
Latvija pasitinka nepriklausomybės
atkūrimo 100-metį – 3 psl.
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Kas slypi 
,,Mados skrynioje” – 6–7 psl.

Moteriai būti gražiai yra tik viena galimybė, o būti patraukliai – šimtai tūkstančių – Charles de Montesquieu

Lietuvos diplomatinės tarnybos

100-mečiui skirta paroda

KARILĖ VAITKUTĖ

Čikagos lietuvių moterų klu-
bas šventė gražią sukaktį –
95-erius gyvavimo metus. Puo-

ta buvo surengta 2018 m. lapkričio
4 d. Palos Country Club salėje Or-
land Park priemiestyje. Susirinko
gausus būrys klubo narių, draugų
ir rėmėjų.  Klubas vos penkeriais
metais jaunesnis nei nepriklauso-
ma Lietuvos valstybė, šiemet šven-
čianti savo šimtmetį, o paskata
įsteigti šį klubą ir buvo susijusi su
nepriklausoma Lietuva. Kadangi po
1918 metų Amerikoje ėmė lankytis
Lietuvos valstybės pareigūnai ir
jų šeimos, reikėjo juos globoti. Či-
kagoje gyvenusios moterys ir ėmė-
si šios užduoties. Ilgainiui klubas iš-
augo ir jo užduotys įvairėjo ir plė-
tojosi. Vis tik pagrindinė užduotis
išliko – pagalba tiems, kuriems jos
labiausiai reikia. 

Lapkričio 7 d., trečiadienį, LR užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius ir Vytauto Didžiojo universite-
to (VDU) rektorius Juozas Augutis atidarė Lietuvos dip-

lomatinės tarnybos šimtmečiui skirtą ilgalaikę parodą
„Kuriančiajai Lietuvos diplomatijai – 100”. Paroda veikia
VDU rektorato rūmuose.

Parodos vieta – simbolinė: Kaunas Pirmojoje Lietu-
vos Respublikoje buvo moderniosios Lietuvos diplomatinės

tarnybos veiklos epicentras. Šiose patalpose iki pat sovietų
okupacijos veikė Lietuvos Ministrų kabinetas, buvo
įrengtas užsienio reikalų ministro tarnybinis butas. Salė,
kurioje šiandien posėdžiauja VDU rektoratas, buvo tapusi
Kaune rezidavusio diplomatinio korpuso traukos centru,
joje buvo rengiami diplomatiniai priėmimai, įvairūs
renginiai.

– 2 psl.

Čikagos lietuvių moterų klubas šventė jubiliejų

Dainuojant Algimantui ir Ligitai Barniškiams buvo proga visiems pasilinksminti. Audronės Kižytės nuotraukos

Be to, nuo 1959 metų, Lietuvos
konsulei Čikagoje Josephine Dauž-
vardienei pasiūlius, Čikagos lietuvių
moterų klubas keletą dešimtmečių už-
siėmė lietuvių merginų pristatymų
visuomenei – rengė debiutančių po-

kylius. Šio pokylio metu buvo rodomas
vaizdo įrašas, kurį parengė David Baer.
Jame matėme praėjusių dešimtmečių
debiutančių, lietuviškai vadinamų
,,gintarėlėmis” pristatymo visuome-
nei vaizdus.   – 5  psl.

Iš k.: unikalius Gitanos Variakojienės gaminius išsirinko Eglė Milavickaitė, Giedrė Kaz -
laus kaitė, Audra Brooks, Audra Adomėnas ir Aušra Brooks. 

Parodoje – Lietuvos diplomatinės tarnybos šimto metų veikla. Vilmanto Raupelio nuotr.
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VITALIJA DUNČIENĖ

Dvigubos pilietybės problema neišsprendžiama nuo
pat Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Išvykę iš
Lietuvos žmonės ir priėmę gyvenamosios vietos pi-
lietybę pagal dabar galiojančius įstatymus ,,sunai-
kinami” kaip Lietuvos piliečiai. Atrodo, kad Lietuvos
Konstitucija įstatymų kūrėjams suteikia galimybę įsta-
tymais apibrėžti, kuri žmonių grupė „išimties atveju
gali turėti dvigubą pilietybę”. Deja, metams bėgant
žodžių junginys Konstitucijoje „išimties atveju” buvo
paverstas į žodžius „ypatingai retais/atskirais... at-
vejais”, suponuodamas, kad dvigubą pilietybę gali tu-
rėti tik keletas žmonių.

Tuo tarpu Latvijos valdžia neturėjo jokių prob-
lemų kurdama įstatymus, kurie išimtį taiko et-
niniams latviams, jiems yra garantuojama ga-

limybė išlaikyti Latvijos pilietybę ir priėmus kitos
valstybės pilietybę. Latvija NEpripažista nei „dvi-
gubų, nei daugybinių” pilietybių. Latvija laiko savo
etninius Latvijos piliečius savais – Latvijos piliečiais
iki to laiko, kol jie oficialiai nesugalvoja atsisakyti
Latvijos pilietybės. Žinome, kad rusakalbių Latvijoje
yra nepalyginamai daugiau negu Lietuvoje, bet ne-
sigirdėjo jokių skundų, kad Latvijos įstatymai disk-
riminuoja kitataučius Latvijos piliečius. Nesigirdėjo,
kad Latvija, Latvijos piliečiai ar Europos Sąjunga
(ES) dėl šių Latvijos nutarimų turėtų kokių nors
problemų. Latvijos valdžiai liko vienintelis uždavi-
nys – kaip visus pasaulio latvius vienyti ir įjungti
juos į Latvijos valstybės kūrimą ir stiprinimą. 

Aš niekada nesupratau, kodėl Lietuva, turėda-
ma šalia savęs tokį pavyzdį iš Latvijos, nepasimoko.
Žinome, kad Lietuvos Seimas kelis kartus bandė stab-
dyti Lietuvos pilietybės atiminėjimą iš išvykusių ir
gyvenamos vietos pilietybę priėmusių lietuvių. Bet
visi Seimo bandymai atsimušdavo kaip į sieną: tai
Konstituciniam Teismui netinka, tai prezidentė ve-
tuoja...  Galų gale Lietuvos Seimas, matydamas, kad
kitaip šio lietuvių naikinimo proceso nesustabdys,
nutarė organizuoti referendumą dvigubos pilietybės
klausimu. Seimas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
vadovybė pakvietė visas partijas vienytis bendram
tikslui – referendumui dvigubos pilietybės klausimu.
Jau yra pasiūlyta ir formuluotė Konstitucijos pa-
taisai: „...pagal kilmę Lietuvos pilietis, įgijęs Lietu-
vos pasirinktos europinės ir transatlantinės integ-
racijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę,
Lietuvos pilietybės nepraranda”.

Nežinau, ar visos partijos sutarė siekti, kad re-
ferendumas įvyktų ir būtų sėkmingas, bet pasisa-
kymas PRIEŠ dvigubą pilietybę Lietuvoje pradėjo
sklisti iš labai galingo ir įtakingo politiko, konser-
vatorių, krikščionių demokratų ideologinio vadovo
Vytauto Landsbergio lūpų. 

Paskaičiusi žurnalistės Daivos Žeimytės ir pro-
fesoriaus V. Landsbergio pokalbį „Lietuvos ryte” su-
pratau, kodėl Lietuvos politikai negalėjo pasimokyti
iš kaimynų ir seniai išspręsti dvigubos pilietybės
problemą.  

Atkelta iš 1 psl.

Ekspozicijos lankytojams atveriamos keturios
erdvės, pristatančios Lietuvos diplomatinės tar-
nybos veiklą per šimtą metų: pirmoji pasakoja
apie Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakas, jos
susiformavimą ir veiklą  iki 1940 m.; antrojoje sa-
lėje atkuriama užsienio reikalų ministro Stasio Lo-
zoraičio (1934–1938) kabineto dvasia. Šioje patal-
poje lankytojas galės išvysti autentiškus minist-
ro kabinete stovėjusius baldus bei jo asmeni-
nius daiktus.

Trečiojoje salėje pristatoma diplomatinės
tarnybos veikla egzilio laikotarpiu (1940–1990), lie-
tuvių diplomatų darbas siekiant užtikrinti Lie-
tuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir ne-

priklausomybės atkūrimą. Ketvirtoji ekspozicijos
patalpa skirta diplomatinės tarnybos veiklai
1990– 2018 metais. Joje kviečiama patirti užsienio
reikalų ministro darbo dieną, susipažinti su dip-
lomatinės tarnybos veikla.

Paroda VDU rektorato rūmuose veiks iki
2021 metų lapkričio 7 dienos. Parodos autoriai –
dr. Vytautas Žalys ir prof. dr. Alfonsas Eidintas.

Parodos rengėja – LR užsienio reikalų mi-
nisterija, partneriai – VDU, Lietuvos centrinis
valstybės archyvas, Lietuvos dailės muziejus,
Lietuvos nacionalinis muziejus, Vytauto Didžio-
jo karo muziejus, Lietuvos nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus, Kauno miesto savivaldybė.

VDU inf.

Agitacija Daiva Žeimytė: Kartu su Europos Parlamento ir pre-
zidento rinkimais vyks dar vienas labai svarbus procesas –
referendumas dėl dvigubos pilietybės. Ką manote šiuo klau-
simu? 

Vytautas Landsbergis: Man iš principo nepatinka
neskaidrūs, gal net ir klastojami ar per nesupratimą
neskaidrūs dalykai. Juk čia nėra kalbama apie dvi-
gubą pilietybę. Kas yra dvigubas pilietis? Aš nenorė-
čiau būti dvigubu piliečiu ar pusiau Lietuvos piliečiu,
pusiau kitos valstybės piliečiu. Visada yra klausimas
apie piliečio pareigas… Kai dabar kalbama apie ta-
riamai dvigubą pilietybę būsimam dvigubam piliečiui,
taip nėra. Yra kalbama apie atvertas duris daugybi-
nei pilietybei. Jeigu žmogus gali būti ne tik Lietuvos
pilietis, ką sako Konstitucija. Pakeisim Konstituciją
ir tada galės būti ne tik Lietuvos pilietis, o ir dar ko-
kių nori valstybių pilietis. Kai kurios valstybės atri-
botos, yra selekcija – labai priešiškų valstybių kol kas
nenumatoma. Ką gali žinoti, kaip bus. Vieną kartą
pradėjus keisti, galima pasiūlyti minčių, kad gal ne
tokia labai ir priešiška. Arba gali įsijungti kokia nors
organizacija ir tokiu būdu įsitarpuoti į mūsų formu-
les. Tos, kurios mums gero nelinki ir kurių piliečių gau-
sa Lietuvoje būtų labai pavojinga. Čia yra pernelyg
sudėtingi ir kai kada pavojingi klausimai, kad gali-
ma būtų švaistytis taip lengvai. O yra švaistomasi leng-
vai. Net siūlo, kad tokius dalykus galėtų priiminėti net
mažiau nei pusė piliečių. O ką ta didesnė pusė – jiems
užmaus maišą ant galvos ir nusives, kur ta mažuma
nutarė? Ir tai vadinsis demokratija? Būčiau santūrus

šiuo klausimu. (https://www.lrytas.lt/ lietuvos die-
na/ak tualijos/2018/ 11/01/news/ prabilo-apie-lietuv-
oje-irengtas-sleptuves-tik-zmones-nezino-ju-vietu-
8078408/)

Kokią sėkmę gali turėti referendumas, kai gau-
siausios konservatorių-krikščionių demokratų
partijos ideologinis vadas V. Landsbergis sklei-

džia tokias mintis respublikinėje žiniasklaidoje?
Aiškina rinkėjams, kad referendumas vyks ,,ne-
skaidriai, klastojant, lengvai švaistantis…”; gąsdi-
na apie daugybinių pilietybių pavojų iš nedraugiš-
kų kraštų ir perspėja Lietuvos žmones, kad jie bus
apgauti išeivių: ,,užmaus maišą ant galvos ir nusi-
ves…” Net ir didžiausias optimistas, paskaitęs tokius
svarstymus, numos ranka į referendumą. Supranti,
kad referendumas jau dabar yra pasmerktas žlugti.

Įdomu stebėti, kaip ES Parlamente ilgus metus
ES problemas sprendęs parlamentaras Vytautas
Landsbergis, puikiai žinantis, kad ES įstatymai
turi viršenybę prieš Lietuvos įstatymus, aršiai agi-
tavęs už Lietuvos žemės pardavimą užsieniečiams,
už euro įvedimą ir lito sunaikinimą… jaučiasi tobulu
,,ne pusiniu” Lietuvos piliečiu ir NEįsivaizduoja sa-
vęs užsienyje gyvenančio, JAV ir Lietuvos pilietybes
turinčio (,,pusinio” Lietuvos piliečio) lietuvio drau-
gijoje.

Gaila, bet mes visi esame liudininkai labai liūd-
nos realybės – lietuviškoji Lietuva yra naikinama pa-
čių lietuvių rankomis visą nepriklausomybės lai-
kotarpį, ir tai bus tęsiama toliau.  

Lietuvos diplomatinės
tarnybos 

100-mečiui 
skirta 
paroda

Dvejus metus veiksiančią parodą turės galimybę aplankyti visi, kas viešės Lietuvoje.          V. Raupelio nuotr.
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RIMAS ČERNIUS

Sveikiname Latviją, kuri lapkričio 18 d.
švenčia Nepriklausomybės paskelbi-
mo šimtmetį.  2018-iesiems besibai-
giant prie anksčiau nepriklausomybės
paskelbimo šimtmečio sukaktis šven-
čiančių Lietuvos ir Estijos rikiuojasi ir
Latvijos Respublika.  

Latvijoje, kaip ir Lietuvoje bei Esti-
joje, jau ištisus metus vyksta ypa-
tingi renginiai. Nepriklausomybės

paskelbimo dieną, lapkričio 18-ąją,
Latvijos sostinėje Rygoje vyks paradas.
Latvijos Respublikos prezidentas Rai-
monds Vējonis pagerbs laisvės kovo-
tojus, prie Laisvės pamink lo Rygoje pa-
dėdamas gėlių vainiką. Vakare prie
Dauguvos upės vyks šviesų ir fejer-
verkų spektaklis. 

Turbūt didingiausias Latvijos ne-
priklausomybės sukakties minėjimas
jau vyko šią vasarą, liepos mėnesį, kai
Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, vyko iš-
kilminga Dainų ir šokių šventė.   Šiais
metais Latvijos šventėje dalyvavo iš
viso 43 000 atlikėjų: 18 000 šokėjų, 16
500 dainininkų, 8 500 muzikantų. At-
likėjai į šventę atvyko ne tik iš visų
Latvijos rajonų, bet ir iš 21-os užsienio
valstybės. Baigiamajame koncerte
,,Zvaigžņu ceļā” (Žvaigždžių keliu)
dalyvavo 20 073 atlikėjai, o paskutinį
šokių šventės spektaklį ,,Māras zeme”
atliko 18 174 šokėjų.  

Įdomus yra latviškas šių sukak-
tuvinių metų ženklelis. Jame – Latvi-
jos vėliava ir stilizuotas skaičius 100,
kurio nuliai išreikšti amžinybės ženk-
lu.

Latvijos nepriklausomybės pa-
skelbimo istorija daug kur lietuviams
gali priminti Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimo aplinkybes. Lat-
viams, kaip ir lietuviams, reikėjo la-
viruoti tarp dviejų galingų kraštų  –
Vokie tijos ir Rusijos. Tiedu Pirmojo
pasaulinio karo priešininkai norėjo

įsitvirtinti Baltijos jūros pakrantėje.
Tačiau 1917 m. valdžią Rusijoje perėmė
bolševikai, o 1918 m. Vokietija kapitu-
liavo. Tame sąmyšyje Latvijai, kaip ir
Lietuvai bei Estijai, atsivėrė galimybė
tapti nepriklausoma valstybe.   

1918 m. lapkričio 11 d. buvo pa-
skelbtos Pirmojo pasaulinio karo pa-
liaubos. 1918 m. lapkričio 18 d. Latvijos
tautinė taryba Rygos dramos teatre pa-
skelbė Latvijos nepriklausomybę ir
pirmininku išrinko Jānį Čakste. Ta-
čiau nepriklausomybę reikėjo ne tik
paskelbti, bet ir iškovoti. Vyko kovos su
rusais bolševikais ir vo-
kiečiais bermon tininkais.
Kaip ir Lietuvoje, taip ir
Latvijoje po sėkmingų ne-
priklausomybės karų buvo
išrinktas Steigiamasis sei-
mas. Pirmajame posėdyje
Latvijos seimas toliau pir-
mininku paliko Jānį Čaks-
te. 1922 m. buvo priimta
Latvijos konstitucija, kuri
skelbė Latviją nepriklau-
soma demokratine respub-
lika. Pirmasis Konstituci-
nis seimas 1922 m. Latvijos
prezidentu išrinko J. Čaks-
te. Jis perrinktas 1925 m.
Kiti Latvijos prezidentai
buvo Gustavs Zemgals
(1927–1930), Alberts Kvie-
sis (1930–1936) ir Karlis Ul-
manis (1936–1940).  

Rugsėjį man teko trumpai lankytis
Latvijoje. Rygos senamiestis gra-
žus ir įdomus.  Latviai gali di-

džiuotis didingu laisvės paminklu Ry-
goje. Įdomu, kad prie jo stovi tamsiai
rudomis uniformomis apsirengusių
kareivių sargyba. Spėju, kad tai XX a.
pradžios nepriklausomos Latvijos ka-
rininkų uniforma. Panaši sargyba sau-
go ir Rygos pilį, kurioje įsikūrusi Lat-
vijos prezidentūra. Pastebėjau, kad
netoli Prezidentūros yra kitas, daug
kuklesnis paminklas. Tai jaunos mer-
gaitės statula. Mergaitės veide mato-
mas sielvartas, bet kartu ir orus pro-
testas. O statulos papėdėje šie žodžiai:
„Uz Sibīriju aizvestajiem Latvijas bēr-
niem 1941–1949”.

Tai paminklas latvių vaikams, ku-
riuos sovietai, okupavę Latviją, ištrė-
mė į Sibirą Antrojo pasaulinio karo
metu ir po karo. Paminklas vaizdžiai
man priminė, kad Baisųjį birželį turėjo

pergyventi ne tik lietuviai, bet ir bro-
lių latvių tauta.   

Prieš 50 metų, 1968-aisiais, Latvi-
jos nepriklausomybės paskelbimo auk-
sinį jubiliejų lapkričio 18 d. laidoje pa-
minėjo ir ,,Draugo” laikraštis. Redak-
torius Bronius Kviklys vedamajame iš-
reiškė viltį, kad Latvija, kaip ir Lie-
tuva, sulauks nepriklausomybės at-
kūrimo. Jis rašė: „Švęsdami Latvijos
auksinį jubiliejų mes giliai tikime,
kad kelsis nepriklausoma Latvija –
gera kaimynė nepriklausomos Lietu-
vos. To iš visos širdies broliškai tautai
ir linkime.  Dievs sveti Latviju!”

Redaktoriaus Kviklio viltis išsi-
pildė. Šiemet broliška latvių tauta ne-
priklausomybės paskelbimo šimtmetį
švenčia nepriklausomybę atkūrusioje
valstybėje. Tenka tik pakartoti tą patį
linkėjimą, kuriuo pradedamas Latvi-
jos himnas „Dievs, svētī Latviju” – Die-
ve, laimink Latviją!

Latvijos karo muziejus

Rygos pilis – Latvijos prezidentūra. R. Černiaus nuotraukos

Laisvės paminklas Rygoje su įrašu ,,Tevze-
mei un Brivibai” – Tėvų žemei ir laisvei.  

Latvijos nacionalinis teatras. Čia 1918 m. lapkričio mėn.
18 d. paskelbta Latvijos nepriklausomybė.   

Paminklas Sibiro tremtiniams. 

Lai dzīvo Latvija – Tegyvuoja Latvija
Latvijos nepriklausomybės šimtmetis
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SIMONA PETRAUSKAITĖ

Spalio 27-ąją, paskutinį mėnesio šeš-
tadienį, JAV Lietuvių Bendruomenės
mokykloje „Lietuvėlė” vyko antrieji
praktiniai mokymai. Mokinių Petro ir
Vėjo mama dr. Kristina Vygantas su-
pažindino vaikus su gydytojo veteri-
naro profesija. Dr. K. Vygantas baigė ve-
terinarijos studijas Cornell University
Medicinos koledže (New York). Au-
burn University atliko oftalmologijos
praktiką, o 2001 m. tapo Amerikos ve-
terinarijos oftalmologų koledžo (ACVO)
diplomate. Dr. K. Vygantas specializa-
cija – oftalmologija, ji gydo, operuoja
įvairių gyvūnų akis. 

Pirmiausia dr. K. Vygantas mo-
kiniams papasakojo apie savo
darbą, pacientus, paaiškino, kaip

juos gydo. Vėliau į klasę atkeliavo ke-
turkojė draugė – kalytė Laimutė, kuri
buvo labai drąsi ir tapo ,,paciente”. Dr.
K. Vygantas parodė, kaip reikia ap-
žiūrėti šuniuką, paklausyti šuniuko
širdelės plakimą ir patikrinti akyčių
kraujospūdį. Visi mokiniai įsijautė į
gydytojo veterinaro profesiją: mokėsi
užčiuopti pulsą, paklausyti šuniuko
širdelės plakimo stetoskopu, išmoko
taisyklingai dėvėti medicininę kaukę,
pirštines ir kepuraitę. Žinoma, vai-
kams daug džiaugsmo suteikė buvimas
drauge su šuniuku, galimybė jį pa-
glostyti ir apžiūrėti. Vėliau mokiniai
uždavė gydytojai klausimų apie jos
darbą, gyvūnų priežiūrą. Vaikams la-

Tinklalapis „Lietuvos žinios” skelbia straipsnių ciklą
„Signatarų DNR” – tai pasakojimai apie 1918 m. va-
sario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų
vaikus, anūkus ir proanūkius. Projektą remia Lietu-
vos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Jau
įvyko susitikimai su signataro Kazio Bizausko gimi-
naičiu Kėdainiuose, prel. Kazimiero Stepono Šaulio
giminaičiu Klaipėdoje, iš Californijos į tėvynę sene-
lio signataro Mykolo Biržiškos palaikus atlydėjusia Da-
nute Barauskaite-Mažeikiene ir kt. Tarp kitų pasa-
kojimų yra ir Mindaugo Kluso pasakojimas apie su-
sitikimą New Yorke su Vasario 16-osios Akto signa-
taro Jono Smilgevičiaus anūkėmis, pusseserėmis
Angela (Angelė) Miknius ir Stephanie Sigute Senulis.

Žurnalistai su savo herojėmis susitiko gerb. An-
gelės bute Vakarų 15-oje gatvėje. Svetingai
lietuviškai sutikti jie stengėsi kuo daugiau su-

žinoti apie jų garsųjį senelį. Iš žemaičių kilęs Vasa-
rio 16-osios Akto signataras J. Smilgevičius
(1870–1942) su žmona Stefanija Bucevičiūte susilaukė
šešių vaikų: Janinos, Antaninos, Kazimiero, Onos,
Kristinos ir Elenos. Steigiamojo Seimo narys gana
anksti pasitraukė iš politikos – jam labiau rūpėjo pra-
moniniai krašto reikalai, žemės ūkio modernizavi-
mas. Ekonomisto išsilavinimą Berlyne ir Varšuvo-
je įgijęs žemaitis dar Rusijos imperijos laikais ėmė
kurti lietuviško kapitalo bendroves, įsteigė kredito
uniją, vėliau, nepriklausomoje Lietuvoje, kredito ban-
ką, – pasakoja žurnalistas. Paskui pirko Užvenčio
dvarą ir pavertė jį pavyzdiniu ūkiu. Pas jį lankyda-
vosi anksčiau čia gyvenusi rašytoja Marija Peč-
kauskaitė-Šatrijos Ragana, kurios romaną „Sename
dvare” buvo privalu perskaityti visiems J. Smilge-
vičiaus vaikams ir anūkams.

„Tai buvo teisingas, protingas, malonus žmogus.
Mes, aišku, jo neprisimename – dar nebuvome gi-

„Lietuvėlės” mokiniai tapo mažaisiais veterinarais!

Vasario 16-osios Akto signataro anūkės iš New Yorko
musios, tačiau kiti apie jį atsiliepė labai šiltai”, – tei-
gė anūkės Sigutė ir Angelė. Angelės mama Elena Smil-
gevičiūtė-Miknienė (1918–2010) buvo jauniausia sig-
nataro duktė. Visi J. Smilgevičiaus vaikai karui bai-
giantis pasitraukė į Vakarus, apsigyveno Ameriko-
je. Tik Antanina liko Vokietijoje. Visiems Smilgevi-

čių vaikams gimė po dvi atžalas. Iš dvylikos pusbro-
lių ir pusseserių beliko dešimt. Angelės tėvai, agro-
nomijos studentai Elena ir Stasys Miknius (1915–1992),
susipažino Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, susi-
tuokė 1941-aisiais. Pirmosios dukters Laimos susi-
laukė 1943 m. 1944-aisiais Mikniai pasitraukė į Vo-
kietiją, pasiekė Bavariją. Laimei regionas pateko į JAV
kontroliuojamą zoną. 1946-aisiais gimė Angelė, „Lie-
tuvos žinių” žurnalistų pašnekovė. Netrukus Mikniai

buvo patikrinti ir apgyvendinti Dilingeno perkeltų-
jų asmenų (DP) stovykloje. Gyveno ankštai ir kukliai,
kaip ir visi dipukai. Emigruoti į JAV padėjo tėvo drau-
gas pranciškonų vienuolis Bernardinas Grauslys
OFM, pasirūpinęs, kad šeima kurį laiką prisiglaus-
tų Šv. Antano vienuolyne Kennebunkporto mieste. 

Į New Yorką Angelė atvažiavo
studijuoti ir nuo tada čia liko, su-
situokė su James Frenzel, kilusiu
iš vokiečių emigrantų. Studijavo
finansus ir visą laiką dirbo ban-
kuose. „Mamytė man sakė, kad
galbūt turiu senelio kraujo”, –
sakė Angelė. Tėvai galų gale at-
sikraustė į Naująjį Londoną, kur
abu gavo darbo. Sesuo Laima, bai-
gusi bibliotekininkystę ir infor-
maciją, šiuo metu gyvena šalia
Bostono, turi keturias anūkes ir
vieną anūką. 

Kitos žurnalistų pašnekovės
– Sigutės Senulis motina buvo J.
Smilgevičiaus dukra Kristina
Smilgevičiūtė-Smilga, 1952 m. Pa-
tersone ištekėjusi už skaudaus
likimo Marcelino Senulio, kurio
dukros, pirmajai žmonai mirus,
liko už geležinės uždangos. Ame-
rikoje jis sukūrė kitą šeimą ir čia
gimė dar du vaikai – Sigutė ir

Mindaugas. Sigutė Senulis gimė ir užaugo Patersone,
kur buvo nemaža lietuvių išeivių kolonija, bet ji vi-
sada norėjo gyventi New Yorke. Čia baigė univer-
sitetą. Mokytojavo, vėliau dirbo finansų vadybininke
New Yorko vadybos ir biudžeto tarnyboje. Čia Sigutė
gyvena nuo 1981 m. Brolis Mindaugas po studijų Co-
lumbia universitete taip pat liko gyventi šiame
mieste. 

Parengta pagal lzinios.lt

1918 m. Vasario 16-osios Akto signataro Jono Smilgevičiaus anūkės (iš kairės)
Sigutė Senulis ir Angelė Miknius New Yorke.  Mindaugo Kluso nuotr.

užtenka tik meilės, reikia atsidavimo ir
žinių. 

Praktiniais mokymais siekiama

mokinius artimiau supažindinti su
įvairiomis profesijomis, praturtinti
jų žodyną, suteikti galimybę įgyti nau-
jų įgūdžių, skatinti vaikus veikti,
džiaugtis atradimais, o tėvams – turi-
ningai praleisti laiką kartu su savo vai-
kais ir įsitraukti į mokymo procesą.

Visa mokyklos bendruomenė nuo-
širdžiai dėkoja dr. Kristinai ir jos šei-
mai už įdomų ir mielą pristatymą.
Kitų mokymų metu mokiniai išgirs su-
btilybių apie architekto profesiją. Di-
džiuojamės ir dėkojame mūsų mokinių
tėveliams, kad, nepaisant prastų oro są-
lygų, įtempto gyvenimo ritmo, kiek-
vieną šeštadienį jie atveža vaikus į
„Lietuvėlę”, prisideda prie jų ugdymo
ir gerovės. Ačiū, kad esate kartu! 

Simona Petrauskaitė – „Lietuvė-
lės” mokyklos praktikantė, Vilniaus
universiteto absolventė.

bai patiko pamoka ir jie suprato, kad
gydytojo veterinaro profesija yra at-
sakinga, kad norint padėti gyvūnui, ne-

Veterinarais dirbti pasiruošę!
Petras laikė kalytę, o dr. Kristina Vygantas aiškino, kaip reikia ją ap-
žiūrėti.

Visi vaikai norėjo paglostyti ,,pacientę” Laimutę… Mokyklos archyvo nuotr.
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Šiuo metu klubas skiria savo finansinę paramą
įvairioms lietuviškoms ir nelietuviškoms organi-
zacijoms Čikagoje, kitur Jungtinėse Valstijose ir net
Lietuvoje bei teikia stipendijas besimokančiam jau-
nimui. Šiemet dvi stipendijos po tūkstantį dolerių
buvo suteiktos Nidai Alexa bei Lizai Macke. Nida yra
būsimoji medicinos sesuo, o Liza studijuoja kera-
miką. Klubo prezidentė Erika Brooks pasidžiaugė,
kad pavyko sutelkti tiek lėšų, kad būtų įteiktos dvi
stipendijos, nes būna metų, kai pinigų užtenka tik

Čikagos lietuvių moterų klubo valdyba. Iš k.: klubo sekretorė Genevieve Maluska, iždininkė Cecilia Matul, 97 metų su-
kaktį šiemet mininti Irene Buchbinder, narystės sekretorė Aušra Padalino, sekretorė Kathleen Guzauskas (sėdi), klubo
pirmininkė Erika Brooks. Karilės Vaitkutės nuotr.

2018 metų stipendininkės Nida Alexa ir Liza Macke.
Audronės Kižytės nuotraukos

Tarp tų, kuriems pasisekė loterijoje – Melinda Buchbinder, Lucija Hoffman ir kun. Liudas Miliauskas. 

97-ąjį gimtadienį atšventusi Elena Cizinauskas ir vakaro
vedėja, klubo prezidentė Erika Brooks.

Audronės Kižytės nuotr.

Buvusią klubo pirmininkę Lu Dargis  su 92-uoju gimtadieniu
sveikino dabartinė pirmininkė Erika Brooks.

Karilės Vaitkutės nuotr.

vienai studentei paremti. 
Šiuo metu klube yra daugiau nei keturiasdešimt

narių, klubas atjaunėjo Aušros Padalino pastangomis,
kuri šiemet į klubą pritraukė daugiau nei dešimt nau-
jų narių. Klubo vicepirmininkė Birutė Zalatorienė
pasakojo, kad nors klubą įsteigė pirmosios lietuvių
imigrantų bangos atstovai, po Antrojo pasaulinio
karo į šį klubą stojo ir antrosios imigrantų bangos mo-
terys, norinčios dirbti naudingą pagalbos darbą.  

Pokylio metu vyravo pakili nuotaika. Buvo pa-
gerbtos seniausios klubo narės, kurių amžius tikrai
įspūdingas. Emai Petraitis šiemet sukako 100 metų, Ire-
ne Buchbinder šventė savo 97-ąjį, Helen Cizinauskas
– 94-ąjį, o buvusi klubo pirmininkė Lu Dargis – šven-
tė 92-ąjį gimtadienius.  Seniausia klubo narė Genevieve
Maluska, kuri šiuo metu eina klubo sekretorės pa-
reigas, klubui priklauso jau beveik 60 metų.

Pokylio metu vyko loterija, kurios prizai buvo pi-
niginės sumos, paaukotos Petkaus laidotuvių namų
savininko Donald Petkus, o įvairūs kiti prizai buvo
paaukoti lietuviškų organizacijų bei verslų.  Be to, po-
kylio svečiai galėjo įsigyti Otilijos Kasparaitis pa-
puošalų, Gitanos Variakojis ir įmonės ,,Savita” dra-
bužių bei Zitos Litvinas tapytų paveikslų. Pokylio sve-
čius linksmino muzikantai ir dainininkai Algiman-
tas ir Ligita Barniškiai.

Linkime Čikagos lietuvių moterų klubui di-
džiausios sėkmės ir tikime, kad sulauksime klubo
šimtmečio. 

Laimėję loterijoje galėjo pasirinkti dovaną – Giedrei Kaz -
lauskaitei patiko šis paveikslas.

Čikagos lietuvių moterų klubas šventė jubiliejų
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Turbūt nesuklysiu pastebėjusi, kad visos mes norime
rengtis stilingai, atrodyti madingai bei originaliai, o
parduotuvėse lankytis su malonumu. Juk metams bė-
gant mes išaugame įprastą įvaizdį, todėl nepapras-
tai svarbu atrasti naująjį ir su juo susigyventi. Tinka-
mai parinkti drabužiai, aksesuarai, makiažas ir šu-
kuosena gali atspindėti mūsų emocijas ir vidinę bū-
seną. Skirtingų stilių dėka galime kurti savitą grožį ir
atrasti jį ten, kur galbūt niekada nemanėme jį esant.
Žodis stilistas, nusakantis profesiją, labai greitai iš vi-
siškos nežinios peršoko į populiariausiai vartojamų

mamos siuvimo mašinėle ir pasisiūsiu sau gražių
rūbų. Parėjusi namo išsitraukiau seną rankinę ma-
mos siuvimo mašinėlę, paėmiau mamos nedėvimą
švarkelį, jį išardžiau ir pradėjau jį persiūti pagal save...

Mokantis siūti man kilo vis didesnis noras
kažką gražaus sukurti sau. Siuvimo mašina išmo-
kau siuvinėti, megzti. Netrukus sužinojau, kas yra
žurnalas „Burda Moden”, „Verena”, sužinojau, kur
galima nebrangiai nusipirkti audinių, siūlų ir įvai-
riausių siuvimo priemonių. Įstojau į aukštąją mo-
kyklą, studijavau drabužių dizainą ir technologiją.
Pradėjau dirbti pagal įgytą išsilavinimą. Tokia
mano veikla natūraliai paskatino imtis ir indivi-
dualios moterų aprangos stilistės darbo. Radau
profesionaliausius šios profesijos mokytojus, iš-
studijavau garderobo ir kapsulės formavimo pa-
grindus, spalvotyrą, visų Vilniaus aprangos par-
duotuvių asortimentą, stilistiką. Gyvendama Vil-
niuje susikoncentravau į stilisto profesiją.

Pakalbėkime apie stilių. Kaip Jums atrodo – ar būti-
na turėti daug pinigų, kad atrodytum stilingai?

Šiais laikais nebūtina turėti daug pinigų, kad at-
rodytum stilingai. Kad potraukį gražiai rengtis pa-
verstum pomėgiu, reikia turėti daugiau laiko. At-
sipalaiduoti ir leisti moteriškai energijai savo viduje
kunkuliuoti: kurti, spalvinti, žaisti, puošti, derinti
drabužius. O toliau viskas savaime išsirutulios.
Ateis ir gebėjimas atskirti tinkamus kirpimus, vi-
zualiai brangius audinius, kokybišką pasiuvimą, ma-
dingą aprangą. Atsiras noras racionaliai pirkti dra-
bužius, aksesuarus, spontaniškai kurti savo įvaizdį. 

Nebrangios aprangos pasiūla labai didelė, o tam,
kad atrastum šioje pasiū-loje keletą gražių, stilingų
ir puošiančių komplektų, reikia laiko – stiliaus po-
jūčiui lavinti ir paieškoms.

Kokį drabužį ar aksesuarą uždraustumėte, jei galė-
tumėte, tiek vyrams, tiek moterims?

Nesu stiliaus ir grožio maniakė. Taip, mane įkve-
pia gražiai apsirengę žmonės, tačiau nenoriu nieko
drausti, keisti, man patinka keistuoliai, apsirengę
senamadiškais drabužiais, nes pralinksmina, pa-
tinka eksperimentatoriai su savo stilistinėmis klai-
domis, nes manau – jie mados varikliai, patinka ir
paprastai, kažkiek netvarkingai apsirengę žmonės,
nes jie leidžia tau pačiai atsipūsti ir pailsėti.

Kas yra stilistas Jūsų akimis?
Tai pilkasis kardinolas – viešai nesirodantis ir

formaliai neutralus privatus, grožiu besidomintis as-
muo, vaidinantis labai svarbų vaidmenį bei daran-
tis reikšmingą įtaką gyvenime.

Į kokius aksesuarus rekomenduotumėte investuoti ne-
sigailint pinigų?

Manau, kad verta investuoti į tą aksesuarą, ku-
ris sujungia savyje: kasdienį patogumą, besąlyginę
kokybę, aktualų dizainą, taisyklingą dydį, tinkamą
spalvą ir prekinio ženklo statusą.

Investuokite į neutralios spalvos rankinę. Ne juo-
do, ne balto, o neutralaus atspalvio rankinę  – tarp
pilkos ir smėlio, priklausomai nuo jūsų mėgstamos
paletės (šiltos ar šaltos). Klasikinės juodos rankinės
visada aktualios, tačiau neutralios rankinės pagal
sezoniškumą ir derinimo galimybę universalesnės.

Avalynė ne taip pastebima, tačiau ji yra labai
svarbi! Ir į patogią, kasdienę avalynę verta investuoti.
Visa jūsų kasdienės avalynės kolekcija minimaliai
turi tarnauti dvejus metus, kitaip tariant, ji turi būti
kokybiška, tačiau nelabai priklausoma nuo ten-
dencijų. O tokią aktualią klasiką kaip laiveliai, žo-
kėjaus ilgaauliai, oksfordai jūs galite avėti dešimt-
mečiais. 

Ką patartumėte mūsų skaitytojoms įsigyti ateinančiam
žiemos sezonui?

Pateikiu aprangos sąrašą, kuris ruošiantis nau-
jam šaltam sezonui bus orientyras: languota suknelė,

Natalijos Stunžėnienės stiliaus paslaptys
„Mada ateina ir praeina, o stilius yra amžinas”, – Yves Saint Laurent

Natalija Stunžėnienė – populiaraus stiliaus ir mados tink-
laraščio autorė. N. Stunžėnienės archyvo nuotraukos

Karjeristės garderobas. ,,Visada atminkite paprastą taisyklę
– rengtis reikėtų taip, lyg eitumėte į tą darbą, kurį norite tu-
rėti, o ne į tą, kurį jūs turite”, – savo tinklaraštyje pataria N.
Stunžėnienė.

kostiumas, paltas, lietpaltis; ryškūs ir spalvingi
kailiniai; blizgantys drabužiai; drabužiai su gyvūnų
ir gėlių motyvais; džinsiniai drabužiai, juos galima
derinti kartu; megztos suknelės ir prailginti megz-
tiniai; drąsūs drabužiai 70–80-ųjų stilistikos, pūstos
rankovės pečių linijoje, platūs kirpimai, klostės ir
įdurai klubų linijoje.

Kaip galėtumėte apibūdinti savo pačios stilių?
Jau seniai savo stilių kuriu pagal išvaizdą. Ren-

kuosi ne tai, kas patinka, o tai, kas tinka. Žinoma, pa-
tinka kartais eksperimentuoti ir žaisti, bet daž-
niausiai kasdienybei renkuosi stilių, kuris sujungia
savyje patogumą, eleganciją ir moteriškumą. Esu dra-
matiškos išvaizdos, tamsaus gymio, švelnių veido
bruožų ir liekno sudėjimo moteris. Kurdama savo sti-
lių stengiuosi šias savybes akcentuoti. Man puikiai
tinka drabužiai iš plonų audinių, dekoras pečių li-
nijoje, kaspinai, raukiniai, švelnios pastelinės ir sod-
rios natūralios spalvos, atkartojantys mano figūrą
drabužiai, avalynė smailėjančia nosele, minimalis-
tiniai ir avangardiniai papuošalai.

Ar yra toks drabužis Jūsų spintoje, be kurio neįsi-
vaizduojate savo garderobo?

Taip, tai lengva, plazdanti vėjyje, pusiau pri-
gludusio kirpimo arba su liemenį akcentuojančiu dir-
žu, ilgomis rankovėmis suknelė. Turiu jas kelias, ne-
paisant audinio sezoniškumo, puošiuosi jomis taip

vasarą, taip ir žiemą su šiltais ilgaauliais ir vilnoniu
megztiniu. 

Kokie atspalviai vyrauja Jūsų aprangoje?
Kartais, jeigu drabužio kirpimas, kaklo iškirp-

tė ir dekoras man tinka, renkuosi drabužį ne visai tin-
kamos spalvos. Paprasčiau būtų pasakyti kokių at-
spalvių neturiu. Mano drabužinėje nerasi ledinės žyd-
ros, citrinos geltonos, garstyčios, ryškios turkio, šal-
tos rožinės, šviežios žolės žalios, mėtinės. Jos man ne-
tinka. Šios spalvos mano išvaizdoje kelia disonansą,
net puošiantis mane kirpimas neprislopina netin-
kančios spalvos įtakos.  

Jūsų autorinis internetinis žurnalas natalijastun.com
man paliko didelį įspūdį. Netgi žmogus, neturėdamas men-

žodžių sąrašą, net nepatekdamas į jokius žodynus.
Šios profesijos atstovai yra atsakingi už nuolatinį ma-
dos kitimą, modernumą ir įgūdžius, kurie gali būti la-
bai naudingi padedant kitiems atrodyti puikiai. Nors
stilius susideda iš smulkių detalių, tačiau drabužiai
yra vienas pagrindinių akcentų, į kurį visi aplinkiniai
atkreipia dėmesį. Juk norime ne tik atrodyti gražiai,
bet ir jaustis patogiai. Kai ateina laikas drastiškiems
pasikeitimams, yra žmogiška abejoti dėl kardinalių
žingsnių. Tada į pagalbą galima pasitelkti profesio-
nalą stilistą, kuris padės ir padrąsins ir netgi nukreips
tinkama linkme.

Natalija Stunžėnienė Vilniuje, stiliaus ir ma-
dos tinklaraščio „Natalijastun.com” kūrėja,
kūrybinga moteris, yra profesionali moterų

ir vyrų aprangos stilistė, moteriškų drabužių di-
zainerė, teikianti įvaizdžio kūrimo paslaugas indi-
vidualiems klientams. Nors Lietuvoje yra daug sti-
liaus  tinklaraščių, tačiau Natalijos kuriamas die-
noraštis pasižymi itin išsamia, profesionalia infor-
macija, kuri padės atrodyti nepriekaištingai ir pa-
traukliai. Netgi jeigu esate visai ,,žalias” mados vin-
giuose, atsivėręs šį puslapį pradėsite jaustis drąsiau
laviruodamas nuolat besivystančiame mados pa-
saulyje.

Kaip pajutote, kad norite būti stiliste? Kas atvedė Jus
prie šios profesijos?

Kartą, kai man buvo 13 metų, užėjusi pas vieną
draugę į namus, pamačiau siuvimo mašina siuvan-
čią jos tetą bei jos pasiūtus drabužius, ir mano vidu-
je kažkas suvirpėjo. Labai susidomėjau drabužių di-
zainu, siuvimu ir pagalvojau, – išmoksiu siūti sena
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Lietuviško dizaino namuose –
J. Statkevičiaus kūriniai
Lietuviško dizaino namuose Locals.lt  nuo šiol galima rasti garsiausio Lie-
tuvos dizainerio Juozo Statkevičiaus kūrinių.

Po savo stogu preciziškai atrinktus, konceptualaus ir modernaus di-
zaino bei ypatingos kokybės prekės ženklus ir jų produktus pri-
statančių dizaino namų Locals.lt asortimentą papildė ant didžių-

jų mados podiumų demonstruoti J. Statkevičiaus kūriniai ir aksesuarai.
Nuo prabangių ir elegantiškų rankinių bei talpių ir patogių kuprinių
iki sportinių kelnių, stilingų kojinių ir apatinių.

Šiemet jubiliejų švenčiantis J. Statkevičius – garsiausias Lietuvoje
mados ir teatro kostiumų dailininkas, apdovanotas trimis „Auksiniais
scenos kryžiais”, Lietuvos valstybės ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”
ir daugybe kitų apdovanojimų, pirmą kartą savo kūriniais nusprendė
prekiauti ne savo mados namuose.

„Lietuviško dizaino namai Locals.lt garsėja geriausių lietuviško
dizaino prekės ženklų asortimentu. Jų klientai – kokybę, išskirtinumą
ir unikalumą vertinantys dizaino gerbėjai, todėl man smagu, kad nuo
šiol jie Locals.lt parduotuvėse galės rasti ir mano kūrinių tiek vyrams,
tiek moterims. Jie čia galės įsigyti ir stilingų laisvalaikio drabužių, ir
išskirtinių aksesuarų”, – sako J. Statkevičius.

„Džiaugiamės, kad prie gausaus kūrėjų ir prekių ženklų būrio, ku-
riais prekiauja Locals.lt, prisijungė ir neabejotinai žymiausias Lietu-
vos mados kūrėjas, kurio darbai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. Smagu, kad vienetinių ir aukščiausios kokybės dizaino kūri-
nių ieškantys Locals.lt klientai nuo šiol pas mus galės rasti ir J. Stat-
kevičiaus darbų. Tai, kad po Locals.lt stogu dabar jau galima rasti kone
visus stipriausius lietuviško dizaino kūrėjus – mums yra didelė gar-
bė ir malonus darbo įvertinimas”, – sako viena dizaino namų įkūrėjų
Inga Ramonienė.

Šiemet J. Statkevičius mini ne tik asmeninį jubiliejų, bet ir šven-
čia savo mados namų trisdešimtmetį. Šia proga jis rengia išskirtinį ju-
biliejinį madų šou Vilniuje, kuriame žiūrovų lauks daug staigmenų.
Vienos jų jau dabar sulauks ir Locals.lt pirkėjai. 

ELTA

Locals.lt asortimentą papildė ant didžiųjų mados podiumų demonstruoti J. Stat-
kevičiaus kūriniai ir aksesuarai.                                                                       Locals.lt nuotr.

kiausio supratimo apie stilių, ras jame pa-
kankamai informacijos tapti madingu. Kaip
gimė idėja sukurti tokio pobūdžio virtualų
stiliaus žurnalą? 

Kaip dizainerei man visuomet
buvo įdomi drabužių kūrimo tema:
domėjausi drabužių siuvimo techno-
logijomis, konstravimu, modeliavimu,
puošyba. Ieškojau individualiam siu-
vimui idealiausiai tinkančios konst-
ravimo metodikos, daug praktikavau-
si. Palaipsniui tema tapo aiški. Išrin-
kau man tinkančius drabužių gamybos
procesus, ir šis darbas tapo ramus, be
„wow” efekto. Man darbe svarbu jaus-
ti euforiją, atrasti ir jausti atradimo
džiaugsmą, todėl praplėčiau drabužių
srityje savo ribas ir už kūrimo etapo
ribų pamačiau labai įdomų drabužių
naudojimo etapą. Kadangi man buvo la-
bai įdomu ir tema buvo labai plati, pra-
dėjau rinkti knygas, straipsnius, kons-
pektuoti. Tyrinėdama pastebėjau, kad
profesionalios informacijos lietuvių
kalba labai mažai, o aš labai norėjau pa-
sidalinti savo atradimais. Taip ir atsi-
rado elektroninis žurnalas natalijas-
tun.com. Ten pradėjau rašyti apie tai,
kaip pamilti save ir kaip naudojant ap-
rangą, makiažą atrodyti patraukliau.
Vėliau, atsiradus poreikiui, pradėjau
teikti savo – stilistės paslaugas.

Kokiai moteriai skirtas Jūsų madų ir
grožio puslapis? 

Jeigu jūs neabejinga savo išvaizdai,
mano puslapis – jums. Jeigu jūs su-
prantate arba tik bandote suprasti,
kad išvaizda gali pridėti 100 balų prie
jūsų pasitikėjimo, pilnatvės jausmo ir
nuotaikos. Puslapyje jūs rasite patari-
mų, rekomendacijų ir unikalios me-
džiagos apie mados tendencijas, apsi-
pirkimą, įvaizdį ir stilių. Mada gali tap-
ti jūsų pomėgiu, atnešančiu konkrečių
rezultatų: pasitenkinimą savo išvaizda,
pasitikėjimą, komplimentus, šypsenas. 

Jūsų, ekspertės, nuomone, kokiai mo-
teriai reikėtų žūtbūt kreiptis pagalbos į pro-
fesionalų stilistą?

Labai populiaru sakyti, kad stilius
– tai yra skonis, jis yra arba jo nėra. Su-
tinku su šiuo išsireiškimu. Tačiau tai
nereiškia, kad jeigu stiliaus pojūčio ne-
turi iš prigimties ir sunku išlaviruoti
tą paslaptingą grožio ir stiliaus pa-
saulį, viskas prarasta. Tu jau niekada
nepasitenkinsi savo išvaizda, pasto-
viai pirksi kažkokias nesąmones ir
aprangą derinsi kvailai, todėl geriau iš-
vis tuo nesidomėti ir dar geriau ne-
žiūrėti į veidrodį.  

Tam, kad pamiltum savo išvaizdą,
būtina žiūrėti į veidrodį, kad parinktum
tinkančią aprangą ir išmoktum kurti
gražius komplektus, būtina domėtis ir
praktikuotis. Stilius yra lavinamas, o
grožis apskaičiuojamas, todėl bet kokiu
atveju – ar Dievo duota ar ne, reikia mo-
kytis. Savarankiškai pakankamai sun-
ku ir užima daug laiko, su stilistu šis pa-

N. Stunžėnienė į profesionalią stilistę siūlo kreiptis kiekvienai moteriai, norinčiai pamil-
ti save. 

saulis tampa aiškesnis daug greičiau ir
paprasčiau. Todėl į profesionalų stilis-
tą rekomenduoju kreiptis kiekvienai
moteriai, norinčiai pamilti save ir iš
savo išvaizdos kūrimo sferos pasisem-
ti energijos, o taip pat toms, kurios su-
sikoncentravusios į savo mėgstamas
veiklas (darbas, šeima, draugai ir t.t.)
ir nori taupyti savo laiką ir pinigus.

Sakykime, moteris, kuri nesupranta,
kaip laviruoti tame paslaptingame stiliaus
ir grožio pasaulyje, kreipiasi į Jus. Kaip ir
kuo Jūs jai galėtumėte padėti?

Mano darbo tikslas – ne pripirkti
moteriai drabužių, o kad atvaizdas
veidrodyje džiugintų, kad mylimas vy-
ras, giminaičiai, draugai, bendradar-
biai sakytų komplimentus, kad vaikai
didžiuotųsi savo mama, nes ji pati gra-
žiausia. O tam tikslui aš naudoju ap-
rangą.

Apranga – tai mano darbo įrankis,
išmokysiu juo naudotis. Tam skirta
mano unikali teorinė konsultacija su
praktine pamoka. Jos metu klientei (pa-
gal išvaizdą) nustatau jos stilių, spal-
vinį tipą, papasakoju, kaip profesio-
naliai apsipirkti, kaip kurti indivi-
dualią aprangos kapsulę. Vėliau ži-
nioms sutvirtinti praktikuojamės par-
duotuvėje. Parduotuvėje klientė sava-
rankiškai bando pasirinkti aprangą, o
aš ją kuruoju. Garderobo revizijos pa-
slauga atskleidžia pirkimo klaidas.
Jos metu klientė pradeda racionaliau
žiūrėti į savo pirkinius ir išmoksta
kurti garderobą sistemingai. Per ap-
sipirkimo paslaugą klientė ne tik įsi-
gyja lengvai komplektuojamos apran-
gos kapsulę, bet ir gali išmokti atpa-
žinti praktiškus, puošiančius drabu-
žius ir išmoksta juos derinti.

Ko palinkėtumėte mūsų skaitytojoms,
norinčioms visada išlikti stilingoms?

Kūrybingumo, paprastumo, leng-
vumo, drąsos! Nebijokite klysti, klys-
ti dabar madinga! 

Ačiū Jums už nuoširdų interviu ir pa-
sidalintomis stiliaus gudrybėmis! 

Darbe svarbus atradimo džiaugsmas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Pirmajai Lietuvos Vyriausybei – 100 metų
Vilnius (Mano vyriausybė) – Šie-

met lapkritį sukanka 100 metų, kai
darbą pradėjo pirmoji Lietuvos Vy-
riausybė. Šis jubiliejus – svarbus Vals-
tybės atkūrimo šimtmečio akcentas.

2018 m. lapkričio 9 dieną, 9 va-
landą vakaro sukanka lygiai šimtas
metų, kai Vilniuje, Lietuvos Valstybės
Tarybos rūmuose, įsikūrusiuose Šv.
Jurgio g. 13 (dabar Gedimino pr. 13)
pirmąkart į posėdį susirinko moder-
nios nacionalinės Lietuvos valstybės
laikinoji Vyriausybė. 

Ministrų kabinetą sudarė: prem-
jeras ir užsienio reikalų ministras
profesoriaus Augustinas Voldemaras,
finansų ministras Martynas Yčas, vi-
daus reikalų ministras Vladas Sta-
šinskas, Švietimo ministerijos valdy-
tojas Jonas Yčas, ūkio ir valstybės
turtų ministras Juozas Tūbelis, tei-
singumo ministras Petras Leonas ir
Ministrų Tarybos „dalykų vedėjas”
Kazimieras Vizbaras.

Pasitinkant reikšmingą šventę,
lapkričio 9 dieną 10:30 val.  r. Vilniuje,
Gedimino pr. 13 atidengiama  Atmini-
mo lenta, įamžinanti vietą, kurioje
stovėjusiame pastate 1918 m. posė-
džiavo Lietuvos Valstybės Taryba ir
vyko pirmieji ministrų kabineto po-

sėdžiai.
Tuometinė Vyriausybė sprendė

itin sudėtingus uždavinius, nes reikė-
jo realiai įtvirtinti Lietuvos valstybės
egzistavimą tiek tarptautiniu lygiu,
tiek ir pačiame krašte, perimti šalies
valdymą iš vokiečių administracijos.
Pirmoji Vyriausybė atliko daug orga-
nizacinių darbų ir padėjo vykdomosios
valdžios pamatus. 

Nors pirmoji Vyriausybė veikė
neilgai, tačiau pradėjo Lietuvai svar-
bius darbus. Per pusantro mėnesio
A. Voldemaro Ministrų kabinetas su-
rengė 22 posėdžius, kurių metu spren-
dė politinius ir praktinius valdžios
perėmimo, ministerijų įsikūrimo, kitų
valdžios institutų formavimo ir orga-

PLB susitarė su Ukrainiečių pasauliniu kongresu 
Vilnius (URM inf.) – Pasaulio

Lietuvių Bendruomenė (PLB) Berly-
ne, Ukrainos Respublikos ambasado-
je, iškilmingai pasirašė su Ukrainie-
čių pasauliniu kongresu (UPK) tar-
pusavio supratimo memorandumą,
kuriame numatė pagrindines tarpu-
savio bendradarbiavimo gaires. Pa-
sirašant memorandumą dalyvavo
abiejų tautų išeivijos organizacijų
vadovai bei išeivijos atstovai ir abie-
jų valstybių diplomatinio korpuso
darbuotojai.

„Labai džiaugiuosi šiuo susitari-
mu ir rimtu nusiteikimu išplėsti PLB
veiklą bendradarbiaujant su kitomis
bendrus geopolitinius interesus tu-
rinčiomis bendruomenėmis. Jūsų pa-
sirinkimas tokį susitarimą pirmiausia
pasirašyti su ukrainiečiais yra labai
svarbus ir simboliškas. Tikiuosi, kad

ateityje šis susitarimas peraugs į konk-
rečias bei prasmingas PLB ir UPK
vietų bendruomenių veiklas. Tai yra is-
torinė diena PLB ir bendrai Lietuvos
diasporos politikai”, – sakė Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Marijus Gudynas.

„Nors tarpusavio supratimo me-
morandumai ir nėra teisiškai įparei-
gojantys dokumentai bei neneša jokių
teisinių pasekmių juos pasirašiusioms
pusėms”, – sakė PLB Valdybos pirmi-
ninkė Dalia Henke.

Ukrainiečių pasaulinis kongre-
sas yra per 20 mln. pasaulyje gyve-
nančių ukrainiečių vienijanti, Jung-
tinių Tautų Organizacijoje bei Europos
Taryboje aktyviai veikianti visuome-
ninė organizacija, kurios tikslas –
klestinti tėvynė.

Galima pasirašyti už referendumų iniciatyvas 
Vilnius (ELTA) – Šią savaitę pra-

sidėjo parašų rinkimas už referendu-
mų iniciatyvą dėl Konstitucijos 9
straipsnio pakeitimo. Siūloma Kons-
titucijoje numatyti, kad „Referendu-
mas taip pat skelbiamas, jeigu jo rei-
kalauja ne mažiau kaip 50 tūkstančių
piliečių, turinčių rinkimų teisę” ir
papildyti ją nauja dalimi „Referendu-
mui priimti įstatymai keičiami tik
nauju referendumu”.

Tai pirmas kartas, kai tinklalapyje
„Rinkėjo puslapis” galima pasirašyti
už referendumo iniciatyvas. Pilietis
gali pasirašyti tik vieną kartą ir tik vie-
nu būdu (parašų rinkimo lapuose arba
elektroniniu būdu).

Iniciatyvinė grupė per 6 mėne-
sius turi teisę daryti pranešimus spau-
doje ir organizuoti piliečių parašų

rinkimą. Per nustatytą 6 mėnesių ter-
miną surinkus 300 000 rinkimų teisę tu-
rinčių Lietuvos Respublikos piliečių
parašų dėl reikalavimo paskelbti re-
ferendumą, iniciatyvinė grupė surašo
baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių
reikalavimais – pareiškimais turės
per duoti Vyriausiajai rinkimų komi-
sijai ne vėliau kaip paskutinę šio ter-
mino dieną, t. y. 2019 m. balandžio 30 d. 

Per 6 mėnesius nesurinkus rei-
kiamo piliečių parašų skaičiaus, to-
lesnis parašų rinkimas nutraukiamas
ir iniciatyvinė grupė piliečių reikala-
vimus – pareiškimus (visus jai išduo-
tus piliečių parašų rinkimo lapus) tu-
rės perduoti VRK.

Parašų rinkimas už referendumų
iniciatyvą prasidėjo šių metų spalio 31
d. 

Australijoje jau trys Lietuvos garbės konsulatai
Vilnius (URM inf.) – Lietuvos am-

basadorius Australijai Gediminas Var-
vuolis atidarė Lietuvos Respublikos
garbės konsulatą Adelaidėje.

Naująją Lietuvos garbės konsulę
Christine Dalia Jankus  atidarymo

proga sveikino Pietų Australijos vals-
tijos, lietuvių bendruomenės atsto-
vai, užsienio valstybių garbės konsu-
lai.

Lietuvos garbės konsulatai taip
pat veikia Sidney ir Melbourn.

Europarlamentarus neramina „Nord Stream 2“.
Vilnius (BNS) – Dalis Europos

Parlamento narių ragina Vokietijos
kanclerę Angela Merkel keisti kryptį
dėl Vokietijos ir Rusijos dujotiekio
projekto „Nord Stream 2”.

Laiške, kurį pasirašė 69 europar-
lamentarai ir dar apie 20 politikų iš ES
valstybių, akcentuojama, kad Vokie-
tijos vyriausybė, plėtodama dujotiekį,
skaldo ES nares, nors Bendrijai kaip
niekada anksčiau reikia susitelkimo.

Kreipimesi pabrėžiama, kad pati-
kėdama iki 80 proc. dujų tiekimo Ru-
sijos koncernui „Gazprom”, Vokietija
susilpnins savo energetinę nepriklau-
somybę, tai turėtų rimtas pasekmes ES
energetiniam saugumui. Vokietija kri-
tikuojama, jog ignoruoja šias proble-
mas, apie kurias įspėja Baltijos šalys,
NATO, Jungtinės Amerikos Valstijos
(JAV).

„Naudą iš ‘Nord Stream 2’ gautų
Kremlius, ‘Gazprom’ ir galbūt kelios
Vakarų kompanijos. Užbaigus ‘Nord

Stream 2’, ant Vokietijos pečių gultų
sunki politinė našta. Ar tai yra Vo-
kietijos interesas? Ar Vokietija vykdo
įsipareigojimus Europai, keldama spe-
cifinius interesus virš bendrų europi-
nių interesų?”, – rašoma kreipimesi. 

„Elgdamasi trumparegiškai, Vo-
kietija pamina ES solidarumo princi-
pus (...). Jūsų vyriausybė nesivado-
vauja teisingais prioritetais, ponia
kanclere. Prašome, pakeiskite kur-
są!”, – dokumente raginama Vokietijos
vyriausybės vadovė.

Bendras Rusijos ir Vokietijos pro-
jektas kelia nuogąstavimus, jog Rusi-
ja įgis pernelyg didelę kontrolę Euro-
poje, ypač pakenkdama Lenkijai ir
Ukrainai.  

Beveik 10 mlrd. eurų vertės 1230 ki-
lometrų ilgio dujotiekis „Nord
Stream  2”, kurio projektinis pralai-
dumas bus 55 mlrd. kubų dujų per
metus, turėtų būti baigtas iki 2020
metų pradžios. 

E. Macron ragina gintis nuo Rusijos ir JAV
Paryžius (BNS) – Prancūzijos pre-

zidentas Emmanuel Macron paragino
kurti „realią Europos kariuomenę”, tu-
rinčią užtikrinti galimybių apsisaugoti
nuo Rusijos ir netgi Jungtinių Valsti-
jų.

E. Macron, nuo pat savo atėjimo į
valdžią raginantis kurti bendras Eu-
ropos Sąjungos pajėgas, sako, kad Eu-
ropai reikia mažinti priklausomybę
nuo Amerikos karinės galios. Pasta-
ruoju metu jis įgijo svarų argumentą,
JAV prezidentui Donald Trump pa-
skelbus, kad Washingtonas pasitrauks
iš svarbios Šaltojo karo sutarties dėl
branduolinių pajėgų.

„Turime apsisaugoti nuo Kinijos,
Rusijos ir netgi Jungtinių Valstijų”, –
sakė E. Macron. 

„Kai matau, kaip prezidentas
Trump skelbia, kad jis traukiasi iš
svarbios nusiginklavimo sutarties, su-
kurtos po 9-o dešimtmečio Europą iš-
tikusios raketų krizės, kas bus pa-

grindinė auka? – Europa ir jos saugu-
mas”, – teigė Prancūzijos lyderis.

Minėtą raketų krizę sukėlė Šalto-
jo karo pabaigoje įsibėgėjusios ne-
strateginės branduolinės ginkluotės
plėtros lenktynės, per kurias Jungtinės
Valstijos dislokavo Europoje balistinių
raketų. Ši krizė buvo pagrindinis veiks-
nys, paskatinęs JAV ir Sovietų Sąjun-
gą 1987 metais sudaryti Vidutinio nuo-
tolio branduolinių pajėgų sutartį (INF).

Pasak E. Macron, esant padėčiai,
„kai Rusija, kuri yra prie mūsų sienų,
pademonstravo galinti būti grėsmė...
mums reikia Europos, kuri geriau gi-
nasi pati, o ne tiesiog yra priklausoma
nuo Jungtinių Valstijų”.

Europos Sąjunga užsibrėžusi nuo
2021 metų smarkiai padidinti savo gy-
nybos biudžetą ir per septynerius me-
tus skirti tyrimams bei naujos tech-
nikos plėtrai apie 13 mlrd. eurų. Da-
bartinis ES gynybos biudžetas nesiekia
600 mln. eurų.

Baltarusijai prireiks naujų raketų artinantis NATO
Minskas (BNS) – Baltarusijos

prezidentas Aleksandras Lukašenka
pareiškė, kad jo šaliai prireiks naujos
ginkluotės, jei NATO ir toliau telks pa-
jėgas prie Baltarusijos vakarinės sie-
nos.

„Jei NATO ir toliau baugins, dis-
lokuodama Lenkijoje bazes ar dar
kaip nors, Baltarusijai prireiks veiks-

mingesnio ginklo, visų pirma raketų”,
– kalbėjo A. Lukašenka.

Praėjusią savaitę A. Lukašenka
pareiškė, kad Minskas ir Maskva ieš-
ko tinkamo ir nebrangaus atsako į
planus pastatyti Lenkijoje bazę bei
pavadinti ją JAV prezidento Donald
Trump garbei „Trumpo fortu” (Fort
Trump).

Rastas rekordinio svorio smaragdas
Lusaka (ELTA) – Zambi-

joje rastas daugiau kaip kilog-
ramo svorio smaragdas. 5 655
karatų šviečiantį kristalą geo-
logai rado Kagemo kasykloje
centrinėje Vario Juostos pro-
vincijoje. Kristalas lapkritį bus
parduodamas aukcione Singa-
poore.

Brangakmenio vertė  ne-
pateikiama. Smaragdų kainos,
palyginti su deimantų, yra labai
sunkiai prognozuojamos. 

Brangakmenis pavadintas
„Liūto smaragdu”.

Nešlifuotiems smaragdams
vardas suteikiamas tik labai
retais atvejais – tik tuomet, kai
jie yra tikrai ypatingii. Iki šiol pasau-
lyje vardus turi tik 24 smaragdai, dau-
guma jų yra mažesni nei 1 000 karatų. 

Kasyklos, kurioje rastas „Liūto

smaragdas”, 75 proc. akcijų priklauso
„Gemfields” ir 25 proc. – Zambijos vy-
riausybei. Tai didžiausia pasaulyje
smaragdų kasykla.

Rastas daugiau nei kilogramą sveriantis švytintis
smaragdas. Diena.lt nuotr.

Gedimino pr. 13 buvusiame pastate vyko pir-
mosios vyriausybės posėdžiai. Vikimapia nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Trūksta vietos telefone? Kaip jos prasimanyti? 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų lapkričio 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Tarptautinis valiutos fondas
(TVF) per spalio 23–29 d. vykusį vizi-
tą įvertino Lietuvos ekonomikos pa-
žangą. TVF ekspertai akcentuoja fis-
kalinių rezervų kaupimo poreikį, taip
pat skatina didinti produktyvumą,
įgyvendinant struktūrines reformas,
tokiu būdu gerinant šalies konkuren-
cingumą.

TVF misijos Lietuvoje vadovas
Borja Gracia teigė, kad Lietuvos eko-
nomika išlieka stipri, o vartojimas ir
toliau yra pagrindinis šalies ekono-
mikos variklis kartu su stipriu atly-
ginimų augimu, mažu nedarbo lygiu ir
pristabdyta infliacija. 

Pasak jo, investicijos Lietuvoje ir to-
liau auga, tačiau eksporto augimas su-
lėtėjęs dėl fiksuoto didelio augimo per-
nai bei susilpnėjusių išorinių veiksnių.

„Struktūrinės reformos reikalin-
gos didinti produktyvumą blogėjant
demografinei situacijai. Reformų pa-
ketas, patvirtintas Vyriausybės, pa-
liečiantis mokesčių, pensijų, švieti-
mo, sveikatos ir inovacijų sritis, yra
žingsnis teisinga kryptimi. Mokestinės
naštos mažinimas dirbantiesiems yra
sveikintinas, tačiau tai reikalauja ir
papildomų pastangų, siekiant turėti
efektyvesnę mokesčių sistemą. Dėl to
neįvedami aplinkos mokesčiai ar ne-
kilnojamojo turto mokesčių neišplė-
timas yra liūdinantys veiksniai”, –
pažymėjo B. Gracia.

Pasak jo, švietimo ir sveikatos re-
formos Lietuvoje yra kritiškai svarbios
ir jos turi būti įgyvendintos ryžtingais
būdais.

ELTA

TVF: reformos Lietuvoje yra kritiškai svarbios

Spalį JAV privačiame sektoriuje
sukurta 227 tūkst. naujų darbo vietų.

Ekonomistai prognozavo apie 189
tūkst. naujų darbo vietų šalyje. Rugsėjį
šalyje buvo 218 tūkst. naujų darbo vie-
tų.

„Nepaisant kvalifikuotų darbuo-
tojų trūkumo, darbo rinka ir toliau

auga”, – teigė ADP viceprezidentas
Ahu Yildirmaz, pridurdamas, kad „ma-
tome augantį darbdavių pasitikėjimą
šalies ekonomika ir jų pasiryžimą mo-
kėti konkurencingus atlyginimus, taip
geidžiamus darbuotojų”.

ELTA

Spalį JAV sukurta 227 tūkst. naujų darbo vietų

Daugiau negu 70 proc. Jungtinių
Valstijų įmonių, veikiančių Pietų Ki-
nijoje, svarsto tolesnį investicijų ati-
dėjimą ir ketina perkelti gamybą į kitas
šalis, nes prekybos karas kenkia pelnui.

Kinijoje veikiančios Jungtinių
Valstijų įmonės mano dėl prekybos gin-
čų nukenčiančios labiau negu kitų ša-
lių bendrovės. 

64 proc. kompanijų sakė, kad ke-
tina perkelti gamybos linijas už Kini-

jos ribų, bet vos 1 proc. jų teigė, kad pla-
nuoja sukurti gamybos bazes Šiaurės
Amerikoje.

Jungtinių Valstijų įmonės prane-
šė susiduriančios su išaugusia kon-
kurencija iš Vietnamo, Vokietijos ir Ja-
ponijos. Kinijos bendrovės labiausiai
konkuruoja su Vietnamo, Indijos, JAV
ir Pietų Korėjos įmonėmis.

ELTA

JAV įmonės Kinijoje nukenčia dėl prekybos karo

Jeigu reikėtų išskirti dažniausius klau-
simus, kurių anksčiau ar vėliau būtinai
klausia išmaniųjų telefonų savininkai,
neabejotinai būtų klausimas apie vie-
tos stoką.

Aktyviai naudojantis telefono
kamera, taip pat filmuojant,
dažnai naudojantis įvairiau-

siomis programėlėmis bei kaupiant ar
laikant telefone daug failų, nesunkiai
galima pasiekti telefono atminties
ribą. O ką daryti tada arba kaip to lai-
ku išvengti? 

„Bitės Profai” dalinasi patarimais,
kurie padės papildoma telefono at-
mintimi pasirūpinti iš anksto arba
lengvai išsisukti iš situacijos, kai iš-
maniojo atmintis persipildo.

„Kova su vietos stygiumi telefone
gali būti nesibaigianti: įsigyji naują te-
lefoną su didesne atmintimi, bet nė ne-
pastebi, kad daugiau fotografuoji ar
prikaupi failų ir vėl matai, jog talpos
stulpelis jau raudonas. Tam, kad to pa-
vyktų išvengti, geriausia yra stebėti
tiek savo įpročius – nuo domėjimosi
programėlėmis iki fotografavimo ar fil-
mavimo – ir visada prisiminti, kiek vi-
dinės atminties yra telefone bei ją vis
pasitikrinti. O kitas, daug svarbesnis
žingsnis yra perpildžius turimą vietą
telefone nepasimesti ir žinoti, ką rei-
kėtų daryti toliau”, – sako „Bitės Pro-
fas” Gintaras Gruodis.

Vienas paprasčiausių ir mažiau-
siai laiko bei pastangų kainuojantis bū-
das pasididinti telefone turimos vietos
rezervus – peržiūrėti telefono talpos
nustatymus. „Pirmas dalykas, ką ver-
tėtų padaryti persipildžius telefono
atminčiai, tai nueiti į telefono nusta-
tymus ir peržiūrėti, kiek vietos jame
užima kiekviena programėlė. Gali
būti, kad kažkurios programėlės – ar
jose sukaupta informacija – užima la-
bai daug vietos, o jūs apie tai net ne-
žinojote, tad patikrinti verta jas visas.
Papildomą dėmesį visuomet siūlau
skirti ir „Netflix”, „Spotify” ar pana-
šioms programėlėms, kurios leidžia at-
sisiųsti turinį į telefoną ir žiūrėti jį ne-
turint prieigos prie interneto. Taip
pat patartina pasitikrinti ir tas prog-
ramėles, kurios podėliuoja („kešuo-
ja”) turinį, pavyzdžiui, visiems gerai ži-
nomas bei dažnai naudojamas „Goog-
le Maps”, nes šis procesas irgi atlie-
kamas laisvos vietos telefone sąskaita.
Kita vertus, nereikėtų trinti pagrin-
dinių telefono sistemų ar duomenų,
nes dėl to gali apskritai sutrikti tele-
fono veikla bei jo funkcijos”, – pataria
G. Gruodis. 

Kai kurie telefonai iš karto aprū-
pina atminties atsargomis Pasak G.
Gruodžio, perkant naują telefoną, ver-
ta pasidairyti telefonų, kurie siūlo pa-
pildomus vietos rezervus. Perkant
naujuosius „Samsung” išmaniuosius
telefonus, pavyzdžiui, „s9”, „s9+” ar
„Note9” įrenginius, pirkėjams sutei-
kiama net 100 GB talpos „OneDrive”

Lietuva „Doing Business“ reitinge – 14
Verslo aplinką vertinančiame

Pasaulio banko „Doing Business”
reitinge Lietuva per metus pakilo
dvejomis pozicijomis  ir pasiekė
rekordinę 14-ą vietą tarp 190 vals-
tybių.

Pernykščiame reitinge Lietu-
va užėmė 16 vietą tarp 190 valsty-
bių. „Doing Business” reitinge
Lietuva šiemet pralenkė Latviją ir
Estiją, kurios yra atitinkamai 19 ir
16 vietoje.

Iš visų tyrimo rengėjų anali-
zuojamų sričių Lietuva jau tre-
čius metus iš eilės geriausiai vertina-
ma turto registravimo srityje (3 vieta).
Taip pat Lietuva yra 7 vietoje pagal ko-
mercinių ginčų sprendimą. Pagal sta-
tybos leidimų gavimo rodiklį Lietuva
pakilo iš 12 į 7 vietą, o pagal prisijun-
gimo prie elektros tinklų procesą – iš
33 į 26 vietą.

Pasaulio bankas taip pat įvertino
įgyvendintus pokyčius smulkiųjų in-
vestuotojų apsaugos, mokesčių mokė-
jimo ir užsienio prekybos srityse.
Smulkiųjų investuotojų apsaugos sri-
tyje Pasaulio bankas teigiamai įverti-
no pakeitimus, pagal kuriuos listin-
guojamos bendrovės valdymo atas-
kaitoje privalo būti pateikiama infor-
macija apie sandorius su susijusio-
mis šalimis, vadovo, kiekvieno valdy-
bos bei stebėtojų tarybos nario atlygi-
nimą ir kita informacija.

Mokesčių mokėjimo srityje nuo 11
iki 10 sumažėjo verslo mokesčių įmo-
kų skaičius ir mokesčių sumokėjimo
trukmė, o užsienio prekybos srityje su-

trumpėjo laikas, reikalingas eksporto
muitinės procedūroms atlikti.

Pasak ūkio ministro Virginijaus
Sinkevičiaus, kad artimiausiais metais
pagrindinis prioritetas bus teikiamas
verslo pradžios sąlygų gerinimui.

Siekiant gerinti verslo aplinką ir
Lietuvos poziciją „Doing Business”
reitinge, 2017–2018 metų vyriausybės
programos įgyvendinimo plane yra
numatyta priemonių Energetikos,
Ūkio, Susisiekimo, Teisingumo, Fi-
nansų ministerijų reguliavimo srityse.
Šiuo metu rengiamos priemonės vers-
lo pradžios, nemokumo, kredito gavi-
mo ir prisijungimo prie elektros tink-
lų srityse, kurios prisidėtų prie toles-
nio „Doing Business” reitingo gerini-
mo.

Šių metų reitinge lyderių pozicijų
šiemet neužleido Naujoji Zelandija,
Singapūras ir Danija, kurios pasidali-
no pirmąsias tris reitingo vietas.

BNS

Yra labai paprastų būdų padidinti telefono
atmintį. Delfi.lt

saugykla. Su tokiais vietos rezervais
galima nuversti kalnus, tačiau svarbu
iš anksto pasidomėti, nes ne visi tele-
fonai turi tokius pasiūlymus. Kita ver-
tus, beveik visi gamintojai siūlo ir
savo talpyklas, kuriose galima patogiai
laikyti duomenis: „Apple” įrenginiai
siūlo „iCloud”, „Huawei” – „Huawei
Mobile Cloud”, o „Samsung” – „Sam-
sung Cloud”, tad rinktis visuomet bus
iš ko. 

Pravartu turėti atminties kortelę.
Jei naudojatės „Android” telefonu,
vienas paprasčiausių būdų pasidi-
dinti tokio telefono atminties rezervus
yra įsigyti atminties kortelę. Tačiau
reikėtų turėti omenyje, kad ši prie-
monė tinka tais atvejais, jei turite pri-
filmavę ar prifotografavę daug me-
džiagos ir norite ją kur nors perkelti,
kad atlaisvintumėte daugiau vietos.
Pasinaudoti šia gudrybe perkant nau-
ją telefoną, kuriame yra labai mažai
vietos, o vėliau nusiperkant talpią
atminties kortelę nepavyks, nes kor-
telėje negalima išsaugoti programė-
lių. 

Vienas paprasčiausių būdų prasi-
manyti telefone daugiau vietos yra pa-
sinaudoti viena iš nemokamų debesų
saugyklų – nuo „Google Drive” ar
„Dropbox” iki „OneDrive” ir pan. Ži-
noma, visos jos turi savo apribojimus,
kiek jose duomenų leidžiama patal-
pinti nemokamai, bet už simbolinį mo-
kestį galima ženkliai pasididinti tokių
saugyklų talpą. Geras pavyzdys yra
„Apple” telefonai, kurių „iCloud” de-
besų saugyklos talpą nuo 5 GB iki 50
GB galima pasididinti už nedidelį mė-
nesinį mokestį. 

Įsirašykite supaprastintas prog-
ramėlių versijas. Ištrinkite „Facebook”
ar „Messenger” standartines versijas
ir atsisiųskite supaprastintas jų ver-
sijas – „Facebook Lite” ar „Messenger
Lite”. Ir kitos programėlės turi supa-
prastintas savo versijas. 

Delfi.lt

Lietuva – verslui palankiausių pasaulio valstybių
20-tuke. WB nuotr. 
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SVEIKATA

„Draugo” prenumeratoriai gali skaityti „Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti „log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

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

www.draugas.org

Ką daryti, jeigu bėda smogs neti-
kėtai, jeigu patirsite infarktą bū-
dami visiškai vieni, ir nebus kaip

prisišauk ti pagalbos? Ar tokiu atveju
įmanoma sau padėti ir išlikti gyvam?

Kad galėtumėte sau padėti, visų
pirma turite mokėti atpažinti širdies
smūgį. Ypač svarbu žinoti gresiančio
miokardo infarkto požymius žmonėms,
kurie yra rizikos grupėje: tai rūkantie-
ji, turintys padidintą kraujospūdį, ma-
žai judantys, nutukę, neteisingai besi-
maitinantys ir turintys padidintą cho-
lesterolio kiekį kraujyje.

Pagrindiniai gresiančio
infarkto požymiai:

• spaudimo pojūtis krūtinėje;

• pykinimo pojūtis – išskirtinai

moterims;

• dusulys;

• stiprus skausmas krūtinėje;

• širdies permušimai;

• pagreitėjęs širdies plakimas;

• skausmas viršutinėje pilvo da-

lyje;

• sukaustymo jausmas rankose,

žandikaulyje, nugaroje ar danty-

se;

• galvos svaigimas;

• didelis prakaitavimas;

• alpimas;

• silpnumas.

Kaip sau padėti ištikus infarktui, jei esi vienas: 15 patarimų

Ką galima padaryti?

1. Jeigu širdies priepuolių esate pa-
tyrę ir anksčiau, patartina visur su sa-
vim nešiotis vaistų – visų pirma nit-
roglicerino.

2. Kai tik įmanoma, kuo greičiau
šaukitės pagalbos.

3. Jeigu atsimenate, kad pasiekia-
mas yra koks nors medicinos darbuo-
tojas – pirmiausiai pagalbos kreipkitės
į jį.

4. Jeigu vairuojate, tuoj pat va-
žiuokite į kelio pakraštį ir sustokite.
Nerizikuokite, kol prarasite sąmonę,
net jeigu ligoninė yra netoli.

5. Artimųjų ir šeimos narių nu-
merius būkite įsivedę kaip trumpuo-
sius, kad galėtumėte tuoj pat juos in-
formuoti apie savo būklę.

6. Jeigu širdies smūgis ištinka
lėktuve, tuomet skubiai informuokite
skrydžio palydovę, kuri suteiks būti-
nąją pagalbą.

7. Vos tik kilus minčiai, kad galė-
jo ištikti infarktas, patartina išgerti 325
mg aspirino – jis pagerina kraujotaką
ir  neleidžia susidaryti krešuliams.
Užuot nurijus visą tabletę, patartina ją
lėtai sukramtyti.

8. Pirmas dalykas, kurį būtina
padaryti ištikus širdies smūgiui – kuo
labiau atpalaiduoti kūną. Net jeigu
medicinos įstaiga netoli, nebėkite į ją,
nes bet kokia intensyvesnė fizinė veik-
la tik sustiprins priepuolio poveikį.

9. Labai padeda krūtinės ląstos pa-
spaudimai – bet juos sunku padaryti
sau pačiam.

10. Reikia atvėsinti kūną, po pa-
žastimis pakišus sušlapintą drabužį –
taip labai padidėja galimybės išgy-
venti.

11. Paprastai ištikus infarktui
žmogus sunkiai, giliai kvėpuoja – ta-
čiau daryti reikėtų kaip tik priešingai.
Stenkitės kvėpuoti negiliai, kuo la-
biau atsipalaiduodami, ir tuo pat metu

skaičiuokite atgal nuo 10 iki 1 – tai pa-
dės sulėtinti širdies ritmą.

12. Kai širdies ritmas normali-
zuosis, jai reikės daugiau deguonies, ta-
čiau tai nereiškia, kad galite vėl pradėti
giliai kvėpuoti. Verčiau įleiskite dau-
giau gryno oro, atidarykite langą.

13. Ištikus širdies smūgiui ver-
čiau nieko nevalgykite ir negerkite – tai
gali tik apsunkinti komplikacijas ir pa-
kenkti gydymui.

14. Atsigulkite į lovą ar ant žemės,
kad kojos būtų pakeltos – taip bus
lengviau kvėpuoti.

15. Jokiu būdu nesivadovaukite
prieš keletą metų internete sklan-
džiusiu „stebuklingu” patarimu, lie-
piančiu pajutus gresiančio infarkto
požymius giliai įkvėpti ir pradėti stip-
riai kosėti. Kardiologai įspėja, kad
toks būdas gali tik dar labiau pakenk-
ti.

Pagal www.lrytas.lt
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Jautiena su juodųjų serbentų padažu

Reikės (4 asmenims):
4 nugarinės gabaliukų
1 šaukšto kmyninio kumino (cu-
min) sėklų
1/2 arb. šaukštelio maltos ka-
lendros
1/2 arb. šaukštelio cinamono
1/2 arb. šaukštelio čili pipiro
druskos, juodųjų pipirų, 
aliejaus kepimui

Padažui:
1 puodelio juodųjų serbentų
1 puodelio raudonojo sauso vyno
3 arb. šaukštelių rudojo cukraus
1 šaukšto kmyninio kumino sėklų
1/2 arb. šaukštelio maltos ka-
lendros
1/2 arb. šaukštelio cinamono
1/2 arb. šaukštelio čili pipiro
juodųjų pipirų

Kepsniams skirtus prieskonius
sumaišyti su žiupsneliu druskos.
Gautu mišiniu įtrinti nuplautus, nu-
sausintus mėsos gabaliukus ir palikti
marinuotis 2–3 val.

Padažui skirtus prieskonius su-
maišyti su cukrumi. Mišinį suberti į
nedidelį puodelį, įpilti vyno, suberti
uogas ir užvirinti. Ugnį sumažinti ir
kaitinti dar apie 15 minučių vis pa-
maišant ir nugraibant putas. Padažas
turi sutirštėti.

Keptuvėje įkaitinti aliejų ir ap-
kepti mėsą po 5 min. iš vienos ir iš ki-
tos pusės.

Pridengti folija ir duoti „pailsė-
ti” apie 10 min.

Kepsnius patiekti su juodųjų ser-
bentų padažu ir salotomis (salotų la-
pelius pašlakstyti druskos, cukraus,
citrinos sulčių ir bei alyvuogių alie-
jaus užpilu).

Kiti uogų padažai, 
tinkantys prie mėsos

Aviečių padažas 
(labai tinka prie keptos antienos)

Reikės 
1 apelsino sulčių
3 šaukštų aliejaus
1 + 1/2 puodelio aviečių 
1 šaukšto balzaminio acto kremo

žiupsnelio šviežių čiobrelių
maltų rausvųjų pipirų, kadagio
uogų
1 šaukšto rudojo cukraus

Puode įkaitinti apelsinų sultis ir
aliejų, suberti puodelį aviečių, čiob-
relio lapelius, maltus pipirus, įmes-
ti kelias kadagio uogas. Kai užvirs,
suberti cukrų ir šiek tiek pavirinti –
padažas turi būti saldžiarūgštis ir
kiek klampus. Baigiant ruošti įpilti
balzaminio acto kremą.

Likusias 1/2 puodelio aviečių
panaudoti patiekiant kaip papuoši-
mą.

Vyšnių padažas
(prie kepsnio)

Reikės 
2 puodelių vyšnių be kauliukų
3 šaukštų minkšto sviesto
3 raudonųjų svogūnų
3/4 puodelio rudojo cukraus
1 puodelio raudono desertinio
vyno
5 kardamono sėklyčių
1 šaukšto garstyčių
2 šaukštų romo
1 arb. šaukštelio krakmolo
4 šaukštų šalto vandens
druskos, juodųjų ir kvapniųjų pi-
pirų (pagal skonį)

Puode su storu dugnu ištirpinti
1 šaukštą sviesto ir ant silpnos ugnies
apkepinti smulkiai supjaustytus svo-
gūnus (kepinti kol pasidarys skaid-
rūs, bet neapskrudę). Suberti cukrų
ir maišant kepinti tol, kol svogūnai
karame lizuosis.

Suberti vyšnias, kardamono sėk-
lytes, įpilti vyno. Užvirinti ir ant
silpnos ugnies kaitinti 10 minučių.
Puodą galima pridengti dangčiu.

Įmaišyti garstyčias, papipirin-
ti, padruskinti, įpilti romo ir pavirti
dar 3 min. Puodą su padažu nukelti
nuo viryklės. 

Krakmolą išmaišyti šaltame van-
denyje ir po truputį, nuolat maišant
supilti į padažą. Įdėti likusį sviestą ir
maišyti, kol padažas sutirštės.

Skanaus!
Jūsų Indrė

2018m. lapkričio 6 d.
Lietuvos ban kas į

apyvartą išleidžia 5 eurų
aukso monetą, skirtą tech-
nologijos mokslams iš serijos
„Lietuvos mokslas”. Ant
naujosios monetos iškaldin-
ti pirmi lietuviški į kosmosą
paleisti palydovai ir kosmo-
se nuskambėję pirmieji lie-
tuviški žodžiai. © DELFI /
Kiril Čachovskij „Į kosmosą
paleisti pirmieji lietuviški palydovai at-
vertė naują kosmoso tyrinėjimų pus-
lapį Lietuvos mokslo istorijoje. Siek-
dami įamžinti šį pasiekimą, išleidžia-
me naują aukso monetą iš serijos „Lie-
tuvos mokslas”. Tai jau ketvirtoji šios
serijos moneta – anksčiau išleistos
monetos širdies chirurgijai, fizikai ir
baltistikai”, – sako Lietuvos banko val-
dybos narys Marius Jurgilas. Vienoje
naujosios aukso monetos pusėje pa-
vaizduoti du stilizuoti palydovai „Li-
tuanica SAT-1” ir „LitSAT-1”, jų skri-

dimo trajektorija, iš kosmoso pasiųstų
žinučių fragmentai „Linkėjimai vi-
siems lietuviams...”, „Lietuva myli
laisvę...”. Kitoje – stilizuotas, tarsi iš
žvaigždžių sudarytas Vytis. Monetos di-
zainą kūrė du autoriai – Lukas Šiup-
šinskas ir Eglė Ratkutė, rašoma Lie-
tuvos banko pranešime. Technologijos
mokslams skirta aukso moneta bus
išleista 4 000 vnt. tiražu. Moneta nu-
kaldinta Lietuvos monetų kalykloje. 

DELFI.lt

Spalio 29 – lapkričio 4 d. Leipcige
vyko 61-asis dokumentinių ir ani-
macinių filmų festivalis. Kon-

kursinėje programoje „Next Masters”
buvo parodytas ir dokumentinis filmas
„Nijolė” – apie Kolumbijos lietuvius –
dailininkę Nijolę Šivickas (1925–2018)
ir jos ekscentriškąjį sūnų Antaną Moc-
kų. Įdomiausia, kad filmo režisierius
yra italas Sandro Bozzolo. „Šio filmo
kelionė prasidėjo prieš dešimt metų,
kai atvykau į Lietuvą kaip Erasmus
studentas ir susipažinau su kolum-
biečiu, atvykusiu savo akimis pamatyti
šalį, iš kurios kilęs vienas mylimiau-
sių Kolumbijos visuomenės lyderių –
Antanas Mockus. Tą dieną pradėjau
ilgą pažinties kelionę su Antanu ir jo
šeima. Nuvykęs į Bogotą – triukš-
mingą Kolumbijos metropolį, jo cent-
re atradau šios šeimos namus – ra-
mybės ir kūrybos salą, kuriAoje visi
kalba lietuviškai, vaikams duodami
lietuviški vardai ir dainuojamos lie-
tuviškos dainos. Ten sutikau Nijolę Ši-
vickas – nepriklausomą, tvirto cha-
rakterio moterį, menininkę, Antano
mamą. Pradėjęs filmuoti, galvojau

apie biografinę istoriją, portretą, bet
šiandien su komanda pristatome filmą
apie meilę ir kūrybą, apie šeimą, at-
mintį ir laisvę”, – po pasaulinės prem-
jeros sakė režisierius. 

Filmo prodiuserė – Dagnė Vil-
džiūnaitė, scenarijų rašė Sandro Boz-
zolo ir kolumbietė Marija Cecilia Reyes
su komanda, montažo režisierė – Sil-
vija Vilkaitė, kompozitorė – Lina La-
pelytė, garso režisierius – Vytis Puro-
nas, koloristas – Justinas Vencius. Fil-
mo gamybą ir pristatymą Leipcigo
festivalyje iš dalies finansavo Lietuvos
kino centras.

,,Šių metų festivalio šūkis – ‘Posi-
tive disturbance’, mano manymu, pui-
kiai atspindi jo bendrą politiką. Fes-
tivalio programos sudarytojai neieško
lengvai ‘parduodamų’ filmų, populia-
rių temų. Jie nuolat kelia kokybės
kartelę ir kūrėjams, ir žiūrovams, to-
dėl tapti tokio festivalio programos da-
limi – svarbus pripažinimas ir puikus
startas tolimesnei tarptautinei kelio-
nei”, – sako prodiuserė D. Vildžiūnai-
tė.

Parengta pagal 15min.

Filmo „Nijolė” premjera 
Leipcigo kino festivalyje

Dokumentinio filmo „Nijolė” akimirkos. Organizatorių nuotr.

5 eurų aukso moneta –
lietuvių pasiekimams kosmose   

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone
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FOR MORE INFORMATION/DONATIONS: 
Sr. Vice Commander DARIUS KARALIS ,

Don Varnas Post #986 –
3944 W. 107th St., Chicago, IL 60655. 

All donations are tax deductible. 
Receipt provided. 

AMERICAN LEGION POST #986 – DON VARNAS 
is commissioning a monument to pay tribute to all

Lithuanian veterans including former members of the Post. 
This monument will exemplify the ultimate sacrifice that these veterans paid

while fighting for their country and keeping their Lithuanian culture in their hearts. 
This monument will be placed inside St. Casimir Cemetery, 

in Chicago, alongside a flagpole.  
WE NEED YOUR SUPPORT. 

Veterans Day Mass and Lunch
Nov. 11, 2018 - 9:30 am Mass

Nativity BVM Church, 6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL 60629

Followed by lunch and limited open bar  in the Church Hall
$20.00 – RSVP to: John (773) 233-1859

-----
Don Varnas Legion Family Christmas Party

Dec. 2, 2018 - 1:00 pm
Garden Chalet, 11000 S. Ridgeland Ave., 

Worth, IL 60482
$20.00 per Person

RSVP to: John (773) 233-1859

Hockey Night with the
Chicago Wolves

Chicago Wolves vs. Colorado Eagles
April 7, 2018 - 3:00 pm

Allstate Arena
$40.00 Donation includes game ticket,

free hat and one free meal,
voucher and free parking

Contact Sergio Senese (773) 909-3072

� Lapkričio 16 d., penktadienį, 7 val. v. ga-
lerijoje „Siela” (14911 127 Str., Lemont, IL)
įvyks korp. „Giedra” narių kūrybos parodos
„Meno juosta” atidarymas. Paroda veiks iki
lapkričio 19 d. Kviečiame apsilankyti!

� Skautai akademikai kviečia visus į me-
tinę šventę, kuri vyks lapkričio 17 d., šeš-
tadienį, 6:30 val. v. Chateau Orleans, 8025
S. Cass Ave, Darien, IL, 60561. Kviečiame
iš anksto užsisakyti vietas, skambinant tel.
630-243-6302 arba el. paštu: ausre-
les@comcast.net

� Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Aukštaičių-Panevėžiečių klubas visus
maloniai kviečia  į muzikinę popietę su Al-
gimantu Barniškiu ir Rimantu Pumpučiu Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje.
Pietūs ir muzikinė programa – 20 dol. Už-
sisakyti vietas  tel.630-915-7808 (Zita) arba
773-776-4600 Audra).

�  Lapkričio 18 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. PLC Rimo Banio šeimos vardo salėje
– dokumentininko Arvydo Reneckio prane-
šimas apie kuriamą filmą ,,Amerikos lietu-
vių istorija”. Bus rodomos ištraukos iš bū-
simo filmo. Renginio organizatoriai – PLC ir
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Vai-
šinsimės cepelinais, kava ir pyragais. At-
vykite.

�  Lapkričio 24 d., šeštadienį, 6 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) – klubo ,,Alatėja” lab-
daros vakaras ,,Aš esu…”. Informacija ir bi-
lietai tel. 708-205-8742.

�  Lapkričio 25 d., sekmadienį, po 11 val.
Mišių visus maloniai kviečiame į Padėkos pie-
tus Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje. Vyks metinis parapijos narių su-
sirinkimas.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Lapkričio 9 d., penktadienį 10:30 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) vyks Central Asia Productivity Research Cen-
ter (CAPRC) verslo sesija ,,Lietuva ir Centrinė Azija – istoriniai verslo partneriai”.
Dalyvaus CAPRC pirmininkas prof. Harry Lepinske, adv. Alexander R. Domans-
kis, LR generalinio konsulato Čikagoje atstovas Saulius Pumputis, CAPRC regio-
no koordinatorius Andrew Johanson. Renginį remia Lithuanian Chamber of Com-
merce in Chicago. 

Lapkričio 30 d., penktadienį,
7 val. v. – Lietuvos tautodai-
lininkės Valerijos Nagienės
siuvinėtų paveikslų parodos
atidarymas. Laukiame!

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Kalėdinių ornamentų iš šiaudelių gaminimo pa-
moka, kuriai vadovaus menininkai Don Astras ir jo žmona Kathy. Pamokos kai-
na 25 dol., (muziejaus nariams – 17 dol.).

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@1honestlawyer.com

California Lithuanian Credit Union
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DRAugo FoNDAS iR,,DRAugo” LAiKRAšTiS
š. m. lapkričio 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

maloniai kviečia į Draugo fondo išleistos Juozo Skiriaus knygos

JAV LiETuViŲ DARBAi LiETuVAi 1918–2018 metais
pristatymą 

Ateitininkų namuose, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Dalyvaus autorius prof. Juozas Skirius (Lietuva).
Knygą bus galima įsigyti. Vaišės.

Norite geriau suprasti šv. Mišias?
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 6 val. v. 

kviečia Jus į 
Mokomąsias šv. Mišias

su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ
Po šv. Mišių – pabendravimas ir agapė.

Labai laukiame jūsų visų!
Adresas: 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439


