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JAV prezidentas B. Obama pasveikino lietuvius

Vilnius, vasario 16 d. (ELTA) –
Vasario 16-osios proga Prezidentū-
roje pagerbti 2009 metų Nacionalinių
kultūros ir meno premijų laureatai –
šeši Lietuvai ir jos kultūrai nusipelnę
kūrėjai.

Daugiau kaip 100,000 litų premi-

jomis apdovanoti kino režisierius Al-
mantas Grikevičius, teatro režisie-
rius Jonas Rimgaudas Jurašas, foto-
menininkas Romualdas Rakauskas,
menotyrininkė Marija Matušakaitė,
poetė Ramutė Skučaitė ir aktorius
Rolandas Kazlas. Nukelta į 6 psl.

Čikaga, vasario 16 d. (,,Drau-
gas”/ELTA) – Vasario 16-osios – Vals-
tybės atkūrimo dienos – proga svei-
kindamas Lietuvą JAV prezidentas
Barack Obama dėkojo už tarptautinį
bendradarbiavimą.

Sveikinimo laiške, kurį gavo Pre-
zidentūra, taip pat ir žiniasklaida,
tarp jų – ir ,,Draugas”, B. Obama
rašo, kad Amerikos žmonės yra dė-

kingi lietuvių tautai už tvirtą pasiry-
žimą stiprinti Lietuvos ir Jungtinių
Valstijų tarpžemyninį bendradarbia-
vimą ir užtikrinti tarptautinį saugumą.

Lietuvos pastangos ginti laisvę ir
demokratiją, pasak B. Obama, yra ge-
ras pavyzdys tiems, kurie dar siekia
žmogaus teisių. JAV vadovas pabrėžė,
kad Amerika labai vertina Lietuvos
darbą Afganistane ir šalies pasiauko-

jimą šiam tikslui.
,,Čia, Amerikoje, mes matome

JAV lietuvių meilę ir įsipareigojimą
savo tėvynei ir Jungtinėms Valsti-
joms. Didžiuojamės, kad galime pasi-
kliauti jumis kaip sąjungininkais ir
kartu kovoti su šiandieninio pasau-
lio iššūkiais”, – sveikinime rašo JAV
prezidentas.

Viceministrai lieka
tie patys

Îteiktos kultùros ir meno premijos

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) –
Vyriausybė pritarė patikslintiems
Vyriausybės 2010 metų veiklos svar-
biausiems uždaviniams.

Penkioliktoji Vyriausybė 2010 m.
savo veiklą kreips į keturis pagrindi-
nius uždavinius – darbo vietų kūri-
mą, nedarbo lygio mažinimą ir eko-
nomikos skatinimą; valstybės valdy-

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) –
Užsienio reikalų viceministrais pa-
skirti anksčiau šias pareigas ėję dip-
lomatai – Šarūnas Adomavičius,
Evaldas Ignatavičius ir Asta Skaisgi-
rytė Liauškienė. Naujasis užsienio
reikalų ministras Audronius Ažu-
balis sakė, kad viceministrų tvarko-
mos sritys lieka tos pačios.

Š. Adomavičius atsakingas už ry-
šius su užsienio lietuviais, jam paves-
ta tvarkyti konsulinės politikos kū-
rimą ir konsulinio aptarnavimo geri-
nimą, įgyvendinti Lietuvos politiką
tarptautinėse organizacijose ir kituo-
se daugiašaliuose formatuose, tvar-
kyti santykių su Pietų Amerikos, Af-
rikos, Azijos ir Okeanijos valstybėmis
plėtojimo klausimus.

E. Ignatavičius atsakingas už
Rytų kaimynystės politikos stiprini-
mą, dvišalių ir daugiašalių santykių
su Rusija ir kitomis Rytų Europos,
Pietų Kaukazo ir Vidurio Azijos vals-
tybėmis plėtojimą, tvarkyti Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo ir pa-
ramos demokratijai politikos, viešo-
sios diplomatijos, valstybės sienos ir
migracijos, saugumo politikos įgy-
vendinimo, tarpžemyninio, dvišalio
ir daugiašalio bendradarbiavimo su
užsienio šalimis ir regionais plėtoji-
mo klausimus.

A. Skaisgirytė Liauškienė atsa-
kinga už ekonominę diplomatiją, Lie-
tuvos užsienio prekybos politiką, eks-
portą ir investicijas, šalies integraciją
į pasaulio rinkas, ekonominio saugu-
mo politiką, ji tvarkys Europos Są-
jungos politikos įgyvendinimo klau-
simus.

Pagerbti 2009 metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Didžiausiâ dèmesî Vyriausybè skirs darbo vietû kùrimui
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mo modernizavimą ir kovą su korup-
cija; struktūrines pertvarkas sociali-
nės rūpybos, sveikatos apsaugos, švie-
timo ir energetikos srityse; šalies vi-
suomenės telkimą pažangos vizijai
,,Lietuva – 2020” sukurti.

Pasak ministro pirmininko And-
riaus Kubiliaus, pernai svarbiausias
mūsų tikslas buvo išlaikyti finansinį

pastovumą. Šiemet telkiamasi spręsti
nedarbo mažinimo, darbo vietų kūri-
mo klausimą. ,,Net ir pradėjus augti
ekonomikai, nedarbas kurį laiką ne-
mažėja, todėl darbo vietų kūrimui
Vyriausybė skirs didžiausią dėmesį”,
– sako premjeras.

Vyriausybė, nustatydama savo
2010 m. veiklos tikslus, pažymi, kad
per šį ekonomikos sunkmetį svar-
biausiomis vertybėmis laiko vienin-
gumą ir socialinę rimtį. Tikslai nu-
statyti siekiant įgyvendinti su socia-
liniais partneriais pasiektą Naciona-
linį susitarimą, nustatantį šalies ūkio
atkūrimo principus. Vyriausybė yra
įsitikinusi, kad įgyvendintos Nacio-
nalinio susitarimo nuostatos užtik-
rins ilgalaikes ekonomikos augimo
galimybes.

Vyriausybės sprendime taip pat
pabrėžiama, kad 2010 m. turi būti
įgyvendinta ir daug kitų konkrečių
žingsnių ir kad kiekvienas ministrų
kabineto narys yra atsakingas už Vy-
riausybės programos įgyvendinimą
jam priskirtoje valdymo srityje.

,,Net ir pradėjus augti ekonomikai, nedarbas kurį laiką nemažėja, todėl dar-
bo vietų kūrimui Vyriausybė skirs didžiausią dėmesį”, – sako premjeras.
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Redakcijos žodis

Po antradienio, prisivalgius
iki sočiai blynų, po trečiadienio
pabarstyti pelenais, primenant,
kad „Dulkė esi ir dulke vėl pa-
virsi”, lauksime Velykų. Pelenų
diena buvo laikoma pirmąja pa-
vasario diena, o su ateinančiu
pavasariu, su Kristaus prisikė-
limu, atgimsime ir mes, mirtin-
gieji. O iki Velykų Gavėnios metu
susitelkime, pamąstykime. Daug
kas mano, kad per Gavėnią
svarbiausia nevalgyti mėsiškų
valgių ir vengti triukšmingų
pasilinksminimų. O iš tikrųjų Ga-
vėnia – tai metas, kai žmogus,
tinkamai ją pradėjęs, susitaikęs
su Dievu, savimi ir žmonėmis,
atranda tikrąjį džiaugsmą. Koks
džiaugsmas, kai matai, jog jau-
nos moterys nė minutei neap-
leido sunkiai sergančių Indrės ir
Vidos, kaip rūpinasi sergančiais
ir sunkiai gyvenančiais vaikais
Lietuvoje. Tai ,,Alatėja”, ,,Saulu-
tė”, ,,Vaiko vartai į mokslą”. Te-
būnie Gavėnios laikas mūsų
dvasinio skaidrėjimo ir pratur-
tėjimo metas!
Redaktorė Laima Apanavičienė

Paskutiniai praėjusių metų akordai
Lietuvių švietimo ir kultūros

centro organizatoriai praėjusiųjų me-
tų gruodžio 12 d. sukvietė nemažai
lietuvių į Kalėdinį kokteilių vakarą
Lietuvos Respublikos garbės konsu-
late.

Šventiniame šurmulyje, skam-
bant nuotaikingai muzikai, užkan-
džiaudami bei užsigerdami siūlomais
gėrimais, maloniai šnekučiavosi trijų
kartų lietuviai. Smagiai klegėjo vai-
kučių balsai. Kartu su savo tėveliais,
neslėpdami jaudulio, jie ruošėsi paro-
dyti programėlę, kurią per trumpą
laiką kartu su šauniomis mokyto-
jomis jie paruošė „Saulėto kranto”
mokyklėlėje.

Klausytojai, kaip visada, gražiai
priėmė mažųjų pasirodymą. O šie, ap-
sirėdę išmoningais Sniego senių dra-
bužiais, šoko ir dainavo, o klausytojai
negailėjo plojimų. Vakarą vedė Rena-
ta Armalaitė, kuri, padedant „Daine-
lės” ansamblio dainininkėms, įtraukė
visus dainuoti. Smagiai skambėjo
„Jau Kalėdos, jau atėjo, Nauji metai
jau...”, „Pabūkime baltumo šven-
tėj...”

LR garbės konsulas Stanley
Balzekas pasveikino visus susirinku-
sius su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais 2010-aisiais, palinkė-
damas visiems geriausios sėkmės.

Netrukus susirinkusiųjų ragina-
mas pasirodyti į salę įžengė ir Kalėdų
senelis, dovanų maišu nešinas. Tada
jau buvo linksma visiems, nes kiek-
vienas – didelis ar mažas – turėjo at-
likti ką nors originalaus, jei norėjo
gauti dovanų.

Blyksėjo fotoaparatai, skleidėsi
šypsenos. Vakaras su dainomis ir šo-
kiais dar ilgai tęsėsi.

Palm Beach apylinkės narių
susirinkimas

Š. m. sausio 10-ąją Lietuvos Res-
publikos garbės konsulate, dalyvau-
jant 31 apylinkės nariui, įvyko Palm
Beach apylinkės narių susirinkimas.
Apylinkės pirmininkas Vladas Barius
visus pakvietė pagerbti Bendruome-
nės narius, paskutiniu laiku išėjusius
amžinybėn (Algis Augūnas, Kęstutis
Miklas, Ona Šalčiūnienė, dr. Hen-
rikas Solys, Vincentas Butvydas, dr.
Vladas Vaitkus) susikaupimo minu-
te.

Susirinkimo pirmininkė Andrea
Zotova paskelbė susirinkimo darbo-
tvarkę ir nuteikė visus rimtam dar-
bui.

Balsų dauguma buvo priimtas ir

patvirtintas susirinkimo sekretorės
R. Greičiuvienės perskaitytas JAV LB
Palm Beach apylinkės narių susirin-
kimo, įvykusio 2008 m. gegužės 4 d.,
protokolas. Susirinkimo pirmininkė
supažindino su iždininkės Ramutės
Žibienės paruošta 2009 m. apylinkės
iždo pajamų ir išlaidų ataskaita. (Dėl
sunkios tėvo A. Šalčiūno sveikatos
būklės susirinkime Ramutė nedaly-
vavo.) Dėl Revizijos komisijos narių
sveikatos problemų, finansinė veikla
nebuvo patikrinta, aktas nesurašy-
tas. Balsų dauguma ataskaita apie
2009 m. apylinkės iždo pajamas ir iš-
laidas nepatvirtinta.

Į Revizijos komisiją buvo pasiū-
lyti ir išrinkti nauji nariai: J. Milda-
žis, D. Augūnienė, R. Zotovienė.

„Lietuvių biuletenio” redaktorė
R. Greičiuvienė aptarė leidybos
reikalus, išlaidas, širdingai padėkojo
visiems, taip greit atsiliepusiems su
aukomis. Ji išreiškė tikėjimą leidinio
skaitytojais, rėmėjais ir kvietė visus
dalintis mintimis ir rašyti į biule-
tenį.

Apie lituanistinės mokyklėlės
„Saulėtas krantas” veiklą kalbėjo
direktorė Jūratė Barkauskaitė-Meis-
ter. Ji pasidžiaugė naujomis patalpo-
mis, kurias suteikė trečiosios bangos
lietuvaičiai Rūta Bubnytė ir Lukas
Varnavičius, mokytojų darbu ir vai-
kučiais, lankančiais mokyklėlę. J.
Meister pakvietė visus galinčius pa-
remti šeštadieninę mokyklėlę lėšo-
mis.

Apie Lietuvių kultūros muziejaus
(414 Lake Ave., Lake Worth) rūpes-
čius, dėl muziejaus išlikimo problemų
kalbėjo jo įkūrėja R. Zotovienė. Kar-
tu ji pasidžiaugė, jog nemažų pastan-

gų dėka muziejus ir toliau veikia bei
pakvietė visus jame apsilankyti.

Ansamblio „Dainelė” vadovė R.
Armalaitė trumpai pakalbėjo apie
ruošimąsi dalyvauti ir garbingai at-
stovauti Florida valstiją IX Lietuvių
dainų šventėje Kanadoje. Ji padėkojo
„Dainos” chorui už perduotas liku-
sias lėšas ansambliui „Dainelė”, ku-
rios buvo panaudotos dalyvių regis-
tracijos mokesčiui Dainų šventėje
paremti.

Išklausyta Vandos Majauskienės
informacija dėl Bažnytinio komiteto
pastangų gauti bažnyčią lietuviškoms
Mišioms. Ji perskaitė Tėvo Kevin
Nelson sveikinimą visiems lietu-
viams, taip pat pranešė, kokio dydžio
pinigų suma yra Bažnytinio komiteto
sąskaitoje. R. Zotovienė, Mildažienė,
Vl. Barius, A. Solienė siūlė šiuos pini-
gus pervesti į Bendruomenės iždą.
Tam Bendruomenė vieningai pritarė.

Žiniomis iš Lietuvių Bendruo-
menės tarybos suvažiavimo Denver
(Colorado valstija) pasidalijo R. Lagū-
nienė, atstovavusi Palm Beach apy-
linkės pirmininkui Vl. Bariui. Ji labai
glaustai papasakojo, kaip su dideliu
susikaupimu ir vieningai buvo dirba-
ma visas tris dienas, ir išreiškė viltį,
kad ir mūsų Bendruomenės valdybos
nariai ateityje dirbs darniai ir taikiai.

A. Zotova, Nominacinės komisi-
jos pirmininkė, pristatė kandidatus į
Bendruomenės valdybos narius: Re-
giną Lagūnienę, Reginą Greičiuvienę,
Antaną Greičių, Arvydą Bubulį, Joli-
tą Dromantaitę, Vidą Braun, Povilą
Manomaitį ir Aliciją Solienę. Savo
kandidatūrą pasiūlė Daiva Plioplienė.
Jos pavardė buvo įtraukta į balsavi-
mo biuletenį. Kandidatai į Bendruo-
menės valdybos narius buvo paprašy-
ti prisistatyti. Visi kandidatai trum-
pai papasakojo apie save ir savo veik-
lą Bendruomenėje.

Vėliau buvo renkama balsų skai-
čiavimo komisija, į kurią buvo pasiū-
lyti: Vl. Barius, D. Majauskienė, D.
Augūnienė.

Darniai dirbo Balsavimo komisi-
jos nariai. Susirinkusiems buvo išda-
linti balsavimo lapeliai, vėliau skai-
čiuojami visi, atnešti prie balsavimo
urnos.

Balsų skaičiavimo komisijai rim-
tai dirbant, susirinkimo dalyviai ben-
dravo, vaišindamiesi skaniais valgiais
bei gaivinančiais gėrimais. Na, o su-
skaičiavus balsus, komisijos pirmi-
ninko Vl. Bariaus paskelbti rezultatai
buvo sutikti plojimais.

Nukelta į 11 psl.Palm Beach apylinkės narių susirinkimas.

Mažųjų lietuvaičių pasirodymas.
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Lietuvos Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės ir Rusijos premjero Vla-
dimir Putin susitikimą Helsinkyje,
kuris tęsėsi vos 40 min., iš dalies ga-
lima vadinti istoriniu, jeigu istoriją
matuosime dešimtmečiais, o ne šimt-
mečiais. Paskutinį kartą aukščiausiu
lygiu „akis į akį” 2001 m. Maskvoje
buvo susitikę tuometinis Rusijos va-
dovas V. Putin ir Lietuvos vadovas
Valdas Adamkus. Vasario 10 d. pa-
vakario pokalbis – ne to paties lygio
politikų, nors daugelis V. Putin ir
Dmitrij Medvedev šiandien sukeičia
vietomis, net nelaukdami 2012 m.
rinkimų.

Bet tai nesvarbu, kai kalbama
apie būtinybę „atšildyti” dviejų kai-
myninių valstybių santykius, pa-
kreipti jas į vertybines-pragmatines
vėžes. Tai, kad susitikimo metu Ru-
sijos premjeras sėdėjo atsidrėbęs
krėsle lyg koks caras, o Lietuvos va-
dovė buvo priversta bendrauti rusų
kalba, negali sumenkinti tokių retų
pasimatymų svarbos.

Kita vertus, tampa svarbi kiek-
viena smulkmena. Bendrų asmeninių
ir valstybinių bendrumų atsiranda
vis daugiau. Apžvalgininkai seniai
pastebėjo, kad abu politikai yra mo-
kęsi tame pačiame Leningrado A.
Ždanov universitete, tik V. Putin –
teisę, o D. Grybauskaitė baigė vaka-
rinį politinės ekonomijos fakultetą ir
8 m. vėliau. Beje, ten pat civilinės tei-
sės mokslus 1987 m. baigė ir prezi-
dentas D. Medvedev. Žinoma, tai ne-
pakankamas postūmis draugiškam
trijulės bendravimui.

Kitas daug kam peno sulygini-
mams davęs bendras D. Grybauskai-
tės ir V. Putin bruožas – Rytų kovos
menų pomėgis. Abu jie turi „juoduo-
sius diržus”. Kaip rašo leidinys „Ka-
rate World”, jie suteikti ir kitiems
žinomiems veikėjams, pavyzdžiui,
Maskvos merui J. Lužkov, Peterburgo
merei V. Matvijenko, Turkmėnistano
prezidentui G. Berdymuchamedov,
Uzbekistano prezidento dukteriai
Gulnara Karimova ir t.t.

D. Grybauskaitė „juodąjį karatė
diržą” savigynos grupėje užsitarnavo
Washington, DC kovos menų aka-
demijoje. Čia „pirmąją fizinio ir dva-
sinio tobulumo pakopą pasiekusi ko-
vos meistrė” įgijo diplomą, kurį, beje,
reikėjo išsipirkti už maždaug 6,000
dolerių. O V. Putin yra dziudo imty-
nių SSRS sporto meistras. „Juodąjį
diržą” jam 2000 m. suteikė Japonijos
karatė federacija, o 2001 m. – ir Tarp-
tautinė kiokušin federacija. Tiesa, šie
vardai suteikiami iki tol, kol nomi-
nantas aktyviai sportuoja arba yra
žymus valstybės veikėjas ar kitoks
garsus žmogus.

Taigi, ne be pagrindo gimsta juo-
keliai, kuris kurį paties ant tatamio.
Iki šiol tam nebuvo progos, o ir jų
svorio kategorijos bei kovos būdai
nevienodi. Mėlynos spalvos kilimas
Helsinkyje, žinoma, nebuvo jų kovos
laukas. Greičiau abu politikai mėgino
vienas kitą „pačiupinėti”, išžvalgyti,
išbandyti, ir čia iniciatyva priklausė
V. Putin, kuris ir pageidavo šio susi-
tikimo. Tie keletas abiejų vadovų
„taip” ir „ne” parodė, kad tolesnis
bendravimas nebus grįstas pataika-
vimu, meilikavimu, sovietinio tipo
„vyresniajam broliui” viršenybe (V.
Putin 3,5 metų vyresnis už Lietuvos
prezidentę).

•••
Kalbant apie Lietuvos ir Rusijos

santykius, šis susitikimas leidžia spė-
ti, kad jie pasuks pragmatizmo keliu.
Helsinkyje sužaistas „ping-pongas”:
Lietuva nesutinka dalyvauti atomi-
nės jėgainės statyboje Kaliningrado
srityje, V. Putin nepanoro gilintis į
bendrovės „Gazprom” parduodamų
dujų kainas.

Rusijos premjeras nutylėjo Lie-
tuvos vadovės užuominą dėl maisto
produktų diskriminacijos Rusijos rin-
koje. V. Putin pavadino techninėmis
tranzito į Kaliningradą problemas.
Apie okupacijos žalos atlyginimą net
užsiminta nebuvo. Kaip ir apie kvie-
timus dalyvauti Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 20-mečio ir Per-
galės 65-čio iškilmėse. Apsiribojimas
pokalbyje vien tik ekonominio pobū-
džio temomis reiškia, kad šalys ven-
gia liesti ypač jautrius tarpvalstybi-
nių santykių nervus. Ateities dery-
bose šie nervai turės būti „atverti”,
tačiau pažintiniame susitikime tai
būtų akibrokštas abiem šalims, gal-
būt užkirsiantis kelią produktyviam
dialogui. (...)

Tarpvalstybiniai santykiai kito
sulig Lietuvos ir Rusijos vadovų kei-
timusi. Jeigu tautos liko pastovios
nuomonės viena apie kitą, tai Mask-
vos ir Vilniaus politinio elito nuo-
taikos keitėsi dažnai. B. Jelcin laikais
šie santykiai buvo palikti savieigai ir
daug kas juose priklausė nuo Rusijos
jėgos struktūrų ir Dūmos. Dešimt-
metis po V. Putin atėjimo į Kremlių
Lietuvai buvo sudėtingas. Vilnius er-
zino Maskvą emocingais reikalavi-
mais pripažinti sovietinę okupaciją ir
išmokėti už ją 80-milijardinį atlygi-
nimą, o Maskva į juos atsakydavo
energetiniais demaršais.

Didžiausias smūgis valstybių
ekonominiams santykiams buvo naf-
totiekio „Družba” uždarymas 2006
m. liepos 29 d. (galbūt tą pačią 1991
m. dieną pasirašyta sutartis – tik su-
tapimas). 40 metų veikęs naftotiekis
neva dėl techninių priežasčių buvo
pradėtas remontuoti, kol visai užako.
Buvo kalbama, kad šio žingsnio
Maskva griebėsi po to, kai V. Adam-
kus atsisakė vykti į Pergalės 60-me-
čio iškilmes ir kai „Mažeikių nafta”
buvo parduota lenkų „PKN Orlen”.

Ar šiandien atsirado dingstis
šiems santykiams bent nusistovėti?
Atrodo, taip. D. Medvedev yra pasa-
kęs, kad, Lietuvos prezidente tapus
D. Grybauskaitei, Lietuvos ir Rusijos
santykiams bus duotas „energinges-
nis postūmis” ir jie „plėtosis kon-
struktyviai”. V. Putin Helsinkyje
pareiškė, kad Rusija „suinteresuota
plėtoti konstruktyvų dialogą” su
Lietuva. Žinoma, šiuos diplomatinius
teiginius dar reikia iššifruoti. Jeigu
mūsų dešifruotojams reikės aiškintis,
ką turėjo galvoje V. Putin, užsimin-
damas apie neva vykstančias rusų de-
rybas dėl buvusios „Mažeikių naftos”
įsigijimo (ši užuomina Vilniuje jau su-
kėlė nervingą diskusiją), tai gerų san-
tykių aušros teks palaukti.

Viena aišku, D. Grybauskaitės ir
V. Putin susitikimas, tegul ir pažinti-
nis, davė pradžią deryboms aukštes-
niu lygiu. Gerai būtų, kad šios derybų
kovos vyktų ant paprasto kilimo, o ne
ant tatamio su skausmingais rytie-
tiškos kovos elementais.

Sutrumpinta

Iskauskas.lt, Delfi.lt

„JUODIEJI DIRŽAI” LIETUVOS
IR RUSIJOS SANTYKIUOSE

,,State of the Union”
pranešime Obama

pakeitė tik toną
ALEKSAS VITKUS

Kai sausio 27 d. JAV prezidentas Barack Obama baigė pristatyti
Amerikos politikoje jau tradicija tapusį savo pirmųjų metų kaden-
cijos pranešimą, tapo akivaizdu, jog jo prezidentinės kampanijos

metu plačiai paplitę šūkiai „Change” ir „Yes, we can” bus nustumti į šalį.
Nors žodžiai liko ir tie patys, jautėsi visai kitoks kontekstas. Kampanijos
metu trimitavęs savo, kaip prezidento, būsimus tris pagrindinius siekius –
visuotinę sveikatos apdraudą, mokslo pagerinimą bei energetikos neprik-
lausomybę nuo užsienio – jų lyg ir atsisakė, į pirmą vietą pastatydamas
naujų darbo vietų kūrimą.

Valandą trukusiame pranešime Obama išvardijo ištisą sąrašą pasiūly-
mų, kaip pagelbėti ekonomikai ir sumažinti nedarbą priimant darbo (Jobs)
įstatymą. Atstovų rūmai tokį 174 mlrd. dolerių kainuosiantį įstatymo pro-
jektą jau priėmė praėjusį gruodį, bet jis įstrigo Senate. Obama pasiūlė ir 30
mlrd. dolerių vertės įstatymą, kuriuo smulkesni bankai galėtų duoti pasko-
las mažesnėms kompanijoms. Eksportą į užsienį jis per penkerius metus
nori padvigubinti, bet nepaaiškino, kaip tai reikėtų padaryti. Norėdamas
pasirodyti nepriklausomu nuo didžiųjų bankų spaudimo, Obama žadėjo
jiems įvesti specialų mokestį, kuriuo būtų bandoma atgauti mokesčių mo-
kėtojų pinigus, praleistus begelbstint didžiąsias finansines įstaigas, „per
stambias, kad joms būtų galima leisti bankrutuoti”.

Dar nė mėnesiui nepraėjus nuo inauguracijos, 2009 m. vasario 17 d.,
Obama patvirtino 787 mlrd. dolerių vertės postūmio (stimulus) planą,
kuriuo turėjo būti skatinamas ekonomikos atkutimas. Jo patarėjai mums
aiškino, kad be postūmio nedarbas pakiltų iki 9 proc., o su juo – jis nusis-
tovėtų ties 8 proc. riba. Kas iš to išėjo? Tuo metu krašte nedarbas siekė 7.2
proc., o jau po pusmečio tokios politikos jis pakilo iki 10 proc.

Kai kampanijos metu Obama oponentas respublikonas sen. John
McCain siūlė užšaldyti federalinių pinigų švaistymą, Obama iš jo pasišaipė,
sakydamas, kad „tai būtų kirvio naudojimas, kai užtektų tik peiliuko”.
Nėra paslaptis, kad Kongreso Biudžeto įstaigos (CBO) vadovas Douglas
Elmendorf šįmet jau numato 1,3 trilijono dolerių deficitą. Nors tų skaičių
Obama ir neminėjo, jis pripažino, kad problema yra. Todėl sausio 27 d. pra-
nešime jis paskelbė trejų metų planą užšaldyti įvairias federalinės valdžios
išlaidas, išskyrus tokias kaip „Medicare”, „Medicaid” ir socialinio aprūpi-
nimo pensijas. Nėra užtikrinta, kad Obama pavyks Kongresą prikalbėti su
tuo sutikti. Nors žingsnis ir teisingas, jis per dešimtį metų sutaupytų tik
250 mlrd. dolerių, t. y. tik apie trečdalį postūmio plano kainos.

Neužmiršo prezidentas paberti daugybės pažadų ir vidurinei klasei:
palengvinti studentams duodamų paskolų grąžinimą, padidinti vaikų prie-
žiūros mokesčių kreditą, įteisinti automatiškus IRA pensijų planus ir suda-
ryti lengvesnes sąlygas perfinansuojant namų pirkimo paskolas.

Tame gėrybių krepšelyje prezidento besiklausantys 48 milijonai ame-
rikiečių galėjo išgirsti apie visapusiškus energijos ir klimato kontrolės pla-
nus, grįžimą į švarios energetikos erą, skatinant naujų branduolinių jėgai-
nių statybą, gręžimus JAV pakrantėse, ieškant alyvos ir gamtinių dujų,
pažangą ieškant švaresnių anglių – visi pastarieji projektai, kurie paten-
kintų ir respublikonų partiją.

Pranešime pasigirdo nauja, padrąsinanti gaida, kai Obama parodė no-
rą suprasti, jog ekonomikos pagerėjimas priklausys ne tiek nuo federalinės
valdžios, bet labiau nuo privačių kompanijų veiklos. Kai prezidentas pami-
nėjo, jog bus bandoma pagyvinti ekonomiką ją skatinant mokesčių kredi-
tais samdant naujus žmones arba investuojant į naują gamybą, salėje pasi-
girdo abiejų partijų narių plojimai.

Kalbėdamas apie vis augantį federalinį biudžeto deficitą, Obama pa-
siūlė sudaryti abiejų partijų komisiją, kuri turės paruošti sprendimus, kaip
to deficito išvengti. Tai tušti žodžiai, nes jau dieną prieš tai Kongresas, bi-
jodamas politiškai nepopuliarių bandymų pertvarkyti socialinio aprūpini-
mo pensijas arba „Medicare”, vieningai nubalsavo prieš tokios komisijos
sudarymą. Prezidento sukurta komisija neturės jokios galios, nors ir at-
rodys, kad kažkas bandoma daryti.

Priėjęs prie sveikatos apdraudos klausimo, Obama kalbėjo: „Mes no-
rime išlaikyti apdraudą turinčių amerikiečių teisę pasilaikyti savo gydyto-
jus ir jų planus ir toliau.” Tuo tarpu dauguma dirbančių žmonių, jaunes-
nių negu 65 metai, negali būti užtikrinti, kad jų turimi draudimai nepa-
brangs ar išmokos nesumažės. Numatant apmokestinti draudimo kom-
panijas, didės ir draudimo kaina. Demokratai yra pasiūlę keisti taisykles,
kurios nustato išmokas ir 65-ių metų ar vyresniems pensininkams.

Obama ragino, kad vykdomoji valdžia ir Kongresas savo darbą atli-
kinėtų skaidriai ir atvirai. Tačiau jis nepaminėjo, kad pats nesilaikė rinki-
mų kampanijos metu duoto pažado: Kongrese vykstančias sveikatos ap-
draudos įstatymo diskusijas viešai transliuoti per TV kanalus, o ne slaptai,
sudarant sandėrius su ligoninėmis, gydytojų asociacijomis ir vaistų ben-
drovėmis. Priešingai, į kai kuriuos posėdžius į salę respublikonų nė neįlei-
do. Ar tai žadėtas dvišalis atvirumas?

Pasiklausius visos Obama kalbos, reikia pripažinti, kad jis tikrai geras
oratorius, puikiai mokantis naudotis teleprompteriu. O Senato vadovės
Nancy Pelosi ir viceprezidento Joe Biden dažni pašokimai man priminė
gimnazistų futbolo komandos šokinėjančias „cheer leaders”. Vis tik Sena-
to mažumos vadovas Mitch McConnell (R, KY) pranešimą pavadino „svei-
kintinu posūkiu”. Humoristinis rašytojas Mark Twain yra pasakęs, kad
„Richard Wagner muzika yra geresnė negu kaip ji skamba.” To nepasaky-
čiau apie Obama kalbą.
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Graži Vasario 16-osios šventė vyko Čikagos lituanistinėje mokykloje. Šventė prasidėjo ,,Baltijos keliu”, kuris nusitęsė per visus 3 mokyklos aukštus.
Mojuodami savo pasidarytomis vėliavėlėmis mokiniai skandavo ,,Lietuva, Lietuva”. Pastovėję ,,Baltijos kelyje” vyresniųjų klasių mokiniai ir svečiai pagerbė
žuvusiuosius už laisvę ir padėjo ALT’o atneštą vainiką. Po to visi rinkosi į salę, kur vyko minėjimas bei koncertas. Minėjimą vedė 10 klasės mokiniai. Mokinius
šventei paruošė mokytojas Arvydas Bagdonas, o sceną gražiai papuošė tautodailės mokytojos Daiva Blažulionienė ir Ramunė Slavikienė.

Kairėje – Žuvusiųjų pagerbime kalba mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, už jos stovi Lietuvių Fondo pirmininkas Rimantas Griškelis ir ALT’o pirmininkas
Saulius Kuprys. Kitoje nuotraukoje – dešimtokai su auklėtoja Sigita Jakutavičiene ,,Baltijos kelyje”.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Aš noriu pasidalinti savo įspū -
džiais iš Dainų šventės Lietuvoje.

Viena šventė, kaip žinote, buvo
ilgai laukta Dainų šventė. Dainų
šven tė tęsėsi daug dienų ir kiekvieną
kartą, renginiui pasibaigus, visi tro -
leibusai buvo pilni žmonių! 

Man Dainų šventė patiko labiau,
nei aš maniau, kad patiks.  Man ypač
patiko Ansamblių vakaras dėlto, nes
labai įspūdingi buvo šviesos efektai.
Man patiko visos šventės, tik nesu p -
rantu, kodėl jos buvo pavadintos
Dainų švente.  Juk ten ir šoko, ir dai -
navo. Tuo pačiu metu vyko Jūros
šventė Klaipėdoje, kur lenktyniavo
burlaiviai, nors aš ten ir nebuvau,

sako, kad ji buvo labai smagi. 
Man atgal skrendant iš Lietuvos

kapitonas pranešė, kad pro lėktuvo
langą dešinėje galėtumėme ją pa -
matyti. Tačiau man nepasisekė, nes
aš ten nesėdėjau.  Bet tie, kurie matė
vaizdą, buvo nustebinti. Buvo daug
švenčių, dainų.  Visos dainos, kurias
girdėjau Dainų šventėje, vertė
prisiminti, kad čia ne tik šiaip sau
šventė, bet, kad švenčiame Lietuvos
tūkstantmetį bei visus nugalėtus
sunkumus.

Aurimas Balčiūnas
V. Krėvės lituanistinės mokyklos

(Philadelphia) 4 kl. mokinys

Maironio lituanistinės mokyklos (Lemont, IL) 6 A klasės mokiniai su mokytoja Reda Dinsmoniene.
MLM archyvo nuotr.

Mieli mažieji skaitytojai, šian-
dieninis puslapis skirtas Jūsų kūry-
bai. Ačiū, kad siunčiate rašinėlius,
eilėraščius, piešinukus. Lauksiu jų
ir ateityje. 

Redaktorė

Tūkstantmečio šventė Lietuvoje

Į Maironio mokyklą

Kas šeštadienį vaikai eina
Pradeda jie pamoką
Dirba visą dieną.
Knygas skaito,
Dainas dainuoja,
Rašinėlius rašo,
Žodžius linksniuoja.
Nors vaikai daug išmoko
Jie labai pavargo
Skuba jie važiuot namo
Pasiilgo kompo.

Gytis Blinstrubas
MLM, 6A klasė

Man patinka žiema

Man patinka žiema 
Kai būna daug sniego...
Slidinėjam nuo kalno
Ir žvejoti nubėgam.
Man patinka žiema
Kai būna daug sniego...
Švenčiam Kalėdas
Ir Naujieji atbėga.

Lukas Kubilius 
MLM, 6A klasė

Mano Booboo

Trumpos kojos, ilgos ausys
Tai nereiškia – ji klausys.

Ji išdykus ir pasiutus
Kai kitus šunis pamato.

Ji tik nori žaist ir žaisti
Ir nenor manęs paleisti.

Ji išdykus amžinai
Myliu ją labai labai.

Lina Lietuvninkaitė
MLM, 6A klasė

Myliu aš broliuką,
Myliu aš tėvelį,
Myliu aš mamytę,
Myliu savo šeimą.

Jie mane mokino,
Jie mane augino,
Pirmą žodį išmokino
Tai brangi šeima.

Skauda širdį kai meluoju,
Skauda širdį kai tingiu,
Bet širdis manoji šviečia
Vien tik meile Jiems.

Dominykas Jasinauskas
MLM, 6A klasė

Mano šeima

Kartą...
Vieną dieną ėjau aš pasivaikš čioti
Mano mama liepė šunį 

pave džioti.
Takeliu mes kartu 

džiaugsmingai ėjom,
Bet pavargom ir pasiilsėjom...
Kažkodėl pradėjom skristi?!
Labai nenorėjom kristi.
Aš žiūrėjau ir mąsčiau –

Kad tikrai jau nukritau.
Mano šuo kaip juokdarys 

juokavo
Ir aš labai labai išsigandau...
Tuo metu aš prabundu ir girdžiu  

mamytę sakant:
– Gal gali šunį pavedžiot?..

Lilė Sadauskaitė
MLM, 6A klasė 

* * *

Ankstų rytą

Kai atsikeliu ankstų rytą
Galiu matyti mėnulį nykstant,
Lauke girdžiu paukštelių dainą,
Galiu matyt – diena ateina.

Zigmas Kisielius
MLM,  6A klasė
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A. PAUŽUOLIO STRAIPSNIO PAPILDYMAS 
IR NUOMONÈ

Antano Paužuolio kun. klebono
Anthony Markus 60-ojo gimtadienio
ir 30-ties metų kunigystės šventės
aprašymas „Drauge” (2010 m. vasa-
rio 11 d.), straipsnyje „Dvigubas ju-
biliejus Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje” yra gražus. Ir ta
šventė tikrai buvo gražiai paruošta,
sutraukusi daug žmonių, atėjusių pa-
sveikinti kleboną su šia ypatinga jo
gyvenimo švente.

Parapijos salė buvo pilnutėlė, gal
apie 200 žmonių. Visi buvo gražiai
susodinti prie spalvingų stalų ir pa-
vaišinti šampanu, užkandžiais, šilta,
skania vakariene, saldumynais ir
šventišku tortu – pyragu.

Pakėlę šampano taures, sugie-
dota klebonui „Ilgiausių metų” (Vė-
liau „Happy  Birthday”). Sveikino ir
ses. Johanna Shainauskas. Kun. Ge-
diminas Jankūnas savo kalboje iškėlė
kun. Markaus privalumus. Paminėjo,
kad kunigui iš Lietuvos būtų sunkiau
parapijoje dėl kalbos ir amerikietiško
gyvenimo būdo pažinimo stokos, nes
reikia aptarnauti ne tik lietuvius.
Kvietė rašyti į arkivyskupiją laiškus,
prašant kun. Markų palikti klebonu

antrajai kadencijai, dar 6 metams,
nes jis pats rašė arkivyskupijai, kad
norėtų čia pasilikti. Kun. Gediminas
kalbėjo lietuviškai ir pabrėžė, kad tai
jo nuomonė. 

Po jo angliškai kalbėjo Joe Kulys.
Jis iškėlė kun. klebono Markaus pa-
darytus pagerinimus bažnyčioje.
Kvietė rašyti laiškus arkivyskupijai
iki š. m. kovo vidurio, prašant palikti
kun. Markų klebonu dar vienai ka-
dencijai. Iki šiol, sakė jis, arkivysku-
pija yra gavusi tik vieną tokį laišką,
būtent jo paties, t. y. J. Kulio. Kiek
prisimenu, nei kun. Gediminas, nei J.
Kulys apie parašų rinkimą nekalbėjo. 

Mano supratimu, švenčiant to-
kias ypatingas sukaktuves, nederėjo
kalbėti apie prašymą rašyti laiškus
arkivyskupijai. Tai buvo galima dary-
ti daug anksčiau, kreipiantis į parapi-
jiečius per bažnytinį biuletenį. (Tai,
atrodo, daroma dabar bažnyčioje.)
Žmonės atėjo pasveikinti kun. A. Mar-
kų jo brangių sukakčių proga ir ne
visi buvo tos pačios nuomonės, kaip
šios šventės jau minėti kalbėtojai.

Aldona  Šmulkštienė
Čikaga, IL

DEJA, NE PIRMÂ KARTÂ
Vasario 10 dienos ,,Drauge” Rita

Mikučonytė ir Dovilė Tomkutė rašo
apie „Alex” galerijoje/galerijoje A
Washingtone suruoštą lietuvių dai-
lininkų parodą. Straipsnio autorės
rašo, kad „[t]okia didelė lietuvių me-
nininkų paroda JAV sostinėje suruoš-
ta pirmą kartą”. Tai netiesa.

Dvylikos rinktinių išeivijos dai-
lininkų darbų paroda Amerikos
sostinėje buvo 1973 m., nuo rugpjūčio
10-tos iki rugsėjo 5-tos dienos, vie-
nam Amerikos prestižinių muziejų,
Corcoran Meno Galerijoj. Iš viso, ke-
liose to muziejaus salėse, buvo iška-
binti 105 jų darbai. Buvo eksponuoti
Adomo Galdiko, Kazimiero Žoroms-
kio, Vytauto K. Jonyno, Zitos Sodei-
kienės, Viktoro Petravičiaus, Vytauto
O. Virkau, Vytauto Igno, Viktoro
Vizgirdos, Romo Viesulo, Kazimiero
Varnelio, Dalios Aleknienės ir Irenos
Mitkus kūriniai.

Parodą suruošė Dalės Lukienės
vadovaujamas komitetas, o ekspo-

nuojamus darbus kritiškai atrinko
galerijos kuratorius ir muziejaus ži-
novų grupė. Anglų kalba buvo išleis-
tas gražus parodos katalogas, kurį
redagavo Dalė Lukienė ir Vida Zubkie-
nė, o grafiškai apipavidalino archi-
tektas Algis Žemaitis. Menotyrinin-
kas Mindaugas Nasvytis parašė išsa-
mią Lietuvos dailės istorinę apžvalgą.

Po Valstybinės Meno Galerijos
(National Gallery of Art), Corcoran
Galerija yra žinomiausias ir didžiau-
sią įvairaus meno rinkinį turintis
Washingtono muziejus. Gaila, kad –
iš entuziazmo ir nepasvėrę savo svar-
bos – mūsų spaudos bendradarbiai
kartais pasistengia parašyti perdėtai,
galvodami, kad viskas prasidėjo tik
vakar. Nepasistengus faktų patikrin-
ti, kategoriškų pareiškimų („suruoš-
ta pirmą kartą”) nederėtų daryti, nes
taip, spausdintam puslapy, istorijai
lieka klaidinga informacija.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

ÕIUO ATVEJU KALTOS YRA ABI PUSÈS
Nijolė Nausėdienė laiške „Piktu-

mu nieko nepasiekiama” („Draugas”,
2010 m. vasario 2 d.) švelniai bando
vieną „Draugo” skaitytoją, nusivylusį
gausiu tarptautinių žodžių varto-
jimu, įtikinti, kad būtina „atsikratyti
pykčio”. Ji sako, kad „Ne redakciją
reikėtų kaltinti dėl straipsniuose
pasitaikančių tarptautinių žodžių,
bet tuos straipsnius rašančius” ir
teisina redakciją, kad „dirbant su
daug straipsnių vienas kitas žodis
prasmunka nepastebėtas”. Tiesa, bet
„redakcija straipsnius taiso savo nuo-
žiūra”.  Ar tos „nuožiūros” pakanka?
Ar ji pakankamai griežta?

Nors tarptautinių žodžių visiš-
kai išvengti neįmanoma, kalbos gry-
numo siekti privalome. Šiuo atveju
kaltos yra abi pusės: rašantieji dėl

tingumo neieškantys tarptautiniams
žodžiams lietuviškų atitikmenų, o re-
dakcija dėl atidos stokos ir nuolanku-
mo tiems mūsų rašančios visuomenės
sluoksniams, kurie dedasi turį ne-
klaidingumo dovaną. 

Redakcija turėtų drąsiau „blusi-
nėti” jai teikiamą medžiagą. Iš spaus-
dinamų straipsnių matyti, kad, jei
rašantysis asmuo yra „iškilus”, „svar-
bus” ar „garbaus amžiaus” „visuo-
menės veikėjas”, išimčių visada gali-
ma rasti ir daug ką atleisti ar „ne-
pastebėti”. Todėl nenuostabu, kad
lietuvių kalboje svetimybės vis labiau
įsigali. Gaila, bet kartu taip „šiuo-
laikiška” ir „kosmopolitiška”!

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

NOMEDA LUKOŠEVIÇIENÈ

Yra toks puikus lietuviškas žodis
„kirba”. Taigi, mintis suburti Seattle
lietuvių chorą jau seniai kirbėjo no-
rinčių dainuoti galvose. Bet, kaip ir
kiekvienam rimtam žingsniui, taip ir
šiam, vis trūko kiek rimtesnės – nei
individualūs norai – priežasties.

Praėjusį pavasarį ėmus planuoti
Roslyn lietuvių kapinaičių paminklų
šventinimo iškilmes, pajutome, kad
be dainos nebus šventė tokia, kokią
norėtume ir patys pamatyti, ir ki-
tiems parodyti. Dainius Vaičekonis
garsiai paskelbė: ,,Laikas. Buria-
mės.” Nereikėjo to kartoti keletą
kartų. Jau kitą savaitgalį sklaidėme
natomis primargintus lapus, susėdę
aplink Vaičekonių fortepijoną. Ir pra-
džia buvo labai įspūdinga mums pa-
tiems. Pasirodo, kad ne tik norime,
bet ir galime dainuoti.

Pasirodo, pirma reikia suvaldyti
savo emocijas, nes kai kurių dainų
žodžiai taip smigo širdin, jog šalia
stovinčio norėjosi paprašyti: ,,Tu tik
dainuok, jei aš nutilsiu. Ašaros tie-
siog veržiasi iš akių.” Pasirodo, reikia
ir namų darbus atlikti prie savojo
instrumento. Pasirodo, ir repeticijas
reikia pareigingai lankyti. Ir kai jau
dainų žodžiai ir melodijos tvirtai
„sugulė į vietą”, supratome – tai tik
pirmas, bet tvirtas choro žingsnis.

O kad mus žingsniuojančius ga-
lėtų visi prisiminti, ėmėme svarstyti,
kaip norėtume pasivadinti. Tai buvo
labai linksmas ir nelengvas uždavi-
nys. Praleidome ne vieną vakarą
diskutuodami ir pagaliau choro va-
dovas D. Vaičekonis paskelbė galutinį
sprendimą – „Vakarai”.

* * *
Komplimentais ir paskatinan-

čiais žodžiais apsvaigę grįžome iš

Roslyn iškilmių. O kas toliau? Gal
Pasaulio lietuvių dainų šventė šių
metų liepą Toronto mieste? O kodėl
gi ne? Ir pildo mūsų chorvedys regis-
travimo dokumentaciją ir Dainų
šventės tinklalapyje jau matome ži-
nutę, jog iš Seattle miesto atvyksta
mišrus choras „Vakarai’’. Negali šir-
dis nesuspurdėti. 

Ir prasidėjo ruošimasis būsimai
Dainų šventei. Pagausėjusiam choris-
tų būriui teko ieškoti didesnių pa-
talpų repeticijoms. Prieglobstį radę
vienoje bažnytėlėje, ėmėme rimtai
dirbti. Prie instrumento mums
akompanuojanti Asta Vaičekonis yra
lyg antrosios Dainiaus rankos. Dir-
bame mažomis grupelėmis (balsais),
o vėliau, susibėgę krūvon, jau kad
„suplėšiame”, tai net patiems gražu
paklausyti. 

Žinoma, griebėmės pradžioje
himnų, kad iki vasaros mokėtume
juos nepriekaištingai atlikti. Toliau –
širdžiai artimos ir ausiai pažįstamos
liaudiškos dainos. Susidorodami su
tais natų ir žodžių vėriniais einame
tolyn, prie sudėtingesnių ir naujoviš-
kesnių dainų. Jau iškišame nosis iš
natų puslapių ir viena akimi stebime
Dainiaus rankų judesius, jau gau-
domės dinamikos vingiuose, jau įsi-
mename dainų posmus ir leidžiame
(kur priklauso) akompaniatorei atlik-
ti tik muzikinius intarpus be nepa-
skaičiuotų mūsų cyptelėjimų. 

Seattle Lietuvių Bendruomenė
mažutė. Bet kokia ji šauni! Ir „Va-
karai” tik dar kartą tai įrodo. Pla-
nuokite nuostabią kelionę į Toronto
šią vasarą. Laukite mūsų pasirodymų
ir negailėkite plojimų. Dainų šventėje
mes dainuosime Jums ir Lietuvai.

,,Tulpė Times” 
2009 m. gruodis

Dainuosime Jums ir
Lietuvai

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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Prasid∂jo tarptautin∂ Vilniaus
knyg¨ mug∂�

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) –
Geriausia 2009 metų knyga suaugu-
siųjų kategorijoje skaitytojai išrinko
Kristinos Sabaliauskaitės romaną
,,Silva Rerum”.

Nugalėtoja tarp leidinių vaikams
tapo Kęstučio Kasparavičiaus knyga
,,Kiškis Morkus Didysis”, o Kristinos
Gudonytės ,,Blogos mergaitės dieno-
raštis” Metų knygos rinkimuose su-
rinko daugiausia paauglių simpatijų.

Pasak Metų knygos rinkimų or-
ganizatorių, šiemet už literatūros kū-
rinius balsavo rekordiškai daug – be-
veik 9,000 – skaitytojų.

Tarp knygų suaugusiems nuga-
lėjęs K. Sabaliauskaitės ,,Silva Re-
rum” – tai istorinis romanas, nuke-
liantis į XVII amžiaus Vilnių. Iškart
po pasirodymo rašytojos ir žurnalis-
tės knyga buvo palankiai sutikta kri-
tikų ir vadinta vienu geriausių šiuo-
laikinės lietuvių literatūros kūrinių.
K. Sabaliauskaitė pernai tapo pirmą-
ja rašytojos Jurgos Ivanauskaitės
premijos ,,Už laisvą, atvirą ir drąsią
kūrybinę raišką” laureate.

Dailininkas ir rašytojas K. Kas-
paravičius daugiausia vaikų balsų su-
renka jau antrus metus iš eilės. Šie-
met Metų knygos vaikams apdovano-
jimą jis gaus už šmaikščią pasaką

apie kiškį Morkų.
Geriausios knygos paaugliams

autorė K. Gudonytė knygoje ,,Blogos
mergaitės dienoraštis” įtaigiai aprašė
penkiolikmetės išgyvenimus.

Metų knygos rinkimų nugalėto-
jai bus apdovanojami Vilniaus knygų
mugėje. 

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) –
Bibliotekų dienos renginiais sostinės
parodų centre ,,Litexpo” šiandien
parsidėjo 11-oji tarptautinė Vilniaus
knygų mugė – vienas iš svarbiausių
kultūros ir knygų leidybos verslo
renginių Lietuvoje.

Per keturias dienas tūkstančių
lankytojų kasmet sulaukianti mugė
vėl kvies ne tik įsigyti naujausių kny-
gų, bet ir susitikti su jų autoriais,
gauti jų autografus, pasižvalgyti
iliustracijų ir gražiausių knygų paro-
dose, pažinti knygos gimimo procesą,
pasiklausyti muzikos koncertų ir net
pamatyti teatro spektaklių.

Šių metų knygų mugėje dalyvaus
200 leidėjų iš 7 pasaulio šalių: Lietu-
vos, Lenkijos, Estijos, Baltarusijos,
Japonijos, Italijos ir viešnios teisėmis
pakviestos Gruzijos. Tarp svečių bus
Varšuvos knygų mugė, Japonijos ir
Baltarusijos ambasados Vilniuje.

Mugėje numatoma per 350 kul-
tūros renginių, kuriuose bus pabrė-
žiama tapatybės tema. Lankytojai ga-
lės pabendrauti su beveik šimtu lie-
tuvių knygų autorių.

Į Vilniaus knygų mugę susitikti
su Lietuvos skaitytojais šiemet atvyk-
sta dešimt užsienio autorių. Ryš-
kiausi iš jų – populiarios knygos ,,So-
fijos pasaulis” autorius Jostein Gaar-

der iš Norvegijos ir britų istorikas,
Lietuvoje išleistos knygos ,,Stalino
jaunystė” autorius Simon Sebag
Montefiore.

Leidykla ,,Alma littera” pakvietė
ne pirmą kartą Vilniaus knygų mugė-
je viešėsiantį romanų jaunimui auto-
rių britą Melvin Burgess, leidykla
,,Baltos lankos”  – švedų romanistę
Kariną Alvtegen, bus ir kitų svečių.
Mugėje viešės ir savo leidinius prista-
tys lietuvių kilmės kultūros antropo-
logas iš JAV Alphonso Lingis, savo
mokslinį požiūrį į viduramžių Sovi-
jaus mitą pateiks Ilja Lemeškin iš Če-
kijos.

Pasak rengėjų, šįmet mugėje bus
pristatyta keletas naujų projektų.
Pirmą kartą šalia knygų įsikurs Gur-
manų susitikimų kampas, kuriame
,,gyvai” bus pristatomos šiuo metu
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ypač po-
puliarios kulinarinės knygos. Pirmą
kartą mugėje Vilniaus knygrišių gil-
dija supažindins su knygrišystės
amato tradicijomis.

Kaip ir kasmet, renginiai visai
šeimai vyks vaikams skirtoje salėje.
Joje veiks kūrybinė studija ,,Tu gali
sukurti knygą”. 

Mugėje taip pat bus įteikiamos
tradicinės metinės knygų pasaulio
premijos.

SPORTAS

Îteiktos kultùros ir meno premijos Vancouver, vasario 17 d.
(ELTA) – Po ketvirtos Vancouver žie-
mos olimpinių žaidynių varžybų die-
nos medalių lentelėje į pirmą vietą
pakilo Vokietija. Jos sportininkai iš-
kovojo 3 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos
medalius.

Į antrą vietą pakilo Pietų Korė-
jos sportininkai, turintys 3 aukso ir 1
sidabro medalį. Į trečią vietą iš pir-
mos nukrito Šveicarijos sportininkai,
iškovoję 3 aukso ir 1 bronzos medalį.

Beje, viena didžiausių žaidynėse
Rusijos rinktinė ir toliau turi tik vie-
ną bronzos medalį. Per 4 varžybų die-
nas išdalytas 21 medalių rinkinys iš 86. 

Tbilisis, vasario 17 d. (ELTA) – Į
Gruziją pargabentas karstas su Van-
couver žuvusio 21 metų amžiaus gru-
zinų rogutininko Nodar Kumarita-
švili palaikais.

Gruzijos sostinės oro uoste jo
laukė tūkstančiai žmonių: sportinin-
kai, Nodaro artimieji ir draugai, vi-
suomenės, valdžios ir Gruzijos stačia-
tikių bažnyčios atstovai.

Iš Tbilisio oro uosto karstas su
Nodaro palaikais buvo nuvežtas į Ba-
kurianį – šioje kalnų slidinėjimo gy-
venvietėje rogutininkas gimė, užaugo
ir gyveno. Čia jis ir bus palaidotas
vasario 20 d.

Ißrinkta 2009 met¨ knyga �

New York, vasario 17 d. (URM info) – Jungtinių Tautų būstinėje New York
mieste atidaryta paroda „Gyvybės medis. Lietuvos kryždirbystė ir simboliz-
mas”. Vasario 16-ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai – paminėti skirta
paroda pristato Lietuvoje paplitusią kryždirbystę ir kryžių simboliką, kurias
UNESCO yra pripažinusi nematerialiuoju žmonijos kultūros paveldu.    URM nuotr.

Lietuva ir Kor∂ja susitar∂
d∂l karinio bendradarbiavimo

Vilnius, vasario 17 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė ir Korėjos nacionalinės gy-
nybos ministras Kim Tae-Young Seu-
le pasirašė Lietuvos krašto apsaugos
ministerijos ir Korėjos Respublikos
nacionalinės gynybos ministerijos
tarpusavio supratimo memorandumą
dėl bendradarbiavimo gynybos srityje.

Korėjos Respublikoje viešinti
Lietuvos vyriausybinė delegacija, va-
dovaujama krašto apsaugos ministrės
R. Juknevičienės, susitikime su K.
Tae-Yung aptarė regioninio saugumo
klausimus, dvišalio bendradarbiavi-
mo galimybes, saugumo padėtį Afga-
nistane ir kitus abiem šalims svar-
bius klausimus.

,,Pietų Korėjai nusprendus įkurti

Provincijos atkūrimo grupę Afganis-
tano Parvano provincijoje, mūsų ša-
lys galėtų bendradarbiauti dalyda-
mosi įgyta patirtimi užtikrinant pro-
vincijų saugumą ir įgyvendinant vys-
tomojo bendradarbiavimo projektus.
Taip pat norėtumėm aktyviau bend-
radarbiauti karinio mokymo srityje,
suteikiant galimybes abiejų šalių ka-
riams dalyvauti pratybose ir mokymo
programose”, – apie bendradarbiavi-
mo galimybes kalbėjo ministrė R.
Juknevičienė.

Lietuvos delegacija taip pat apsi-
lankė demilitarizuotojo zonoje pasie-
nyje su Šiaurės Korėja, kur bendravo
su Pietų Korėjos karinių pajėgų at-
stovais, susipažino su saugumo padė-
timi pasienyje ir pasienio režimu.

2009 metų knyga išrinkta Kristinos
Sabaliauskaitės ,,Silva Rerum”.  

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl.
Sveikindama laureatus prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė priminė,
jog menas kuriamas ne tam, kad bū-
tų mėgstamas, o tam, kad atspindėtų
ir keistų mus, darytų geresnius, mo-
kytų dialogo, susikalbėjimo.

,,Didieji kūriniai visų pirma mo-
ko pakantumo ir atjautos kitam. Va-
sario 16-toji kasmet primena tą laiką,
kai mūsų valstybė atgimė ir atsivėrė
pasauliui, pirmiausia – per kalbą ir
kultūrą. Pasaulio bendruomenei mes
įdomūs tiek, kiek puoselėjame savi-
tumą, kiek juo dalijamės su kitomis

tautomis”, – kalbėjo prezidentė.
Ji ragino kuo dažniau prisiminti

mūsų kūrėjus, prisiliesti prie jų kū-
rybos. ,,Jie yra mūsų didieji tarpi-
ninkai, per kuriuos galime pažinti pa-
saulį, o pasaulis – mus. Kol turime
kuo didžiuotis ir kam dėkoti už sėk-
mingą, itin vertingą indėlį į naciona-
linės kultūros ir meno kūrimą bei
puoselėjimą, tol esame visi be galo
turtingi”, – pažymėjo šalies vadovė.

Kultūros ministras Remigijus
Vilkaitis sakė, kad šiandien pager-
biame tik šešis, bet jų asmenyje – visus,
kuriančius pirminį, dvasinį stebuklą.

Vancouver žiemos olimpinių žaidynių medaliais džiaugiasi Vokietijos atstovės
– biatlonininkė Magdalena Neuner (k) ir rogutininkės Natalie Geisenberger
(v) bei Tatjana Huefner (d).                                                         AP nuotr.
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sant saugumo reikalavimų pastaty-
tus namus.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev pareiškė, kad Gruzijos prezi-
dentas Michail Saakašvili yra perso-
na non grata Rusijoje. Apie tai jis pa-
sakė per spaudos konferenciją Mask-
voje. D. Medvedev pabrėžė, kad Ru-
sijos ir Gruzijos bei Rusijos ir Ab-
chazijos santykiai turi istorines šak-
nis. „Visuomet jautėme ir jausime
draugiškus jausmus gruzinų tautai.
Net 2008 m. konfliktas negali suga-
dinti mūsų santykių”, – sakė Rusijos
prezidentas.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

diplomatą profesionalą Robert Ford
oficialiai paskyrė pirmuoju Amerikos
ambasadoriumi Sirijoje per 5 metus,
pranešė BBC. Sirijoje nebuvo Jung-
tinių Valstijų ambasadoriaus po to,
kai Damaskas buvo apkaltintas bu-
vusio Libano ministro pirmininko
nužudymu. Specialistai tvirtina, kad
Jungtinės Valstijos bando atnaujinti
dialogą su Sirija, siekiant taikos
Artimuosiuose Rytuose.

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) generali-

nis sekretorius Ban Ki-moon paskel-
bė, kad jau 30 šalių patvirtino ka-
setines bombas draudžiančią kon-
venciją ir kad tokių šaudmenų drau-
dimas įsigalios nuo šių metų rug-
pjūčio 1 d. Kasetinius šaudmenis su-
daro šimtai mažų sprogstamųjų
užtaisų, kurie gali būti paskleidžiami
didelėje teritorijoje artilerijos svie-
diniais, aviacinėmis bombomis arba
raketomis. Dalis tų užtaisų iš karto
nesprogsta ir išlieka pavojingi dau-
gelį metų.

TRENTON
Netoli JAV New Jersey valstijos

Trenton miesto per sportinio lėktuvo
avariją žuvo 5 lenkai, tarp jų – 2
vaikai, pranešė Lenkijos naujienų
agentūra PAP. Per įvykį žuvo 3
Lenkijos piliečiai ir 2 lenkai, nuolat
gyvenantys JAV. Kol kas nežinoma,
kas valdė lėktuvą. Lakūno leidimą
turėjo du lėktuvu skridę asmenys,
vienas iš jų buvo labai patyręs, tad
neatmetama galimybė, kad nelaimė
įvyko dėl lėktuvo gedimo.

Pasaulio naujienos

KIJEVAS
Praėjus 10 dienų po Ukrainos

prezidento rinkimų vyriausybės va-
dovė Julija Tymošenko pasiekė pir-
mąją pergalę kovoje prieš savo pra-
laimėjimą. Administracinis teismas
Kijeve laikinai atšaukė oficialius
prezidento rinkimų rezultatus, pra-
neša agentūra AP. Teisėjai nuspren-
dė, kad turi būti ištirtas J. Tymo-
šenko ieškinys dėl vasario 7 d. vyku-
sio antrojo rinkimų rato teisėtumo.
Kol tai bus padaryta, Centrinės rin-
kimų komisijos pareiškimas, kad
rinkimus 3,5 proc. persvara laimėjo
ligšiolinis opozicijos vadovas Viktor
Jaunukovyč, nustoja galioti. 

VATIKANAS
Vatikanas pareiškė ketinantis

netrukus kai kuriuos Antrojo pasau-
linio karo laikų dokumentus perkelti
į internetą, stengdamasis nuraminti
diskusijas dėl popiežiaus Pijaus XII
veiksmų per Holokaustą. Vatikano
laikraštis rašė, kad tuo bus ,,pasitar-
nauta istorinei tiesai”. Tačiau grupė
žydų ir katalikų mokslininkų, kurie
prieš dešimtmetį nagrinėjo 11 tomų
apimties dokumentus, nusprendė,
kad reikalinga turėti daugiau me-
džiagos, norint nuspręsti, ar Pijus
padarė viską, kad užkirstų kelią
Europos žydų sunaikinimui.

ROMA
Žymiausi katalikų bažnyčios teo-

logai paruošė neįprastą asmeninį
laišką popiežiui Benediktui XVI,
kuriame prašo pontifiko pristabdyti
karo laikų popiežiaus Pijaus XII
beatifikacijos procesą. Pijus XII yra
kaltinamas, kad nesiėmė konkrečių
veiksmų, kai nacių Vokietija žudė
milijonus žydų Antrojo pasaulinio
karo metais. Laiškas yra išskirtinis
tuo, kad iki šiol šį klausimą popiežiui
kėlė daugiausiai žydų grupuotės, o ne
katalikų teologai. 

ROMA
Pietų Italijoje ir Sicilijos saloje

antrą savaitę nesiliaujančios liūtys
sukėlė beveik 200 nuošliaužų. Sie-
kiant išvengti aukų iškeldinami išti-
si miesteliai, tačiau specialistai kalti-
na ne gamtą, bet nelegaliai ir nepai-

EUROPA

Vatikanas, vasario 17 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Vasario 15 ir 16 die-
nomis su popiežiumi Benediktu XVI
susitiko jau antrą kartą į Vatikaną
iškviesti Airijos vyskupijų vadovai.
Susitikimai, kuriuose dalyvavo ir ke-
letas Romos Kurijos dikasterijų va-
dovų, buvo skirti rimtai padėčiai,
susidariusiai Airijos Bažnyčioje.

Kaip praneša po susitikimų pa-
skelbtas oficialus komunikatas, buvo
svarstomas Airijos Bažnyčios vadovy-
bės nesugebėjimas tinkamai išspręsti
daug metų trukusių kai kurių kunigų
ir vienuolių lytinių nusikaltimų prieš
nepilnamečius atvejų. Visi susitikimo
dalyviai sutarė, jog dėl šios sunkios
krizės labai smuko pasitikėjimas
Bažnyčios vadovybe ir ji labai paken-
kė Evangelijos liudijimui ir morali-
niam mokymui.

Susitikimo metu vyravo maldos
ir kolegiško broliškumo nuotaika bei
atviras ir nuoširdus noras padėti vys-
kupams išspręsti jų vyskupijose susi-
dariusią padėtį.

Popiežius Benediktas XVI pri-
pažino, kad dvasininkijos atstovų
seksualinė prievarta prieš vaikus
Airijoje privedė prie rimtos Airijos
Katalikų Bažnyčios krizės. Pasak

popiežius Benedikto XVI, dėl skanda-
lo nukentėjo moralinis Bažnyčios
mokymas, taip pat smogtas smūgis
pasitikėjimui Bažnyčios vadovybe.

Per pokalbius dėl pedofilijos
skandalo popiežius Benediktas XVI
pareiškė airių vyskupams, kad kuni-
gų vykdomas vaikų lytinis išnaudoji-
mas yra ,,šlykštus nusikaltimas”, su
kuriuo jie privalo ryžtingai kovoti,
pranešė Vatikanas. Popiežius pavadi-
no tai, kas įvyko, sunkia nuodėme.
Pasak jo, Bažnyčia serga, ir nepavyks
greitai šią ligą išgydyti.

,,Šventasis Tėvas pažymėjo, kad
vaikų ir jaunimo seksualinis išnaudo-
jimas yra ne tiktai šlykštus nusikalti-
mas, bet taip pat ir didelė nuodėmė,
kuri įžeidžia Dievą ir žmogaus as-
menybės, sukurtos pagal jo atvaizdą,
orumą”, – skelbiama Vatikano pa-
reiškime.

Paskelbtame pranešime sakoma,
kad Airijos Katalikų Bažnyčios va-
dovybė mėgino nuslėpti prievartos
prieš vaikus faktus. Po dvi dienas
trukusio susitikimo paskelbtame
pareiškime Vatikanas taip pat skel-
bia, kad Airijos vyskupai pažadėjo
popiežiui bendradarbiauti su valdžia
tiriant šį skandalą. 

RUSIJA

Popiežius pripažîsta Katalikû
Bažnyçios krizê Airijoje

Washington, DC, vasario 17 d.
(ELTA) – JAV prezidentas Barack
Obama paskelbė planus dėl 8 mlrd.
JAV dolerių federalinės paskolos
garantijų pirmųjų JAV branduolinių
jėgainių statybai po 30 metų per-
traukos, pranešė BBC. Naująsias
jėgaines Džordžijos valstijoje statys
JAV elektros energijos įmonė „Sout-
hern Company”.

B. Obama teigimu, naujosios jė-
gainės bus „saugios ir švarios” ir jų

reikia, siekiant patenkinti šalies atei-
ties elektros energijos poreikius.

Jungtinėse Valstijose nebuvo sta-
tomos branduolinės jėgainės po ne-
laimės Trijų mylių saloje, kai iš bran-
duolinio reaktoriaus nutekėjo ra-
dioaktyvios medžiagos.

Prezidentas tvirtino, kad šis pro-
jektas sukurs tūkstančius darbo vie-
tų statybų srityje aštuoneriems me-
tams ir šimtus gerai apmokamų dar-
bo vietų, kai reaktoriai pradės veikti.

Obama skelbia JAV planus dèl
branduoliniû jègainiû 

JAV

B. Obama teigia, kad naujosios jėgainės bus „saugios ir švarios“.
,,Reuters” nuotr.

Susitikimo metu vyravo nuoširdus noras padėti vyskupams išspręsti jų vys-
kupijose susidariusią padėtį.                                                     EPA nuotr.
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PAVASARIO DARŽOVĖS –
RIDIKĖLIAI

Paruošė Nijolė Nausėdienė
El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės
patarimai

Kai už langų sniego pūgos, ne-
galvoji dar apie pavasarį. Bet parduo-
tuvėse išdėlioti šviežūs ridikėliai pri-
minė man apie pavasarį, tad nutariau
apie šią daržovę plačiau pakalbėti. Po
tokios ilgos žiemos jau būtų pats lai-
kas atstatyti savo jėgas, o tai geriau-
siai mums padės padaryti šviežūs ri-
dikėliai. O prasidėjus tikram pavasa-
riui, atsiras kitų šviežių daržovių,
kurias vėliau ir aptarsime.

Ropės, ridikėliai, ridikai – daržo-
vės, kurias priskiriame prie pries-
koninių daržovių, galinčių pakeisti
druską įvairiuose patiekaluose, nes
ridikėliuose ir ridikuose yra daug
kalio, kalcio, geležies, natrio, chloro,
o ropėse – ypač daug kalcio. Jos yra ir
,,pusiau krakmolingos” daržovės. La-
bai gaila, bet ropių dabar auginama
itin mažai, jas nustelbė bulvės.

Ridikėlių savybės

Ridikėlis – nepakeičiama daržo-
vė. Pirmiausia, joje daug organizmui
būtinų medžiagų: kalio ir kalcio,
magnio, geležies, cinko ir jodo. O vi-
tamino C ridikėlių ryšelyje yra ne
mažiau nei citrinoje. Antra, jei ger-
site ridikėlių sulčių, galėsite negal-
voti apie tai, kiek skanių patiekalų
galima sau leisti suvalgyti pietums –
šios daržovės puikiai skaido riebalus.
Nutukus, sergant cukriniu diabetu ir
podagra, gydytojai pataria valgyti
ridikėlių tiek, kiek telpa.

Ridikėlius labai vertina dietolo-
gai ir pataria juos įtraukti į gydomąją
mitybą, nes šios daržovės teigiamai
veikia virškinamųjų organų sekreci-
ją, kaupia baktericidines medžiagas,
stabdančias daugybę mikroorganiz-
mų sukeliamų ligų. Maistinės ridi-
kėlių skaidulos suriša ir pašalina iš
organizmo cholesterolį, radionukli-
dus ir sunkiuosius metalus, kurių
ypatingai daug susikaupia mūsų
organizme geriant vandenį, valgant
tręšiamus vaisius, daržoves ir kt.

Ridikėliai – prieš bakterijas

Augdami ir bręsdami žemėje, ri-
dikėliai sukaupia vertingų mikroele-
mentų ir vitaminų. Be abejo, visi ži-
nome, kad žiemos metu šviežios dar-
žovės auginamos šiltnamiuose. Tai ne
tas pats, kas auginti daržoves ar vai-
sius gryname ore ir savame darže.
Tačiau dėl to ridikėlių savybės ne tiek
daug sumenksta. Augančių ridikėlių
nepuola graužikai nei kenkėjai, nes
jie turi tokią apsaugos sistemą kaip
garstyčių aliejus. Šis gamtinis nuodas
atbaido ir priverčia pabėgti visus
ridikėlių priešus. Be to, kai mes val-
gome ridikėlių, juose esantis garsty-
čių aliejus dezinfekuoja burnos, liežu-
vio, skrandžio, žarnyno gleivinės
terpę ir naikina bakterijas. Šį prieš-
grybelinį ir priešbakterinį poveikį
mes juntame iš šiokio tokio deginimo,
kurį sukelia garstyčių aliejus.

Ridikėliai valo nosiaryklę, pade-
da pasišalinti išskyroms, dezinfekuo-
ja gleivinę ir užkerta kelią infekci-

joms. Kai kramtote ridikėlius, išsi-
skiria gydomieji eteriniai aliejai, ku-
rie vienu metu ir dezinfekuoja nosies
gleivinę, ir palengvina kvėpavimą.
Liaudies medicinos žinovai seniai
ridikėlius laiko priemone, stabdančia
akmenų susidarymą inkstuose, tul-
žies ir šlapimo pūslėse. Ridikėlių pa-
tariama valgyti tiems, kurie sportuo-
ja: bėgioja ristele, užsiima aerobika ir
gimnastika, važinėja dviračiu.

Kada ridikėlius atrado 
kulinarai?

Europiečiai apie ridikėlius suži-
nojo XVI amžiaus pradžioje. Pirmieji
juos atrado prancūzų virėjai – juk kai
kur ridikėliai dar ir šiandien vadina-
mi ,,prancūziškais ridikais”. O pats
daržovės pavadinimas kilęs iš loty-
niško žodžio radix, reiškiančio ,,šak-
nis”.

Tačiau yra liudijimų, kad ir Ja-
ponijoje tuo metu jau buvo spėta jų
paragauti. Takuanas Soho, japonų
dzenbudistų vienuolis ir poetas, gy-
venęs XVII amžiaus pradžioje, sugal-
vojo ridikėlių rauginimo receptą, ku-
ris taip patiko jo pažįstamiems, kad
paplito visoje Japonijoje ir išliko po-
puliarus iki šių dienų.

Artimiausio ridikėlio giminaičio
– ridiko – istorija dar įdomesnė: jį
maistui naudojo jau senovės Egipte.

Ridikėlių salotos

Iš jų galima paruošti įvairių salo-
tų, ridikėliai puikiai dera su daugeliu
produktų. Pavyzdžiui, šiltas salotas
su vištų kepenėlėmis. Susmulkintus
svogūnus ir žalumynus pakepkite
penkias minutes, tuomet sudėkite
vištų kepenėles ir supjaustytus ridi-
kėlius, pakepinkite dar kelias minu-
tes, viską maišydami medine mente-
le. Paskui nukelkite nuo ugnies,
apšlakstykite citrinos sultimis ar
actu ir apibarstykite petražolėmis.

Galite pasigaminti sumuštinių su
ridikėliais: ridikėlius, sūrį ir virtus
kiaušinius (lygiomis dalimis) smul-
kiai sutarkuokite, įberkite smulkintų
krapų, įdėkite neriebios grietinės ar
majonezo, viską sumaišykite. Masę
tepkite ant pakepintos ruginės duo-
nos riekučių.

Dažniausiai iš ridikėlių gamina-

me, žinoma, salotas. Jos gali būti net
ir pačios paprasčiausios: iš pomidorų,
agurkų, ridikų, svogūnų, salotų lapų
ir augalinio aliejaus arba pagardo, pa-
ruošto iš alyvuogių aliejaus ir balza-
minio acto.

Galite pasigaminti ir gurmaniš-
kų salotų su vėžiais. Nuvalytas vėžių
uodegėles ir žnyples susmulkinkite
peiliu, sumaišykite su ridikėlių grie-
žinėliais ir pjaustytais svogūnais,
įberkite druskos. Salotas apliekite
grietine arba majonezu, apibarstyki-
te žalumynais.

Ridikėliai labai gerai dera su rau-
ginto pieno produktais, tad jų galima
dėti į šaltibarščius, varškės mišinius.
Tik tokie patiekalai turėtu būti vien-
kartiniai, nes pastovėję ridikėliai su-
minkštėja. 

Tinkamai išsirinkite

Patys vertingiausi yra pirmieji
grunte užaugę ridikėliai, pasirodan-
tys gegužės mėnesį. Jie išsiskiria gai-
viausiu skoniu ir didžiausiu kiekiu
vitaminu. Prieš pirkdami ridikėlius
įsitikinkite, ar jų lapeliai neapvytę,
apčiupinėkite šakniavaisius: jie netu-
ri būti minkšti ir tuščiaviduriai. Ri-
dikėliai taip pat neturi būti sumedėję,
o taip nutinka, kai karštą vasarą
daržovėms trūksta drėgmės.

Supjaustytų ridikėlių ilgai nelai-
kykite – jie praras vitaminus ir kva-
pą.

Kad ir kaip būtų gaila, ridikėliai
sukaupia didelį kiekį nitratų. Azoto
rūgšties druskos iš azoto trąšų paten-

ka į augalus. Bakterijos, kurių yra
seilėse ir skrandžio sultyse, paverčia
nitratus nitritais, o šie kartu su ami-
no rūgštimis sudaro nuodingus nitro-
zaminus (kancerogenines medžia-
gas). Todėl plauti ridikėlius reikia
labai rūpestingai. Augindami ridikė-
lius savo lysvėse, nenaudokite azoto
trąšų.

Ar sutriaukšite visą ridikėlį, ar
supjaustysite jį griežinėliais, ar įdė-
site į salotas kartu su kitomis daržo-
vėmis – ilgai jusite ypatingą jo skonį.
Tačiau ne tik ridikėlių skonis, bet ir
jų naudingosios maistinės medžiagos
atskuba mums į pagalbą. 

Mišrainė su agurkais, 
ridikėliais ir sūriu

Tai skani ir sveika mišrainė. Jai
paruošti paimkite ryšelį ridikėlių,
juos nuvalykite, supjaustykite, ap-
šlakstykite citrinų sultimis ir sudė-
kite į salotinės vidurį. Aplink išdėlio-
kite supjaustytus agurkus ir apiber-
kite tarkuotu sūriu bei susmulkintais
žalumynais.

Bulvių mišrainė 
su ridikėliais

Paimkite vieną svarą bulvių, per-
pjautų per pusę, vieną plonai sup-
jaustytą ilgą agurką, druskos, vieną
ryšelį plonai supjaustytų ridikėlių.

Užpilas: šaukštas ,,Dižorno”
garstyčių, 2 šaukštai alyvų aliejaus,
šaukštas baltojo vyno acto, šaukštas
pjaustytų žalumynų.

Bulves 10–15 minučių pavirkite,
nupilkite vandenį, atvėsinkite. Su-
pjaustytus agurko griežinėlius išdė-
liokite lėkštėje, pasūdykite ir palikite
30 min., po to nusausinkite su rank-
šluosčiu. Visas sudedamąsias dalis
sumaišykite ir užpilkite užpilu.

Mišrainė su dešrelėmis, 
ridikėliais ir sūriu

Paimkite du ryšelius ridikėlių,
vieną agurką, kelis lapus salotų, puo-
delį kietojo sūrio, vieną pakelį (16 oz.)
dešrelių, 2–3 šaukštus majonezo,
grie tinės, cukraus, acto, druskos.

Apvalioje lėkštėje sudėliokite sa-
lotų lapus, ant jų griežinėliais pjaus-
tytus agurkus, po to griežinėliais
pjaustytus ridikėlius ir taip sluoks-
niuokite. Į vidurį sudėkite smulkiais
kubeliais supjaustytą sūrį. Dešrelių
galus įpjaukite kryžmai, išvirkite ir
uždėkite ant daržovių. Atskirai pa-
tiekite grietinę, sumaišytą su majo-
nezu.

Daržovių kriušinys su kefyru

Paimkite 3 agurkus, 3 prinoku-
sius pomidorus, ryšelį ridikėlių, ry-
šelį laiškinių svogūnų ir kalendrų,
dvi skilteles česnako, butelį kefyro, pi-
pirų.

Viską smulkiai supjaustykite ar-
ba sutarkuokite. (Pomidorus perpjau-
kite per pusę ir sutarkuokite, odelė
savaime atsiskirs.) Žalumynus smul-
kiai sukapokite, česnaką sutrinkite.
Viską sumaišykite, užpilkite kefyru,
praskieskite geriamu vandeniu san-
tykiu 3:1, pasūdykite ir pabarstykite
pipirais. 

,,Vasario” salotos

Vidutinio didumo morką sutar-
kuokite, sumaišykite su 3 šaukštais
raugintų kopūstų, šaukštu kopūstų
sulčių, šaukštu sutarkuotų ridikėlių.
Pridėkite 10 sutrintų riešutų, 2
šaukštus saulėgrąžų aliejaus ir tiek
pat spanguolių sulčių. Viską sumai-
šykite. Galima pridėti kelias supjaus-
tytas virtas bulves. (Vietoj span-
guolių sulčių galima, tik mažiau,
panaudoti citrinos sultis.)

Mišrainė su menke ir 
ridikėliais

Paimkite pusę svaro menkės, 2
obuolius, ridikėlių, majonezo, agur-
kų, šaukštą 3 proc. acto, vieną sa-
lieros kotą, žaliųjų salotų, druskos.

Menkę išvirkite pasūdytame van-
denyje, nuimkite odą, supjaustykite
ir 1–2 valandas palaikykite šaltai.
Daržoves ir obuolius supjaustykite
šiaudeliais, pasūdykite, užpilkite ma-
jonezu, sudėkite ant salotų lapų žu-
vies gabalėlius ir likusį majonezą.
Mišrainę papuoškite smulkintais ža-
liaisiais salierais. 

Sumuštiniai su ridikėliais

Paimkime 4 riekeles baltos duo-
nos, 2 oz sviesto, puse puodelio sūrio,
ryšelį ridikėlių, šaukštą grietinės ar-
ba majonezo, laiškinių svogūnų,
druskos.

Sūrį stambiai sutarkuokite, su-
trinkite su sviestu, sumaišykite su
stambiai tarkuotais ridikėliais, su-
pjaustytais svogūnais, pasūdykite.
Jeigu masė tiršta, įdėkite šaukštą
grie tinės ar majonezo. Ant duonos
riekelių uždėkite mišrainės masės,
papuoškite ridikėliais.
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NOTTINGHAM, JUNGTINÈ KARALYSTÈ

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 167

Taip tu net kelis kartus pažeidei
‘varavskoj zakon’ (‘vagių kodeksą’) ir
privalai už tai būti nubaustas mirties
bausme.”

Sustiręs iš baimės Petia Čiorny
apgailėtinai stovėjo priešais ,,urkų”
tarybą ir net nemėgino neigti jam
vardijamus kaltinimus ar kažkaip
gintis. Tikėdamasis, kad tai galbūt
yra jo paskutinė proga, jis vargšelis
pradėjo gailiai atsiprašinėti ir prašyti
pasigailėjimo. Kaip tik tą akimirką,
kažkokiu nežymiu ženklu gavęs įsa-
kymą iš ,,senių” vienas iš ,,malalet-
kų” staigiu ir profesionaliu judesiu
prisiartino prie pasmerktojo ir smogė
jam peiliu į nugarą. Petia Čiorny tik
šaižiai aiktelėjo iš skausmo ar netikė-
tumo ir mėgino instinktyviai atsisuk-
ti į savo budelį. Tuo tarpu iš priekio
prišokęs kitas ,,malaletka” savo peilį
smeigė į krūtinę. Po šio dūrio Petia
iškart susmuko, kaip maišas ant tam
tikslui jam paruošto ,,kilimo”, ir dau-
giau nerodė jokių gyvybės ženklų.
Trys jaunuoliai – socialistinės tėvy-
nės ateitis, kaip kokie patyrę skerdė-
jai, ėmėsi mėsinėtojų darbo. Pirmiau-
sia nupjovė galvą, po to rankas ir ko-
jas, ir viską, atidžiai stebint ,,teisėjų
kolegijai”, sumetė į žaižaruojančią
krosnį. Aš sustingęs tamsiame kam-
putyje ir negalėdamas žiūrėti į šį ne-
apsakomai kraupų reginį užsimer-
kiau galvodamas: ,,Viešpatie, kur aš
pakliuvau?!” Išgirdau tik, kaip aukš-
toje krosnyje klaikiai suspragsėjo
kepama žmogiena ir iškart pajaučiau,
kaip ,,sušylkoje” pasklido šleikštus
degančios mėsos kvapas.

Lageriuose dažniausiai ,,malalet-
kos” atlikdavo visą ,,mokroje delo”
(,,šlapią darbą” – t. y. žmogžudystes).
Atsitiktinai išaiškėjus nusikaltimui
(kas būdavo labai retai), jie dėl savo
per jauno amžiaus arba likdavo ne-
pakaltinami, arba gaudavo labai švel-
nias bausmes. Tokias, kaip 15 parų
karcerio. Būdavo, kad ,,senis” nudu-
ria žmogų, o peilį paduoda kokiam
niekuo dėtam ,,malaletkai”, liepda-
mas: ,,Nueik į vachtą, priduok peilį ir
pasakyk, kad tu nužudei.” Tas vaikas
klusniai įvykdo, kas liepta, o sėdėda-
mas karceryje būna gausiai aprūpin-
tas ir maistu, ir rūkalais, net geriau
nei zonoje.

Labiausiai kraujo prisigėrusį
,,bušlatą” ,,malaletkos” tvarkingai
sukišo į ugnį, o į likusius du jie su-
vyniojo nužudytojo liemenį, kuris
niekaip nebūtų sutilpęs ugniakuran.
Taip supakuotą didžiausią kūno dalį
jie dar susuko į atsineštą lagerinį
čiužinį ir, aprišę virvėmis, kad neat-
sivyniotų, išsinešė laukan. Neliko nė
menkiausio ženklo, kad čia tik ką bu-
vo nužudytas žmogus. Apie neseniai
gyvenusį rusų vagį Petia Čiornyj gal
kažkiek dar priminė neišsivėdinusi
sukepusio kraujo smarvė.

Kruopščiai suvyniotą ,,paketą”
,,malaletkos” nunešė prie draudžia-
mos zonos (,,zapretka”) ir staigiai
permetė per tvorą. Tą vėlyvą vakarą
kaip tik siautė pūga (,,purga”), per
kurią net bokštelių (,,vyškų”) nesi-
matė. Todėl ir sargybiniai negalėjo
pastebėti, kaip kažkas kažkokį ryšulį
sviedžia per tvorą. Už spygliuotos
tvoros ten iškart buvo status skardis,
todėl permestas ,,ritinėlis” nuriedėjo
pas kitus, toli, toli, į apačią.

Tą naktį aš sunkiai užmigau.
Man buvo neramu, kad ,,blatnieji”

manimi, kaip nereikalingu jų ,,teis-
mo” liudininku vieną gražią dieną
nesugalvotų atsikratyti. Kai apie tai
vėliau pasiguodžiau Baliutavičiui, šis
mane nuramino:

– Leonai, jie mane įspėjo, kad
tave kviesis. Tu nepergyvenk. Aš jau
ne vieną tokį teismą mačiau... Nieko,
ir tu priprasi...

Kitą rytą skaičiuojant kalinius
enkavėdistams vieno pristigo. Tada,
dar nežinodami, kurio konkrečiai
nėra, jie atsainiai paklausė ,,blat-
nųjų”:

– Kur vienas pradingo?
– Jis pas Dievulį su dūmais

išėjo... – pusiau juokais, pusiau rimtai
atsakė kažkas iš vagių.

– Pas Dievulį, tai pas Dievulį... –
abejingai pakartojo čekistas, apsisu-
ko ir išėjo iš barako.

Po kurio laiko tik dėl įprasto for-
malumo čekistai iš barako po vieną
išsikvietė kelis ,,urkas” tardymui.
Bet jie, kaip ir visiems reikėjo tikėtis,
atsakinėjo vienodai: ,,Nieko nema-
čiau. Nieko nežinau. Nieko negirdė-
jau.” Enkavėdistams nieko kito ne-
liko, kaip nurašyti ,,kažkur” pradin-
gusį kalinį. Negalėjo jie tai įforminti
kaip pabėgimo. Gal nurašė kaip mi-
rusį nuo ligos ar panašiai.

Jeigu atsitiktinai būtų iškvietę ir
mane, aš jiems būčiau pasakęs lygiai
tą patį: ,,Aš miegojau ir nieko negir-
dėjau.” Labai norėčiau, kad tai būtų
buvusi tikra tiesa, nes niekam nelin-
kėčiau net susapnuoti tokių košma-
riškų sapnų.

2. Vostočnyj

Apie metus laiko išdirbus šachto-
je, vieną vasaros dieną Baliutavičius
pasišaukė mane iš kasyklos ir pa-
klausė, ar aš norėčiau važiuoti žvejoti
prie Ledinuotojo vandenyno. Iš karto
pamaniau, kad jis juokauja. Be to, aš
net nežinojau, kad šis vandenynas
yra visai netoli, viename Čiukotkos
pusiasalio krašte. Iki jo nėra nei 100
kilometrų. Baliutavičiui lagerio virši-
ninkas buvo įsakęs sudaryti žvejų
brigados sąrašą, į kurį aš jau buvau
įrašytas.

– Bet aš ne žvejys... – mėginau
pagrįsti savo abejones.

– Jeigu lagerio viršininkas pak-
laus, ar esi žvejojęs, sakyk ,,Taip”.
Tik nesakyk, kad su meškere! Ne-
bijok. Jei ir nesi žvejojęs, tai greitai
išmoksi, nes su tavimi važiuos dar
penki kaliniai. Du jų – tikri žvejai,
žvejoję Kaspijos jūroje, – įtikinėjo
Baliutavičius. – Būsi šios brigados
brigadininku! Sugautas žuvis turė-
site priduoti ekspeditoriui, kuris iš
lagerio vėliau atvažiuos jų paimti.

Aš, žinoma, sutikau su šiomis
naujomis pareigomis ir džiaugiausi,
kad galėsiu ištrūkti iš kasyklos.

Žvejybai pasiruošėme rimtai. Ant
vilkiko platformos pakrovėme ketu-
rių irklų luotą – barkasą, vinčą, kariš-
ką palapinę, keletą tuščių statinių,
apie 70 metrų tinklą – bradinį, sauso
maisto davinį vienai savaitei, ,,pri-
musą” bei žibalo, metalinę statinę –
krosnį, anglių, virtuvinių įrankių bei
kitų būtinų reikmenų. Kiekvienas
gavome specialius leidimus judėti iš
lagerio ,,Severnyj” link lagerio ,,Vos-
točnyj” (,,Rytų”), susėdome į sunk-
vežimio kėbulą ir atsisveikinę išva-
žiavome.                     Bus daugiau.

Lietuviai šventė Vasario 16-ąją
Vasario 13 d., šeštadienį, Lietu-

vių katalikų centre – ,,Židinyje” įvyko
iškilmingas Didžiosios Britanijos
lietuvių katalikų bendrijos suruoštas
Vasario 16-osios paminėjimas. Iškil-
mėse dalyvavo Lietuvos ambasado-
rius Jungtinėje Karalystėje dr. Oska-
ras Jusys, jo pavaduotojas Petras
Anusas, aplinkinių universitetų dės-
tytojai ir studentai, gydytojai ir vers-
lo žmonės, vietos lietuviai.

Šv. Mišias už Lietuvą ir lietuvius
pasaulyje aukojo Londono lietuvių
klebonas kun. Petras Tverijonas.
Giedojo University of Nottingham
lietuviai studentai.

Sveikinimo žodį tarė LR amba-
sadorius Jusys (buvęs pirmasis Lie-
tuvos ambasadorius Jungtinėse Tau-
tose New York, vėliau Lietuvos amba-
sadorius Europos Bendrijoje Briuse-
lyje), savo kalboje pabrėžęs Tėvynės
meilės svarbą ir valstybės tęstinumo
reikšmę, atkuriant nepriklausomybę,
skausmingą, skaudžią okupacijos
priespaudos patirtį.

Dr. Darius Furmonavičius, Di-
džiosios Britanijos lietuvių katalikų
bendrijos sekretorius, pabrėžė lietu-
vių bendruomenių pasaulyje veiklos
svarbą Lietuvos valstybės tęstinumo
byloje, teigdamas, kad, nepaisant
NATO ir ES narystės, tarptautinė
padėtis yra sudėtinga ir lietuviams
reikia būti susitelkusiems ir vienin-
giems.

Paulina Marcinkevičiūtė, Uni-
versity of Nottingham lietuvių stu-
dentų asociacijos prezidentė, džiau-
gėsi, kad arti šimto lietuvių studentų
studijuoja Nottingham universite-
tuose. Jie jungiasi į lietuvišką veiklą,
rengia vasario 16-osios minėjimus ir
daugelį kitų renginių, pristatančių
Lietuvą ir lietuvišką kultūrą angliš-
kai visuomenei.

Pabaigai sugiedotas Tautos him-
nas.

Minėjime dalyvavusieji ,,Židinio”
svetainėje galėjo pabendrauti.

Dr. Darius Furmonavičius

LR ambasadorius Oskaras Jusys.

Dainuoja jaunimas.
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Apdovanojimai nėra
pagrindinė priežastis, 

kodėl esi scenoje
Šiandien pristatome skaityto-

jams jauną Lietuvos Nacio nalinio
operos ir baleto teatro (LNOBT) šo kė -
ją Martyną Rimeikį, kuris vasario
20 d. dalyvaus Lietuvių meistrų kon-
certe Jaunimo centre Čikagoje. Jis –
Eglės Špokaitės partneris, kartu su
Egle šo ka truputį daugiau nei metai.
Lie tuvoje jis žinomas ir kaip An dže -
likos Cholinos teatro šokėjas, at li kęs
ne vieną įdomų vaidmenį.

– Sukūręs keletą pagrindinių
vaidmenų kituose Lietuvos šokio
teatrų – ACH, „Vilniaus baleto” –
scenose pasirinkote LNOBT? Kas
nulėmė Jūsų pasirinkimą?

– Jau mokindamiesi Vilniaus
baleto mokykloje žinojome, kad mūsų
ateities profesinis kelias tęsis Lie-
tuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro (LNOBT) baleto trupėje. Tai
vienintelė Lie tuvoje profesionali
trupė su plačiu repertuaru, įvairaus
stiliaus  pastatymais – nuo klasikinių
iki šiuolaikinių baletų. 

Šokėjui yra labai svarbu naujos
patirtys, kūrybinis darbas, todėl visa-
da džiaugiuosi gavęs pakvietimų
dalyvauti kitų šokio teatrų pastaty-
muose.

– Tas kas domisi šokio menu
Jus mena kaip nuolatinį choreo-
grafės Andželikos Cholinos spek-
taklių šokėją. Jūs – tango šokėją,
aistringąjį Chosė spektaklyje
,,Car men” su malonumu galima
žiūrėti ne kartą. Kokia patirtis
bu vo įgyta dirbant su A. Cho li -
na?

– Su A. Cholinos šokio teatru
draugauju jau beveik 10 metų. Pirmą
kartą buvau pakviestas būdamas dar
visai jaunas artistas, tik pradėjęs
dirbti Operos ir baleto teatre. Glau-
dus kūrybinis ryšys tarp atlikėjo ir
choreografo, naujų charakterių kūri-
mas, bandras darbas su dramos akto-
riais visa tai buvo ir yra naujos ir
įdomios  patirtys.

– Sutikite – berniukas – bale-
to šokėjas – nekasdieninis reiš-
ki nys. Kada ir kaip Martynas
Rimeikis  įsisuko į šokio ratą?

– Pirmieji žingsniai balete buvo
sunkūs. Baleto mokykloje pradėjau
mokytis pavėlavęs metais, reikėjo pa -
sivyti jau pažengusius į priekį klasės

draugus. Tai buvo savotiškas azartas,
kurio vedamas atėjau į šokio pasaulį
ir kuris  man  tapo artimas ir savas.

– Ar nebūdavo skaudu, kad,
užuot spardžius kamuolį su ber-
niūkščiais kieme, turite sukti
šokio sukinius?

– Mokantis baleto mokykloje ne -
belikdavo laiko žiūrėti kas vyksta
kie me. Šokio pamokos ir mokslai tęs-
davosi visą dieną, tačiau tai nesu -
trukdydavo daryti tai, ko norisi ber -
niukams – žaisti krepšinį, pabėgti iš
pamokų...

– Atrodo, sėkmingai veržia-
tės į pirmaujančių šokėjų gretas.
Teikiant 2007-ųjų ,,Operos Švy-
turius” buvote tituluotas tų me -
tų ,,Baleto vilties” titulu, tais
pačiais metais Jums įteiktas
Kon s tantino Stašio pri zas. Ar
lai mėjimai įpareigoja? O gal
Jums jie visiškai nesvarbūs?

– Kiekvienas laimėjimas ir įpa-
reigoja, ir suteikia pasitikėjimo savi-
mi, ir džiugina. 

Tačiau tai nėra pagrindinė prie -
žastis, kodėl esi scenoje.

– Kokius vaidmenis Jums la-
biausiai patinka kurti? 

– Man įdomūs vaidmenys tie, ku -
rie neapsiriboja vien techniniu ju -
desių atlikimu. Kuriant vaidmenį iš
savęs pareikalauji ne vien fizinių pas-
tangų. Žvilgsnis į herojaus vidinį
pasaulį yra ne mažiau įdomus.

– Eglės Špokaitės partneris
esate neseniai. Ar sunku buvo
pradėti šokti su primabalerina?
Kaip Jūs ,,atradote” vienas kitą?

– Mus suvedė netikėtas pasiūly-
mas dalyvauti J. Smorygino kūrybos
vakare. Jau repeticijų metu pajutau
bendrumo jausmą, kuris ypatingai
svarbus šokant duete.  Specialiai tam
vakarui pastatytas duetas mums
buvo bendros kūrybos pradžia.  

– Dalyvaujate daugybėje pro-
jektų. Kuo Jums jie įdomūs?
Turite savo repertuarą LNOBT,
šoktumėte ramiai – nei važinė -
jimų, nei gyvenimų viešbučiuose,
nei pasirodymų mažose salėse.
Kam tas vargas?

– Dalintis kūryba yra visada
labai smagu ir svarbu. Ir nėra didelio
skirtumo ar tai vyksta didelės šalies
didžiojoje scenoje, ar mažo miestelio
kultūros namuose.

– O ką Martynas Rimeikis
veikia kai nešoka? Gal turi kokį
ypatingą pomėgį?

– Laisvo laiko vis mažiau, todėl
labai vertingos minutės kai gali iš -
trūkti iš miesto, pasigėrėti gamta,
pažvejoti, pabūti vienas.

– Baleto šokėjo darbas ne tik
sunkus. Gana anksti baigiasi jo
profesinė veikla. Ar galvojate, ką
veiksite, kai nebešoksite?

– Apie tai konkrečiai dar ne -
galvoju, bet greičiausiai tai bus susiję
su dabartine mano veikla.

– Ačiū už pokalbį ir iki susi-
tikimo koncerte.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Pasirodė naujas ,,2010 metų
muzikos kalendorius”

EDVARDAS ŠULAITIS

Iš Vilniaus atkeliavo gana didelis
leidinys (176 psl.)  „2010 metų mu zi -
kos kalendorius”. Tai jau 20-asis pa -
našaus pobūdžio (anksčiau jis būdavo
žymiai plo nesnis ir turėdavo mažiau
iliustracijų) leidinys, kurį kasmet pa -
ruošia darbštusis muzi kologas Vac lo -
vas Juodpusis. Šį vyrą pernai galėjo
matyti bei su juo susipažinti ir Čika-
gos lietuviai, kai jis dalyvavo Jau ni -
mo centre vykusiame Lietuvių Ope -
ros renginyje, kur jis skaitė paskaitą
apie šį kolektyvą (šis susitikimas ka -
lendoriuje pažymimas tri mis nuo-
traukomis). 

Prasmingi įžangos žodžiai

Leidinio pradžioje jo sudarytojas
V. Juodpusis į skaitytojus kreipiasi to -
kiais žodžiais: „Jūsų rankose jau 20-
asis muzikos kalendorius, kasmeti-
nis, mano pastangomis parengiamas
ir išleidžiamas nuo Lietuvos neprik-
lausomybės atkūrimo. Abu dešimt-
mečius kiekvienas kalendorius ne tik
žvelgė į pasaulį, bet, svarbiausia, tik s -
lino Lietuvos kompozitorių ir atli kė jų
gyvenimo, muzikos kūrinių atlikimo
datas. Niekada nebuvo nubraukti
išeivijos muzikai, priešingai, buvo
ryškinami jų nuopelnai, kurie visus
po kario dešimtmečius buvo nutylimi
arba žeminami, tarsi jų nebūtų buvę. 

Tikiuosi, kad kiekvienas, kas į
rankas paims šį leidinį, galės atgai -
vinti Lietuvos muzikinio gyvenimo
įvairiausius vingius, kurie puošia ir
turtina mūsų šalies muzikinę kultū-
rą.” 

V. Juodpusis savo žodyje taip pat
dėkoja rėmėjams: Lietuvos Respubli -
kos kultūros ministerijai, Vilniaus
mies to savivaldybei ir Lietuvos muzi -
kų rėmimo fondui. 

Išeivijos muzikinio gyvenimo
atstovų leidinyje netrūksta

Mažai kas žino, kad sausio 1 d.
New York (JAV) gimęs kunigas Jonas
Pakalniškis (miręs 2000 m. birželio
26 d. Long Island) būtų šventęs savo
95-ąjį gimtadienį, o savo 75-ąjį gim ta -
dienį minėtų Nijolė Stadalni kaitė-
Ulė nienė, mirusi 1997 m. Dix Hill se
(JAV). Negirdėtas yra sausio 1 d.
prieš 30 m. Los Angeles, CA mirusio
vargonininko ir chorvedžio Aniceto
Šlapelio (gimęs Kupiškio valsčiuje

1887 m. sausio 6 d.) vardas.
Gana ilgas rašinys skirtas 2009

m. vasario 9 d. Vilniuje mirusiam
poe tui Kaziui Bradūnui (jo gimtadie-
nis vasario 11 d.). Į leidinį jis pateko
todėl, kad pagal poeto libretus kom-
pozitorius Darius Lapinskas sukūrė
operas „Maras” (1967 m.), „Armada”
(1979 m.) ir „Dux Magnus”. Taip pat
išvardyti ir kiti šio poeto darbai, susi-
laukę muzikų susidomėjimo. 

Versdami šio stamboko kalendo-
riaus puslapius užtinkame du pusla -
pius apimantį rašinį apie solistę Sla -
vą Žiemelytę, kurios mirties meti nės
bus rugsėjo 6 d. (ji gimė Skuodo ap -
skrityje 1924 m. spalio 1 d.). 

Šį kartą paminėjome tik žiups ne -
lį vardų ir pavardžių iš čia apta riamo
kalendoriaus. 

Pabaigai – ištrauka iš leidinio
metrikos: „Kalendoriuje pateikiamos
Lietuvos, lietuvių išeivijos ir kitų ša -
lių muzikos veikėjų – kompozitorių,
at likėjų, pedagogų – gyvenimo, taip
pat muzikos kūrinių atlikimo sukak-
tys 2010 metais. Kai kurios asmeny-
bės ar muzikos įvykiai palydimi
trum pais komentarais. Taip pat
spausdinami straipsniai apie lietu-
vius muzikus, praėjusiais metais iš -
ėjusius Amžinybėn...”

Šio kalendoriaus dailininkai –
Da lia ir Romas Duboniai, spausdino
UAB „Logotipas”. Sudarytoją, leidėją
V. Juodpusį galima rasti adresu: A.
Goštauto gatvė 4-3, Vilnius, LT-
01106, Lithuania. 

Kalendoriaus su da rytojas ir lei-
dėjas laukia žinų bei ko mentarų, nes,
kaip matyt, jis ties dvidešimtuoju lei-
diniu nežada sustoti.

Vaclovas Juodpusis ir vakaro, skirto Lietuvių Operai Čikagoje, organizatorė ir
vedėja Nijolė Penikaitė Jaunimo centre.         Laimos Apanavičienės nuotr.

Martynas Rimeikis.                    
Nuotr. iš asmeninio archyvo 

nuotraukos
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Atkelta iš 2 psl.

Trumpai apie naujus narius

Povilas Manomaitis – meninin-
kas (dramos ir oratorinio meno studi-
jos), aktyvus lietuviškų renginių da-
lyvis bei rėmėjas, 5 metus Lake
Worth muziejaus lietuvių skyriaus
narys; gimė, augo, dirbo, gyveno ir
tebegyvena Amerikoje.

Arvydas  Bubulis – verslo vady-
bininkas, Lietuvių švietimo ir kul-
tūros centro valdybos narys, sporto ir
jaunimo renginių organizatorius,
krepšinio komandos „Stumbras”
vadybininkas; Amerikoje – 10 metų.

Jolita Dromantaitė – inžinierė,
Lietuvių švietimo ir kultūros centro
valdybos narė, JAV LB Tarybos narė,
5 metus dirbo BALF’o organizacijoje,
„Dainelės” ansamblio narė; Ame-
rikoje – 8 metai.

Regina Greičiuvienė – žurnalistė,
Florida Paatlančio „Lietuvių biulete-
nio” redaktorė, „Dainelės” ansamblio
narė; Amerikoje – 5 metai.

Antanas Greičius – inžinierius,
ruošiamų Bendruomenės renginių
talkininkas ir fotografas; Amerikoje –
5 metai.

Regina Lagūnienė – inžinierė,
valdyboje jau trečia kadencija, 5
metus dirbo BALF’o organizacijoje,
„Dainos” choro, o vėliau – „Dainelės”
ansamblio narė; Amerikoje – 10
metų.

Ramutė Žibienė – buhalterė,
dirba valdyboje trečia kadencija;
Amerikoje – daugiau nei 60 metų.

Susirinkimo pirmininkė padėko-
jo visiems dalyvavusiems, o Vl. Ba-
rius – praėjusios kadencijos valdybos
nariams už jų darbą ir pakvietė visus
sugiedoti „Lietuva brangi”.

* * *
Po apylinkės narių susirinkimo,

visi buvo pakviesti pažiūrėti lietu-
viško filmo „Duburys”. Smagu, kad į
filmo peržiūrą atvyko svečių ir iš kitų
Florida apylinkių.

Susirinkusieji buvo supažindinti
su pačiu filmo kūrėju ir režisieriumi
Gyčiu Lukšu, kuris su malonumu
pristatė filmą.

Po filmo kalbėjomės ir su nieka-
da negyvenusiais Lietuvoje. Ir jiems
filmas buvo įdomus, tuo labiau kad jis
buvo lietuvių kalba su angliškais sub-
titrais. Galime pasidžiaugti, jog atsi-
rado ir filmo rėmėjų: ,,Building Doc-
tors Service Inc.”, ,,Residential Coo-
ling & Heating” ir ,,Florida Auto Sa-
les and Service”.

* * *
Sausio 10-ąją dieną įvyko Palm

Beach apylinkės naujai išrinktos val-
dybos narių pirmasis posėdis. Posė-
džio pirmininkė, valdybos narė Re-
gina Lagūnienė pakvietė norinčius
užimti valdybos pirmininko pareigas
siūlyti savo kandidatūras. Maloniai
šypsodamasis savo kandidatūrą iškė-
lė Povilas Manomaitis. Balsų daugu-
ma jis ir tapo apylinkės pirmininku.
Vicepirmininke buvo pasiūlyta ir,
vienbalsiai pritarus valdybos na-
riams, ja tapo R. Greičiuvienė. Kiti
valdybos nariai pareigomis pasi-
skirstė taip:

Antanas P. Greičius – valdybos
sekretorius;

Ramutė  Žibienė – iždininkė (šias
pareigas ji užėmė ir senojoje valdybo-
je bei telefonu davė sutikimą jas eiti
ir toliau);

Arvydas Bubulis – valdybos na-
rys (jaunimo ir sporto reikalai);

Jolita Dromantaitė – valdybos
narė (kultūros ir švietimo reikalai);

Regina Lagūnienė – valdybos na-
rė (socialiniai reikalai).

„Lietuvių biuletenis”
2010 m. sausis

Bendruomenės vardu Rimgailė Zotovienė dėkojo Gyčiui Lukšui.

PALM BEACH, FL

Paskutiniai praėjusių metų akordai

Į valdybos narius išrinkti (nuotraukoje iš kairės į dešinę): Povilas Manomaitis,
Arvydas Bubulis, Jolita Dromantaitė, viduryje – buvęs pirmininkas – Vladas
Barius, Regina  Greičiuvienė, Antanas Greičius, Regina Lagūnienė ir Ramutė
Žibienė (susirinkime nedalyvavo).

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Dail. VYTAUTAS IGNAS

Su giliu liūdesiu prisimenu, kad 2009 m. vasario 18 d. staigiai ir
netikėtai baigėsi Vytauto žemiškoji kelionė. Palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinėse.

Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems už gausias šv. Mišias,
užuojautas ir laiškus.

Dėkinga, žmona Birutė Ignienė

A † A
Dr. RIMGAUDAS NEMICKAS

Žymus gydytojas kardiologas, profesorius, mirė Čikagoje
2010 m. vasario 13 d.

Gimė Lietuvoje, 1938 m. Kaune, a. a. Romualdo ir a. a.
Elenos (Saulytės) Nemickų šeimoje.

Giliai nuliūdę liko: žmona Joan (McLee); sūnus dr. Rimas,
anūkai Kaitlyn, Rimas ir Max; duktė Kristina su vyru James
Tomlinson, anūkai Henry, Elena ir Charlie; sūnus dr. Tomas su
žmona dr. Elizabeth, anūkai Keighley, Meg ir Jack; sūnus Niko-
las; brolis dr. Vidas su žmona Maryte ir šeima; sesuo Dalia Mar-
tinkienė (a. a. Vytas) ir dukra; daug giminių, artimųjų, kolegų
Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Rimgaudas bus pašarvotas penktadienį, vasario 19 d.
nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Drake &  Son  Funeral Home, 5303
N. Western  Ave., Chicago, IL (tel. 773-561-6874).

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 20 d.
10 val. ryto Holy Name Cathedral, 735 N.  State St., Chicago, IL.
Laidotuvės bus privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti: Jesuit  Fathers – Baltic Project,
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr. RIMGAUDUI NEMICKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai JOAN,
vaikams RIMUI, KRISTINAI, TOMUI ir NIKOLUI su
šeimomis, broliui dr. VIDUI ir seseriai DALIAI MAR-
TINKIENEI su šeimomis.

Gintauto Nemicko ir
Kulbokų šeimos

PADĖKA
A † A

Dr. VLADAS VAITKUS

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems giminėms, draugams,
pažįstamiems ir kolegoms, pareiškusiems mums užuojautą
žodžiu ar raštu, už šv. Mišias ir visiems aukojusiems Marijos
Nekalto Prasidėjimo seselėms, mirus mūsų brangiam Vyrui,
Tėvui, Seneliui ir Uošviui, dr. Vladui Vaitkui.

Pajutome jo paliktą gilų įspaudą ne tik tarp lietuvių, bet ir
tarp amerikiečių bei jo profesinėje visuomenėje.

Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo seselėms, kun. Arvydui Žygui ir muzikei Ritai
Kliorienei už paslaugas per laidotuves.

Liekame su gilia padėka visiems, atsiliepusiems į a. a. Vlado
mirtį.

Mirusiam prašome Aukščiausio dangiškos ramybės.

Našlė Ona Vaitkienė, vaikai Onilė, Linas, Paulius su
šeimomis
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�JAV LB Lemonto apylinkė kar -
tu su Pasaulio lietuvių centru (PLC),
dalyvaujant LR generaliniam kon-
sulatui vasario 21 d., sekmadienį,
kviečia į Lietuvos Neprik lauso  mybės
paskelbimo minėjimą, PLC Fondo
salėje. Pagrindinis kalbėtojas – prof.
dr. Al girdas Avižienis. Meninę prog -
ramą atliks Lietuvių Operos choras ir
solistė Nida Grigalavičiūtė. Progra -
mą ves Dalia Sokienė. Visus pa sitiks
pučiamųjų instrumentų an sam blis
,,Gintaras”. 

�Dvasinis susikaupimas vyks
vasario 27 d., šeš tadienį, 9 val. r. Atei -
tininkų namuose, 1380 Castlewood
Dr., Lemont, IL. Vedėjas – kun. Gin -
taras Jonikas. Rengia Akademinis
skautų sąjūdis ir Ateitininkų namų
valdyba. Registruotis prašome pas
Vi dą Maleiškienę tel.: 630-257-8087
arba el. paštu:

vidajonas@sbcglobal.net

�Monsinjoras Alfonsas Svarins -
kas, politinis kalinys, Sibiro trem ti -
nys, dabartinis Lietuvos partizanų
kapelionas lankysis Čikagoje. Susiti -
kimas su gerbiamu svečiu vyks š. m.
vasario 28 d. 2 val. p. p. Jaunimo cen-
tre. Kviečia ,,Draugas”. 

�Pasaulio lietuvių centras  kvie -
čia į koncertą ,,Šviesyn ir šviesyn”,
skirtą paremti Jaunimo rūmų scenos
apšvietimo projektą. Koncertas vyks
sekmadienį, vasario 28 d., 1 val. p. p.
Programą atliks:  vaikų choras ,,Vy -
tu rys”, Čikagos jaunimo choras, an -
samblis ,,Dainava”, tautinių šokių
gru pės ,,Grandis”, Lie tuvos Vyčiai ir
,,Spindulys”, dainų ir šokio teatras
,,Pa saka” ir vaikų estrados studija
,,Tu ir Aš”. Įėjimas – 10 dol. Daugiau
informacijos tel.: 630-257-8787 (PLC
administracija).

�Gavėnios vakarai Palaimintojo
J. Matulaičio misijoje vyks penktadie-
niais, kovo 12, 19 ir 26 dienomis 7
val. v. 

�JAV lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) suvažiavimas įvyks kovo 12–14
dienomis Či kagoje. ,,Li thua nian Youth
As sociation” vardu užsakytas viešbu -
tis ,,Willow brook Holiday Inn.”. Kai -
nos – 89–99 dol. Kambarius galite už -
si sakyti pa skambinę tel.: 630-335-

6400 arba  tel.: 800-972-2494.  Suva -
žia vi mo re gistracijos mokestis 30 dol.
Apie da ly vavimą prašome pranešti el.
pašto adresu:

javljsvaldyba@gmail.com 

��Ateitininkų Šalpos fondo me-
tinis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose.
Pradžia 4 val. p. p. Vaka  rienė 6 val. v.
Vietas vakarienei  pra  šo me užsi -
sakyti tel.: 708-246-0049.

�Marquette Park apylinkėje
kovo 14 d. 12:30 val. p. p.  Švč. Mer -
gelės Ma rijos Gimimo parapijos salė-
je (6812  S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL) vyks Lietuvos Neprik lausiomybės
minėjimas. Pagrindinė kalbėtoja –
Danutė Bindokienė.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius kviečia slidinėjimo mėgėjus į
Alpine Valley,  kovo 7 d., sekmadienį.
Jei nesusitiksime trasoje, pasima ty -
sime 1 val. p. p. pirmo aukšto kavinė-
je Alpine Valley Resort, W2501 Coun -
try Rd., Outry Rd. D, Elkhorn, WI
53121. Tel.: 800-227-9395 arba 262-
642-7374. Keltai veikia nuo 10 val. r.
iki  5:30 val. p. p. Daugiau informaci-
jos tel.: 773-450-4180 arba tinkla -
lapyje: www.alpinevalleyresort.com. 

�Šiaurės Vakarų Indiana lietu-
vių organizacijos ir Lietuvos Vyčių
kuopa Nr. 82 rengia Vasario 16-osios
minėjimą š. m. vasario 28 d. 1 val. p.
p. American Legion Post 430 salėje,
7430 Broadway, Merrillville, IN.
Norintys dalyvauti prašome pranešti
iki vasario 25 d.. Joanai Rudzevičiū -
tei tel.: 219-884-2220, Birutei Vilu -
tienei tel.: 219-322-4533 arba Loretai
Vician tel.: 219-614-2498. Maloniai
kvie čiame visus dalyvauti.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

IŠ ARTI IR TOLI...

SU ŠIMTINE Į ANTRĄSU ŠIMTINE Į ANTRĄ
,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!,,DRAUGO” ŠIMTMETĮ!

Aukokime Draugo fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių
ir kt. – progomis. Įamžinkime savo artimuo-
sius DRAUGO  FONDE.

,,Draugas” išaugino mūsų organizacijas, mokyklas, fondus.
,,Draugas” informuoja apie mūsų Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose.
DF aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas

Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Praėjusį sekmadienį, vasario 14 d., per 450 žmonių pasirašė prašymą pratęsti
klebono Antano Markaus kadenciją dar šešeriems metams Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Prašymas su parašais bus nusiųstas
kardinolui Francis Eugene George, OMI, o jo kopija – vyskupui Gus tavo Gar-
cia-Siller.                                                                        Joe Kulys nuotr.

Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus darbo vizito JAV proga Lietuvos
ambasada Washington, DC 2010 m. vasario 4 d. surengė priėmimą, kuriame
dalyvavo daug įtakingų politikos, verslo, kultūros atstovų ir svečių. Priėmime
dalyvavo ir Lietuvos Respublikos garbės konsulai Jungtinėse Valstijose.

Nuotraukoje: Stanley Balzekas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas
Palm Beach, FL, Emanuelis Zingeris, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas bei Tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės pirmininkas ir Andrius Ku-
bilius, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nuotr.

Zofijos Babickienės ir Aušrinės
Bareikytės-Čižikienės ,,Lithuanian
Language Picture Dictionary. Lietu -
vių kalbos paveikslėlių žodynas”
skirtas norintiems mokytis lietuviš -
kai – pra de dan tiems ir tiems, kurie
anksčiau yra truputį mokęsi ir no -
rėtų tobulinti lie tuvių kalbos žinias.
Paveikslėliai padės išvengti sunku -
mų, aiškinant daugelį žodžių bei jų
reikšmių. Žo dyno tikslas yra padėti
susidaryti be simokančiajam lietuvių
kalbos leksikos pagrindus. 

Jį sudaro daugiau nei 2,050 lek-
sinių vienetų, išdėstytų atski romis
teminėmis grupėmis. Žodžiai susis-
teminti pagal kalbos dalis, jie atrink-
ti atsižvelgiant į vartojimo dažnumą
ir remiantis užsieniečių mokymo
praktika.

Žodynu gali naudotis ir įvairaus
amžiaus vaikai, ir saugusieji. 

Žodyno kaina — 24 dol. Leidinį
galima įsigyti paštu, pri dedant 10,25
proc. mokestį, užsi sakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kai na – 5 dol. Per -

siun čiant daugiau kny gų, už kiek vie -
ną papildomai siunčia mą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per -
kant pra šome paskambinti admi -
nistracijai tel.: 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Lithuanian Language Picture Dictionary. 
Lietu vių kalbos paveikslėlių žodynas”

JAV Lietuvių Bendruomenės Vi durio Vakarų apygardos valdyba ruo  šia
keturių dienų išvyką autobu su į IX Dainų šventę, Toronte.  Pla  nuo ja  -
me išvykti iš Čikagos penktadienį, liepos 2 d. Šeštadienį numa toma apžval-
ginė ekskursija po To ron to miestą. Sekmadienį,  liepos 4 d., visi dalyvausime
Dainų šventėje. Grįžtame į Čikagą pirmadienį, liepos 5 d. 

Priim kime torontiečių kvietimą ,,Gyventi dai na” ir  dalyvaukime šioje iš-
kilioje tautinėje šventėje. Išsamesnę infor ma ciją galite gauti paskambinę Ire -
nai Vilimienei tel.: 708-974-0591 ar ba parašę el. pašto adresu: zvilimas@
att.net


