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Gyvenimas pernelyg didelis, kad galėtų praeiti anksčiau nei mes liaunamės kvėpavę – Erich Maria Remarque

Lietuvių Fondo
parama lietuvybei  

Stipendijų pakomisės posėdyje kalba PSK pirm. Juozas Kapačinskas. LF archyvo nuotr.

2019 m. lėšų paskirstymas projektų paramai ir stipendijoms

Charlestone buriasi lietuviai

Lietuvių Fondas (LF). Tikriausiai nėra JAV Lietu-
vių Bendruomenėje žmogaus, kuris nežinotų šios
organizacijos. Šiandien sunku įsivaizduoti išei-
vijos lietuvių veiklą be LF paramos. Tai didžiulis

finansinis variklis, užtikrinantis ir palaikantis lietuviš-
ką veiklą, padedantis studentams siekti mokslo
aukštumų. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų

įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svar-
bia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti
lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius,
tradicijas. Su kaupu išsipildė Fondo įkūrėjų svajonė
– sukauptas ne tik didelis LF kapitalas, kurio palūkanos
skiriamos paramai ir stipendijoms. 

– 3 psl. 

Ir dar kartą pasitvirtino taisyklė, kad lietuvių yra visur!  Rūtos Elvikytės albumo nuotr.

ANGELĖ KAVAKIENĖ

Charlestonas (South Carolina) – patrauklus miestas,
europiečių įkurtas 1670 metais, ir iki šios dienos
nepraradęs savo žavesio: įspūdinga ir savita ar-

chitektūra, vandenynas, teatrai ir koncertinės salės, šim-
tai meno galerijų, šlovę pelnę restoranai bei kavinės.  

Mes sakome, kad lietuvių Amerikoje rasime visur.
Kol gyvenau Čikagoje, nieko nebuvau girdėjusi apie lie-

tuvius Charlestone ar jo apylinkėse. Ar gyvena lietuvių
Charlestone? Jei taip – kiek? Radau seną informaciją,
kad seniau mieste gyveno 364 lietuviai, jie bendravo,
rinkdavosi, ruošė šventes. JAV Lietuvių Bendruomenėje
(LB) net nesu girdėjusi, kad Charlestono lietuviai būtų
dalyvavę kokioje nors veikloje. Oficiali statistika teigia,
kad kone visuose South Carolina miestuose ir mieste-
liuose gyvena po kelis lietuvius, deja, statistika toli gra-
žu neatitinka tikrovės.      – 4 psl. 

Kūrėjų credo: kurti, augti,
tobulėti – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Turėsime savo rinkiminę 
apygardą – 8 psl.
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LAIŠKAI

MINTYS IŠ PHILADELPHIJOS

Man įsiminė viena žymaus pran-
cūzų rašytojo V. Hugo sentencija: ,,Visi
žmonės eina tais pačiais gyvenimo ke-
liais, bet ne visi vienodai įmina pėdas.”
Monsinjoras Juozas Anderlonis nie-
kada netapo vyskupu, tačiau Amerikos
lietuviams ir mūsų tautai davė kur kas
daugiau, nei keli ar keliolika vyskupų
kartu paėmus. O Algimantas Gečys nie-
kuomet nebuvo išrinktas Lietuvos am-
basadoriumi ar Seimo nariu, tačiau
mūsų mylimai šaliai atnešė turbūt
daugiau nei dauguma ambasadorių
ar seimūnų... 

Abu jie pas Viešpatį iškeliavo tą pa-
čią š. m. gruodžio 6 dieną, ir palaidoti
simboliškai taip pat tą pačią dieną –

gruodžio 14-ąją. Atsisveikinant su a.a.
Juozu Anderloniu ir Algimantu Gečiu
pasižadėjome sau ir tautai tęsti jų dar-
bus. A. Gečys yra ne sykį sakęs, kad lie-
tuviškai veiklai reikia ne trumpalaikės
sėkmės, o ilgų nuotolių ,,bėgikų”, tad
stengsiuos ir toliau, kiek jėgos leis, bė-
gti lietuvybės keliu.

Laurynas Misevičius
Portland, OR

APIE LIETUVIŲ 
BILL CLINTON IR  AL GORE

Artimųjų ir bičiulių mirtys išju-
dina atsiminimus. Išimtimi nebuvo ir
Algimantas Gečys, gruodžio 6 d. per-

žengęs Amžinybės slenkstį. Šia proga
noriu pasidalinti keletu betarpiškų
įvykių,  pirmą kartą mus suvedusių
bene 1957 m. Dainavoje. Tuo metu Al-
gimantas buvo Studentų ateitininkų sa-
jungos (SAS) pirmininkas ir mane pa-
kvietė paskaitai SAS vasaros stovyk-
loje Dainavoje.  Po paskaitos šviesiai
tiesiai, be mandagaus padėkos žodelio,
davė savo įvertinimą – kad mano kal-
boje trūko energijos ir užkrečiančio en-
tuziazmo. Aš su juo sutikau ir dar pri-
dėjau, kad niekas manęs nekviečia
kalbėti dėl mano oratorinių sugebėji-
mų.

Po maždaug keturiasdešimties
metų skambina Algimantas ir kviečia
užimti jo organizuojamoje JAV Lietu-
vių Bendruomenės (LB) Krašto valdy-
boje vicepirmininko organizaciniams
reikalams pareigas.  Reikalas svar-
bus – sutikau. Tik daug vėliau iš jo su-
žinojau, kad, be mano žinios,  aš taip
pat buvau patvirtintas ir vykdomojo vi-
cepirmininko pareigoms. Viena galva,
bet dvi kepurės!

Porą kartų Algimantas kartu su
Juozu Ardžiu, JAV LB valdybos ,,fi-
nansų ministeriu”, lankėsi Čikagoje ir
norėjo pamatyti svarbesnes lietuviškas
įstaigas, tarp jų – ir ,,Draugą”, Lietuvių
Fondą, Amerikos lietuvių tarybą, lie-
tuvių parapijas bei kt. Man, kaip pa-
žįstančiam Čikagą, teko ir šoferiauti.

Ne tik šoferiavau, bet važiuojant buvo
progų išsikalbėti, pasikeisti nuomo-
nėmis. Nebepamenu, ką kritiško pa-
sakiau apie LB struktūrą ar metodus,
bet labai gerai atsimenu Algimanto
reakciją: ,,Mes, lietuviai, Amerikoje,
esame tarsi atskira šalis su savo struk-
tūra ir tvarka. Aš esu kaip Bill Clinton,
o tu kaip Al Gore”. Tai pasakęs švelniai
nusišypsojo.

Trečią kadenciją jam einant JAV
LB Krašto valdybos pirmininko pa-
reigas įsisiūbavo taip vadinamų ant-
rosios ir trečiosios bangų  klausimas.
Nutarėme surengti darbo savaitgalį
ir į jį sukviesti trečiosios bangos at-
stovus, kad jie tarpusavyje galėtų da-
lintis, tartis apie savo  lietuvišką atei-
tį Amerikoje. Aš sutikau imtis tokio sa-
vaitgalio ruošimo su sąlyga, kad į jį ne-
bus kviesti JAV LB tarybos ar valdybos
pareigūnai. Nenorėjau, kad dalyviai
girdėtų dar vieną ,,pamokslą nuo kal-
no”, – siekiau, kad prie lauželio patys
rastų laiko ir noro atvirai ir nuoširdžiai
išsikalbėti. Algimanto paprašiau svei-
kinimo žodžio raštu ir jį gavau. Jam
buvo keista, kad į JAV LB ruošiamą dar-
bo savaitgalį jis nebuvo kviestas. Sa-
vaitgalis buvo visokeriopai sėkmingas. 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Monsinjoras Juozas Anderlonis Algimantas Gečys

Praėjusį savaitgalį pasklidusi žinia
apie skaudžią nelaimę sukrėtė Či-
kagos lietuvius. Penktadienį, gruo-
džio 13-osios vakare viename iš
Crest Hill esančių sunkvežimių re-
monto dirbtuvių mirtinas šūvis
nusinešė jauno mūsų tautiečio gy-
vybę. Be tėčio liko šešiametis jo sū-
nus. Įtariamasis – taip pat lietuvis.
Įvykio aplinkybes tiria policijos
pareigūnai.

Will County policija pranešė
apie tragišką įvykį viena-
me iš pramoninių pastatų

2000 bloke North Raynor Ave.,
Crest Hill, IL.

Gruodžio 13 d., penktadienį,
apie 6:30 val. v. greitosios pagalbos
mašina su šautine žaizda krūti-
nėje į Amita Health Saint Joseph
Medical Center išvežė 31-erių
metų Donatą Brūzgą. Auka ligo-
ninėje mirė. 42-ejų metų Marius

Janužis, anksčiau gyvenęs Boca
Raton, FL, suimtas ir kaltinamas
netyčine žmogžudyste. Policijos
pranešime sakoma, kad ,,Janužis
elgėsi beatodairiškai, laikydamas
užtaisytą 9 mm pistoletą patalpo-
je, kurioje buvo žmonių, ir tai
baigėsi Donato Brūzgos mirtimi”.

Policijos teigimu, M. Janužis
pažinojo savo auką. Tarpusavyje
buvo pažįstami ir visi įvykio liu-
dininkai. Tą vakarą susirinkę jie
gėrė alkoholį ir bendravo. Minė-
tame Crest Hill bloke, kuris yra ša-
lia kito Čikagos priemiesčio Lock-
port, susitelkę mašinų, daugiausia
sunkaus transporto garažai ir re-
monto dirbtuvės. Policijos duo-
menimis, abu vyrai ten dirbo. 

M. Janužis buvo išvežtas į
Will County kalėjimą šeštadienį
paryčiais, apie 4:45 val. r. Jam nu-
statytas 500 000 dol. paleidimo į
laisvę užstatas. 

Šis žmogus jau ne pirmą kar-
tą atsiduria teisėsaugos akiratyje.

2014 m. rugpjūtį jis buvo suimtas
Romeoville policijos už mušty-
nes. Remiantis ankstesniais Eltos
pranešimais, 2003 metų sausį kar-
tu su kitais trim bendrais asmuo,
tuo pačiu vardu ir pavarde (M. Ja-
nužis), buvo sulaikytas Lietuvoje,
Panevėžio mieste. Grupė buvo įta-
riama vagystėmis iš panevėžiečių
butų. 

D. Brūzgos laidotuvės vyks
rytoj, penktadienį, 1:30 val. p. p. Re-
surrection Will County kapinėse
Romeoville. Atsisveikinimas – Pet-
kaus laidojimo namuose Lemonte
šį vakarą, ketvirtadienį – nuo 3
val. p. p. iki 9 val. v. 

Draugai, pažįstami ir kiti lie-
tuvių bendruomenės nariai ve-
lionio šeimai (žmonai ir sūneliui)
per trumpą laiką suaukojo beveik
17 tūkst. dolerių. 

„Draugo” ir 
amerikiečių žiniasklaidos inf.

Lietuvis mirė nuo tautiečio šūvio

Marius Janužis 

Donatas Brūzga
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2019 m. lėšų
paskirstymas
projektų
paramai ir
stipendijoms
Atkelta iš 1 psl.

LF veikia ir lėšas skirsto laikyda-
masis JAV Section 501(c) (3) of  the In-
ternal Revenue Code paragrafo. Skirs-
tant paramą projektams ir stipendijas
vadovaujamasi paramos ir stipendijų
pirmenybės gairėmis, kurios yra pa-
tvirtintos LF direktorių tarybos. 2019
metais projektų paramai ir stipendi-
joms iš viso išdalinti 1,149,764 dol.
(liko neišdalinti 236 dol.)

Šių metų Pelno skirstymo komisi-
ją (PSK) sudarė 3 LF nariai: Juozas Ka-
pačinskas (PSK pirmininkas), Marius
Kasniūnas, Arvydas Tamulis ir 3 JAV
Lietuvių Bendruomenės nariai: Laura
Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Vo-
lertas. Taip pat abi puses atstovavo
antrininkai: Saulius Čyvas (LF) ir Žy-
gintas Januškevičius (JAV LB). 

Į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio
lietuvių centre (Lemont, IL) LF PSK
rinkosi 2 kartus: gegužės 25–26 dieno-
mis (I skirstymas) ir spalio 19 d. (II
skirstymas). 2019 metais PSK gavo 181
paramos prašymą. Bendra prašymų
suma – 3,119,202 dol. PSK nutarė pa-
remti 107 projektus. 845,987 dol. pa-
ramai paskirstė PSK, dar 13,623 dol.
projektų paramai skirti iš LF įsteigtų
vardinių fondų. Ši parama skiriama pa-
gal tų fondų steigėjų nurodymus  ir iš-
mokama tiesiogiai Lietuvos bei JAV or-
ganizacijoms. Iš viso projektams 2019
m. paskirti 859,610 dol.

Jau trečius metus PSK į pelno
skirtsymo  posėdžius renkasi  du kar-
tus per metus. Žinoma, tai papildo-

Rinkimai į LF tarybą
2020 m. balandžio 25 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127

St., Lemont, IL 60439) vyks 57-asis metinis Lietuvių Fondo (LF) narių su-

važiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą. Trejų metų ka-

dencijai renkami 5 (penki) LF tarybos nariai. 

LF Nominacijų komisija siūlymus dėl kandidatų priimami iki 2020 m.

vasario 15 d. 

Siūlymus teikti: el. pašto adresu – admin@lithfund.org; pašto adresu – 14911
127th Street, Lemont, IL 60439 arba tel. 630-257-1616.

Daugiau informacijos – www.lietuviufondas.org

Lietuvių Fondo parama lietuvybei 

Stipendijų pakomisės nariai su PSK pirm. Juozu Kapačinsku (k.), LF tarybos pirm. Audrone Karalius (trečia iš d.) ir valdybos pirm.
Tauru Bubliu (d.). LF archyvo nuotraukos

mas darbas, tačiau pastebėjome, kad
antras LF paramos paskirstymas pa-
siteisino. Atsiranda projektų, kurie
nebuvo numatyti pateikiant paraiš-
kas pirmam skirstymui. 2019 m. II
skirstymui buvo pateikti 38 prašymai.
Paramą PSK nutarė skirti 26 projek-
tams. Tarp jų: Lietuvių namų (Phila-
delphia) remontui, JAV LB Švietimo
meno ir rašymo konkurso albumo lei-
dybai, naujai suplanuotų kultūrinių
renginių paramai (Eimunto Nekro-
šiaus spektaklio „Kalės vaikai” gast-
rolės JAV) ir t. t.

Lapkričio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre (Lemont, IL) vyko PSK Stipen-
dijų pakomisės posėdis. Pakomisę su-
daro: Alina Akulič, Gabrielė Bieliaus-
kaitė, Rita Bieliauskas, Ieva Dilytė,
Rasa Fernandes, Lilija Gelažis, Milda
Davis (pirmininkė), Alda Polikaitis, Lo-
reta Sadauskas ir Dalius Vasys.

Jos nariai išnagrinėjo 160 prašy-
mų stipendijoms gauti. PSK Stipendi-
jų pakomisės nariai patenkino 79 stu-
dentų prašymus. Stipendijoms paskirti
259,764 dol. Dar 30,390 dol. studentų
stipendijoms skirti iš LF įsteigtų spe-
cialios paskirties vardinių fondų. To-

Vyksta pakomisės posėdis.

kios stipendijos išmokamos pagal spe-
cifinius steigėjų pageidavimus ir nu-
rodymus tiesiogiai mokslo įstaigoms
Lietuvoje (kandidatus šioms stipendi-
joms gauti atrenka pačios mokslo įstai-
gos). Iš viso stipendijoms 2019 m. skir-
ti 290,154 dol. 

Paklausus Stipendijų pakomisės
pirmininkės M. Davis, kuo šiemet sky-
rėsi stipendijų skirstymas, ji atsakė,
kad šiais metais skirstymas buvo ypač
sunkus. Ne tik dėl prašymų gausos.
„Paraiškas pateikė labai gabūs stu-
den tai. Malonu, kad mūsų jaunimas ne
tik labai stiprus akademiškai. Daugu-
ma jų randa laiko visuomeninei veik-
lai, savanorių darbui ir lietuvybės
sklaidai. Iš tokio būrio šaunuolių tik-
rai nebuvo lengva atrinkti vertus LF

stipendijų studentus. Reikėjo nema-
žai paplušėti, atidžiai peržiūrėti pa-
teiktas paraiškas”, – teigė M. Davis.

2019 metais LF stipendijas gavo 68
JAV, 7 Lietuvos, po vieną Jungtinės Ka-
ralystės, Kanados, Olandijos ir Pran-
cūzijos  universitetuose studijuojantys
jaunuoliai.

Š. m. gruodžio 10 d. vykusiame LF
tarybos posėdyje buvo patvirtinti PSK
ir PSK Stipendijų pakomisės sprendi-
mai. Daugiau informacijos apie LF
paramą ir stipendijas apsilankę LF
tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org/LT
/category/naujienos-ir-ivykiai/

Juozas Kapačinskas
LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas

Susitikimas su š. m. ekspedicijos ,,Misija Sibiras” da-
lyve Marija Čyvaite – gruodžio 22 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Banys šeimos salėje.

Susitikimą organizuoja
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba.
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TELKINIAI

15min.lt paskelbtas pokalbis su lietuvių
išeivių veikėja iš Los Angeles Marija
Danguole Navickiene yra neįprastas
tuo, kad ją pristato sūnus – Tadas Viz-
girda, žinomas Lietuvoje JAV kilmės
verslininkas, aktyvus Lietuvos socialinių
projektų iniciatorius. 

Beje, ir pats pristatytojas yra tur-
tinga asmenybė, jau 27-erius me-
tus gyvenantis Lietuvoje ir 10 m.

esantis Amerikos verslo rūmų valdy-
bos pirmininkas ir šiuo metu vado-
vaujantis technologijų įmonei „Shift4
Payments Lithuania”. Jis mato prasmę
padėti Lietuvos ekonomikai bei vystyti
Lietuvos ir JAV ryšius. Prieš keletą
metų ši jo veikla už į Lietuvą pri-
trauktas investicijas buvo įvertinta
„Globalios Lietuvos apdovanojimuose”,
kurių metu pagerbiami pasaulio lie-
tuviai. O 2018 m. prezidentė D. Gry-
bauskaitė už filantropinę veiklą jam
įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai” Riterio kryžių. T. Vizgirda sako,
kad mama padarė didžiulės įtakos jo
pasaulėžiūros formavimuisi. Pasak jo,
Lietuva, palyginus su Europa bei ki-
tomis pasaulio valstybėmis, yra viena
iš mažiausiai aukojančių šalių, todėl jo

tikslas – per geruosius pavyzdžius kar-
tu su visais, kurie prie to prisideda, šį
požiūrį keisti.

Apie D. Navickienę ir jos veiklą Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenėje (PLB)
bei jos darbą Los Angeles su likimo nu-
skriaustais Lietuvos vaikais bei ben-
dradarbiavimą su Santaros klinikų
Vaikų ligonine Vilniuje, gydant sunkiai
nudegusius vaikus, garsiuosius kol-
dūnų balius, kurie ligoniukams gydy-
ti sukaupė jau milijonus dolerių,
„Draugo” skaitytojai gerai žino. Todėl
čia paryškinsime mažiau apie šią žavią
moterį žinomus faktus, pridurdami
nebent tokį faktą, kad per 20 m. Los An-
geles buvo globoti ir gydyti apie 30 vai-
kų, kurie suaugę visi sukūrė šeimas.
„Kai žmogaus kūnas subjaurotas ran-
dų, aplinkiniai dažnai per tuos randus
nemato jo sielos. Mes atvėrėme jų vei-
dą pasauliui ir labai tuo didžiuoja-
mės. Teko dalyvauti vestuvėse vieno
vaiko, kuris pas mus lankėsi nuo še-
šerių metukų, kartais išbūdavo net
visus metus, taigi tapo kaip savas. Tos
vestuvės man buvo toks stebuklas, kad
apsiverkiau viso to grožio akivaizdoje”.

D. Navickienė papasakojo ir savo
gyvenimo istoriją. Ji buvo vos pusės
metų kūdikis, kai tėvai ją išvežė iš Lie-

tuvos baigiantis Antrajam pasauli-
niam karui. „Mano tėvams reikėjo bė-
gti, nes jie būtų atsidūrę tremtinių są-
raše. Buvau per anksti gimusi ir labai
silpnos sveikatos. Tėvai suprato, kad
neištverčiau kelionės į Sibirą. Pasirū-
pinti manimi pasisiūlė tarnaitė – sakė,
kai tėvai pasibaigus karui grįš, pasiims
mane, tačiau mama nusprendė manęs
nepalikti – esą jeigu žūsime, žūsime
visi kartu. Penkerius metus su tėvais
ir vyresne sese gyvenome pabėgėlių
stovykloje Vokietijoje. Tuomet atvy-
kome į JAV. Tėvai visą gyvenimą išli-
ko patriotai, mūsų namuose nebuvo
kalbama angliškai. Be oficialios mo-
kyklos su sese lankėme ir vadinamąją
vargo mokyklą, kurioje atsidavę mo-
kytojai, taip pat ir mano tėvelis Anta-
nas Masionis, mokė vaikus lietuviškai.
Taigi savo lietuviškoje parapijoje tu-
rėjome viską, kad galėtume išlaikyti
lietuvybę, visgi labiausiai meilę Lie-
tuvai įskiepijo tėvai”, – žurnalistei
papasakojo  D. Navickienė, prisipaži-
nusi, kad jaučiasi lietuvės siela ame-
rikietės kūne. 

Ji prisimena įdomų faktą, kad jos
vaikai nustebo sužinoję, kad mama
moka kalbėti angliškai, kai ji juos nu-
vedė į mokyklą užregistruoti: „Jiems

Charlestone
buriasi
lietuviai
Atkelta iš 1 psl.

Jei, remiantis statistika,  anksčiau čia gyveno
364 mūsų tautos atstovai, tai vis tiek turbūt visi ne-
išsilakstė, kažkur turi būti užsilikusių bent jų vai-
kų ar vaikaičių? Deja – rasti nepavyko. Susisiekiau
su čia gyvenančiu J. Laukaičiu. Jis net nežino, kad
jo pavardė lietuviška ir nepažįsta čia gyvenančių lie-
tuvių. Hm? 

Ir vis dėlto lietuvių čia yra. Kai tik persikėlėme
į Charlestoną ir ėmėme ieškoti saviškių, iš pradžių
atrodė, kad gal ir iš tikro čia jų nėra. Tačiau lašas po
lašo… Po kelių mėnesių netoliese apsigyveno ką tik
iš Švedijos persikėlusi jauna lietuvių šeima. Gana
greitai atsirado dar viena, neseniai persikėlusi iš Lie-

Kur lietuviai – ten ir lietuviškos vaišės.

tuvos. Užsukę į Folly Beach esančią parduotuvę, iš-
siaiškinome, kad jos savininkė yra lietuvė Inga. Ne-
toliese gyvena ir jos brolis Romas, kuris pažįsta lie-
tuvę Rudy. Paskui kažkas atsiuntė žinutę apie ta-
lentingą fotografę Rūtą, Rūta pažinojo Imantą, o
Imantas turi taip pat čia gyvenančią mamą… Paskui
per ,,Facebook” kažkas atsiuntė žinutę, kad greitu
laiku keliasi gyventi į Charlestoną. Taip pamažu ėmė

kauptis vietinių lietuvių grupė, kuri, kaip dažnai
būna nedidelėse, su savais norinčiais draugauti lie-
tuvių grupėse, yra kupina entuziazmo, draugiška,
nori rinktis, bendrauti, kartu švęsti.

Jei į pirmąjį susitikimą atvykome penkiese, ant-
rame jau mūsų buvo per 10, o švęsti Kalėdų susi-
rinko apie 30, neįskaičiuojant tų, kurie pranešė ne-
dalyvausią, nes yra susirgę ar išvykę. Rūtos Elvi-
kytės-Smith ir Jovitos Gaiželienės pastangomis
South Carolina lietuvių Kalėdos buvo tikrai šiltos
ir nuotaikingos. Visi atsinešė maisto ir gėrimų, ne-
paliko namie ir geros nuotaikos, taigi pirmas ne-
seniai susibūrusios grupės Kalėdų šventimas tikrai
pavyko. Ne vienas pageidavo, kad rinktumės daž-
niau, ir ne tik švenčių progomis.

Daugelis susirinkusiųjų taip pat sakė, kad jie
nenorėtų būti Atlantos LB dalimi. Nors su atlan-
tiškiais norėtų bendrauti, važiuoti vienas pas kitą
į svečius,  tačiau  South  Carolina  grupė  yra  jau
nemaža,   pakankamai  savarankiška,  ir  jai   nerei-
kia glaustis prie kaimyninių valstijų Bendruome-
nių. Ar taps šios valstijos lietuviai JAV LB dalimi
– laikas parodys, o kol kas Charlestono lietuviai yra
patenkinti tuo, ką turi – galimybę susirinkti, pa-
bendrauti, pažymėti savo šventes ir būti saviems
tarp savų. 

Dar šis tas iš D. Navickienės gyvenimo

Mūsų pirmasis susitikimas. Viduryje sėdi šio susitikimo iniciatorė Angelė Kavakienė.
Rūtos Elvikytės albumo nuotraukos

Dvi Rūtos, ištekėjusios už dviejų Nick (iš k.): Nick Smith,
Rūta Elvikytė-Smith, Rūta Rimkutė-Buckhorn ir  Nick
Buckhorn.

Danguolė Navickienė – gerai žinomas
žmogus abiejose Atlanto pusėse.
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Mieli tautiečiai geradariai,

Eidami gyvenimo keliu kaip piligrimai patiriame daug iššūkių
savo kelionėje. Sutikę vienas kitą atsitiktinai ar ne, draugystėje kar-
tu augame, kai dalinamės gerumu. Kiekvienas esam apdovanoti Die-
vo dovanomis, kurias gavę – ar duodami – praturtėjame. Ne visi ga-
lim dalintis, bet visi esame kviečiami. Dėka jūsų visų maldų, au kų
ir palikimų, Lietuvių katalikų religinė šalpa (LKRŠ) jau nuo 1961
metų visas surinktas aukas skiria lietuvių tautos katalikiškiems dar-
bams, galvodama ne tik apie jaunuolius, bet ir apie senukus. Kas ge-
riausiai pažįsta močiutę nuotoliame kaime, kuriai reikia pagalbos?
Tikriausiai kunigas, kuris patvirtina pagalbos projektą ir įteikia
LKRŠ – tokių išpildytų paramos prašymų šiais metais buvo 273.

Aš stoviu prie durų ir beldžiuos, jei kas išgirs mano balsą ir at-
vers duris, aš pas jį ateisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi
(Ap. 3:20).

Šios džiaugsmingos Kristaus Gimimo šventės proga sveikina-
me Jus ir reiškiame padėką už krikščionišką solidarumą bei finan -
sinę pagalbą.

Dievas nesiveržia per jėgą. Tik prašosi priimamas. Sielos duris
galima atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys galime įsileisti Kristų
į savo gyvenimą. Tik Marijai davus sutikimą tapti Dievo Sūnaus Mo-
tina, įvyko įsikūnijimo paslaptis – nematomas Dievas tapo žmogumi,
pasaulio Išganytoju, mūsų Broliu.

Tai a. a. vysk. Pauliaus A. Baltakio OFM, buvusio LKRŠ prezi-
dento (1986–2009) žodžiai.

Jūratė Žukauskienė
LKRŠ generalinė direktorė

buvo staigmena, kadangi šeimoje aš
jiems nesu tarusi nė vieno angliško žo-
džio”. O Lietuvoje ji pirmą kartą apsi-
lankė tik apie 1993 m., kai Lietuva jau
tapo nepriklausoma, nes dirbo JAV
gynybos sistemoje ir į komunistinę
Lietuvą jos niekas nebūtų išleidęs. Ir
įspūdis buvęs dvilypis: „Fiziškai mane
purtė griuvėsiai, vargingai atrodantys
kaimai ir pan. Dėl to buvo labai liūdna.
Tačiau dvasiškai tai buvo toks stiprus
išgyvenimas, kad ištisai vienu metu ir
juokiausi, ir verkiau. Tai buvo didžiu-
lis džiaugsmas – pasijutau namuose, su-
sitikau su giminėmis. Ir kai jau reikė-
jo išvažiuoti iš Lietuvos, verkiau kaip
tremiama. Amerikoje laukė namai,
darbas, visas mano gyvenimas sukur-
tas ten, bet Lietuvoje iš karto pasijau-
čiau sava. Svarbiausia, pamačiau, kad
žmonės nepalaužti, nors 50 m. neturė-
jo galimybės būti ne tik lietuviais, bet
ir savimi. Stebėjausi, kokia stipri jų
dvasia, ir supratau, kad su tokiais
žmonėmis šalis nepražus”. 

Mažiausiai žinome apie jos profe-
sinę veiklą. O ji sako, kad dirbo labai
įdomų darbą, susijusį su avionika.
„Karinis lėktuvas yra viena iš sudė-
tingiausių žmogaus sukurtų mašinų.
Pilotas, skrisdamas nežmonišku grei-
čiu, vienu metu turi sekti priešo lėk-
tuvą, kuris lygiai taip pat greitai skren-
da, į jį pataikyti greičiau negu priešas
pataikys, todėl visos sistemos turi
veikti tobulai. Lėktuve yra tūkstančiai

ilgiausių laidų ir daugybė kompiuterių,
jie visi turi tarpusavyje ‘susikalbėti’
milisekundės greičiu, kad pilotui už-
tektų paspausti vos vieną mygtuką, kad
lėktuvas, pavyzdžiui, skristų aukš-
čiau, žemiau, greičiau ar lėčiau. Įsi-
vaizduokite, kokia turi būti precizija!
Todėl pirmiausiai šios sistemos ban-
domos laboratorijose, tuomet išmėgi-
namos lėktuvuose su patyrusiu pilotu
plieno nervais, kad žinotų ką daryti, jei
sistemoje kažkas neveiks. Kai Lietuva
tapo nepriklausoma, iš to darbo iš-
ėjau, nes žinojau, kad labai norėsiu
bendrauti su Lietuva, o mano virši-
ninkams tai nepatiko. Mat būdavo at-
vejų, kai mūsų tautiečiai prašydavo iš-
duoti karines paslaptis. Mes buvome
akylai stebimi, turėdavome pranešti,
kur važiuojame, kiek laiko būsime,
kur apsistosime, bet vykdama į Lietu-
vą negalėjau to padaryti, nes mažai ką
žinojau iš anksto. Grįžau į draudimo
sritį, nuo kurios ir pradėjau savo pro-
fesinę veiklą. Ten jau niekas nebijojo,
kad išduosiu paslaptis ir būsiu pa-
grobta, uždaryta ir kankinama rūsyje”,
– papasakojo  D. Navickienė. 

Ji ir dabar dar darbuojasi – vertė-
jauja telefonu, kai lietuviai negali su-
sikalbėti su valstybinėmis įstaigomis,
teismu ar ligonine. Už šį darbą gauna
simbolišką užmokestį, kaip juokauda-
ma sakė – už kurį gali savo katėms nu-
pirkti maisto. 

Parengta pagal 15min.lt

JAV Prezidento Donald Trump administracijos visuomeninis patarėjas
sveikatos klausimais, LR garbės konsulas JAV, septyniuose Čikagos
priemiesčiuose veikiančios Illinojaus skausmo klinikos įkūrėjas dr. Jo-
nas V. Prunskis su sutuoktine dr. Terri Dallas-Prunskis gruodžio 9 d.
dalyvavo Washingtone vykusiuose kalėdiniuose pokyliuose: JAV Pre-
zidento ir jo sutuoktinės Melania surengtoje kalėdinėje puotoje Bal-
tuosiuose rūmuose ir JAV viceprezidento Mike Pence bei jo sutuokti-
nės Karen kalėdiniame pokylyje, vykusiame viceprezidento reziden-
cijoje.

LR garbės konsulato JAV inf.

Dr. J. V. Prunskis su sutuoktine dr. T. Dallas-Prunskis kalėdiniame pokylyje
Baltuosiuose rūmuose.                          Asmeninio dr. J. Prunskio archyvo nuotr.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (LKRŠ) pa-
rama Lietuvos ir išeivijos projektams –
svarbi tarnystė mūsų tautai. Ačiū visiems,
kurie prisideda prie organizacijos projektų,
neišmatuojamai pakeičiančių kitų žmonių
gyvenimus. 

LKRŠ archyvo nuotr.

KALĖDINIAI
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2020-aisiais
ieškokime, tobulėkime ir nenustokime augti

MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Edita Kaniušėnienė, vilnos „burti-
ninkė” ir internetinės parduotuvėlės „Ve-
liam” įkūrėja

1. Prabėgo greitai, kaip ir visi
ankstesnieji. Laikas kaip vanduo upė-
je – greitai prateka... Jeigu ne studijos,

o studijuoju socialinį darbą, kurios
įnešė į gyvenimo ritmą papildomų rū-
pesčių, nieko labai naujo ir nebūtų įvy-
kę. Na, o draugystė su vilna palengva
tęsiasi. Šiltuoju metų laiku vyko pasi-
ruošimas šaltajam sezonui, o dabar jau
laukiame kalėdinės prekybos!

Į„Draugo” bendradarbių gretas įsitraukiau prieš keletą metų. Dviejų pui-
kių redaktorių Ramunės Lapas ir Vaidos Lowell paskatinta, pradėjau ra-
šyti apie meną ir kultūrą. Kadangi esu baigusi vokiečių kalbą ir lingvis-

tiką, tai nebuvo didelis šuolis rašyti ir lietuvių kalba. Mada ir grožis mane ly-
dėjo visą gyvenimą – užaugau madų, grožio, meno ir klasikinės muzikos ap-
supta. Labai dažnai sulaukiu klausimo – dirbi visą savaitę atsakingą darbą
amerikietiškoje kompanijoje, kodėl dar užsiimi rašymu? Mano atsakymas to-
kiems žmonėms visą laiką toks pats – todėl, kad negali vien tik „arti” ir tar-
nauti pinigams, noriu turėti tai, kas yra artima mano sielai. O rašyti seniausiam
ir garsiausiam lietuviškam laikraščiui man yra didelė garbė ir atgaiva širdžiai.
Esu bendravusi ir ėmusi interviu iš daugelio lietuvių menininkų ir nepaprastai
įdomių žmonių, todėl dar tvirčiau tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turi turėti to-
kią salelę, kurioje tau tiesiog gera. Dėka bendradarbiavimo su „Draugu” mano
gyvenimas praturtėjo prasmingomis pažintimis ir naujomis draugystėmis. Bai-
giantis metams „Mados skrynioje” pasibeldžiau į praėjusiais metais kalbin-
tų pašnekovų duris. Visiems jiems uždaviau tuos pačius klausimus – kuo šie
įdomūs ir talentingi žmonės gyvena, džiaugiasi ir ko tikisi iš Naujųjų metų.

1. Trimis žodžiais apibūdinkite praėjusius metus...
2. Ar 2019 m. Jūsų gyvenime įvyko reikšmingų įvykių?
3. Su kuo ketinate sutikti šv. Kalėdas ir Naujuosius metus?
4. Ko tikitės iš 2020-ųjų?
5. Ko norėtumėte palinkėti sau ir kitiems ateinančiais metais?

2. Vienas reikšmingiausių įvykių
buvo publikacija apie mano veiklą
„Draugo” laikraštyje. Buvo labai neti-
kėta ir malonu, kad kažkam už Atlan-
to yra įdomu, kuo aš užsiimu.

3. Šv. Kalėdos yra šeimos šventė.
Tad stengiamės susitikti su kuo dau-
giau artimųjų, nes daug šeimos narių
yra emigravę į kitas šalis. Todėl Kalė-
dos yra išties jaukus ir smagus metas,
kai leidžiu laiką su retai sutinkamais
giminaičiais. 

4. Labai tikiuosi, kad artėjantys
2020-ieji suteiks daugiau galimybių,
progų naujų planų bei lūkesčių įgy-
vendinimui. Tikrai norisi, kad šviesios
mintys ir norai materializuotųsi. 

5. Sau ir kitiems norėčiau palin-
kėti nenustoti tikėti gerumu. Daryti ge-
rus darbus, kas nieko nekainuoja. Pa-
sėta gerumo sėkla duoda derlių, bran-
dina vaisius. Tad norėčiau palinkėti vi-
siems – sėkite ir sodinkite gerumą, kad
jo vaisiais būtų galima dalintis!

Edita Kaniušėnienė linki nenustoti tikėti gerumu. Ryčio Beigos Black Label

E. Kaniušėnienės veltinės šlepetės. Asmeninių albumų nuotraukos

Rytis Beiga, vienas talentingiausių
Lietuvos jaunųjų dizainerių, „Black Box La-
bel” ženklo kūrėjas

1. Sulūžę rožiniai akiniai.

2. Reikšmingi tuo, jog suradau at-
sakymą į filosofinį mąstymą: ”Anksti
yra per vėlai, jei rytojus buvo vakar".

3. Tikiuosi šias didžiąsias metų
šventes sutikti giliuose bei tyliuose
vidaus apmąstymuose. Leisiu savo vi-
diniam „Aš” plaukti tyliomis, bet gi-
liomis upėmis.

4. Tikiuosi, jog ne tik aš, bet ir pa-
saulis patikės mano kūryba. ”Black
Box Label” bus ne tik apranga, bet ir
gyvenimo būdas, kalbantis apie ver-
tybes, atitinkančias pirkėjo poreikius.
Griežta, švari stilistika, konceptualūs
komerciniai objektai, manau, nepa-
liks abejingo nei vieno. 

5. Manyčiau, jog palydint senuo-
sius metus ir pasitinkant naujuosius
reikia ironiško požiūrio. Tad visiems,
kas skaitys mano žodžius, linkiu: „Man
reikia žmonių, galinčių – NEĮMANO-
MA”.

Milda Bublys, drabužių dizainerė,
Hollywood filmų kostiumų kūrėja ir tie-
siog spalvinga asmenybė

1. Didelio augimo metai. 

2. Šie metai man buvo gilaus vi-
dinio augimo metai, kas tikrai man
buvo monumentaliai svarbu. Išmokau
įsiklausyti į save ir suvokti, kokių no-
riu draugysčių su žmonėmis, kaip save
pamilti ir svarbiausia – įsiklausyti į
savo vidinį aš ir vidinę nuojautą pri-
imant sprendimus įvairiose gyveni-
miškose situacijose. Tai padėjo tapti ge-
resniu žmogumi ir geresne menininke.

3. Manau, kad šventes sutiksiu
kažkur gamtoje, tarp medžių ir žvaigž-
džių, tyliai pati su savimi pasikviesiu
Naujus metus į savo gyvenimą.

4. Tikiuosi meilės ir neišsenkamos
sėkmės sau, šeimai ir draugams. Taip
pat daug naujų nuotykių ir avantiūrų,
daugiau gražaus augimo ir galbūt mie-
lo naminio gyvūnėlio – katino.

5. Linkiu, kad kiekvienas surastų
tą sau laimingą vietą – ar tai būtų vi-
dinė būsena, ar kažkokia fizinė vieta,
kur kiekvienas pajustų ramybę ir be-
galinę meilę.

Milda Bublys atrado savo gėrimą.

Milda su tėvu Algimantu Vilniuje.
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Monika Plioplytė po parodos.

Irena Pusvaškienė (antra iš k.) džiaugiasi bendravimu su artimaisiais.

Onės Maldžiūnaitės metai buvo spalvingi, kaip ir jos parduotuvė.

Stella Kasperavičienė šiemet vėl aplankė Ve-
necijos bienalę.

Monika Plioplytė, menininkė, ga-
lerijos „Parlour and Ramp” direktorė ir ku-
ratorė

1. Labai intensyvūs, kūrybingi ir
kelionių metai. 

2. 2019 m. buvo ypač reikšmingi,
nes įgyvendinau vieną didžiausių savo
svajonių – baigiau MFA studijas School
of  the Art Institute of  Chicago. Taip pat
šie metai buvo reikšmingi tuo, kad už
savo kūrybinius darbus gavau du ap-
dovanojimus – kelionę į Indiją ir ke-
lionę į Japoniją. Kelionė į Japoniją
buvo ypatinga tuo, kad ten sukūriau ke-
letą instaliacijų, kurios buvo nufil-
muotos ir parodytos per Japonijos na-
cionalinės televizijos žinias. Taip pat
teko šiais metais pabuvoti Meksikoje ir
susipažinti su nepakartojamu meksi-
kiečių menu ir kultūra. Baigusi studi-
jas nusprendžiau likti gyventi Čikagoje
todėl, kad jaučiu, jog čia meninin-
kams didesnės perspektyvos. Šiuo
metu esu direktorė ir kuratorė „Par-
lour and Ramp” galerijoje, todėl turiu
nepaprastai daug idėjų ir planų atei-
čiai. Mano tikslas šioje galerijoje – or-
ganizuoti šiuolaikinio meno jaunųjų
dailininkų parodas. Ypač mane domi-
na dailininkų instaliacijos, „perfor-
mance art” arba kažkas netikėto, ne-
tradicinio ir noriu, kad žiūrovai išsi-
neštų intriguojančių ispūdžių. Kaip
tik šiuo metu galerijoje buvo atidary-
ta keturių dailininkų paroda „We Make
Great Pets”, kuri tęsis iki šių metų pa-
baigos.

3. Šventas Kalėdas, kaip visada,
švęsime kartu su šeima. Aš ir mano
brolis važiuojame pas tėvus į Bostoną,
o Naujuosius metus švęsime su drau-
gais Čikagoje.

4. 2020-ieji, tikiuosi, bus labai dar-
bingi metai, nes turiu daug kūrybinių

idėjų, o taip pat tęsiu darbą savo ku-
ruojamoje galerijoje. Tikiuosi sureng-
ti nemažai parodų, nes jau dabar turiu
daug dailininkų, norinčių parodyti
savo darbus. Savo pačios kūrybinius
darbus planuoju nuvežti į Lietuvą ir
ten surengti keletą personalinių paro-
dų. Viena iš parodų vyks Vilniuje, o ki-
tai dar ieškau patalpų. Šias parodas pla-
nuoju surengti spalio, lapkričio ir
gruodžio mėnesiais. Taip pat labai
džiaugiuosi, kad 2020 m. visą mėnesį
gyvensiu ir kursiu Mass MoCa mu-
ziejaus dailininkų rezidencijos prog-
ramoje „Studios at Mass MoCa”, kur
turėsiu progos kurti ir susipažinti su
kitais pasaulio dailininkais.

5. Taikos visame pasaulyje, švie-
saus ir prasmingo gyvenimo. 

***

Irena Pusvaškienė, tautodailinin-
kė, meninių lėlių kūrėja

1. Mano jubiliejų metai.

2. Atšvenčiau savo gyvenimo 70-
metį. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už
šituos prabėgusius metus. Pasidžiau-
giau ir savo kūrybos 10-mečiu, suren-
giau personalinę parodą Molėtuose
„Kai nušvinta siela”. 

3. Šventoms Kalėdoms visada su-
važiuoja visi vaikai su šeimomis. Už
Kūčių stalo sėdame 14 žmonių. Sten-
giamės laikytis dar mūsų tėvų per-
duotų tradicijų. Ant stalo klojame šie-
ną, jį apdengiame linine balta staltie-
se, dedame pasninkinius Kūčių valgius,
uždegame žvakę, vyriausias šeimos
narys skaito Kūčioms skirtą maldą.
Perskaitęs maldą paima kalėdaitį ir
duoda kiekvienam atsilaužti. Tada ra-
gaujame valgių, kalbamės, prisime-
name mirusiuosius. Jeigu tais metais

šeimoje kas nors mirė, būtinai pade-
dame lėkštutę ir mirusiajam. Po Kūčių
vakarienės turime burtą – iš po stal-
tiesės traukiame „gyvenimo šiaudą” ir
kuriame jumoristinius pasakojimus. O
tada paslapčia užeina Kalėdų senis ir
kiekvienam po eglute palieka dovanų.
Kūčių stalą sutvarkome tik rytą, nes
padengtą reikia palikti per naktį; rytą
šienas gražiai nuimamas ir išdalijamas
gyvuliams. Kalėdų rytą einame į baž-
nytėlę. Parėję sveikiname vienas kitą
su šv. Kalėdom ir sėdame prie šventinio
stalo.

Naujųjų metų nesureikšminame.
Dažniausiai vaikai mums atveža ma-
žuosius vaikaičius, su jais ir sutinka-
me.

4. Tikiuosi sveikų ir kūrybingų.
Norėčiau surengti dar trejetą perso-
nalinių parodų kituose miestuose. At-
einančiais metais mes su vyru And-
riumi švęsime auksinį bendro gyve-
nimo jubiliejų. Labai tikimės jo su-
laukti sveiki.

5. Sau norėčiau palinkėti sveika-
tos ir ramybės, Lietuvai – santarvės ir
išminties, pasauliui – taikos. „Draugo”
redakcijai linkiu aktyvių skaitytojų,
dosnių rėmėjų ir gyvuoti, gyvuoti…

***

Stella Kasperavičienė, Kauno ko-
legijos Menų ir ugdymo fakulteto mados
dizaino studijų programos lektorė ir
koordinatorė, smagiausio ir didžiausio
madų festivalio „Apkalbos” širdis

1. Veiklūs, įspūdingi, draugiški ....

2. Taip, šiemet penktą kartą ap-
lankiau 58-ąją Venecijos bienalę. Labai
didelį įspūdį paliko Lietuvos paviljonas
su opera-performansu  „Sun & Sea
(Marina)”, gavęs aukščiausią apdova-
nojimą – Auksinį liūtą. Didžiuojuosi
Lietuvos menininkais ir jų išradin-
gumu!

3.  Šv. Kalėdas sutinkame mano ir
vyro šeimų rate, o Naujuosius metus
dažniausiai sutinkame ramiai na-
muose arba gavę netikėtą pasiūlymą
kur nors išvykstame.

4. Tikiuosi, kad ateinantys Žiurkės
metai bus dosnūs tiek emocionaliai,
tiek fiziškai...

5. Norėčiau palinkėti optimizmo,
geranoriškumo, tolerancijos ir kūry-
bingumo.

Onė Maldžiūnaitė, „Šarka daiktų
kelionės” parduotuvės bendrasavininkė,
nuliai.lt internetinio puslapio redaktorė

1. Darbingi, neramūs, spalvingi.

2. Buvo permainingi, sunkūs ir
įdomūs. Nusprendžiau palikti šeimos
verslą, kad pažinčiau save kaip indi-
vidualią kūrėją. Teko atsisakyti, kaip
dabar madinga sakyti, „komforto zo-
nos” ir mokytis naujo gyvenimo būdo.
Pradžia nelengva, bet kiekvieną dieną
išmokstu daug naujo, esu labai lai-
minga!

3. Šiuo metu dirbu mados na-
muose Portugalijoje. Čia ir pasitiksiu
kitus metus. Šios šventės man bus ki-
tokios nei įprasta – be šeimos, bet prie
vandenyno.

4.  2019 m. nusipurčiau snaudulį ir
priėmiau iššūkius. Tikiuosi, kad 2020
m. drabužių persiuvimas taps pagrin-
diniu mano pajamų šaltiniu ir savo ži-
nias bei laiką galėsiu skirti tik ekolo-
giškos mados projektui. Kaip man se-
kasi judėti šio tikslo link, galėsite sek-
ti Instagram paskyroje nuliai.lt

5. Nenustoti ieškoti, kelti sau klau-
simus, augti. 

Dėkoju visiems už pokalbį ir lin-
kiu sėkmingų, kūrybingų metų!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Dar kartą paprašė nepirkti elektros iš Astravo
Vilnius (BNS) – Rygoje viešintis

prezidentas Gitanas Nausėda dar kar-
tą paprašė Latvijos ir Estijos nepirk-
ti elektros iš Baltarusijoje baigiamos
statyti Astravo atominės elektrinės.

Lietuva nuo 2016 metų pradžios
siekia įtikinti ES šalis prisidėti prie
baltarusiškos elektros embargo, ta-
čiau Latvija ir Estija to nesiėmė.

Ekspertai pripažįsta, kad Astra-
vo AE elektra teoriškai galės patekti į
bendrą rinką per Rusiją ir Latviją.

Pasak G. Nausėdos, padaryti Ast-
ravo jėgainę saugia yra ne tik Lietuvos,
bet ir visos Europos Sąjungos iššūkis.

Lietuvos prezidentas taip pat pa-
brėžė, kad elektrinės darbo nepalan-
kiomis sąlygomis (vadinamieji
„stress”) testų rekomendacijos turi
būti įgyvendintos dar iki jėgainei pra-
dedant veikti, o jos saugumas yra ir pa-
čios Baltarusijos labui.

„Iš esmės visi prezidentai pritarė
tam, kad negali būti nesaugių atomi-
nių elektrinių ES pašonėje, kad elekt-

Paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai
Vilnius (Mano vyriausybė) – Kul-

tūros ministerijoje paskelbti 2019 metų
Lietuvos nacionalinių kultūros ir
meno premijų laureatai. 

Kino režisierius Algimantas Pui-
pa premiją pelnė už kino vaizdų poe-
tinę realybę, rašytojas Saulius Šalte-
nis – už daugialypę literatūrinę kū-
rybą ir išskirtinį stilių, operos solis-
tė Asmik Grigorian – už vokalinį
meistriškumą ir įspūdingą artistinę
įtaigą, kūrybinė grupė: Rugilė Barz-
džiukaitė, Vaiva Grainytė ir Lina La-
pelytė – už įkvepiantį bendradarbia-
vimą, kuriant aukščiausio lygio kri-
tinį meną, kompozitorė Zita Bružaitė
– už muzikos universalumą ir emoci-
nį atvirumą, aktorė Viktorija Kuody-
tė – už asmenybės žymę šiuolaikinia-

me teatre.
Lietuvos nacionalinių kultūros ir

meno premijų komisija šiemet vertino
daugiau kaip keturiasdešimt visuo-
menės pasiūlytų kandidatų veiklą kul-
tūros ir meno srityje ir iš šio sąrašo iš
pradžių atrinko dvylika pretendentų
gauti premijas.

Lietuvos nacionalinėmis kultū-
ros ir meno premijomis įvertinami
reikšmingiausi kultūros ir meno kū-
riniai, Lietuvos ir pasaulio lietuvių
bendruomenės kūrėjų sukurti per pa-
staruosius 7 metus, taip pat kūriniai,
sukurti per visą gyvenimą.

Lietuvos nacionalinių kultūros ir
meno premijų laureatų diplomai ir
ženklai įteikiami Lietuvos valstybės at-
kūrimo dieną.

Patvirtino Pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą
Vilnius (BNS) – Vyriausioji rin-

kimų komisija (VRK) patvirtino vien-
mandačių apygardų ribas kitiems Sei-
mo rinkimams.

Lietuvoje vietoje 71 lieka 70 apy-
gardų, nes įsteigta nauja Pasaulio lie-
tuvių vienmandatė apygarda, kurioje
balsuos užsienyje gyvenantys rinkėjai.

Apygardų  ribos artėjant Seimo
rinkimams pakeistos, kad neviršytų

įstatymo leidžiamo 10 proc. nuokrypio
nuo vidutinio apygardų rinkėjų skai-
čiaus.

Įstatymo leidžiamas 10 proc. nuo-
krypis nuo vidutinės apygardos dydžio
reiškia, kad mažiausią  apygardą  su-
darytų 31–32 tūkst. rinkėjų, didžiausią
– 37–38 tūkst. rinkėjų.

Eiliniai Seimo rinkimai turėtų
vykti 2020 metų spalio 11 dieną.

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidento Donald Trump populiarumas
kyla, nepaisant jam gresiančios ap-
kaltos, rodo naujos apklausos rezul-
tatai. Prie D. Trump populiarumo di-
dėjimo prisidėjo stiprūs ekonominiai
rodikliai JAV.

„Quinnipiac” universiteto ap-
klausa rodo, kad 43 proc. registruotų
rinkėjų palankiai vertina ir pritaria D.
Trump darbui. Tuo metu 52 proc. ne-
pritaria prezidento darbui.

Dar prieš prasidedant apkaltos
tyrimo klausymams, spalio 23 d. ap-
klausoje tik 38 proc. palankiai vertino
ir pritarė D. Trump atliekamam dar-
bui, o 58 proc. nepritarė. Nors pritari-
mo D. Trump darbui reitingas išaugo,
jo reitingas vis dar yra gerokai že-
mesnis nei beveik visų ankstesnių šių
laikų JAV prezidentų reitingas tuo

pačiu prezidentavimo metu. 
D. Trump reitingai beveik visą jo

kadenciją yra neįprastai žemi, bet
naujausia apklausa rodo, kad parama
D. Trump auga.

Parama D. Trump labiausiai yra
susijusi su teigiama nuomone apie
JAV ekonomiką, kuri sparčiai auga, o
nedarbo lygis – rekordiškai žemas.
Apklausos duomenys rodo, kad 73
proc. apklaustųjų vertina ekonomiką
gerai arba puikiai. 

Apklausa taip pat rodo, kad pri-
tarimas apkaltai ir D. Trump pašali-
nimui iš posto praktiškai išliko toks
pats. Naujausios apklausos duomeni-
mis, 45 proc. pritaria D. Trump apkal-
tai ir pašalinimui iš posto, o 51 proc.
tam nepritaria. Spalį parama apkaltai
ir pašalinimui iš pareigų siekė 45–48
proc.

Viešins tyrimo dėl Rusijos kišimosi rezultatus

D. Trump populiarumas kyla

Londonas (ELTA) – Jungtinės Ka-
ralystės (JK) premjeras Boris Johnson
leido paviešinti parlamentinio tyri-
mo dėl įtariamo Rusijos kišimosi į JK
politiką išvadas. 

Konservatorių lyderis yra „tikras
dėl to, kad paviešintas turinys nepa-
kenks tų institucijų, kurios saugo
mūsų nacionalinį saugumą, funkci-
joms”, sakė atstovas. 

50 puslapių apimties ataskaitą dėl
Rusijos veiklos JK, taip pat ir dėl ga-
limo kišimosi į 2016 m. balsavimą dėl
„Brexit” kiek anksčiau šiemet paren-
gė šalies parlamento Žvalgybos ir sau-
gumo komitetas. 

Tačiau prieš praėjusią savaitę vy-
kusius parlamento rinkimus komite-
tas buvo paleistas, ir ataskaita negali
būti skelbiama iki naujo komiteto su-

formavimo – tai gali užtrukti kelias sa-
vaites, nes naujieji nariai dar turi
būti patvirtinti balsavimu parlamen-
te. 

Komitetas tyrimą dėl Rusijos veik-
los pradėjo 2017 m. lapkritį, o galutinę
ataskaitą JK žvalgybos agentūros pa-
tvirtino kiek anksčiau šiemet. 

Metiniame pranešime komitetas
paskelbė, kad tyrimas pradėtas neri-
maujant dėl Rusijos kišimosi į 2016 m.
JAV prezidento rinkimus ir Rusijos re-
miamų subjektų skelbiamos dezin-
formacijos padarinių.

Taip pat atsižvelgta į buvusio Ru-
sijos dvigubo agento Sergejaus Skripal
ir jo dukters Julijos apnuodijimą JK
mieste Salisburyje. Londonas bei Va-
karų sąjungininkės dėl šio išpuolio kal-
tina Maskvą. 

JAV išsiuntė du Kinijos diplomatus
Washingtonas (BNS) – Baltieji

rūmai slapta išsiuntė iš šalies du Ki-
nijos diplomatus, kurie šių metų rug-
sėjį mėgino neteisėtai patekti į karinę
bazę Virginijos valstijoje. Šis Kinijos
diplomatų išsiuntimas iš JAV dėl įta-
riamo šnipinėjimo – pirmasis toks įvy-
kis per daugiau nei tris dešimtmečius.

Abu išsiųstieji ir jų žmonos prieš
tai atvyko į specialiųjų pajėgų bazę Vir-
ginijoje. Tačiau patekimo į ją kontro-

lės punkte paaiškėjo, jog jie neturi
įvažiavimo leidimo. Nepaisant to, at-
vykėliai „taranavo” kontrolės punktą,
bet netrukus buvo sulaikyti.

Baltųjų rūmų vertinimais, šie Ki-
nijos diplomatai bandė išsiaiškinti
šios karinės bazės apsaugos sistemos
patikimumą, nors patys jie šį inci-
dentą aiškino taip: jie nemoka angliš-
kai  pakankamai, kad suprastų, ko iš
jų norima.

Prezidentas G. Nausėda (d.) susitiko su
Latvijos prezidentu E. Levit (v.) ir Estijos pre-
zidente K. Kaljulaid (k.). ELTA nuotr.

Prancūzijoje tęsiasi visuotinis streikas
Paryžius (ELTA) – Prancūzijos

profsąjungos tęsia jau beveik dvi sa-
vaites trunkantį streiką, o sostinėje Pa-
ryžiuje planuojama didžiulė de-
monstracija prieš prezidento Emma-
nuel Macron planuojamą pensijų re-
formą.

Nacionalinis streikų ir protestų ju-
dėjimas dėl pensijų reformos trunka
jau beveik dvi savaites, o profesinės są-
jungos žada dar didesnes demonstra-
cijas nei anksčiau.

Buvęs investicijų bankininkas E.

Macron tikino norintis supaprastinti
valstybės pensijų sistemą ir pavėlinti
pensinį amžių iki 64 metų. Šiuo metu
vidutinis Prancūzijos gyventojas į
pensiją išeina 62-ejų.

Paryžiuje aštuonios iš 14 metro li-
nijų bus uždarytos, o kitose traukiniai
važinės rečiau, išskyrus dvi linijas, ku-
riomis važiuoja automatiniai trauki-
niai be vairuotojų. Priemiestinių trau-
kinių eismas taip pat yra sutrikdytas.

Rytinio piko metu Paryžiuje spūs-
tys sudaro net 300 km. 

Patvirtino Ateitininkų metų renginių planą 
Vilnius (LRV inf.) – Šiandien Vy-

riausybė nutarimu patvirtino Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos pateiktą
Ateitininkų metų minėjimo planą. 2020
metais minint Ateitininkų federaci-
jos 110 metų sukaktį, Lietuvoje numa-
tyta surengti ateitininkų istorijai ir da-
barčiai skirtų keliolika įvairių kultū-
ros, sporto renginių, stovyklų ir kt. 

Numatoma organizuoti dviračių,
pėsčiųjų žygius, surengti Ateitininkų
metų bėgimą, nacionalines akademi-
nes stovyklas intelektualaus jaunimo
ugdymo tema, organizuoti stovyklą
mokiniams. Taip pat numatyti rengi-
niai, per kuriuos prisimenami svarbūs
ateitininkijos kūrėjai, tvarkomos at-
mintinos Lietuvos istorinės vietos,
numatytos radijo ir televizijos laidos,
skirtos supažindinti visuomenę su at-
eitininkų veikla. 

Vasario 16-ąją planuojama su-
rengti labdaringą minėjimą, skirtą

Lietuvos valstybės atkūrimui ir prie jo
prisidėjusiems ateitininkams pami-
nėti. Minint organizacijos sukaktį,
numatoma išleisti filosofo Juozo Gri-
niaus knygą „Idealas ir laikas”, Prano
Dovydaičio, pirmojo žurnalo „Atei-
tis” redaktoriaus ir vieno iš ateitinin-
kų sąjūdžio įkūrėjo, knygą „Trys pa-
matiniai klausimai”.

Kitąmet Kaune vyks akademinis
festivalis „Padžiauk sofą”, Vilniuje –
Ateitininkų federacijos kongresas.

2020-uosius Ateitininkų metais
yra paskelbęs Seimas. Ateitininkai,
lietuviška katalikiška jaunimo orga-
nizacija, įkurta 1910 metų vasarį. 

Organizacijos misija – vadovau-
jantis katalikiška pasaulėžiūra ugdy-
ti patriotiškai nusiteikusius jautrios
širdies, tvirtos valios ir šviesaus pro-
to jaunuolius. 

Šiuo metu ateitininkų organiza-
cijai priklauso 3190 narių.

ros energija turi būti gaminama nau-
dojant saugias technologijas ir įsi-
klausant į tarptautinių organizacijų
reikalavimus”, – kalbėjo G. Nausėda.

Baltarusijos valdžia teigia, kad jė-
gainė gali pradėti veikti kitų metų
pirmąjį ketvirtį. Ji atmeta Lietuvos
priekaištus dėl nepakankamų saugu-
mo standartų.

Nacionalinis streikas jau tęsiasi dvi savaites ir laukiama, kad jis plėsis. En24 News nuotr.
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Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų gruodžio 17 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90€
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,20 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

E. rinkodaros platforma „GetResponse”
daugiau  kaip 1.000 biuruose dirbančių
specialistų pasiteiravo, kokios frazės
verslo aplinkoje yra vartojamos taip
dažnai, kad virto klišėmis. Įvairių sričių,
amžiaus grupių, įvairiose vietovėse
dirbantys specialistai išrikiavo dešimt
tokių žodžių ar žodžių junginių, kurie
daugumai seniai prarado prasmę, ir
užuot motyvavę, veikia neigiamai.

Įlabiausiai nekenčiamų frazių de-
šimtuką nepateko, bet buvo pami-
nėti ir tokie išsireiškimai kaip

„dirbti 110%”, „yra kaip yra”, „esminės
kompetencijos”, „dirbkime protingiau,
ne sudėtingiau”, „kurti pridėtinę ver-
tę” ir t.t.

Apklausos dalyviai taip pat įvar-
dijo tokias bendravimo elektroniniais
laiškais frazes, kurias laiko labiau-

siai pasyviai agresyviomis  bei la-
biausiai įgrisusius posakius, kurie tu-
rėtų skatinti pasitemti, dirbti našiau ir
geriau. 

Rezultatai rodo, kad pasyviai ag-
resyviausiomis frazėmis darbuotojai
įvardijo šias: „kaip rašiau ankstes-
niame laiške” (taip mano 26,5% ap-
klausos dalyvių), „noriu draugiškai
priminti” (24,4%), „noriu pasiteirauti,
galbūt neteisingai supratau” (15,5%) ir
„esu užsirašęs/pasižymėjęs,
kad...” (13%).

Skatinimas siekti geresnių rezul-
tatų specialistus labiausiai demoty-
vuoja tada, kai kalbama apie „aukš-
tesnę kartelę” (38,2%), „gerąją prakti-
ką” (33.8%), „veiksmus, kurių nedel-
siant privalu imtis” (8,2%) ar „dialogą”
(7,3%).

Agnė Jašinskienė „Verslo žinios”

10 frazių, kurios dirbančius
biure varo iš proto

Daugeliui vienas svarbiausių
klausimų yra išeiti ar ne iš dar-
bo, kuriame tiesiog nesiklosto
reikalai taip, kaip norėtųsi. Tai
rimta, ėjimas rizikingas, tad
kai kurie nė nesvarsto tokios
galimybės.

Tačiau jei jau apie tai pa-
galvojote, šie penki
klausimai gali padėti

apsispręsti. Jei į porą ar dau-
giau atsakysite „ne”, galbūt
ir metas baigti.

1. Ar dar norėtumėte būti šia-
me darbe po metų?

Dažniausiai žmonės išeina iš dar-
bo praėjus metams po įsidarbinimo.
Koks antras pagal dažnumą laikas?
Antri metai. Trečias? Treti metai. Jau
supratote? Taigi, jeigu jus baugina ar
nuteikia nemaloniai mintis, kad su-
kaks dar metai, jums bedirbant šiame
darbe – jau dabar ieškokite naujo.

2. Ar darbe save realizuojate ir jau-
čiatės padėties šeimininkai?

Darbai, kuriuose geriausiai save
realizuojate, turi vieną bendrą savybę:
jaučiamės akinami parodyti maksi-
malius gebėjimus, bet liekame padėties
šeimininkai. Kai darbe reikalavimai
labai aukšti, bet negalime tvarkytis ne-
priklausomai, gresia perdegimas. Dar-
bai kuriuose turime autonomiją, bet
stinga iššūkių, kelia nuobodulį. O tie,
kuriuose neturime autonomijos ir rei-
kalaujama mažai, dažniausiai yra pa-
tys prasčiausi. Jei savo darbe nepati-
riate iššūkių, negalite dirbti savaran-
kiškai ir šios padėties pakeisti nega-
lima, galbūt metas vynioti meškerę.

3. Ar jūsų vadovybė leidžia atsiskleisti
jūsų gebėjimams?

Jeigu jūsų vadovybė jus paremia,
užuot kaltinus kitus, prisiima atsako-
mybę, skatina jūsų pastangas, neuž-
tveria kelio, turi humoro jausmą, o ne
tūžmingą būdą, regis jums pasisekė.

kaDa išeiti iš DarBo?

Išmanieji telefonai gerokai pakeitė
žmonių bendravimą, o įprotis rašyti
žinutes prasiskverbė jau ir į darbo
sferą. Kolegų bendravimas rašyti-
niais pranešimais, perduodamais
per specialias bendradarbiavimo
programėles arba tiesiog mobi-
liaisiais telefonais, ilgainiui tapo
norma.

Vis dėlto šis reiškinys yra pa-
lyginti naujas, todėl kartais
sunku suprasti, ar jam ga-

lioja koks nors etiketas. Toliau pa-
minėta keletas klaidų, kurias tikrai
padarome bendraudami žinutėmis ir
laiškais. 

Jei jas įsidėmėsite, bus daug leng-
viau išvengti liapsusų ir nesusiga-
dinti reputacijos. 

Nesiteiraujate, ar kolega gali 
su jumis bendrauti 

Prieš užversdami kolegą žinutė-
mis, ypač jei rašote į jo asmeninį tele-
foną, privalote įsitikinti, kad jam ne-
trukdote ir kad jis gali skirti jums dė-
mesio. 

Taigi, pačia pirmąja žinute priva-
lote pasiteirauti, ar galite rašyti toliau
(pvz., „Sveika, ar galiu parašyti, kaip
žadėjau?” arba „Labas, turiu keletą pa-
stabų ta tema, kurią šiandien aptari-
nėjome. Galėčiau parašyti šituo nu-
meriu, jei tinka?”) 

Tikitės skubaus atsakymo 

Jeigu jūs pats į siunčiamus pra-
nešimus ir žinutes reaguojate opera-
tyviai, žinokite, kad šitaip daro ne
visi, nes, tiesą sakant, neprivalo. 

Jei žūtbūt norite sulaukti sku-
baus atsakymo, galbūt verčiau pa-
skambinkite arba nusiųskite elektro-
ninį laišką su prierašu „Skubiai” te-
mos eilutėje. 

Kad nekiltų nesusipratimų, žinu-
tėmis  su skubiais prašymais geriau
nesikreipkite: laukiant, kol kolega at-
siųs atsakymą, gali sueiti kokios nors
užduotis vykdymo terminas. 

Be to, jei manote, kad susirašinė-
jimas gali užsitęsti, bendraukite elekt-
roniniu paštu. 

Naudojate per daug jaustukų 

Jaustukai pagyvina bet kokį po-
kalbį, tačiau dalykinėje komunikaci-
joje jais piktnaudžiauti nederėtų, ypač
jei susirašinėjate su kolega, kurio ar-
timai nepažįstate. 

Besišypsančiais veidukais per-
krautos žinutės gali pakenkti jūsų,
kaip profesionalo, daromam įspūdžiui,
todėl verčiau nerizikuokite ir jų atsi-
sakykite. 

ŽiNučių ir Laiškų rašymo kLaiDos,
kurių privaLoma veNgti

Tačiau jei situacija yra veikiau prie-
šinga – saugokitės. Greičiausiai verta
kraustytis kitur.

4. Ar jūsų atlyginimas padidinamas kas
trejus–penkerius metus?

Vienas geriausių būdų pakelti
savo atlygio dydį – pereiti į kitą darbą.
Ir dažniausiai geriausias tam metas
yra padirbus vienoje organizacijoje
nuo 1 iki 3 metų. 

Praėjus daugiau nei penkeriems
metams, darbuotojai susisaisto su or-
ganizacija ir ima kilti karjeros laiptais,
tokiu atveju pradėti kur nors kitur daž-
niausiai jau yra kiek sunkiau.

5. Ar darbas atitinka ilgalaikius jūsų
tikslus?

Daugybė tyrimų įvairiose šalyse
liudija, kad jei asmeniniai tikslai dera
su vieta, kurioje dirbama, žmogus
būna laimingesnis ir produktyvesnis. 

Skirkite laiko ir užsirašykite 2–3
svarbiausius artimiausių penkerių ar
dešimties metų tikslus. Jei dabartinis
darbdavys gali jums padėti juos pa-
siekti, puiku. Jeigu ne, pagalvokite
apie kitas galimybes.

Pagal Daniel H. Pink „KADA.
Mokslinės paslaptys, kaip parinkti tin-
kamiausią laiką”. 

Verslo žinios

Darbo keitimas – rimtas žingsnis, kurį būtina ap-
svarstyti.  123rf.com nuotr.                                                     

Nesivarginate ištaisyti 
akivaizdžių gramatikos 

ir rašybos klaidų 

Nors žinutėms nekeliami tokie
griežti reikalavimai kaip popieriniams
laiškams arba oficialioms elektroni-
nėms ataskaitoms, jos neturėtų virsti
per neatidumą daromų klaidų rinki-
niais. Žinutės, kuriose privelta klaidų
(nesvarbu, kokio rimtumo jos būtų),
gali duoti pagrindo įtarti, kad siuntė-
jas nesugeba konstruktyviai komuni-
kuoti, nėra dėmesingas ir t. t.

Jei nenorite, kad kolega susida-
rytų apie jus klaidingą nuomonę, prieš
siųsdami žinutę, perskaitykite, ką pa-
rašėte, o jei įveltą klaidą pastebėsite po
laiko, nusiųskite papildomą žvaigž-
dute paženklintą žinutę su, tarkim, tai-
syklingai parašytu žodžiu. 

Žinutes siunčiate netinkamu metu 

Bendravimas žinutėmis dažnai
vertinamas kaip labiau privatus nei,
tarkim,  elektroniniais laiškais. Nepai -
sant to, kolegoms žinutes geriau rašyti
įprastomis darbo valandomis (nuo 8 al.
r.  iki 7 val. v. ). 

Jei būtina ką nors pranešti jau pa-
sibaigus darbo dienai, pirmiausia tu-
rite paaiškinti, kodėl privalote rašyti
tučtuojau, užuot palaukę ryto. 

Siunčiate labai ilgas žinutes 

Jei pranešimą, kurį norite per-
duoti, sudaro daugiau nei keli sakiniai,
geriau rašyti elektroninį laišką. 

Dalijatės slapta, 
konfidencialia informacija 

Susirašinėjant su kolega negalima
dalytis jokia slapta informacija – ne-
liesti konfidencialių dalykinių temų ir
neatskleidinėti asmeninių paslapčių. 

Žinutėmis negalima aptarinėti
nei darbuotojų atlyginimų, nei sutar-
čių su klientais kainų, nei kitų klau-
simų, kurie paprastai laikomi konfi-
dencialiais. 

CVOnline.lt

Nedera rašyti per ilgas žinutes. JP.lt nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akių ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gruodžio 6 d., po sunkios ligos, Vieš-
paties Angelas pasišaukė energingą,
visų mylimą Lietuvos vyčių organiza-
cijos centro valdybos ir 3 kuopos, vei-
kiančios Philadelphia, PA, dvasios vadą
bei įvairių katalikų programų ir orga-
nizacijų veikėją prel. dr. Juozą Ander-
lonį, kuris buvo sulaukęs 75 m.

Juozas Anderlonis gimė 1944 m.
spalio 1 d. Philadelphia, PA Juozo
ir Idos (Krautis) Anderlonių šei-

moje. Turėjo du brolius – Thomas ir
Andrew. Kunigu įšventintas 1969 m.
gruodžio 19 d. 1987 m. Pontifical Gre-
gorian University įgijo daktaro laipsnį
(STD – Doctor of  Sacred Theology).
Tarnavo klebono asistentu Most Pre-

rapijiečių, draugų, pažįstamų, Lietuvos
vyčių. Šv. Mišias atnašavo Philadelp-
hijos arkivyskupas Charles J. Chaput,
jam asistavo velionio draugai vyskupai
Michael John Sheridan ir Michael J.
Fitzgerald. Taip pat dalyvavo 25 kuni-
gai, 3 diakonai, 30 seselių vienuolių, 12
Peter Claver riterių. Atsisveikinimo
žodį ir padėką vėl tarė sūnėnas Ti-
mothy Anderlonis. Kelis žodžius apie
velionį pasakė prel. Robert Sheeran.
Šermenų pietūs vyko parapijos salėje.
Šeimos draugas Danny Markowski pa-
sidalijo mintimis apie a.a. prel. dr.
Juozą Anderlonį. 

Gedulingose Mišiose dalyvavo Lie-
tuvos vyčių garbės narys ir organiza-
cijos žurnalo „Vytis” redaktorius Robert
A. Martin, Jr., garbės narė Frances Bu-
mila ir Susan Trautman, abi iš 1 kuopos,
Boston, MA. Buvo perskaitytos Šv. Ka-
zimiero popiežinės lietuvių kolegijos
rektoriaus kun. Audrio Arštikaičio ir
Lietuvių Romos katalikų kunigų vie-
nybės pirmininko kun. Gintaro A. Jo-
niko užuojautos. Laidotuvės – privačios.     

Mielas ir brangus kunige, pasiilg-

sime Tavęs, Tavo geros širdies bei šyp-
senos. Ilsėkis ramybėje, brangus Lie-
tuvos vyčių garbės nary, prel. Juozai
Anderloni! Tegul ši žemelė Tau būna
lengva.

Giliam skausme liko: brolis Tho-
mas Anderlonis su žmona Marjorie ir
brolis Andrew C. Anderlonis; sūnė-
nai Timothy Anderlonis su žmona
Mary ir Andrew Anderlonis su žmona
Amy; prosūnėnai ir produkterėčios:
Brooke, Jacob, Shane, Olivia, Michael,
Thomas, John, Tyler ir Dalia. Liūdi šei-
mos draugė Betty Markowski su šeima
bei giminės Lietuvoje. 

Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos
apygarda ruošia prisiminimo šv. Mi-
šias Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje 2020 m. sausį. Tiksli data
bus pranešta artimiausiu laiku. Šv.
Mišias atnašaus Lietuvos vyčių 112
kuopos dvasios vadas kun. Jaunius
Kelpšas. Lietuvos vyčiai, draugai ir pa-
žįstami kviečiami gausiai dalyvauti,
prisiminti bei pasimelsti už velionį –
Lietuvos vyčių centro valdybos dvasios
vedlį prel. dr. Juozą Anderlonį.

atsisveikinome su 
prel. dr. Juozu anderloniu

cious Blood bažnyčioje, Philadelphia,
PA; Resurrection of  our Lord bažny-
čioje, Chester, PA; Old St. Mary’s, Phi-
ladelphia, PA, ir Cathedral of  Saints Pe-
ter and Paul, Philadelphia, PA. 1974–1977
m. studijavo Gregorian University, Ro-
moje. Nuo 1977 m. iki 1982 m. atliko ka-
peliono ir profesoriaus pareigas Ne-
umann University.  Taip pat tuo laiku jis
buvo klebono asistentas Holy Savior
Church, Linwood, PA. Nuo 1982 m. rug-
sėjo iki 2016 m. birželio kun. J. Ander-
lonis buvo Šv. Jurgio lietuvių parapijos
Philadelphijoje klebonas. Nuo 2016 m.
iki mirties klebonavo St. Francis de Sa-
les parapijoje tame pačiame mieste. 

1998 m. kovo 14 d. kun. Anderlonis
tapo prelatu. Per pastaruosius 37 m. jis
ėjo daugelį įvairių pareigų, buvo Coun-
cil of  Priests organizacijos tarybos na-
rys. Prelatas J. Anderlonis kalbėjo lie-
tuvių, anglų, vokiečių, italų ir lotynų
kalbomis. Mylėjo savo šeimą ir drau-
gus. Daug keliavo, taip pat ir į Lietuvą.

1988 m. Lietuvių Romos katalikų
kunigų vienybė prelatą paskyrė Lie-
tuvos vyčių organizacijos dvasios vadu.
Jis buvo 3 kuopos, veikiančios Phila-
delphijoje, ilgamečiu dvasios vedliu.
Kartu su kuopa organizavo kelis Lie-
tuvos vyčių visuotinius metinius su-
važiavimus/seimus. Parapijoje ruoš-
davo Kūčių vakarienes ir minėdavo lie-
tuviams svarbias šventes. Nors dau-
guma jo parapijiečių Šv. Jurgio para-
pijoje buvo pirmos bangos lietuvių
imigrantų palikuonys ar nelietuvių kil-
mės asmenys, prelatas šv. Mišias au-
kodavo lietuviškai. Šv. Jurgio parapi-
joje jis padėjo išlaikyti lietuvių pavel-
dą, taip pat prisidėjo prie įvairių lie-
tuviškų darbų Philadelphijoje ir kito-
se lietuvių bendruomenėse.

1999 m. jam buvo suteikta Lietuvos
vyčių garbės narystė. Kelis kartus su
vyčiais keliavo ekskursijose/piligri-
minėse kelionėse į Lietuvą ir Romą.
Dalyvavo šv. Mišiose Lietuvoje, kai
1993 m. ją aplankė popiežius Jonas
Paulius II. Taip pat dalyvaudavo šv. Mi-
šiose Romoje, kai Šv. Kazimiero kole-
gija švęsdavo įvairius jubiliejus. 2016
m. dalyvavo šv. Mišiose Basilica of  the
National Shrine Immaculate Concep-
tion, Washington, DC, kur vyko Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos koplyčios 50 m.
jubiliejaus šventė. Ilgus metus velionis
tarnavo direktorių taryboms Lietu-
vos vyčių padaliniuose: „Pagalba Lie-
tuvai” (Aid to Lithuania, Inc.), Šv. Ka-
zimiero gildijoje, Lietuvos vyčių fonde,
Švč. Šiluvos Mergelės Marijos fonde ir
neseniai – Stipendijų fonde. 

Pirmasis atsisveikinimas su a.a.
prelatu dr. Juozu Anderloniu vyko
gruodžio 12 d. Šv. Jurgio lietuvių baž-
nyčioje, kur jis klebonavo 33 m. Atsi-
sveikinimo šv. Mišiose dalyvavo dau-
giau kaip 200 žmonių. Prieš šv. Mišias
vyčiai iš Michigano, New Hampshire,
New Yorko, New Jersey ir Philadelp-
hijos atliko ritualines apeigas – buvo
sukalbėtos specialios maldos ir į kars-
tą įdėti lietuviški simboliai, žiupsnelis
žemės, gintaro iš Lietuvos bei jo mon-
sinjoro kepurė (biretta).

Šv. Andriejaus lietuvių parapijos
klebonas kun. Petras Burkauskas prie
karsto sukalbėjo maldas lietuvių kalba.
Šv. Mišias aukojo velionio draugas
augziliaras vyskupas Michael Joseph
Fitzgerald, dalyvavo 13 dvasininkų.
Tarp jų – Šv. Jurgio parapijos dabarti-
nis klebonas kun. James Olson. Velio-
nio sūnėnas Timothy Anderlonis atsi-
sveikinimo žodyje pažymėjo, kad dėdė
Juozas buvo pasišventęs žmogus, gruo-
džio 19 d. būtų šventęs 50 m. kunigys-
tės jubiliejų, deja... Velionis buvo moks-
lininkas ir visų draugas, žinomas kaip
Msgr. Joe ar „Mo Joe”. Mylėjo gyveni-
mą, kovojo dėl kilnių tikslų: dėl imig-
rantų, Šv. Jurgio pradinės mokyklos ir
bažnyčios, kad jų neuždarytų. Jis savo
gyvenimą paaukojo tarnybai: tarnavo
Dievui, bažnyčiai, parapijai, draugams
ir pažįstamiems. Buvo nuolankus Die-
vo tarnas! Mėgo dainuoti ir šokti. 

Pamoksle kun. James Olson iš-
reiškė gilią užuojautą šeimai. „Mo
Joe” tikrai pasiaukojo žmonėms ir
Dievui. Buvo tikras Dievo tarnas. Lan-
kė savo buvusią parapiją, pietaudavo
bei šnekučiuodavosi su parapijiečiais.
Aplankytas ligoninėje sakė jau esąs pa-
vargęs ir pradėjo planuoti savo laido-
tuves: kokias maldas kalbėti, kokiu ar-
notu rengti. Prašė savo draugo vysku-
po Fitzgerald atnašauti šv. Mišias Šv.
Jurgio bažnyčioje.

Šv. Raštą ir Tikinčiųjų maldą skai-
tė Velionio giminės: Anastasia An-
derlonis, Andrew Anderlonis ir Karie
Steinmetz. Aukas prie altoriaus nešė
giminės ir šeimos draugai: Thomas An-
derlonis, Andrew Anderlonis, Amy
Kempyczynski ir Betty Markowski. 

Bažnyčios prieangyje buvo rodo-
mos nuotraukos iš a. a. prel. Juozo An-
derlonio gyvenimo, buvo iškabintas
Lietuvos vyčių jam padovanotas ar-
notas su Švč. Šiluvos Mergelės atvaiz-
du. Po šv. Mišių vyko gedulingi pietūs
parapijos salėje. 

Antrasis atsisveikinimas ir gedu-
lingos šv. Mišios už velionį vyko gruo-
džio 14 d. jo paskutinėje parapijoje – St.
Francis de Sales. Dalyvavo per 150 pa-

Prel. dr. Juozas Anderlonis.

Atsisveikinimo Mišios. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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http://draugokalendorius.org

MANO VIRTUVĖ

A † A
Dr. ALGIUI PAULIUI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai VIJAI
ir visai šeimai. 

Bobelių šeima

Mirus brangiam ir uoliam jūrų skautininkui 

A † A
Dr. ALGIUI PAULIUI 

reiškiame nuoširdžiausią užuojauta jo žmonai
VIJAI, vaikams VIDUI, LINUI, LAIMAI, ALGIUI ir
VILIJAI  su šeimomis bei kitiems artimiesiems. 
Liūdime kartu su Jumis. Te amžinosios kelionės lai -
ve lis lengvai supasi ant bangų.

,,Lituanicos” tuntas

A † A
MEČISLOVAS NAPOLEONAS

WASILEWSKI

mirė 2019  m. gruodžio 8 d., sulaukęs garbaus, beveik 99-erių me -
 tų amžiaus.

Gimė 1921 m. sausio 1 d. Rodžios km., Daugų valsč., Alytaus ap-
skrityje.

Su žmona Elena gyveno Eglės ir Ray Novak šeimoje Lemonte.
Buvo labai darbštus, energingas, optimistiškas. Jis visada

mie    lai  padėdavo šeimai bei draugams, mėgo medžioklę.
Nuliūdę liko: žmona Elena (buvusi Stelmokienė); žentas Peter

Kolodny (a. a. dukros Virginijos vyras), anūkai Gabrielius su žmo  -
na Aditi, Alison ir Leigh su šeimomis; sūnėnas George su šeima;
anūkai – Raimondas su žmona Kristin, proanūkiai Lukas ir Jas-
mina; Justinas su žmona Becky, proanūkiai Gabija ir Kajus;
Andrius su žmona Gordy; Dana Mikaitis su vyru Eriku, pro anūkiai
Aleksandras ir Andrius; Ju lija Cippi su vyru Pirro su proanūke
Emilija.

Atsisveikinimas  šeštadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki
5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Le mont,
IL.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti atsisveikinime.

Vietoje gėlių prašome aukoti Maironio lituanistinei mokyklai
arba jūrų skautų ,,Lituanica” tuntui.

Dėkojame visiems  giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip
pat gyvenantiems Lenkijoje ir Lietuvoje, palaikiusiems mus šią sun-
kią netekties valandą.

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę

…kas bus paskui
ne taip svarbu

regi nurimus jūra…

Vytautas Kaziela

A † A
ALGIS PAULIUS

mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šei-
 mos šilumos.

Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų
draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis buvo
skautas vytis, jūrų budys ir akademikas.

Nuliūdę liko: žmona Violeta (Vija) Gasnerytė-Paulienė; vaikai
– Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara; Linas su žmona Jordan, anū-
 kas Kos tas; Laima Palubinskienė, anūkai Teofilis, Gaja, Man tas
ir Aliu kas; Rima su vyru Ričardu; Algis su žmona Kristin, anū-
 kai Ni cho las ir Lucca; Vilija. Taip pat – brolis Edmundas su žmo-
na Vir gi nija, jų vaikai Karina ir Andrius su šeimomis; seserys –
Irena Drauge lie nė su vyru Arūnu; Aldona Vaitkienė su vyru Rimu;
Ro ma Nor kie nė ir jos dukra Aldona su vyru Russel; Gied rė Če-
paitytė (a.a. Laimos Čepaitytės-Paulienės sesuo); Vijos seserys Gied-
ra Garbonkienė, Laima Parada ir Dalia Vitkus su šeimomis; gau-
si šeima Lietuvoje ir Amerikoje, kolegos, artimieji bei šimtai au-
gintinių skautukų.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurio -
je 11  val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės – privačios. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinant su a.a. dr. Algiu Pauliumi

Vietoje gėlių prašome aukoti vaikų globos būreliui „Saulutė”
arba organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”.

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Kalėdinis keksas

Reikės:
12 oz sviesto (kambario temperatū-
ros)
2 puodelių rudojo cukraus
2 puodelių miltų
5 kiaušinių (kambario temperatū-
ros)
1/2 puodelio migdolų
1/2 puodelio lazdyno riešutų
1 puodelio džiovintų slyvų
1 puodelio džiovintų abrikosų
1 puodelio razinų
1 puodelio džiovintų spanguolių
1 puodelio džiovintų figų
2 arb. šaukštelių kepimo miltelių
žiupsnelio druskos
džiūvėsėlių arba miltų ir sviesto for-
mai ištepti
konjako

Visus džiovintus vaisius supjaus-
tyti maždaug vienodo dydžio kube-
liais. Riešutus susmulkinti elektriniu
trintuvu. 

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180
C (350 F).

Cukrų ištrinti su sviestu iki purios
masės, tuomet mušti po vieną kiauši-
nius ir toliau trinti, kad gautųsi vien-
tisa masė. Suberti susmulkintus rie-
šutus ir vaisius, išmaišyti.

Miltus sumaišyti su kepimo mil-
teliais, įberti truputį druskos ir per-
sijoti. Dalimis įmaišyti į masę su vai-
siais ir riešutais.

Aukštą apvalią formą su skyle vi-
duryje ištepti sviestu, pabarstyti smul-
kiais džiūvėsėliais arba miltais ir su-
pilti tešlą.

Kepti įkaitintoje iki 350 F orkaitėje
1 val., po to temperatūrą sumažinti iki
300–320 F, uždengti formos viršų kepi-
mo popieriumi ir kepti dar 1,5–2 val.
Maždaug po valandos kepimo reiktų
patikrinti smailiu pagaliuku – jeigu iš-
trauktas iš tešlos jis sausas, tešla iš-
kepusi. (Pastaba. Jei forma mažesnė,
tešlos sluoksnis storesnis, reikės dau-
giau laiko, kad iškeptų – ir atvirkščiai,
didesnėje formoje tešla iškeps grei-
čiau). 

Iškeptą keksą palaistyti konjaku.
Šį keksą galima iškepti iš anksto ir lai-
kyti apie 2 savaites, tačiau tokiu atve-
ju kiekvieną dieną reikėtų jį „gaivin-
ti” konjaku.

Kepinį taip pat galima papuošti
cukruotais riešutais, glazūruotais vai-
siais ar pan.

Linksmų šv. Kalėdų!

Jūsų Indrė

Artėja pati gražiausia ir širdingiausia metų šventė. Tegu

jūsų širdis užlieja šiluma, o namuose pasklinda malonūs

kvapai…



Antanas P. Diljonas, gyvenantis Hanover, PA, tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriumi. Nuoširdžiai dėko-

jame, kad skaitote mūsų laikraštį ir sveikiname tapus gar-
bės prenumeratoriumi.

Romualdas V. Kriaučiūnas, gyvenantis Lansing, MI,
dar metams pratęsė garbės prenumeratą. Pagarba ir

padėka už spausdinto žodžio išsaugojimą  išeivijoje.

„Draugo” laikraščio išlaidoms sumažinti aukojo:
200 dol. Henrietta Vepštienė, Chicago, IL.

100 dol. Aras Lintakas, Brookfield, IL; Albinas Markevičius,
Santa Monica, CA; Dr. Victor V. Palčiauskas, Walnut Creek,
CA.

75 dol. Walter Barkauskas, Whitestone, NY.

60 dol. Rima A. Cibas.

50 dol. Anastazija Mitkevičius, Montrose, CA; Dalia R. Jakas,
Blue Bell, PA; Zarasiškių klubas, Chicago, IL; Suvalkiečių
klubas, Chicago, IL; Richard Klementavičius, Gulf Breeze FL;
Arvydas P. Paulikas, Downers Grove, IL; Zinaida Z. Kalvaitis,
Dublin, NH; Gražina Blekaitis, Silver Spring, MD; Egidijus
Radvenis, Glendale, CA; Irena J. Mazurkiewicz, North
Riverside, IL; Regina S. Hobson, Flossmoor, IL; Emilija
Pretkelis, Palos Heights, IL; Dalia Sadauskas, Wheaton, IL.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

BENDRAUKIME
www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugofondas.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
� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL)
gruodžio 22 d. 10 val. r.   švęsime ketvirtą-
jį Advento sekmadienį. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mi-
šių galėsite įsigyti pašventintų kalėdaičių
Kūčių vakarienės stalui.  Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

� Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-

joje – Kūčių pietūs prie bendro stalo.  Kvie-
čiame visus. Skambinkite tel. 773-776-7600. 

� Šampano brunch – ,,Pasisveikinimas su
Naujaisiais” – ruošiamas 2020 m. sausio 5 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p. p. Švč. M. Marijos Gi-
mimo parapijos salėje, 6812 S. Washtenaw
Ave, Chicago, IL 60629. Muzikinę programą
atliks kamerinis choras Ave Musica. Prašome
užsisakyti vietas iki šv. Kalėdų. Daugiau in-
formacijos tel. 773-776-7600. 

DRAUGAS2019 GRUODŽIO 19 D., KETVIRTADIENIS12

Norinčius drauge švęsti Kūčias maloniai kviečiame gruodžio 24 d., ant-
radienį, 6 val. v. rinktis PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje (14911
127th St., Lemont, IL). Prašome regist ruotis iki gruodžio 19 d. Daugiau
informacijos suteiks seselės prieš arba po  šv. Mišių bei tel. 630-243-1070.
Auka suaugusiems – 25 dol., vaikams nuo 10 metų – 15 dol. Čekį pra-
šome rašyti „Matulaitis Mission” vardu ir pažymėti „Kūčių vakarienė”. Kvie-
čiame!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

KŪČIŲ VAKARO ŠV. MIŠIOS 
GRUODŽIO 24 D. 4:00 VAL. P. P. 

BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS 
GRUODŽIO 24 D. 10:00 VAL. V. 

KALĖDŲ ŠV. MIŠIOS 
GRUODŽIO 25 D. 9:00 IR 11:00 VAL. R. 

 
PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MISIJA 
LEMONTE LINKI JUMS DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ 

IR LAUKIA JŪSŲ VISŲ! 
 

Jeigu norite prisidėti prie pasaulio taršos mažinimo ir atsisakyti plas-

tikinių maišelių, galite įsigyti iš audinio pagamintą pirkinių maišelį ,,Drau-

gas”. Sulankstytas jis lengvai telpa į rankinę ar automobilio daiktinę,

o išskleistas jis yra talpus, patogus ir elegantiškas. 

,,Draugo” pirkinių maišelis – puiki dovana sau, 
draugui ar šeimos nariui artėjančių Kalėdų proga.

Už 10 dol. jį įsigysite užsukę į ,,Draugo” redakciją

Arba siųskite čekį: DRAUGAS

4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629

Siuntimas į kitą valstiją – 2 dol., Illinois – 3 dol.

DR
AU

GA
UK

IM
E

Taip pat galite įsigyti lipduką ,,Draugaukime”.
Jo kaina – 2 dol., siuntimas – 50 cnt.


