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Kryžių kūrė trys broliai – 8 psl.

Vienintelis būdas įsigyti draugą – tai pačiam būti draugu.      – R. W. Emerson

Lietuvos 100-mečio pokylyje Clevelande –
malonios staigmenos
VIKTORAS STANKUS

Gruodžio 1 d. Clevelande, Lietuvių namų gintarinėje sa-
lėje, vyko iškilmingas Clevelando LB renginys – Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio šventei skir-

tas pokylis-vakaronė. Ypatinga šios šventės viešnia – LR gar-
bės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, kuri Lietuvos Ne-
priklausomybės 100-mečio proga Lietuvoje už nuopelnus
Lietuvai buvo išrinkta į pasižymėjusių pasaulyje lietuvių mo-
terų 100-uką.

Gausiai susirinkusius svečius, tarp kurių buvo daug jau-
nų šeimų su vaikais, maloniai nustebino Lietuvių namų klu-
bo pirmininkės Rūtos Degutienės kūrybingai parengta
salė ir scena – kaip kokio puošnaus Las Vegas naktinio klu-
bo. Mariaus Juodišiaus įvairiaspalvis salės apšvietimas kūrė
ypatingą nuotaiką.  – 5 psl. Romas Bublys ir LR garbės gen. konsulė Ingrida Bublienė.

Susirinkusieji džiaugiasi puikia pokylio aplinka. Viktoro Stankaus nuotraukos

Šiemet Vilnius pirmą kartą istorijoje pateko į glo-
balius „Financial Times” investicijų ekspertų pa-
dalinio „fDi Intelligence” rinkimus dėl patrauk-

liausių užsienio investicijoms miestų titulo. Vilnius
buvo įvertintas 7-ąja vieta vidutinio dydžio ateities mies-
tų kategorijoje šalia Ciuricho, Belfasto, Liuksemburgo,
Ženevos, Edinburgo, Aberdyno.

Kas antrus metus skelbiami ,,fDi Intelligence” žur-
nalo reitingai tampa atspirties tašku pasaulio regionų
ir miestų tarpusavio konkurencijoje dėl naujų investi -
cijų. Vilnius užėmė pozicijas visose penkiose vertini-

mo kategorijose. 6-ąją vietą pasauliniame reitinge pel-
nė Vilniaus draugiškumas verslui. Šioje kategorijoje
Lietuvos sostinė pralenkė Liuksemburgą bei rikiavo-
si po Belfasto, Aberdyno, Edinburgo, Ciuricho ir Že-
nevos. Susisiekimo infrastruktūros ir ryšių kategori-
joje „fDi Intellingence” ekspertų komanda Vilniui
sky rė 7-tą vietą. Lietuvos sostinė užėmė antrą vietą pa-
saulio miestų dešimtuke vertinant kaštų efektyvu-
mą. Vilnius taip pat pateko į pasaulio miestų dešimtuką
vertinant ekonominį potencialą bei žmogiškuosius iš-
teklius ir gyvenimo kokybę. – 11psl.

Istorinis Vilniaus šuolis – į pirmaujančių gretas

Irmanto Gelūno nuotr.
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JUOZAS KAPAČINSKAS

Lietuvių Fondas (LF), išvaręs gilią vagą lietuviškos
kultūros ir lietuvybės išlaikymo srityje, yra ir lie-
ka didžiuliu finansiniu varikliu lietuviškai veiklai.

Sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje be
LF paramos. Šiandien  galime pasidžiaugti pastarų-
jų metų LF suklestėjimu. LF kasmet augo aukotojų,
vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų
dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti,
kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kul-
tūrą, papročius, tradicijas. Fondo įkūrėjai tik svajojo
įkurti milijoninį fondą. Jų svajonės išsipildė su kau-
pu – per LF gyvavimo metus lietuvybei skirta per 21
mln. dolerių. 2018-ieji – Lietuvos Valstybės atkūrimo
šimtmečio metai – buvo reikšmingi ir LF.

2018 m. Lietuvių Fondas įvairių projektų para-
mai ir studentų stipendijoms paskyrė rekordinę –
1,101,156 dol. – sumą. 

LF veikia ir skirsto lėšas laikydamasis JAV
Section 501(c) (3) of  the Internal Revenue Code pa-
ragrafo ir vadovaudamasis paramos ir stipendijų pir-
menybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF di-
rektorių tarybos.

LF skirtą sumą skirsto Pelno skirstymo komisija
(PSK), kurią sudaro LF ir JAV Lietuvių  Bendruo-
menės atstovai. Šios komisijos pirmininkas – Juozas
Kapačinskas. Šiemet PSK posėdžiai vyko gegužės
19–20 dienomis (I skirstymas) ir spalio 20 dieną (II
skirstymas).

Pirmojo skirstymo metu PSK nariai, išnagrinėję
gautus 146 prašymus, paremti nutarė 104 projektus.
Antrajam skirstymui buvo paduoti 37 prašymai pa-
ramai, 17 iš jų buvo patenkinti.

Iš viso 2018 metais PSK gavo 183 paramos pra-
šymus, o bendra prašymų suma buvo 2,854,177 dol.
121 projekto paramai buvo skirta 779.259 dol. 

Dar 13,608 dol. projektų paramai skiriama iš LF
vardinių fondų. Šių lėšų paskirstymo PSK nesvars-

to. Pagal vardinių fondų steigėjų nurodymus para-
ma išmokama tiesiogiai tiek JAV veikiančių orga-
nizacijų, tiek Lietuvoje vykdomiems projektams.

Iš viso 2018 m. projektams paremti   skirta
792,867 dol.

Organizacijoms skirta:

JAV Lietuvių Bendruomenei – 398,473 dol.
Kitoms JAV organizacijoms – 328,943 dol. 
Lietuvos organizacijoms  – 32,302 dol.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – 21,000 dol.
Kitų kraštų išeivijos organizacijoms – 12,149 dol.

Projektų paramai pagal 
veiklos kategorijas skirta:

Švietimo veiklai – 185,298 dol.
Kultūrinei veiklai – 134,794 dol.
Lietuviškų centrų infrastruktūros 
gerinimui – 126,000 dol.
Jaunimo veiklai – 103,186 dol.
Stovyklaviečių infrastruktūrai erinimui – 80,000 dol.
Visuomeninei veiklai – 55,289 dol.
Žiniasklaidai – 51,000 dol.
Archyvams – 48,300 dol.
Knygų leidybai – 9,000 dol. 

Projektai, 2018 m. 
gavę didžiausią paramą:

150,000 dol. – JAV lituanistinės mokyklos
75,000 dol. – JAV LB Kultūros tarybos projektai
60,000 dol. – Pasaulio lietuvių centras Lemont, IL
50,500 dol. – Lituanistinio tyrimo ir studijų centro
projektams, Chicago, IL
40,000 dol. – Dainavos stovyklos infrastruktūros pa-
gerinimui, Manchester, MI

36,000 dol. – Lietuvių išeivijos studentų stažuotei
(LISS) ir programai „Gimnazistai Lietuvai”
31,700 dol. – JAV LB Švietimo tarybos projektai
30,000 dol. – Jaunimo centras, Chicago, IL
24,000 dol. – laikraštis ,,Draugas”,  Chicago, IL
20,000 dol. – Neringos stovyklos infrastruktūros pa-
gerinimui, Brattleboro, VT
20,000 dol. – Rako stovyklos infrastruktūros page-
rinimui, Custer, MI
20,000 dol. – Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tauti-
nių šokių šventė-2020, Philadelphia, PA
20,000 dol. – Baltijos šalių šimtmečio šventė, Boston,
MA
10,000 dol. – Lietuvių skautų X tautinė stovykla Šiau-
rės Amerikoje

Lapkričio 17 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL) vyko PSK Stipendijų pakomisės posėdis (pir-
mininkė – Milda Davis). Jos nariai išnagrinėjo 135

prašymus stipendijoms gauti.  PSK Stipendijų pa-
komisės nariai patenkino 111 studentų prašymus. Sti-
pendijoms skirta 278,215 dol. 2018 metais LF sti-
pendijas gavo 89 JAV, 12 Lietuvos, 3 Jungtinės Kara-
lystės, 3 Šveicarijos, po vieną Italijos, Kanados,
Prancūzijos ir Švedijos universitetuose studijuo-
jantys jaunuoliai.

Dar 30,074 dol. stipendijoms skirta tiesiogiai iš
LF vardinių fondų pagal jų steigėjų nurodymus. Kan-
didatus šioms stipendijoms atrenka Lietuvos aukš-
tosios mokyklos. 2018 metais studentų stipendijoms
iš viso skirta 308,289 dol. 

Š. m. gruodžio 4 d. vykusiame LF tarybos posė-
dyje buvo patvirtinti Pelno skirstymo komisijos ir
PSK Stipendijų pakomisės sprendimai. 

Daugiau informacijos apie LF paramą ir sti-
pendijas rasite LF leidinyje „Liepsna”.

Juozas Kapačinskas – PSK pirmininkas.

Lietuvių Fondo parama lietuvybei

2018 m. lapkričio 17 d. PSK Stipendijų pakomisės posėdis. LF PSK Stipendijų pakomisės
nariai  (iš kairės): Ieva Dilytė, Rita Bieliauskas, Lilija Gelažis, Milda Davis (pirmininkė), Ali-
na Akulič, Alda Polikaitis, Loreta Sadauskas ir Gabrielė Bieliauskaitė.

2018 m. spalio 20 d. 2-ojo etapo Pelno skirstymo komisijos posėdis. Iš kairės: Virgus Vo-
lertas, Janina Udrienė, Arvydas Tamulis, Laura Garnytė, Vytautas Narutis, Ina Stankevi-
čienė, Dalius F. Vasys ir Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas).    LF archyvo nuotraukos



renciją „Vaikų ir jaunimo komunistinio auklėjimo
problemos įgyvendinant TSKP XXVII suvažiavimo nu-
tarimus”. Juk dešimtys žmonių turėjo rengtis tai bu-
taforinei konferencijai, kurti beprasmiškus planus ir
kalbas, kiti dešimtys kelias dienas klausyti, vaizduo-
ti diskusijas ir ploti sveikinantiems partiniams va-
dams, paskui priimti rezoliucijas, smerkiančias Ame-
riką ir kapitalizmą, NATO. 

Tiems, kurie sako, kad prie ruso buvo geriau, pa-
cituosiu keliems metams iki Lietuvos nepriklauso-
mybės likus rašytą skaitytojos Jūratės Ragaišienės
laišką „Tarybinės moters” žurnalui: „Norėčiau pasi-
dalinti mintimis kiekvienai šeimai aktualia tema. Tua-
letinio popieriaus parduotuvėse būna labai retai.
Kuo mes galėtume prisidėti, kad popieriaus pramonė
pagamintų tiek, kad užtektų visiems? Man atrodo, kad
už surinktą makulatūrą būtų galima įsigyti tualetinio
popieriaus (už taloną arba iškart mainais, kaip pato-
giau prekybininkams). Tuomet makulatūrą rinkti
įprastų kiekviena šeima. O dabar daug jos išmetama
į šiukšlyną. Taip prarandame daug žaliavos popieriaus
pramonei”. Ir tas laiškelis, paskelbtas viešai, irgi yra
išskirtinis, nes skųstis sovietiniu gyvenimu buvo
negalima. Galima buvo piktintis kaimynu girtuokliu
ar pardavėja, kuri sukčiauja ir kokios nors gėrybės tau
atsveria pareguliavusi svarstykles savo naudai. Mat
prie socializmo žmonių gyvenimas buvo „labai geras”,
ne taip „kaip Amerikoje”. Neseniai per vieną TV vyko
diskusija, kur buvusi pardavėja sakė, kad lentynos lūžo

nuo dešrų, o jos klausantis juokas ėmė –
matyt, ta dešra buvo po jos prekystaliu ir,
žinoma, ne tikra, o vadinama „šlapian-
ka”, padaryta iš paspalvinto krakmolo. V.
Landsbergis toje diskusijoje sakė, kad ir
jis prisimena lūžtančias lentynas, bet jos
lūžo nuo karvių kojų ir tešmenų. Tokias
lentynas prisimename ir mes.

„Aš mačiau Ameriką”

Šiandien kaip kokį anekdotą skaitau savo ra-
jono sovietų laikais leistą laikraštį „Auksinė
varpa”, kuriame mokytoja iš Linkuvos rašo apie
savo kelionę į Ameriką pas giminaičius „pažan-
giečius”, kurie jai skundžiasi, kad Amerikoje dar-
bas labai įtemptas, tai „kova už būvį, už duonos
kąsnį. Tik atkaklumo ir fizinės stiprybės dėka ga-
lėjai įsigyti teisę gyventi”. Keliautoja toliau
rašo: „Kultūrinėms reikmėms ne kiekvienas
amerikietis gali skirti dalį savo pragyvenimo pa-
jamų – bilietai į koncertus, spektaklius labai bran-
gūs”; „toli gražu ne kiekvienas amerikietis gali
pasižiūrėti norimą televizijos programą. Juk už
kiekvieną kanalą – atskiri, labai solidūs mokes-
čiai”.  „Žinoma, buržuazinė propaganda stengiasi
padaryti viską, kad tik lietuviai išeiviai nesuži-
notų teisybės apie tarybinę Lietuvą... Sunku
buvo Binghamtono lietuviams išaiškinti, kad mū-
suose veikia normalios bažnyčios; jie seniai įsi-
tikinę, kad iš visų bažnyčių padaryti ateizmo mu-
ziejai, kad religija prievarta užgniaužta ir pa-
naikinta”... – toks akiplėšiškas melas mus lydė-
jo kiekviename žingsnyje. Maitinomės atliekomis
nuo sovietinių ponų stalo, o propagandoje vis tiek
gyvenome geriau negu Amerikoje. „Parvykau į

namus, į Tarybų Lietuvą ir lengviau atsikvėpiau... nėra
nieko brangesnio už socialistinę Tėvynę, branginki-
me ir mylėkime ją!” – baigė savo prisiminimus lietu-
vių kalbos mokytoja, kuriai Nepriklausomybė tik-
riausiai buvo nelaukta ir kurią patenkino tas šlapios
dešros gyvenimas ir primityvi komunistinė propa-
ganda.

Kam prisiminti praeitį?

Prisimenu Kalėdas susikūrus Sąjūdžiui, kai jau
buvo galima per televizorių ir radiją transliuoti ka-
lėdines giesmes. Girdėdama „Tyliąją naktį” negalė-
davau sulaikyti raudos ir drebulio... Kaip dabar su-
prantu, taip sąmonė priimdavo žinią apie atsiverian-
čią geležinę uždangą... Ir reikėjo dar keleto metų, rei-
kėjo dar ir Kovo 11-osios, kol supratau, kad tai realy-
bė, kad atgal jau negrįšime.

O kam  prisiminti  praeitį, kam gadinti kalėdi-
nę  nuotaiką? – sakysite.  Kad  neužsimirštume, jog
ne visada buvo taip, kaip šiandien ir kad laisvė nė-
ra duotybė. Šiandien Kalėdos Lietuvoje yra oficiali
– valstybinė šventė, miestai ir miesteliai konkuruo-
ja, kas pasistatys gražesnę eglę. Bet ne visur yra taip.
Štai broliai ukrainiečiai, su kuriais lageriuose jung-
davosi lietuviai kaliniai, gyvena karo pavojaus są-
lygomis.

Atsiprašau už liūdnus prisiminimus. Linksmų
šv. Kalėdų! Būkit laimingi 2019-aisiais!

Apie Kalėdas įprasta rašyti linksmai,
kaip apie džiaugsmo šventę, bet štai
„Delfi.lt” atspausdino nuotrauką iš
Tauragės muziejaus fondų – jauna
tremtinių šeima Sibire per Kalėdas to-
kiais liūdnais veidais (netgi vaikų,
kuriems paprastai visur gerai, vei-
deliai skausmingai liūdni), kad net šir-
dį pervėrė – taigi mūsų visų toks gy-
venimas buvo Lietuvoje, ne tik Sibire.
Mes visi buvome liūdno veido, ir tai paste-
bėdavo kiekvienas atvykęs iš Vakarų.

Tėvynėje buvome gal labiau pavalgę,
nors ir nuotraukoje tremtiniai dar ne-
atrodo išsekę ir nedėvi maišinės me-

džiagos drabužių. Lietuvis niekada nemi-
rė iš bado, jeigu tik turėjo menkiausių ga-
limybių susikurti sau gyvenimą. Kas kita,
žinoma, lageriuose, kur žmonės buvo lai-
komi už spygliuotų vielų. (Beje, dažnas
autorius tiek Lietuvos, tiek išeivijos ži-
niasklaidoje painioja tremtį su lageriu.
Tremtyje Sibire žmonės (tremiami daž-
niausiai būdavo turtingesni ūkininkai,
mokytojai, kiti iškilesni žmonės) gyvendavo
oficialiai „laisvai”, tik be teisės išvykti iš
tremties vietos; periodiškai turėjo regist-
ruotis NKVD būstinėje; galėjo užveisti lys-
vę daržui, vėliau netgi nusipirkti karvę, ku-
rią ir vietiniai rusai turėjo tik vienas kitas;
pasistatyti namelį, nes gyveno tarp miškų.
O lageris – tai kalėjimas barakuose už
spygliuotų vielų (įkalindavo dažniausiai
partizanus ir jų rėmėjus, kitus, nesusitai-
kiusius su okupacija); į darbą lagerininkai buvo va-
romi lydimi sargybinių su šautuvais ir šunimis,
maitinami lagerio administracijos išėdomis – neva
sriuba, virta iš bulvių, sunaudotų aptarnaujančio per-
sonalo, lupenų ir žuvų atliekų ar pan. Žmogus už su-
šąlusią bulvę, pasiimtą iš jau nukasto bulvių lauko,
buvo šaudomas.)

Kalėdos ir Sibiro lageryje, ir tremtyje prisime-
namos kiekvienoje prisiminimų knygoje, nes tai bū-
davo išskirtinis įvykis, šviesos spindulys tamsos
karalystėje. Tai buvo proga susiburti savųjų būrely-
je, prisiminti laisvės ir gerovės dienas, kurios spin-
dėjo prisiminimuose su ašara aky. Minėtame straips-
nyje Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų mu-
ziejininkė Arneta Juščienė rašo, kad tremtyje Ad-
ventas, galima sakyti, tęsėsi ištisus metus, nes žmo-
nės kiekvieną dieną laukė šviesios vilties ir naujo gy-
venimo pradžios... Kūčios pirmus metus buvo labai
kuklios. Mama užtiesdavo baltą staltiesę, padėdavo
duonos, ir viskas... Kiekviena šeima savo vaišių sta-
lą stengdavosi pasipuošti tuo, kas ką tuo metu turė-
jo. Tėvynės ilgesys spaudė žmonių širdis, o ašaros pa-
čios skruostais riedėjo... Kadangi už darbą gaudavo
duonos korteles, tai moterys šventėms ruošėsi iš anks-
to. Jei tik būdavo galimybė, stengdavosi džiovinti tu-
rėtą duoną. Laimingi buvo tie, kurie iš Lietuvos su sa-
vimi buvo pasiėmę miltų... per Kalėdas susiburdavo
į grupeles, kas turėdavo daugiau vietos, tas ir pri-
imdavo pas save. Vaišes patys susinešdavo... Jei Ka-
lėdos pasitaikydavo paprastą dieną, apie jokią šven-
tę nebuvo galima net pagalvoti. Tremtiniai turėjo kaip
ir įprastą darbo dieną eiti dirbti jiems paskirtus dar-
bus. Tačiau pasitaikydavo ir tokių atvejų, jog pasta-
rieji protestuodavo. Jei brigadininkas varo prie dar-
bo, sėdėdavo ir verkdavo, bet dirbti neidavo...

Nuotrauka – apie visą mūsų gyvenimą

Žinoma, tie, kurie Nepriklausomybės sulaukė jau-
ni, baisiųjų okupacijos metų jau nepatyrė, nors vie-
šasis gyvenimas, kaip liudija sovietinių metų ži-
niasklaida, buvo beprasmiškas, absurdiškas iki pat
Atgimimo. Štai kaip tik šiuo metu tvarkome savo na-
mus kaime, kur antrajame aukšte per šimtą metų su-
kaupta visokios makulatūros. Ir daugiausia – sovie-
tinių laikraščių bei žurnalų. Be retos išimties skai-
tyti juos yra nemalonu, nes tai primena mūsų gyve-
nimo beprasmybę – du trečdalius leidinio ploto už-
imdavo partijos direktyvos, komunistų suvažiavimų
aprašymai. Štai rajoninis laikraštis rašo apie švieti-
mą. (Dabar dalis mūsų mokytojų streikuoja, reika-
laudami didesnės algos, kas anuomet buvo nesuvo-
kiama – reikėjo visą laiką džiūgauti ir dėkoti komu-
nistų partijai bei vyriausybei už suteiktą galimybę
mokytis.) Rajono mokytojai buvo susirinkę į pedagogų
draugijos komunistinio auklėjimo sekcijos konfe-
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Kalėdos liūdnai
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Tremtinių šeimos Sibire Kalėdos.  Tauragės muziejaus nuotr.

Washingtone įvyko JAV,
Šiaurės ir Baltijos šalių
pareigūnų konsultacijos

Gruodžio 13–14 dienomis Washingtone JAV, Šiau-
rės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijų po-
litikos direktoriai dalyvavo Sustiprintos partne-

rystės Šiaurės Europoje iniciatyvos (Enhanced Par-
tnership in Northern Europe, e-PINE) susitikime.

Buvo aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, ga-
limos sankcijos ir veiksmai reaguojant į Rusijos ne-
teisėtus veiksmus Kerčės sąsiauryje, vidutinio nuo-
tolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties pažeidimus.
Derintos pozicijos užšaldytų konfliktų Sakartvele ir Mol-
dovoje, augančios Kinijos įtakos, Artimųjų Rytų regiono
klausimais.

Užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė, am-
basadorė Asta Skaisgirytė pabrėžė transatlantinio ben-
dradarbiavimo svarbą užtikrinant Baltijos, Šiaurės ša-
lis ir JAV jungiančio regiono saugumą. „Šiaurės ir Bal-
tijos regiono saugumui užtikrinti JAV dalyvavimas yra

esminis faktorius”, – teigė A. Skaisgirytė.
E-PINE – tai JAV bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8)

bendradarbiavimas, oficialiai paskelbtas Washingto-
ne 2003 m. Šia iniciatyva siekiama įtvirtinti saugumo
ir stabilumo zoną regione bei panaudoti Šiaurės ir Bal-
tijos valstybių patirtį kaimyninių regionų vystymuisi.

LR ambasados Washingtone inf. ir nuotr. 

Užsienio reikalų ministerijų politikos direktoriai diskusijoje
Mount Vernone.
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T E L K I N I A I

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Spalvotų siuvinėtų paveikslų eks-
pozicija, iškabinta hole, priešais
centrines duris, pasitinka kiek-

vieną, kuris užeina į Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejų. Tai Lietuvoje gyvenan-
čios Utenos krašto tautodailininkės
Valerijos Nagienės kūriniai. 

Paveikslų technika – 
„nupjauta pieva”

Lapkričio 30 dieną muziejuje įvy-
kusio šios parodos atidarymo metu me-
nininkės sūnus Robertas Nagys sakė
norintis, kad mamos darbus pamatytų
kuo daugiau žmonių. Todėl ir atvežė
juos iš Lietuvos į Ameriką. 

Į parodos atidarymą susirinku-
siems svečiams R. Nagys perskaitė
Lietuvoje gyvenančios mamos laišką,
kuriame dėkojama prisidėjusiems prie
parodos organizavimo bei tiems, kurie
atėjo pasižiūrėti paveikslų. 

V. Nagienės kūrinius pristatė ir
renginyje dalyvavęs New Yorke gyve-
nantis Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro visuomeninis patarėjas Viktoras
Sidabras. Jis pasakojo, kad V. Nagienė
pati atrado jai patinkančią siuvinėjimo
techniką, kuri paveikslui suteikia ran-
komis išausto kilimo vaizdą. Šia tech-
nika vilnoniais siūlais išsiuvinėtus
darbus V. Sidabras pavadino „nupjau-
ta pieva”.

Menininkės darbų tematika labai
įvairi: V. Nagienės paveiksluose atsi-
spindi ir žinomų dailininkų darbų in-
terpretacijos, ir iš nežinomų autorių
pasiskolinti siužetai, ir jos pačios nu-
piešti ir išsiuvinėti darbai. Todėl pa-
rodoje esantys paveikslai pasižymi
skirtingais stiliais: kiekvienas dar-
bas vis kitoks ir savaip gražus bei įdo-
mus. Pasakodamas apie dailininkės
darbus, V. Sidabras paminėjo, kad ke-
lis iš jų profesionalūs dailininkai yra
palyginę su garsaus dailininko Marc
Chagall kūriniais: tiek juose ryškių
spalvų ir drąsių jų derinių. 

Įgyvendino jaunystės 
svajonę – kurti

R. Nagys pasakojo, kad apie ma-
mos kūrybą šeima sužinojo gana ne-
tikėtai.  Maždaug prieš 20 metų, jau bū-
dama brandaus amžiaus, V. Nagienė
parodė pirmąjį savo išsiuvinėtą pa-
veikslą – nedidelio formato autoport-
retą, kurį pavadino „Stipri moteris”.
Šis portretas eksponuojamas kartu su
kitais menininkės darbais. 

„Kai mama pradėjo siuvinėti, bu-
vau nuvežęs pas dailininkus parodyti
jos darbų. Jie sakė – puiki spalvų der-
mė, mama turi tą derinimo pojūtį. Pa-
sirodo, kad ji dar paauglė, 16-metė,
buvo išvažiavusi mokytis į Kauno dai-
lės technikumą. Tačiau jos mama, mano
močiutė, susirgo, todėl teko grįžti į kai-
mą jos slaugyti. Gal jos gyvenimo kelias
būtų buvęs kitoks”, – kalbėjo R. Nagys. 

Vėliau, baigusi buhalterijos moks-
lus, visa gyvenimą dirbo buhaltere
Utenoje. Ir tik išėjusi į pensiją ėmėsi
kūrybos – pradėjo siuvinėti. 

R. Nagys pasakojo, kad paveikslų
siuvinėjimas užima nemažai laiko.
Vienam darbui sukurti prireikia kokių
trijų mėnesių, jeigu menininkė siuvi-
nėja po kelias valandas rytais ir va-
karais. Pirmiausiai ant drobės ji  nu-

Savo veiklą pradėjo neseniai patvirtinta JAV Lietuvių
Bendruomenės Krašto valdyba, kuriai vadovauja JAV
LB Tarybos sesijoje Portlande, OR išrinktas Arvydas Ur-

bonavičius. 

Krašto valdybą sudaro šie žmonės: 
vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga, vicepirmininkė

organizaciniams reikalams Živilė Norvilaitė-Petersen, vice-
pirmininkė finansų reikalams Rasa Mitrulevičienė, vicepir-
mininkė specialiems projektams Skirmantė Juodeikytė Phi-
lippone, vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė, vi-
cepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė, vice-
pirmininkas archyvų reikalams Valdas Buožys, vicepirmi-
ninkas sporto reikalams/ŠALFASS atstovas Tomas Mitrule-
vičius, Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista
Bard, Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto, Socialinių
reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, Religinių rei-
kalų tarybos pirmininkas kun. Jaunius Kelpšas, Kultūros rei-
kalų tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, iždininkė Rasa Doo-

ling, informacinių technologijų specialistas Marius Vilemai-
tis, spaudos administratorė Laura Vidžiūnaitė, sekretorė
Rasa Savičiūtė Sprindys. Krašto valdybos pirmininko patarėja
patvirtinta Danguolė Navickienė, patarėju JAV LB įstatų rei-
kalams – Arvydas Barzdukas.

Lapkričio 28 d. vyko pirma naujos komandos telekon-
ferencija, kurios metu buvo aptarti svarbiausi darbai. O jų
laukia tikrai nemažai – šalia gausybės darbų visuomeninėje,
kultūros, švietimo, socialinėje, sporto srityse jau aptaria-
mas pasiruošimas kitąmet Lietuvoje vyksiantiems rinki-
mams ir referendumui dėl pilietybės išlaikymo, planuoja-
mi Pasaulio lietuvių metams skirti renginiai, pradėta
ruoštis 2020 metais Philadelphijoje rengiamai Šiaurės
Amerikos lietuvių tautinių šokių šventei. Kviečiame ir jus
prisijungti prie Lietuvių Bendruomenės, siūlykite idėjas,
ateikite į lietuviškus renginius, prisidėkite prie mus vie-
nijančių darbų. Daugiau informacijos apie JAV LB:
http://lithuanian-american.org/lt/ ir https://www.face-
book.com/JAVLietuviuBendruomene/

JAV LB info

Dalis naujosios Krašto valdybos: vicepirmininkas archyvų reikalams Valdas Buožys, vicepirmininkė finansų reikalams Rasa Mitrulevi-
čienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams Živilė Norvilaitė-Petersen, patarėja Danguolė Navickienė, vykdomoji pirmininkė Aus-
tėja Sruoga, pirmininkas Arvydas Urbonavičius, vicepirmininkė specialiems projektams Skirmantė Juodeikytė Philippone, sekretorė
Rasa Savičiūtė Sprindys, vicepirmininkas sporto reikalams/ŠALFASS atstovas Tomas Mitrulevičius. Ramintos Urbonavičienės nuotr.

Muziejuje – spalvingi siuvinėti paveikslai

Darbą pradėjo naujoji JAV LB Krašto valdyba

piešia būsimo paveikslo piešinį, po to
renka spalvas, dėliodama  spalvotų
siūlų kamuolius. 

Mamos kūriniai – šeimos vertybė

Į parodos atidarymą susirinku-
siems žiūrovams buvo įdomu sužinoti,
ar eksponuojami paveikslai parduo-
dami, kiek jie kainuoja. 

„Šie paveikslai priklauso šeimai.
Mes, keturi broliai, su mamos pritari-
mu esame juos pasidaliję. Jeigu kuris
darbas kam nors labai patinka, gal
mama sutiktų išsiuvinėti dar vieną pa-
našų. Kiek galėtų kainuoti toks darbas
– sunku įvertinti”, – sakė R. Nagys. 

Į klausimą, ar jis pats, mamos
įkvėptas, nepabandė sukurti ko nors
panašaus, muziejaus svečias purto gal-
vą. „Kažkada dainavau. Baigiau tuo-
metinę Juozo Tallat-Kelpšos mokyklą,
buvau priimtas į ‘Lietuvos’ ansamblį”,
– sako R. Nagys. 

1995 metais jis atvyko į Ameriką.
Čia išmoko anglų kalbą, įgijo išsilavi-
nimą. Dabar jau 15 metų dirba parda-
vimų vadybininku didžiausiam pa-
saulyje viešbučių tinklui „Marriott”
priklausančiame „GW Marriott Essex
House”, esančiame New Yorke. 

Gal todėl neatsitiktinai pirmoji V.
Nagienės paveikslų paroda šių metų va-
sarį buvo atidaryta New Yorke, LR ge-
neraliniame konsulate. Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje tautodailinin-
kės darbus galima pamatyti iki  2019
metų vasario pabaigos. Po to V. Nagie-
nės paveikslai bus eksponuojami Was-
hingtone ir Los Angeles.  

Parodos atidarymo dieną (išk.): Viktoras Sidabras, muziejaus direktorė Rita Janz ir Robertas
Nagys.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvykusio renginio akimirka. 
Virginijos Petrauskienės nuotraukos
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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

Atkelta iš 1 psl.

Šventėje liejosi sveikinimai 

Vakaro dalyvius sveikino ir pokylį
atidarė Clevelando apylinkės pirmi-
ninkas Algis Gudėnas. Pristatyti gar-
bės svečiai: konsulai, tarptautinių or-
ganizacijų atstovai, Cleveland Rotary
gubernatorė. Dalyvavo ir svečias iš
Lietuvos – „Oxipit” įmonės steigėjas,
vadybininkas Naglis Ramanauskas. 

Pradėdamas garbės konsulės In-
gridos pagerbimą, pirmininkas A. Gu-
dėnas perskaitė Clevelando mero
Frank Jackson ir JAV senatoriaus Rob
Portman sveikinimus Lietuvai 100-
mečio proga ir taip pat sveikinimą,
skirtą garbės konsulei I. Bublienei.
Prie mikrofono trumpas kalbas pasa-
kė ilgametis lietuvių draugas, Cleve-
lando miesto tarybos narys Michael Po-
lensek ir ,,Exultate” choro vadovė Rita
Kliorienė. Apylinkės valdybos narė
kultūros reikalams Nomeda Vucia-
nienė perskaitė Sigitos Šimkuvienės,
buvusios JAV LB KV pirmininkės, at-
siųstą sveikinimą ir padėką  garbės
konsulei Ingridai už Lietuvių ben-
druomenės darbų rėmimą. Taip pat
įtei kė S. Šimkuvienės dovaną – nese-
niai išleistą knygą ,,History of  Lit-
huania from Medieval Kingdom to
Modern Democracy” (autoriai: Bro-
nius Makauskas, Vytautas Černius).

Aleksandra Kudukis, Clevelando
LB valdybos narė žiniasklaidai, Baltic
American Freedom League (BAFL)
sekretorė ir leidinio redaktorė, tink-
lalapių ILF-International Lithuanian
Federation ir www.iamlietuva.com di-
rektorė, pristatė konsulės I. Bublienės
nuopelnus. Ji buvo pirmoji LR garbės
konsulė JAV, paskirta po to, kai Lietu-
va 1990 m. išsikovojo nepriklausomy-
bę. Cleveland Rotary International at-
stovai, pagerbdami I. Bublienę, už nuo-
pelnus Rotary, paskelbė ją Garbės Ro-
tary prezidente ir įteikė žymenį. Kon-
sulė  yra aktyvi narė tiek verslo, tiek
kitų tarptautinių organizacijų, pati-
kėtinė įvairių organizacijų tarybose
(Board of  Directors), Kent State uni-
versiteto patikėtinė. Ji priklauso Ohio
valstijos Commodores – Ohio guber-
natoriaus patarėja. Jos konsulinė veik-
la plati ir apima ne tik Lietuvos pilie-
čių aptarnavimą trijose JAV valstijose.
I. Bublienė yra ir nuolatinė Lietuvos
įmonių konsultantė.

Konsulės garbei sukūrė šokį

Po pristatymo susirinkusiems
buvo pateikta maloni staigmena – ste-

Lietuvos 100-mečio pokylyje Clevelande...

bėti grakštų „Švyturio” tautinių šokių
ansamblio merginų grupės šokį ,,Gėlių
puokštė”. Šis šokis  buvo sukurtas
konsulės I. Bublienės garbei. ,,Gėlių
puokštės” autorė – ansamblio vadovė
Aušrinė Širvinskienė.

Vakaro koncertinę programą savo
tyru giedojimu papuošė jauna ir ta-
lentinga dainininkė iš Čikagos Agnė
Giedraitytė. Jos balso lyriškas skam-
bėjimas, dainuojant visų mėgstamą
dainą ,,Mū sų dienos kaip šventė”, už-
būrė žiūrovus. Jaunos atlikėjos nuo-
stabų dainavimą nuolat lydėjo plojimai,
o ji vis kvietė žiūrovus jai pritarti ir
kartu dainuoti populiarias dainas. Po
koncerto daugelis mielai pirko A. Gied-
raitytės dainų CD.

Įspūdingą kalbą prie mikrofono
sklandžiai lietuviškai ir angliškai pa-
sakė Šv. Kazimiero parapijos klebo-
nas kun. Juozas Bacevičius (Joseph Ba-
cevice), pasveikinęs konsulę I. Bublie-
nę ir LB valdybą Lietuvos 100-mečio
proga. Sukalbėjęs maldą, jis pakvietė
visus vakarienės. 

Vaizdajuostėje – 
apie bendruomenės veiklą

Pokylio metu scenoje buvo rodo-
mas Lietuvos 100-mečiui Clevelando LB
skirtų darbų fotomontažas. Įspūdingą
vaizdajuostę sukūrė Ingridos ir Romo
Bublių sūnus, fotografas Tauras Bub-
lys. Juostoje užfiksuoti vaizdai iš Va-
sario 16-osios šventės Clevelando mies-
to rotušėje kartu su meru Frank Jack-
son, Vasario 16-osios signatarų pager-

bimas mauzoliejuje, kur ilsisi prezi-
dentas Antanas Smetona, nuostabus
jungtinis Clevelando, Toronto, Mont-
realio tautinių šokių ir chorų spek-
taklis Cleveland State universiteto au-
ditorijoje, tradicinės Vasario16-osios
šventimas kartu su valdžios pareigū-
nais, Vasario 16-oji Lietuvių kultūri-
niuose darželiuose, pagerbiant tautos
patriarchą Basanavičių, Lietuvių die-
nų renginiai, 100 berželių sodinimas
JAV nacionaliniame parke Cuyahoga
Valley National Park netoli Clevelan-
do ir kt. Be abejo, filmą papildys ir šio
vakaro šventė. Vakarą internetiniam
publikavimui filmavo clevelandpeop-
le.com reporterė Debbie Hanson.

Šventės dalyviams pasistiprinus
puikia vakariene, ,,Exultate” choro
vadovė Rita Kliorienė visus  kvietė dai-
nuoti – kaip senovėje. Svečiai dainavo
susikabinę rankomis tokias mylimas
dainas kaip ,,Tave aš pamačiau...”,
,,Žemėj Lietuvos” ir kt., vadovei akom-

panuojant prie pianino, Eugenijui Šil-
galiui – akordeonu.

Po to vyko smagūs šokiai. Gabus
dainininkas, gitaristas, Lietuvių radi-
jo vedėjas Eugenijus Dicevičius savo
smagia muzika ir daina viliojo visus
pajudėti, linksmai pašokti. Akordeonu
jam pritarė E. Šilgalis. 

Bet kas buvo nuostabiausia ir vil-
tingiausia šios mūsų šventės metu –
kad joje dalyvavo jaunos šeimos su vai-
kais. Smagu, kad ir tėvai, ir jų atžalos
taip noriai įsitraukė į šokius grojant
lietuviškai muzikai, kad šventės metu
kalbėjo ir dainavo lietuviškai.

Dr. Viktoras Stankus – Clevelando
LB valdybos garbės narys.

Clevelandpeople.com reporterės Debbie
Hanson reportažas internete: Cleveland-
people.com, Lithuania 100th gala Ingridos
pagerbimas. 

Clevelando LB valdyba su konsule: pirmininkas Algis Gudėnas,  LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Virginija Motiejūnie-
nė, vakaro žvaigždė Agnė Giedraitytė, Darius Tuskenis, dr. Zita Maščinskienė, Nomeda Vucianienė, Sondra Vaicikauskienė.

Klebonas kun. Juozas Bacevičius. Clevelando miesto tarybos narys Michael
Polensek.

,,Švyturio” šokėjos savo šokį skyrė konsulei. Viktoro Stankaus nuotraukos
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RASA KAZLAS 

„Galvoti kuo mažiau apie pasekmes, nes tai, ką suteiks
Kelias, viską atpirks su kaupu. Reikia visą dėmesį su-
telkti į tai ir judėti, nepasiklysti klampiuose svarsty-
muose, kurie dažniausiai ir sugriauna mūsų spren-
dimus”, – tai mintys žmogaus, kuris nuo savo namų
durų Lietuvoje per pusę metų pėsčiomis nuėjo pi-
ligriminį kelią iki Šv. Jokūbo katedros Santjago mies-
te, Ispanijoje. Kino režisierius Vilius Tūras tąsyk apie
tai sukūrė filmą „Sapnuoju, kad einu” ir labai plačiai
dalijosi savo mintimis ir emocijomis, kurias patiria
žmogus, leidęsis į piligriminę kelionę. 

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

Kelias – nepaprasta dovana, 
kai tyloje gali pasikalbėti su savimi 

Aš išėjau į piligriminį kelią, kad apsivalyčiau, praturtėčiau dvasiškai, tyloje galėčiau
pasikalbėti su savo mintimis – sako Violeta Harvey net du kartus ėjusi šv. Jokūbo keliu.

Violeta Harvey į abi piligrimines keliones leidosi viena. Neslepia, kad kartais būdavo
nejauku, bet ėjimo džiaugsmas vis gi nustelbdavo bet kokias baimes.

Violetos rankomis megztos Trispalvės keliavo kartu su ja
Šv. Jokūbo keliu ir vėliau „apsigyveno” ant ąžuolo šakos,
ant uolų.

Garsusis Santiago de Compostelo  piligrimų ke-
lias  veda į Ispanijos šiaurės Santiago mies-
tą, kur pagrindinėje miesto katedroje ilsisi Jė-

zaus Kristaus apaštalo šv. Jokūbo palaikai. Vidu-
ramžių didinga romaninio stiliaus krikščionių
šventovė apipinta legendomis, garsi stebuklingais
įvykiais, kurie leidžia tikėti, kaip katalikams pavyko
išsaugoti Katedrą per krikščionių kryžiaus žygius
prieš arabų islamizuotus maurus. Liudijimai apie
žmones, ėjusius šiuo keliu, pasakoja apie neįkaino-
jamas naujas patirtis, dvasinius išgyvenimus, teigia
apie nenusakomos palaimos būsenas, proto ir sielų
apsivalymą. Todėl kiekvieno žmogaus, nuėjusio Šv.
Jokūbo keliu, istorija yra visada išskirtinė. 

Santiago de Compostelo turi kelis maršrutus ir
skirstomas į Prancūziškąjį, Portugališkąjį ir  Ang-
liškąjį (keltiškąjį) kelius. Portugalijoje gyvenanti lie-
tuvė Violeta Harvey į piligriminį kelią ėjo net du kar-
tus ir rinkosi du pastaruosius maršrutus. 

Didžiosios svajonės išsipildymas

Violeta, Šv. Jokūbo keliu Jūs jau einate nebe pirmą
kartą. Papasakokite trumpai apie tą pirmąjį kartą. Juk buvo
toji pirminė mintis, sumanymas, paskata pakilti, išeiti iš
komforto zonos ir leistis į kelionės nežinomybę?

Mane visuomet traukė bažnyčios, katedros, vie-
nuolynai: jų didingi skliautai skleisdavo kerinčią aurą
ir tyliai saugodavo kažkokią neįmintą paslaptį. Kai
sužinojau apie piligriminį kelią, nebegalėjau nusto-
ti galvojusi apie jį. Tąkart širdyje gimė didžiulė
svajonė, kuri pakylėjo mane nuo Žemės. Skaičiau, do-
mėjausi ir kasdien vis tvirčiau žinojau, kad Šv. Jokūbo
kelias yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Tai buvo
toks stiprus jausmas, jaučiau, kad galėčiau įveikti bet
kokius sunkumus, bet kokią riziką išgyventi ir su di-
džiuliu džiaugsmu ir palaima širdyje pasiekti tikslą.
Kai prasitariau apie tai savo vyrui, didžiulio palai-
kymo nesulaukiau, nes jis dvejojo dėl saugumo pi-
ligriminiame kelyje ir tai visai suprantama. Vieną
dieną vaikščiojant Atlanto pakrante, pastebėjau nu-
einančius žmones, ant nugarų nešančius kuprines su
piligrimus skiriančiomis specialiomis kriauklelėmis.
Likimo pokštas ar ženklas, bet tada sužinojau, kad gy-
vename prie pat piligriminio kelio.  Nuo tada kiek-
vieną piligrimą nulydėdavau ilgesingu žvilgsniu, ty-
liai mintimis apkabindama ir giliai širdyje linkėda-
ma  jam BUEN CAMINO! („einantiems gero kelio”,
–isp. k.) Jaučiausi lyg paukštė, kurios sparnai ne-
pakelia jos aistringam skrydžiui. Daugybė piligrimų
palydėjusi esu žvilgsniu, bet labiausiai įsiminė jau-
na moteris, kuri eidama Šv. Jokūbo keliu, nešėsi kup-
rinę ir stūmė  vaikelio vežimėlį. Šalia ėjo jos  vyras,
kuris buvo netekęs  kojos. „Jei jie gali eiti – galiu ir
aš!” – tada pagalvojau ir apsišarvojusi kantrybe, lau-
kiau lemtingojo momento, kada vyras ištars: „Eik!”
Mano svajonei buvo lemta išsipildyti.  Buvo antroji
2017-ųjų  metų šv. Velykų diena. Keliaudami iš Ispa-
nijos į Portugaliją, susipažinome su kanadiečiu, ku-
ris tuo metu  vyko į Portą, kur turėjo pradėti eiti Por-
tugališkąjį Šv. Jokūbo kelią. Tai buvo antras  jo pi-
ligriminis kelias. Į pirmąjį, Prancūziškąjį jis išsiruošė
po žmonos mirties. Mano vyras labai domėjosi jo pa-
tirtimi, išgyvenimais, o aš, tyliai širdies kamputyje
jaučiau kylantį jaudulį, jog tai bus lemtinga diena.
Ir tikrai, kai grįžome namo, išgirdau: „Ruoškis į savo
svajonių kelią!” Užplūdo nenusakoma galybė jausmų,
širdis šokinėjo iš džiaugsmo, virpulys keliavo kūnu,
o  nuo veido nedingo plati šypsena. Rinkau infor-
maciją, susirašiau būtinų daiktų sąrašą, tuo pačiu no-
rėjau kelyje palikti kažkokį savo tautos ženklą. Gimė
mintis numegzti lietuviškas vėliavėles, po vieną
kiekvienai dienai piligriminiame kelyje. Jos vėliau
apsigyveno ant ąžuolo šakos, pakelėje esančiame pa-
saulio žemėlapyje, ant uolų, kur susituokėme su vyru.

Kiekvienas eina savo Kelią

Kiek žinau, komercializuotas Šv. Jokūbo kelias šian-
dien sutraukia nemažai smalsuolių ir šiaip įvairių entuziastų,
kurie trokšta  ekstremalių pojūčių? Ar šį savo ėjimą Šv. Jo-
kūbo keliu priskirtumėte piligrimystei, ar tai tiesiog noras
patirti naujų įspūdžių, nuotykių?

Išvykau į piligriminį kelią viena, nežinodama ko
tikėtis. Su kuprine ant pečių ir didžiuliu džiugiu  jau-
duliu. Kai atėjau prie Porto katedros įsigyti piligri-
mo paso, pastebėjau, kad jau keletas piligrimų laukia,
kada atsidarys Katedra. Pamažu mūsų gretos didėjo,
linksmų balsų garsas aidėjo. Sutikau daugybę pilig-
rimų iš viso pasaulio. Vieni ėjo tylėdami, su niekuo
nebendraudami, kiti čiauškėdavo, bet visi mes susi-
tikdavome ir vėl nutoldavome, lyg laivai jūroje. Likus
minimaliam 120 km atstumui iki Santiago, Šv. Jokūbo
katedros piligrimų skaičius kelyje sparčiai didėjo, mat
tai yra minimalus atstumas gauti  Kelio antspaudą
piligrimo pase. Yra tokia grupė žmonių, kurie  tuos
antspaudus kolekcionuoja: eina kiekvieno kelio mi-

Piligriminis Santiago de Compostelo kelias tai pirmiau-
siai kelias į save.

nimalų būtina 100 km atstumą, kad tik gautų vadi-
namąją „kompostelą”. Daug buvo tokių piligrimų, ku-
rių kuprinės būdavo tokio dydžio, kad vos talpinda-
vo  kremą nuo saulės, piniginę ir, galbūt dar  šukas,
kitus „piligrimus”  perveždavo autobusas, sustoda-
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mas pakelėje, kad jie galėtų atsižymė-
ti ir gauti reikiamus antspaudus savo
piligriminiuose pasuose. Kai kurie,
nešdamiesi nedideles kuprines, į Kelią
išeina dėl sveikatos: kojų, nugaros
problemų, kitiems tai yra trumpos
atostogos, treti piligrimystę Keliu ren-
kasi dėl gilaus tikėjimo, nemažai tokių,
kurie eina po skaudžių artimųjų ne-
tekčių, o yra ir tokių, kurie į kelionę lei-
džiasi, nes jiems patinka vaikščioti.
Kaip kiekvieno žmogaus gyvenimas
yra skirtingas, taip ir kiekvieno pilig-
riminis kelias skiriasi. Negali nė vieno
smerkti, jį pašiepti ar iš jo pasijuokti,
nes kiekvienas eina savo Kelią su savo
mintimis ir išgyvenimais. 

Aš išėjau į piligriminį kelią, kad
apsivalyčiau, praturtėčiau dvasiškai,
tyloje galėčiau pasikalbėti su savimi. Ir
tikrai abu kartus aš leidausi  į piligri-
minę kelionę.

Ėjote du kartus skirtingu maršrutu. Gal
galėtumėte palyginti abu kelius, kuo jie ski-
riasi?

Pabaigusi pirmąjį piligriminį ke-
lią tvirtai žinojau, jog tai buvo pirmas,
bet tikrai ne paskutinis mano Kelias.
Šiemet neturėjau daug likusio laiko iki
metų pabaigos, tad rinkausi trum-
piausiąjį angliškąjį (arba keltiškąjį) pi-
ligriminį kelią, kurį galima nueiti per
penkias dienas. Kadangi į jį išėjau
lapkričio 3 dieną, savo Kelią paskyriau
Anapilin išėjusiems Tėveliams ir vi-
siems ten besiilsintiems artimiesiems.
Du keliai – du visiškai skirtingi iš-
bandymai. Portugališkas kelias ganė-
tinai ilgesnis, lyginant su angliškuoju,
bet jis lygus ir smagu juo eiti. Angliš-
kasis kelias reikalauja fizinio pasi-
ruošimo, nes bemaž kiekvieną dieną

nantiems pirmą kartą Šv. Jokūbo keliu?
Pirmiausia – patogi avalynė.  Yra

daugybė patarimų, kokius batus mū-
vėti, tačiau būtina atminti, kad kiek-
vienas žmogus yra individualus: kas
tinka vienam, nebūtinai tai tiks kitam.
Antra – gerai apgalvoti kuprinės turi-
nį, nes ją reikės nešti kiekvieną dieną.
Dauguma piligrimų intensyviai ruo-
šiasi kelionei iš anksto, kasdien nuei-
dami po 15–20 km ir nešdami ant pečių
kuprinę. Kai žmonės man sako: neži-
nau, ar man reikia eiti, nes nematau
reikalo, atsakau: neikite. Aš esu tikra,
kad turi jausti pašaukimą išeiti į Kelią.
Tikra ir tuo, kad Kelias nenuvilia nei
vieno: jis ne tik praturtina pažinti-
mis, susitikimais, įdomiais pokalbiais,
bet jis taip pat išvalo žmogaus sielą, su-
teikia jėgų, apdovanoja  dvasinio pa-
kylėjimo džiaugsmu. Šis Kelias turi ste-
buklingą trauką –  kartą išėjęs į pilig-
riminę kelionę ir pasiekęs tikslą, ne-
žinai, kaip sugrįžti į įprastą gyvenimą,
nes mintys sukasi  vėl apie išėjimą į Ke-
lią. Ir aš nesu išimtis. 

susiduriama su gana stačiais kopi-
mais. Portugališkame kelyje nebūtina
turėti su savimi daug vandens ar už-
kandžių, nes barų ir kavinių pakelėse
gausu. Gyventojai ne tik prie namų pa-
lieka dėžutes su vaisiais piligrimams,
bet net ir  einant mišku, galima sutik-
ti žmonių, belaukiančių piligrimų su
kava ir arbata bei užkandžiais. Einant
angliškąjį kelią, būtina turėti su savi-
mi vandens ir maisto, nes galima nu-
eiti 13–15 km ir nerasti jokio baro ar ka-
vinės, kur būtų galima atsigaivinti ir
pailsinti kojas. 

Kelio pabaigoje neįkainojama 
patirtis – akistata su savimi

Piligrimystė – tai pati tikriausia ir at-
viriausia akistata su pačiu savimi. Akista-
ta, kurią kartais nėra lengva pakelti. Jeigu
tik galite dalintis šia patirtimi, tuomet pa-

Piligrimystės liudijimas piligrimo pase. 

sakykite ar įvyko toji svarbi akistata su sa-
vimi Jūsų kelionėje?

Eidama pirmąjį  piligriminį kelią
ir atstumui iki Santiago Katedros ma-
žėjant, dažnai savęs klausdavau: kaip
aš jausiuosi įėjusi į aikštę? Gal tai bus
begalinis džiaugsmas susimaišęs su
liūdesiu, kad kelias baigėsi, gal tai
bus veržlus emocijų fontanas lydimas
palaimos ašarų? Tąkart mes į aikštę
įėjome penkiese, tvirtai susikabinę
rankomis ir darniai žingsniuodami.
Kažkas tyliai niūniavo dainą, kažkas
garsiai dūsavo, bet kiekvieno iš mūsų
džiaugsmas ir palaima buvo beribė.
Nuskubėjome į piligrimams laikomas
šv. Mišias Šv. Jokūbo katedroje. Priė-
mus šv. Komuniją, užvaldė nenusako-
mai stiprus jausmas: nuėjau į kampu-
tį ir išliejau visas paskutines ašaras.
Tada pajutau apsivalymo lengvumo
jausmą, lyg būčiau gimusi iš naujo.
Angliškąjį kelią ėjau viena. Kelyje su-
tikau dar keletą piligrimų, bet kartu
nėjome. Šis kelias su stačiais kilimais
ir nusileidimais. Kai kuriomis dieno-
mis jį apsunkindavo oro sąlygos: stip-
rus vėjas ir pliaupiantis lietus, o pasi-
slėpti nors trumpam nebuvo kur. Lijo
ir vėjas siautėjo iki paskutinės  dienos
Kelyje. Ir mano nuostabai, likus vos
trims kilometrams iki tikslo, tamsūs
debesys staiga pradėjo sklaidytis, vėjas
nurimo, o mano širdis pradėjo stipriau
plakti. Užliejo begalinė džiaugsmo ban-
ga, kad įveikiau blogą orą, kad esu jau
čia pat. Ėjau ir šypsojausi, į dangų vis
iškeldama ėjimo lazdas lyg pergalės
ženklą. Kai pasiekiau Santiago aikštę
parklupau prieš Katedrą ir leidau emo-
cijoms lietis. Buvo taip gera klupėti pa-
skendus savo išgyvenimuose, kad ne-
sinorėjo niekur eiti, o tik būti ten kuo
ilgiau ir mėgautis palaimos jausmu. 

Piligrimo tikslas yra ypatingų Dievo ma-
lonių vietos, tačiau kelias į jas yra piligri-
mystės didžioji prasmė, unikalus susitikimas
su Dievu. Kokių jausenų dar išgyvenote savo
piligriminėse kelionėse? Gal būt patyrėte kaž-
kokių ypatingų Dievo Malonių?

Nežinau ar Kelyje patyriau kaž-
kokių Dievo Malonės ženklų, bet esu
visgi  linkusi tikėti, jog taip. Einant ant-
rąjį, angliškąjį kelią, kurį skyriau
Anapilin išėjusiems artimiesiems, vie-
ną dieną atsidarė širdies prisiminimų
skrynelė ir visi praeities vaizdiniai iš-
kilo į paviršių: jie buvo tokie gyvi, to-
kie aiškūs, kad nejučia pajutau sudrė-
kusius  skruostus. Staiga pakilo stiprus
vėjas, sūkuriu apsisuko  nugairinda-
mas mano veidą ir nuošluostydamas
ašaras. Tai buvo taip staiga, tiesiog aki-
mirkos šuoras, kuris truko vos vieną
minutę.  Ir vėl širdyje tapo  ramu, o aš
negalėjau nesišypsoti. 

Suprasti kokia didžiulė dovana
yra Gyvenimas

Jus keliavote viena? Ar tai yra saugu,
ypač moteriai?

Manęs dažnai klausdavo: ar nebi-
jojai viena eiti? Kaip minėjau, eidama
pirmąjį kelią nebuvau niekada viena,
visuomet netoliese būdavo kitų pilig-
rimų. Antrąjį kelią buvau viena. Taip,
buvo akimirkų, kai apimdavo nejau-
kumo jausmas, ypač, kai reikėdavo
eiti per miškus, o jų gausu angliškame
kelyje. Įtikindavau save, kad viskas bus
gerai, kad turiu žingsniuoti į priekį ir
negalvoti apie tai. Tačiau esu girdėju-
si, jog pasitaiko nemalonių nutikimų
piligrimėms, einančioms vienoms, kai
moterimis norėjo pasinaudoti, bet tai
būna labai labai retai. Labiau reikėtų
iš tiesų saugotis vagišių. Jų, deja, pa-
sitaiko ir tarp piligrimų.

Ką patartumėte ir palinkėtumėte ei-

Abejojantiems savo jėgomis aš lin-
kiu nugalėti savo dvejones ir išdrįsti
leistis į kelionę.  Palinkėčiau kiekvie-
nam pajusti dvasinio pakylėjimo
džiaugsmą, pasinerti į apsivalymo ty-
rumo gelmę, pajusti, kokia didžiulė do-
vana yra Gyvenimas.     

Ir turbūt didžiulė dovana to Gyvenimo
kelyje sutikti žmonės, kurie  juk ne šiaip at-
siranda mūsų akiratyje?

Jie visi lyg paslaptingi angelai.
Norėčiau paminėti prancūzą piligrimą,
kurį sutikau nakvynės namuose pačią
pirmąją savo piligrimystės dieną. Vir-
tuvėlėje sėdėjome keliese ir gurkšno-
jome vyną, o jis tyliai, griežtu veidu
ruošė sau maistą. Pakalbinome, pasi-
ūlėme vyno taurę, bet jis nerodė jokio
noro būti draugiškas ir bendrauti, kaž-
ką tyliai pasakė ispaniškai. Tuomet pa-
kalbinau jį ispaniškai, ir mano nuo-
stabai jis maloniai pradėjo bendrauti.
Tokio keisto žmogaus nebuvau suti-
kusi. Ištįsa paslaptis. Po keturių dienų
mes vėl susitikome kelyje, kituose pilg-
rimų nakvynės namuose.  Tąkart mano
pėdos buvo nusėtos pūslėmis ir aš pir-
mą kartą gyvenime verkiau iš nevilties.
Tada visai rimtai pradėjau dvejoti, ar
pavyks man nueiti iki Santiago mies-
to. Dėkui mano vyrui, kuris siųsdamas
man žinutes įkvėpė drąsos ir labai pa-
laikė morališkai. Būtent tą vakarą
prancūzas bendravo tik su manimi,
davė patarimų, kaip saugoti kojas. Jis
buvo kitoks nei visi, nenorėjo žmonių
minios, norėjo išskirtinai būti vienas.
Jis net nemiegodavo su visais piligri-
mais, o susirasdavo atokesnį kampą,
kad jo niekas netrukdytų. Man tada jis
pasiūlė vakarienę, kurią pats paga-
mino (beje, tai buvo skaniausias pa-
tiekalas anoje piligriminėje kelionėje),
o vėliau prieš eidamas miegoti prane-
šė, kad nuo rytojaus pradeda Žiemos pi-
ligriminį kelią, apie kurį aš būtent
pirmą kartą ir sužinojau iš šio  pa-
slaptingojo prancūzo. Jau dabar ži-
nau, kad kitas mano kelias bus Žiemos
kelias. Tyliai sau daviau priesaiką,
kad būtinai turiu jį nueiti. Jau dabar
laukiu, kada tai įvyks. Mintyse vis
dėkoju paslaptingajam prancūzui už
šią žinią.  Norėčiau paminėti ir dar vie-
ną kelyje sutiktą piligrimą. Tai buvo
švedas. Laukėme eilėje gauti piligri-
miniame pase Kelio antspaudą. Jis iš-
ėjo parūkyti, palikęs kuprinę. Eilei
pajudėjus, norėjau jo kuprinę, per-
nešti  į eilės priekį. O, Dangau, –  ne-
galėjau jos pakelti. Pasirodo, švedas ei-
damas Šv. Jokūbo keliu rinko pakelėje
rastus jam patikusius akmenis! Api-
bendrindama šį atsakymą į jūsų klau-
simą, galiu pasakyti viena, kad kiek-
viena diena Kelyje yra neįkainojama
patirtis, o kiekvienas sutiktas žmo-
gus – gyva istorija. 

Kuo ypatinga ši kelionė, nuo kitų Jūsų
aplankytų Europos vietų vietų?

Ji ypatinga tuo, jog tai piligrimi-
nė kelionė. Į visas vietas nuvyksti juk
kažkokiu transportu, o čia eini lietui
merkiant, vėjui  šėlstant,  saulei kepi-
nant, dulksnai dvelkiant. Piligriminė
kelionė yra su niekuo nesulyginamas
potyris, kurį išgyveni individualiai. 

Tas jausmas, kai pasieki kelionės tikslą ir
kai išgyveni didžiausią piligrimystės ste-
buklą! Violeta Harvey priešais Šv. Jokūbo
katedrą, kurią pasiekė eidama sunkiuoju
angliškuoju keliu.  
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Norėčiau papasakoti nuostabią vieno lietuviško kry-
žiaus atsiradimo istoriją ir pristatyti šio kryžiaus su-
manytoją bei kūrėją.

Idėja įprasminti Lietuvos, kaip valstybės gyvavimo
100 metų sukaktį, pastatant Lietuvos šimtmečio
kryžių, gimė 2017 metais JAV Šiaurės Vakarų Pa-

krantės The Kittitas County Lithuanian (KCL) Club
patriotams, kai šie šventė Lietuvos nepriklausomy-
bės dieną Cle Elum (WA) miestelio smuklėje.

Vienas iš šio susibūrimo dalyvių ir minėtos idė-
jos pagrindinių iniciatorių buvo Vilius Žalpys, buvęs
ilgametis Portland (OR) Vancouver (WA) Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas, kuris iki šiol išsaugo-
jo savo senelės Marijonos Žolpienės, pirmosios emig-
rantų bangos iš Lietuvos atstovės, pasiūtą 100 metų
senumo Lietuvos vėliavą. Marijona Žolpienė visą savo
gyvenimą buvo nenuilstanti lietuvybės JAV išeivijoje
puoselėtoja ir aktyvi veikėja, o jos meilė ir pasiau-
kojimas Lietuvai neišnyko be pėdsako. Šios moters
pradėtą darbą toliau tęsia anūkas Vilius Žalpys, kurį
tikrai galima būtų pavadinti Lietuvos 100-mečio
ambasadoriumi. Ir ne vien už jo indėlį drauge su žmo-
na Luana puoselėjant lietuviškus tautinius šokius ir
liaudies dainas vietos lietuvių bendruomenės ren-
giniuose ir susibūrimuose. Kiekvienas, kas pažįsta
Vilių, pritars, kad jo meilė Lietuvai, kurią jis jaučia
ir puoselėja savo širdyje yra tikra ir nesuvaidinta. Už
savo darbus lietuvybei V. Žalpys šią vasarą buvo pel-
nytai apdovanotas ordinu “Už nuopelnus Lietuvai”
Riterio kryžiumi.

Taigi, buvo nutarta įamžinti garbingą Lietuvos
nepriklausomybės 100-mečio sukaktį, pastatant sti-
lizuotą lietuvišką kryžių, kuris turėtų būti sukurtas,
remiantis lietuviškos kryždirbystės tradicijomis.
Nuspręsta, kad tai būtų Lietuvių klubo dovana Cle
Elum miestui, kurio Laurel Hill Memorial Park ka-
pinėse palaidota apie 50 pirmosios lietuvių emigrantų
bangos atstovų, atvykusių čia ieškoti geresnio gy-
venimo dar  XIX a. pradžioje. Projektas buvo pateiktas
Cle Elum miesto  savivaldybei ir po ilgų diskusijų pa-
galiau patvirtintas 2018 metų balandžio mėnesį.
Kapinių taryba parinko vietą ir tuomet buvo pradėti
konkretūs darbai. 

Kaip  buvo sukurtas kryžius 

Visų pirma reikėjo parinkti kryžiui tinkamą me-
dieną. Vilius Žalpys pradėjo ieškoti tinkamos tvirtos
eglės medienos, tačiau pasitaręs su vyresniuoju
broliu Algirdu, nusprendė rinktis Alaskos geltoną-
jį kedrą – dėl jo ilgaamžiškumo ir atsparumo puvi-
mui bei kenkėjams. Teko išsinuomoti specialų au-
tomobilį ir vykti į gretimą Tacomos (WA) miestą, kur
buvo nupirkti  du 12-kos pėdų ilgio pjautinės kedro
medienos gabalai. Keturių kryžiaus segmentų, arba

Liko nedaug, ir kryžius bus pastatytas. Kryžiaus pastatymo iškilmių  dalyviai.                                                                                                        Giedrės Babarskas nuotraukos

Trys broliai sukūrė Lietuvos 100-mečio kryžų
atšakų sutvirtinimui meistras pasirinko nerūdi-
jančio plieno plokštes, jos kūrinį turėjo sujungti į vie-
ną simbolinį saulės formos apskritimą.

Nusipirkęs dar du kedro medienos gabalus, Vi-
lius Žalpys, padedamas jaunesniojo brolio Gregory,
sutvirtino kryžiaus dalis. Kryžiaus viršutinę ir šo-
ninę dalis meistras nutarė išdrožti pats. Kryžius, žvel-
giant į jį iš fasado pusės, sudėtas tarsi iš trijų dalių,
arba skirtingo dydžio kryžių, kurie Viliaus suma-
nymu turėtų simbolizuoti Kalvarijų kalno kryžius.
Du mažesnius kryžius sumanyta pagaminti iš skir-
tingos medienos, kuri skirtųsi savo atspalviu, tuo
būdu išgaunant stipresnį dekoratyvini efektą. Tam
buvo panaudotas tropinis batu medis. Patobulinus
pirmykšti variantą, keturios pagrindinio kryžiaus
atšakos buvo papuoštos lazeriu   išpjautais nerūdi-
jančio plieno geometriniais motyvais, primenančiais
lietuviškų tautinių juostų audimo raštus. Medinės
kryžiaus dalys buvo impregnuotos tungų aliejumi.

Kadangi kryžius turėjo būti užbaigtas ir pasta-
tytas Vėlinių, arba Mirusiųjų pagerbimo dienos iš-
vakarėse, laiko buvo nedaug. Kas suskaičiuos, kiek
mylių nuvažiuota pirmyn – atgal, o juk atstumas nuo
Vancouverio iki Roslyno arba Cle Elum miestelio –
tikrai nemenkas: netgi važiuojant ,,su vėjeliu” už-
trunka 3,5–4 valandas. Daug ilgų vakarų po darbo pra-
leido Vilius su broliu Gregory, besidarbuodami prie
kryžiaus medinių detalių. Prisidėjo ir brolis Algir-
das, padėdamas išpjauti savo dirbtuvėse metalines
dalis. Buvo netikslinga sumontuoti kryžių iš anks-
to ir tada gabenti į vietą, kadangi tokio dydžio
konstrukciją dėl jos svorio ir didelių  matmenų bū -
tų sunku pervežti. Todėl nuspręsta pervežti atskiras
dalis ir vietoje, Cle Elum miesto kapinėse, jas su-
rinkti. Pagal Viliaus galutinį sumanymą, dar turė-
jo būti pastatyta kryžių juosianti iš vytelių pinta tvo-
relė ir Nukryžiuotasis kryžiaus centre.

Kryžiaus kėlimas 

Ir štai atėjo spalio 27-ji, kai kryžius buvo už-
baigtas ir paruoštas kėlimui. Cle Elum miesto savi-
valdybė parūpino reikiamą specialų transportą, o sa-
vanoriai iš lietuvių Portland/Vancouver, Seattle ir
Kittitas County bendruomenių susirinko į pagalbą.
Nebuvo taip paprasta tokią sunkią konstrukciją iš
karto tiksliai pastatyti į vietą ir reikiamai sutvirtinti.
Bet visų susirinkusiųjų,  ir ypač trijų brolių – Viliaus,
Gregory ir Algirdo – dėka Kryžius pagaliau buvo pa-
keltas ir pastatytas į numatytą vietą! Visi susirin-
kusieji, apimti pakilios nuotaikos,  jį sutiko plojimais
ir džiaugsmo šūksniais. 

Ir stovi dabar Lietuvos nepriklausomybės 100-
mečio kryžius Cle Elum miesto kapinaitėse, tarsi
būtų čia stovėjęs jau 100 metų: taip gražiai jis  pritapo
nepaprastai vaizdingos Šiaurės Vakarų Amerikos
gamtos ir šių kapinaičių fone. Pati gamta tarsi lau-
kė šio momento – oras tą spalio savaitgalį buvo tie-

siog nuostabus: skaisčiai švietė šilta rudenio saulė,
akį džiugino auksaspalviai klevai, raudonavo šer-
mukšniai, kai kur dar stiebėsi į saulę paskutiniai vė-
lyvųjų gėlių žiedai…

O šalia kryžiaus tą dieną stovėjo laimingas ir su-
sijaudinęs Vilius Žalpys, kryžiaus kūrėjas, apsuptas
tautiečių lietuvių, bičiulių ir draugų, kukliai pri-
iminėjantis padėkos žodžius už atliktą nuostabų
darbą. Greta Viliaus – ir patys didžiausi jo pagalbi-
ninkai – broliai Gregory bei Algirdas, be kurių
darbščių rankų ir gerų patarimų kryžius nebūtų taip
greitai ir sėkmingai sukurtas bei pastatytas. Len-
kiame žemai jums galvas, trys broliai, trys Lietuvos
ąžuolai!..

Gražina Kazilienė – Portland (OR)/Vancouver
(WA) Lietuvių Bendruomenės narė.

Vieta kryžiui paruošta.

Nuostabią idėją sumanė ir įgyvendino Vilius Žalpys.
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LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvoje advokatų kontoros ,,Motieka ir Audzevičius”
kvietimu lankėsi LR garbės konsulas JAV, Baltųjų rūmų
patarėjas dr. Jonas Vytautas Prunskis. Lapkričio 22 d. jis
dalyvavo mūsų šalies verslo bendruomenės susitikime,
kur skaitė pranešimą ir pasidalijo savo įžvalgomis dėl šian-
dieninės geopolitinės padėties ir JAV pozicijos Europos
Sąjungos, Lietuvos bei Rusijos atžvilgiu. 

Šis advokatų kontoros ,,Motieka ir Audzevičius”
susitikimas vyksta jau ne pirmą kartą, anks-
čiau prelegentais yra buvę pirmasis atkurtos

nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. V. Lands-

Sekmadienį, 2018 m. gruodžio 2 d., Jon
Platakis ir Svajonė Kerelytė buvo nu-
vykę į Illinois valstijos sostinę, Spring-
field miestą, oficialiai priimti naują
,,National Lithuanian American Hall of
Fame” organizacijos garbės narį – Lai-
mutį ,,Limey” Nargelėną. Garbės nario
kategorija sukurta įvertinant lietuvių kil-
mės asmenis, kurie ypatingu būdu yra
prisidėję prie savo vietinių bendruo-
menių gerovės. Laimutis ,,Limey” Nar-
gelėnas yra antrasis šios organizacijos
garbės narys. Anksčiau garbės nariu
buvo paskelbtas Marijus Gudynas, bu-
vęs Lietuvos Respublikos konsulas Či-
kagoje.  

Priėmimo iškilmės vyko Viduri-
nės Illinois valstijos dalies Ame-
rikos lietuvių klubo suruošto ka-

lėdinio pobūvio metu. Pobūvį vedė
Sandy Bakšys, knygos apie Spring-
field, Illinois, lietuvių istoriją autorė.
Jinai pateikė Laimučio Nargelėno gy-
venimo ir pasiekimų istoriją.  

Laimučio Nargelėno tėvas Anta-
nas Nargelėnas gimė Ukmergėje, o
motina, Jadvyga Snabelytė-Nargelė-
nienė, gimė Rumšiškėse. 1941 m. vo-
kiečių kariuomenei okupuojant Lie-
tuvą, Antanas Nargelėnas pateko į vo-
kiečių nelaisvę. 1944 m., rusams oku-
puojant Lietuvą, Antanui ir Jadvygai
Nargelėnams pavyko pasitraukti į Va-
karus. Jie pateko į tremtinių stovyklą

Watenstedt mieste, Vokietijoje. Ten
gimė jų sūnus Laimutis. Nargelėnų šei-
ma gavo leidimą vykti į Ameriką.  Jie
apsigyveno Illinois valstijoje, George-
town mieste. Čia Laimučio tėvui teko
dirbti fabriko darbuotoju.  

Laimutis Nargelėnas, augdamas
Georgetown mieste, priklausė skau-
tams ir susipažino su vietiniais lietu-
vių kilmės policininkais Walter Lum-
sargis, Leonard Balsis, Vernon Cook ir
John Matulis. Tos pažintys paskatino
Laimutį Nargelėną pasirinkti polici-
ninko profesiją. Dirbdamas Illinois
State Police įstaigoje, jis pasiekė vir-
šininko (Superintendent) laipsnį. Nar-
gelėnas taip pat dirbo Lincoln Land
Community College apsaugos virši-
ninku ir reiškėsi Illinois valstijos po-
licijos departamentų viršininkų drau-
gijoje (Illinois Association of  Chiefs of
Police).  

Lietuvai atkūrus Nepriklausomy -
bę Laimutis Nargelėnas 1991 m. nu-
vyko į Lietuvą, kur talkino Vilniaus ir
Kauno policijos departamentams ir
padėjo ruošti naujus policininkus.
Nargelėnas yra apkeliavęs daugelį pa-
saulio kraštų, skaitydamas paskaitas
ir teikdamas patarimų policijos de-
partamentams įvairiuose kraštuose:
Kinijoje, Mongolijoje, Anglijoje, Korė-
joje, Japonijoje, Kanadoje, Meksikoje,
Peru, Australijoje, Vokietijoje ir Lie-
tuvoje. Jis taipogi yra dirbęs pagalbi-
niu profesoriumi keliuose universite-
tuose,  tarp jų – Illinois universitete

Garbės konsulo susitikimai Lietuvoje

Lietuvos verslo bendruomenės susitikime dr. J. V. Pruns-
kį (k.) kalbina advokatų kontoros ,,Motieka ir Audzevičius”
advokatas Justinas Jarusevičius. 

Organizatorių nuotr. 

Dr. Prunskis susitiko su VU ligoninės Santaros klinikų Intervencinio skausmo gydymo centro vyr. gydytoju A. Vait-
kum ir gydytoja A. Tyliene.

Laimutis Nargelėnas – naujas ,,National Lithuanian
American Hall of Fame” garbės narys

Springfield mieste, Northwestern uni-
versiteto Eismo institute (Traffic Ins-
titute), Southern Illinois universitete
ir University of  North Florida. Nar-
gelėnas buvo Illinois universitetų ap-
saugos administratorių prezidentas
(Illinois Campus Law Enforcement
Administrators) ir Illinois į pensiją iš-
ėjusių policininkų draugijos (Illinois
Retired Police Officers Association)
prezidentas. 

L. Nargelėnas baigė mokslus Illi-
nois universitete, Springfield mieste, ir

JAV federalinės valdžios vidaus ap-
saugos agentūros administracijos ins-
titutą (FBI National Executive Insti-
tute).  Šiuo metu jis tęsia studijas Sout-
hern Illinois universitete, Carbondale
mieste, siekdamas daktaro laipsnio. Jis
taip pat yra bendrovės „Capitol Con-
sulting, Inc.” prezidentas. Ši bendrovė
koordinuoja Illinois valstijos polici-
jos viršininkų draugijos veiklą, siūly-
dama įstatymų leidimą, papildymą.

LAHF inf.

Iškilminga akimirka: L. Nargelėnui (v.) S. Kerelytė ir J. Platakis įteikė ,,National Lithuanian
American Hall of Fame” Garbės nario apdovanojimą. LAHF nuotr.

bergis, ambasadorius V. Ušackas, pirmasis VSD ge-
nerolas M. Laurinkus, Europos Komisijos atstovas
Lietuvoje A. Pranckevičius. Dr. Prunskis yra pir-
masis išeivijos lietuvis, pakviestas būti prelegen-
tu šiame renginyje.

Garbės konsulas apsilankė Užsienio reikalų
ministerijoje, kur susitikęs su Užsienio reikalų mi-
nistru Linu Linkevičiumi ir Užsienio lietuvių de-
partamento direktoriumi Marijumi Gudynu aptarė
Lietuvos ir JAV vidaus bei užsienio politikos įvy-
kius ir perspektyvas. Lapkričio 24 d. dr. Prunskis
dalyvavo Lietuvos kariuomenės 100-mečiui skirtose
Mišiose. Susitikimų su Krašto apsaugos atsakin-
gais pareigūnais  buvo aptarta galimybė prašyti
JAV didinti jų karių skaičių Lietuvoje.

Viešnagės Lietuvoje metu dr. Prunskis lankė-

si Vilniaus universiteto (VU)  ligoninės Santaros
klinikų Intervencinio skausmo gydymo centre, kur
susitiko su šio centro vyresniuoju gydytoju Alf-
redu Vaitkumi ir gydytoja Audre Tyliene. Buvo ap-
tartos įvairios pacientų skausmo gydymo prob-
lemos bei ką tik Sveikatos apsaugos ministro pa-
tvirtintas Skausmo diagnozavimo ir gydymo pa-
slaugų įsakymas. Dr. Prunskis, būdamas kelių
skausmo klinikų Čikagoje vadovas, dėl šio įsa-
kymo priėmimo ne kartą diskutavo su Lietuvos
skausmo specialistais bei Sveikatos apsaugos mi-
nisterjos vadovais.

Pasak Intervencinio skausmo gydymo centro
vyr. gydytojo A. Vaitkaus, tai puikios naujienos Lie-
tuvos medicinos padangėje – šiuo įsaky mu skaus-
mo diagnozavimo ir gydymo paslaugų sritis tam-
pa labiau pripažinta ir žengiamas žingsnis
link skausmo medicinos kaip atskiros medicinos
srities pripažinimo Lietuvoje, tai atitinka pasau-
lines ir Europos šalių tendencijas bei rekomenda-
cijas. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Kariuomenė ginkluojasi modernizuotomis haubicomis
Vilnius (KAM inf) – Lietuvos ka-

riuomenės Generolo Romualdo Gied-
raičio artilerijos batalioną Rukloje pa-
siekė pirmosios dvi iš Vokietijos ka-
riuomenės įsigytos modernizuotos
sunkiosios savaeigės artilerijos siste-
mos haubicos „PzH2000”.

Lietuvai iš viso bus perduota 18
modernizuotų, kovos užduotims vyk-
dyti skirtų haubicų, pagal su Vokietijos
kariuomene 2015 m. sudarytą sutartį. 

Sunkiosios savaeigės artilerijos
sistemoms „PzH2000” modernizacijos
metu atnaujinta visa haubicų valdymo,
mūšio valdymo ir šaudymo programi-
nė įranga.  Iki šiol bataliono galin-
giausia ginkluote buvusios 105 mm.
haubicos galėjo naikinti taikinius maž-
daug 11 km atstumu. Su modernizuo-
tomis haubicomis „PzH2000” bataliono

efektyvios ugnies nuotolis sieks 40 km.
Vokietijos atstovai jau apmokė

mūsų šalies karius, kurie prižiūrės
techniką, taip pat ją naudosiančius ka-
rius – haubicų įgulas ir operacijas
planuojančius karininkus.

Planuojama, kad visos moderni-
zuotos haubicos Lietuvos kariuomenei
bus perduotos iki kitų metų pabaigos. 

Kovos su netikromis naujienomis per rinkimus
Briuselis/Vilnius (Mano vy-

riausybė) – Europos Vadovų Taryba
(EVT) pritarė ES kovos su dezinfor-
macija veiksmų planui ir paragino jį
vykdyti, kad kitąmet vyksiantys Eu-
ropos Parlamento rinkimai būtų lais-
vi, sąžiningi ir saugūs.

EVT susitikime dalyvaujanti Lie-
tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pabrėžė, kad tik veik-
damos kolektyviai ES šalys narės su-
gebės efektyviai kovoti su dezinfor-
macija iš nedraugiškų šalių, todėl Lie-
tuva palaiko šį veiksmų planą.

Komisija ir ES išorės veiksmų
tarnyba pasiūlė Europos lygiu sukur-
ti greitojo reagavimo sistemą, kuri
leistų ES šalims koordinuotai reaguo-

ti į dezinformaciją, dalintis informa-
cija ir užtikrinti spartų atsaką į ken-
kėjišką kišimąsi į demokratinių rin-
kimų procesą. Veiksmų plane numa-
tyta dirbti su socialiniais tinklais, sie-
kiant užkirsti kelią melagingų žinių
plitimui. Taip pat pasiūlytos priemo-
nės visuomenės atsparumui stiprinti.

Pasak prezidentės, Lietuvos su-
kaupta patirtis, telkiant visuomenės, ži-
niasklaidos inciatyvas kovai su dezin-
formacija informaciniuose laukuose,
gali būti naudinga ir kitoms ES šalims.

Kitąmet Lietuvoje vyks net trys
rinkimai: kovą – savivaldybių, gegužę –
prezidento ir Europos Parlamento, to-
dėl kova su melagingų žinių skleidimu
tampa dar svarbesnė.

Tęs bendradarbiavimą su JAV 
Washingtonas/Vilnius (Mano

vyriausybė) – Lietuvos atstovai daly-
vavo Sustiprintos partnerystės Šiaurės
Europoje iniciatyvos (angl., e-PINE) už-
sienio reikalų ministerijų politikos
direktorių susitikime.

JAV, Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8)
politikos direktoriai ir aukšti parei-
gūnai aptarė Rusijos agresiją prieš
Ukrainą, galimas sankcijas ir veiks-
mus reaguojant į neteisėtus veiksmus
Kerčės sąsiauryje, vidutinio nuotolio
branduolinių pajėgų (INF) sutarties pa-
žeidimus, derino pozicijas dėl užšal-
dytų konfliktų Sakartvele ir Moldovo-
je, augančios Kinijos įtakos, Artimųjų
Rytų regiono klausimais.

Užsienio reikalų ministerijos po-
litikos direktorė, ambasadorė Asta
Skaisgirytė pabrėžė transatlantinio
bendradarbiavimo svarbą užtikrinant
Baltijos, Šiaurės šalis ir JAV jungian-

čio regiono saugumą.
„Šiaurės ir Baltijos regiono sau-

gumui užtikrinti JAV dalyvavimas
yra esminis faktorius”, – teigė A.
Skaisgirytė.

Rusijos agresija Ukrainoje, tebe-
sitęsiantys Vidutinio nuotolio bran-
duolinių pajėgų sutarties pažeidimai
tik dar kartą pademonstravo transat-
lantinio bendradarbiavimo svarbą už-
tikrinant griežtą atsaką agresoriui.
Taip pat aptarta sankcijų ir kitų pla-
taus atsako priemonių galimybė Ru-
sijai tęsiant pažeidimus.

E-PINE – tai JAV bei Šiaurės ir
Baltijos šalių bendradarbiavimo me-
chanizmas, oficialiai paskelbtas Was-
hingtone 2003 metais. Šia iniciatyva
siekiama įtvirtinti saugumo ir stabi-
lumo zoną regione bei panaudoti Šiau-
rės ir Baltijos valstybių patirtį kai-
myninių regionų vystymuisi.

Lietuva skyrė lėšų pagalbai Ukrainai
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos užsienio reikalų ministerija sky-
rė 30 tūkst. eurų humanitarinei pa-
galbai Ukrainai, kurie bus pervesti
Jungtinių Tautų (JT) vyriausiojo pa-
bėgėlių reikalų komisaro biurui
(UNHCR).

Konfliktas Rytų Ukrainoje tiesio-
giai paveikė 4,4 mln. žmonių, 3,5 mln.
reikalinga humanitarinė pagalba, 10

334 asmenų žuvo, 24 901 sužeisti.
Lietuvos užsienio reikalų minis-

terija 2018 metais humanitarinei pa-
galbai Ukrainai, Jemenui, Sirijai, So-
maliui, Maliui, Gvatemalai, Palestinos
pabėgėliams, Jungtinių Tautų vy-
riausiojo pabėgėlių reikalų komisaro
biurui ir Jungtinių Tautų centriniam
greitojo reagavimo fondui iš viso jau
skyrė 295 tūkst. eurų.

Iškels Lukiškių kalėjimą 
Vilnius (BNS) – Lukiškių tardymo

izoliatorių–kalėjimą iš Vilniaus mies-
to centro planuojama iškelti iki 2019
metų gruodžio 31 dienos, tai turėtų kai-
nuoti iki 1,5 mln. eurų.

Lukiškėse šiuo metu kalintys nu-

teistieji bus perkelti į Lietuvoje esan-
čius pataisos namus. Šiuo metu kalė-
jime kali 654 kaliniai.

Lukiškių kalėjimo pastatai, kaip ir
planuota anksčiau, bus perduoti Tur-
to bankui. 

Baigėsi Pasaulinė klimato kaitos konferencija 
Katovicai (ELTA, BNS) – Beveik

200 šalių pavyko trumpam pamiršti po-
litinius nesutarimus ir sutarti dėl tai-
syklių, kuriomis remiantis bus ren-
giamas naujas susitarimas dėl klima-
to kaitos. Tuo tarpu kritikai tikina, kad
susitarimas nėra pakankamai ambi-
cingas norint išvengti pavojingų vi-
suotinio atšilimo pasekmių.

„Reuters” praneša, kad po dvi sa-
vaites trukusių derybų Lenkijos mies-
te Katovicuose valstybės susitarė dėl
detalesnių klimato kaitos suvaldymo
gairių parengimo, tęsiant darbus, pra-
dėtus 2015 m. Paryžiaus klimato kaitos
konferencijoje, kurioje iškeltas užda-
vinys sustabdyti visuotinį atšilimą
anksčiau, nei vidutinė pasaulio tem-
peratūra pakils 2 laipsniais Celsijaus,
palyginti su prieš pramonės revoliuciją
užfiksuotais rodikliais.

Šalių vienybė, aiškiai parodyta
Paryžiaus konferencijoje, suskilo, nes

JAV prezidentas Donald Trump siekia
patraukti Jungtines Valstijas – vieną
didžiausių teršėjų pasaulyje – iš susi-
tarimo.

Nepaisant nesutarimų, pavyko
pristatyti 156 puslapių taisyklių do-
kumentą, kuriame apibūdinama, kaip
šalys turės fiksuoti išmetamo CO2
kiekį ir rengti planus sumažinti šilt-
namio dujų išmetimą.

Kai kurios šalys ir žaliųjų organi-
zacijos kritikuoja parengtą dokumen-
tą, teigdamos, kad jis neragina sparčiau
mažinti CO2 išmetimą į atmosferą. 

Mokslininkai sako, kad tarša iki
2030 metų privalo būti itin smarkiai su-
mažinta, o iki 2050-ųjų – sumažėti be-
veik iki nulio, jeigu tebebus siekiama,
kad pasaulio klimato vidutinė tempe-
ratūra iki šio šimtmečio pabaigos pa-
kiltų ne daugiau kaip 1,5 Celsijaus
laipsnio, palyginus su laikotarpiu iki
pramonės revoliucijos.

Įvardijo Baltųjų rūmų administracijos vadovą
Washingtonas (ELTA) – Atsista-

tydinus dabartiniam JAV prezidento ad-
ministracijos vadovui John Kelly, šias
pareigas eis Baltųjų rūmų valdymo ir
biudžeto biuro direktorius Mick Mul-
vaney. Apie J. Kelly pasitraukimą JAV

prezidentas pranešė praėjusią savaitę. 
Žiniasklaida pastaruoju metu mi-

nėjo kelis kandidatus į atsilaisvinan-
tį postą, tarp kurių buvo ir dabartinis
D. Trump patarėjas, jo dukters Ivankos
vyras Jared Kushner.

Pasitrauks vidaus reikalų sekretorius
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pranešė, kad
vidaus reikalų sekretorius Ryan Zin-
ke šių metų gale pasitrauks iš posto.

Šis pareigūnas taps dar vienu
svarbiu pareigūnu, paliksiančiu itin

didele kadrų kaita pasižyminčią D.
Trump administraciją.

Ryan Zinke paliks administraciją
metų gale, po beveik dvejų metų tar-
nybos. Ateinančią savaitę bus pa-
skelbta, kas pakeis R. Zinke.

Ukrainos ortodoksai atsiskyrė nuo Rusijos Bažnyčios
Kijevas (BNS) – Kijeve su-

sirinkęs ortodoksų dvasininkų
sinodas gruodžio 15 dieną įkūrė
suvienytą Ukrainos Ortodoksų
Bažnyčią, nebepavaldžią Rusijai,
paskelbė šalies prezidentas Pet-
ro Porošenka.

„Tai įvyko!” – skambant
katedros varpams valstybės va-
dovas paskelbė miniai žmonių,
laukusių šio sprendimo prie
Šv. Sofijos katedros Kijevo cent-
re.

Kijevo vyriausybė tikisi,
kad šis žingsnis dar labiau su-
mažins Rusijos įtaką šalyje.

„Ši diena pateks į istoriją kaip
šventa diena, kai buvo įkurta autoke-
falinė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia.
Diena, kai pagaliau gavome nepri-
klausomybę nuo Rusijos”, – pridūrė P.
Porošenka.

Naujosios Bažnyčios vadovu buvo
išrinktas metropolitas Epifanijus.

Planuojama, kad per sausio 6-ąją
Konstantinopolio ekumeninis pa-
triarchas Baltramiejus I suteiks met-
ropolitui Epifanijui tomosą (religinį
dekretą) dėl Ukrainos Ortodoksų Baž-

nyčios autokefalijos pripažinimo.
Iš Ukrainoje iki šiol veikusių tri-

jų pagrindinių ortodoksų Bažnyčių
didžiausia yra Maskvos patriarchato
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia
(MP+UOB), likusi pavaldi Maskvai
po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip
pat buvo stambios atsiskyrusios ben-
druomenės: Kijevo patriarchato Uk-
rainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB),
vadovaujama patriarcho Filareto, ir
Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Baž-
nyčia (UAOB), vadovaujama metro-
polito Makarijaus.

Kanadoje rastas didžiausias deimantas
Yellownifas, Kanada (Diena.lt) –

Viename privačiame telkinyje Kana-
dos šiaurės vakaruose buvo rastas di-
džiausias kada nors Šiaurės Amerikoje
iškastas deimantas, sveriantis 552 ka-
ratų (110,4 gramo).

Šis vištos dydžio geltonas bran-
gakmenis yra beveik triskart didesnis
nei ankstesnis Kanadoje aptiktas re-
kordininkas – 1888-aisiais „De Beers”
kasykloje rastas 440 karatų geltonas
deimantas.

Radinys yra juvelyrinės kokybės,

bet nepateikta jokių kitų detalių, pagal
kurias būtų galima spręsti apie bran-
gakmenio vertę.

Gelsvi deimantai paprastai būna
pigesni už tokio paties dydžio bespal-
vius kristalus, bet sodrių spalvų atve-
ju tendencija yra atvirkščia.

Kanadoje rastas geltonasis dei-
mantas yra septintas pagal dydį tarp šį
šimtmetį rastų ir patenka tarp 30 stam-
biausių kada nors rastų deimantų.

Šiuo metu ieškoma juvelyrų, ga-
linčių akmenį suskaldyti ir nušlifuoti.

Pirmosios haubicos „PzH2000“ jau Lietuvoje.
KAM nuotr.

Autokefalinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios įkū-
rimas sutiktas su didžiuliu entuziazmu. 

ELTOS nuotr.
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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 stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.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

We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940-1944
Knygos ,,Manėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas

Redaktorės: 

DALIA STAKĖ ANYSAS
DALIA CIDZIKAITĖ
LAIMA PETRAUSKAS VANDERSTOEP

2014 metais pasirodė knyga ,,Manėm,

kad greit grįšim”.  Joje sutelkta 18 pa-

sikalbėjimų su lietuviais, kurie paliko Lie-

tuvą Antrojo pasaulinio karo metu ir

bėgo į Vakarus, norėdami išvengti rusų

okupacijos ir trėmimo į Sibirą.  Iš 65 už-

rekorduotų pasikalbėjimų, redaktorės

parinko 18, kurie vaizdžiai atskleidžia lie-

tuvių išeivių įvairius pergyvenimus.  Kny-

ga susilaukė didelio pasisekimo tiek iš-

eivijoje, tiek Lietuvoje.   2015 metais redaktorėms už šią knygą Lietu-

vos Krašto apsaugos ministerija paskyrė Patriotų premiją.  

Praeitais metais pasirodė knygos ,,Manėm, kad greit grįšim” angliškas

vertimas, pavadintas ,,We Thought We’d Be Back Soon”.  Įvadose re-

daktorės Dalia Cidzikaitė ir Laima Petrauskas Vanderstoep paaiškina

angliško vertimo atsiradimo aplinkybes.  O redaktorė Dalia Stakė Any-

sas pateikia tų laikų istoriją, paaiškina tremtinių stovyklų atsiradimą.  Kny-

gos angliškas vertimas ypač taikomas išeivijoje gyvenantiems lietuvių

tremtinių vaikams, vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau prieinama.

Tai puiki proga jiems susipažinti su pergyvenimais, kuriuos patyrė jų tė-

veliai, seneliai, proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam karui

besibaigiant.  Tuo pačiu, tai puiki kalėdinė dovana draugams nelietu-

viams, kurie mažai supranta, kaip ir kodėl lietuviai išeiviai bėgo į Vakarus.

Knygą finansavo Lietuvių Fondas, išleido ,, Aukso žuvys” leidykla.  

Knygą ,,We Thought We’d Be Back Soon” 

galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina - 20 dol. 
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis - 9,25 proc.,

persiuntimas paštu - 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Atkelta iš 1 psl.

Vienus metus įvertinamas Europos
miestų potencialas, kitais – miestai ver-
tinami globaliame kontekste. „Tai,
kad Vilnių, vienintelį iš regiono, vieni
svariausių pasaulio ekspertų įvertino
daugelyje kategorijų kaip patrauklų in-
vesticijoms miestą pasaulyje, yra di-
džiulis pasiekimas. Matome istorinį
Vilniaus šuolį ir tai nėra atsitiktinu-
mas – intensyviai dirbame, kad mies-
tas būtų kuo patogesnis čia atvyks-
tantiems užsienio verslininkams bei ta-
lentams, skiriame daug dėmesio stip-
rioms Vilniaus industrijoms, tarp jų
„fintech” (Financial Technologies
trumpinys – red.). Šio ir bendro insti-

tucijų darbo dėka sostinėje kuriasi
žymios pasaulio bendrovės”, – teigia
Vilniaus miesto meras Remigijus Ši-
mašius.

Vilniuje strategiškai daug dėmesio
skiriama „fintech”, IT, lazerinės fizi-
kos, gyvybės mokslų industrijoms.
„Financial Times” priklausantis „fDi
Inteligence” padalinys taip pat šiemet
vertino 112 pasaulio miestų investici-
jų pritraukimo strategiją. Vilnius tapo
vieninteliu miestu, kuris buvo išskir-
tas dėl nuoseklaus darbo vystant „fin-
tech” industriją. Išskirtinai paminėta
Lietuvos sostinė buvo ir dėl ypatingo
dėmesio verslininkų ir talentų iš už-
sienio integracijai.

ELTA inf. 

A † A
ONA GRADINSKIENĖ 

MATEKŪNAITĖ
Mirė 2018 m. gruodžio 16  d., Chi-

cago, IL.
Gimė 1918 m. lapkričio 7 d. Lietu-

voje, Zarasuose.
Gyveno Brighton Parke, Chicago,

IL.
Nuliūdę liko: dukterėčia Virgilija

Remežienė su vyru Evaldu, jų vaikai
Arvydas ir Dainius su žmona Ashley. 

Ona buvo žmona a. a. Jono.
A. a. Ona Gradinskienė buvo akty -

vi Lietuvių Bendruomenės narė. Priklausė BALF’o, ALT’o orga-
nizacijoms, Jaunimo centro mo terų klubui. Ji buvo puiki kondi-
terė – įvairias lietuvių bend ruomenės šventes praturtindavo
savo gamybos skaniais tortais.

A. a. Ona Gradinskienė Matekūnaitė bus pašarvota gruodžio
20 d., ketvirtadienį, 9  val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė-
 ji mo bažnyčioje (2745 West 44th St., Chicago, IL 60632), Brighton
Parke, kurioje 10 val. ryto bus au ko jamos šv. Mišios už jos sielą.
Po šv. Mišių  velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600,
www.petkusfuneralhomes.com

Istorinis Vilniaus šuolis
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� Kalėdinė mugė St. Petersburg Lietuvių klu-
be (4880 46th Ave North, St. Petersburg,
FL 33714) vyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį,
11:30 val. ryto. 1 val. p. p. – pietūs. Kvie-
čiame visus dalyvauti. Tel. 727-525-2924.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-
dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines
giesmes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vai-
kams iki 10 metų – nemokamai. Daugiau in-
formacijos tel. 773-776-4600 (Audra).

� Pranešame, kad visos vietos į 2018 metų
Čikagos ateitininkų Kūčias yra užimtos – bi-
lietų daugiau nėra. Apgailestaujame, kad dėl
ribotos vietos negalime priimti visų norin-
čių. Ši graži tradicinė Kalėdų švenčių aga-
pė įvyks šeštadienį, gruodžio 22 d., 4 val.
p. p. Ateitininkų namuose Lemonte. Dau-
giau informacijos suteiks Ona Daugirdienė

tel. 630-325-3277 (n.), 630-400-1302
(mob.) arba el. paštu: odaugirdas@hot-
mail.com.

� Norinčius drauge švęsti Kūčias maloniai
kviečiame gruodžio 24 d. 6 val. v. rinktis Pa-
saulio lietuvių centro (14911 E. 127th St.,
Lemont, IL) didžiosios salės vakarinėje daly-
je. Registracija vyks iki gruodžio 20 d. misi-
jos raštinėje arba tel. 630-243-1070. Auka
suaugusiems – 25 dol. 

� 2019 m. sausio 3 d.12 val. p. p. David
Geffen Hall, Lincoln Center (10 Lincoln Cen-
ter Plaza, New York, NY 10023) koncertuos
New York Philharmonic, dalyvaujant violon-
čelininkui Gautier Capućon. Orkestrui diriguos
Mirga Gražinytė-Tyla. Programoje – Antonín
Dvořák Concerto for Cello in B minor, Op.104.

www.draugas.org

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Secure Your RETIREMENT FUTURE with a 10% BONUS

Let me show you how with a Guaranteed Income Account for Life.
A Fixed Indexed Annuity can help you with your long term Retirement Goals.

Robert Pastore – Your Personal Broker 
will find the best fit for your needs.
Meetings in office or at your home.
219-712-0488
www.safeIRAsolutions.com

Gabenk geras knygas į namus, nes jų jėga 
lemtingai veikia vaikus ir vaikų vaikus.

Johann Wolfgang von Goethe

Apsilankykite ,,Draugo” knygyne

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL

arba teiraukitės tel. 773-585-9500

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

DRAUGAS
Siunčiu $_________ prenumeratai

Vardas, pavardė  

Adresas

Miestas valstija zip

Tel. el. paštas

Čekį siųskite: DRAUGAS • 4545 W. 63rd St. • Chicago, IL 60629
773-585-9500  •   www.draugas.org


