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Kaip rinktis arbūzą – 11 psl.

Skaudžiausia pripažinti, kad patys esame vienintelė visų mūsų nelaimių priežastis. Sofoklis

,,Riešutų duona” Lemonte  –

Mados iliustratorės Martynos Jančaitytės

Ar mados iliustratore tapote netikėtai, ar siekėte to kryp-
tingai?

Mada mane žavėjo visuomet. Mokiausi piešti
portretus iš mados fotografijų, dar gerai net neži-
nodama, kad yra toks dalykas kaip mados iliustra-
cija. Vėliau studijuodama Vilniaus dailės akade-
mijoje pasinėriau į savito braižo ir idėjų ieškojimą,
netgi maniau, kad mada apskritai nėra labai rimtas
dalykas, todėl stengiausi kuo labiau nuo jos atitol-

ti. Bet bėgdama nuo savęs buvau nelaiminga ir ne-
labai sėkminga kaip kūrėja, todėl grįžau prie to, ką
mėgstu labiausiai. Stodama į magistro studijas jau
tvirtai žinojau, kad kursiu mados iliustracijas – šis
žanras leidžia stebėti ir piešti žmogų, o tai didžiau-
sia mano aistra. Nagrinėjau mados iliustracijos žan-
rą teoriškai ir po daugybės bandymų atradau savo
kūrybos stilių.

– 6 psl.

Gimtasis miestas – Jonava

Profesija – menininkė, 
mados iliustruotoja

Mėgstamiausia knyga – 
Chuck Palahniuk 
,,Invisible Monsters”

Mėgstamiausias menininkas –
Unskilled Worker
(Hellen Downie)

Mėgstamiausias dizaineris – 
Alessandro Michele,
Yves Saint Laurent

Gyvenimo motto – imi ir darai.

sustabdytos
elegantiškos
akimirkos

Madų iliustratorė Martyna Jančaitytė. Asmeninio albumo nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Rugpjūčio 5 dieną Pasaulio lietuvių centre (PLC) su-
rengtas vasaros kino seansas buvo neeilinis. Tą va-
karą Lemonte į režisieriaus Arūno Žebriūno filmo

,,Riešutų duona” peržiūrą susirinkę žiūrovai tapo pa-

saulinio projekto ,,Kinas po žvaigždėmis” dalyviais. 
Šių metų projektas pradėtas  ,,Lietuviška kino nak-

timi” – buvo rodomas 1978 metais sukurtas filmas ,,Rie-
šutų duona”. Iniciatyvos autorių, esančių Vilniuje, duo-
menimis, tą vakarą šį filmą pasižiūrėjo apie 15 tūkstančių
žiūrovų visame pasaulyje.  – 5 psl.

Šiltas vakaras, geras filmas, susitikimas su draugais – puikus PLC kieme siūlomas laisvalaikio praleidimas. 
Virginijos Petrauskienės nuotr.

šiltai ir jausmingai



žinomu žuvų – per 2,500 rūšių.  

* Mandagiausi žmonės – Japonijoje, bent senais
laikais.  

* Įkyriausi žmonės – Maroke: buvo senais laikais,
tebėra ir dabar.  

* Skaniausios žuvys: iš Galilėjos eže-
ro: ,,Šv. Petro” žuvis (ešerys) ir

,,skrajojanti žuvis” iš Bar-
bados salos.  Abi keptos

su paslaptingais  priesko-
niais.  

* Keisčiausi ragauti
valgiai buvo Brazilijoje: ana-

kondos ir tapyro kepsniai.  

* Įdomiausia traukinio
kelionė – nuo Ekvadoro sostinės

Quito, per Andų kalnus, lygu-
mas ir džiungles, iki Guayaquil

uosto prie Ramiojo vandenyno. 

* Egzotiškiausias viešbutis –
Raffles, Singapūre, kur 1914 m.
buvo išras tas garsus gėrimas
,,Singapore sling”. Taip pat buvo
nušautas tigras, pasislėpęs po
biliardo stalu. Karaliai, pri-
ncai, prezidentai, žymūs ra-
šytojai ir aibės kino žvaigž-

džių ten svečiavosi.   

* Geriausia oro linija pa-
saulyje buvo Pan American
World Airways.  Net ir turistų
klasėje – lininės servetėlės, visi
valgėme iš porceliano indų su
pasidabruotom šakutėm ir t. t.
Galėjai sėdynėje visiškai atsi-
lošti, nesuduodant per smakrą
už nugaros sėdinčiam žmo-
gui. Antram lėktuvų aukšte buvo
pianino baras, kur gėrėm konjaką
ir rūkėm išdalintus mums Kubos
cigarus, klausydamiesi švelnių

džiazo melodijų.  

* Linksmiausias, puotaujantis miestas per visą
parą – Havana Kuboje prieš ateinant
Castro diktatūrai 1959 m. Tropicana,
Copacabana ir kiti garsūs nakti-
niai klubai parodydavo šokių ir mu-
zikos programas, kurios pralenk-
davo net ir New Yorko legendinį
Radio City Music Hall. O didžiuo-
siuose Casino temperatūra tyčia
buvo nusukta iki 58 l. F, kad damos
galėtų pasirodyti su savo kailiais.  

Ką dar norėčiau aplankyti? Tai
Indija ir Timbuktu, senovėje garsų,
sunkiai prieinamą miestą Mali vals-
tybėje.

Linkiu Raimondui ir toliau ne-
atidėliojant keliauti ir sumušti
mano toli gražu ne pasaulinį re-
kordą. Gero vėjo, Gute Reise, Bon
Voyage!

R. John Rapšys
Chicago, IL
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Su įdomumu skaičiau pokalbį su Raimondu Še-
nausku ,,Kelionės yra turtas” (,,Draugas”, liepos
18 d.). Visiškai sutinku su antrašte. Kur jis

buvo, ir aš esu ten buvęs – išskyrus In-
diją.  Kai žmonės sužino, kad esu ap-
lankęs 106 valstybes, vis klausia: kuri ge-
riausiai patiko? Nėra valstybės ar mies-
to, kuris visiems viską atstotų. Yra įvai-
rios kategorijos. Štai mano pasirinkimai.
Ne visi, žinoma, gali sutikti, bet tai nor-
malu.

* Gražiausia gamtos atžvilgiu –
Šveicarija, kur nėra nei vienos negra-
žios mylios.  

* Gamtos grožiu ir įvairumu pa-
sižymi mūsų Amerika – nuo Aliaskos
ledynų iki tropinių Floridos Keys salų,
jau nekalbant apie Hawaii. 

* Senovės paveldu pirmauja Egip-
tas, kur visas kraštas – ištisas muzie-
jus.  

L A I Š K A I

Kelionių 
nuotrupos

* Gražiausios moterys  – Brazilijoje. Taškas!  

* Krikščionims įdomiausia – Izraelyje, su Je-
ruzale, Betliejumi, Nazaretu, Kapernaumu ir t.t.  

* Amerikiečiams nedraugiš-
kiausia valstybė –Prancūzija. Prie-
žastis: ilgametis pavydas viskam,
kas amerikietiška.  

* Gražiausias miestas – Pa-
ryžius, apdainuotas šimtais dai-
nų.  

* Romantiškiausias mies-
tas – Buenos Aires: tango,
tango, tango.  

*Skurdžiausias mies-
 tas – Port-au-Prince, var-
gingame Haiti, nors šitoje
kategorijoje gali ,,varžy-
tis” tuzinai miestų Azijoje
ir Afrikoje.   

* Švariausias
miestas-valstybė –
Singapūras su ,,drako-
niškais” įstatymais:  ne-
galima rūkyti, bet ką ant
gatvės numesti, garsiai
dainuoti, nešvankiai kal-
bėti, viešuose tualetuose
vandens nenuleisti, pa-
peikti garsiai vietinį maistą,
rašinėti ant sienų ir kitur. Ne-
galima ir gumos kramtyti, o
už jos pardavinėjimą –
100,000 dolerių  bauda. Kvė-
puoti leidžiama.  

* Vienišiausia apgy-
vendinta sala – Easter Is-
land (priklauso Čilei), nu-
tolusi daugiau kaip 1,200
mylių nuo bet kokios že-
mės.   

* Gyvūnija turtingiausia yra Amazonės terito-
rija, apimanti 8-ias Pietų Amerikos valstybes. Vien tik

Autorius (su balta skrybėle) pas Amazonijos indėnus, Peru,
1975.

Autorius prie Akropolio, Atėnai, 1961.
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Nežinomų kareivių kapai ir amžinoji ugnis
Europos bei kitų žemynų žmonėms įpras-
mina žuvusiųjų už laisvę atminimą. Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus sodelis –

vienintelė vieta Lietuvoje, kurioje galima pama-
tyti kovų už tautos laisvę simbolius – paminklą
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę”, Nežinomo ka-
reivio kapą ir Amžinąją ugnį.

Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę”

Karo muziejus buvo neatsiejamas nuo sodelio
ir jo paminklų, kurie įkūnijo valstybingumo idėją
bei kovas dėl jos. Pirmasis sodelyje pastatytas pa-
minklas buvo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę”,
projektuotas architekto Vladimiro Dubeneckio ir
skulptoriaus Juozo Zikaro. Akmenys Paminklo
piramidei buvo atvežti iš Nepriklausomybės kovų
vietų. Muziejaus įkūrėjas gen. ltn. Vladas Nagevi-
čius rūpinosi lėšomis paminklo statybai, kurios
buvo gautos iš Vyriausiojo Lietuvos gynybos ko-
miteto. 1921 m. spalio 16 d. iškilmingos ceremoni-
jos metu paminklas buvo oficialiai atidengtas.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo einantis Prezi-
dento pareigas Steigiamojo Seimo pirmininkas
Aleksandras Stulginskis, ministras pirmininkas Ka-
zys Grinius, krašto apsaugos ministras prof. Jonas
Šimkus bei kiti svarbūs Lietuvos veikėjai ir užsie-
nio svečiai. Paminklą šventino Jonas Mačiulis-Mai-
ronis. Iškilmių metu pirmą kartą karinis orkestras
pristatė šiai progai sukurtą kompozitoriaus Juozo
Tallat-Kelpšos Gedulingą karinį maršą. Po atida-
rymo įvyko kariuomenės paradas. Siekiant pa-
gerbti žuvusiųjų už tautos laisvę atminimą, kraš-
to apsaugos ministras išleido įsakymą, kuris skel-
bė, kad Kaune kariams, einantiems pro paminklą
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę”, privaloma ati-

duoti karinę pagarbą. Paminklas buvo pagerbiamas
ne tik švenčių metu, bet ir kiekvieną dieną, iškeliant
šalia „Vyčio Kryžiaus” vėliavą.

Ceremonija vyko nuo 1923 m., joje dalyvavo ir vė-
liavą kėlė Lietuvos karo invalidai, tuo metu tarnavę
Karo muziejuje. Tais pačiais metais šalia paminklo
pastatytas aukuras, ant kurio buvo parašyti lotyniški
žodžiai „Redde, quod debes / Petronus” (liet. Grąžink,
ką privalai) Iškilmingų progų metu aukure būdavo
uždegama ugnis.

Nežinomo kareivio kapas

Nuo antikos laikų pagerbiant žuvusius ir ne-
grįžusius namo karius buvo statomi simboliniai
paminklai. Po Pirmojo pasaulinio karo daugumoje
kariavusių valstybių sostinių atsirado Nežinomo ka-
reivio kapai. Ketvirtajame dešimtmetyje Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus vadovybė taip pat ėmė svars-
tyti galimybę papildyti muziejaus sodelio ansamblį.
1934 m. lapkričio 23 d. iškilmingai prieš paminklą
„Žuvusiems už tautos laisvę” buvo perlaidotas Ne-
žinomas kareivis. Palaikai atvežti iš Latvijos terito-
rijos, kurioje vyko kovos su bolševikais. Ceremoni-
jos metu Prezidentas Antanas Smetona Nežinomą ka-
reivį apdovanojo trečiojo laipsnio Vyčio Kryžiumi.

Sunaikintas ir atgimęs

Prasidėjus okupacijoms, palaipsniui buvo už-
draustas Nežinomo kareivio kapo pagerbimas, pa-
skutinis oficialiai įvyko 1940 m. birželio mėnesį, kol
galiausiai antrosios sovietinės okupacijos metu

buvo sunaikinti visi sodelyje buvę paminklai. Vietoj
Nežinomo kareivio kapo buvo pastatytas sovietų če-
kisto Felikso Dzeržinskio biustas.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, muziejaus dar-
buotojų iniciatyva, palaipsniui buvo atkurtas mu-
ziejaus sodelis ir buvusios tradicijos. Visų pirma at-
statytas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ir
perlaidotas Nežinomas kareivis. Prisimenant seną-
sias tradicijas, specialiai sudarytos darbo grupės Ne-
priklausomybės mūšių laukuose šiam paminklui su-
rinko akmenis. Neradus seniau palaidotų kareivio pa-
laikų, kurie buvo sovietų sunaikinti, iš Giedraičių ka-
pinių perkelti kito niekam nežinomo kareivio pa-
laikai.

Palaikus pervežė besikuriančios Lietuvos ka-
riuomenės savanoriai, kurie, 1990 m. lapkričio 23 d.
perlaidojant Nežinomą kareivį, prisiekė tėvynei.
1992 m. lapkričio 18 d. Nežinomas kareivis buvo ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus pirmo laipsnio ordinu. Ap-
dovanojimas iki šios dienos saugomas Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus ekspozicijoje. Nežinomo ka-
reivio perlaidojimas visuomenei tapo svarbiu at-
gimstančios Lietuvos ir jos kariuomenės simboliu,
kuris didelėmis pastangomis buvo atkurtas.

Vytauto Didžiojo karo muziejus kviečia lanky-
tojus susipažinti ne tik su muziejaus ekspozicijomis,
bet ir aplankyti sodelį, kuriame vyksta minėjimai,
šventės ir atiduodama pagarba Nežinomam karei-
viui. Sodelyje atkurti paminklai įamžina Lietuvos
valstybės kūrėjus, o Amžinoji ugnis primena mums,
kodėl esame laisvi. 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus inf.

Karo muziejaus
sodelyje –
vienintelis 
Lietuvoje 
Nežinomo 
kareivio kapas

Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotraukos
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LIETUVOS  VYČIAI

Lietuvos vyčių 106-ąjį suvažiavimą prisimenant (II)

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Pradžia – liepos 6 d. numeryje

Antroji suvažiavimo diena

Šeštadienį, liepos 27 d., šv. Mišios viešbutyje buvo au-
kojamos už mirusius Lietuvos vyčius ir rėmėjus, ku-
rie praėjusiais metais apleido šį pasaulį. Buvo prisi-
minti garbės nariai Rita Sussko, vyskupas Paulius An-
tanas Baltakis ir Jonas Mankus. Pasimelsta ir už tuos
vyčius, kurie negalėjo dalyvauti šiame suvažiavime
dėl sveikatos ar kitų priežasčių. Šv. Mišias aukojo kun.
Audrius Arštikaitis, giesmes vedė Povilas (gitara) ir To-
mas Strolios (fortepijonas).

Antros darbo sesijos maldą sukalbėjo kun. A.
Arštikaitis. Centro valdybos pirmininkės ant-
roji pavaduotoja garbės narė Elena Nakrosis

(90 kuopa, Kearny, NJ) perskaitė pranešimą apie or-
ganizacijos narius. Kaip ir kitose organizacijose, na-
riai miršta ir jų skaičius mažėja, tačiau vyčiai gali di-
džiuotis, kad pastaraisiais metais jų gretas papildė19
naujų narių. Jais praturtėjo: 72 kuopa (Binghamton,
NY); 133 kuopa (Los Angeles, CA); 141 kuopa (Brid-
geport, CT); 143 kuopa (Pittston, PA); 7 kuopa (Wa-
terbury, CT) ir 144 kuopa (Anthracite, PA). Šiuo metu
Lietuvos vyčiams priklauso beveik 1,000 narių iš 4 apy-
gardų/rajonų ir 40 kuopų. Užsidarė 26 kuopa Wor-
cester, MA, bet visi 40 jos narių prisijungė prie 10 kuo-
pos, kuri dabar vadinasi Athol-Gardner-Worcester. 

Šiluvos Mergelės Marijos padalinio pirmininkė
garbės narė Elena Nakrosis pranešė apie šio pada-
linio praėjusių metų veiklą. Delegatai buvo ragina-
mi garsinti Šiluvos Mergelės Marijos istoriją drau-
gams, pažįstamiems ir svetimtaučiams. (Padalinio
tinklalapyje www.ourladyofsiluva.com yra daug is-
torinės informacijos apie Šiluvą, taip pat lenkų ir is-
panų k.) Pardavimui yra įvairių suvenyrų: ženkliukų
ir paveikslų. Ateityje planuojama suprojektuoti
Švč. Mergelės Marijos statulėlę, žvakučių bei ka-
lendorių su Švč. Mergelės Marijos ir Šiluvos vaizdais.
Pirmininkė E. Nakrosis pranešė valdybos sudėtį: vi-
cepirmininkė – garbės narė Teresė Strolienė, sek-
retorius – garbės narys Robert A. Martin, Jr., iždi-
ninkė – Aldona Zajauskas. 

Susipažinome su Lituanistikos 
tyrimo centro veikla

Lituanistikos tyrimo centro (LTC) direktorių ta-
rybos pirmininkas dr. Robertas Vitas nušvietė Cent-

ro istoriją, rodė skaidres. Šis centras 1982 m. buvo in-
korporuotas Illinois valstijoje. Jis veikia Chicago, IL.
Kadangi yra tiek daug archyvinės medžiagos, 2018 m.
rugpjūčio 13 d. nutarta persikelti į naują ir daug di-
desnį pastatą (buvusį vaikų darželį) netoli Pasaulio
lietuvių centro Lemonte, IL. Kol kas LTC turės du pa-
status. Prelegentas papasakojo apie Centro archyvus
ir ruošiamus darbus: lietuviškų laikraščių „Dir-
vos”, „Darbininko” ir „Keleivio” skaitmeninimą.
LTC yra didžiausias lietuviškas akademinis centras
už Lietuvos ribų. Kolekcijose esama daugiau kaip

2019–2020 m. Lietuvos vyčių centro valdyba. Sėdi (iš k.): garbės narė June V. Grenier, garbės narė Elena Nakrosis, Centro valdybos pirmininkė garbės nare Regina Juškaitė-
Švobiene, Lexie Rudmin; stovi: Brian Johnson, Jr., Cathy Nakrosis, garbės narys Robert A. Martin, Jr., Dave Boucher, Alex Fletcher, garbės narė Teresė Strolienė, Aldona Zajauskas,
Norma Petkus ir Debbie Martin-Rudmin.  Lexie Rudmin nuotrauka

Lietuvos vyčių garbės nariai. Sėdi (iš k.): Frances Burmila, Georgianna Macke, Regina Juškaitė-Švobienė, Frances
Petkus; stovi: Elena Nakrosis, Teresė Strolienė, Julie Zakarka, Maria Deksnis, Robert A. Martin, Jr.  ir June V. Grenier.

R. Juškaitės-Švobienės albumo nuotr.

50,000 knygų; 1,900 dėžių asmeninių, organizacijų bei
diplomatinių archyvų; beveik 234,000 puslapių dy-
pukų archyvinės medžiagos iš 130 stovyklų bei per-
iodinių spaudos leidinių, kurie buvo leidžiami nuo
1850 m. Taip pat 1,500 manuskriptų ir laiškų, 800 meno
parodų programų, 250 meno kūrinių, nuotraukų, paš-
to ženkliukų, žemėlapių, kalendorių, marškinėlių,
skaidrių, negatyvų, diplomų, apdovanojimų. 

Čia lankosi mokslininkai iš Lietuvos ir kitur.
Centrui talkina daug pasišventusių žmonių, kurie pa-
deda tvarkyti medžiagą. Į naują pastatą jau perkel-
ti Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas, Pa-
saulio lietuvių archyvas, Lietuvių švietimo fondo. 

Naujame pastate yra keturi dideli kambariai, ku-

gas, kurios yra tvarkomos rūpestingai ir tiksliai. Iždo
patikėtiniai džiaugėsi, kad Centro valdyba pasisiū-
lė globoti ateinantį – 107 metinį suvažiavimą 2020 m.
Laukiama kuopų pasiūlymų – kurios globos 2021 m.
– 108-ąjį suvažiavimą.

Garbės narys Robert A. Martin, Jr. pristatė
Centro valdybos pasiūlytą kruizą į Bahamų salas, kur
2020 m. rugpjūčio 3–9 d. vyks visuotinis metinis Lie-
tuvos vyčių suvažiavimas. Bus naudojamasi World
Travel Jacksonville kelionės agentūros iš Jackson-
ville, IL, paslaugomis. Skrisime iš Port Canaveral, FL. 

Plauksime Royal Caribbean Cruise linijos „Ma-
riner of  the Seas” laivu. Užsakyta 40 kajučių vyčiams
ir jų draugams. Kambarių kainos, įskaitant visos ke-

riuose saugomi šie archyvai. Yra virtuvė ir konfe-
rencijos kambariai. Baigdamas paskaitą dr. R. Vitas
pakvietė vyčius aplankyti LTC Čikagoje ir Lemon-
te. Vyčiai šiltai priėmė prelegentą. Po to dr. Vitas at-
sakė į klausimus.

Aptarti ateities planai

Iždo patikėtiniai garbės narė Cathy Nakrosis ir
Dave Boucher pranešė, kad patikrino finansų kny-
gas ir Lietuvos vyčių organizacijos bei padalinių kny-
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lionės maistą penkioms dienoms, yra nuo 588 dol. iki
768 dol. Skrydžio ir viešbučio kainos Orlando, Flo-
ridoje, prieš ir po kruizo bus sutartos pagal keliau-
tojo išvykimo vietovę. Suvažiavimo registracijos
kaina – apie 85 dol. asmeniui. 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje
dalyvavo 20 balsuojančių delegatų, 7 apygardos de-
legatai, 6 garbės nariai, 4 centro valdybos nariai bei
6 svečiai. Iš viso – 43 asmenys, atstovaujantys 10 kuo-
pų ir 4 apygardoms.

Antros posėdžio sesijos uždarymo maldą sukal-
bėjo kun. A. Arštikaitis. 

Nutarimai

2018 m. buvo priimta rezoliucija, kad Centro val-
dyba peržiūrės dabartinės centro valdybos sudėtį ir
nuspręs, kaip taupant lėšas galima būtų reorgani-
zuoti pareigas. Buvo sudarytas specialus komitetas,
kuris pateiks rekomendacijas. Jeigu ši rezoliucija bus
delegatų priimta, reikės keisti Lietuvos vyčių įsta-
tus. Pataisos įsigaliotų 2020 m. Pasiūlyta, kad: pirmo,
antro ir trečio vicepirmininko pareigos būtų skirtos
vienam vicepirmininkui; Lietuvių kalbos ir kultū-
ros komiteto pirmininko ir lietuvių reikalų komiteto
pirmininko pareigas perimtų vienas pirmininkas. O
komitetas būtų pavadintas lietuvių kalbos, kultūros
ir reikalų komitetu; kad Lietuvos vyčių komitetų –
lietuvių kalbos ir kultūros, lietuvių reikalų, garbės
narystės, ryšių su visuomene, ritualų, interneto
svetainės ir archyvų – pirmininkai būtų nebalsuo-
jantys nariai. Jie dalyvautų tik posėdžiuose prieš ir
po suvažiavimo; nebalsuojantys centro valdybos
nariai negautų lėšų, nebent būtų centro valdybos pir-
mininkės pakviesti atvykti. Nutarimas priimtas
balsuojant.

Kadangi Jungtinis Amerikos pabaltiečių komite-
tas (JBANC) deda pastangų ir tęsia darbus informuo-
jant Washington, DC, Kongresą, Senatą ir Baltųjų
Rūmų administraciją apie Baltijos kraštų situaciją,
buvo pasiūlyta ir vienbalsiai priimta paaukoti JBANC
1,000 dol., kad ir toliau jis tęstų veiklą. Išreikšta padė-
ka prezidiumui už pasišventimą; 157 kuopos nariams
plojimais padėkota už įdomią suvažiavimo programą;
padėkota Centro valdybai, kuri 2018–2018 m. puoselė-
jo Lietuvos vyčių organizacijos idealus, Embassy Sui-
tes viešbučio administracijai už priėmimą. Pasveikinti:

Vidurio Amerikos apygardos lietuvių reikalų komiteto
pirmininkė ses. kazimierietė Teresė Papšytė, švenčianti
60 m. vienuolystę; buvęs Romos katalikų kunigų vie-
nybės pirmininkas garbės narys prel. Albertas Kon-
tautas 95-ojo jubiliejaus proga bei Vilniaus arkivys-
kupas metropolitas Gintaras Grušas 25 m. kunigystės
proga. Visų jų garbei šv. Mišios bus aukojamos Romoje.
Gautas 21 sveikinimas raštu – visi šie sveikinimai buvo
atspausdinti specialioje programos knygoje.

Trečioji sesija

Trečioji sesija vyko po pietų ir prasidėjo kun. A.
Arštikaičio malda. Stipendijų komiteto pirmininkas
Alex Fletcher paskelbė 2019–2020 m. Lietuvos vyčių dvi
stipendijas laimėjusius asmenis: Goudą Dačiolaitę (158
kuopa, Michigan City, IN) ir Brian Johnson, Jr. (19 kuo-
pa, Pittsburgh, PA). Iš viso jaunųjų vyčių stipendijoms
bus išdalinta 2,500 dol.

Šv. Kazimiero gildijos pirmininkas garbės narys
Robert A. Martin, Jr. pranešė apie šio padalinio pra-
ėjusių metų veiklą. Iki birželio 30 d. gauta 3,150 dol.
už 315 šv. Mišių prašymus (užuojautos, specialios in-
tencijos, sveikatos, ypatingų šventinių progų).

Praėjusių metų projektas buvo Šv. Kazimiero lie-
tuvių kolegijoje įrengti naują šildymo ir vandens kai-
tinimo benzinu šildytuvą (dabartinis dyzelinis šil-
dytuvas pagal naujas Romos miesto aplinkos saugos
taisykles buvo uždraustas naudoti). Antras projek-
tas – suremontuoti Kolegijos fasadą iš trijų gatvių (fa-
sadas nuo Piazza Asti gatvės buvo labiausiai apga-
dintas). Abu projektai baigti. O šiais metais laukia
keturi projektai: nupirkti šildymo katilą, viryklę ir
šaldytuvą; suremontuoti Kolegijos koplyčią: reikia
naujų grindų, marmuro altoriaus ir perdažyti sienas.
Įvykdyti visus projektus kainuotų 61,900 JAV dol. Lie-
tuvos vyskupų konferencija, kunigai ir rėmėjai JAV
bei Lietuvoje paaukojo 22,500 JAV dol.   

Numatyta surengti ekskursiją į Romą, Italiją,
2023 m., kai Popiežinė Šv. Kazimiero lietuvių kolegija
švęs 75-ąsias gyvavimo metines.

R. Martin pristatė šio padalinio valdybą: pir-
mininkas – garbės narys Robert A. Martin, Jr.; vi-
cepirmininkas – Dave Boucher; sekretorė – garbės
narė Regina Juškaitė-Švobienė ir iždininkė – Cathy
Nakrosis. 

Džiugu, kad popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių ko-

legijos dabartinis rektorius ir Villa Lituanae – svečių
namų direktorius kun. A. Arštikaitis atvažiavo da-
lyvauti šiame suvažiavime! Rektorius dėkojo Lietu-
vos vyčių organizacijai už nuolatinę paramą kolegi-
jai. Vyčiai remia kasmetinius projektus. Kun. A. Arš-
tikaitis nušvietė dabartinę veiklą. Kolegija priklau-
so Lietuvos vyskupų konferencijai (LVK), kurią su-
daro Vilniaus metropolitas arkivyskupas Gintaras
Grušas ir vysk. Rimantas Norvila bei priežiūros ko-
misija. Jie tvirtina projektus. Šiuo metu mokslus Ro-
moje tęsia ir gyvena Šv. Kazimiero kolegijoje 18 ku-
nigų (5 iš Lietuvos, 7 iš Latvijos, 2 iš pietų Korėjos ir
4 iš Indijos). Taip pat kolegijoje gyvena trys garbaus
amžiaus kunigai.

Kun. A. Arštikaitis kartu su visais dvasininkais
Romoje kasdien meldžiasi už Lietuvos vyčius, Šv. Ka-
zimiero kolegijos geradarius. Kun. A. Arštikaičiui
buvo įteikti du čekiai: 3,150 dol. Mišių stipendijų ir
13,900 dol. Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos remontui.
13,000 dol. bus pasiųsti artimiausiu laiku.

Toliau vyko finansinių nutarimų priėmimas. Au-
kojama: keturių kongregacijų seselėms (kazimie-
rietėms, pranciškietėms, Nukryžuotojo Jėzaus ir Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo); lietuviš-
kai spaudai „Draugas” ir „Draugas News”, JBANC,
Lituanistikos tyrimo centrui), Pasaulio lietuvių
centrui bei Nacionalinei Nekaltojo Prasidėjimo ba-
zilikai, kur yra Šiluvos Švč. Mergelės Marijos kop-
lyčia. Iš viso paaukota 3,650 dol.

Finansų patikrinimo komitetą sudarė: Centro
valdybos iždininkė Deborah Martin-Rudmin; Cent-
ro valdybos patikėtiniai Cathy Nakrosis ir Dave Bou-
cher; Robert Damasauskas iš Vidurio Amerikos
apygardos ir Julia Schroder iš Vidurio Atlanto apy-
gardos. Taip pat Lietuvos vyčių fondo atstovė garbės
narė Elena Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ).

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje
dalyvavo 20 balsuojančių delegatų, 7 apygardos de-
legatai, 6 garbės nariai, 5 Centro valdybos nariai, 1
pakaitinis narys bei 6 svečiai. Iš viso – 39 asmenys ir
3 dvasininkai, atstovaujantys 9 kuopoms ir 4 apy-
gardoms. Po to vyko Centro valdybos rinkimai.

106-ąjį Lietuvos vyčių suvažiavimą/seimą bai-
gėme kun. A. Arštikaičio malda.

Bus daugiau

– šiltai ir
jausmingai
Atkelta iš 1 psl.

„Renginio širdimi pasirinkta Vil-
niaus Katedros aikštė vienam magiš-
kam vakarui virto didžiausia kino
sale Lietuvoje, tačiau ‘Riešutų duoną’
žiūrėjo visur – kiemuose, pievelėse, at-
virose ir uždarose erdvėse. Įsitikinome,
kad lietuviškas kinas gali mus suvie-
nyti ne prasčiau nei sporto varžybos ar
tautiškos giesmės giedojimas. Tam rei-
kia tik tinkamų priemonių”, – „Lietu-
viško kino nakties” džiaugėsi inicia-
tyvos autorė Andrė Balžekienė.

Šis prieš 41-erius metus sukurtas
filmas šiemet buvo restauruotas ir su-
skaitmenintas. O jo pagrindinių vaid-
menų atlikėjai Elvyra ir Algirdas La-
tėnai, filme suvaidinę įsimylėjėlius, ne-
seniai atšventė savo santuokos 40-ąsias
metines.  Brandaus amžiaus sulauku-
si pora dabar atkūrė tąsyk, jaunystėje
,,Riešutų duonoje” suvaidintą jautrią
meilės prisipažinimo sceną. „Aš tik no-
rėjau pasakyti, kad tu man žvėriškai
žvėriškai… Ir aš tave labai labai” – šie
žodžiai, herojų ištarti filme „Riešutų
duona” jau tapo kultiniais.

Naujai suvaidinta scena buvo pa-
rodyta rugpjūčio 5 dieną prieš pat fil-

„Riešutų duona” Lemonte

mo peržiūrą.
,,Lemonte esančiame PLC vasaros kino seansai po at-

viru dangumi rengiami jau trečius metus iš eilės. Tačiau į
filmo ‘Riešutų duona’ peržiūrą susirinko du kartus daugiau
žiūrovų, nei įprasta, maždaug apie 200 žmonių.  Manau, kad
daugeliui norėjosi būti globalios peržiūros dalimi”, – sakė
PLC darbuotoja Diana Aleknaitė. 

Poetiškas, lengva ironija nuspalvintas A. Žebriūno fil-
mas daugelį žiūrovų sugrąžino į jaunystės laikus, taip pat
suteikė progą prisiminti filme vaidinusių populiarių Lie-

tuvos aktorių pirmuosius profesinės karjeros žingsnius.  
Susirinkusieji PLC vejoje džiaugėsi puikiu šiltu vasa-

ros vakaru, bendravo su čia sutiktais draugais ir pažįsta-
mais, vaišinosi atsineštais ir PLC kiemelyje parduodamais
užkandžiais, mėgavosi gurkšnodami vyną. Nemažai šeimų
susirinko su vaikais, kai kurie atsivežė savo šunis – visiems
pievelėje buvo jauku ir gera. Nors pirmadienį daugelis lai-
ko ne pačia geriausia savaitės diena – darbo savaitė dar tik
prasideda – tačiau šio pirmadienio vakaras sukūrė puikią
,,savaitgališką” nuotaiką. 

Filmas ,,Riešutų duona” į PLC kiemelį sukvietė dvigubai daugiau žiūrovų nei įprasta. Dianos Aleknaitės nuotr.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Atkelta iš 1 psl.

Kaip trumpai apibūdintumėte savo iliustracijas?
Man labai sunku ką nors nusakyti taip konk-

rečiai, bet galiu pasistengti trumpai apibūdinti
savo kūrybą. Tai portretai, dažnai mano pačios su-
galvoti, su konkrečiais drabužiais ir subtiliais mano
aplinkos ir minčių atspindžiais.

Kaip prasideda mados iliustracijos kūrimas? Kas įkve-
pia pirmuosius potėpius?

Priklauso nuo to, kodėl kuriu paveikslą. Jei tai
užsakymas, pirmiausia išsiaiškinu, ko pageidauja
užsakovas. Tada renku vizualinę medžiagą, daž-
niausiai keletą valandų praleidžiu žiūrėdama nuo-
traukas Pinterest.com ir Vogue.com puslapiuose. Iš-
sirinktas podiumo įvaizdis ir padiktuoja kūrimo
eigą. Jei kuriu sau, dažnai pirma įsivaizduoju nuo-
taiką, o tada ieškau ją atitinkančio įvaizdžio. O kar-
tais tiesiog pamatau tai, ką tiesiog labai norisi nu-
piešti, ir vadovaujuosi intuicija.

Kuo mados iliustracija Jums atrodo pranašesnė už ma-
dos fotografiją ar atvirkščiai? Ar išvis galima lyginti šiuos
du dalykus?

Šis klausimas jau labai senas – keliamas nuo tų
laikų, kai fotografiją imta pritaikyti mados žurna-
lams. Technologijos nurungė piešinį, bet meninin-
kai netruko ilgai ieškodami naujų pateikimo būdų
ar stilistikų. Šiandien mados iliustracija vėl išgyvena
pakilimą. Esu linkusi manyti, kad šios dvi medijos
negali būti priešpastatomos, nes yra skirtingos
technine prasme, tačiau jos abi atspindi madą, todėl
tiek piešinys, tiek fotografija bei kitos meninės
priemonės jau iš esmės yra mados iliustracijos at-
mainos. Aš moku perteikti viziją piešimo priemo-
nėmis, bet žaviuosi ir puikiais fotografijos darbais,
kurie labai dažnai įkvepia mano kūrybą.

Jūs taip pat tapote ir piešiate kitokio pobūdžio meno
kūrinius. O ką labiausiai patinka kurti?

Labai retai kuriu ką nors nesusijusio su mada.
Tiesa, teko piešti portretą konkrečiam žmogui, ku-
riame mados iliustravimo nebuvo visai, ir supratau,
kad jei tik galėsiu, ateityje tokių užsakymų vengsiu.
Tik darydama tai, kas man pačiai patinka, galiu kur-
ti nuoširdžiai.

Ar Jūsų pačios gyvenimo epizodai, įvykiai tampa kū-
rybos dėmesio centru?

Stengiuosi, kad tai, kas man nutinka ir kaip kin-
ta mano požiūris į įvairius kasdienius dalykus, at-
sispindėtų ir kūryboje. Tačiau nereikėtų mano dar-
buose tikėtis akivaizdžių nuorodų – mados iliust-
racija toks žanras, kuris pirmiausia atspindi rūbą
ar aksesuarus. Kūrinių potekstės dažniausiai aiškios
tik man pačiai, nes kol kas neatėjau iki to etapo, kai
paveikslų kompozicijos pirmiausiai pasakos mano
istorijas. Šia linkme dirbti dar turiu susikaupti, be
to, šiuo metu ruošiu ekspoziciją Klaipėdos mados sa-
vaitei pagal konkrečią temą, kur kalbėsiu tik apie
madą, todėl asmeniškesnės kūrybos sumanymai dar
laukia ateityje.

Kuris darbas Jums pačiai svarbiausias ir galbūt
brangiausias?

Tai mano ,,šuniukas” (,,Šuns portetas” su Miu
Miu kolekcijos modelio motyvais fone) ir ,,Givenchy
2015” rudens/žiemos kolekcijos modelio iliustraci-
ja. Abu šiuos paveikslus sukūriau vieną po kito per-
nai lapkričio pabaigoje, galvodama apie tai, kas man
nutiko per metus ir kaip tai mane pakeitė. Išgyvenau
daug sunkių akimirkų ir labai dažnai balansavau ant
ribos tarp visko ir nieko. Teko suprasti, kad labai daž-
nai daug kas nėra taip, kaip atrodo, o aš pati esu stip-
resnė nei bet kada anksčiau. Tą ypač atskleidžia
mano nupieštas šuo, kuris, beje, nėra mano augin-
tinis – bulterjero veislė mane žavi ir labai tiko su-
manymui išpildyti.

Ar kurdama mados iliustracijas (ir ne tik jas) pati pa-
sirenkate spalvas ar kažkuo remiatės jas pasirinkdama?

Kūrinio spalvas diktuoja įvaizdis, kurį noriu pa-
vaizduoti paveiksle. Bet dažnai sąmoningai ar ne ren-
kuosi juos tokius, kuriuose dominuoja mano mėgs-
tamos spalvos. Bet jos labai dažnai keičiasi, pavyz-
džiui, šiuo metu išgyvenu savo mėlynąjį periodą – net

Mados iliustratorės Martynos Jančaitytės 
sustabdytos elegantiškos akimirkos

Papasakokite apie savo kūrybos stilių, manierą,
technikas… Kas Jums svarbiausia?

Kurdama naudoju labai daug skirtingų prie-
monių: pasteles, įvairius pieštukus, anglį, akrilą,
tušą, kai kada net nagų laką. Be to, siekdama išgauti
žėrėjimo efektą ant jau baigto paveikslo dažnai kli-
juoju stiklines akutes. Visa tai darau tam, kad kuo
išraiškingiau pavyktų perteikti drabužius ar akse-
suarus. Dažniausiai kuriu portretus, kuriuose man
labai svarbi galvos padėtis – dažnai mano persona-
žas atrodo tarsi sustabdytoje akimirkoje, lyg būtų ju-
dėjęs ar ketinęs kažką pasakyti, paklausti. Jau
anksčiau kūryboje esu nagrinėjusi ribines būsenas,
nuobodulio estetiką, tikriausiai šie dalykai for-
muoja ir mano paveikslų estetiką. Ir, žinoma, labai
svarbu akys.

Dailininkė sako: ,,Piešdama pirmiausiai įsivaizduoju nuo-
taiką, o tada ieškau ją atitinkančio įvaizdžio”.

Asmeninio albumo nuotraukos

M. Jančaitytės mados iliustracijose dažniausiai dominuo-
ja pačios dailininkės mėgstamos spalvos....

Paveikslas – tarsi sustabdyta akimirka.

M. Jančaitytės sukurtuose portretuose didelis dėmesys –
akims.
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spinta pilna mėlynų drabužių, nors nesistengiau, kad
taip nutiktų.

Kurie mados namai Jus labiausiai žavi, kuriems no-
rėtumėte kurti iliustracijas?

Tikriausiai nieko nenustebinsiu, bet tai būtų
Gucci. Tai, ką dabar daro Alessandro Michele,
mano manymu, yra genialu. Elementų perteklius jo
įvaizdžiuose įkvepia kūrybai. 

Ko norėtumėt pasiekti šioje sferoje?
Tikiuosi man pavyks kūryboje sujungti mados

iliustravimą ir asmenines refleksijas – tai reikštų,
kad suaugau kaip menininkė ir kaip asmenybė.

Kaip iliustracijos ir apskritai meno ateitį matote skait-
 meninėje eroje?

Yra labai daug pavyzdžių, kai toje pačioje madoje
piešinys ir apskritai menas ne tik puikiai randa vie-
tą šalia technologijų, bet ir kai technologijos tampa
meno dalimi. Manau, kad gyvename neįtikėtinai ste-
binančiame laikmetyje, kai susiduria ir susijungia
sena su nauja. Kalbant konkrečiai apie iliustraciją,
esu įsitikinusi, kad ji niekur nedings – rankų darbas
visuomet žavi ir traukia žmones.

Daugybė žmonių paslapčiomis pasvajoja apie piešimą.
Ką galėtumėte patarti žmogui, norinčiam pradėti piešti?

Tiesiog pradėkite! Piešimas nereikalauja drąsos,
tik kantrybės, noro išmokti ir darbo. Tik galiu pa-
sakyti iš patirties, kad svajojant išgyventi iš mėgs-
tamos veiklos tikrai nereikia įsivaizduoti, jog tai at-
eis labai lengvai. Dažniausiai reikia neįtikėtinai daug
valios pastangų ir gebėjimo nepasiduoti abejonėms.
O kai to pasieki, tikrai nemiegi ant laurų – daž-
niausiai kasdien dirbi nuo ryto iki vakaro. Bet
kiekvienam savas likimas – man toks gyvenimo bū-
das suteikia daug laimės.

Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi Loreta Steffens

Chanel Spring 2018 Couture

Gucci  Prefall, 2019

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Du faktai: Lietuvoje maistas yra labai skanus ir vis la-
biau brangstantis. 

Mano piniginė – ne tokia stora, kad kasdien val-
gyčiau viešose maitinimo įstaigose. Dažniausiai už-
sukdavau į artimiausią ,,Ikiuką” – tik ten, deja, ne-
nusipirksi šviežios mėsos ar žuvies. Tekdavo apsiri-
boti šaldytais gaminiais. Didelėse parduotuvėse ir pa-
sirinkimas, žinoma, visai kitoks, bet jos buvo tolokai.
Kažkodėl taip ir nenuėjau į garsųjį ,,Halės” turgų. Gai-
liuosi.

Baskai ar prancūzai?

Nuvylė kažkada labai mėgstamas belgų resto-
ranu ,,René”. Nors iškaba ir skelbė, kad ,,naujos mi-
dijų siuntos gaunamos antradieniais, ketvirtadie-
niais ir šeštadieniais”, moliuskai pasirodė esą labai
maži ir nesultingi. Žinoma, gali užsisakyti belgiško
alaus, o prie jo – ,,belgiškų dešrų su kopūstais” ir
klausytis, kaip restorano lankytojai tarpusavyje
bendrauja angliškai, rusiškai, itališkai… 

Mano naujas atradimas – ,,CafèMontmartre” –
buvo maloni staigmena. Iš pradžių, reklamos su-
gundytas, nutariau susirasti ,,California Tapas and
Wine Bar” Subačiaus gatvėje. Buvo Kovo 8-toji, tad
bijojau, kad restoranas bus sausakimšas (tradicija
sveikinti moteris kovo 8-ąją dar gyva). Tačiau apie
devintą vakaro ten sėdėjo vos kelios porelės. Ofi-
ciantas grubiai pasakė (kaip tarybiniais laikais) ,,vie-
tų nėra”.  Gal tikėtasi naktinio klientų antplūdžio –
vieta dirba iki 5 valandos ryto… Bet kokiu atveju val-
giaraštyje nebuvo jokių ,,tapas”. 

Tuo tarpu šalia esantis ,,Montmartras” – nedi-
delis, šurmulingas, reikėjo  net eilėje šiek tiek pa-
laukti. Vertėjo – smagiai pasėdėjau. Su didžiausiu
malonumu sudorojau svogūnų sriubą ir antienos
,,confit”, užsigerdamas baltuoju namų vynu. Ir pi-
niginė nenukentėjo –  vakarienė kainavo 22 eurus.

KAVINĖS – miestų širdys
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (8)

Jaukus ir intymus ,,Café Montmartre” interjeras, autentiški patiekalai.

Į kadaise pamiltą vyno restoraną ,,Saint Ger-
main” Literatų gatvėje neužsukau – vienam nesino-
rėjo. Kaip ir į kitą visai mano pašonėje esantį pran-
cūzišką restoraną ,,La Provence”, kurio interjerą pro-
jektavo Audronė Kaušpėdienė ir kuris kažkada yra
pelnęs Lietuvos geriausio metų restorano titulą.
Kas vakarą praeidamas pro šalį tematydavau ten po
keletą lankytojų. Pažvelgus į valgiaraštį, akivaizdu
kodėl – už keliolika eurų čia nepasėdėsi. 

Užtat su didžiausia nostalgija net keletą kartų grį-
žau į prieš metus atrastą ,,El Mercado” restoraną Di-
džiojoje gatvėje. Savininkai ispanai – tikri kulinari-
jos meistrai. Mandagus patarnavimas. Jaukus in-
terjeras. Jaučiausi tarsi nupūstas į mylimą San Se-
bastianą… Už simbolišką 12 eurų gali pasmagurau-
ti dienos pietumis – užkandis, pagrindinis patiekalas,
desertas, kava bei vynas – kaip įprasta daug kur Eu-
ropoje. Šį Vilniaus Senamiesčio perliuką rekomen-
duoju visiems (jų svetainė – www.elmercado.lt). Vedu
čia savo draugus – tikiu, jog iš Prienų pasimatyti at-
vykęs bičiulis Adomas  Miliauskas patvirtins – mo-
liuskai čia Lietuvoje patys skaniausi.

Nukelta į 10 psl.

,,El Mercado” – neeilinis restoranas Lietuvos sostinėje.

Nebūtina skristi į Ispaniją, kad paragautum skanių alyvuogių, puikiai paruoštų aštunkojų, krevečių.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuvos žydų bendruomenė sulaukė grasinimų
Vilnius (BNS) – Lietuvos

žydų bendruomenė pranešė dėl
grasinimų neribotam laikui už-
daranti Vilniaus sinagogą ir
savo būstinę.

Taip pat nuo galimų van-
dalizmo aktų prašoma užtik-
rinti Vilniaus žydų kapinių Su-
dervės plente papildomą ap-
saugą.

„Pastaruoju metu Lietuvos
žydų bendruomenė gauna gra-
sinimo laiškus ir skambučius.
Tvyrančios ir skatinamos įtam-
pos kontekste nei bendruome-
nė, nei Vilniaus sinagoga neturi gali-
mybių užtikrinti čia besilankančiųjų
žmonių, tarp kurių yra ir nuo nacių
nukentėjusiųjų, jų šeimų saugumo”, –
rašoma pranešime.

Bendruomenė piktinasi, kad „vie-
na politinė partija” nuolat reiškia
norą pripažinti Lietuvos žydus žu-
džiusius asmenis šalies didvyriais,
taip pat reikalavimą tuos asmenis pa-
gerbti atminimo lentomis ir kitais
būdais. 

„Toleruojami ir lieka nebaudžia-
mi viešuose partijų ir jų pirmininkų
paskyrose viešinami antisemitiniai
komentarai ir įrašai, net krikščionių
Šv. Marija yra pavadinta ‘žydelka’,
dar labiau priverčia susimąstyti, ar
esame saugūs? Norėtume išgirsti Lie-
tuvos vadovybės nuomonę ir aiškią po-
ziciją, ar Lietuvoje ir toliau bus tole-
ruojama vieša propaganda, remianti
žydų naikinime dalyvavusių asmenų
pagerbimą, vadovaujantis vienos po-
litinės jėgos primesta nuomone”, –
teigiama pranešime, kuriame refe-
ruojama į konservatorių partijos gar-
bės pirmininko Vytauto Landsbergio
eilėraštį.

V. Landsbergis rugpjūčio pradžio-
je ,,Facebook” paskelbė eilėraštį, ku-
riame teigiama: „Labiausiai nenorė-
čiau, kad mano tautiečiai nusiteiktų
prieš žydus po ir dėl Šimašiaus užte-
mimo”, taip pat reiškiamas lūkestis,
kad „atsirastų vienas kitas žydas pro-
tingas ir drąsus nepritariąs Šimašiui”.

Lietuvoje didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu
Vilnius (LRT.lt) – Lietuvoje serga-

mumas erkiniu encefalitu – didžiausias
Europoje, trečiadienį skelbia Užkre-
čiamų ligų ir AIDS centras (ULAC).

Remiantis liepą paskelbtais Eu-
ropos ligų prevencijos ir kontrolės

centro duomenimis, Lietuvoje serga-
mumo rodiklis 2017 metais buvo 16,6 at-
vejo 100 tūkst. gyventojų.

Toliau sekė Čekija ir Estija, kur
sergamumas buvo 6,4 atvejo 100 tūkst.
gyventojų.

Inicijavo įtariamų teisėjų atleidimą 
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentas Gitanas Nausėda inicijavo
penkių korupcijos byloje įtariamų tei-
sėjų atleidimą.

Šalies vadovas kreipėsi į Teisėjų
tarybą, kad ši patartų dėl Lietuvos
apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Ka-
žio, Vilniaus apygardos teismo teisėjo
Henricho Jaglinskio, Vilniaus apy-
gardos administracinio teismo teisėjo
Arūno Kaminsko, Regionų apygardos
administracinio teismo Kauno rūmų
teisėjo Gintaro Čekanausko bei Vil-
niaus miesto apylinkės teismo teisėjo
Roberto Rainio atleidimo, jiems savo
poelgiu pažeminus teisėjo vardą.

Prieš kelias savaites G. Nausėda
jau inicijavo Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo  teisėjo Egidijaus Laužiko ir
Apeliacinio teismo teisėjų Valdimaro
Bavėjano bei Konstantino Gurino at-

leidimą.
Pritarus Teisėjų tarybai, prezi-

dentas turės kreiptis į Seimą dėl Aukš-
čiausiojo Teismo ir Apeliacinio teismo
teisėjų atleidimo. Tuo tarpu žemesnių
grandžių teisėjus šalies vadovas galės
atleisti pats.

Įtarimai teisėjų korupcijos byloje
taip pat pateikti šešiems advokatams.
Iš viso byloje įvairaus pobūdžio nusi-
kaltimais įtariami 48 asmenys, nagri-
nėjama apie 110 galimų nusikalsta-
mų veikų.

Teisėsauga įtaria, kad už įvai-
rius palankius teisėjų sprendimus ga-
lėjo būti žadami ir mokėti kyšiai, jų su-
mos svyruoja nuo 1000 iki 100 tūkst.
eurų.

Ikiteisminio tyrimo metu surink-
tais duomenimis, sutartų kyšių suma
gali siekti 400 tūkst. eurų.

D. Trump siūlo griežtinti ginklų kontrolę
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paragino res-
publikonus ir demokratus susitarti dėl
griežtesnės ginklų kontrolės. Pasak jo,
Ginklų kontrolės įstatymas gali būti
susijęs su jo paties siūloma imigraci-
jos reforma.

„Respublikonai ir demokratai turi
eiti išvien ir sukurti prielaidas griež-
tesnėms patikroms, galbūt suporuo-
jant šį įstatymą su taip reikalinga
imigracijos reforma”, – rašė D. Trump,
besiruošdamas kreiptis į amerikie-
čius po šalį sukrėtusių šaudynių Te-
xase ir Ohio, kuriose žuvo 29 žmonės.

„Turime išgauti ką nors gero, gal

ES nemato pagrindo naujoms „Brexit” deryboms
Briuselis (LRT.lt) – Europos Ko-

misija šiuo metu nemato pagrindo
tolesnėms „Brexit” deryboms ir dėl to
baiminasi netvarkingo Didžiosios Bri-
tanijos išstojimo iš ES spalio 31 dieną.
Anot diplomatų, likusių ES šalių at-
stovai buvo dar kartą informuoti, kad
naujojo britų premjero Boris Johnson
reikalavimai nesuderinami su ES po-
zicija.

B. Johnson, anot pranešimų, bū-
tinai nori iš naujo atversti savo pirm-
takės Theresa May išsiderėtą „Brexit”
susitarimą, kad eliminuotų iš jo va-
dinamąjį „backstop” – apsidraudžia-
mąją priemonę dėl sienos tarp Airijos
ir Šiaurės Airijos statuso. ES tai ka-
tegoriškai atmeta.

„Backstop” išlyga, ES manymu,
neleis atsirasti pasienio kontrolei tarp

JAV nutraukia bevizį režimą besilankiusiems Š. Korėjoje
Washingtonas (Diena.lt) – Was-

hingtonas panaikino teisę atvykti į
JAV be vizos tiems užsieniečiams, ku-
rie per pastaruosius aštuonerius me-
tus lankėsi Šiaurės Korėjoje, taip ga-
limai suduodamas naują smūgį izo-
liuotos Šiaurės Korėjos kylančiam tu-
rizmo sektoriui.

Pagal bevizio režimo programą
JAV leidžia 38 šalių, tarp kurių Pietų
Korėja, Japonija ir Prancūzija, pilie-
čiams atvykti į JAV be vizos ir būti jose
iki 90 dienų. 

Toks pakeitimas turės įtakos de-
šimtims tūkstančių žmonių iš šalių, da-
lyvaujančių bevizio režimo progra-
moje, kurie pastaraisiais metais lan-
kėsi Šiaurės Korėjoje kaip turistai ar
kitais tikslais. 

JAV piliečiams branduoliniais
ginklais apsiginklavusioje Šiaurės Ko-
rėjoje draudžiama lankytis nuo 2017
metų. Toks draudimas įvestas po to,
kai Šiaurės Korėjoje sulaikytas stu-
dentas iš Amerikos buvo paleistas ko-
mos būsenos ir po kelių dienų mirė.  

„Ir visiems broliams lietuviams sa-
kau ir sakau iš tikrųjų jau ketvirtį am-
žiaus: niekada nepamirškite, kad Die-
vo Motina, kuriai meldžiamės, kurios
užtarimo prašome, buvo šventa žydel-
ka”, –  eilėraštį baigia V. Landsbergis.

Lietuvos žydų bendruomenė pik-
tinasi ir organizuojamu mitingu Vil-
niuje. Mitingo organizatoriai teigia
reaguojantys į sostinėje nuimtą Jono
Noreikos-Generolo Vėtros atminimo
lentą ir pervadintą Kazio Škirpos alėją.

Pasak F. Kukliansky, sinagoga už-
daroma tol, kol pasibaigs „tas sąmyšis
ir nepagrįstas susierzinimas”.

Liepos pabaigoje nuo Mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekos sienos
sostinės senamiestyje nuimta anks-
čiau diskusijų sulaukusi atminimo
lenta J. Noreikai-Generolui Vėtrai.

Sostinės meras Remigijus Šima-
šius teigė, kad tai padaryta įvertinus,
jog J. Noreika tvirtino nacių admi-
nistracijos sprendimus steigti žydų
getą ir konfiskuoti jų turtą.

Taip pat sostinės savivaldybės ta-
ryba pervadino ir diplomato bei kari-
ninko K. Škirpos vardo alėją, kaip
skelbiama, dėl jo viešai deklaruotų
antisemitinių pažiūrų. 

Abu sprendimai sulaukė ir palai-
kymo, ir aštrių protestų.

Kritikai ragino atsisakyti garbin-
go ženklo J.  Noreikai  įvertinus tai,
kad jis, būdamas Šiaulių apskrities vir-
šininku, pasirašė raštus dėl žydų geto
steigimo ir žydų turto tvarkymo.

netgi PUIKAUS, iš šių dviejų tragiškų
įvykių”, – tikino JAV prezidentas.

Texase ir Ohio įvykdytos žudynės
buvo jau 250-os ir 251-os masinės šau-
dynės JAV.

Po savaitgalio įvykių D. Trump
tvirtino, kad „šioje šalyje nėra vietos
neapykantai”, tačiau dėl šaudynių jis
kaltino psichikos sutrikimus, nors
policija nėra patvirtinusi, kad šauliai
iš tikrųjų turėjo problemų su psichi-
ka.

„Iš tikrųjų yra žmonių, kurie yra
labai, labai psichiškai nesveiki. Turi-
me tai sustabdyti. Mūsų šalyje tai
vyko metų metus”, –  sakė D. Trump. 

britų Šiaurės Airijos ir ES narės Ai-
rijos. B. Johnson tuo tarpu laiko ją
„įkalinimo instrumentu”, nes ši leis iš-
laikyti Šiaurės Airiją Muitų sąjungo-
je ir vidaus rinkoje.

Kad ES pozicija nesikeičia, Ben-
drijos šalių atstovai buvo informuoti po
to, kai praėjusią savaitę B. Johnson pa-
siuntinys ES David Frost susitiko su
Europos Komisijos „Brexit” ekspertais.
Tai buvo pirmasis toks susitikimas po
to, kai B. Johnson ėmė vadovauti Di-
džiosios Britanijos vyriausybei.

B. Johnson neseniai pakartojo,
jog yra įsitikinęs, kad tvarkingas iš-
stojimas spalio 31 dieną yra įmanomas.
Tačiau esant reikalui, jis pasiryžęs iš-
vesti šalį iš ES ir be sutarties.

Kaip viskas klostysis ateinančio-
mis savaitėmis nėra aišku.

Rusiškų raketų Turkijoje nebus NATO sistemoje
Briuselis

(ELTA) – Žlugus
Vidutinio nuo-
tolio branduoli-
nių pajėgų (INF)
sutarčiai, NATO
ketina stiprinti
Aljanso priešra-
ketinės gynybos
sistemą, tačiau į
ją nebus įtrauk-
tos Turkijos įsi-
gytos rusiškos
raketų sistemos
S-400 „Triumf ”,
pareiškė NATO
generalinis sek-
retorius Jens
Stoltenberg.

„Atsakymas vienareikšmiškas –
ne. Nėra jokių planų integruoti rusiš-
kas sistemas S-400 į bendrą NATO prie-
šlėktuvinės ir priešraketinės gynybos
sistemą”, – pareiškė J. Stoltenberg.

Pasak jo, NATO jau dabar stipri-
na savo priešraketinės gynybos siste-
mas moderniausia įranga.

Jungtinės Valstijos dėl Turkijos
sprendimo įsigyti rusiškas raketų sis-

Dėl grasinimų neribotam laikui uždaroma Vilniaus
sinagoga ir bendruomenės būstinė. 15 min.lt nuotr.

temas anksčiau liepą pašalino Turkiją
iš naikintuvų F-35 programos. Liepą
Turkijai buvo pristatytos pirmųjų S-400
sistemų dalys.

Turkija tapo pirmąja NATO vals-
tybe nare, savo šalyje naudojančia ru-
siškas S-400 raketų sistemas. S-400
„Triumf ” sistemos, kaip ne kartą ti-
kino ekspertai, yra nesuderinamos su
dabartinėmis NATO priešraketinėmis
sistemomis. 

Rusiškos raketos S-400 „Triumf“ niekada nebus F-35 programo-
je. Jns. org nuotr.
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Vaikščiojanti problema kolektyve. Ką daryti?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų rugpjūčio 6 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,09 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Šaukštas deguto statinę medaus suga-
dina. Tą patį būtų galima pasakyti apie
darbuotojus. Jeigu kolektyve atsirado
darbuotojas – vaikščiojanti problema, tai
jis savo destruktyviais veiksmais ir pa-
sisakymais neigiamai veiks visą kolek-
tyvą. 

Paklausiau pažįstamų verslininkų,
kas jiems yra probleminis dar-
buotojas. Gavau atsakymus, ku-

riais dalijuosi su jumis.
„Nėra probleminių darbuotojų. Yra

geras arba blogas darbuotojas.”
„Tai darbuotojas, kurį sunku at-

leisti.”
„Vaikščiojanti problema yra skan-

dalistas, intrigantas, paskalų skleidėjas.
Jis nuolat nepatenkintas ir piktas.”

„Probleminis darbuotojas yra tas,
kuris išklauso vadovo formuluojamą
užduotį. Vadovui sako, kad viską suprato
ir suvokė, tačiau tikrovėje jis nieko ne-
suprato. Darbuotojas meluoja vadovui ir
užduoties jis neįvykdo, nes nežino, ką ir
kaip turi daryti.”

„Probleminis darbuotojas yra labai
tvarkingas darbuotojas, laiku ateina į
darbą, laiku iš jo išeina, laiku vykdo už-
duotis, griežtai laikosi bendrovės vi-
daus taisyklių reikalavimų. Tačiau yra
labai principingas kitų darbuotojų at-
žvilgiu. Jis nuolat jiems reiškia preten-
zijas, barasi ir ginčijasi, nepatenkintas
kitų darbuotojų elgesiu. Darbo kolekty-
vas tokio darbuotojo nemėgsta.”

Specialistai probleminius darbuo-
tojus skirsto į grupes:

Aktyvistai. Tai „žvaigždės”, „visaži-
niai”, ramybės drumstėjai, chuliganai,
manipuliatoriai ir sukčiai. Jie užpildo
visą kolektyvą. Jie yra patys geriausi.
Tik jie žino, ką ir kaip daryti. Visas dė-
mesys turi būti nukreiptas į juos.

Pasyvūs. Jiems viskas yra vienodai.
Ar šalta, ar šilta, ar įmonė turi proble-
mų, ar jų neturi jiems yra nusispjauti.

Prisitaikėliai. Melagiai, sabotuoto-
jai, paskalų skleidėjai, chamai ir cini-
kai.

Atstumtieji. Baltosios varnos, atsi-
skyrėliai, tyleniai ir tuštybės.

Kaip suvaldyti vaikščiojančią prob-
lema? 

Neignoruoti. Jokiais būdais negalima
ignoruoti problemos. Ją reikia laiku
identifikuoti ir iš karto imtis sprendi-
mo. Labai pavojinga tikėti, kad proble-
ma pati išsispręs, tik reikia duoti laiko.

Tikrai taip nebus. Nesprendžiama prob-
lema tik didės ir gilės. Vėliau jai spręs-
ti prireiks didesnių pastangų.

Nedelsiant spręsti. Dažnai būna taip,
kad vaikščiojanti problema pats nesu-
pranta savo veiksmų ir kad šie veiksmai
daro neigiamą įtaką darbo kolektyvui
ir atsiliepia darbo našumui.

Būtina išsiaiškinti problemą. Reikia iš-
samiai išanalizuoti susiklosčiusią si-
tuaciją, išsiaiškinti priežastis, nustatyti,
kokia žala yra padaryta, kokia neigia-
ma įtaka daroma kolektyvui. Problemai
spręsti bendrovės vadovas, personalo
vadovas ar saugumo darbuotojas iš-
kviečia darbuotoją pokalbiui. Kalbasi
su juo. Prašo paaiškinti savo elgesio
priežastis, klausia, ar jis supranta, kad
jo veiksmai daro neigiamą įtaką kitiems
darbuotojams ir taip toliau ir panašiai.
Aiškinasi kiekvieną probleminio dar-
buotojo veiksmą, jo priežastis ir pa-
sekmes.

Padėti darbuotojui. Dažnai būna taip,
kad po pokalbio su vadovu darbuotojas
atsimerkia, pamato ir suvokia savo el-
gesio neigiamas pasekmes. Tokiu atveju
vadovas privalo padėti darbuotojui išei-
ti iš krizės, suprasti savo netinkamą el-
gesį ir neigiamą įtaką kolektyvui. Tai
padaryti yra įvairiausių būdų. Galima
išleisti darbuotoją paatostogauti, gali-
ma duoti jam naujas, įdomesnes arba
lengvesnes užduotis, galima pakeisti
darbuotojo darbo vietą ar pareigas.
Yra daug galimybių padėti vaikščio-
jančiai problemai, tačiau tai daryti ga-
lima tik tuomet, kai pats darbuotojas su-
pranta, kad elgiasi blogai ir nori pasi-
taisyti. Jis pats nori spręsti problemą.

Imtis priemonių. Tais atvejais, kai
darbuotojas tampa didele ir nekontro-
liuojama problema ir pats to nesu-
pranta ir nenori pasitaisyti, išeitis yra
viena – atleisti jį iš darbo ir atsisveikinti
su juo visiems laikams. Tegul eina ir
kvailioja kur nors kitur. Nepakeičiamų
nėra. Darbuotojas gali būti talentin-
giausias, geriausias, tačiau, jei jis ne-
dirba, o tik užsiiminėja intrigomis, tai
toks darbuotojas yra nereikalingas.

Vaikščiojančią problemą darbo ko-
lektyve reikia laiku identifikuoti, išsi-
aiškinti ir nedelsiant išspręsti proble-
mą. Jokiais būdais negalima užmerkti
akių ir apsimesti, kad nieko nevyksta.
Nesprendžiama problema turi tenden-
ciją didėti ir gilėti. Vėliau ji pareikalaus
iš jūsų daug kraujo, o gal net jūsų gal-
vos.

Kastytis Braziulis, Alfa.lt

Turite vos 20 sekundžių įtikinti darbdavį: 
kaip sukurti teigiamą įspūdį apie save

Prisistatydami darbdaviui veikite trumpai ir aiškiai.          Eu.europs.eu

CV, curriculum vitae, gyvenimo apra-
šymas – nesvarbu, kaip bepavadinsite,
jie turi vieną aiškų tikslą – patraukliai
pristatyti jus, jūsų žinias bei įgūdžius ir
įtikinti darbdavį, kad jus verta pakviesti
į darbo pokalbį. Tyrimai rodo, kad
darbdaviams užtenka vos 20 sekundžių
užmesti akį į CV, kad susidarytų įspūdį
apie kandidatą. 

Yra daug nuomonių apie tai, ko
reikia tobulam gyvenimo apra-
šymui, kokią informaciją derė-

tų įtraukti, kokia turėtų būti jo struk-
tūra. 

Trumpas ir aiškus 

Nesvarbu, ar teikiate prašymą dėl
pameistrystės, mokomosios praktikos
ar darbo, jūsų gyvenimo aprašymas
konkuruos su daugeliu kitų. Turbūt
mažiausiai norite, kad užsiėmęs darb-
davys pirmuosius iš aštuonių jūsų
kruopščiai paruošto gyvenimo apra-
šymo puslapių tik perbėgtų akimis,
arba dar blogiau – jį visai atmestų tik
dėl jo apimties. Gyvenimo aprašymas
turi būti trumpas ir aiškus – du pus-
lapiai yra visuotinai priimta ideali
apimtis. Pasistenkite, kad darbdavys
lengvai rastų visą svarbiausią infor-
maciją apie jus ir jūsų patirtį. 

Aktualus 

Paklauskite savęs, ką šiam darb-
daviui reikia žinoti. Tikriausiai in-
formacija skiriasi nuo tos, kurios rei-
kėjo paskutiniam darbdaviui, tad kai
ką pakeiskite, išbraukite ir įtraukite
tik tai, kas svarbu. Turėkite omenyje,
kad nors informacija apie tai, jog
mėgstate gaminti ar klausytis muzikos,
jums atrodo svarbi, darbdaviui tai
gali rūpėti tik tuo atveju, jei norite įsi-

darbinti maitinimo srityje ar muzikos
pramonėje. Geriau išnaudokite ver-
tingą vietą tam, kas įrodys jūsų tin-
kamumą užimti siūlomą vietą. 

Pasitikėkite savimi, tačiau 
būkite realistiški 

Gali būti sunku išlaikyti pu-
siausvyrą pristatant savo gerąsias sa-
vybes – jeigu per daug girsitės, galite
pasirodyti arogantiški ir besipuikuo-
jantys nerealiais pasiekimais, kurie
darbdaviui gali pasirodyti netikri. Jei
būsite pernelyg kuklūs, galite neat-
kreipti į save dėmesio ir būsite tiesiog
eilinis kandidatas ilgame gyvenimo ap-
rašymų sąraše. Įsitikinkite, kad jūsų
pateikiama informacija tinkamai pri-
stato jūsų įgūdžius ir patirtį, tačiau tuo
pat metu skamba realistiškai, – darbo
pokalbyje turite sugebėti tai pagrįsti. 

Svarbu tai, ką pasiekėte, o ne
tai, ką padarėte 

Galite lengvai pasiduoti ir pa-
prastai išvardyti savo patirtį, nepa-
teikdami realaus konteksto ir rezul-
tatų. Gerai, kad turite patirties, tačiau
iš jos darbdaviui neaišku, ką iš tikrų-
jų pasiekėte arba kaip prisidėjote sie-
kiant tam tikrų rezultatų. Jei įmonei
padėjote užsitikrinti naują verslą, kuo
buvote naudingi? Jei dalyvavote pro-
fesinio rengimo kursuose, kokią įtaką
jie padarė? Įtraukus tokią informaci-
ją, darbdavys pamatys pridėtinę vertę,
kurią galite suteikti. 

Darbdaviui nėra nieko labiau at-
stumiančio nei skaityti apie tai, kaip
visada svajojote dirbti automobilių
pramonėje,... kai norite įsidarbinti
farmacijos įmonėje. Atkreipkite dė-
mesį į tai, ko reikalaujama darbo skel-
bime, o tada tinkamai pritaikykite
savo gyvenimo aprašymą!

Konfliktiškas darbuotojas išbalansuoja kolektyvą. 123rf.com nuotr.
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MANO  VIRTUVĖ

Dėl skonio nesiginčijama, bet
dėl vieno dalyko turbūt sutar-
sime visi – vasara be arbūzo

nėra iki galo vasara.
Nors mes pripratome atkreip-

ti dėmesį į sultingą arbūzų minkš-
timą, arbūzų žievė taip pat yra val-
goma ir turtinga naudingų maistinių
medžiagų. Arbūzų sėklos džiovi-
namos, kepamos ir suvartojamos
kaip užkandis.

Šįkart dalinamės puikiausiu
receptu, kaip sumaniai panaudo-
ti arbūzo žievę. 

Jums reikės:

nulupti žaliąją žievės dalį;
baltąją arbūzo dalį supjaus-
tyti kubeliais;
kubelius ilgai virti vandenyje
su cukrumi (jo kiekis priklaus
nuo kiek turite žievės), kol su-
minkštės;

pagardinti citrinos sultimis ir
žievelėmis ir, jei norite, cina-
monu ar vanile;
vėl ilgai pavirti.

Svarbu: raudonosios vaisiaus
dalies į džemą geriau nedėti.

Be šio puikaus džemo, baltą-
ją arbūzo žievės dalį dar galima
naudoti troškiniuose, kepinant
daržoves – lengviausia įsivaiz-
duojant, jog arbūzo žievė yra agur-
kas, ridikas ar cukinija. Arba, ži-
noma, bet kur kitur, kur turite už-
tektinai drąsos paeksperimen-
tuoti!

Internete aptikama receptų
apie arbūzo baltosios žievės rau-
ginimą, salotas smulkiai ją su-
pjausčius, arba, pavyzdžiui, jog ar-
būzo žievę galima sutrinti netgi
gaminant gaspačio!!!

Idėjų gausybė, tad būtinai
pasinaudokite viena jų!

Kavinės – miestų širdys

Atkelta iš 7 psl.

Labai norėjau aplankyti dar nuo
1977-ųjų vasaros, kai studijavau Vil-
niaus universitete, pamiltą ,,Nerin-
gos” kavinę. Tačiau legendinis pasta-
tas Gedimino prospekte  jau senokai re-
montuojamas. Kaip ilgai? Nežinia…

Prarasto laiko beieškant…

O dabar apie restoranus – ne per
skrandžio prizmę. Vienas jų, įsikūręs
Aušros vartų 9, tapo tyrinėjimų ob-
jektu. Mat prieš keletą metų senas
mano bičiulis kaunietis Tomas Juras
viename savo elektroniniame laiške pa-
sakojo, kokį didelį įspūdį jiedviem su
žmona paliko netoli Aušros vartų esan-
tis žydiškų patiekalų restoranas ,,Fe-
licia”, papuoštas šimto metų senumo
interjero nuotrauko-
mis. 1915 m. adresų
knygoje ВСЯ ВИЛЬНА
(,,Visas Vilnius”) iš-
nagrinėjau anuome-
tinių restoranų ir ka-
vinių sąrašą – nors
jis buvo gana ilgas,
jokio ,,Felicia” resto-
rano ten neradau.

Su šia istorija
persipina kita. Kau-
nietis Eugenijus Iva-
nauskas, knygos
,,Valstybė – Lietuva.
Sostinė – Vilnius.
1918–2018” sudaryto-
jas, pasiūlė man į ko-
lekciją signataro kun.
Justino Staugaičio ra-
šytą atviruką. Minėjo,
jog jis išspausdintas jo knygoje. Nors
knygą turiu namuose Čikagoje, kartą
eidamas Gedimino prospektu, užsu-
kau į ,,Vagos” knygyną ,,atšviežinti”
savo atmintį. Vartydamas Eugenijaus
albumą suradau ne tik Staugaičio at-

viruką, bet ir užtikau nežinomą per-
liuką. 121 psl. buvo 1917 m. nuotrauka
su Šv. Trejybės vienuolyno vartais, o
ant šalia stovinčio pastato matėsi iš-
kaba ,,Felicia”! Su nauja pažįstama, se-
nųjų kavinių ir restoranų paveldo ty-
rinėtoja Rugile Bružaite tuomet ir  lei-
domės į žygį Aušros vartų link ieškoti
galbūt išlikusio pastato. Jį lengvai at-
pažinome. Tačiau tai jau nebe ,,Felicia”
– ten dabar veikia kitas restoranas, ,,12
istorijų”, siūlantis pusrytinį valgia-
raštį. Nemačiau nei mano draugo
Tomo ragautų žydiškų patiekalų, nei
šimtamečių senosios ,,Felicia” inter-
jero nuotraukų… 

Tbilisio kvapas Mėsinių gatvėje

Einant Mėsinių gatve intrigavo
restauruotas ir linksma geltona spalva

nudažytas pastatas su užrašu ,,Geor-
gian House. Gruzinų virtuvė”. Kartą
nutariau įeiti į vidų.

Interjeras labai jaukus ir šiuolai-
kinis – ne ,,kičinis”. Beveik visi sta-
liukai užiimti. Girdėjosi lietuvių ir

Chačapuri būna pačių įvairiausių.

anglų kalbos. Užmečiau akį į valgia-
raštį. Brangoka, bet susigundžiau.
Kaip ištikimas chačapuri gerbėjas, jau
žinojau, ką valgysiu. Užsisakiau gru-
ziniško alaus (3.80 eur.) – įdomu para-
gauti. Skanus. Begurkšnodamas stebiu
kitus klientus. Prie vieno stalo sėdi jau-
nas, dailus gruzinas. Gana gerai kal-
bėjo lietuviškai, tačiau padavėjas kaž-
kodėl į svečią kreipėsi rusiškai. Gru-
zinas ir toliau tęsia lietuviškai, tada
jam atsako angliškai. Lankytojas ne-
patenkintas. Galop tarnautojas nusi-
leido ir bendravo valstybine kalba – ku-
riozinis atvejis! Stebėjau, ką gruzinas
užsakinėjo (prie kompanijos vėliau
prisidėjo keletas jo lietuvių). Vaiki-
nas su apetitu valgė viską, kas prieš jį
padėta – baklažanų suktinukus, chin-
kali (gruziniškus koldūnus), troškinį
(spėju, kad tai čašušuli, nes pasklido aš-
trus česnako kvapas) ir dar dievaži ką
– gal šašlyką?

Prie kito stalo sėdėjo angliškai
kalbanti porelė, prie trečio – šešių lie-
tuvių moterų kompanija, o šalia manęs
– orientalas (greičiausiai kinietis) su
pažįstama lietuvaite – jie taip pat ben-
dravo angliškai. Beveik visi gėrė gra-
natų sultis iš mažių buteliukų (im-
portuotų iš Gruzijos).

Netrukus padavėja man atnešė ga-
ruojančios sriubos – charčo su aviena
(6.65 eur.). Tai aštri sriuba su avienos
šonkauliukais. Kaip Amerikoje pasa-
kytume – ,,it hit the spot!” Tai, ko rei-
kėjo. Na, o paskui atkeliavo apvalus
mielinis chačapuri, pagardintas svies-
tu (8,20 eur). Kai atnešė man didžiausią
lėkštę, pagalvojau – gal suklydo? Sočiai
užtektų dviems. Po tokio didelio pa-
tiekalo deserto teko atsisakyti – nors la-
bai norėjosi paraugauti medaus pyra-
go su graikiniais riešutais ir karame-
le. Kitąkart.

Bus daugiau 

Su Adomu ragaujame burnoje tirpstantį ,,El Mercado” pyragą.
Asmeninio albumo ir internetinių šaltinių nuotraukos

Būnant Vilniuje čia verta užsukti.

Džemas iš arbūzo žievės? 
(Ne)gali būti!
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DRAUGAS
4545 W 63 St .,

Chicago, IL 60629
www.draugas.org

,,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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

REAL ESTATE

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos sto-
vėjimo aikštelė, gyventojams suteikiama
galimybė auginti savo daržoves viešame
darže. Kaina $105,000. 
Adresas:14915 E 127th St., Lemont, IL 60439

FIRST RATE REAL ESTATE
Bus: 773-767-2400 • Cell: 312-805-4851

E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Dydis neturi reikšmės. Pirmiausia,
kas krinta į akis – arbūzo dydis. Tačiau
labai didelių jų rinktis nereikėtų. Ly-
giai taip pat patartina nežiūrėti ir į itin
smulkius. Pirmuoju atveju arbūzas
gali būti prisisotinęs nitratų, o antruoju
tai – dar neišsivystęs vaisius, kuris tik-
rai nebus saldus ir skanus. Tiesa, tokia
taisyklė negalioja, kai kalbame apie
smulkiąsias arbūzų veisles, kurias dar-
žininkai augina savo daržuose. Opti-
maliausia, kai natūraliomis sąlygomis
sunokęs arbūzas sveria 5–8 kilogra-
mus.

Blizgesys, ryškumas ir kontrastas.
Kai rinksitės arbūzą, būtinai atkreip-
kite dėmesį į jo žievę. Itin įdėmiai įver-
tinkite jos vientisumą. Ant žievės ne-
turi būti jokių pažeidimų, įdubų ar gi-
lių įtrūkių. Nesigėdinkite žievės pa-
spausti – jei ji bus minkšta, vadinasi, ar-
būzas dar neprinokęs. Subrendusio ar-
būzo žievę nebus paprasta ne tik pra-
durti pirštu, bet ir pragramdyti nagu.
Be to, žievė turi būti blizgi. 

Dėmės. Apžiūrint arbūzą sudė-
tinga viename jo gale nepastebėti švie-
sios dėmės. Tai vieta, kurioje augdamas
arbūzas lietėsi su žeme. Ji – vienas ge-
riausių požymių, parodantis, ar arbū-
zas sunokęs. Taigi – jei jis subrendęs,
dėmė turi būti kreminės geltonos arba
aukso spalvos. Jokiu būdu ne balta ar
ruda. Atkreipkite dėmesį ir į dėmės
dydį. Jei tikrinate smulkiųjų rūšių ar-
būzus, dėmės skersmuo turi siekti 5
centimetrus. Jei kalbame apie di-
džiuosius arbūzus, ji turėtų būti ne di-
desnė nei 10 centimetrų. Jei ant arbū-
zo – didelė šviesi dėmė, tokio arbūzo ne-
pirkite. Tai rodo, kad nokstant jam sti-
go šviesos. Dėl to arbūzas mažų ma-
žiausiai bus neskanus.

Ieškokite bičių paliktų žymių. Bi-
čių paliktas pėdsakas. Nenustebkite –
tai įmanoma padaryti, nes apdulkin-
damos augalus bitės palieka netgi labai
pastebimus pėdsakus. Kad arbūzas
būtų tinkamai apdulkintas, bitė prie
žiedo grįžta 8–10 kartų. Ant mažulyčių
arbūzų lieka plona žymė, kuri su laiku
išryškėja. Kuo ji bus ryškesnė, kuo
piešinys – neįprastesnių formų, tuo ji
bus saldesnė ir sultingesnė. Optima-
liausia, kai natūraliomis sąlygomis
sunokęs arbūzas sveria 5–8 kilogra-
mus. 

Septyni žingsniai,
kaip rinktis arbūzą

Nustatykite arbūzo lytį. Jei dar ne-
žinojote, tai arbūzai skirstomi į mer-
gaites ir berniukus. Pirmieji – sultin-
gesni ir turi mažiau sėklų, o antrieji –
užauga didesni ir turi vandeningesnį
minkštimą. Iš išorės arbūzai-mergai-
tės apvalesni, kiek paplokšti ir turi di-
delę dėmę, o arbūzai-berniukai – pail-
gesni ir su menkesne dėme. 

Žiūrėkite į uodegėlę. Tokį arbū-
zą, kurio uodegėlė žalia ar jos visiškai
nėra, dėkite į šoną. Ši uoga – neprino-
kusi. Jei uodegėlė per sausa, tai reiš-
kia tik viena – arbūzas jau seniai nu-
skintas. Atkreipkite dėmesį ir į uode-
gėlę supančią vadinamąją sagutę –
jos kraštai turi būti apdžiūvę. 

Belskite ir klausykite. Guldykite
arbūzą ant vienos rankos, o kita gerai
pliaukštelkite per jį. Turite pajausti re-
zonavimą ir išgirsti skardų garsą. Tai
rodo, kad minkštimas sunokęs. Dar
vienas patikimas būdas patikrinti, ar
arbūzas sunokęs – bandykite jį iš dvie-
jų pusių spausti. Jei arbūzas ims pa-
lengva traškėti, tai ženklas, jog jis sal-
dus ir skanus.

I.rytas.lt

A † A
VIDA STANKIENĖ 
SMAGRAUSKAITĖ

Mirė š. m. rugpjūčio 3 d.
Gyveno Homer Glen, Illinois. 
Nuliūdę liko: vyras Kostas, duktė Lionė Pullinen su vyru To -

mu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai – Karina ir Povilas
Pullinen; Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurio-
je 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių ve-
lionė  bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į
mokslą”, www.childgate.org 

Nuliūdę artimieji 

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

Turistams Romoje uždrausta sėdėti ant garsiųjų Ispaniškųjų laip-
tų. Policininkai antradienį švilpukais vaikė lankytojus, prisė-
dusius atsipūsti ant garsiųjų marmurinių pakopų Italijos sos-

tinės istoriniame centre.  Miesto taryba vasarą priėmė įstatymą, drau-
džiantį sėdėti ant monumentų. Už draudimo nepaisymą gresia iki 400
eurų baudos. Uždraustas ir kitoks elgesys, kuris miesto valdžios at-
stovams yra lyg krislas akyje, pavyzdžiui, maudynės fontanuose ir
vaikščiojimas be marškinėlių ar marškinių. 

XVIII amžiuje statyti Ispaniškieji laiptai, kurie veda į Trinita dei
Monti bažnyčią, yra vienas žinomiausių turistų traukos centrų Romoje.
2016-aisiais jie renovuoti už 1,5 mln. eurų. Laiptai kenčia ne tik nuo
oro užterštumo, bet ir nuo kramtomosios gumos, kavos ir raudonojo
vyno dėmių. 

ELTA

Turistams Romoje uždrausta 
prisėsti ant garsiųjų laiptų  

Ispaniškieji laiptai. Shutterstock nuotr.



2019 RUGPJŪČIO 8 D., KETVIRTADIENIS12 DRAUGAS

Paminėkime Baltijos kelio 30-metį!

www.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
� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. PLC kiemelyje vyks Pasaulio lietuvių
centro gegužinė. Jūsų laukia lietuviškas
maistas, muzika, mugė, loterija, žaidimai vai-
kams.

� Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre
– dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pa-
sikalbėjimai”.  Kviečia Jonas Baltokas ir
JieDu.

� Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 val. v. – Atei -
tininkų namų 40-mečio jubiliejinis vakaras.
Vietas užsisakyti pas Dainą Siliūnienę tel.

630-852-3204. Adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. 

�  Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 12:30 p. p.
Lietuvos Dukterų draugija kviečia į jubi-
liejinius ,,Rudens pietus”, skirtus draugijos
60-mečiui paminėti, kurie vyks Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte. Iš anksto visiems dė-
kojame už jūsų paramą. Lauksime atvyks-
tant.

� Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – Pa-
saulio lietuvių centro puota ,,Laisvės alėja”.
Vietas užsisakyti tel. 708-252-0051 (Rita)
arba 708-557-3343 (Lina). 

Kviečiame į piligriminę kelionę
Kviečiame visus vykti į vienos dienos piligriminę kelionę – ap-
lankyti šventovę, kurioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Tai Na-
tional Shrine of Our Lady of Good Help, Green Bay, Wisconsin.

Šioje vietoje vyksta daug įvairių ste-
buklų. Žmonės savo prašymus surašo ant
lapelių ir meldžiasi šventovėje. Turėsime ga-
limybę dalyvauti šv. Mišiose, kurias šioje
šventovėje atnašaus kun. Jaunius Kelpšas.

Išvykstame šeštadienį, rugsėjo 14 d.,
7:30 val. ryte nuo Švč. Merge lės Marijos
Gimimo bažnyčios Marquette Parke ir
sugrįžtame apie 7 val. v. Autobusas su
patogumais. Vietų skaičius ribotas, tad ne-
praleiskite progos. Kviečiame išsipirkti vie-
tas iš anksto, nes autobusas visada grei-
tai užsipildo. Kaina suaugusiam – 40
dol., vaikui – 20 dol. Daugiau informa-
cijos suteiks Audra tel. 773-776-4600
(darbo valandomis) arba 773-860-7547
(vakarais).


