ženklą. Hip valio!

Ps. fil. Rima Lintakaitė – „Živilės”
draugovės draugininkė.

Sesė Kotryna – vėliavininkė per įžodžius. Mes visada stengiamės dalyvauti visuose svarbiausiuose lietuviškuose renginiuose.

Sesės Marytė, Kotryna ir Vija repetuoja vaidinimą.

Vs Audra Lintakienė (k.), įgijusi LSS 50 metų skauta-
vimo ženklą. Šalia – jos dukra ps. fil. Rima Lintakaitė,
,,Živilės” draugovės draugininkė.
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Atkelta iš 1 psl.

Viduržemio pakrantės miestai

Piligriminę kelionę pradėjome nuo Tel Avivo –
Izraelio sostinės, esančios prie Viduržemio jūros,
stulbinančios besidriekiančiais paplūdimiais, ka-
vinėmis, dangoraižiais, moderniais pastatais. Čia pat
ir senoji sostinė Jafa, kažkada buvusi vienu iš
svarbesnių uostamiesčių, skaičiuojanti 4000 metų,
viliojanti siauromis gatvelėmis, kuriose įsikūrusios
jaukios meno galerijos ir parduotuvytės. Aplankė-
me bažnyčią, kuri pastatyta toje vietoje, kur kadai-
se gyveno Simonas Petras. Gėrėjomės trečiojo pagal
dydį Izraelio miesto Haifos Bahajų šventykla ir mies-
to puošmena – Bahajų sodais.

Karmelio kalnas, skiriantis Jezreelio dykumą
nuo Samarijos, siejamas su pranašu Elijumi, išti-
kimu Dievo garbintoju. Čia įsikūręs Karmelitų vie-
nuolynas. Cezarea-Erodo Didžiojo įkurto uosto-
miesto likę tik griuvėsiai, liudijantys apie buvusią
didybę.

Biblinio kraštovaizdžio žemė

Kelionė tęsėsi Galilėja, derlingu ir žaliuojančiu
regionu, gamtovaizdžiu nelabai pasikeitusiu nuo to
laiko, kai Kristus keliaudavo mokydamas žmones.
Nuostabus Tiberiados ežeras apsuptas žaluma pa-
dengtų kalnų. Iki šiol neišblėsęs jaudulys, kurį pa-
tyrėme ežero viduryje besisupdami laivelyje, pa-
našiame į tą, kuriuo kadaise žvejojo šv. Petras. 

Kafarnaumas svarbus kaip apaštalo šv. Petro
miestas. Kafarnaume svečiuodamasis Kristus ap-
sistojo šv. Petro namuose. Ant išlikusių namo pamatų
pastatyta moderni bažnyčia, simbolizuojanti šv.
Petro laivą. Galilėjos regionas padalintas tarp žydų
ir arabų. Arabiškoje dalyje – žymiausia piligriminė
vieta – Nazaretas. Įspūdingas Marijos apsireiškimo
bazilikos stogas iš vidaus forma primena apverstą
lelijos žiedą, o juosianti siena – tarsi savotiška
meno galerija yra pripildyta Mergelės Marijos pa-
veikslų, dovanotų iš viso pasaulio, tarp jų – ir širdžiai
miela Aušros Vartų Marija. Po bazilika yra Šventoji
Grota. Šioje vietoje gyveno Marija, sužadėta su
Juozapu. Toliau – Taboro kalnas su Atsimainymų ba-
zilika, Kanų miestelis, žymus Kristaus pirmuoju ste-
buklu, vestuvių metu vandenį paverčiant vynu.
Mūsų piligrimų poros čia atnaujino santuokos įža-
dus. Tabgoje sustojome aplankyti Duonos padaugi-
nimo bazilikos, kurioje išlikęs V a. grindinys. Šio-
je bazilikoje Kristus įvykdė duonos padauginimo ste-
buklą. Aplankėme ir Magdala miestelį su „Duc in Al-
tum” dvasiniu centru, kurio viduje yra laivo formos
altorius, apsuptas 12 apaštalų skulptūrų, tyliai ste-
binčių besimeldžiančius. Ši šventovė skirta ne tik
Marijai Magdalietei, bet ir visoms moterims. Pa-
laiminimo kalno bažnyčia yra aštuonkampė ir sim-
bolizuoja aštuonis palaiminimus. Ant grindų pa-
vaizduoti septynių dorybių simboliai: tikėjimo, vil-
ties, meilės, protingumo, teisingumo, susivaldymo
ir tvirtumo.

Piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

Dykumos keliais

Artėjant prie Jordanijos, link dykumos, mūsų lau-
kė dar vienas jaudinantis sustojimas – Jėzaus Krikš-
to vieta. Tėvas Lukas mus pašventino Jordano upės
vandeniu. Judėjos regionas labai vargingas, lyginant
su Galilėja. Mūsų kelias tęsėsi per Judėjos dykumą,
palei pat Jordanijos sieną. Dykumoje matėme kla-
joklius piemenis ir didžiules avių bandas. Masada –
tai didingas fortas, ant kalno viršūnės pastatytas ka-
raliaus Herodo, yra UNESCO saugomų objektų są-
raše. Tvirtovė, kurią 70 m. pr. Kr. užėmė romėnai, lai-
koma tikro žydų heroizmo ir pasididžiavimo vieta.
Pasirinkę mirtį vietoj vergijos priminė ir mūsų Pi-
lėnų tragediją. Nuo Masados viršaus atsiveria nuo-
stabi panorama į Negyvąją jūrą ir ją supančią dy-
kumą. Negyvoji jūra dėl savo gydomųjų savybių, ga-
lima sakyti, reprezentuoja Izraelio valstybę. Tai – že-

miausia pasaulio vieta, esanti 400 m., arba 1320
pėdų, žemiau jūros lygio. Joje randama 21 rūšies mi-
neralų, iš kurių 12 nerandama jokioje jūroje ar van-
denyne. Druskos čia yra dešimt kartų daugiau nei Vi-
duržemio jūroje. Tokia aukšta druskų ir mineralų
koncentracija leidžia atsipalaidavus plūduriuoti ne-
skęstant. Tai išbandyti galėjome ir mes, tačiau mūsų
laukė svarbiausias kelionės tikslas – susitikimas su
Šventuoju miestu.

Mišios ir maldos Šventajame mieste

Jeruzalė, kitaip dar vadinama baltuoju miestu,
gražiausiu miestu pasaulyje, šventuoju miestu, kiek-
vieno atvykusiojo širdyje palieka antspaudą. Tai – vie-
nintelis miestas pasaulyje, kuriame persipina tiek
daug religijų, sukuriančių tikrą kultūrinę „mišrai-
nę”. Su įsigalėjusiomis senomis tradicijomis čia – pra-

Mintyse sekdami Jėzų, piligrimai pasiruošę nešti kryžių Via Dolorosa keliu. Rimanto Griškelio nuotraukos

Magdaloje, Marijos Magdalietės – apaštalų apaštalės atminimo šventykloje piligrimams šv. Mišias aukoja t. Lukas La -
niauskas.

Jeruzalės senamiesčio stogai pro autobuso langą. Kepinių ir saldumynų prekystalis turguje.
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voslavai, ortodoksai, musulmonai, Ro-
mos katalikai ir kt. Visi turi jiems
ypač svarbias šventas vietas. Tai sun-
ku suprasti, kol to nepatiri pats.

Sekdami Jėzaus keliu aplankome
Alyvų kalną, išskirtinai laikomą šven-
tuoju dėl Kristaus mokymų. Iš čia at-
siveria kvapą gniaužiantis vaizdas į se-
nąjį miestą su šventyklomis ir paauk-
suotais kupolais. Alyvų kalno nedide-
lėje „Dominus flevit” („Viešpats verkė”)
koplyčioje su kupolu, savo forma pri-
menančiu ašarą, tėvas Lukas atnašavo
šv. Mišias.

Raudų siena, dar vadinama Vaka-
rine siena, yra 70 m. e. metais romėnų
sugriautos Antrosios šventyklos liku-
čiai. Teigiama, kad malda prie jos pa-
siekia Dievo ausį, ir taip išsipildo visi
prašymai. Trokšdami Dievo malonės ir
mes savo maldavimų raštelius mėgi-
nome įsprausti į sienos plyšelius, ti-
kėdami, jog mūsų prašymai bus iš-
girsti. Dukart per metus visi laiškai
Dievui sugula į Alyvų kalno duobę.
Alyvų kalno šlaite atsiduriame Getse-
manės sode, kuris minimas visose ke-
turiose Evangelijose kaip maldų, Kris-
taus pamokslų, Judo išdavystės ir Kris-
taus suėmimo vieta. Senieji alyvme-
džiai yra gyvieji liudininkai, matę
Jėzų. Šalia pastatyta Visų tikėjimų
bažnyčia.

Tvirtais baltais mūrais įrėmintas
senamiestis – tai pati Jeruzalės širdis,
į kurią patekome pro įspūdingai atro-
dančius vartus. Tūkstantmečiams bė-
gant, rodos, nepasikeitęs rytietiškas
turgus yra neginčijamai unikali ir
įdomiausia senojo miesto dalis, su-
skirstyta į arabiškąją, žydiškąją ir ar-
mėniškąją. Pro Liūtų, arba Šv. Stepono,
vartus patenkame į garsųjį Via Dolo-
rosa kelią, kuriuo Jėzus ėjo į savo nu-
kryžiavimo vietą. Pasikeisdami po ke-
turis, užsidėję ant pečių ir mes nešėme
kryžių iki pat Kristaus kapo bazilikos,
vinguriuodami siauromis gatvelėmis
tarp arabų prekyviečių, sustodami
prie Kryžiaus kelio stočių. 

Garsioji Bazilika pastatyta ant Gol-
gotos kalno. Stačiais laiptais pakilę į
viršų aplankome paskutines stotis. Sa-
koma, kad toje vietoje turėtų baigtis ir
mūsų „kryžiaus kelias”. Altorius ir po
juo esantis sidabrinis diskas su skyle
simbolizuoja vietą, kur stovėjo Kris-
taus Kryžius. Kristaus kapo vieta ap-
supta tūkstantine piligrimų eile. Mal-
dininkų veiduose galima įskaityti iš-
gyvenimą, mąstant apie visą Jėzaus
kančią. Jaudulį patiria kiekvienas pri-
silietęs, pabuvęs šioje išskirtinėje vie-
toje.

Visai netoli yra karaliaus Dovydo
kapavietė, o virš jos esantis Paskutinės
vakarienės kambarys labiau primena
menę. Įspūdinga ir Mergelės Marijos
Užmigimo bažnyčia. Manoma, kad po

sukrečiančių istorinių įvykių Marija
liko Jeruzalėje. Maldininkų eilės mel-
džiasi prie Užmigusios Mergelės Ma-
rijos skulptūros.

Paskutinis dienos tikslas – Pales-
tina, kurioje yra Betliejus, Dovydo
miestas. Ir šiandien Piemenų lauke pie-
menys kalno šlaitų grotose ieško užuo-
vėjos. Vienoje iš tokių grotų, kur pie-
menims buvo paskelbtas Mesijo gimi-
mas, tėvas Lukas aukojo šv. Mišias.
Kristaus Gimimo bazilika, pastatyta
326 m., vainikavo visą mūsų kelionę.
Žemos bazilikos durys nenoromis visus
įeinančius į ją priverčia lyg nusilenk-
ti gimusiam Viešpačiui. Betliejuje vi-
sada Kalėdos.

Pažinome Jėzų ir
palikome dalelę savęs

Šventojoje Žemėje jokia siena nėra
tik siena, joks grindinys nėra tik grin-
dinys. Tai – kelionė per amžius, šimt-
mečius, pakeitusius žmonijos istoriją.
Visi aplankyti miestai, visi istoriniai
objektai, visos vietos daugiau ar ma-
žiau susijusios su Biblijoje išdėstytais
teiginiais. Šios kelionės metu per mal-
das ir giesmes ir mes čia palikome da-
lelę savęs. O tos sienos ir akmenys, re-
gėję to meto įvykius, sustiprino mūsų
tikėjimą ir pasiryžimą sekti Dievo nu-
rodytu keliu. Čia, kur gimė visos pa-
saulio religijos, mes pažinome Jėzaus
gyvenimą, pasiaukojimą, mirtį ir pri-
sikėlimą. Mūsų kelionę įprasmino tėvo
Luko aukotos šv. Mišios, mūsų maldos
už artimuosius, draugus, pažįstamus,
už tuos, kuriems ypač reikalinga mal-
da ir parama. Grįžome namo kupini
jaudulio ir per kraštus besiliejančių
įspūdžių, sustiprinę savo tikėjimą, vie-
ningi maldoje ir džiaugdamiesi turėję
galimybę pabuvoti Jėzaus Kristaus že-
mėje.

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.facebook.com/
draugolaikrastis

Mieli JAV lietuviai, 

Visus besidominčius aukštojo mokslo galimybėmis Lietuvoje, stipen-
dijomis ir studijų programomis užsienio lietuviams, kviečiame į susiti-
kimą su Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo
mainų paramos fondo ir Lietuvos universitetų atstovais.

Susitikimas vyks gegužės 31 d., penktadienį, nuo 2 val. p. p.  iki 5

val. p. p. Lietuvos ambasadoje Washingtone (2622 16th str. NW,

Washington D.C. 20009).

Po susitikimo pakviesime visus dalyvius pasivaišinti užkandžiais ir
vyno taure.  Jei žinote, kam ši informacija galėtų būti įdomi, maloniai
kviečiame dalintis.

Registracija į renginį: rsvp.us@urm.lt.

LR ambasada Washingtone

 

 

Pirmoji dalis (9.00-13.00) 
 Sėkmingas lietuvių kalbos 

mokymas(is) 
 Lietuvos universitetų ir 

lituanistinių mokyklų 
bendradarbiavimas 

 VDU: studijų galimybės lietuvių 
kilmės jaunimui 

Skirta JAV lituanistinėms mokykloms 
Organizuoja Lietuvių mokykla Vašingtone 
ir JAV LB Švietimo taryba 

 
 
 
 

Registracija: www.lithuanianschool.org 

Antroji dalis (14.00-17.00)  
 Lituanistinio švietimo ir studijų 

politikos aktualijos 
 Valstybinės stipendijos užsienio 

lietuviams 
 Sporto projektų finansavimas 
 Lietuvos aukštųjų mokyklų 

prisistatymai 
Atvira visiems besidomintiems 
Organizuoja Švietimo mainų paramos 
fondas ir LR ambasada JAV  
Dalyvauja LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija ir Lietuvos universitetai  

 
Registracija: rsvp.us@urm.lt 

KONFERENCIJA  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LITUANISTINIS 
ŠVIETIMAS JAV IR 

GALIMYBĖS LIETUVOJE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

GEGUŽĖS 31 D., 2019 M.  

RENGINYS VYKS LIETUVOS 
AMBASADOJE JAV 

Adresas: 
2622 16 str. NW, Washington D.C. 

20009 

Jordano upėje, kurioje kažkada Šv. Jonas krikštijo Jėzų, t. Lukas laimina piligrimus.

Smagu pasivaikščioti po rytietišką turgų.

www.draugas.org
773-585-9500
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Verslo santykių draudimas įsigalios už 3 mėnesių
Washingtonas (Diena.lt) – Sie-

kiant išvengti didžiulių sutrikimų Jung-
tinės Valstijos 90 dienų atidėjo verslo
santykių su Kinijos technologijų mil-
žine „Huawei” draudimą.

Prekybos departamentas nurodė,
jog draudimas, kurį Prezidentas Donald
Trump nustatė nacionalinio saugumo
sumetimais ir kuris turės didelių pa-
sekmių JAV ir Kinijos technologijų
bendrovėms, dėl to nesikeičia.

Jungtinių Valstijų žvalgyba mano,
kad „Huawei” palaiko Kinijos kariuo-
menė ir kad bendrovės įranga Pekino
šnipams gali suteikti slaptą prieigą
prie kitų šalių komunikacijų tinklų.

D. Trump praėjusią savaitę pa-
skelbė nacionalinę nepaprastąją padė-

tį ir liepė įtraukti į „juodąjį” sąrašą ben-
droves, kurios, kaip manoma, „kelia ne-
priimtiną riziką Jungtinių Valstijų na-
cionaliniam saugumui”. 

JAV prekybos departamentas už-
draudė JAV bendrovėms parduoti ar
perduoti JAV technologijas „Huawei”,
tačiau vėliau įvedė laikinąsias licenci-
jas ir patikslino, jog draudimo įsiga-
liojimas atidedamas 90 dienų.

Tačiau kovai su „Huawei” Was-
hing toną įkvepia ne tik JAV naciona-
linis saugumas. „Huawei” iškilimas
laikomas simboliu, kuris įkūnija Ki-
nijos siekį aplenkti Jungtines Valstijas
ir tapti pasaulio technologijų bei eko-
nomikos sričių lydere.

JAV skelbs sankcijas „Nord Stream 2”
Washingtonas (BNS) – JAV ad-

ministracija planuoja paskelbti sank-
cijas Rusijos vykdomam eksporto du-
jotiekio plėtros projektui „Nord Stream
2”, rašo naujienų agentūra „Bloom-
berg”. Agentūra remiasi JAV energe-
tikos sekretoriaus Rick Perry pareiš-

kimu, kad Jungtinės Valstijos netru-
kus gali parengti įstatymo projektą, ku-
riame bus numatyti apribojimai dėl
„Nord Stream 2”. Anot R. Perry, Jung-
tinės Valstijos  ir toliau prieštarauja
dujotiekių „Nord Stream 2” ir „TurkSt-
ream” tiesimui. 

Saugumo Taryboje Rusija keršijo Ukrainai
New Yorkas (Alfa.lt) – Europos ša-

lys ir JAV užblokavo Rusijos prašymą
surengti Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos posėdį dėl Ukrainoje priimto
naujo kalbos įstatymo.

Praeitą mėnesį Ukrainos parla-
mentas priėmė teisės aktą, įpareigo-
jantį vartoti ukrainiečių kalbą vi-
siems oficialiems reikalams, o šis
žingsnis supykdė Maskvą.

Naujasis Ukrainos įstatymas įpa-
reigoja visų lygių pareigūnus, gydy-
tojus, mokytojus, advokatus ir kitus
tarnautojus, taip pat radijo ir televi-
zijos laidų vedėjus  kalbėti ukrainie-

tiškai, nes antraip jiems grės baudos.
Įstatymas nebus taikomas privačiam
bendravimui ir religinėms apeigoms.

Per savo inauguracijos kalbą 41
metų Volodymyras Zelenskis, naujasis
Ukrainos prezidentas, paragino pa-
skelbti paliaubas šalies rytuose ir ap-
sikeisti belaisviais, kad būtų galima su-
rengti derybas.

2014 m. įsiplieskęs konfliktas Rytų
Ukrainoje jau nusinešė apie 13 tūkst.
žmonių gyvybių, o daugiau kaip treč-
dalis šių aukų buvo civiliai. Dar ma-
žiausiai 1,5 mln. žmonių buvo pri-
versti palikti savo namus.

Kremlius perspėjo Ukrainos naująjį prezidentą 
Maskva (Faktai.lt) – Kremlius

perspėjo naująjį Ukrainos prezidentą
Volodymyrą Zelenskį neprašyti su-
griežtinti sankcijas Rusijai, nes tai
esą neprisidės prie jo pastangų už-
baigti karą Ukrainos rytuose.

Susitikime su JAV pareigūnais V.
Zelenskis paragino Washingtoną pa-
remti Ukrainą ir įvesti daugiau sank-
cijų Maskvai.

JAV pareigūnų delegacijai, ku-
riai vadovavo JAV energetikos sekre-
torius Rick Perry ir senatorius Ron
Johnson, V. Zelenskis pareiškė, kad
Washingtonas turėtų ir toliau didinti
sankcijas Maskvai.

„Vieni mes negalėsime įveikti Ru-
sijos agresijos Donbase ir Kryme”, –
sakė V. Zelenskis, kalbėdamas apie
Ukrainos rytinius regionus ir Rusijos
aneksuotą Krymą.

Kremlius nepasveikino V. Zelens-
kio su pergale praėjusio mėnesio pre-
zidento rinkimuose.

Po V. Zelenskio pergalės rinki-
muose V. Putinas nurodė supaprastinti
Rusijos pasų išdavimo tvarką milijo-
nams nepripažintų Ukrainos Donecko
ir Luhansko „liaudies respublikų” gy-
ventojų. Šis žingsnis sukėlė Kijevo pa-
sipiktinimą.

Energetinis saugumas – Baltijos šalių ir JAV interesas
Kijevas (Prezidentūros inf.) – LR

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su
Latvijos ir Estijos Prezidentais susiti-
ko su Jungtinių Amerikos Valstijų
energetikos sekretoriumi Rick Perr.

Susitikimas surengtas Jungtinių
Amerikos Valstijų iniciatyva, siekiant
stiprinti Baltijos šalių ir JAV bendra-
darbiavimą energetinio saugumo sri-
tyje.

Šalies vadovės teigimu, JAV yra
strateginė Baltijos šalių partnerė, kuri
tvirtai palaiko Lietuvos siekį didinti
energijos tiekimo šaltinių įvairovę,
mažinti priklausomybę nuo rusiškų
dujų ir stiprinti regiono energetinį sa-

varankiškumą.
Keturšaliame susitikime taip pat

kalbėta amerikiečių suskystintų gam-
tinių dujų (SGD) tiekimo klausimais. 

Amerika yra viena didžiausių SGD
tiekėjų pasaulyje. Lietuva buvo viena
pirmųjų Europos Sąjungos (ES) šalių,
pradėjusių importuoti JAV suskystin-
tas dujas per Klaipėdos SGD termina-
lą. Tai užtikrins saugų, patikimą dujų
tiekimą ir sąžiningą konkurenciją Bal-
tijos šalių dujų rinkoje.

Per pastaruosius metus JAV SGD
eksportas į ES išaugo 272 proc. per me-
tus. Net 35 proc. Amerikos suskystintų
dujų tenka ES rinkai. 

Lietuvos įmonės stebi situaciją dėl „Huawei”
Vilnius (BNS) – JAV interneto

mil žinei „Google” pareiškus apie nu-
traukiamus ryšius su Kinijos techno-
logijų milžine „Huawei”, kurią Was-
hingtonas laiko grėsme nacionaliniam
saugumui, Lietuvos telekomunikaci-
jos bendrovės teigia kol kas nežinan-
čios, koks bus tolesnis „Huawei” tele-
fonų likimas. 

Bendrovės „Telia Lietuva” atstovo
ryšiams su visuomene Audriaus Sta-
siulaičio teigimu, sprendimas dar ne-
priimtas. Anot jo, situacija apie „Hua-
wei” ir kitus Kinijos tiekėjus stebima,
tačiau šiuo metu dar per anksti pasa-
kyti, kaip JAV sankcijos paveiks įmo-
nės veiklą. 

„Jei taip atsitiktų, be abejonės,
mes laikysimės visų teisinių reikala-
vimų ir prisitaikysime prie aplinky-
bių”, – sakė jis. 

„Tele2” atstovas A.Baranauskas
mano, kad sankcijos tikriausiai palies
tik būsimus telefonų modelius, o senieji
veiks kaip veikę. Jis taip pat priminė,
kad garantiniai įsipareigojimai jau įsi-
gijusiems šiuos telefonus galios. 

„Bitė Lietuvos” teigimu, bendrovė
taip pat stebi situaciją ir aktyviai ben-
drauja  su „Huawei” atstovais.   Pra-
nešta, kad „Huawei” nebeturės prieigos
prie „Google” partneriams siūlomų
programėlių ir paslaugų, pavyzdžiui,
gmail. 

Pradėjo vidinį tyrimą dėl ambasadoriaus R. Motuzo
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministerija pradėjo tarnybinį patik-
rinimą, per kurį nagrinės teisėsaugos
pateiktą informaciją apie galimą am-
basadoriaus Rusijoje Remigijaus Mo-
tuzo nusižengimą.

Prokuratūra pranešė, kad diplo-
mato veiksmuose įžvelgė tarnybinio nu-
sižengimo požymių ir perdavė šią in-
formaciją Užsienio reikalų ministerijai.

Teisėsauga tyrime dėl vizos išda-

vimo yra pateikusi įtarimus buvu-
siam ilgamečiam diplomatui, Lietu-
vos  prekybos, pramonės ir amatų
rūmų vadovui Rimantui Šidlauskui,
Rusijos piliečiui banko savininkui Ri-
natui Nasirovui ir verslininkui Albi-
nui Bieliauskui.

Prokurorai įtaria, kad R. Šidlaus-
kas už kyšį pažadėjo paveikti asmenis,
jog R. Nasirovui būtų išduota Šengeno
viza.

Prašo palikti P. Cvirkos paminklą
Vilnius (BNS) – Vilniaus savival-

dybės politikams puoselėjant planus
nukelti paminklą rašytojui ir soviet-
mečio veikėjui Petrui Cvirkai, rašy-
tojai prašo to nedaryti.

Lietuvos rašytojų sąjungos pir-
mininkė Birutė Jonuškaitė tvirtino,
kad šią savaitę ketinama kreiptis į
kultūros ministrą ir Vilniaus savival-
dybės vadovus, kad paminklas nebūtų
nukeltas.

P. Cvirkai skirtas paminklas sto-
vi Vilniaus senamiestyje, greta Pylimo
ir Pamėnkalnio gatvių sankryžos, to
paties vardo skvere. Šią kadenciją į sos-
tinės valdančiąją koaliciją sugrįžę
konservatoriai įtraukė P. Cvirkos pa-
minklo nukėlimo
klausimą į koali-
cijos sutartį.

Vasario mė-
nesį beveik tūks-
tantis žmonių pa-
sirašė peticiją,
kurioje tvirtina-
ma, jog P. Cvir-
kos paminklas
yra „okupacijos
ir kolaboravimo
simbolis”, todėl
turėtų būti nu-

keltas. Dar anksčiau viešai svarstyta,
jog paminklas galėtų būti perkeltas
greta memorialinės P. Cvirkos sodybos
Klangiuose Jurbarko rajone.

Paminklo nukėlimo šalininkai tei-
gia, kad P. Cvirka nuo pat pirmosios so-
vietų okupacijos 1940-aisiais aktyviai
kolaboravo su Maskva, vėliau vado-
vaudamas Rašytojų sąjungai šalino
iš jos kolegas už antisovietines pažiū-
ras, perduodavo informaciją saugu-
mui. 

Paminklo gynėjai ragina vertinti
P. Cvirką kaip klaidų padariusį, bet ta-
lentingą lietuvių prozos klasiką bei ne-
užsiimti sovietmečio palikimo cenzū-
ra.

Eurui iškilo didelė grėsmė
Paryžius (LRT.lt) – Eurui

šiuo metu yra iškilusi „kaip nie-
kad didelė grėsmė” – ne vien dėl
JAV ir Kinijos prekybos karo, bet
ir dėl Europos kraštutinių deši-
niųjų pažiūrų lyderių, nusista-
čiusių prieš Europos Sąjungos
bendrąją valiutą, pareiškė Pran-
cūzijos finansų ministras Bruno
Le Maire.

„Mūsų bendrajai valiutai
šiuo metu visų pirma iškilęs
politinis pavojus, nes daug Eu-
ropos lyderių neslepia savo troš-
kimo pamatyti, kaip euras iš-
nyksta”, – sakė Prancūzijos fi-
nansų vadovas.

B. Le Maire: daug kas laukia euro mirties. 
Le Courrier Picard nuotr. 

P. Cvirkos paminklas vėl kelia visuomenės aistras.     Diena.lt nuotr. 
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Lietuvių sukurtas galingiausias 
pasaulyje lazeris jau veikia

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų gegužės 22 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Saugesnis, išmanesnis ir... 
tamsesnis ,,Android” 

,,Android Q”   jau pasiekė pir-
muosius vartotojus. Kai kuriuose įren-
giniuose jau galima įdiegti jos beta ver-
siją. Naujoje OS įdiegta beveik 50 nau-
jų galimybių ir pakeitimų užtikri-
nančių geresnę privačių duomenų ap-
saugą.

Mašininiu mokymusi pagrįsta iš-
manaus atsakymo į žinutes sistema
mokysis iš varto-
tojo ir siūlys ge-
riausius reagavi-
mo į gautus pra-
nešimus variantus
bei nuspės gali-
mus jūsų veiks-
mus.

,,Q” turės ir
taip ilgai lauktą
„tamsųjį režimą”.
Tausojančio akis
ir akumuliatorių
juodo fono, kuris
veiktų visuose sistemos puslapiuose,
pageidavo daugybė vartotojų.

Telefonas negirdintiems 

,,Android Q” leidžia realiu laiku
titruoti bet kurio vaizdo šaltinio audio
kanalą. Nesvarbu, ar tai būtų inter-
netu siunčiamas vaizdo turinys, ar
pačių filmuoti vaizdeliai. Kai kuriomis
kalbomis tai veikia net neprisijungus
prie interneto.

Automatiniai titrai padės žiūrėti
vaizdo turinį triukšmingoje aplinkoje.
Tačiau dar svarbiau tai, kad kurtie-
siems ir prastai girdintiems atsiras
daugiau galimybių matyti užrašytą
tekstą.

,,Youtube” ir žemėlapiai
incognito

,,Chrome” jau daugybę metų lei-
džia naršyti internete incognito reži-
mu. Nuo šiol šį režimą turės ir ,,Goog-
le” žemėlapiai bei ,,Youtube”. Nuo šiol
galėsite ieškoti adreso ar naudotis na-
vigacija, o duomenys apie tai nebus
įrašyti į jūsų ,,Google” paskyrą. Toks
režimas pravers ir norint pažiūrėti
kažką sau netipiško ir taip išvengti ne-
pageidaujamų rekomendacijų.

Džiugi žinia laukia ir tų, kurie ne-

nori, kad jų naršymo, programėlių
naudojimo, lankytų vietų duomenys
,,Google” serveriuose būtų saugomi
amžinai. Automatinė duomenų ištry-
nimo funkcija nuo šiol leis nustatyti
laiko limitą, kiek jūsų paskyroje su-
kaupti duomenys gali būti saugomi.

,,Google” lęšis ir
papildyta realybė

Kas nežino, ,,Google Lens” yra
paieškos pagal
vaizdą programė-
lė. Dirbtinio inte-
lekto pagalbinin-
kas, kuris „patei-
kia vizualius atsa-
kymus į vizualius
klausimus”. Ir
šiais metais jis
ženkliai suintelek-
tualėjo. Pavyz-
džiui, nukreipus
telefono kamerą į
restorano meniu,

,,Google Lens” parodo ne tik kokie
patiekalai čia geriausiai vertinami,
bet ir jų nuotraukas bei žmonių ko-
mentarus.

,,Google” paieškos rezultatas nuo
šiol gali būti ir erdvinis papildytos rea-
lybės objektas, kurį galima įkompo-
nuoti į realaus pasaulio vaizdą. Pa-
vyzdžiui internete ieškote baldų, nu-
kreipiate telefono kamerą į savo kam-
barį ir rastų baldų modelius tiesiog
įkomponuojate į norimą vietą.

Pagaliau nebrangūs
,,Pixel” telefonai 

Pristatyti ir naujausi ,,Pixel” iš-
manieji telefonai. Šį kartą tai vidutinės
klasės ,,Pixel 3a” telefonai su plastiko
nugarėlėmis, 4 GB RAM ir 64 GB vi-
dine atmintimi, ,,Snapdragon 670” pro-
cesoriumi ir piršto atspaudo jutikliu
nugarėlėje.

Taip, jie neturi belaidžio įkrovimo
ar kelių galinių kamerų. ,,Pixel 3a” pa-
sižymi puikiais ekranais ir sklandžiu
veikimu. Be to, ,,Google” žada ma-
žiausiai 3 metus operatyviai teikti
jiems visus programų ir saugos at-
naujinimus. Dar svarbiau tai, kad pri-
statytų ,,Pixel 3a” ir ,,Pixel 3a XL” te-
lefonų kainos tikrai nesikandžioja.

inovacijubiuras.tele2.lt

Lazerinių tyrimų centre
Vengrijoje pradėjo veik-
ti lietuvių pagaminta
viena galingiausių pa-
saulyje lazerinių sistemų
SYLOS.

Nors lazeriai
kaip produktas
bendroje Lietu-

vos eksporto rinkoje su-
daro palyginti nedidelę
dalį, tačiau garsina Lie-
tuvą visame pasaulyje
ne mažiau nei krepšinis
ir verčia pasitempti
viso pasaulio mokslą. 

Lazerinė sistema
SYLOS sumontuota
tarptautinio lazerių tyrimų centro
„Extreme Light Infrastructure-Atto-
second Light Pulse Source” (ELI-ALPS)
laboratorijoje Segede. 

Šią sistemą ELI centro užsakymu
sukūrė ir pagamino dvi didžiausios
Lietuvos lazerių gamintojos: „Ekspla”
ir „Light Conversion”. Jos sujungė
savo technologijas ir sukūrė didžiausią
lazerį tarp sparčiausių ir kartu spar-
čiausią lazerį tarp didžiausių lazerių
pasaulyje. Sistema sukuria didelio in-

,,Google” IO 2019: saugus ,,Youtube”,
tamsus ,,Android Q” ir kitos naujovės

tensyvumo ultratrumpus impulsus,
kurių smailinė galia net tūkstantį
kartų didesnė nei galingiausios JAV
atominės elektrinės.

Šie impulsai bus panaudoti atlie-
kant fundamentaliuosius tyrimus, ti-
riant elektronų judėjimo ypatumus
atomuose ir molekulėse. Šis lazeris
gali būti naudojamas ir branduoli-
nėms atliekoms neutralizuoti.

Mano vyriausybė

,,Android Q” pamalonins ir kaina, ir koky-
be.                                      ,,Google” nuotr. 

Lietuvių sukurti lazeriai atitinka pačius aukščiausius kokybės
reikalavimus.                                                                              VŽ nuotr. 

Pastebėjo ne visi: 
„Facebook” tapo kitoks

Pirmą sykį per pastaruosius ke-
lerius metus „Facebook” skyrė
laiko atnaujinti ir didžiausio pa-

saulyje socialinio tinklo programą.
Daugelis pastebėjo ikonėlę, kuri „tapo
ryškesnė ir šviesesnė”, tačiau atnau-
jinimų yra ir pačioje programoje.

„Facebook” naujasis ikonėlės di-
zainas paremtas „iOS 12” gairėmis –
ryškesnės spalvos ir kiek pakeistu
šriftu. Pačioje programoje nuo šiol
bus lengviau pasiekti užsiprenume-
ruotas grupes.

Kai kurie „Apple” vartotojai iko-
nėlės pokyčius išvydo iškart po nau-
jienų pristatymo balandžio 30-ąją, ta-
čiau vartotojai Lietuvoje juos pamatė
tik pastarosiomis dienomis.

Taigi, dabar ,,Facebook”, prista-
tymo metu įvardintas kaip F5 versija,
atrodys šviesiau, ne toks apkrautas,
buvo atsisakyta standartinės tamsiai
mėlynos spalvos. Tuo pačiu ikonėlė
tapo panašia į „Facebook Messenger”
logotipą.

Daugiau dėmesio grupėms,
daugiau dėmesio draugams

M. Zuckerberg pristatymo metu
aiškiai leido suprasti, kad nuo šiol
„Facebook” bus labiau orientuotas į
bendruomenių vystymą – tiek viešų,

tiek ir privačių. Tai reiškia, kad „Gru-
pės” nuo šiol sulauks pagrindinio dė-
mesio: bus bandoma eiti „Telegram”
jau pramintu taku, kurie taip pat idė-
ją iš dalies „pasiskolino” iš jau užda-
romo „Google +” projekto.

Grupes bus lengviau surasti, da-
lyvauti jų veiklose, grupėms netgi bus
išskirtas atskiras aplankas progra-
moje. Kompiuterio versijoje kol kas to
dar nesimato, tačiau telefonuose po-
kyčiai jau turėtų matytis.

Tokių veiksmų ,,Facebook” nu-
sprendė imtis norėdami padėti varto-
tojams vienoje vietoje matyti visus
svarbius ir artimus įvykius, kurie
anksčiau „pasimesdavo” bendrame
naujienų sraute.

Kai kuriose šalyse jau pristatyta
nauja „Facebook” „Secret Crush” funk-
cija, leidžianti atskleisti savo „slaptą
simpatiją” ir užmegzti su tuo žmogumi
artimesnius ryšius.

Pamažu plečiasi ir „Facebook Da-
ting” – pažinčių portalo atitikmens –
pasiūla. Teigiama, kad kol kas pen-
kiose šalyse veikianti paslauga pradės
savo veikimą net 14-oje valstybių, įskai-
tant ir JAV dar iki šių metų pabaigos.

Deja, tačiau Lietuvos kol kas nėra
nei „Facebook Dating”, nei „Secret
Crush” sąrašuose.

Elektronika.lt 

Istorinis balsavimas:  San Francisco valdžia
uždraus veido atpažinimo technologijas

Miestas, kuris
tarsi simboli-
zuoja techno-

loginio progreso galią
ir galimybes, imasi
ryžtingų veiksmų, kad
išsaugotų savo gyven-
tojų laisves ir apgintų
teises. 

Šis draudimas įsi-
galios tik jį pasirašius
merui, tačiau jo šalininkai teigia, kad
taip tikrai nutiks. Jų nuomone, veido
atpažinimo technologijos gali diskri-
minuoti žmones rasiniu, amžiaus ar
kitu pagrindu.

Tokios sekimo technologijos leis-
tų labai greitai identifikuoti asmenis,
kurie, pavyzdžiui, dalyvauja taikia-

me, tačiau prieš
valdžios poziciją
pasisakančiame
proteste. Be to,
gana greitai žmo-
nes galima atskir-
ti ir pagal jų reli-
giją – veidų atpa-
žinimo sistema
gali sekti, pavyz-
džiui, mečetėse be-

silankančius maldininkus.
Kad tokie dalykai gali nutikti,

rodo Kinijos pavyzdys. Kinijos val-
džia taip stebi daugiau kaip milijoną
uigurių. Ši musulmonų mažuma Ki-
nijoje jau ir taip buvo aktyviai perse-
kiojama.

Elektronika.lt

NyDN nuotr. 
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Atkelta iš 1 psl.
1935 m., kai Kaune buvo surengtas Pasaulio lie-

tuvių kongresas, LŽS sukvietė viso pasaulio lietuvių
spaudos atstovų konferenciją. 1940 m. pra džioje są-
jungoje buvo 208 nariai, o tų metų viduryje, Sovietų
Sąjungai okupavus Lietuvą, sąjungos veikla buvo nu-
traukta. 1946 m. Hanau mieste Vo kietijoje, lietuvių pa-
bėgėlių stovykloje vėl buvo įkurta Lietuvių žurnalistų
sąjunga, kuri nuo 1953 m. savo darbą tęsė JAV, New
Yorko mieste. 

1957 m. Lietuvoje buvo įkurta Lietuvos TSR žur-
nalistų sąjunga, veikusi kaip Sovietų Sąjungos žur-
na listų sąjungos padalinys. 1989-aisiais Lietuvos žur-
nalistai išstojo iš šio padalinio ir pradėjo savarankišką
veiklą, o 1990 m. Lietuvos žurnalistų suvažiavime
buvo patvirtinti nauji įstatai, pagal kuriuos LŽS
yra nepriklausoma, nepolitinė demokratinė vi suome-
ninė profesinė organizacija, vienijanti žurnalistus pro-
fesionalus.

Minint LŽS įkūrimo 90-metį, Kau no žurnalistų
namuose susirinko gausus būrys sąjungos narių ir
sve čių. Juos sveikindamas LŽS Kauno apskrities
skyriaus vadovas Vidas Ma  čiulis sakė, kad per tuos
metus buvo daug įvykių, įvairių išbandy mų, ir są-
junga tikrai gyvuos, kol joje bus bent trys žurnalis-
tai. 

Sugiedoję jau prieš 90 metų
žurnalistų himnu tapusią dainą
„Tris die nas, tris naktis”, są-
jungos nariai išklausė jos ilga-
mečio pirmininko Dainiaus
Radzevičiaus sveikinimą. Jis
priminė, nuo ko prasidėjo są-
jungos įkūrimas (tą dokumentą
buvo galima pamatyti visiems).
Pirmininkas pasidžiaugė, kad
žurnalistai dirba profesiona-
liai, kad sulaukta tokio ju bilie-
jaus ir padaryta daug darbų.
D. Radzevičius pristatė ir tris
premijas, kurios labiausiai pa-
sižymėjusiems žurnalistams
buvo įteiktos šventės metu.

V. Kudirkos premija
įteikta 29 kartą 

Vinco Kudirkos premija
buvo tei kiama jau 29 kartą. Tik
vienais me tais nerasta kam ją
įteikti, o iš viso šią premiją yra
gavę 42 žurnalistai, du iš jų – po
mirties. Tai svarbiausia kas-

Buvusiam ,,Draugo” redaktoriui –

P.  Babicko premija

metė LŽS ir Nacionalinės žurnalis tų kūrėjų asocia-
cijos premija, ski riama žurnalistui arba jų kūrybi-
nei grupei už brandžius, humanistines, etines ver-
tybes ir pilietinės-patrioti nės visuomenės ugdymo
prioritetus puoselėjančius bei valstybingumą stip-
rinančius spaudos, radijo, televizijos ar fotožurna-
listikos autorinius darbus už praėjusius metus.

Šiemet darbus vertino dešimties asmenų komi-
sija, vadovaujama žino mos Lietuvos televizijos žur-
nalistės Virginijos Motiejūnienės. Pasak jos, šiemet
daugiausia buvo darbų istori ne tematika, o premi-
ja už 15 laidų te levizijos filmų ciklą, pasakojantį apie
žymius Kauno žmones, vietas, įvykius skirta jų au-
torei Audronei Kos ciuškienei.

Įteikta ir išeivijos žurnalisto
V. Gedgaudo premija

Vytauto Gedgaudo premija ski riama LŽS nariui
už turiniu ir forma išskirtinius spaudos, radijo, te-
levizi jos, interneto ir fotožurnalistikos pub licistinius
darbus už praėjusius metus. Pirmą kartą ši premi-
ja skirta 1997 m. ir tada jos laureatu tapo isto rikas,
dabartinis Lietuvių išeivijos instituto direktorius
profesorius Egi dijus Aleksandravičius.  

V. Gedgaudas (1912–1999) buvo gar sus žurnalis-
tas, nemažai metų dirbęs išeivijoje. 1939–1950 m. jis
gy ve no Paryžiuje, per Antrąjį pasaulinį karą įstojo
į Svetimšalių legioną, ko vojo Afrikoje. 1945–1950 m.
slapyvar džiu Vytautas Arūnas jis rašė politi nes ap-
žvalgas Čikagos lietuvių dienraščiui „Draugas”.
1950-aisiais atvy kęs į JAV, jis Brooklyne dirbo laik-
raštyje „Vienybė”, nuo 1958 m. – Cleve lando laik-
raštyje „Dirva” ir nuo 1968 iki 1991 metų buvo jo re-
daktorius. Atkūrus LŽS, nuo 1991-ųjų buvo jos nariu.
V. Gedgaudas mirė Clevelande, palaidotas Lietuvoje.

Šiemet 22-oji V. Gedgaudo premja skirta šiau-
liečiui žurnalistui Jonui Nekrašiui už 18 straipsnių
ciklus „Iškilieji šiauliečiai” bei „Atkurtos Lietuvos
šimtmečiui” apie Šiaulių knyg rišius, malūnininkus
ir kitus amatininkus, garsius šio krašto žmo nes – ke-
liautojus Antaną Pošką, Pau lių Normantą ir kitus. 

Šį mėnesį Lietuvos žurnalistų namuose Vilniu-
je veikia V. Gedgaudo meninės fotografijos paroda
,,Vienas modelis, viena meilė, vienas gyvenimas”, at-
gimusi po beveik šešių de šimt mečių. Ją iš Jungtinių
Amerikos Valstijų parvežė Vilniaus universiteto
docentė, LŽS Vilniaus skyriaus pir mininkė, V. Ged-
gaudo premijos laureatė dr. Jolanta Mažylė. Šventė-
je dalyvavusi J. Mažylė pasidžiaugė, kad Vilniuje yra
įkurtas Vytauto Gedgaudo bičiulių klubas, kuriam
priklauso jo vardo premijos lauretai, taip pat kelios
dešimtys studentų.  

Šių metų premijos laureatą J. Nekrašių svei-
kindama V. Gedgaudo sesers anūkė architektė, Ma-
žosios Lie tuvos tyrinėtoja Marija Purvinie nė sakė,
kad V. Gedgaudas buvo labai darbštus, įžvalgus ir są-
žiningas žurnalistas. Ji perskaitė savo rašytą iš trauką
apie V. Gedgaudą iš „Mažosios Lietuvos enciklope-
dijos” bei primi nė, kad žurnalisto žmona Stefa Ged-
 gaudienė atkūrė Lietuvoje skautų są jungą.

P. Babickas – Lietuvos radijo 
žurnalistikos pradininkas

Turbūt pats jautriausias šventės akcentas buvo
septintosios P. Babicko vardo premijos įteikimas žur-
nalistui M. Drungai. Ši premija teikiama ra dijo ir te-
levizijos žurnalistui (-ams) už brandžius įvairų žan-
rų radijo ir televizijos žurnalistikos kūrinius, trans-
liuotus per metus laiko. Tarp kan didatų darbams ke-
liamų reikala vi mų – teksto, vaizdo ir garso vienovė
bei meniškumas, gimtosios kalbos tai syklingumas ir
raiškumas, meni nių priemonių išraiškingumas.

Petras Babickas (1903–1991) – Lie tuvos radijo žur-
nalistikos pradinin kas, publicistas, rašytojas, ver-
tėjas, dip lomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, fo-
tografas, garsios lietuvių ak to rės Unės Babickaitės
(Une Baye) bro lis. 1926 m. vasarą jis pradėjo dirb ti
Kauno radiofone, buvo pirmasis radijo pranešėjas,
jo programos vedėjas (direktorius). 

Susidomėjęs menine fotografija, tapo vienu jos
pradininkų Lietuvoje, 1933 m. įkūrė Lietuvos foto-
mėgėjų są jungą, buvo žurnalo „Foto mėgėjas” re-
daktorius. Jis rengė propagandi nius filmus apie
Lietuvą, sukūrė filmus apie M. Jankų, J. Šliūpą, A.
Jakštą-Dambrauską, G. Petkevičaitę, gen. J. Bulotą.
Daug keliavo po pasau lį – Vakarų Europą, Mažąją Azi-
ją, Šiaurės Afriką, Amerikos žemyną, mokėjo aš-

tuonias užsienio kalbas.
Lietuvos okupacijos me-

tais jis gyveno Vokietijoje, Ita-
lijoje, o 1949 m. apsigyveno
Brazilijoje, Rio de Janei re,
kur aktyviai reiškėsi vietos
lietuvių bendruomenėje. 1950–
1965 m. bu vo Lietuvos pasi-
untinybės Brazilijoje sekre-
torius, kultūros skyriaus ve-
dėjas ir spaudos atašė. Nuo
1958 m. per Rio de Janeiro ra-
diją vedė savaitinę valandėlę
portugalų kalba „Lietuvos bal-
sas”.

Paskutiniais gyvenimo
metais P. Babickas vertėsi
ypač sunkiai, gyve no apleis-
toje lūšnoje, kuri po jo mirties
buvo nugriauta. Į tėvynę grįž-
ti jis žadėjo tada, kai „Lietuvos
sienas saugos Lietuvos karei-
viai ir Lietuvos muitinė”. Iki
pat mirties nepriėmė Bra zili-
jos pilietybės. Mirė 1991 m.
rug pjūčio 27 dieną. P. Babicko
palai kus į Lietuvą pargabeno
Kauno mies to savivaldybės ir

P. Babicko premijos laureatas M. Drunga (d.) dėkojo už įvertinimą. Pirmas iš k. – Vidas Mačiulis. 

Istoriniame dokumente – Žurnalistų sąjungos pradžia.                                                A. Vaškevičiaus nuotraukos  
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MANO  VIRTUVĖ

Lietiniai su varškės kremu 
ir braškėmis

Tešlai reikės:
1/2 puodelio miltų
3 kiaušinių
1 šaukšto sviesto
1 šaukšto cukraus
1 puodelio pieno
žiupsnelio druskos
riebalų kepimui

Varškės kremui:
1–2 šaukštų cukraus
1 nepilno puodelio varškės
1 nepilno puodelio Mascarpone
sūrio
nutarkuotos citrinos žievelės ir
citrinos sulčių (pagal skonį)
1/2 puodelio plakamos grietinėlės
šlakelio vanilės ekstrakto
2 puodelių braškių, nuplautų ir
supjaustytų

Dubenyje išmaišyti persijotus
miltus, išplaktus kiaušinius ir tru-
putį šilto pieno. Supilti išlydytą svies-
tą, likusį pieną, įberti žiupsnelį drus-
kos. Išplakti tešlą elektriniu plakik-
liu, kad neliktų gumuliukų. Palikti 30
minučių, kad išbrinktų.

Paruošti kremą. Varškę ir Mas-
carpone ištrinti su cukrumi, įpilti va-
nilės ekstrakto, citrinos sulčių, su-
berti nutarkuotą citrinos žievelę.
Grietinėlę išplakti iki standumo ir at-
sargiai įmaišyti į varškę.

Keptuvę patepti riebalais ir iš-
kepti lietinius. Kiekvieną lietinį ap-
tepti varškės kremu, uždėti su-
pjaustytų braškių ir susukti.

Tinka valgyti su trintomis uo-
gomis, natūraliu jogurtu, medumi ar
šokoladiniu padažu. 

Kapų puošimo diena –
Memorial Day – šiais metais bus minima

Lietuvių Tautinėse kapinėse

Lithuanian National Cemetery

Gegužės 26 d., sekmadienį,

1 val. p. p.

Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai,

šauliai, skautai ir kitos organizacijos.

Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus pasivaikščioti

po šias gražias kapines, aplankyti šeimos narių,

artimųjų, draugų  bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.

Lietuvių Tautinės kapinės

Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue

Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

www.lithnatcemetery.com

Jei pasiilgote varškės…

Varškės apkepas su avietėmis

Reikės:
550 g (1,3 sv)
1 puodelio grietinėlės
3 šaukštų pieno
4 šaukštų manų kruopų
3 šaukštų migdolų miltų
5 kiaušinių
5 šaukštų cukraus
1 prinokusio banano
1 arb. šaukštelio vanilės ekstrakto
2 puodelių aviečių
sviesto ir džiūvėsėlių (kepimo formai
paruošti)

Manų kruopas užpilti grietinėle bei
pienu, išbrinkinti. 

Kiaušinių baltymus atskirti nuo try-
nių. Trynius išplakti su cukrumi ir vanile
iki purios masės. Sutrintą bananą, varš-
kę, išbrinkusias manų kruopas ir migdolų
miltus sudėti į trynių masę, ištrinti iki
vientisumo. 

Baltymus išplakti iki standžių putų ir
dalimis, atsargiai įmaišyti į varškės masę. 

Apkepą patogu kepti silikoninėje for-
moje – neprikimba. Jei naudojate pa-
prastą formą, reikia ištepti ją sviestu ir pa-
barstyti džiūvėsėliais. Orkaitę įkaitinti iki
180 C (350 F). Tešlą pilti į formą dalimis,
sluoksniuojant su avietėmis. Ant viršaus
turi būti uogų sluoksnis. Kepti apie 50–55
minutes. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

LTV filmavimo grupė, parengusi TV fil-
mą apie P. Babicką ,,Sugrįšiu”. 2006 m.
gegužės 25 d. Lietuvos radijo 80-mečio
proga palaikai parvežti iš Brazilijos ir
bir želio 9 d. perlaidoti Petrašiūnų ka-
pi nėse.

Pagerbtas išeivijos 
žurnalistas M. Drunga

Šių metų P. Babicko premijos lau-
reatas M. Drunga gimė DP stovykloje
Vokietijoje, Tiubingeno mieste. 1959 m.
su tėvais persikėlė į JAV,  New Yorką,
vėliau į Čikagą, kur pradėjo lankyti
prof. Vlado Jakubėno privačią forte-
pijono studiją. Mokėsi privačioje ka-
talikiškoje gimnazijoje, 1968-aisiais
baigė Pedagoginį lituanistikos institutą
Čikagoje. 1969 m. University of  Chicago
jam suteikė filosofijos bakalauro laips-
nį. 1969–1972 m. M. Drunga studijavo fi-
losofiją Massachusetts Institute of
Technology (Cambridge, MA), nuo 1981
m. studijavo Pedagoginiame lituanis-
tikos institute.

1967–1977 m. M. Drunga buvo Či-
kagos ir Bostono šeštadieninių lietuvių
mokyklų mokytojas, 1972 m. kartu su
kitais įkūrė radijo programą „Garso
bangos” ir iki 1976 m. anglų kalba ren-
gė kultūrines laidas apie lietuvių lite-
ratūrą, muziką. Už programą apie M.
K. Čiurlionio muziką laimėjo Amst-
rongo premiją.

1975–1976 m. jis buvo „Encyclope-
dia Lituanica” 4–5 tomų vyr. redakto-
riaus pavaduotojas, 1976–1977 metais –
„Lietuvių studentų sąjungos metraš-
čio” vyriausias redaktorius. 1977–1979
m. Jackui Sondeckiui padėjo leisti sa-
vaitraštį „Keleivis”, šiam užsidarius,
1980–1982 m. bendradarbiavo savait-
raštyje „Vienybė”, 1982–1987 m.  dirbo
„Drauge”. 

Nuo 1982 m. jis buvo žurnalo „Li-
tuanus” vienas iš  redaktorių, 1984–1985
m. – JAV lietuvių žurnalo „The Ob-
server” redaktorius. 1980–1990 m. Ame-
rikos lietuvių bibliotekos leidyklos
(Lithuanian Library Press), 1985–1989
m. žurnalo „Baltic Forum” vertėjas.
Nuo 1990 m. – bendrovės „Laisvosios
Europos radijas/Laisvės radijasĺ lie-
tuviškų laidų redaktorius Miunchene,
nuo 1995 m. – Prahoje. Nuo 2004 m.  M.
Drunga yra Vytauto Didžiojo univer-
siteto Išeivijos studijų centro ir Lietu-
vos radijo bendradarbis. 

Jis buvo ir aktyvus visuomeninis
veikėjas – 1960–1989 m. dalyvavo drau-
gijos „Santara-Šviesa” veikloje, buvo
draugijos valdybos narys. 1979–1988
m. JAV Lietuvių Bendruomenės tary-
bos, 1979–1982 m. ir 1985 m. jos prezi-
diumo narys, 1983–1987 m. Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos narys,
Spaudos ir informacijos komisijos pir-
mininkas. 1984–1989 m. Lietuvių Fon-
do tarybos narys. 1980–1990 m. leidyk-

Kaune žurnalistai turi savo namus.

los „Lithuanian Library Press” vertė-
jas. Buvo ir leidinių „Akiračiai”, „Met-
menys”, „Naujasis Židinys-Aidai” ben-
dradarbis. 

„Labai malonu, kad mano darbas
įvertintas šia premija. Anksčiau Lie-
tuvos radijuje kalbėdavau tris kartus
per savaitę, dabar kalbu du kartus ir to
tikrai užtenka. Labai svarbu, kad pre-
miją pirmą kartą gavo lietuvių išeivių
žurnalistas, kuris buvo išeivis du kar-
tus ir yra Lietuvos radijo žurnalistas.
Gimiau Vokietijoje ir Lietuvą pirmą
kartą išvydau 1987 metais, o nuo 2003
metų čia gyvenu, Kaunas yra mano
tėvų miestas. 

Kaunas išeiviams labai svarbus ir

dėl to, kad kai jie turėjo palikti gimti-
nę, šis miestas buvo Lietuvos sostinė.
Tad su radijo klausytojais kiekvieną
kartą atsisveikinu žodžiais ‘Mykolas
Drunga iš Kauno’”, – jaudindamasis
kalbėjo jis ir prisiminė savo darbą
„Laisvosios Europos” radijuje, kai teko
mokyti ne vieną žurnalistą iš Lietuvos.

XXVII Knygos mėgėjų 
draugija tęsia veiklą

Po šių premijų įteikimo dalis žur-
nalistų dar gavo kitų apdovanojimų,
šventė tęsėsi su solistų Liudo Mika-
lausko ir Egidijaus Bavikino atlieka-
momis dainomis, buvo daug prisimi-
nimų ir jaudinančių akimirkų.

Šventėje dalyvavo ir XXVII Knygos
mėgėjų draugijos nariai. Ši draugija ge-
gužę surengė jubiliejinę, 25-ąją tarp-
tautinę Knygos šventę ir išleido leidi-
nį „Laikas gyvena knygose”, kuria-
me pristato draugijos istoriją bei pa-
teikia draugijos narių ekslibrius. Dar
1930 metais Kauno intelektualai: dai-
lėtyrininkas, muziejininkas ir biblio-
filas prof. Paulius Galaunė, karo isto-
rikas, publicistas, knygotyrininkas
pulkininkas  Vytautas Steponaitis,
kultūrologė Marija Mašiotaitė-Urb-
šienė įkūrė šią draugiją, jos branduo-
lį sudarė žymiausi to meto mokslo ir
kultūros veikėjai Mykolas ir Vaclovas
Biržiškos, rašytojai Juozas Tumas
Vaižgantas ir Aleksandras Puida, po-
litikai ir visuomenės veikėjai Mykolas
Šleževičius, Petras Kli mas, Magdalena
Avietėnaitė ir kiti. Jos nariais buvo ke-
turi Vasario 16-osios akto signatarai.

Nuo 2007 metų draugijai vado vau-
 janti Dalia Poškienė džiaugėsi, kad ši
bibliofilinė visuomeninė organizacija,
kurios istorija buvo pradėta ikikarinėje
Lietuvoje, sėkmingai tę sia veiklą, nuo-
lat organizuoja įvairius renginius, lei-
džia knygos mėgėjų metraštį, kurio iš-
ėjo jau šeši tomai ir turi daug suma-
nymų ateičiai. 

Šventėje dalyvavo ir „Draugo” kultūros
prie do bendradarbė Perpetua Dumšienė.
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www.draugas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Vasaros sporto stovykla Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte (Riškus salėje) vyks ge-
gužės 28 – rugpjūčio 16 dienomis, nuo 9 val.
r. iki 5 val. p. p. Kviečiami dalyvauti įvairių
amžiaus grupių  vaikai. Dėl informacijos
skambinkite Aurimui Matulevičiui tel. 630-
999-5312.

� Šeštadienį, birželio 1 d., 9:30 val. r. Šv.
Kazimiero centro koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, bus laikomos Mišios
meldžiant, kad Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta palaimintąja. Šv. Mišias at-
našaus kun. Johnpaul Cafiero OFM. Po Mi-
šių bus vaišės. Visi kviečiami. Daugiau in-
formacijos tel.773-776-1324.

� Gedulo ir vilties dienos minėjimas Port-
lande vyks birželio 14 d., penktadienį, 6–9

val. v.  prie lietuvių koplytstulpio, esančio
Grotto parke. Padainuosime tremtinių dai-
nų, akordeonu akompanuojant Laimai Kaz-
lauskaitei. Medeina Mikalauskaitė atliks
Balio Dvarionio kūrinį smuikui ,,Prie ežerė-
lio”. 7 val. v. Grotto bažnyčioje bus laikomos
Mišios lietuvių kalba. Jas koncelebruos Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos delegatas už-
sienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Ed-
mundas Putrimas ir Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos klebonas Tomas Karanaus-
kas. Giedos Vakarė Marshal, akompanuojant
Dainai Kuzmickienei. Po Mišių – suneštinės
vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus ga-
linčius prisijungti ir pagerbti žuvusiujų trem-
tyje atminimą.

Birželio 15 d. 12 val. p. p.
kviečiame pusryčių su prelatu
Edmundu Putrimu ir kunigu
Tomu Karanausku Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos salėje.
Taip pat žiūrėsime Martyno
Starkaus dokumentinį filmą
„Mulai” – apie tai, kiek kai-
nuoja akimirka beprotybės.
Filme pagrindinis vaidmuo teko
prel. E. Putrimui, kuris, be
savo kasdieninės veiklos, dalį
gyvenimo yra paskyręs už gro-
tų atsidūrusių, daugiausiai Pietų Amerikoje kalinčių kalinių lankymui, rūpesčiui
apleistais ir likimo valiai paliktais žmonėmis. Filmo trukmė – 70 min.  Pra-
šome apie dalyvavimą pranešti iš anksto tel. 360-904-4032. 

Visus maloniai kviečiame į šven-
tines Mišias sekmadienį, birže-
lio 2 d., 11 val. r., kuriose švęsi-
me kun. Jauniaus Kelpšo 25-erių
metų kunigystės jubiliejų. Po šv.
Mišių parapijos salėje – prog-
rama, sveikinimai, pietūs ir pa-
bendravimas. Vietų skaičius ri-
botas, tad prašome užsisakyti
vietas iki gegužės 26 d. 

Skambinti Audrai
tel. 773-776-4600.

Virtinė audrų į Jungtinių Valstijų
centrinę dalį atnešė daugiau nei 30
tornadų, apgadino gyvenamųjų

namų Oklahomoje, Missouri valstijoje
sugriovė žiedinių lenktynių trasos žiū-
rovų tribūną ir sukėlė naujų potvynių
anksčiau vandens užlietose valstijose.  

Pirmiausia audros pirmadienį vė-
lai vakare smogė Didžiųjų Lygumų
pietiniame regione esančioms valsti-
joms ir toliau judėjo šiaurės rytų kryp-
timi. Antradienį jų kelyje buvo Mis-
souri ir kai kurie Illinois bei Arkansas
rajonai, o trečiadienį audros sistema,
pasiekusi Didžiųjų ežerų regioną, su-
silpnėjo. 

Tačiau Nacionalinė  orų tarnyba
įspėjo, kad laukiama dar vienos audros
sistemos: tikėtina, kad ji praslinks per
teritoriją nuo Texas iki Čikagos. Na-
cionalinės vandenyno ir atmosferos
administracijos Audrų prognozavimo
centro meteorologas Patrick Marsh
sakė, jog liudininkai pirmadienį pra-
nešė apie 26 tornadus, o antradienį –
dar apie šešis. Vieno viesulo, siautusio
šalia Talsos, Oklahomoje, skers-
muo buvo 1,6 km, o jo vėjo greitis sie-
kė 217 km per valandą. 

Antradienį paryčiais tornadas ša-
lia Talsos tarptautinio oro uosto su-
žeidė vieną žmogų ir apgadino maž-
daug tuziną namų. Oro uostui žalos ne-
buvo padaryta, tačiau keleiviai sau-
gumo sumetimais maždaug pusvalan-

dį praleido slėptuvėse ir buvo atidėti
keli skrydžiai.   

Pirmadienį vakare Missouri vals-
tijoje audros užklupo stovyklautojus
prie žiedinių lenktynių trasos „Lucas
Oil Speedway”. Buvo sužeisti septyni
žmonės, iš jų keturi buvo nugabenti į
ligoninę.  Smarkiam vėjui sugriovus
centrinę žiūrovų tribūną, teko atšaukti
šį savaitgalį čia turėjusias vykti lenk-
tynes.

Kitas viesulas antradienio popie-
tę užklupo laukinės gyvūnijos parką
Missouri pietuose, netoli Straffordo.
Buvo apgadinti statiniai, tačiau pra-
nešimų apie nukentėjusius žmones ar
gyvūnus negauta.  Čia taip pat apga-
dinta apie pustuzinis  gyvenamųjų
namų, nuo greitkelio buvo nublokštas
vilkikas su priekaba. 

Oklahomos transporto departa-
mentui dėl potvynio teko uždaryti ma-
gistralės ruožą El Reno, maždaug 40 km
į vakarus nuo Oklahomos miesto. Nuo
pirmadienio čia iškrito 13 cm kritulių.
El Reno ir Stillwater, kur įsikūręs Ok-
lahomos valstijos universitetas, gel-
bėjimo tarnybų pagalbos kvietėsi na-
muose įstrigę žmonės. Missouri vals-
tijoje dėl potvynių paskelbta nepa-
prastoji padėtis. Prezidentas Donald
Trump per pavasario potvynius nu-
kentėjusių 13-ką Missouri apygardų pa-
skelbė stichinės nelaimės zona. 

Paruošta pagal BNS ir lrytas.lt 

JAV nusiaubė per 30 tornadų

Nuotrauka iš interneto


