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Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis susitiko su  
Lietuvoje viešinčia JAV kon-
greso narių delegacija ir aptarė 
JAV ir Lietuvos tarpusavio 
santykių aktualijas bei iššūkius 
regiono saugumo situacijai.

Premjeras pabrėžė, kad 
strateginės partnerystės ryšiai 
su JAV – Lietuvos užsienio 
politikos prioritetas, pasi-
džiaugė intensyvia dvišale 
santykių darbotvarke, padė-
kojo JAV už nuolatinę paramą 
ir strateginę partnerystę.

„Jungtinių Valstijų lyde-
rystė išlieka esmine sąlyga 
išlaikant po Antrojo pasau-
linio karo sukurtą pasaulinę 
tvarką, teisės normų pagalba 
užtikrinančią taiką ir gerovę. 
Noriu pabrėžti transatlantinės 
vienybės svarbą. Negalime 
net leisti suabejoti, kad NATO 
yra tvirtas ir patikimas al-
jansas. Mes juk žinome, su 
kuo turime reikalą, ir bet 
kokios vidinės abejonės būtų 
išnaudotos. Mes NATO soli-
darumu neabejojame”, - sakė 
S.Skvernelis.

Per susitikimą didelis dė-
mesys buvo skirtas saugu-
mo situacijai regione. Pasak 
Vyriausybės vadovo, saugu-
mas išlieka vienas svarbiausių 
Lietuvos prioritetų, todėl išlai-

STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS RYŠIAI SU JAV – LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS PRIORITETAS

dos šalies gynybai šiais metais 
pasieks 2 proc. BVP. Lietuvai 
siekiant nuolatinio JAV pajėgų 
dislokavimo mūsų regione, pa-
dėkota už esminę JAV paramą 
vystant gynybinius pajėgumus 
regione.

Taip pat buvo aptarti ben-
dri saugumo ir gynybos pro-

jektai bei parama Ukrainos 
bei Sakarvelo euroatlantinei 
krypčiai.

Ekonomikos srityje Prem-
jeras užtikrino, kad Lietuva 
yra saugi erdvė JAV verslui, 
pabrėžė JAV reikšmę tiekiant 
suskystintas gamtines dujas 
Europos rinkai ir Lietuvą pa-

teikė kaip sėkmės pavyzdį – 
esame vieni pirmųjų Europoje 
pradėję importuoti amerikie-
tiškas suskystintas dujas per 
Klaipėdos terminalą ir to gali 
pasimokyti visa ES.

Lietuva yra toliau pasi-
rengusi stiprinti bendradar-
biavimą su JAV gynybos ir 

saugumo, energetinio sau-
gumo, verslo ir prekybos, 
mokslinių tyrimų ir jaunimo 
mainų kryptimis.

Kongreso nariai padė-
kojo Lietuvai už jos indėlį 
į tarptautines operacijas bei 
lyderystę laikantis NATO 
įsipareigojimų.               LRV

JAV kongreso narių delegacija Lietuvos Vyriausybėje su Premjeru Saulium Skverneliu.                                                                         LRV

Pentagonas pasirašė dau-
giau nei 307 milijonų JAV do-
lerių vertės kontraktą dėl prieš-
tankinių sistemų „Javelin” 
gamybos pardavimui į užsienį.

Arizonoje gaminami gin-
klai bus tiekiami Lietuvai, 
Ukrainai, Estijai, Australijai, 
Turkijai ir Taivanui.

„Sudaryta 307 535 950 do-
lerių vertės Karinės įrangos par-
davimo užsieniui (Australijai, 
Estijai, Lietuvai, Turkijai, 
Taivanui ir Ukrainai) sutartis 
su Tusone, Arizonos valsti-
joje įsikūrusia bendra įmone 

Estijos saugumo polici-
ja žmonėms, naudojantiems 
„Yandex. Taxi” programėlę, 
pataria turėti omenyje, kad 
duomenys gali būti perduoda-
mi į Rusijos serverius, skelbia 
Estijos žiniasklaida.

„Rusijos serveriai, į ku-
riuos eina informacija, nevei-
kia pagal Europos Sąjungos 
teisę, todėl duomenų apsau-
gos reglamentas ten nega-
lioja”, – „Postimees” sakė 
policijos atstovas Andresas 
Kaharas.

15min „Yandex. Taxi” 
atstovas yra tvirtinęs, kad 
bendrovės serveriai  yra 
Helsinkyje. Ten laikomiems 
duomenims yra taikomas re-
glamentas ir jie negali būti 
be apribojimų perduoti tre-
čiosioms šalims. Estijoje 
„Yandex. Taxi” veiklą pradėjo 
kiek anksčiau nei Lietuvoje – 
šių metų gegužę.

Lietuvos kibernetinio sau-
gumo centras rekomendavo 
nesinaudoti „Yandex. Taxi” 
programėle argumentuoda-
mas, kad programėlė reikalau-

NERIMAS DĖL „YANDEX. TAXI” 
LIETUVOJE SUKĖLĖ BANGAS  

IR ESTIJOJE
ja prieigos prie didelio kiekio 
jautrių duomenų. Vėliau savo 
nerimą išreiškė ir premjeras 
Saulius Skvernelis, raginda-
mas nesinaudoti paslauga.

Parlamentaras Audronius 
Ažubalis praėjusią savaitę 
kreipėsi į Valstybės saugumo 
departamentą (VSD), prašy-
damas įvertinti įmonės poten-
cialią grėsmę nacionaliniam 
saugumui. Jis interviu davė ir 
Suomijos leidiniui rus.err.ee, 
sakydamas, kad patikrinimą 
turėtų atlikti ir institucijos 
Estijoje bei Latvijoje.

Talino tarptautinio gynybos 
ir saugumo centro ekspertas 
Dmitrijus Teperikas mano, 
kad A. Ažubalio prašymas 
yra pagrįstas, nes ši paslauga 
yra susijusi su Rusijos speci-
aliosiomis tarnybomis. 2011 
metais „Yandex” pripažino, 
kad perdavė FSB informaciją 
apie Aleksejaus Navalno rė-
mėjus, kurie pervedė pinigų 
jo antikorupciniam portalui. 
„Yandex. Taxi” tikina esanti 
pasiruošusi visiems galimiems 
patikrinimams.          15min.lt

LIETUVA PIRKS NAUJŲ JAV PRIEŠTANKINIŲ GINKLŲ
„Raytheon-Lockheed Martin 
Javelin” dėl prieštankinių raketų 
sistemų „Javelin” gamybos”, 
– rašoma paskelbtame JAV gy-
nybos departamento pranešime.

Darbus planuojama baigti 
iki 2021-ųjų rugpjūčio 31 
dienos.

Lietuva ir JAV susitarimą 
dėl papildomų prieštankinių 
ginklų pasirašė praeitą mėnesį. 

Pagal jį, Krašto apsaugos 
ministerija už 20 mln. JAV 
dolerių, iš kurių 5 mln. dolerių 
– JAV parama, įsigis raketų ir 
aušinimo vienetų, kurie bus 

skirti Lietuvos kariuomenės  
Sausumos pajėgų vienetams.

Nešiojamoji vidutinio 
nuotolio prieštankinė raketų 
paleidimo sistema „Javelin” 
JAV ginkluotosioms pajėgoms 
pradėta kurti septinto dešim-
tmečio viduryje.

Lietuva 2002 metais tapo 
pirmąja užsienio valstybe, 
įsigijusia šį ginklą.

„Javelin” skirtas kovoti su 
priešo tankais, šarvuočiais, bet 
juo taip pat gali būti naikinami 
sraigtasparniai ir bunkeriai.

 LRT

Švedijos vyriausybė rug-
pjūčio 2 d. paskelbė įsigysian-
ti JAV gamybos oro erdvės 
gynybos sistemų „Patriot”, 
kurias pavadino „patikimo-
mis” ir „galinčiomis kovoti su 
balistiniais robotais”.

Savo pareiškime ministrų 
kabinetas nurodė, jog kariuo-
menei duotas leidimas įsigyti 
keturis „Patriot” reketų pa-
leidimo kompleksus, bet ne-
atskleidė, kiek bus nusipirkta 
raketų. Pirmieji „Patriot” 

ŠVEDIJA ĮSIGIS IŠ JAV ORO ERDVĖS 
GYNYBOS SISTEMŲ „PATRIOT”

vienetai turi būti atgabenti 
2020 metais.

NATO nepr iklausant i 
Švedija nerimauja dėl per pas-
taruosius kelerius metus pa-
blogėjusios saugumo padėties 
Baltijos jūros regione, Rusijai 
pradėjus dažniau rengti ten 
karines operacijas po Krymo 
aneksijos 2014-aisiais.

Anot Švedijos valstybinio 
radijo, šalies oro gynybos 
sistemos negali numušti balis-
tinių raketų.                   LRT

GRĄŽINO PER 
KORĖJOS KARĄ 
ŽUVUSIŲ KARIŲ 

PALAIKUS 
Po istorinio prezidento 

Donaldo Trampo (Donald 
Trump) ir stalininės Šiaurės 
Korėjos vado Kim Jong Uno 
susitikimo šį birželį Jungtines 
Valstijas pagaliau pasiekė 
pirmoji Korėjos kare žuvusių 
Amerikos karių palaikų siunta.

Jų tapatybėms nustatyti 
prireiks daug kruopštaus darbo 
ir tai gali trukti kelis mėnesius 
ar net kelerius metus.      LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Rugpjūčio 2 d. Šiaulių apylinkės teisme priimtas sprendi-
mas dėl baudos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 
pirmininkui Ramūnui Karbauskiui. Politikui dėl politinių 
kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimo skirta minimali – 
480 eurų – bauda. Nemalonumų LVŽS vadas prisidarė, kai 
paaiškėjo, kad nuo 2016 m. balandžio LVŽS įdarbino septynis 
žmones, tarp jų buvo dabartinis premjeras Saulius Skvernelis, 
Seimo narės Rūta Miliūtė ir Dovilė Šakalienė, dabartiniai 
premjero patarėjai Tomas Beržinskas ir Arnoldas Pikžirnis.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) įpareigojo Lietuvos nacio-
nalinę Martyno Mažvydo biblioteką nutraukti beveik 2 mln. eurų 
vertės kompiuterinės įrangos pirkimą, nustačiusi, jog sąlygos 
pažeidė įstatymus. Balandį skelbtu pirkimu biblioteka siekė įsigyti 
apie 1,5 tūkst. stacionarių kompiuterių, 2,8 tūkst. multifunkcinių 
spausdintuvų, 280 projektorių ir 68 liečiamus terminalus. Visa ši 
įranga būtų paskirstyta 283 Lietuvos bibliotekose. Anot Viešųjų 
pirkimų tarnybos, M. Mažvydo biblioteka turėjo išskaidyti pir-
kimą, o jos argumentai to nedaryti buvo nepakankamai svarūs.

Nors pirmas bandymas buvo nesėkmingas, Anykščių 
valdžia neatsisako sumanymo ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
pastatyti medinę gynybinę pilį. Medinės pilies, kokia, manoma, 
stovėjo XIII amžiuje ant Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio, 
statybos idėją Anykščiai puoselėja daugiau nei dešimtmetį. 
2004 metais rajono savivaldybės taryba ir Pasaulio anykštė-
nų bendrijos taryba pasirašė deklaraciją dėl pilies statybos. 
Ji numatyta ir Anykščių rajono strateginiame plėtros plane. 
Voruta – istoriniuose dokumentuose minima pilis, garsi tuo, 
kad per susirėmimą jos teritorijoje 1251 metais Lietuvos ka-
raliui Mindaugui pavyko apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių, 
siekusių atimti iš jo valdžią. Dalis istorikų Vorutą laiko svar-
biausia ar viena svarbiausių Mindaugo rezidencijų.

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad mąsto dėl da-
lyvavimo 2019 m. prezidento rinkimuose, tačiau mįslingai 
pabrėžia, kad galutinis sprendimas dar priklausys nuo įvairių 
aplinkybių. Kartu premjeras interpretacijomis vadina polito-
logų samprotavimus, kad koją prezidento rinkimuose jam gali 
pakišti faktas, jog praeityje jis dirbo policininku ir neturi tarp-
tautinio darbo patirties. S. Skvernelis taip pat teigė matantis, 
kad prezidento rinkimų kampanija Lietuvoje jau prasidėjusi, 
ir džiaugėsi „valstiečių” jam reiškiama parama.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas siūlo kiekvie-
nam Lietuvos gyventojui sukurti valstybinį elektroninio pašto 
adresą, skirtą oficialiam susirašinėjimui su institucijomis. Anot 
vidaus reikalų ministro, toks adresas ilgainiui leistų atsisaky-
ti dabartinės prievolės įvairiais atvejais gyventojams siųsti 
pranešimus tradiciniu registruotu paštu. Ši sistema jau veikia 
Latvijoje bei Estijoje. Valstybinio elektroninio pašto adresas 
būtų priskirtas visiems asmenims, vyresniems nei 16 metų, 
išduodant asmens dokumentus. Į pašto dėžutę būtų galima gauti 
informaciją dėl deklaracijų, besibaigiančių techninių apžiūrų, 
ekstremalių situacijų ir panašiai.

Lietuvos institucijos jau pradeda ruoštis po 3 metų vyk-
siančiam visuotiniam šalies gyventojų surašymui. Planuojama 
pirmą kartą jį vykdyti automatiškai, panaudojant duomenis, 
gautus iš valstybės registrų bei informacinių sistemų. 2011-ai-
siais vykusiame surašyme gyventojus lankė statistikai, kurie 
pildė surašymo lapus. Statistikos departamentas taip pat ruo-
šiasi atlikti bandomąjį surašymą. Jis vyks 2019–2020 metais.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) siūlo įstatymu įpareigoti 
biudžetines įstaigas skelbti visų darbuotojų kontaktus ir jų me-
tinius atlyginimus. Kovai su korupcija įsteigta tarnyba teigia, 
kad tai padėtų užkirsti kelią fiktyviems įdarbinimams. Tačiau 
Duomenų apsaugos inspekcija perspėja, kad uždarbių skelbi-
mas finansinėse ataskaitose gali pažeisti duomenų apsaugą. 
Ministerijos per kelis mėnesius turėtų įvertinti STT pasiūlymus 
ir pateikti savus vertinimus.

„Žinių radijuje” Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) vadovas Gabrielius Landsbergis teigė, 
kad partijos skyriai kandidatais prezidento rinkimuose, be par-
tijos narių Andriaus Kubiliaus, Vygaudo Ušacko ir Žygimanto 
Pavilionio, frakcijos narės Ingridos Šimonytės, siūlo ir partijai 
nepriklausantį ekonomistą Gitaną Nausėdą. Pats G. Nausėda, 
kuris karaliauja prezidento rinkimų reitingų viršūnėje, dėkojo už 
konservatorių skyrių pasitikėjimą, bet tikino, kad jei apsispręs 
dalyvauti rinkimuose, tai darys kaip nepriklausomas kandidatas.

Tropinis karštis vėsiamėgėms žuvims tapo mirties spąstais 
– pajūrio krašte tekančioje Minijoje, 50 kilometrų upės ruože, 
gamtosaugininkai užfiksavo masinį žuvų kritimą. Karščių neiš-
tvėrė ne tik upėtakiai, bet ir didesnės lydekos, skelbia diena.lt

Rugpjūčio 4 d. Singapūre 
baigiasi Pietryčių Azijos regi-
ono šalių asociacijos forumas, 
kuriame Jungtinės Valstijos 
bando išspręsti prekybinius 
nesutarimus su Kinija. Kinija 
taip pat yra pagrindinė ša-
lis, prisidedanti prie Šiaurės 
Korėjos branduolinių ginklų 
bei saugumo problemų klau-
simų sprendimo ginčijamose 
Pietų Kinijos jūros teritorijose.

Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Mike`as Pompeo 
ir Kinijos užsienio reikalų mi-
nistras Wangas Ji kalbėjo apie 
konstruktyvų bendradarbiavi-
mą, bet Vašingtone prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 

ĮTEMPTOS JAV IR KINIJOS DERYBOS

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Mike`as Pompeo ir Kinijos užsienio reikalų ministras Wangas Ji. AP

Trump) ir jo administracijos at-
stovai toliau drąsiai kalba apie 
prekybos karą, kurį Jungtinės 
Valstijos užtikrintai laimės.

Prie jau įvestų muitų prezi-
dentas D. Trampas grasina ap-
mokestinti kinų prekių dar už 
200 milijardų dolerių. Kinija 
ruošia atsakomuosius tarifus.

Singapūro forume ame-
rikiečiams reikia spręsti su 
kinais ir kitas svarbias proble-
mas. Tik Kinija gali užtikrinti, 
kad naftos ir degalų embar-
gas Pchenjano režimui būtų 
veiksmingas ir tik derybos 
tarp Pekino ir Vašingtono gali 
išspręsti ginčijamų teritorijų 
Pietų Kinijos jūroje klausimus. 

Bet visa tai vyksta gana aršios 
prekybinės retorikos fone.

Prekybiniai tarifai jau pri-
vertė kinus pirkti daugiau ame-
rikietiškų prekių – daugiausia 
sojos produktų ir naftos, tam, 
kad turėtų daugiu atsargų, jei 
prekybinis karas paaštrės.

Tai iškėlė Amerikos eko-
nomikos rodiklius į neregė-
tas aukštumas, bet Jungtinių 
Valstijų prekybos deficitas su 
Kinija, Europa ir kitais regio-
nais toliau didėja, nors būtent 
šio, šimtus milijardų siekian-
čio deficito, radikalus suma-
žinimas yra vienas pagrindinių 
prezidento D. Trampo rinki-
minių pažadų.                 LRT

JAV vyriausybė rugpjūčio 
2 d. viešai apkaltino Rusiją 
vykdant „paplitusią” kampa-
niją, kurios tikslas yra paveikti 
viešąją nuomonę ir balsavimo 
rezultatus, likus vos keliems 
mėnesiams iki svarbių vidurio 
kadencijos rinkimų JAV.

Per Baltųjų rūmų spau-
dos konferenciją nacionalinės 
žvalgybos direktorius Danas 
Coatsas (Dan Coats) pareiškė, 
kad veikia ir Rusijos valstybė, 
ir privatūs veikėjai.

Prie jo prisijungė preziden-
to patarėjas nacionaliniam sau-
gumui, vidaus saugumo depar-
tamento vadovė, federalinio 
tyrimų biuro ir elektroninės 
žvalgybos agentūrų vadovai.

Daug JAV pareigūnų, įskai-
tant D. Coatsą, FTB direktorių 
Christopherį Wray ir krašto 
saugumo vadovę Kirstjen 

JAV ŽVALGYBA: 
RUSIJOS KIŠIMASIS Į AMERIKIEČIŲ 

RINKIMŲ PROCESĄ – PLATAUS MASTO 

JAV nacionalinės žvalgybos direktorius D. Coatsas,                AFP

Nielsen, žadėjo ištirti ir pa-
traukti atsakomybėn tuos, kas 
bando paveikti JAV visuome-
nės nuomonę ar vykdo, Ch. 
Wray žodžiais, „informacinį 
karą”.

„Nusitaikyta į pačią mūsų 
demokratiją”, – neįprastai tie-
siai perspėjo K. Nielsen.

Abiejų partijų kongresme-
nai ilgai kaltino administraciją 
nesiimant veiksmų grėsmės 
akivaizdoje, ypač po Donaldo 
Trumpo dvejonių per susi-
tikimą su Vladimiru Putinu 
Helsinkyje.

Rugpjūčio 2 d. pristaty-
tas įstatymo projektas dėl 
skausmingų sankcijų Maskvai. 
Siekiama ir apsaugoti balsavi-
mo mašinas ar net grįžti prie 
popierinių balsalapių.

Pareigūnai  sako,  kad 
Rusijos kampanija tampa vis 

sudėtingesnė, siekiama ne 
kenkti rinkimų infrastruktūrai 
ar padėti kuriai nors partijai, 
bet gilinti konfliktus ir sėti 
sumaištį.

Pradė t i  ke l i  ty r imai . 
Pareigūnai sakė, kad pakirsti 
rinkimus siekia ir kitos šalys, 
bet jų neįvardijo.

„Pripažįstame grėsmę. Ji ti-
kra, ji tebesitęsia, ir darome, ką 
tik galime, kad rinkimai būtų 
legitimūs, o amerikiečiai ga-
lėtų jais pasitikėti. Bet Rusija 
tuo neapsiriboja – ji naudoja 
įvairius įtakos būdus: žinias-
klaidą, socialinius tinklus, 
netikras paskyras, samdomus 
veikėjus, svetimas rankas ir 
dar daugiau. Į slaptas detales 
nesileisiu, bet tai – plataus 
masto. Tai tebesitęsia, tuo sie-
kiama įvaryti pleištą ir pakirsti 
mūsų demokratines vertybes”, 
– nurodė nacionalinės žvalgy-
bos direktorius D. Coatsas.

Šie komentarai yra šaižus 
kontrastas prezidento D. 
Trumpo pozicijai, bet abu 
vyrai atmetė užuominas, kad 
prezidentas, kuris ne kartą 
neigė, kad Rusija stengėsi 
paveikti rinkimus jo nau-
dai, nevertina šio klausimo 
rimtai.

Laiške Kongresui pata-
rėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Johnas Boltonas 
sakė, kad administracija ėmėsi 
„plačių, istorinių veiksmų” šiai 
grėsmei sustabdyti.           LRT
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KARŠTA VASARA, KARŠTA POLITINĖ 
ATMOSFERA

Vasaros karščių fone retam piliečiui rūpi politika. Užtat po-
litikai įtakos neturi nei metų laikas, nei temperatūra – įvykiai 
veja įvykius, o jiems įsibėgėjus kažin ar pastebime, vasarą ar 
žiemą tai vyko? Išlieka tik metai. Pavyzdžiui, žinome, kad 
Ukrainai priklausantį Krymą Rusija užgrobė 2014 m., o koks 
tai buvo mėnuo – mažai kas pasakys nepasitikslinęs. O ką 
jau kalbėti apie prieš keletą dešimtmečių įvykusius politinius 
virsmus! Kitaip tariant, tiesiogiai su politika nesusijusio 
žmogaus atmintis linkusi pamiršti, ypač tai, kas nėra malonu 
prisiminti. Štai šia savybe ir naudojasi propagandinių karų 
vykdytojai. Jau ne už kalnų Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo trisdešimtmetis – nemažas laiko tarpas, kad prisimirštų 
sovietinis „rojus”. Ir tikrai – teigti, kad „prie ruso buvo geriau” 
dabar dėkingesnis laikas nei prieš kokius 25 metus, kai dar 
nestigo „klestinčio socializmo” palikimo ir broko, kai dar 
svaiginanti Vakarų materialinė gerovė atrodė sunkiai pasie-
kiama, bet labai geidžiama... Todėl šiandien pasakojantis apie 

„sovietinį rojų” visada paminės, kad duona kainavo kapeikas, 
bet nenorės prisiminti, jog ta duona dažnai buvo prastos 
kokybės, negana to, dėl jos tekdavo ir eilėse pastovėti. (Na, 
kas šiandien prisimena, kad po to, kai JAV, bausdama už in-
vaziją į Afganistaną, nepardavė sovietams grūdų, duona buvo 
kepama su kukurūzinių miltų priemaišomis?) Žinoma, net ir 
lageriuose žmonės rasdavo akimirkų nusišypsoti, pasidžiaugti, 
bet tai buvo žmogiškosios prigimties protesto išraiška, o ne 
sielos džiaugsmas. Yra ir kitas dalykas – anksčiau kalbėti, 
kad „prie ruso buvo geriau”, mėgo buvę nomenklatūrinin-
kai, spekuliantai ir kombinatoriai, suradę landas į skurdaus 
valstybinio turto aruodus, o šiandien šitą pasaką už gryną 
pinigą jau bando įteigti Lietuvos priešai ir putinistinių pažiūrų 
veikėjai (nesinori sakyti – piliečiai). Aišku, jie nekalba, kad 
reikėtų atkurti „klestintį socializmą”, tačiau nuolat skiedžia 
apie „supuvusius Vakarus” ir apie „šaunų, kietą Rusijos 
vadą” Putiną, principingai susidorojantį su teroristais, iš-
krypėliais ir visais kitais Rusijos priešais. Kadangi nesunku 
sužinoti, kaip gyvena eiliniai rusai, ir jų gyvenimo kokybės 
pavyzdžiu tikrai nieko nesužavėsi, putinizmo propagandistai 
renkasi kitą kelią – priversti žmones suabejoti demokratijos 
privalumais: žodžio, spaudos, tikėjimo ir kitomis laisvėmis 
bei galimybėmis. Didelė klaida manyti, kad žmonės nėra 
lengvatikiai, kad sugeba atsirinkti ir t.t. Ilgą laiką kalant į 
smegenis melagingą žinią, galiausiai ja patikima. Tik pasta-
ruoju metu politikai imasi veiksmų, kad Lietuvoje būtų kuo 
mažiau rusiškos televizijos, galbūt ateityje bus apsižiūrėta, 
kad ir spaudos laisve piktnaudžiaujama, leidžiant atvirai 
antilietuviškus laikraščius ir spausdinius. Tiesa, iniciatyvos 
riboti propagandines rusiškas TV ir renginius (pavyzdžiui, 
dainininkų-putinistų koncertus, keistai sutampančius su 
svarbiausiomis valstybės šventėmis) ateina tik iš TS-LKD 
politikų stovyklos, kitiems gi, atrodo, nekliūva nei TV, nei 
propagandiniai koncertai, nei... vaikų stovyklavimas Rusijoje. 
Beje, pastarasis atvejis reikalauja išskirtinio dėmesio – jau 
pernai nuskambėjo Plungės meras, pasiuntęs lietuviukus į 

Rusiją, kur jie „turiningai” praleido laiką globojami aršių 
putinistų. Bet šįmet vėl tas pats, vėl Plungės meras kviečia 
jaunimą vykti į Rusijoje rugsėjį vyksiantį festivalį, negana 
to, sužibėjo ir Skuodo valdžia – vicemerės vadovaujama 
delegacija apsilankė Rusijoje, Chakasijoje, kur padėjo gėlių 
prie „išvaduotojų” paminklo... Nenuostabu, kad Rusijos 
propagandiniai TV kanalai parodė reportažą apie lietuvius, 
kurie, matai,  neįžvelgia Rusijoje priešo, o tą priešą Rusijos 
asmenyje mato tik aukščiausia Lietuvos valdžia. Toks kon-
centruotas smegenų plovimo skystis – atseit, žmonės nemato 
pavojaus iš Rusijos pusės, tą pavojų išsigalvojo Lietuvos 
aukščiausia valdžia. (Be abejo, kremliaus troliai šią „nuo-
monę” uoliai platina Lietuvoje jau ne pirmi metai.) Skaitai 
reportažus apie Plungės ir Skuodo merus ir galvoji – kam 
jie dirba? Nenustebčiau, jeigu jie būtų pirmieji, pareikalavę 
autonomijos... Žemaitijai.

Na, o ką šiuo metu veikia valdantieji – R. Karbauskio 
„žalieji valstiečiai”? Ogi tą patį – doroja opozicija! Pastaruoju 
metu, pasak Seimo nario Arvydo Anušausko, „Putino 
aplinkos oligarchų įtakos agentūra jau domisi VSD ir tikisi 
pasitikrinti VSD jautrumą politikavimui. Tokiu atveju tinka 
net ir neigiami atsakymai. Hibridinės trąšos pradeda ir...?” 
Taip jis įvertino „valstiečio” M. Puidoko klausimus, skirtus 
VSD, kuriuose taikiniu tapo Rasa Juknevičienė (čia jai už 
„Kremliaus projektą – Karbauskį”, žinos, kaip netylėti!), kiti 
žinomesni TS-LKD nariai, valstybės vadovė D. Grybauskaitė 
ir kai kurie VSD pareigūnai. Plačiai užsimota!

Kęstutis Šilkūnas

Jei kalta prezidento aplin-
ka, tai gal nekaltas pats pre-
zidentas? Šia mintimi guo-
dėsi įkaitę Donaldo Trampo 
(Donald Trump) šalininkai, 
bet daugelis rimtų stebėtojų 
suabejojo, ar greit kaitra su-
mažės ir jiems teks gaivintis 
malonia vėsa.

„Nors buvęs prezidento D. 
Trumpo rinkimų kampanijos 
vadovas Paulas Manafortas 
suimtas dėl įtarimų padaręs 
finansinius nusikaltimus, tai 
vis tiek labai susiję su pačiu 
prezidentu ir gali šiam labai 
pakenkti”, – rašė „New York 
Times”.

„Juk  P. Manafortas yra 
žvilgantis ir kartu itin apgailė-
tinas egzempliorius draugelių, 
kuriais D. Trumpas apsisupęs. 
Jiedu abu tiksi panašiai: abudu 
yra plutokratai ir grobstytojai.

Ikiteisminio tyrimo duo-
menimis, P. Manafortas už-
dirbo per 60 milijonų dole-
rių kaip prorusiškųjų jėgų 
Ukrainoje patarėjas. Tam, kad 
išvengtų mokesčių, jis pinigus 
nelegaliai pervedė į ofšorines 
sąskaitas.

Taip jis finansavo ne tik 
savo pagal užsakymą siūtus 
kostiumus, bet ir svaiginančią 
kolekciją sodybų, įrengtų su 
kriokliais ir golfo aikštėmis, 
trimis „Range Rover” ir vienu 
„Mercedes”.

Panašiai susitvarkęs ir D. 
Trampas. Laikas parodys, ar jį 
ištiks toks pat likimas – turtų 
aptrupėjimas teismo keliu”, 
– rašė įtakingas Niujorko 
laikraštis.

Pasak kito įtakingo dien-
raščio, „Washington Post”, 
„kaip koks zombis vėl iškyla 
kitas argumentas – slaptas 
susitarimas (angliškai „collu-
sion”) dar joks ne nusikalti-

KAISTA JAV PREZIDENTO APLINKA
mas. Bet tai, – teigia laikraštis, 
– buvo ir lieka nesąmonė.

Po to, kai atsirado naujų 
įkalčių, kurie slaptus susita-
rimus su rusais 2016-aisiais 
padaro dar labiau tikėtinus, 
prezidentas ir jo gynėjai pa-
kartotinai aiškina, jog susita-
rimai, jei tokių ir buvo, nėra 
draudžiami.

Tačiau, – rašoma laikrašty-
je, – į sąmokslą prieš Jungtines 
Amerikos Valstijas įeina įvai-
rios sudėties nusikalstamoji 
veika – pvz., jei neleistinais 
būdais siekiama paveikti pre-
zidento rinkimus.

Čia nebūtina, jog tyrė-
jai įrodytų, kad rinkimais iš 
tiesų buvo manipuliuojama. 
Sąmokslui nustatyti užtenka 
to, kad buvo atitinkamai ta-
riamasi”.

Pasak Meksikos sostinės 
dienraščio „Cronica de Hoy” 
„skandalas pasiekė tokias ap-
imtis, jog sunku įsivaizduoti, 
kad D. Trampas ir jo aplinka 
iš šios situacijos išsikapstys 
nenukentėję.

Tačiau centrinis klausimas 
buvo ir lieka, kokių sąsajų iš 
tiesų buvo tarp Niujorko ir 
Maskvos”.

Slovėnijos sostinės dien-
raštis „Delo” iškelia tai, jog 
„D. Trampas reikalavo iš savo 
teisingumo ministro, generali-
nio prokuroro Jeffo Sessionso, 
jog tas pasirūpintų, kad spe-
cialusis prokuroras Robertas 
Muelleris nutrauktų buvusio 
D. Trampo kampanijos vadovo 
P. Manaforto tardymą.

Bet tai yra neleistinas pre-
zidento kišimasis į teisingumo 
organų darbą. Matyt, kad D. 
Trampui pamažu aiškėja, ko-
kia sprogimo galia glūdi kiši-
mesi į rinkimų kovą jo naudai, 
ir tai jam tampa pavojinga.

P. Manaforto apklausos ty-
rėjams atveria aukso kasyklas. 
Ko gero jie greit prieis prie 
tvirtų įrodymų, kad slaptosios 
rusų tarnybos turėjo įtakos D. 
Trampo išrinkimui Amerikos 
prezidentu”.

M a s k v o s  d i e n r a š t i s 
„Gazeta” atkreipia dėmesį į 
paties D. Trampo advokatą 
Rudolphą Giulianį ir rašo, 
kad jis „gali prezidentui tapti 
problema, jeigu jis ir toliau vi-
sus puldinės. Pvz., televizijos 
„ABC” laidoje R. Giulianis 
specialiojo prokuroro R. 
Muellerio tyrimą pavadino 
„korumpuočiausiu”, kurį jam 
bet kada teko stebėti.

R. Giulianis neturėtų vals-
tybės prokurorus nuolatos 
kritikuoti ir tyrėjams visąlaik 
aiškinti, ką jie turėtų ir ko 
neturėtų daryti”.

Šveicari jos dienraštis 
„Neue Zürcher” komen-
tuoja socialinės svetainės 
„Facebook” pastangas nusta-
tyti ir sustabdyti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose vyks-
tančias rinkimines manipu-
liacijas.

„Ar ir šįkart tai yra asme-
nys iš Rusijos, kurie siekia 
paveikti Amerikos rinkimus, 
kol kas dar tvirtai nenustaty-
ta, nors atitinkamų užuominų 
esama. Kita vertus, tai nieko 
nenustebintų: juk kaina, kurią 
Maskva ligi šiol turėjo sumo-
kėti už savo kišimąsi, labai 
nedidelė”, – teigia Ciuricho 
laikraštis.

Mykolas Drunga, LRT

ŠIAURĖS KORĖJA 
NESUSTABDĖ 

BRANDUOLINĖS 
PROGRAMOS, 
PARDAVINĖJA 

GINKLUS 
KOVOTOJAMS

Slapti Jungtinių Tautų (JT) 
dokumentai rodo, kad Šiaurės 
Korėja nesustabdė branduo-
linės ir raketų programos. 
Tokia informacija pateikiama 
ekspertų ataskaitoje, kurioje 
įvertinta Pchenjano veikla per 
pastaruosius šešis mėnesius 
ir vertintos šaliai pritaikytos 
sankcijos.

Išvadose taip pat teigiama, 
kad Šiaurės Korėja nepaiso 
JT rezoliucijų ir jūroje iš kitų 
laivų nelegaliai gauna naftos 
produktų ir parduoda anglių, 
geležies, jūros gėrybių, teksti-
lės ir kitų produktų. Juos perka 
Kinija, Gana, Indija, Meksika, 
Šri Lanka, Tailandas, Turkija ir 
Urugvajus.

Pasak ekspertų, Pchenjanas 
pelnosi ir nelegaliai parduoda-
mas ginklų kovotojams Jemene, 
Libijoje ir Sudane. JAV valsty-
bės sekretorius Mike`as Pompeo 
ragina išlaikyti diplomatinį ir 
ekonominį spaudimą Šiaurės 
Korėjai.                               LRT
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Lietuvoje dažnai vyksta 
ne valdžios, bet nepriklauso-
mų organizacijų, veikiančių 
tautiškumo principais, su-
rengti renginiai, skirti pre-
zidento Antano Smetonos 
atminimui. Tai pagirtina. Ne 
paslaptis, kad dar ir dabar 
Lietuvoje ir išeivijoje yra 
„lietuvių”, niurnančių prieš 
prezidentą Antaną Smetoną. 

Lietuvos Seime yra par-
tija, kuri po nepriklauso-
mybės atgavimo skubiai 
pakeitė savo pavadinimą, 
bet liko tokia pačia komu-
nistų partija, kokia buvo ir 
anksčiau - buvusių okupantų 
ištikimi palikuonys. Neseniai 
Lietuvos ir išeivijos spau-
doje buvo rašyta, kad viena 
Lietuvos sąjunga kreipėsi į 
Seimą dėl prezidento Antano 
Smetonos palaikų perlaidoji-
mo Lietuvoje. 

Šiuo metu Prezidento ir jo 
žmonos Sofijos palaikai ilsisi 
All Souls Cemetery, Chardon, 
Ohio mauzoliejuje, o jų šei-

Antanas Smetona.                                                     Archyvinė nuotr.

BEVILTIŠKI NORAI

mos nariai ir giminės yra pa-
laidoti tose pačiose kapinėse. 
Šis reikalavimas-noras yra 
teigiamas tik vienu atžvilgiu 
- palaikus siūloma perlaidoti 
Vilniaus Rasų kapinėse arti 
Jono Basanavičiaus kapo, o 
ne prie buvusio Lietuvos ko-
munistų partijos sekretoriaus 
ir vėliau valstybės prezidento 
Algirdo Mykolo Brazausko.

Straipsnio autorius yra 
gerai susipažinęs su ilgame-
čiais oficialių ir neoficialių 
organizacijų bandymais gauti 
prezidento Antano Smetonos 
palikuonių sutikimą. Visi 
prašymai-reikalavimai buvo 
griežtai atmesti. Tad aki-
vaizdu, kad tokio leidimo 
reikalaujantys asmenys ne-
mato, nesupranta ar nenori 
pripažinti, kad yra priežasčių, 
kurios perlaidojimą daro neį-
manomu. Prieš tokį istoriškai 
svarbų žingsnį žengiant, jos 
turėtų būti atidžiai išnagri-
nėtos ir tinkamai suprastos.

Algirdas V. Matulionis

Sulaukus viešų priekaištų, 
kad netinkamai prižiūrimas 
Jurbarko rajone esantis, pa-
skutine prezidentine vada-
viete vadinamas, partizanų 
vado Jono Žemaičio-Vytauto 
bunkeris, imta jį tvarkyti. 
Vietos verslininkai žada do-

PRADĖTAS TVARKYTI PASKUTINIS  
JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO BUNKERIS

Istorinės prezidentūros nuotr. 

vanoti priemonių vandeniui 
iš bunkerio semti, o vietos 
valdžia planuoja  sutvarkyti 
bunkerio prieigas ir tikina 
pasistengsianti, kad autentiš-
kas bunkeris būtų išsaugotas.

Senieji gyventojai šį miš-
ką vadina Šapališkėmis, da-

bar oficialiai tai yra Šimkaičių 
giria. Čia 1951–1952 m. žie-
mą Mindaugo partizanų būrio 
vado Juozo Palubecko-Simo 
bunkeryje apsistojo parti-
zanų vadas Jonas Žemaitis-
Vytautas.

Netoliese gyvenanti Lina 

Lukošienė oficialiai bunkerio 
prižiūrėtoja tapo prieš kelias 
savaites, ji žino visas bėdas. 
Šiais metais bunkeris skendo 
vandenyje, dėl to čia apsilan-
kę žmonės labai piktinosi.

Iki tol bunkerį savo inici-
atyva prižiūrėjo buvęs par-
tizanų ryšininkas 89 metų 
Antanas Puišys. 11 km dvira-
čiu iki bunkerio Antanas dar 
pernai numindavo ir prisime-
na, kad nesiliaujant lietui, vie-
nu metu net 80 kibirų išsėmęs. 

Kilus nepasitenkinimui 
susivienijo ne tik vietos ben-
druomenė, bet ir verslininkai. 
Pastarieji žada dovanoti van-
dens siurblį, rajono valdžia – 

skirti lėšų elektros generatoriui. 
Taip pat planuojama lankyto-
jams pritaikyti bunkerio priei-
gas, atnaujinti senas ir pastatyti 
naujų nuorodų į bunkerį.

NKVD partizanų vado 
pėdsakus aptiko 1953 m. 
kovą. Po kelių mėnesių į bun-
kerį, kur slėpėsi J. Žemaitis-
Vytautas, įmestas dujomis 
užtaisytas sprogmuo – ten 
buvę partizanai prarado są-
monę. Lavrentijaus Berijos 
įsakymu J. Žemaitis-Vytautas 
turėjo būti suimtas gyvas.

1954 m. rudenį Žemaitis 
sušaudytas Maskvoje, Butyrkų 
kalėjime. 

LRT

Lietuvos politiniai ka-
liniai, tremtiniai ir laisvės 
kovų dalyviai rugpjūčio 4 d. 
rinkosi į tradicinį sąskrydį 
Ariogaloje – „Su Lietuva 
širdy”. Renginys kasmet į 
Dubysos slėnį sutraukia dau-
giau nei 5000 dalyvių.

Ariogaloje rengiamame 
sąskrydyje tradiciškai lau-
kiama tūkstančių dalyvių. 
Programoje buvo koncertai, 
diskusijos, partizanų gyve-
nimo rekonstrukcijos, pokal-
biai apie jų kovas, aprangą, 
spaudą ir ginkluotę.  

Politinių kalinių ir trem-
tinių sąjunga priėmė dvi 
rezoliucijas – dėl paminklo 
„Laisvės kovoms įamžinti 
Lukiškių aikštėje” ir „dėl 
draudimo projekto „Misija 
Sibiras” dalyviams vykti į 
Rusiją”. 

Sąskrydyje Ariogaloje 
susirinkę buvę politiniai ka-
liniai ir tremtiniai paragino 
Rusiją vėl įsileisti projekto 
„Misija Sibiras” dalyvius.

Maskva šią vasarą nu-
sprendė neišduoti vizų lie-
tuvių tremties ir kalinimo 
vietas kasmet lankančios 
ekspedicijos dalyviams.

„Lietuvos politinių kali-
nių ir tremtinių sąskrydžio 
dalyviai „Su Lietuva šir-
dy” reikalauja, kad Rusijos 
Federacija atsisakytų tenden-
cingo ir niekuo nepagrįsto 
„Misijos Sibiras” veiklos 
vertinimo, nekurtų dirbtinių 
kliūčių bei neieškotų preteks-
to šios jaunimo iniciatyvos 
stabdymui ir ateityje neribo-
tai išduotų leidimus šiai ne-
politinei organizacijai kilnios 
misijos vykdymui lietuvių 

BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI RAGINA 
RUSIJĄ ĮSILEISTI „MISIJĄ SIBIRAS”

trėmimo vietose”, – rašoma 
sąskrydžio Ariogaloje metu 
priimtoje rezoliucijoje.

Rusija teigia šiemet ne-
įsileidusi „Misijos Sibiras” 
dalyvių, nes Lietuva neskira 
pakankamo dėmesio šalyje 
esančių Antrojo pasaulinio 
karo aukoms skirtų paminklų 
tvarkymui.

Maskva kaltina Vilnių 
įšaldžius derybas dėl tar-
pvyriausybinio susitarimo, 
kuriuo šis tvarkymas būtų 
reglamentuotas.

Buvusių politinių kalinių 
ir tremtinių sąskrydžio da-
lyviai pareiškė, kad Rusijos 
sprendimas neišduoti vizų 
yra „nepagrįstas ir nepro-
porcingas.

„Misijos Sibiras” veikla 
yra ne politinė, – tai išskirti-
nai pilietinė, humanistinė, vi-
suomeninė iniciatyva, kurios 
tikslas – pagerbti sovietinių 
represijų, trėmimų aukas, 
išsaugoti jų palaidojimo vie-
tas”, – rašoma rezoliucijoje.

„Istoriją būtina išsaugoti 
ateities kartoms, jos faktų 
negalima paneigti, net jei 
tai vieniems skausminga, o 
kitiems nepriimtina”, – tei-
giama joje.

Rusijai atsisakius išduo-
ti vizas, „Misija Sibiras” 
pirmą kartą nuo projekto 
pradžios 2006-aisiais vyko į 
Kazachstaną.

Kazachstano Karlago la-
geriuose galėjo kalėti apie 
20 tūkstančių lietuvių. Čia 
iki šiol gyvena maždaug 5 
tūkstančiai lietuvių, dauguma 
jų – ištremtieji ar buvę poli-
tiniai kaliniai.

S o v i e t a m s  o k u p a v u s 

Lietuvą 1940–1953 metais 
iš Lietuvos buvo ištremta 
apie 130 tūkst. žmonių.

Prašo Vyčio Lukiškių 
aikštėje

Kitoje rezoliucijoje sąs-
krydžio dalyviai paragino 
sostinės Lukiškių aikštėje 
pastatyti Vyčio paminklą.

Skulptūra „Laisvės karys” 
liepą buvo atidengta Kaune, 
kai šio paminklo iniciatoriai 
pralaimėjo konkursą dėl ga-
limybės statyti jį Lukiškių 
aikštėje Vilniuje.

Vietoje jo sostinėje turėtų 
būti statomas partizanų bun-
kerį primenantis paminklas.

Anot sąskrydyje Ariogaloje 
priimtos rezoliucijos, Lukiškių 
aikštė visada „buvo tvarkoma 
chaotiškai, o Vyčio skulptūros 
pastatymui nuolat sudaromos 
fiktyvios kliūtys”.

„Buvę politiniai kaliniai, 
tremtiniai ir partizanai bei 
visi Lietuvos laisvės kovo-
tojai ir gynėjai, minėdami 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį, taip ir nepasidžiau-
gė Lukiškių aikštėje pastaty-
tu valstybingumo simboliu – 
Vyčiu”, – rašoma dokumente.

Sąskrydžio dalyviai taip 
pat paragino „Kultūros mi-
nisteriją, Vilniaus miesto 
savivaldybę bei Seimo val-
dančiųjų frakcijų vadovus 
prisiimti atsakomybę dėl 
šiandieninio Lukiškių aikštės 
būvio”.

Vyčio skulptūra liepos 
5 dieną buvo atidengta prie 
Kauno pilies.

Skulptoriaus Andriaus 
Labašausko „Laisvės kalva” 
Lukiškių aikštėje turėtų at-
sirasti kitąmet.             LRT
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Liepos 31 d. sukako 27-eri 
metai, kai Medininkų pasie-
nio poste Sovietų Sąjungos 
omonininkai žiauriai nužudė 
Lietuvos Respublikos sieną 
saugojusius pareigūnus. Jų 
atminimui skirtuose rengi-
niuose dalyvavo krašto ap-
saugos viceministras Vytautas 
Umbrasas, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas pul-
kininkas leitenantas Dainius 
Pašvenskas, kariai.

Pagerbimo ceremonija 
vyko prie Memorialo nu-
žudytiesiems Medininkuose 
– buvo padėtos gėlės, ty-
los minute pagerbi žuvu-
sieji už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, žodį tarė 
Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis, Aukščiausiosios 
Tarybos–Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas, pirmasis atkurtos 
Lietuvos valstybės vadovas 
Vytautas Lansbergis bei vie-
nintelis likęs gyvas Medininkų 
žudynių liudininkas Tomas 
Šernas. Taip pat buvo galima 
apžiūrėti žuvusiųjų pareigūnų 
asmeninių daiktų ekspoziciją, 
įrengtą išsaugotame autentiš-
kame pasieniečių vagonėlyje.

Vėliau pagerbimo cere-
monija vyko Antakalnio ka-
pinėse Vilniuje. Čia taip pat 
buvo padėtos gėlės, skambėjo 

PAGERBTI LIETUVOS PAREIGŪNAI, ŽIAURIAI NUŽUDYTI MEDININKŲ PASIENIO POSTE

Memorialas Lietuvos pareigūnams, žuvusiems Medininkų pasienio poste 19901 m. liepos 31 d.                       Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.

Lietuvos Respublikos him-
nas, prisiminti žuvusieji tylos 
minute.

Tradiciškai vyko estafetinis 
bėgimas „Medininkai-Vilnius” 
ir atminimo vakaras Vilniaus 
evangelikų reformatų bažny-
čioje.

1991 m. liepos 31-ąją 

Medininkų pasienio poste 
prie sienos su Baltarusija 
Sovietų Sąjungos omoninin-
kų žiauriai nužudyti septyni 
savo pareigas Tėvynei vykdę 
Lietuvos Respublikos pa-
reigūnai: Vidaus reikalų mi-
nisterijos Policijos departa-
mento greitojo reagavimo 

rinktinės „Aras” policinin-
kai – Mindaugas Balavakas 
ir  Algimantas Juozakas, 
Policijos departamento Kelių 
policijos valdybos policininkai 
– Juozas Janonis ir Algirdas 
Kazlauskas, Muitinės depar-
tamento Vilniaus muitinės ins-
pektoriai – Antanas Musteikis 

ir Stanislovas Orlavičius. 
Ričardas Rabavičius nuo 
šautinių žaizdų galvoje mirė 
ligoninėje rugpjūčio 2-ąją. 
Vienintelio sunkiai sužeisto 
muitinės pareigūno Tomo 
Šerno gyvybę medikams pa-
vyko išgelbėti.

LR KAM

Tarptautinei NATO prieša-
kinių pajėgų bataliono kovinei 
grupei vadovaus Vokietijos 
kariuomenės tankų bataliono 
vadas pulkininkas leitenantas 
Rene Braunas (Rene Braun). 
Jis pakeitė pusę metų kovinei 
grupei Lietuvoje vadovavusį 
pulkininką leitenantą Wolf 
Rüdiger Otto.

Rugpjūčio 2 d. Rukloje vy-
kusioje NATO priešakinių pa-
jėgų bataliono kovinės grupės 
vado pasikeitimo ceremonijoje 
krašto apsaugos viceministras 

Vytautas Umbrasas padėkojo 
NATO priešakinių pajėgų ko-
vinės grupės kariams už puikią 
tarnybą.

„Jūsų indėlis į bendradar-
biavimą yra matomas, jis yra 
užtikrinantis ir atgrasantis, jis 
neįkainojamas Lietuvai ir re-
gionui, Europai ir viso NATO 
aljanso saugumui”, – sakė kraš-
to apsaugos viceministras V. 
Umbrasas. Už išskirtinį asme-
ninį indėlį užtikrinant sėkmingą 
kovinės grupės veiklą krašto 
apsaugos viceministras tarnybą 

baigusiam grupės vadui plk. 
ltn. W. R. Otto įteikė krašto 
apsaugos sistemos medalį „Už 
pasižymėjimą”.

Lietuvos kariuomenės sau-
sumos pajėgų vadas brg. gen. V. 
Rupšys Lietuvos kariuomenės 
vado vardu įteikė kovinės gru-
pės vadui plk. ltn. W. R. Otto 
Lietuvos trispalvę, žyminčią 
indėlį į valstybės saugumą.

NATO vėliavą tarnybą pra-
dedančiam naujajam kovinės 
grupės vadui plk. ltn. R. Braun 
perdavė Lietuvos kariuomenės 
mechanizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas”, 
kuriai yra priskirta kovinė 
grupė, vadas plk. Mindaugas 
Steponavičius.

Ceremonijoje Rukloje taip 
pat dalyvavo Lietuvos ir sąjun-
gininkų karinių dalinių vadai, 
NATO šalių ambasadoriai, gy-
nybos atašė, NATO vadaviečių 
ir institucijų atstovai.

Naujosios rotacijos va-
das pulkininkas leitenantas 
R. Braun tarnybą Vokietijos 
kariuomenėje pradėjo 1997 
metais. Tarnybos laikotarpiu 
karininkas tarnavo įvairiose po-
zicijose, o nuo 2017 metų rug-
sėjo mėn. vadovauja 393-ajam 
tankų batalionui, dislokuotame 
Bad Frankenhausen. Plk. ltn. 
R. Braun taip pat tarnavo tarp-
tautinėse misijose Afganistane 
ir Irake.

Nuo 2017 m. pradžios 
Rukloje dislokuotai NATO 
priešakinių pajėgų bataliono 
kovinei grupei vadovauja ir 
didžiausią karių dalį jai skiria 
Vokietija. Šiuo metu karius su 
technika ir ginkluote NATO ko-
vinei grupei Lietuvoje taip pat 
yra skyrusios Belgija, Čekija, 
Prancūzija, Nyderlandai, 
Norvegija, Islandija. Vienete 
tarnauja apie 1200 sąjunginin-
kų karių.

NATO priešakinių pajėgų 
bataliono kovinė grupė užtikri-
na aukštą parengties ir sąveiku-
mo lygį nuolat treniruodamasi 
ir rengdamasi kolektyvinei 
gynybai. Mokomajame pulke 
Rukloje dislokuota tarptautinė 
kovinė grupė šiandien yra inte-
gruota į Lietuvos kariuomenės 
Mechanizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas” su-
dėtį ir nuolat dalyvauja kolek-
tyvinės gynybos mokymuose 
ir pratybose.

Dislokuoti NATO prie-
šakines pajėgas Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje 
NATO šalių vadovai priėmė 
2016 m. liepą. Šios pajėgos – 
tai pirmiausia atsakas į Rusijos 
agresyvius karinius veiksmus 
Ukrainoje, taip pat Rusijos 
karinio potencialo didinimą ir 
karinės galios demonstravimą 
regione. 

LR KAM

NATO TARPTAUTINEI PRIEŠAKINIŲ PAJĖGŲ KOVINEI GRUPEI LIETUVOJE 
VADOVAUS VOKIETIJOS KARIUOMENĖS TANKŲ BATALIONO VADAS

LIETUVA REIŠKIA 
PARAMĄ 

SAKARTVELUI
Rugpjūtį minint dešim-

tąsias Rusijos ir Sakartvelo 
karo metines, Lietuva reiškia 
solidarumą su Tbilisiu.

„Sunku užgydyti karo žaiz-
das, sunku atkurti suverenitetą, 
teritorinį integralumą, tačiau 
tai įvyks, nes tarptautinė de-
mokratinė bendruomenė palai-
ko Sakartvelą. Ir Lietuva taip 
pat”, – sekmadienį feisbuke 
paskelbtame vaizdo įraše sakė 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius.

Ministras naudojo prieš 
kelis mėnesius Lietuvoje pa-
tvirtintą alternatyvų Gruzijos 
pavadinimą.

Jis rugpjūčio 5 d. atvyko 
į Sakartvelą paminėti 2008 
metų rugpjūčio 7 dieną prasi-
dėjusio karo metinių.

Tuo pačiu metu Sakartvele 
lankysis Lenkijos ir Latvijos 
užsienio reikalų ministrai 
Jacekas Czaputowiczius ir 
Edgaras Rinkevičius bei 
Ukrainos vicepremjeras Pavlo 
Rozenka.

Vizito metu politikai lan-
kysis Tbilisyje ir prie Odzisio 
administracinės linijos, kur 
prasideda Pietų Osetija.

Šią teritoriją ir kitą atskilusį 
regioną Abchaziją po karo 
Maskva pripažino nepriklau-
somomis teritorijomis.

LRT

Iš kairės: plk. ltn. R. Braun, Mechanizuotosios pėstininkų brigados 
„Geležinis Vilkas” vadas plk. M. Steponavičius ir tarnybą Lietuvoje 
baigęs NATO priešakinių pajėgų vadas plk. ltn. W. R. Otto.  
                                                     Vrš. Vytauto Gadliausko (KAM) nuotr.
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Rugpjūčio 2 dieną Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius susitiko 
su JAV Kongreso delega-
cija, vadovaujama Atstovų 
Rūmų Asignavimų komiteto 
Valstybės, užsienio opera-
cijų ir susijusių programų 
pakomitečio pirmininko Halo 

JAV VERTINA LIETUVOS PARAMĄ TRANSATLANTINIAM BENDRADARBIAVIMUI

Rogerso. Susitikimo metu ap-
tartas Lietuvos ir JAV bendra-
darbiavimas atsakant į Rusijos 
grėsmę, sankcijos, energetinis 
saugumas, parama demokrati-
jos sklaidai.

„ E s a m e  d ė k i n g i  u ž 
Jungtinių Valstijų dėmesį mūsų 
regiono saugumui. Itin vertina-

me JAV paramą Ukrainai ir 
Krymo aneksijos nepripaži-
nimo politiką. Transatlantinė 
vienybė būtina užtikrinant 
bendrą atsaką Rusijos agresijai 
– atsilaikykime prieš bandy-
mus mus suskaldyti”,  – ragino 
L. Linkevičius.

Jis pabrėžė, kad svarbu 

išlaikyti arba net sustiprinti 
sankcijas tarptautinius įsi-
pareigojimus ignoruojančiai 
ir kaimyninių šalių suvere-
numą bei teritorinį vientisu-
mą pažeidinėjančiai Rusijai. 
„Sankcijų Rusijai klausimu 
turime išlikti nuoseklūs, nes 
šiuo metu tai vienas iš poveikį 
turinčių instrumentų”, –  sakė 
L. Linkevičius.

Užsienio reikalų ministras 
priminė Lietuvoje sukurtas 
puikias sąlygas verslo plė-
trai, supažindino svečius su 
suskystintų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo sėkme, lei-
dusia Lietuvai pasiekti pro-
veržį energetinės nepriklau-
somybės srityje. Jis pakvietė 
JAV skatinti suskystintų dujų 
eksportą į Europą. Kongreso 
atstovai išskyrė Lietuvos pa-
stangas stiprinti gynybą ir di-
dinti išlaidas ginkluotosioms 
pajėgoms iki 2 proc. BVP, taip 
pat padėkojo už tvirtą paramą 
transatlantiniam bendradar-
biavimui. Atskirai paminėtos 
Lietuvos pastangos stiprinant 
energetinį saugumą ir Vilniuje 

veikiančio NATO  energetinio 
saugumo kompetencijos cen-
tro veikla.

Kongresmenai pabrėžė, 
kad JAV įgyvendina įsipa-
reigojimus Europos saugu-
mui: daugiau nei du kartus 
didinamos išlaidos, skirtos 
Europos atgrasymo inicia-
tyvai (European Deterrence 
Initiative), dislokuota sun-
kiosios ginkluotės brigada 
Lenkijoje, stiprinamos sankci-
jos Rusijai, keliamas dujotie-
kio projekto „Nord Stream 2” 
neigiamo poveikio klausimas.

JAV Kongreso delegaciją 
sudarė šeši Atstovų Rūmų 
nariai, atstovaujantys tiek res-
publikonų, tiek demokratų 
partijoms: Halas Rogersas, 
Rodney Frelinghuysenas,  
Henry Cuellaras,  Tomas 
Cole‘as, Johnas J. Duncanas ir 
Steve‘as Womackas. Kongreso 
nariai taip pat susitiko su 
Lietuvos Ministru Pirmininku 
S. Skverneliu, Seimo nariais, 
Krašto apsaugos ministerijos ir 
pilietinės visuomenės atstovais.

LR URM

Š.m. l iepos 23 dieną 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos di-
plomatai bei Jungtinio Baltijos 
- Amerikos nacionalinio komi-
teto (JBANC) vadovai pagerbė 
Sumner Welles deklaracijos 
autorių atminimą. Minėjimas 
vyko prie Sumner Welles ir Loy 
Henderson kapų Vašingtono 
Rock Creek kapinėse.

„Šiandien ne tik dėkojame 
Amerikai už palaikymą, bet 
ir švenčiame laisvę. Sumner 
Welles deklaracija yra pui-
kiausias simbolis Baltijos šalis 
ir Ameriką vienijančių bendrų 
vertybių- laisvės, demokratijos, 

pagarbos teritoriniam vientisu-
mui ir suverenitetui,” minėjime 
sakė Lietuvos ambasados pata-
rėjas Kęstutis Vaškelevičius.

„Šiandien šių vertybių svar-
ba kaip niekada akivaizdi. 
Sumner Welles deklaracijos 
istorinis palikimas leidžia ti-
kėti, kad Rusijos agresija prieš 
kaimynes ir dalies Ukrainos, 
Sakartvelo, Moldovos teritorijų 
okupacija vieną dieną baigsis. 
Tie, kas puoselėja laisvės ide-
alus, yra nenugalimi”, – pažy-
mėjo Lietuvos diplomatas.

1940 m. liepos 23 d. pa-
skelbtoje tuometinio JAV vals-

JAV Kongreso atstovai derybose Vilniuje.                                                                               LR URM

VAŠINGTONE PAGERBTAS SUMNER WELLES 
DEKLARACIJOS AUTORIŲ ATMINIMAS

tybės sekretoriaus Samnerio 
Veleso (Sumner Welles) vardu 
pavadintoje deklaracijoje JAV 
pasmerkė Sovietų Sąjungos 
įvykdytą Baltijos šalių anek-
siją. Šis pareiškimas tapo JAV 
penkis dešimtmečius vykdytos 
Baltijos šalių okupacijos nepri-
pažinimo politikos pradžia.

Sumner Welles deklara-
cijos projektą parengė Lojus 
Hendersonas (Loy Henderson), 
tuometinis JAV Valstybės de-
partamento Europos reikalų 
biuro Rytų Europos skyriaus 
vedėjas.

Savo prisiminimuose Loy 

Henderson teigė, kad dekla-
raciją patvirtino tuometinis 
JAV prezidentas Franklinas 
Ruzveltas (Franklin Roosevelt).

Vilniuje liepos 19 d. taip 
pat buvo paminėtos Sumner 
Welles deklaracijos metinės. 
Toks minėjimas Lietuvos sos-
tinėje organizuojamas jau ke-
tvirtus metus iš eilės.  Renginys 
„Vašingtono aikštė: kartu ti-
kime laisve. Ačiū, Amerika!” 
organizuojamas skvere, esan-
čiame tarp Baltojo tilto ir 
Lukiškių aikštės. Šis skveras 
buvo pavadintas Vašingtono 
aikšte 1996 m., JAV valstybės 
sekretorės Madeleine Albright 
vizito Lietuvoje proga.

LR URM

Vašingtono Rock Creek kapinėse.                                                                                                                                                   LR URM

PIRMUOSIUS 
KVIETIMUS  

Į SUSITIKIMĄ SU 
POPIEŽIUMI IŠŠLAVĖ 

PER PUSVALANDĮ
Ruden į  p l anuo j amas 

Popiežiaus Pranciškaus susi-
tikimas su jaunimu Lietuvoje 
sulaukė itin didelio dėmesio. 
Registracija internete prasidėjo 
rugpjūčio 1 d., vidurdienį, tačiau 
vos po 30 minučių norintieji 
užsiregistruoti sužinojo, kad 
kvietimų į susitikimą Vilniuje 
nebėra. Tiesa, netrukus organi-
zatoriai pranešė, kad galimybė 
registruotis atnaujinta.

Visgi popiežiaus vizito or-
ganizatoriai ramina, kad vietos 
užteks visiems, norintiems da-
lyvauti Vilniaus Katedros aikš-
tėje vyksiančiame susitikime.

„Susidomėjimas labai di-
delis. Nupieštuose sektoriuose 
vietos yra likę labai nedaug. 
Šiuo metu organizatoriai piešia 
papildomus sektorius”, – sakė 
popiežiaus vizito organizatorių 
atstovė spaudai Santa Kančytė. 
Tai reiškia, kad netrukus kvie-
timų vėl turi atsirasti.

Anot jos, į didelę dalį išanks-
tinių sektorių yra užsiregistravu-
sios bendruomenės: „Jaunimo 
bendruomenės, grupės ir t. t. Tai 
yra nepavieniai žmonės. Tie, ku-
rie registravosi per bendruome-
nes, jau yra išsidalinę didžiąją 
dalį kvietimų į tuos sektorius.”

Organizatoriai tikina, kad 
minių ir milžiniško dalyvių 
kiekio bijoti nereikia. Anot S. 
Kančytės, prieš metus Katedros 
aikštėje vykusioje arkivyskupo 
Teofiliaus Matuliono beatifika-
cijoje dalyvavo apie 25 tūkst. 
žmonių.                                LRT
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A R G E N T I N A

PRANEŠIMAS  
DĖL SUSIVIENIJIMO 

LIETUVIŲ ARGENTINOJE 
104-ŲJŲ METINIŲ 

MINĖJIMO
Dėl  Jurgio  Brazaič io 

mirties Susivienijimo lie-
tuvių Argentinoje Valdyba 
nusprendė atidėti 104-ųjų 
draugijos metinių renginius, 
kurie buvo numatyti rugpjū-
čio 05 d.

2018 M. LIETUVOS 
KONSULINĖ MISIJA 

ARGENTINOJE 
Lietuvos Respublikos 

garbės generalinio konsu-
lo Argentinoje asistentas 
dr. Diego J. Nunes praneša, 
kad 2018 m. spalio 8-10 d., 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija ir Lietuvos 
Respublikos generalinis kon-
sulatas Brazilioje (San Paulo 
mieste), kartu su Lietuvos 
Buenos Airių ir Montevideo 
garbės konsulatais rengia kon-
sulinių pareigūnų išvykstamą-
ją misiją į minėtus miestus. 

Argentinoje konsulinės 
paslaugos bus teikiamos tomis 
dienomis nuo 10:00 iki 17:00 
val., Lietuvos Respublikos 
generalinio garbės konsulato 
patalpose adresu: Asistente del 
Cónsul General Honorario de 
la República de Lituania en la 
República Argentina.

Av. Paseo Colón 275, piso 
11, C.A.B.A. Teléfono: (+5411) 
4331-1525. E-mail: dienu-
nes@abogados.net.ar

LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS 

ATSTOVŲ VIZITAS
Būdami Argentinoje ir vyk-

dydami Lietuvos Respublikos 
diplomatines funkcijas, už-
sienio reikalų viceministras 
Darius Skusevičius, ambasa-
dorė Ispanijoje ponia Skaistė 
Aniulienė ir užsienio reikalų 
ministerijos Lotynų Amerikos 
vadybininkė Juratė Jucikaitė 
lankėsi Lietuvių centre, kur 
susitiko su Argentinos lietu-
vių bendruomenės nariais, 
domėjosi mūsų institucijų 

Svečiai iš Lietuvos Lietuvių centre susitikime su Argentinos lietuvių bendruomenės nariais.

veikla ir lūkesčiais.
JUODOJO KASPINO IR 
BALTIJOS KELIO DIENA

1939 m. rugpjūčio 23 
d. Maskvoje Vokietijos už-
sienio reikalų ministras J. 
Ribentropas ir TSRS užsienio 
reikalų liaudies komisaras 
V. Molotovas pasirašė abiejų 
šalių nepuolimo paktą, kuris 
panaikino Baltijos šalių ne-
priklausomybę. Papildomuose 
slaptuose protokoluose Estija ir 
Latvija buvo priskirtos TSRS, 
o Lietuva palikta Vokietijai. 
Rugsėjo 28 d. J. Stalinas ir 
A. Hitleris pasirašė antrąjį 
Vidurio Europos padalijimo 
aktą, pagal kurį ir Lietuva 
atiduota TSRS.

1989 m. rugpjūčio 23 d., 
prisimindamas Ribentropo–
Molotovo paktą, atėmusį 

Baltijos šalių nepriklauso-
mybę, Lietuvos Sąjūdis su-
rengė akciją „Baltijos ke-
lias”. Akcijos metu Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojai, 
susikibdami rankomis, sudarė 
gyvą grandinę per Baltijos 
valstybes, taip simboliškai 
atskirdami Baltijos valstybes 
nuo Sovietų sąjungos ir iš-
reikšdami norą būti laisvais.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Šeštadieniais mūsų pa-
talpose yra dėstomi dviejų 
lygių lietuvių kalbos kursai: 
nuo 16:00 iki 18:00 valan-
dos. Kaip visuomet, pamo-
kos vyksta nemokamai. Nuo 
15:15 iki 16:00 val. - naujas 
lietuvių kalbos kursas vai-
kams ir jaunimui. Kviečiame 
visus dalyvauti!

„LIETUVOS AIDAI” 
Lietuviška radijo valandėlė 

„Ecos de Lituania”, vad. Jono F. 
Kalvelio; jos galima pasiklausy-
ti penktadieniais nuo 21 iki 22 
val., ir pakartotinai sekmadie-
niais nuo 19 iki 20 val., internete 
www.ecosdelituania.com.ar ir 
www.fmdifusionberisso.com.ar

RUGPJŪTIS
Lietuvoje šis mėnuo neatsi-

tiktinai gavo rugpjūčio vardą. 
Nuo seno rugiai auginami 
mūsų krašte. Net pats žodis 
„rugys” yra senas, baltiškas. 
Rugių grūdų randama arche-
ologinėse iškasenose. Rugiai 
Lietuvoje vyravo tarp javų. 
Kiti buvę rugpjūčio mėnesio 
pavadinimai yra susiję su der-
liaus dorojimu, pjūtimi. 

Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje

Inž. Jurgis Antanas Brazaitis

UŽUOJAUTA
Liepos 15 d. mirė mūsų 

draugijos Valdybos narys 
inžinierius Jurgis Antanas 
Brazaitis (75 m.). 

Visą savo gyvenimą velio-
nis dalyvavo lietuvių bendruo-
menės Argentinoje veikloje, 
kurioje atliko Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje (SLA) ir 
Argentinos lietuvių organiza-
cijų tarybos (ALB-ALOST) 
pirmininko pareigas. Taip pat 
atstovavo mūsų šaliai įvai-
riuose lietuviškuose suvažia-
vimuose. 

SLA Valdyba reiškia gilią 
užuojautą jo šeimai bei drau-
gams. 

L E N K I J A

SEINŲ LIETUVIAI 
TVARKĖ ŠV. AGOTOS 
KOPLYČIOS APLINKĄ

Seinų parapijos lietuviai 
š. m. birželio 16-17 d. visuo-
meniniu pagrindu atliko šalia 
Seinų bazilikos stovinčios Šv. 
Agotos koplyčios remontą. 
Atnaujintas koplyčios fa-
sadas, sutvarkyta aplinka. 
Atsižvelgiant į architektū-
rinio projekto reikalavimus 
atitinkamomis spalvomis nu-
dažytos 1789 m. pastatytos 
koplyčios sienos ir langai bei 
1904 m. įrengta geležinė tvo-
ra, užglaistyti sienų įtrūkimai.

Visi darbai, kuriems vado-
vavo statybų meistras Valdas 
Karaneckas, atlikti visuome-
niniais pagrindais. Statybines 
medžiagas parūpino LR konsu-
latas Seinuose. Vietos lietuvių 
iniciatyva skirta pasiruošti Seinų 

vyskupijos įkūrimo 200 metų 
jubiliejui, kuris bus iškilmingai 
minimas š.m. rugsėjo mėnesį. 

Rugsėjo 1-2 dienomis 
Seinuose planuojamų jubi-
liejinių iškilmių metu vyks 
mokslinė konferencija, skirta 
Seinų vyskupijos ir kunigų 
seminarijos istorijai pristaty-
ti, kurioje dalyvaus taip pat 
Lietuvos mokslininkai.

Svarbus jubiliejinių ren-
ginių akcentas bus atminimo 
ženklo, skirto lietuvių poe-
tui, Seinų vyskupui Antanui 
Baranauskui atidengimas. 
Atminimo ženklas bus pastaty-
tas prie buvusių Seinų vyskupų 
rūmų, kur gyveno ir mirė A. 
Baranauskas. Tikimasi, kad 
iškilmėse dalyvaus Lenkijos ir 
Lietuvos bažnyčios hierarchai, 
mokslininkai, vietos valdžių 
atstovai, Seinų dekanato ti-
kintieji. Šia proga koncer-

tuos ansambliai ir orkestrai iš 
Lietuvos.

Šv. Agotos koplyčios su-
tvarkymo iniciatyva bei anks-
čiau vykusi talka tvarkant 
vysk. Antano Baranausko 

paminklo aplinką rodo, kad 
lietuviai jaučiasi pilnaverčiais 
Seinų gyventojais ir rūpinasi 
bendros istorijos ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimu.

LR URM

Talkininkai remontuoja Šv. Agotos koplyčią.                     LR URM

R U S I J A

PETERBURGE 
SKAMBĖJO TAUTIŠKA 

GIESMĖ
Per šimtą žmonių liepos 

6-ąją – Lietuvos Valstybės dieną 
- susirinko generaliniame kon-
sulate kartu su visais pasaulio 
lietuviais vienu metu giedoti 
Lietuvos valstybės himno. Prie 
Peterburgo lietuvių, Lietuvos 
svečių prisijungė pilnas autobu-
sas iš Lietuvos atvykusių turistų. 
Renginyje dalyvavo Lenkijos, 
Latvijos, Estijos, Slovakijos, 
Kipro, Indijos, Bulgarijos, 
Ukrainos ir Rumunijos genera-
liniai konsulai.

Susirinkusieji pagerbė ren-
ginyje dalyvaujantį seniausią 
lietuvių bendruomenės narį, 
93-jų garsų mokslininką Viktorą 
Masaitį.  Visi svečiai kartu pynė 
trispalves apyrankes, apžiūrėjo 
Artūro Jonausko fototipijų par-
odą  „Maironio Peterburgas” bei 
Artūro Davainio gintaro dirbi-
nių ekspoziciją  „Prisilietimas”.

Stebėdami televizijos trans-
liaciją iš Vilniuje vykstančios 
100-mečio dainų šventės visi 
susirinkusieji giedojo Tautišką 
giesmę, o po to pasivaišino prie 
„suneštinio” stalo.     LR URM
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L i e t u v o s  a m b a s a d a 
Sakartvele šiemet minės įkū-
rimo šimtmetį – 1918 me-
tais Tbilisyje pradėjo veikti 
Lietuvos atstovybė Kaukaze, 
atstovavusi Lietuvai visame 
regione. Ta proga ambasada 
pristato trumpų filmukų seriją, 
pasakojančią apie pirmuosius 
lietuvius Sakartvele, jų įsteig-
tas organizacijas, atstovybės 
sukūrimo aplinkybes ir jos 
veiklą.

 Lietuvos atstovybės įkū-
rimas Sakartvele prieš šimtą 
metų – reikšmingas istorinis 
įvykis, gaubiamas įdomių 
aplinkybių. Tik ką nepriklau-
somybę paskelbusios Lietuvos 
atstovybės buvo kuriamos 
svarbiausiuose Lietuvai ir 
lietuviams taškuose – Tbilisis 
tapo vienu iš jų dėl ten gy-
venančios gausios lietuvių 
bendruomenės ir aktyvių jos 
narių. Norime supažindinti 
visuomenę su šiuo išskirtiniu 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
SAKARTVELE MINĖS 100-METĮ

Lietuvos istorijos puslapiu, 
apie kurį iki šiol yra mažai ži-
noma”, – sako Lietuvos amba-
sadorius Sakartvele Giedrius 
Puodžiūnas.

Pirmajame filmuke pasako-
jame apie lietuvius Sakartvele 
XIX amžiaus pabaigoje – XX 
amžiaus pradžioje. Iš viso 
planuojamos keturios filmukų 
serijos – antrojoje bus gilina-
masi į lietuvių organizacijų 
Kaukaze veiklą, trečiojoje bus 
pasakojama apie atstovybės 
įkūrimą ir pirmąjį Lietuvos 
atstovą Praną Dailidę, o ke-
tvirtoji bus skirta atstovybės 
darbui.

Filmukuose galima pama-
tyti retų to meto nuotraukų 
iš Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo. Nuotraukose 
užfiksuoti prieš 100 metų 
čia gyvenę garsūs lietuviai 
– pirmasis Lietuvos atstovas 
Kaukaze Pranas Dailidė, lie-
tuvių nacionalinio atgimimo 

veikėjas Petras Vileišis, rašy-
tojas Antanas Vienuolis, pir-
mosios lietuviškos komedijos 
„Amerika pirtyje” autorius 
Antanas Vilkutaitis-Keturakis, 
lietuvių organizacijų susibū-
rimai.

Tiksli atstovybės įkūrimo 
data tebėra istorikų diskusijų 
klausimas, tačiau tikrai ži-
noma, kad 1918 metų liepos 
23 dieną, Lietuvos Valstybės 

Taryba suteikė Pranui Dailidei 
įgaliojimus atstovauti Lietuvai 
Užkaukazės valstybėse ir ginti 
ten gyvenančių Lietuvos pilie-
čių reikalus.

Grįžęs į Sakartvelą, P. 
Dailidė 1918 metų rugpjūčio 
30 dieną buvo akredituotas 
prie Sakartvelo Demokratinės 
Respublikos Vyriausybės kaip 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
atstovas.

Pirmąjį filmuką apie lie-
tuvius Sakartvele XIX am-
žiaus pabaigoje – XX amžiaus 
pradžioje galima peržiūrėti 
Lietuvos ambasados Facebook 
paskyroje.

J au  anksč i au  š i eme t 
Lietuvos ambasada pristatė 
specialų žemėlapį, kuriame 
galima rasti svarbiausius su 
Lietuva ir lietuviais susijusius 
taškus.                      LR URM

Nacionalinis kibernetinio 
saugumo centras prie Krašto 
apsaugos ministerijos (NKSC 
prie KAM) informuoja, kad 
nuo 2018 m. liepos 26 d. 
Lietuvoje pradėta aktyviai pla-
tinti išmaniesiems įrenginiams 
skirta programėlė „Yandex. 
Taxi”. Pagal nutylėjimą, ši 
programėlė reikalauja prieigos 
prie didelio kiekio jautrių duo-
menų ir leidimo naudotis įren-
ginio funkcijomis: galimybe 
aktyvuoti įrenginio kamerą ir 
mikrofoną (vykdyti naudotojo 
aplinkos įrašymą), naudoti 
kontaktų sąrašą (galimybė 
gauti telefonų knygos, nau-
dojamų paskyrų informaciją), 
vykdyti skambučių valdymą, 
įrenginio tapatybės ir veiklos 
būklės nustatymą, vykdyti 
trumpųjų pranešimų paslaugų 
valdymą (galimybė perimti 

NACIONALINIS KIBERNETINIS SAUGUMO CENTRAS PO ATLIKTOS ANALIZĖS  
IR TOLIAU REKOMENDUOJA NENAUDOTI „YANDEX. TAXI” PROGRAMĖLĖS

gaunamus pranešimus), atlikti 
turinio, saugomo išmaniojo 
įrenginio atmintyje, modifika-
vimą, nustatyti tikslią (GPS) 
įrenginio buvimo vietą, atlikti 
tinklo prieigos valdymą (siųsti 
duomenis internetu, stebėti 
ir valdyti tinklo sujungimus, 
valdyti belaidžio tinklo (angl. 
Wi-Fi) prieigą). Pažymėtina ir 
tai, kad vėlesnės programėlės 
versijos gali padidinti reika-
laujamų funkcijų prieigų kiekį.

 Šie „Yandex. Taxi” progra-
mėlės poreikiai galimai sudaro 
sąlygas neteisėtam asmens 
duomenų rinkimui ir kaupi-
mui, o tai kelia susirūpinimą 
dėl jų saugumo. Remiantis 
programėlės naudojimo sąly-
gomis, iš naudotojo įrenginio 
surinkti duomenys saugomi 
organizacijos serveriuose, 
kurios būstinė yra Rusijos 

Federacijoje (Maskvoje). 
Naudojimo sąlygose taip pat 
aptariama galimybė duomenis 
pateikti valstybinėms organi-
zacijoms, reguliavimo insti-
tucijoms, teismams ir kitoms 
trečiosioms šalims.

R e m i a n t i s  L i e t u v o s 
Respublikos Valstybės saugu-
mo departamento ir Antrojo 
operatyvinių tarnybų depar-
tamento prie Krašto apsaugos 
ministerijos 2018 m. Grėsmių 
nacionaliniam saugumui ver-
tinimu – „Rusijos žvalgybos 
ir saugumo tarnybos turi tei-
sinius įgaliojimus ir techninių 
galimybių įgyti prieigą prie 
Rusijos ir užsienio valstybių 
piliečių, naudojančių rusiškas 
elektroninio komunikavimo 
platformas, duomenų”.

Grėsmių vertinime taip 
pat nurodoma: „<...> grėsmė, 

kad asmeniniai duomenys 
nutekinami Rusijos žvalgybos 
ir saugumo tarnyboms, kyla 
visiems Lietuvos piliečiams, 
besinaudojantiems rusiškais 
socialiniais tinklais ir elektro-
ninio pašto paslaugomis, pvz., 
odnoklasniki, mail.ru, yandex 
ir pan.”

Nacionalinis kibernetinio 
saugumo centras (NKSC) prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
atliko pirminę nuo š. m. lie-
pos 26 d. Lietuvoje pradėtos 
aktyviai platinti programėlės 
„Yandex. Taxi” saugumo ana-
lizę ir nustatė, kad programėlė 
palaiko aktyvų ryšį su 11 
unikalių adresų, kurių di-
džioji dalis priklauso Rusijai. 
NKSC analizė 
ir rekomendaci-
jos programėlių 
naudo to j ams 
skelbiamos in-
terneto tinkla-
lapyje adresu: 
https://goo.gl/
EdRafA.

NKSC dar-
buotojai nusta-
tė, kad minima 
programėlė turi 
galimybę įvairiu 
laiku ir šifruo-
tais ryšio kana-
lais užmegzti 
ryšį su skirtin-
guose Rusijos 
r e g i o n u o s e 
esančiais adre-
sais nepriklau-
somai nuo to, 
ar programėlė 
dirba budėjimo, 
ar aktyviuoju 
režimu. NKSC 

taip pat nustatė, kad „Yandex. 
Taxi” palaiko nuolatinį ryšį su 
trimis adresais.

NKSC rekomenduoja ne-
diegti į turimus išmaniuosius 
įrenginius, ypatingai ši reko-
mendacija taikoma Lietuvos 
valstybės tarnautojų ir parei-
gūnų, krašto apsaugos siste-
mos darbuotojų naudojamuose 
išmaniuosiuose įrenginiuose.

Minima programėlė rei-
kalauja prieigos prie didelio 
kiekio jautrių duomenų ir lei-
dimo naudotis įrenginio funk-
cijomis, ir NKSC įspėja, kad 
vėlesnės programėlės versijos 
gali padidinti reikalaujamų 
funkcijų prieigų kiekį.

LR KAM
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos. Srž. sp. Ievos Budzeikaitės 
nuotraukos.

„Yandex. Taxi” programėlės dalis iš poreikių.
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Liepos 25 - rugpjūčio 6 
dienomis Japonijos Gifu pre-
fektūroje surengtas Lietuvos 
šimtmečiui skirtas festivalis 
„Lietuva dabar”. Festivalio 
dalyvius sveikino Lietuvos 
ambasadorius Japonijoje 
Gediminas Varvuolis, į Gifu 
atvyko Kauno miesto meras 
Vislvadas Matijošaitis.

Liepos 25 - rugpjūčio 6 
dienomis Japonijos Gifu pre-
fektūroje surengtas Lietuvos 
šimtmečiui skirtas festivalis 
„Lietuva dabar”. Festivalio 
dalyvius sveikino Lietuvos 
ambasadorius Japonijoje 
Gediminas Varvuolis, į Gifu 
atvyko Kauno miesto meras 
Visvaldas Matijošaitis.

Festivalyje koncertavo 
Kauno technologijos uni-
versiteto studentų ansamblis 
„Nemunas”, parodytas VDU 
Azijos studijų centro sukurtas 
dokumentinis filmas „Kaunas. 

JAPONIJOS GIFU PREFEKTŪROJE SURENGTAS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI SKIRTAS 
FESTIVALIS „LIETUVA DABAR”

S u g i h a r o s  i r 
Japonijos žen-
klai”, kurį pri-
statė vienas iš 
jo  kūrė jų  Dr. 
Aurelijus Zykas, 
Miesto bibliote-
koje surengtos 
Lietuvai ir  Č. 
Sugiharai skirtos 
parodos, festiva-
lio svečiai galėjo 
įsigyti lietuviškų 
suvenyrų.

L i e t u v ą  i r 
Gifu prefektūrą 
sieja vis stipė-
jantys ryšiai, ir 
šio Japonijos re-
giono valdžios 
ir verslo atstovai 
rugsėjo pradžio-
je dalyvaus Č. 
Sugiharos savai-
tėje Kaune.

LR URM Kauno technologijos universiteto studentų ansamblis „Nemunas” Japonijoje.                                            LR URM

Lietuvos valstybės atkūri-
mo Šimtmečio proga Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Šveicarijoje Michel Sogny 
Lietuvos ambasadai Paryžiuje 
padovanojo išskirtinę dovaną – 
fortepijoną.

Tikimasi, kad šis muzikos 
instrumentas dar labiau pratur-
tins bei paįvairins ambasadoje, 
buvusiuose XIX amžiaus gar-
saus Prancūzijos kompozito-
riaus Ernest Chausson namuose, 
organizuojamus kultūrinius 
renginius.

Priimdama šią ypatingą do-
vaną laikinoji reikalų patikėtinė, 
konsulė Rasa Mikuckaitė amba-
sados vardu padėkojo Lietuvos 
Respublikos garbės konsului 
Michel Sogny už šią simbolišką 
ir vertingą dovaną.     LR URM

IŠSKIRTINĖ DOVANA LIETUVOS AMBASADAI PARYŽIUJE – 
FORTEPIJONAS

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Šveicarijoje Michel Sogny 
(dešinėje) ir laikinoji reikalų patikėtinė, konsulė Rasa Mikuckaitė 
priima dovaną.                                                                            LR URM

Birželio 26 d. Brandenburgo 
Landtage pristatyta Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro Okupacijų 
ir laisvės kovų muziejaus pa-
rengta paroda „Vilko vaikai: 
duonos keliu iš Rytų Prūsijos 
į Lietuvą 1945–1948”.

Parodos atidaryme pasi-
sakė Lietuvos ambasadorius 
Vokietijoje Darius Semaška, 
Brandenburgo Landtago 
v i c e p r e z i d e n t a s  D i e t e r 
Dombrowski, Landtago CDU 
frakcijos pirmininko pava-
duotojas Henryk Wichmann, 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinė direktorė Teresė 
Birutė Burauskaitė ir Lietuvoje 
veikiančios vokiečių bendrijos 

„Edelweiss-Wolfskinder” įkū-
rėjas Olafas Pasenau.

Prieš parodos atidarymą 
Brandenburgo Landtago CDU 
frakcijos kvietimu Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro direktorei 
Teresei Birutei Burauskaitei, 
Memorialinio departamento di-
rektorei Gintarei Jakubonienei 
ir Memorialinio departamen-
to direktoriaus pavaduotojui 
Eugenijui Peikšteniui už in-
dėlį puoselėjant „vilko vaikų” 
atminį buvo įteikti garbingi 
Vokietijos tremtinių sąjungos 
apdovanojimai.

Vilko vaikams skirtą par-
odą Brandenburgo Landtage 
galima bus pamatyti iki š. m. 
rugsėjo 27 d.               LR URM

VILKO VAIKAMS SKIRTA PARODA 
ATIDARYTA BRANDENBURGO 

LANDTAGE

Liepos 12 – rugpjūčio 9 
d. Romualdas Požerskis ats-
tovaus Lietuvai tarptautinėje 
parodoje „Another Europe”.

Austrijos kultūros forumas 
Londone, EUNIC tinklas ir 
Europos Sąjungos atstovybė 
Londone pakvietė Europos 
Sąjungos šalies fotografus 
dalyvauti parodoje viešoje 
erdvėje Londone, kuri bus 
instaliuota ant specialiai su-
montuotų suoliukų viešoje 
vietoje. Paroda vyks keturias 
savaites prie vienos didžiausių 
Londono stočių – Kings Cross. 
Ši stotis ir jos apylinkės yra 
viena labiausiai lankomų ir 
dinamiškiausių vietų Londone, 
todėl tikimasi, jog parodą pa-
matys tūkstančiai lankytojų.

Parodos tema – „Kitokia 
Europa” (angl. „Another 

ROMUALDO POŽERSKIO KŪRYBA – EUROPOS SĄJUNGOS 
KULTŪROS PAVELDO DALIS

Europe”) susijusi su kultūros 
paveldu. Parodos kuratorius 
britas Hamish Park pasirinko 
neįprastą kultūros paveldo 
aspektą – nykimą. Kultūros 
paveldas parodoje interpretuo-
jamas plačiai ir apima kultūri-
nes, socialines ir ekonomines 
Europos Sąjungos ir atskiros 
šalies tradicijas.

Parodoje eksponuojamas 
Romualdo Požerskio darbas 
yra ilgametės menininko fo-
tografijų serijos „Atlaidai” 
(1974-2001) dalis. Šią seriją 
fotografas jau  yra pristatęs 
daugelyje pasaulio šalių, ji ypač 
vertinama užsienio fotografijos 
profesionalų bei mėgėjų.

„Požerskio nufotografuoti 
dabartinėje Lietuvoje šven-
čiami atlaidai kelia ne vien 
nostalgiškų prisiminimų ban-

gą tiems, kurie turėjo progos 
į tokius atlaidus važinėti dar 
prieškariniais laikais, bet ir pa-
garbą Lietuvos žmogui, kuris 
iki šiol išlaikė tikėjimą ir stiprų 
prisirišimą prie šių senųjų kai-
mo tradicijų. Jo fotografijose, 
kaip ir mūsų atmintyje, stojasi 
prieš akis didžiųjų atlaidų epi-
zodai: arklių traukiamos „pa-
vados”, su jauniausiu sūnumi 
ant priekinio sosto tarp tėvo 
ir motinos, likusi šeimyna ant 
minkšto šieno toliau vežime; 
miestelyje ar bažnytkaimy 
kaimynų ir draugų susitiki-
mai šventiškai pasidabinus, 
rimti pokalbiai vyrų būrelyje, 
šnibždėjimaisi tarp moterų” 
(A. Kezys).

Parodos „Another Europe” 
partneris – Lietuvos kultūros 
institutas.                    LR KM

Liepos 24-26 d. vyko „Beer 
Sheva Fringe” - didžiausias 
scenos menų renginys pietų 
Izraelyje, žiūrovų sulaukiantis 
iš viso Negevo dykumos regio-
no. Kasmet festivalis tris dienas 
apima visą Beer Ševos miesto 
senamiestį, jame esančius du 
teatrus, teatro aikštę ir kitas 
viešąsias erdves. Jame pasiro-
do tiek vietos menininkai, tiek 
svečiai iš užsienio. Festivalis 
turi ilgą tarptautinės programos 
istoriją, tačiau su Lietuva ben-
dradarbiauja pirmą kartą. 

Lietuviškam šiuolaikiniam 
šokiui atstovavo kolektyvas 
„Nuepiko”. Po šiuo vardu 
susibūrė jauni, bet jau paty-
rę šokėjai ir choreografai iš 
Kauno - Marius Pinigis, Marius 
Paplauskas ir Andrius Stakelė. 
Tiesiai iš „generalinės repetici-
jos” liepos 22 d. Kaune vykusia-

KOVINGA „NUEPIKO” HUMORO DOZĖ
me šiuolaikinio cirko festivalyje 
„Cirkuliacija” kūrėjai į Izraelį 
atvyko su spektakliu „(G)round 
ZERO”. Šis kūrinys šmaikščiai 
ir energingai įtraukė žiūrovus į 
dviejų šokėjų, M. Pinigo ir M. 
Paplausko, vienas kitam me-
tamą iššūkį, balansuojantį ant 
kovos ir žaidimo ribos, akistatos 
ringe naratyvą skaidant šmaikš-
čiais A. Stakelės solo intarpais 
bei muzika. Izraelyje „Nuepiko” 
įrodė, kad geras humoras ir nuo-
širdi bei atvira komunikacija su 
publika yra tarptatautinė kalba, 
suprantama tiek Kaune, tiek 
Beer Ševoje. Festivalio žiūrovai 
šiltai sutiko lietuvius - juokėsi, 
palaikė ir viso pasirodymo metu 
buvo kartu su šokėjais scenoje. 
Galima drąsiai teigti, kad pir-
masis pasirodymas „Beer Ševa 
Fringe” buvo itin sėkmingas.

                    LR KM
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Galerijoje „silent green 
c/o SAVVY Contemporary” 
Berlyne atidaryta Jono Meko 
paroda, kurioje pristaty-
tas brolių Jono ir Adolfo 
Mekų 1954 m. įkurtas „Film 
Culture” leidinys, apžvelgda-
vęs naujausius avangardinio 
kino, visuomenės ir meno 
skirtis JAV ir už jos ribų.

Nuo 1955 m. iki 1996 m. 
leistas „Film Culture” buvo 
unikali platforma kino kū-
rėjams, teorijų ir praktikos 
analizei, kuri pasižymėjo 
eklektiškais interviu, istori-
niais straipsniais, manifes-
tais, kino analizių, poezijos, 
fotografijų ir dokumentinių 
pranešimų apie nepriklauso-

nymas, bet ir tikslesnės audi-
torijos, prieš kurią nukreiptos 
operacijos, nuostatų, vertybių 
ir palankumo pažinimas. Kartu 
su naujausiomis psichologinio 
karo priemonėmis šiuo metu 
naudojami ir tradiciniai būdai 
– tokie kaip klastotės, discre-
ditcija, bauginimas, šantažas 
ir gandai.

Besibastydamas po inter-
netinę erdvę netyčia užtikau 
straipsnį, kurio pavadinimas 
tiesiog vertė toliau skaity-
ti: „Pabaltijo šalys pasitinka 
savo šimtmetį išmirdamos” 
(RuBaltic.ru, 2018.01.31). 
Nieko apie šią svetainę ne-
buvau girdėjęs, bet ji man 
pasirodė esanti tendencinga, 
tarsi skelbianti, kad „dangus 
griūna”. Mane nustebino, kad 
šiame portale esančius raši-
nius galima išsiversti į maž-
daug šimtą svetimų kalbų. 
Norėdamas pasitikrinti portalo 
įvaizdį ir patikimumą, parašiau 
dviems patyrusiems žurnalis-
tams Lietuvoje. Vienas atrašė, 
kad apie tą portalą nieko ne-
galįs pasakyti, nes niekada juo 
nesidomėjo. Kitas atsakovas 
irgi atsakė kad beveik nieko 
nežinantis, tą šaltinį ignoruo-
jantis. Tačiau perskaitęs keletą 
tekstų matė, kad beveik visur 
apie baltus tik blogai. 

Straipsnyje pateikiami skai-
čiai, rodantys, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija praranda dau-
gybę gyventojų, išvykstančių 
į kitas šalis. Tai, aišku, jokia 
naujiena. Tačiau ten toliau rašo-
ma, kad Pabaltijo vyriausybės 
skambiai reportuoja apie spar-
čiausią Europos Sąjungos BVP 
augimą, o politinė situacija 

Pabaltijyje esanti net geresnė, 
nei Vakarų Europoje. „O vis 
tiek pabaltiečiai vis sparčiau 
neria į tas problemines šalis. 
Keturi metai iš eilės absoliuti 
gyventojų skaičiaus mažėjimo 
tarp Europos šalių čempionė 
ne Vokietija, ne Ispanija ir ne 
Anglija, o Lietuva”. Tuoj pat 
čia siūloma išvada, kad arba 
oficiali statistika meluoja ir 
vietoj pragyvenimo lygio au-
gimo ir stabilumo Pabaltyjy 
viešpatauja skurdas ir suirutė, 
arba Lietuva, Latvija ir Estija 
visiškai neįgalios, nes jų pi-
liečiai nebenori čia gyventi. 
Vienu brūkšniu skatinamas ne-
pasitikėjimas valdžia ir laimės 
ieškojimas svetur.

Savo tezei paremti rašinys 
cituoja Vygandą Ušacką, vieną 
iš labiausiai galimų kandidatų 
į Lietuvos prezidento postą. 
Lietuvos pirmavimas pagal emi-
gracijos tempus paaiškinamas 
tuo, jog patys lietuviai netiki 
Lietuva ir nemato savo ateities 
šalyje. „O pagal emigracijos 
tūksančiui gyventojo rodiklius 
Lietuva per dešimt metų pir-
mauja Europos Sąjungoje”, 
- teigia Ušackas. Tuoj po jo 
toliau cituojamas Mindaugas 
Kubilius. Pastarojo žodžiais, 
gyventojų skaičius katastrofiš-
kai mažėja dėl menkų pajamų ir 
aukštų kainų, socialinės atskir-
ties ir negatyvios emocinės vi-
suomenės būklės, neaprūpintos 
senatvės ir žemo gimstamumo 
– lietuvių tauta nustojo atga-
minti save. ”Visa tai nuosekliai 
veda žmones prie suvokimo, 
jog čia jie nereikalingi”, - daro 
išvadą Mindaugas Kubilius. 
Vienintelė išeitis – sugrąžinti 

piliečiams pasitikėjimą savimi ir 
savo valstybe. Tačiau ar ne per 
vėlu užsiimti tuo sugrąžinimu, 
jei 9 iš 10 jaunų lietuvių sako, 
jog išvyks iš šalies, jei jiems 
užsienyje bus pasiūlytas darbas 
pagal specialybę?

„Jei pajėgiausi gyventojai 
atsisveikina su valstybe, vadi-
nasi, ji pamažu miršta tiesiogi-
ne šio žodžio prasme”, - dėsto 
Rygos techninio universiteto 
profesorius, latvių ekonomistas 
Janis Vanags. „Jau dabar būtina 
spręsti gyventojų emigracijos 
problemą, nes perspektyvoje 
– darbo rankų stygius ir tautos 
senėjimas. Kyla klausimas dėl 
šalies ateities”, - sako Estijos 
finansų ministerijos vadovas 
Prijdu Rustkok.

BERLYNE SVARSTYTA, KOKS BROLIŲ MEKŲ INDĖLIS 
Į NEPRIKLAUSOMĄ KINO PASAULĮ 

Noom Peerapong/Unsplash.com nuotr.

mą kiną rinkiniais.
Lietuvos Respublikos kul-

tūros atašė Vokietijoje Rita 
Valiukonytė teigia, kad Jonas 
Mekas savo srityje yra labai 
žinoma asmenybė: „Be to, 
Jonas visuomet pamini savo 
kilmę – kad yra iš Lietuvos”.

Jono Meko vizualiųjų 
menų centro direktorius 

Gintaras Sodeika teigia, 
kad brolių Jono ir Adolfo 
Mekų paroda yra išskirtinis 
renginys Berlyne. Parodoje 
taip pat pristatoma Vilniaus 
miesto savivaldybės turimos 
kolekcijos dalis, kurią šiuo 
metu patikėjimo teisėmis 
valdo Jono Meko vardo vi-
zualiųjų menų centras.

P a r o d o s  k u r a t o r i u s 
Cristianas Hilleris seniai 
vystė idėją pristatyti Jono 
Meko kūrybą ir jo draugus. 
Tokios galimybės įgyven-
dinimas, anot jo, yra itin 
svarbus žingsnis.

Parodoje eksponuojama 
„Film Culture” gamybos ir 
dizaino istorija, taip pat dau-
gybė filmų bei dokumentacija 
iš skirtingų leidinio gyvavi-
mo metų.

Tarp asmenybių, kurios 
prisidėjo prie leidinio gyva-
vimo ir kurios įamžintos par-
odoje: Shirley Clarke, Maya 
Deren, George`as Maciunas, 
Andy Warholas ir daugelis 
kitų.

Praėjus 20 metų nuo žur-
nalo pabaigos šia paroda 

stengiamasi atkreipti dėmesį 
į unikalų brolių Mekų indėlį 
į nepriklausomą kiną pasau-
lyje. Paraleliai vykusioje 
kino programoje pristatyti 
skirtingi avangardiniai ir 
nepriklausomi filmai, vyko 
konferencija bei kūrybinės 
dirbtuvės, kurių metu filmų 
kūrėjai, menininkai, kurato-
riai ir mokslininkai iš viso 
pasaulio aptarė praeities ir 
dabartines „Film Culture” 
sąvokas ir reikšmes.

Fes t iva l io  a t ida rymo 
švente tapo išskirtinis pasi-
rodymas, kurį atliko legen-
dinis grupės „Sonic Youth” 
vokalistas Thurston Moore, 
o veiksmą tęsė 12 Jono Meko 
draugų grupės pasirody-
mas, lydimas vaizdų iš filmo 
„OUTTAKES FROM THE 
LIFE OF A HAPPY MAN”.

Festivalio proga Harun 
Farocki  Inst i tut  pris tatė 
iki šiol nepaskelbtą žurna-
lo „Filmkritik” numerį, o 
„Spector Books” – „Film 
Culture 80: The Legend of 
Barbara Rubin” – naujai iš-
leistą žurnalo numerį. LRT

„PABALTIJO ŠALYS PASITINKA SAVO ŠIMTMETĮ IŠMIRDAMOS”
Prieš keletą metų politikos 

aktualijų žurnalistė Lauryna 
Vireliūnaitė teigė, kad pro-
pagandiniai Rusijos valdžios 
poziciją atspindintys portalai 
ieško savo skaitytojų. Toliau ji 
aiškino, kad tokie portalai yra 
brukami ne tik per socialinius 
tinklus, bet ir trumposiomis 
žinutėmis. Maždaug tuo pačiu 
metu informacinio karo ir ži-
niasklaidos žinovas Vilniaus 
universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų dės-
tytojas Nerijus Malinkevičius 
aiškino dvi saugumo sritis, 
susijusias su visuomenės įtin-
klinimu – technologine ir psi-
chologine, kurios plinta inter-
netinių technologijų pagalba. 
Atrodo, kad šios pastangos 
ypač padidėjo po Rusijos savi-
valiavimo Ukrainoje. 

Vytas Mankevičius (al-
kas.lt, 2016.10.25) atidžiai 
aiškina apie psichologinius 
karus, vykdomus įvairiose sri-
tyse – nuo karybos ir politikos 
iki ekonominių ir socialinių 
santykių. Kovojama, fiziškai 
nenaikinant priešininko ište-
klių. Šio karo tikslas - sukelti 
teigiamų bei neigiamų jausmų 
audringas masines reakcijas, 
keisti priešininkų ir visuomenės 
dvasinius ir dorovinius nuos-
tatus, pažiūras ir įsitikinimus. 
Propagandinė informacija gali 
kelti tėvynės ilgesį arba ne-
pasitikėjimą savo vadovybe. 
Minėtame šaltinyje autorius 
pabrėžia, kad įtaiga ypač veiks-
minga, kai informacijos šalti-
nių veikiamą objektą pavyksa 
paveikti emociškai, sujaudinti. 
Psichologiniame kare svarbus 
ne tik įvairių technikų išma-

Šiame tendencingame raši-
nyje su tam tikra ironija rašoma, 
kad šios trys šalys pasitinka 
savo garsų jubiliejų atsidūrusios 
mirties patale, o tai pasekmė jų 
kūrimosi neteisingais būdais. 
Čia pat teigiama, kad panašios 
mintys tarp tikrų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos patriotų, ku-
rie dar nespėjo atsisveikinti su 
savo šalimis ir nėra abejingi jų 
ateičiai, nuskamba vis dažniau.

Taigi atrodo, nusivylimo ir 
nepasitikėjimo grūdai suma-
niai sėjami. Juos tereikia tik 
kultivuoti, kad laikui bėgant 
Baltijos kraštai liktų tik isto-
rinis regionas, kuriame seniau 
gyveno tautos, pasitikusios 
savo šimtmetį išmirdamos. 
Neduok, Dieve, tiems grūdams 
pavirsti derliumi!

Romualdas Kriaučiūnas

Baltijos šalys.                                                                            ve.lt
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

D.Januta, 
Oakland, CA ..................1000
K.Biliūnas, 
Eastlake, OH ...................102
V.Lapatinskas, 
Seattle, WA ......................100
B.Pautienis, 
Richmd., Hts., OH.............75
G.Stankūnas, 
Cos Cob., CT .....................59
B.Navikas-Timms, 
Mentor, OH .......................50
I.Vileniškis, 
Wayland, MA ....................45
L.Dubray, 
Portage, MI .......................25
J.Kartanas, 
Omaha, NE ........................25
R.Sležas, 
Dorchester, MA .................25
D.Armonas, 
Mentor, OH .......................20
R.Bitėnas, 
Bronxville, NY ..................20
V.Miselis, 
Monroeville, PA ................20
R.Saikus, 
Cleveland, OH ...................20
D.Sodeika, Torrance, CA ..17
D.Čipkus, Willougby, OH .14
S.Petravičius, 
Rancho Palos Vrd., CA .....14
R.Guzulaitis, Speedway, IV ..7
L.Pollock, Solon, OH ..........5
A.Brakas, Chesterland, OH .3

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 16 d. sekmadienį, 11 val. iki 6 val. v.,  - 73-čias 
ONE WORLD DAY (Vieno Pasaulio Diena) - vyks Cleveland 
Cultural Gardens (Klivlando kultūriniuose darželiuose).

„Dirvos” inf.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Vėžiu sergančių vaikų gy-
dymas vidutiniškai trunka nuo 
5 mėn iki 2 metų. Visą šį laiką 
tik vienas iš tėvų gali būti kar-
tu su sergančiu vaiku. Kitiems 
šeimos nariams gyventi kartu 
galimybių nėra. Nors šalies 
gydymo ir susijusios įstaigos 
deda visas pastangas, siek-
damos užtikrinti efektyvų 
gydymo procesą ir pagalbą 
sergančių vaikų šeimoms, 
kompleksinio sprendimo šei-
mai nėra.

Almos šeima augina du 
vaikus. Nuo ligoninės, kurioje 
ji slaugo sergantį sūnų, iki 
namų – 240 km. Todėl ma-
žasis sūnus artimuosius mato 
vos kelias dienas per mėnesį. 
„Pasiilgsta Gytis labai bro-
lio, nors atrodo, kai būdavo 
namuose, ir pešdavosi, ir 
pykdavo, bet labai jie vienas 
kito pasiilgta” – atvirai ir 
jautriai apie šeimai kylančius 
išbandymus pasakoja Alma, 9 
m. Gyčio mama. Girdėdamas 
ir matydamas kasdienes ser-
gančių vaikų artimųjų isto-
rijas, „Mamų unijos” fondas 
prieš kelis metus pradėjo 
statyti „Šeimos namus” . 
„Šiandiena bendrieji statybų 
darbai jau eina į pabaiga, o 
siekiant kaip galima greičiau 
atverti „Šeimos namų” duris 
sergančių vaikų šeimoms, 
labai reikalinga visų mūsų 
palaikymas ir parama” - sako 
Eglė Mėlinauskienė, „Mamų 
unijos” fondo prezidentė. 

Šeimos namai sudarys 
sąlygas visai šeimai gydy-
mo metu gyventi kartu bei 
kurs saugią, jaukią, sveik-
ti padedančią aplinką vi-
sai sergančio vaiko šeimai. 
Šalia Santariškių statomuose 

„MAMŲ UNIJA” KURIA AMBICINGĄ 
PROJEKTĄ LIETUVOJE

„Šeimos namuose” bus įreng-
ta 11 gyvenamųjų kambarių, 
pritaikytų specialiai sergančių 
vaikų priežiūrai ir jų šeimų 
poreikiams. „Šeimos namuo-
se” bus teikiama socialinė ir 
psichologinė pagalba ne tik 
sergantiems vaikams, bet ir 
jų artimiesiems.  Po tuo pačiu 
stogu įsikurs reabilitacijos 
ir sporto centras, meno tera-
pijos ir žaidimų kambarys. 
Informaciniame centre tėvai 
galės sužinoti apie ligą, gydy-
mo eigą, gydymo galimybes 
užsienyje.

„Susitelkę mes galime su-
kurti galimybę sergančių vai-
kų šeimoms būti kartu” – sako 
Eglė Mėlinauskienė, „Mamų 
unijos” fondo prezidentė, 
kviesdama palaikyti „Šeimos 
namų” kūrimą siunčiant žinu-
tę ar skambinant trumpuoju 
numeriu 1344 (žinutės ir 
skambučio kaina 5 eur.).

Pasak Gyčio mamos Almos, 
būtent šeimos ligoninėje jiems 
trūksta labiausia, visa kita jie 
turi. „Šeimos namai” sudarys 
galimybę sergantiems vaikams 
ir jų artimiesiems būti kartu 
gydymo metu.

Visas projekto biudžetas 
siekia daugiau kaip 2 mln. 
eurų. Vidinės apdailos dar-
bams ir įrengimui dar reika-
lingi 800 tūkst. eur.

Fondas dėkoja „Chicago 
Mothers foundation”, Kazicko 
fondui, AB Lietuvos energija  
ir kitiems rėmėjams, pirmie-
siems patikėjusiems šia idėja. 
Tokių namų praktika pasitei-
sino jau daugelyje pasaulio 
šalių. „Tikimės dar šiais me-
tais „Šeimos namus” turėsime 
jau ir Lietuvoje” – sako Eglė, 
fondo prezidentė.

Sekmadien i s ,  l i epos 
29 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasitiko iš eks-
pedicijos po lietuvių tremties 
vietas Kazachstane sugrįžu-
sius „Misijos Sibiras’18” da-
lyvius ir pakvietė juos pietų. 
Prezidentė pusantros savaitės 
Kazachstano Karagandos 
srityje ekspedicijoje pralei-
dusius jaunuolius vaišino 
lietuvišku maistu, savo ši-
lauogėmis, medumi ir obuo-
lių sultimis.

Pasak Prezidentės, jokie 
draudimai ir kliūtys neuž-
gniauš mūsų dvasios – kol 
gyva mūsų istorija, tol gyva 
ir tauta. „Misija Sibiras” yra 
geriausias įrodymas, kad 
Lietuvos laisvė yra patikimose 
rankose. Kuo daugiau patri-
otiško ir pilietiško jaunimo, 
tuo gyvybingesnė ir stipresnė 
valstybė.

Kad jaunoji karta gerbia 
šalies istoriją ir nori ją puo-
selėti, rodo ir nuolat augantis 
į ekspediciją norinčiųjų vykti 
skaičius. Nuo projekto pra-
džios 2006 m. daugiau nei 
12 tūkst. jaunuolių užpildė 
atrankos anketą. Iš viso šiose 
ekspedicijose dalyvavo 225 
jauni žmonės.

„Misija Sibiras” jau 13 
metų tęsia darbus, kurie ap-
ima ne tik istorijos saugoji-
mą, bet ir jaunosios kartos 
pilietiškumo bei didžiavi-

mosi savo valstybe ugdymą. 
Prezidentė paragino „Misiją 
Sibiras” plėsti savo veiklą 
Lietuvoje įtraukiant ben-
druomenes tvarkyti ir saugoti 
istoriškai svarbias vietas – 
partizanų kapus, slaptavietes, 
atminimo vietas.

Septynioliktoji „Misija 
Sibiras” vyko į Kazachstaną, 
kadangi likus mažiau nei mėne-
siui iki suplanuotos ekspedici-
jos į Sibirą Rusijos Federacijos 
ambasada Lietuvoje atsisakė 
šios misijos dalyviams išduoti 
vizas.

Pagal lietuvių tremties įka-
linimo ir palaidojimo mastą 
Kazachstano teritoriją len-
kia tik Rusija. Neoficialiais 
duomenimis, į Kazachstaną 
sovietų represijų laikais galėjo 
būti išvežta apie 20 tūkst. po-
litinių kalinių iš Lietuvos. Šių 
metų ekspedicija sutvarkė 16 
kapinių, lietuvišką paminklą 
Kingyro sukilėliams, pastatė 
6 kryžius.

„Misija Sibiras” ekspedi-
cijos vyksta nuo 2006 metų. 
Per šį laikotarpį sutvarkyta 
daugiau nei 150 lietuviškų 
kapinių, susitikta su dešimti-
mis tremties vietose tebegy-
venančių lietuvių ir buvusių 
tremtinių palikuonių.

Prezidentės spaudos tarnyba

„MISIJA SIBIRAS” – ISTORIJOS 
IŠSAUGOJIMAS PATIKIMOSE 

RANKOSE 

Š. m. liepos 23 d. Vilniuje, 
Lietuvių kalbos institute, prasi-
dėjo IX tarptautinis dialektolo-
gijos ir geolingvitikos kongresas 
– pirmas Lietuvoje pasaulinio 
masto mokslo renginys, kuria-
me išskirtinis dėmesys skiria-
mas sparčiai kintančių įvairių 
pasaulio kalbų tarmių tyrimams 
ir problematikai. Kongresą 
organizavo Lietuvių kalbos 
institutas, Vilniaus universitetas, 
Šiaulių universitetas ir Lietuvos 
mokslų akademija.

Kongreso atidarymą ir ple-
narinį posėdį vedė Lietuvių 
kalbos instituto Mokslo ta-
rybos pirmininkė, kongreso 

VILNIUJE Į KONGRESĄ RINKOSI TARMES 
TYRINĖJANTYS MOKSLININKAI

Mokslinio komiteto pirmi-
ninkė akad. prof. dr. Grasilda 
Blažienė. Atidarymo metu svei-
kinimo žodį tarė Lietuvių kalbos 
instituto direktorė dr. Albina 
Auksoriūtė.

Renginio svečius taip pat 
sveikino Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, Užsienio reika-
lų komiteto narys Audronius 
Ažubalis, LR Vyriausybės kan-
clerio pirmasis pavaduotojas 
Deividas Matulionis.

Kongreso svečiams buvo 
perskaitytas Tarptautinės dia-
lektologijos ir geolingvistikos 
asociacijos prezidentės Maria-
Pilar Perea sveikinimas, žodį 

taip pat tarė Asociacijos žurnalo 
redaktorė (nuo 2003 m.) Astrid 
van Nahl. Svečių pasveikinti 
atvyko ir Vilniaus universite-
to Filologijos fakulteto deka-
nė prof. Meilutė Ramonienė, 
Lietuvos mokslų akademijos 
viceprezidentas akad. Zenonas 
Dabkevičius. Šiaulių universi-
teto mokslo ir meno prorektorė 
prof. Ingrida Šaulienė sveikini-
mus svečiams siuntė virtualiai.

Plenariniame posėdyje pra-
nešimus skaitė kviestiniai lek-
toriai: prof. dr. Frans Hinskens, 
dr. Chris Montgomery, dr. 
Christoph Purschke ir prof. dr. 
Danguolė Mikulėnienė.

Atidarymo dienos pabaigoje 
kongreso dalyviai ir svečiai da-
lyvavo ekskursijoje po Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmus. Š. m. liepos 24–25 
dienomis pranešimai atskirose 
sekcijose skaityti Vilniaus uni-
versiteto auditorijose. Liepos 26 
d. kongreso dalyviai ir svečiai 
dalyvavo kultūrinėje progra-
moje – lankėsi Rumšiškėse, 
Trakuose ir Kernavėje. Liepos 
27 d. kongreso uždarymas vyko 
Vilniaus universitete. 

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė akad. prof. 
dr. Grasilda Blažienė.                                          Organizatorių nuotr.
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Pranešame, kad „Vilties” draugija, „Dirvos” leidėja, 
saugo 1959-2018 m. „Dirvos” archyvines popierines 
laidas.

Senesnės laidos žuvo per 1975 m. įvykusį gaisrą. 
Mes taip pat turime 2000-2018 m. archyvinių laidų CD 
ir „flash drive” versijas. „Vilties” draugija kviečia savo 
skaitytojus, jų šeimos narius ar draugus įsigyti juos 
dominančias 1998-2018 m. „Dirvos” laidas (popierines 
versijas). Jos yra geros būklės. Jų metinės laidos skaičiai 
įvairuoja nuo 26 iki 52 (dėl įvairių priežasčių, metams 
slenkant, jų skaičius buvo sumažintas, - aut.). Vieno 
numerio kaina $2.00, siuntos mokestis pagal užsisakytą 
laidų skaičių. Visi užsakymai turi būti apmokėti iš anks-
to. Primename, kad laidų skaičius yra ribotas. Daugiau 
informacijos galima gauti skambinant 

tel. 1 (216) 531-8150, faksas 1 (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja.

Milda Valčiukaitė ir Ieva 
Adomavičiūtė po dramatiškos 
kovos rugpjūčio 4 d. iškovojo 
Glazge (Didžioji Britanija) 
vykstančio Europos čempiona-
to porinių dviviečių valčių kla-
sės bronzos medalius. O irkluo-
tojai Dovydas Nemeravičius, 
Saulius Ritteris, Rolandas 
Mašč inskas  i r  Aur imas 
Adomavičius Glazge porinių 
keturviečių valčių klasėje iško-
vojo sidabro medalius.

24-erių metų M. Valčiukaitė 
ir 23-ejų metų I. Adomavičiūtė 
finale rugpjūčio 4 d., šeštadienį 
2000 m distanciją įveikė per 6 
min. 56,54 sek.

Net keturios valtys iki pa-
skutinės akimirkos kovojo dėl 
pirmosios vietos, o po drama-
tiško finišo Europos čempio-
nėmis tapo prancūzės Helene 
Lefebvre ir Elodie Ravera-
Scaramozzino (6.55,99).

Ant rą ją  v ie tą  užėmė 
olandės Roos de Jong ir 
Lisa Scheenaard (6.56,29). 
Ketvirtoje pozicijoje liku-
sios italės Valentina Iseppi ir 
Alessandra Montesanuo nuo 
lietuvių atsiliko vos 0,06 sek.

Porinių keturviečių valčių 
klasėje rugpjūčio 4 d. 2000 
m distanciją įveikė per 5 min. 
43,40 sek. ir 1,48 sek. pra-
laimėjo čempionais tapusiais 

EUROPOS ČEMPIONATE – DU IRKLUOTOJŲ 
MEDALIAI 

AFP/Scanpix nuotr. 

Italijos irkluotojams (5 min. 
41,92 sek.).

Bronzos medaliai atiteko 
Lenkijos įgulai (+1,96 sek.).

Lietuviai startavo nepa-
lankiame pirmajame takelyje 
ir ilgą laiką irklavo penktoje 
pozicijoje, tačiau galingas fi-
nišas leido pakilti iki antrosios 
vietos.

2017 metais Lietuvos po-
rinė keturvietė valtis tapo 
Europos ir pasaulio čempione. 
Tiesa, tuomet įguloje vietoj 
S. Ritterio buvo Martynas 
Džiaugys. Pastarasis dėl trau-
mos šį Europos čempionatą 
turi praleisti.

Pasveikino Lietuvos 
vadovė

Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveikino Europos 
irklavimo čempionate pori-
nių keturviečių valčių rung-

tyje sidabrą iškovojusius 
Aurimą Adomavičių, Saulių 
Ritterį, Rolandą Masčinską ir 
Dovydą Nemeravičių bei mo-
terų porinių dviviečių valčių 
rungtyje bronzą laimėjusias 
Mildą Valčiukaitę ir Ievą 
Adomavičiūtę.

Pasak šalies vadovės, šie 
sportininkai – puikus koman-
dinės darnos pavyzdys. „Dėl 
bendro tikslo suvienytomis 
jėgomis irkluotojai pelnė gra-
žias pergales, pagerbiančias 
jų stiprybę ir garsinančias pa-
saulyje visą Lietuvą”, – rašo-
ma prezidentūros pranešime.

Prezidentė palinkėjo, kad 
ateityje siekiant medalių 
sportininkams visada užtek-
tų pasitikėjimo, ištvermės 
bei kiekvieną jų lydėtų pati 
didžiausia sėkmė.

ELTA

Glazge rugpjūčio 4 d. vyks-
tančiame Europos čempionate 
Rūta Meilutytė iškovojo sida-
bro medalį 100 m plaukimo 
krūtine rungtyje ir finale nusi-
leido tik rusei Julijai Jefimovai.

Plaukikė finale distanciją 
įveikė per 1.06,26 min.

R. Meilutytė plaukė an-
truoju takeliu. Pirmąją dis-
tancijos pusę lietuvė buvo 
pirma, tačiau antroje plauki-
mo pusėje pirmąją poziciją 
užleido J. Jefimovai, kuri ir 
iškovojo aukso medalį.

EUROPOS ČEMPIONATE R. MEILUTYTĖ IŠKOVOJO  
PIRMĄJĮ MEDALĮ

J. Jefimova distanciją 
įveikė per 1.05,53 min., tai 
naujas čempionato rekordas, 
tačiau R. Meilutytės Europos 
rekordas, kuris yra 1.04,35 
min., liko nepajudintas.

Bronzos medalį iškovojo 
italė Arianna Castiglioni 
(1.06,54 min.).

Į finalą lietuvė pateko 
penktu rezultatu – ji distan-
ciją įveikė per 1.07,06 sek. 
Tiesa, šis rezultatas kiek 
prastesnis nei tas, kurį plau-
kikė pademonstravo atrankos 

plaukime (1.06,89 sek.).
Geriausią rezultatą pusfina-

lyje pademonstravo rusė Julija 
Jefimova, kuri distaciją įveikė 
per 1.05,77 
min.

R. Meilu-
tytė rugpjū-
čio 4 d., jau 
dalyvavo 50 
m laisvuoju 
stiliumi finale 
ir ten užėmė 
aštuntą vietą. 
LRT

Iš kairės: Rūta Meilutytė, Julija Jefimova ir Arianna Castiglioni.                         AFP/Scanpix nuotr. 


