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LIETUVIŠKA SUTARTINĖ NUSKAMBĖS PER PASAULĮ

Novatoriškų idėjų nestokojantis muzikos prodiuseris Gediminas Zujus žada
nustebinti pasaulį dar vienu
įdomiu projektu, kurį pavadino „Baltijos sutartinė aplink
pasaulį” (Baltic Song Around
The Globe).
Rugpjūčio 22 dieną jis rengia Juodojo kaspino (Baltijos
kelio) dienai skirtą virtualų renginį, kuriame dainuos
ir gros žinomi Lietuvos,
Latvijos ir Estijos bei šių
šalių išeivijos atlikėjai, o jį
vainikuos lietuviška sutartinė,
realiu laiku atliekama Vilniuje,
Los Andžele, Čikagoje ir
Melburne. Iš Vašingtono pokalbiui prisijungs ir Baltijos
šalims nusipelnęs kongresmenas John Shimkus.
Dalyvauti šiame unikaliame projekte pakviesti
Veronika Povilionienė, Petras
Vyšniauskas, Dominykas
Vy š n i a u s k a s , J u r g i s
Didžiulis, Australijos kolektyvas „Pamesta klumpė”, Los
Andželo K. Daugirdo vadovaujama vyrų vokalinė grupė, jauna, bet jau Amerikoje žinoma
dainininkė Agnė Giedraitytė
iš Čikagos. Latvijai atstovaus
dainininkė Baiba SkurstenėSerdiukė, o Estijai – žymioji
Sofia Rubin.
Pasak prodiuserio G. Zujaus,
tai nebus paprasčiausia pasirodymų iš įvairių pasaulio
miestų tiesioginė transliacija per
„Skype” ar kitą panašią technologiją, nors proceso metu vaizdo
konferencija vyks, kad atlikėjai
galėtų tarpusavyje interaktyviai
bendrauti.
Planuojama, kad pagrindinėje renginio būstinėje –
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos filmavimo studijoje – bus įrengti 5 ekranai,
kuriuose bus matomi dalyviai
iš skirtingų pasaulio vietų.
Tuo pačiu metu, nugalėję laiko skirtumus ir vėlavimą, iš
skirtingų kontinentų atsklis ir
į vieną visumą susijungs dai-

Rugpjūčio 23-ąją Lietuvoje minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena.

nininkų balsai bei muzikantų
atliekamos partijos.
G. Zujaus teigimu, tai padaryti nėra taip paprasta net ir
turint šiandienos technologijas,
nes signalas dėl vienokių ar
kitokių priežasčių vėluoja. Šį
trūkumą prodiuseris mėgins
ištaisyti ritmo tempą sinchronizuodamas su TAI (International
Atomic Time) arba UTC
(Universal Time) laiku.
Žinomas prodiuseris akcentuoja, kad bandymų surengti tokius virtualius pasirodymus jau
būta. Tačiau dažniausiai nueinama lengvesniu keliu – balsai
ar instrumentai būna įrašomi,
o tik paskui sujungiami į vieną
kūrinį. „Mūsų atveju atlikėjų
ir muzikantų balsai skambės
realiu laiku. Žinoma, mes irgi
viską įrašinėsime, bet tik tam,
kad dainas galėtų išgirsti tiesioginės transliacijos negalėję
stebėti žmonės”, – pasakoja
G. Zujus.
Kadangi renginys skirtas
paminėti Juodojo kaspino

TYRIMUI DĖL F. GIULENO JAV SIŲS Į
TURKIJĄ SAVO DELEGACIJĄ

Vašingtonas, rugpjūčio 21
d. (ELTA). JAV Teisingumo ir
Valstybės departamento pareigūnai skris į Ankarą, kad aptartų Turkijos vyriausybės kaltinimus islamo pamokslininkui
Fetulai Giulenui (Fethullah
Gulen). Turkija Jungtinėse
Valstijose gyvenantį pamokslininką kaltina sužlugdyto karinio perversmo organizavimu,
praneša agentūra „Reuters”.
Tu r k i j o s p r e z i d e n t a s

Redžepas Tajipas Erdoganas
(Recep Tayyip Erdogan) reikalauja JAV išduoti Pensilvanijoje
gyvenantį F. Giuleną, kad
šis stotų prieš teismą dėl liepos 15-osios pučo. Jo metu
žuvo daugiau nei 200 žmonių.
Turkijos pareigūnai tvirtina,
kad Jungtinių Valstijų atsisakymas išduoti F. Giuleną pavers
abiejų NATO sąjungininkų
santykius labai įtemptais.
„JAV pareigūnai, tarp kurių

dienai, kuri neoficialiai dar vadinama ir Baltijos kelio diena,
jame bus prisiminti ir skausmingi istoriniai įvykiai. Tarp
kitų garbių svečių žada dalyvauti visuomenės ir politikos
veikėja Angelė Nelsas iš Los
Andželo, buvęs JAV ambasadorius Žygimantas Povilionis,
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia
Henkė, PLB atstovė Lietuvoje
Vida Bandis, Latvijos lietuvių
bendruomenės pirmininkas
Rolandas Žalnierius, Latvijos,
Estijos išeivių bendruomenių,
ambasadų atstovai.
Vis dėlto pagrindiniu renginio akcentu taps lietuviška
trejinė sutartinė „Saulala sadina”, vienu metu atliekama visų
projekte sutikusių dalyvauti
dainininkų ir muzikantų iš
skirtingų pasaulio kampelių.
Planuojama, kad sutartinė
skambės trimis kalbomis –
lietuvių, latvių ir estų.
„Kodėl sutartinė? Visų pirma todėl, kad tai unikalus žan-

ras, dar 2010 metais įtrauktas
į Reprezentatyvųjį žmonijos
nematerialaus kultūros paveldo
sąrašą. Pats žodis „sutartinė”,
kilęs iš veiksmažodžio „sutarti”, puikiai atitinka renginio
idėją, be to, šie liaudies kūriniai
pagal savo nuotaiką labai tinkami tokiai progai. Dar norėčiau
akcentuoti, kad pats sutartinių
atlikimo būdas yra dėkingas
tokiam virtualiam pasirodymui
– net jeigu ir atsiras kažkokių
vėlavimų, tai neturėtų labai pakenkti skambesiui”, – sako jis.
Pasak G. Zujaus, idėja
sujungti įvairiose šalyse gyvenančius lietuvių kilmės
atlikėjus ir muzikantus tokiam
virtualiam pasirodymui jo galvoje brendo jau seniai. „Ypač
į šį reikalą norėjosi įtraukti
Australijoje, Pietų Amerikos
šalyse gyvenančius išeivius,
mat dėl didelių laiko skirtumų
jie jaučiasi ypatingai atskirti
nuo Lietuvos. Be to, esu pastebėjęs, kad tokie unikalūs
dalykai „užkabina” lietuvius

Archyvinė nuotr.

visame pasaulyje, paskatina
juos grįžti prie savo šaknų –
mokytis kalbos, prisiminti tradicijas”, – kalba prodiuseris.
Paklaustas, kodėl renginio
tema pasirinko būtent Juodojo
kaspino dieną, G. Zujus siūlo
atkreipti dėmesį į įtemptą politinę situaciją. „Norisi priminti
ir sau patiems, ir pasauliui apie
praeities įvykius. Parodyti, kad
reikia būti budriems, nes istorija linkusi kartotis. O taip pat
pademonstruoti, kad visos trys
Baltijos šalys – Lietuva, Latvija
ir Estija – yra ir toliau nori būti
laisvos ir nepriklausomos”, –
sako žinomas muzikantas.
G. Zujus akcentuoja, kad
šį renginį reikėtų vadinti technine kur kas didesnio masto
pasirodymo, kurį jis planuoja
surengti 2018 metais, kai
švęsime 100 metų Valstybės
atkūrimo jubiliejų, repeticija.
„Nenorėčiau užbėgti įvykiams
už akių ir daug pasakoti, nes
darbai tik prasideda”, – teigia
G. Zujus.
delfi.lt

A. MERKEL NEMATO ES SANKCIJŲ RUSIJAI PABAIGOS
Berlynas, rugpjūčio 19 d.
(ELTA). Nėra jokios priežasir Teisingumo bei Valstybės
departamentų atstovai, pasiūlė konsultacijas su Turkijos
vyriausybe. Galime patvirtinti, kad delegacija kartu
su Teisingumo ir Valstybės
departamentų atstovais vyks
į Turkiją”, - sakė anonimiškai
kalbėjęs Teisingumo departamento pareigūnas, bet atsisakė
atskleisti vizito datą.

ties, kodėl Europos Sąjunga
(ES) turėtų panaikinti Rusijai
taikomas sankcijas, nes
Maskva nevykdo Minsko susitarimo įsipareigojimų. Taip
penktadienį publikuotame
interviu teigė Vokietijos kanclerė Angela Merkel (Angela
Merkel), praneša „Reuters”.
A. Merkel leidybos grupei „RedaktionsNetzwerks
Deutschland” (RND) teigė, kad 2014 m. aneksavusi
Krymą ir teikdama pagalbą

separatistams Rytų Ukrainoje,
Rusija sukėlė rimtą krizę.
„Europa turėjo kaip nors
reaguoti į šiuos pamatinių
principų pažeidimus”, - teigė
A. Merkel.
Vokietijos kanclerė pridūrė,
kad ji, kartu su Prancūzijos
prezidentu Fransua Olandu
(Francois Hollande), iš visų
jėgų stengiasi, kad, nepaisant visų sunkumų, Rusija ir
Ukraina įgyvendintų Minsko
taikos susitarimą.
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Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaitė
pareiškė gilią užuojautą Turkijos Prezidentui Redžepui Tajipui
Erdoganui (Racep Tayyip Erdogan) del Gaziantepo mieste įvykdyto teroro akto, nusinešusio dešimtis nekaltų gyvybių. „Griežtai
smerkiame tokį žiaurų ir nepateisinamą išpuolį. Šią sunkią valandą aukų artimiesiems ir visiems Turkijos žmonėms linkime
stiprybės bei susiklausymo”, - rašoma Prezidentės užuojautoje.
„Esame sukrėsti dėl skaudžių įvykių Turkijoje, nusinešusių žmonių gyvybes. Vyriausybės vardu reiškiu gilią užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems bei linkiu sveikatos
ir stiprybės sužeistiesiems, o Turkijos žmonėms - vienybės ir
susitelkimo”, - sakoma Vyriausybės vadovo Algirdo Butkevičius
užuojautoje. Teroro aktas įvykdytas Gaziantepo mieste Turkijos
pietryčiuose. Pranešama, kad jo metu žuvo 50 žmonių ir per 90
sužeista. Turkijos vyriausybė sprogimą apibūdino kaip teroristinę ataką ir mano, kad ją įvykdė savižudis sprogdintojas.
Piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu įtariamas Jonas Milius lieka Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (VMVT) vadovu. Ministrų Kabinetas pavedė Žemės
ūkio ministerijai įvertinti STT išvadą ir įpareigoti VMVT vadovą
pateikti savo, kaip vadovo, veiklos ataskaitą už 2015 metus ir
2016 metų pirmą pusmetį. Trauktis iš pareigų J. Milių ragino
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Premjeras Algirdas Butkevičius
ir žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, bet jis pats to padaryti nesutiko. J. Miliui yra pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo
tarnyba ir dokumentų klastojimo, jam skirta kardomoji priemonė
- pasižadėjimas neišvykti iš šalies. Į teisėsaugos akiratį taip pat
pateko ir Seimo narys „tvarkietis” Petras Gražulis, kurį prokurorai apklausė kaip specialųjį liudytoją dėl prekybos poveikiu
ir dokumentų klastojimo, tačiau šis atsisakė duoti parodymus.
Valdemaras Sarapinas paskirtas Lietuvos Respublikos
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Suomijoje. Tai
numatantį dekretą pasirašė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Šalies vadovė pasirašė dekretą vadovaudamasi Konstitucija
ir atsižvelgdama į Vyriausybės teikimą. Naujas pareigas V.
Sarapinas pradės eiti nuo rugpjūčio 23 d. ELTA primena, kad
iki šiol V. Sarapinas buvo Prezidentės D. Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimas. Jį šiame
poste pakeitė Valstybės saugumo departamento valdybos viršininkė Živilė Šatūnienė. Prieš prisijungdamas prie Lietuvos
diplomatinės tarnybos, V. Sarapinas yra ėjęs įvairias pareigas
Krašto apsaugos ministerijoje (KAM), buvo Lietuvos gynybos
atašė JAV, Kanadoje. 2000-2002 m. V. Sarapinas buvo krašto
apsaugos viceministras, 2002-2006 m. - KAM valstybės sekretorius. 2006-2009 m. V. Sarapinas ėjo Vyriausybės kanclerio
pareigas. 2009-2010 m. V. Sarapinas buvo Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas, Afganistano projekto komandos vadovas. 2010-2014 m. ėjo Lietuvos generalinio
konsulo Niujorke pareigas. Nuo 2014 m. V. Sarapinas buvo
Prezidentės vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais - Nacionalinio saugumo grupės vadovas.
Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Egipte ir Katare Arvydas Daunoravičius paskirtas
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kuveito valstybei,
Jungtiniams Arabų Emyratams, Jordanijos Hašimitų Karalystei
ir Saudo Arabijos Karalystei. Tai numatantį dekretą rugpjūčio
17 d. pasirašė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė
dekretą pasirašė vadovaudamasi Konstitucija ir atsižvelgdama į
Vyriausybės teikimą. Naujas pareigas A. Daunoravičius pradės
eiti nuo rugsėjo 1 d. 1963 m. gimęs A. Daunoravičius darbą
diplomatinėje tarnyboje pradėjo 1991 metais. 1995-2000 m.
dirbo ambasadoje Belgijoje, 2003-2008 m. - generaliniu konsulu
Čikagoje, 2009-2010 m. vadovavo Vyriausybei pavaldžiam
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui. 2010-2013 m. ėjo
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento
direktoriaus pareigas. Nuo 2013 m. - ambasadorius ypatingiems
pavedimams. A. Daunoravičius Lietuvos ambasadoriaus Egipto
Arabų Respublikoje pareigas eina nuo šių metų kovo.
Nuo rugpjūčio 16 dienos, Lietuvos kariuomenės Jungtiniam
štabui Vilniuje vadovaus generolas majoras Vitalijus
Vaikšnoras. Jis pakeitė penkerius metus štabui vadovavusį brigados generolą Vilmantą Tamošaitį, kuris skiriamas į
Lietuvos Respublikos gynybos atašė Vokietijos Federacinėje
Respublikoje pareigas. Iki paskyrimo į naująsias pareigas generolas majoras V. Vaikšnoras trejus metus vadovavo Baltijos
gynybos koledžui Tartu, Estijoje. Prieš tai ėjo Krašto apsaugos
ministerijos patarėjo pareigas, buvo Lietuvos karinis atstovas
prie NATO ir Europos Sąjungos, NATO karinio komiteto dekanas. V. Vaikšnoras taip pat yra vadovavęs Krašto apsaugos
ministerijos gynybos štabui, Motorizuotai pėstininkų brigadai
„Geležinis Vilkas.”
ELTA

JAV VICEPREZIDENTAS DŽ. BAIDENAS RAGINA
SERBIJĄ IR KOSOVĄ SUSITAIKYTI

JAV viceprezidentas Džo Baidenas (Joe Biden) ragina karo laikų priešes Serbiją ir Kosovą taisyti
ir normalizuoti santykius. Tai abiem šalims keliama sąlyga, kad šios galėtų prisijungti prie Europos
Sąjungos (ES). Iš kairės: JAV viceprezidentas Dž. Baidenas ir Kosovo ministras pirmininkas Isa
Mustafa (Isa Mustafa).
ELTA

Priština, rugpjūčio 17 d.
(ELTA). „JAV viceprezidentas
Džo Baidenas (Joe Biden) ragina karo laikų priešes Serbiją ir
Kosovą taisyti ir normalizuoti
santykius. Tai abiem šalims keliama sąlyga, kad šios galėtų prisijungti prie Europos Sąjungos

(ES)”, – rašo agentūra AP.
Trečiadienį po derybų su
Kosovo prezidentu Hašimu
Tačiu (Hashim Thaci) viceprezidentas Dž. Baidenas reporteriams sakė: „Žinau, kad
karo randai yra skausmingi...,
tačiau susitaikymas būtinas”.

Kosovas nepriklausomybę
nuo Serbijos paskelbė 2008
metais, bet Belgradas nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės. Tačiau šalis, tarpininkaujant ES, pasirašė keletą
susitarimų, skirtų sureguliuoti
abiejų šalių santykius.

PPO PALAIKĖ ES GINČE SU RUSIJA
DĖL KIAULIENOS

tosanitarijos priežiūros tarnyba „Rosselchoznadzor”.
Penktadienį tarnybos vadovas sakė naujienų agentūros
„Reuters” žurnalistams, kad
Rusija greičiausiai apskųs šį
PPO sprendimą, bet pasiūlė
kreiptis į šalies Ekonomikos ir
plėtros ministeriją, kuri kuruoja
šį procesą. Ministerija pripažino, kad dalis PPO sprendimų
šiuo klausimu yra naudingi
Rusijai, kartu išsakė savo nepasitenkinimą kai kuriomis organizacijos komiteto išvadomis.
Kiekviena šalis turi 60 dienų apskųsti sprendimą.

IŠ PAREIGŲ TRAUKIASI D. TRAMPO RINKIMŲ
KAMPANIJOS VADOVAS

mes šiandien esame”. „Polas
yra tikras profesionalas, ir aš
linkiu jam didelės sėkmės”, pabrėžė milijardierius.
Birželį D. Trampas iš pareigų
atleido tuometinį savo rinkimų
štabo vadovą Korį Levandovskį
(Corey Lewandowski).

Ženeva, rugpjūčio 19 d.
(ELTA). Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) komisija
palaikė Europos Sąjungą jau
dvejus metus tebesitęsiančiame konflikte su Rusija dėl
gyvų kiaulių ir kiaulienos
importo į Rusiją, penktadienį
praneša „Reuters” remdamasi
PPO informacija.
Pernai Rusija įvedė embargą gyvų kiaulių ir kiaulienos importui iš ES po to, kai
Lenkijoje ir Lietuvoje dviem
šernams buvo nustatytas afri-

Los Andželas, rugpjūčio
19 d. (ELTA). Iš pareigų traukiasi respublikonų kandidato į
JAV prezidento postą Donaldo
Trampo (Donald Trump) rinkimų kampanijos vadovas Polas

kinis kiaulių maras (AKM). ES
dėl embargo kreipėsi į Pasaulio
prekybos organizaciją (PPO).
2013 metais 28 narių blokas iš
kiaulienos pardavimų Rusijai
surinko apie 1,4 mlrd. eurų.
PPO komisija nustatė, kad
neturėjo teisės įvesti tokio pobūdžio apribojimų, ir pavadino
draudimą diskriminaciniu ir
pažeidžiančiu prekybos organizacijos taisykles.
Minėtą draudimą 2014
metais įvedė Rusijos federalinė veterinarijos ir fi-

Manafortas (Paul Manafort),
praneša agentūra „Reuters”.
D. Trampas paskelbė priimąs atsistatydinimą. Jis padėkojo jam „už jo nuostabų darbą, kuris mus atvedė ten, kur

ES AMBASADORIAI TURKIJOS PARLAMENTE

Rugpjūčio 15 d. Europos
Sąjungos šalių ambasadoriai,
reziduojantys Ankaroje, susitiko su Turkijos Respublikos
Didžiosios nacionalinės asamblėjos (Parlamento) pirmininku Ismail Kahraman, apžiūrėjo liepos 15 d. pučo metu

bombarduotus Parlamento
rūmus ir pagerbė pučo aukų
atminimą.
Vizito tikslas – viešai pademonstruoti ES šalių solidarumą su nepavykusio karinio
perversmo sukrėtimą išgyvenančia Turkija.
LR URM

ESTIJOJE SULAIKYTAS PRORUSIŠKAS
PROPAGANDISTAS

Talinas, rugpjūčio 18 d.
(ELTA). Estijos policija sulaikė
prorusiškos interneto svetainės
leidėją Aleksandrą Kornilovą,
kaltinamą dokumentų klastojimu ir neteisingos informacijos

pateikimu mokesčių administratoriams, praneša „EUobserver”.
Jis yra naujienų portalo
„Baltnews”, Baltijos šalyse
skleidžiančio Rusijos vyriausybės nuomonę, skyriaus vadovas.

PABĖGO Š. KORĖJOS
DIPLOMATAS

Seulas, rugpjūčio 17 d.
(ELTA). Aukšto rango Šiaurės
Korėjos diplomatas, dingęs iš
šalies ambasados Londone,
pabėgo į Pietų Korėją. Tai
patvirtino Seulo pareigūnai,
skelbia BBC.
Tai Jong Ho ir jo šeimai
P. Korėjos vyriausybė suteikė
apsaugą, teigė Pietų Korėjos
pareigūnas. Manoma, kad ambasadoriaus pavaduotojas Tai
Jong Ho - aukščiausias pareigas
ėjęs kada nors „dezertyravęs”
Šiaurės Korėjos pareigūnas.
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tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Nepasirašytų
rašinių nespausdiname.

RUSAI PUOLA! O TAI NE?

Pamenu interviu, kurį Lietuvos radijui davė Lietuvos
Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Ukrainoje Petras Vaitiekūnas iš karto po to, kai Rusija
užgrobė Krymą. Tokio liūdno žmogaus neteko girdėti –
nors buvo kalbama apie politinius įvykius, buvo aišku,
kad ambasadorius sukrėstas iki širdies gelmių.
Atrodytų, politikoje negali būti emocijų – tik šaltas
išskaičiavimas, tačiau šįkart buvo akivaizdu, kad įvyko
kažkas tokio, kas verčia reaguoti ne politikai būdinga
nejautrumo maniera, bet atviru žmogišku nuoširdumu.
O įvyko štai kas – pasak P. Vaitiekūno, Rusija sugriovė
tvarką, palaikiusią taiką Europoje ištisus 7 dešimtmečius.
Tai reiškia, kad karo tikimybė išaugo šimtu procentų. Jei
kas dar netikėjo ambasadoriaus žodžiais, tas netruko
įsitikinti, kai Rusijos separatistai užėmė rytinę Ukrainą.
Rytų Ukraina – Europa, ir ten šiandien vyksta karas, žūva
žmonės.
Bet dar svarbiau suvokti, kad Rusija, vedama
vienvaldžio Putino ir FSB klano, nesustos Ukrainoje.
Taikos palaikymo tvarkos sugriovimas nebuvo vienkartinis,
savatikslis veiksmas. Tai tik pradžia tolimesniems
veiksmams. Juk Putinas pareiškė oficiliai, kad jo netenkina
dabartinė „vienpolė” politinė pasaulio situacija, kurioje
vyrauja amerikiečiai, kad Rusija yra tokio pat lygio kaip ir
JAV žaidėja, tad jokie tarptautiniai sprendimai negali būti
priimami be Rusijos žinios neatsižvelgiant į jos interesus.
O tie interesai – nuo Vladivostoko iki Dublino... Ne kitus
interesus matome ir Sirijoje.
Keista, kad ne tik pas mus, bet ir Vakaruose pilna
žmonių, nesuvokiančių šios elementarios realybės: Rusija
nesustos Ukrainoje. Kaip nesustojo Čečėnijoje, Gruzijoje,
Sirijoje. Juk ne tam ji išspyrė taikos pamatus Europai iš
po kojų, kad pasitenkintų Krymu (galų gale jis Rusijai
reikalingas kaip vartai į Viduržemio jūrą) ar Donbasu.
Štai kodėl negali nedžiuginti per paskutinį NATO
viršūnių susitikimą Varšuvoje priimtas sprendimas
dislokuoti Baltijos šalyse papildomas Aljanso pajėgas,
surengti daug daugiau įvairaus pobūdžio pratybų.
Žinoma, į šiuos planus Putinas atsakė grasinimais dar
labiau padidinti karių ir ginkluotės skaičių Karaliaučiaus
(Kaliningrado) srityje, kuris jau ir taip turi sukaupęs dešimt
kartų didesnes pajėgas.
Bet, kaip žinoma, tik puolimui stengiamasi sukaupti
už priešą gerokai didesnes pajėgas, o gintis galima ir su
mažesnėmis – tai elementari karo meno teorija ir praktika.
Tai kas čia agresorius?
Bet vis tiek atsiranda burbiančių, neva, nereikia Rusijos
erzinti, provokuoti. Na, taip – jei mūsų būstų duryse
nebūtų užraktų ir skląsčių, tai jokie vagys nesusigundytų
gviešintis mūsų gero, tiesa? O dabar, žinote, provokuoja
juos įsilaužti.
Sakykite, ką norite, bet man nekyla abejonių, kieno
pusėje stovi tokie „skeptikai”.
Kęstutis Šilkūnas

Laisvosios socialinės
rinkos interesus ginantis
Austrijos sostinės dienraštis
„Presse” praėjusį savaitgalį
paskelbė vieno savo redaktorių, Oliverio Pinko, olimpinei
tematikai skirtą komentarą,
pavadintą „Mažiau būtų daugiau”.
Mažiau – ko? Tai juk labai
svarbu. Taip pat ir – daugiau
ko?
Pavyzdžiui, lietuviams
reikėtų mažiau girtis, siekti
nerealiai išsikeltų per aukštų
lūkesčių, tada būtų ir daugiau
pelnyto pasitenkinimo tuo,
kas iš tiesų realiai pasiekta,
netgi viršijant pagrįstus, ne iš
lubų ištrauktus lūkesčius. Dėl
savo jau anksčiau pasiektų
neeilinių, netgi stulbinamų
laimėjimų Rūta Meilutytė ir
mūsų krepšininkai tikrai verti
pagarbos ir pasididžiavimo.
Tačiau austras O. Pinkas
tęsia:
„Infliacija. Nuvertėjimas
dėl per didelės pasiūlos. Tai
prasidėjo su tenisu, tęsėsi
per Europos klubų futbolą,
persmelkė Europos futbolo
nacionalinių komandų (24
dalyviai!) čempionatą, o dabar
pasiekė ir Olimpą: 306 rungtys
per 17 dienų.
Kas neiškrito jau po pirmosios savaitės, tas gali dar ko
nors tikėtis. Tačiau ir pirmajai
savaitei pasibaigus, daugelio
sportininkų jau nebeliko. Ką
gi, reikia sutikti su tokiu nuosprendžiu: Olimpija prarado
savo žavumą.
Net ir Michaelo Phelpso
aukso medaliai Rio de Žaneire
– skirtingai nei Atėnuose,
Pekine, Londone – beveik nieko nesujaudino. Tas pats galėtų
įvykti ir su Usainu Boltu.
Gal tik lengvaatlečiai išgelbės tai, ką dar išgelbėti galima.
Nors bent Austrijai jau vis
viena nebėr ko gelbėti.
Kiekvienu atveju reikėtų
pakeisti olimpinį šūkį. Užuot
skelbus, kad „svarbiausia
olimpinėse žaidynėse ne laimėti, bet dalyvauti”, reikėtų
skelbti – „mažiau yra daugiau.”
Taip bent siūlė Vienos
dienraščio „Presse” vienas iš
redaktorių O. Pinkas.
Olimpiadai įpusėjus, daugelis laikraščių, kaip antai
Berlyno „Tagesspiegel”, pastebėjo, jog šios žaidynės
„kaip turbūt niekuomet anksčiau nesiderina su realybe. Tai
girdima ir matoma.
Girdima, kai publika iš karto šaukia „bū” rusų plaukikei,
nors šiaip dopingo tema tarp
sportininkų greičiau sulaukia
tylos. Matoma, kai tiek daug
vietų halėse ir stadionuose
lieka tuščios, nes žmonėms užtenka savų bėdų ir jie nenori ar
negali sau leisti, kad olimpiada

OLIMPINĖ SĄŽINĖ
nuo jų bent trumpam nukreiptų
dėmesį”.
„Nėr ko stebėtis, kad vietos
lieka tuščios ir nedaug kur
prasiveržia olimpinė dvasia”,
– sutiko dienraštis „Neue
Osnabrücker”. Jo žodžiais,
„kiek brazilai besistengtų iš šių
žaidynių padaryti geriausia, ką
gali, ir parodyti daugelį gražių
Rio de Žaneiro vietų, visi, kas
tik pasižvalgo toliau rungtynių
stočių, turi pripažinti, kad šis
miestas ir jo gyventojai turi
kitų problemų negu bronza,
sidabras, ar auksas”, – brėžė
išvadą Osnabriuko laikraštis.
Tačiau Drezdeno dienraštis
„Sächsische” įvertino šeimininkus visiškai priešingai: „jie
draugiškai šypsosi, stengiasi,
jie visų pirma giliai atsipalaidavę. Brazilai savo žaidynėmis
vis labiau džiaugiasi, jie išdidūs, jie ir sugeba neapsakomai
žavėtis”, – rašė Saksonijos
laikraštis.
Brazilijos dienraščio „Zero
hora” nuomone, „Brazilija tikrai neįeis istorijon dėl didelio
medalių skaičiaus. Vyriausybė
ir visuomenė turės rimtai pasvarstyti klausimą, ar investicijos į sportą tikrai apsimoka.
Jokiu būdu negalima ignoruoti
fakto, kad šiuo metu mūsų
šalis turi kur kas aktualesnių
problemų.
Ūkio krizės, augančio
nedarbo, trūkumų švietimo,
sveikatos apsaugos bei vidaus
saugumo srityse akivaizdoje
beveik neįmanoma pateisinti
išlaidų profesionaliam sportui.
Kas kita – plataus mėgėjų
sluoksnio sportas, per kurį
galima pagerinti gyventojų
sveikatingumą, o drausmės
ir taisyklių laikymasis gali
užkirsti kelia vaikų ir paauglių nuslydimui į nusikalstamumą”, – aiškino pietinės
Brazilijos miesto Porto Alegrė
laikraštis.
Sidnėjaus dienraštis
„Morning Herald” džiaugėsi, kad „olimpinėse žaidynėse
ir pranešimuose apie juos visur
reiškiasi moterys. Tai maloni
išimtis, kad kas ketverius metus moterų sportas sulaukia
tokio pat dėmesio kaip ir vyrų.
Liūdna tik tai, kad žaidynės per greitai baigiasi, ir
tada moterų sporto šakos vėl
patenka į didžiųjų vyrų sporto
lygų šešėlį, kuriose kaip tik
„padaromi” dideli pinigai”, –
skundėsi Australijos laikraštis.
Šiaurės Amerikos dienraštis „Washington Post”
paskelbė savo žurnalistės
Alyssos Rosenberg straipsnį,
pavadintą „Kas daro Ameriką
didelę? Jungtinių Amerikos
Valstijų komanda tai parodo”.
Jame ji rašė:
„Per pirmąją Rio žaidynių savaitę jaudino pamatyti,
jog kaip tik tai, kas kelia
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tiek erzelio pas mus namie,
tarptautinėje arenoje taip galingai prisideda prie Jungtinių
Valstijų įvaizdžio kėlimo.
Jeigu rasė, lytis, imigracija,
netgi sėkmės apibrėžtis skaldo
mus kaip piliečius ir rinkėjus
Amerikoje, tai jos vienija
mus, bent kuriam laikui, kaip
Jungtinių Amerikos Valstijų
komandos entuziastus užsienyje.
Juk sportinėje gimnastikoje
mūsų nacionalinė stiprybė
ir kyla iš įvairumo bei skirtingumo. Dabartinė pasaulio čempionė Simone Biles,
aukso medalininkė moterų
komandinėje daugiakovėje ir
individualioje daugiakovėje,
yra afroamerikietė, kaip ir
Gabby Douglas, laimėjusi
aukso medalius šiose rungtyse
2012-aisiais Londone. Laurie
Hernandez yra puerto rikietė,
komandoje puikuojasi ir dvi
baltaodės – žydė Aly Raisman
ir Madison Kocian.
Mūsų politiniame sezone,
paženklintame niūraus „laimėtojui – viskas” mentaliteto,
pasak kurio, vienai amerikiečių grupei gali sektis tik kitos
sąskaita, šitoks olimpinis išsirikiavimas tikrai krenta į akį
ir išsiskiria.
Ironiška, jog tai, kas iš tiesų
ženklina olimpinę gimnastiką,
tarnauja kaip skaldymo ir melavimo priemonė Amerikos
rinkimuose.
O vandens sporto stadione
pasireiškė dar vienas amerikiečių pasiekimų bruožas.
Kelių valstybių plaukikės
pasisakė prieš varžoves, praeity pričiuptas dėl dopingo
vartojimo, tačiau išskirtinio
dėmesio sulaukė būtent amerikietės Lilly King kritiški žodžiai rusės Julijos Jefimovos
atžvilgiu.
Tai naujausias ir šlapiausias, jei ne šalčiausias, epizodas sunkiuose šių dviejų
valstybių santykiuose.”
Savo straipsnį žurnalistė A. Rosenberg baigė taip:
„Smagu matyti amerikiečius
užsienyje argumentuojant,
kad jeigu laimime, tai norime
laimėti sąžiningai, net jeigu tai
reiškia atsiriboti nuo nešvariai
pasiektų pergalių, kaip tai
padarė L. King, smerkdama
amerikiečius, kurie varžosi Rio de Žaneire nepaisant
praeityje neišlaikytų dopingo
patikrinimų.
Gal Donaldas Trampas
(Donald Trump) ir pajėgs
nuslėpti savo tikruosius turtus, atsisakydamas paviešinti
savo pajamų mokesčių deklaracijas, tačiau Rio de Žaneiro
baseine pasikliauti fokusais
neįmanoma”, – rašė dienraščio
„Washington Post” bendradarbė.
Mykolas Drunga, LRT
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LIETUVOS VEIKSMUS PRIEŠ ASTRAVO AE SEIMO PIRMININKĖ VADINA PAVĖLUOTAIS

Vilnius, rugpjūčio 17 d.
(ELTA). Lietuva jau prieš
keletą metų turėjo aktyviai
kovoti prieš tuomet dar tik
planuojamą Baltarusijoje statyti Astravo atominę elektrinę
(AE), tuo įsitikinusi Seimo
Pirmininkė „darbietė” Loreta
Graužinienė, ir pabrėžia, kad
dabar tai daryti yra per vėlu.
„Dėl Astravo klausimas
yra labai rimtas. Taip, visi
pripažįsta, kad priešinimosi
procesas pavėluotas. Daug
ką buvo galima padaryti prieš
gerus keturis metus, kai dar tik
buvo pirminis etapas, bet tada
visi buvo nuraminti Andriaus
Kubiliaus, kad tikrai niekas
nevyksta ir jokios statybos
nevyks. Taigi yra praleistas
tas momentas, kai Lietuva
dar galėjo aktyviai dirbti.
Dabar statybos vyksta visu
tempu ir jokia paslaptis, kad
jas finansuoja Rusija, todėl
šis klausimas dabar tikrai yra
itin sudėtingas. Jau dabar matomos pasekmės, tad visada
reikia stabdyti procesą pačioje
pradžioje, kai dar įmanoma
stabdyti”, - interviu „Žinių
radijui” sakė L. Graužinienė.

Pasak politikės, Ignalinos
AE davė pagrindą statyti Astravo jėgainę ir kėlė klausimą, kas buvo suinteresuotas
Ignalinos AE uždarymu - Europos Sąjunga ar Rusija. L.
Graužinienės manymu, su šios
AE uždarymu paskubėta.
„Dabar žvelgdami į anuometę situaciją iš tam tikros
laiko perspektyvos galime
įvairiai mąstyti, bet tai, kad
uždarymas buvo per greitas,
kad vis dėlto nebuvo pasiderėta ir dar buvo galima ją
eksploatuoti saugiai - tai tuo
metu pripažino ir ekspertai.
Manau, kad ji (Ignalinos
AE, - ELTA.) buvo per anksti
uždaryta ir atitinkamai dabar
turime grėsmių šalia. Šią
dieną turbūt svarbiausia, kuo
turime rūpintis, yra tai, kad,
jeigu bus pastatyta ši elektrinė
(Astravo AE, -ELTA), ne tik
kalbos turi suktis apie tiekimą ar netiekimą, priėmimą
ar nepriėmimą. Svarbiausia
turi būti mūsų gyventojų ir,
pirmiausia, Vilniaus piliečių
saugumas, ir visos civilinės
priemonės tai saugai užtikrinti”, - teigė politikė.

Baltarusijoje statoma Astravo atominė elektrinė.

L. Graužinienės įsitikimu,
šiuo metu tam dar nėra visiškai
pasiruošta.
„Net neįsivaizduoju, jeigu
reikėtų šiuo metu evakuoti
Vilnių, kaip tai būtų padaryta”,
- sakė ji.
Pasak Seimo Pirmininkės,
sustabdyti vos 50 kilometrų nuo Vilniaus nutolusios
Astravo AE statybas labai sudėtinga, nes tiesioginių svertų
neturi nei Lietuva, nei ES.

TELŠIUOSE VYKS SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

Dideliu traukos objektu bei puikia susibūrimo vieta Telšiuose tapo amfiteatras, kuris pritaikytas ir neįgaliesiems. Jame sumontuota scenos bei garso įranga leidžia mėgautis įvairiais renginiais, koncertais,
filmais. Netoliese amfiteatro yra liftas, kurio pagalba nusileidžiama į Masčio ežero pakrantę. www.telsiaitic.lt

Telšiai, rugpjūčio 20 d.
(ELTA). Kompozitoriui, vargonų virtuozui ir choro dirigentui
Albinui Jasenauskui atminti
šeštadienį Telšiuose - Lietuvos
kultūros sostinėje 2016 - organizuojamas VII sakralinės muzikos festivalis.
Šiemet minimos 130-osios
profesionalaus muziko gimimo
metinės. Nuo 1960 m. jis apsigyveno Telšiuose, vadovavo
Taikomosios dailės technikumo chorui, steigė vokalinius
ansamblius, kultūros namuose
ruošė solistus, organizavo ir
vadovavo pensininkų saviveiklos kolektyvui, laisvalaikiu
grojo vargonais Alsėdžiuose,
Lieplaukėje, Žemaičių Kalvarijoje, Karklėnuose (Kelmės
r.). Telšiuose paliktas gilus A.
Jasenausko pėdsakas kultūriniame ir muzikiniame gyvenime.
Tai buvo vienas žymiausių
XX a. Lietuvos vargonininkų,

puikų muzikos jausmą turintis
kompozitorius, chorų dirigentas
ir nepriekaištingas pedagogas.
Žymus muzikas koncertavo
visoje Žemaitijoje, per radiją
ir televiziją. 1967 m. paskutinį
kartą Nevarėnuose dirigavo
pensininkų chorui ir atsisveikino su scena.
„Esu 86 metų. Su dviem lazdelėm vos pavaikštau po kambarį. Ilgą amželį nugyvenau.
Jame sutikau visokių žmonių.
Bet troškau tik vieno - kad daina
ir muzika palengvintų jų gyvenimą, darytų gražesnį”, - prieš
pat mirtį kalbėjo maestro A.
Jasenauskas. Jis visą gyvenimą
ne tik mokė muzikos kitus bei
koncertavo, taip pat sukūrė nemažai giesmių ir dainų.
Telšių miesto amfiteatre
šeštadienio vidudienį prasidės
sakralinės muzikos valanda.
Koncertuos „Mikro Ensemble”
iš Vilniaus (sopranas Justina

Leinartaitė, mecosopranas
Eglė Čičinskaitė, tenoras
Vaidas Bartušas, bosas Arūnas
Maliukas), Naujosios Akmenės
mišrus kamerinis choras (vad.
Meilutė Girskienė), Telšių
kultūros centro mišrus choras
„Žemaičiai” (vad. Gintaras
Vaitkaitis).
Sakralinės muzikos festivalis susilies su neįgaliųjų
bendruomenės švente „Būkime
kartu”, tad telšiškiams ir miesto
svečiams žadamas turiningas
šeštadienis. Vyks mugės, koncertas keis koncertą.
Vakare sakralinės muzikos festivalis tęsis Šv.
Antano Paduviečio katedroje.
Koncertuos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras, orkestras, maestro Alvidas
Remesa, profesorius Pranciškus
Narušis (birbynė), solistai
Rita Petrauskaitė ir Artūras
Kozlovskis.

„Visi gali prašyti Baltarusijos išlaikyti tuos reikalavimus, tačiau mes žinome, kad
tiek Baltarusijoje, tiek Rusijoje
galioja tam tikros taisyklės,
ir kitaip yra vadovaujama ir
priimami sprendimai. Taigi
kalbėtis yra labai sudėtinga”,
- neabejojo L. Graužinienė.
ELTA primena, kad rugpjūčio 16 d. aptarti Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo
bei Astravo atominės elektri-
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nės statybos klausimų Seimo
Darbo partijos frakcija buvo
iškvietusi užsienio reikalų
ministrą Liną Linkevičių bei
energetikos ministrą Roką
Masiulį.
50 kilometrų nuo Vilniaus
statoma Astravo AE turės du
reaktorius, kurių kiekvieno galia bus 1200 megavatų. Pirmąjį
reaktorių planuojama įjungti
2018 metais, o antrasis turėtų
pradėti veikti 2020 metais.

KNYGŲ SKAITYMAS VIS DAR MĖGSTAMIAUSIA
LIETUVIŲ VEIKLA PO DARBŲ
Skaitymas išlieka pačiu
populiariausiu lietuvių laisvalaikio užsiėmimu – net
43 proc. šalies gyventojų
laisvu laiku renkasi knygą.
Daugiau nei trečdalis lietuvių
(36 proc.) laisvalaikiu linkę
užsiimti aktyviu poilsiu gamtoje ir iškylavimu, o 34 proc.
šalies gyventojų savo laisvą
laiką investuoja į mokymąsi
ir savęs tobulinimą. Tokius
rezultatus ir jau keletą pastarųjų metų išliekančias tendencijas atskleidė tyrimų ir
konsultacijų bendrovės TNS
LT atliktas tyrimas, rašoma
pranešime spaudai.
Tyrimo duomenimis, skaitymas ir savišvieta – daug
artimesni laisvalaikio leidimo būdai Lietuvos moterims.
Vyrai tuo metu dažniau renkasi aktyvų poilsį gamtoje (37 proc.), o tradiciškai
žymiai dažniau nei moterys
– žvejybą bei medžioklę
(26 proc.), kompiuterinius
žaidimus (24 proc.), staliaus
ar dailidės darbus namuose
(18 proc.) ir krepšinį (15
proc.). Tarp moterų populiarūs tokie pasirinkimai kaip
sodininkystė ir daržininkystė
(37 proc.), valgio gaminimas
savo malonumui (37 proc.),
siuvimas, mezgimas ir rankdarbiai (35 proc.), naminių
gyvūnų priežiūra (34 proc.).
„Daugiausiai ir įvairiausių
hobių Lietuvoje turi 15–19
metų amžiaus jaunimas, tačiau ir vyresni gyventojai
laiko nešvaisto veltui. Į tre-

čią gyvenimo dešimtį įkopę
lietuviai be populiariausių
laisvalaikio leidimo formų
taip pat renkasi tokias veiklas kaip valgio gaminimą
savo malonumui ar keliones
po užsienio šalis. Patys vyriausi – 60–74 metų amžiaus
– šalies gyventojai dažniau
nei jaunimas laisvalaikiu
mėgaujasi skaitymo malonumais, sodininkyste ir daržininkyste”, – sako TNS LT
Media departamento projektų
vadovė Justina Tauginienė.
Vertinant pagal gyvenamąją vietą, Lietuvos didmiesčių gyventojų populiariausių laisvalaikio užsiėmimų
trejetukas mažai skiriasi
nuo bendro šalies vidurkio
– skaitymą turėdami laisvo
laiko renkasi 51 proc., savišvietą 42 proc., o aktyvų
poilsį gamtoje – 40 proc.
miestiečių. Tuo metu kaimo
gyvenvietėse laisvalaikiu
žmonės dažniausiai užsiima
sodininkyste ir daržininkyste
(43 proc.). Čia taip pat populiarios tokios laisvalaikio
leidimo formos kaip naminių
gyvūnų priežiūra (38 proc.)
ir valgio gaminimas savo
malonumui (32 proc.).
Pažymėtina, kad aukštas
pajamas gaunantys lietuviai
gerokai labiau nei kiti gyventojai laisvalaikiu linkę
skaityti (53 proc.), užsiimti
savęs tobulinimu (41 proc.),
taip pat keliauti po Lietuvą
(39 proc.) bei užsienį (33
proc.).
LRT
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ARTŪRO SAKALAUSKO ATMINIMAS PAGERBTAS ALYTUJE

Rugpjūčio 19 d. kario savanorio Artūro Sakalausko
25-ųjų žūties metinių minėjimas vyko Alytuje. Renginyje
dalyvavo A. Sakalausko tėvai, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Užsienio
reikalų ministras Linas
Linkevičius, Seimo narys
Julius Sabatauskas, Alytaus
miesto ir rajono savivaldybių
atstovai, karinių ir sukarintų
struktūrų, visuomeninių organizacijų nariai bei kiti garbingi
svečiai.
Šv. Mišios aukotos Šv.
Angelų Sargų bažnyčioje, kario
atminimui dainas apie Tėvynę
skyrė Alytaus apskrities karininko A.Juozapavičiaus šaulių
1-osios rinktinės šaulys Juozas
Pileckas, patriotines dainas
atliko ansamblis „Dzūkų pulkucis”.
Pagerbimo ceremonijoje
Šv. Angelų sargų bažnyčios

šventoriuje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvęs
karys pagerbtas tylos minute, padėtos gėlės ir uždegtos
žvakutės ant jo kapo. Alytaus
Dainavos pagrindinės mokyklos mokytojos bei moksleiviai atliko meninę kompoziciją pagerbiant kario savanorio
A.Sakalausko atminimą.
1991 m. rugpjūčio 21
d., žlungant pučui, sovietų
armijos provokacijos metu
Aukščiausiosios Tarybos –
Atkuriamojo Seimo rūmų
prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su sovietų armĳos specialiosios
paskirties dalinio kariais, kurie
automobiliu įsiveržė į karių
savanorių saugomą teritoriją
prie pirmojo posto A. Goštauto
gatvėje. Pasipriešinimo metu
Alytaus rinktinės savanoris
Artūras Sakalauskas žuvo, dar
du Alytaus rinktinės savanoriai

Iš kairės: LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir LR krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas Artūro Sakalausko pagerbime Alytuje.
LR KAM nuotr.

buvo sužeisti.
Savanoris Artūras Sakalauskas po mirties apdova-

INDIJOJE ATIDARYTAS BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪROS
IR KALBŲ STUDIJŲ CENTRAS

Dev Sanskriti universitete iškilmingai atidarytas Baltijos šalių kultūros ir kalbų studijų centras.
LR URM nuotr.

Rugpjūčio 7 d., sekmadienį Indijos šiaurėje, Haridvare,
įsikūrusiame privačiame Dev
Sanskriti universitete iškilmingai atidarytas Baltijos
šalių kultūros ir kalbų studijų
centras.
Ceremonijoje dalyvavo
Utarakando valstijos gubernatorius Krishna Kantas
Paulas, Lietuvos, Latvijos bei
Estijos ambasadoriai.
„Šiandien lietuvių kalba dėstoma 47 centruose
įvairiose pasaulio valstybėse. Tačiau studijų centras
Haridvare bus pirmoji tokio
pobūdžio įstaiga Pietų ir
Pietryčių Azijoje, kur studentai galės išmokti lietuviškai”,
- sakė Lietuvos ambasadorius
Indijoje Laimonas TalatKelpša.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į lietuvių kalbos ir
sanskrito giminystę bei naujai atsivėrusios mokymo
įstaigos bibliotekai padovanojo Lietuvių kalbos instituto
neseniai išleistą Lietuvių

ir sanskrito tapačių žodžių
žodynėlį.
Pasak Dev Sanskriti universiteto prorektoriaus Dr.
Chinmay Pandya, Baltijos
šalių kultūros ir kalbų studijų centre bus plėtojamos
dvi studijų kryptys: lietuvių,
latvių ir estų kalbų mokymas
bei baltų kultūros ir papročių
tyrimai. Centras tikisi aktyvios Baltijos šalių paramos
siekiant parengti ir sukomplektuoti mokymo programas
bei pritraukiant dėstytojų.
Baltijos šalių kultūros ir
kalbų studijų centrui, įsikūrusiam atskirame Dev Sanskriti
universiteto pastate, priklauso trys mokymo klasės, biblioteka bei vadovo kabinetas.
Centrui laikinai vadovauti
ėmėsi Latvijos universiteto
profesorė Sigma Ankrava.
Lietuva šiuo metu iš nacionalinių ir ES lėšų finansuoja
8 lituanistikos projektus užsienyje, taip pat devyniose
šalyse išlaiko 13-a lietuvių
kalbos dėstytojų. LR URM

Lietuvos eksportas į
Indiją 2016 m. I pusmetį
Šių metų pirmąjį pusmetį,
lyginant su tuo pačiu praėjusių
metų laikotarpiu, Lietuvos eksportas į Indiją išaugo 77,4 proc.
ir sudarė 17,3 mln. eurų, rodo
naujausi Statistikos departamento duomenys.
Daugiausia eksportuota žirnių (24,9 proc. viso Lietuvos
eksporto į Indiją), plastiko dirbinių (23,2 proc.), vatos ir veltinio
(9,1 proc.), optikos, matavimo,
precizijos, medicinos ir chirurgijos prietaisų (7,2 proc.), medienos ir jos dirbinių (7,1 proc.),
elektros mašinų ir jų įrenginių
(5,2 proc.).
Iš labiausiai eksportuojamų
prekių sąrašo iškrito varis ir
jo dirbiniai, tačiau jį pakeitė
Lietuvoje užauginti žirniai.
Lietuvos eksportas į Indiją
2015 metais sudarė 50,9 mln.
eurų, importas iš Indijos – 51,7
mln. eurų. Lietuvos svarbiausių prekybos partnerių sąraše
Indija užėmė 38-ą vietą.
LR URM

notas Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Sausio
13-osios atminimo ir Lietuvos

kariuomenės kūrėjų savanorių
kūrėjo medaliais.
LR KAM

LIETUVOS MENININKŲ KŪRINIAI
KALININGRADO SRITIES
PARODŲ SALĖSE

Liepos 21 d. Kaliningrado
istorijos-dailės muziejuje
atidaryta grafikos kūrinių
paroda „Lietuviškos istorijos
takais”. Paroda skirta pirmojo lietuvių literatūros istoriografo bei filologo Gotfrydo
Ostermejerio 300-osioms
gimimo metinėms paminėti.
G. Ostermejeris laikomas vienu pirmųjų lietuvių knygotyrininkų, parašęs
nemažai svarbių lietuvių
lingvistikos veikalų. G.
Ostermejeris 56-erius metus
gyveno ir 48-erius metus
kunigavo Trempų bažnyčioje
(dabar Kaliningrado srities
Novostrojevo gyvenvietė). Šios asmenybės svarba
Lietuvos kultūrai, lituanistikos istorijai paskatino būtent
Kaliningrado srities miestuose. surengti kilnojamųjų
parodų ciklą „Lietuviškosios
istorijos takais”
Rugpjūčio – rugsėjo
mėnesiais su ekspozicija
turės galimybę susipažinti
Černiachovsko (Įsručio) ir
Gusevo (Gumbinės) miestų
visuomenė, spalio mėnesį
paroda bus pristatyta LR
Seime.
Lietuvos dailininkų sąjunga šiai parodai parengė žymių Lietuvos dailininkų – Arvydo Každailio,
Alfonso Čepausko, Broniaus
Leonavičiaus bei Alfonso
Žviliaus grafikos kūrinių kolekciją, atspindinčią pačios
lituanistikos, istorijos svarbą lietuvybės puoselėjime.
Eksponuojamų autorių kūryba yra svarbi Lietuvos dailės
istorijos dalis, atspindinti
tiek tautinę tapatybę, tiek
istorinį kontekstą XX-XXI
amžių mene.

Parodos ekspoziciją sudaro Alfonso Čepausko grafikos
kūriniai iš ciklo „Trapėnų
kronikos”, Arvydo Každailio
ofortų ciklas „Prūsijos žemės
kronika”, 2002 m. įvertintas
Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Broniaus
Leonavičiaus darbai iš ciklo
„Vilniaus legendos”, 2000 m.
Vilniaus tarptautinėje knygų grafikos trienalėje įvertinto pagrindine Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos premija, ir Alfonso
Žviliaus kūriniai iš ciklo
„12 dorybių ir 7 didžiosios
nuodėmės”.
Į parodos atidarymą
Kaliningrado srities istorijos-dailės muziejuje atvyko
dailininkai A.Čepauskas,
B.Leonavičius ir Lietuvos
dailininkų sąjungos pirmininkė E.Utarienė.
Parodas organizuoja
Lietuvos dailininkų sąjunga kartu su kultūros atašė
LR generaliniame konsulate
Kaliningrade. Parodų partneris Lietuvos Respublikos
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo
komisija. Finansinis rėmėjas
– Lietuvos kultūros taryba.
Liepos 27 d. Svetlogorske
Pasaulinio okeano muziejaus
parodų centre atidaryta dailininko Arvydo Kašausko tapybos darbų paroda „Pajūrio
motyvai”. Ekspozicija suformuota iš privačios kaliningradiečio kultūros mecenato
I.Kirikovo kolekcijos.
Liepos 28 d. Kaliningrado
dailės galerijoje atidaryta žymaus Lietuvos fotomenininko, Valstybinės premijos laureato Rimanto Dichavičiaus
personalinė paroda. LR KM
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AMERIKA - PASAULIO SARGAS

Senatorius Robas
Portmanas (Rob Portman) yra
minėjęs prezidento Kenedžio
(Kennedy) žodžius, kad
Amerikos likimas yra suteikti
apsaugos skydą laisvei visame
pasaulyje. Portmanas teigia,
kad Amerika yra ne tiek pasaulio policininkas, kiek administratorius (angl. sheriff),
kuris suorganizuoja apsaugą
žmonėms nuo banditų. Šiuo
atveju - apsaugą Baltijos valstybėms su stipriu NATO skydu
nuo Kremliaus agresijos.
Kai Rytų Europos valstybės ir jų tautiečiai, gyvenantys Jungtinėse Amerikos
Valstijose, išsigando Donaldo
Trampo (Donald Trump)
neigiamų pasisakymų apie
NATO, JAV senatorius Robas
Portmanas rugpjūčio 15 d.
sušaukė tautybių atstovų pasitarimą - į „apvaliojo stalo”

diskusijas ukrainiečių patalpose Klivlande, OH. Senatorius
R. Portmanas iš karto pabrėžė, kad perdavė Donaldui
Trampui savo nuomonę apie
NATO, ir kad D.Trampas turi
pasisakyti, jog stiprus NATO
reikalingas Amerikos gynybai.
Taip pat jis privalo suprasti,
kad Afganistane vyksta NATO
karinė operacija ir kad NATO
svarbus stabdant V.Putino
agresiją prieš Rytų Europą.
Senatorius užstojo Ukrainą
dėl V.Putino agresijos Kryme
bei Rytų Ukrainoje, o su kolegomis JAV senate (senatoriais
R.Durbinu ir kitais) inicijavo
įstatymus apginti Ukrainai,
taip pat paragino JAV apsaugoti Estiją , Latviją, Lietuvą.
R.Portmanas JAV Kongrese
pasiūlė pritaikyti šarvuočiams
patrankų bokštelius, kad jie
galėtų šaudyti 360 kampu

LB atstovas dr. V. Stankus; „United Ukrainian Organizations” prezidentė Marta Liscynesky Kelleher;
JAV senatorius Robas Portmanas; Ukrainos konsulas Andrew J. Futey. Dr. Mitch Bienia, Amerikos lenkų
kongreso atstovo nuotr.

„American Nationalities Movement” prezidentas teisėjas Ralphas J. Perkas Jr. (Ralph J. Perk Jr.);
spaudos atstovas Alexas Machaskee (Alex Machaskee); Irene Morrow , LR garbės generalinė konsulė
Ingrida Bublienė; dr. Mitch Bienia.
Dr. V.Stankaus nuotr.

LONDONO MERAS PATVIRTINO ĮSIPAREIGOJIMĄ
NUODUGNIAI TIRTI IŠPUOLIUS PRIEŠ ES PILIEČIUS

Londono meras Sadiq Khan.

2016 m. liepos 25 d.
Ambasadorė Asta Skaisgirytė
gavo Londono mero Sadiq
Khan laišką. Jame miesto vadovas dar kartą patikino, jog
sieks, kad visi ksenofobinio
pobūdžio išpuoliai prieš ES

LR URM nuotr.

piliečius būtų nuodugniai ištirti, apie būtinybę tokiems nusikaltimams skirti didelį dėmesį
informuota Londono policija.
Londono meras – dar vienas aukštas JK pareigūnas
patvirtinęs, jog JK nebus to-

leruojami... išpuoliai ES piliečių atžvilgiu. Liepos 18 d.
Lietuvos ambasadoje Londone
apsilankęs naujasis JK imigracijos ministras Robert
Goodwill pažymėjo, kad JK
griežtai smerkia nepagarbaus

kaip tankas ir taip atstotų tankus, kuriuos iš Europos išvežė B.Obamos administracija.
Neseniai senatorius lankėsi
Ukrainoje, Latvijoje, kiek anksčiau buvo Lietuvoje, tyrinėjo,
kaip joms ir Estijai gali tinkamiausiai padėti amerikiečiai.
Į diskusiją susirinkę 28
tautybių atstovai (dalyvavo
JAV spaudos atstovai, valdžios pareigūnai) išsakė savo
nerimą, rūpesčius ir pageidavimus dėl NATO ateities.
Išsamiai ir konkrečiai kalbėjo
Alex Machaskee - buvęs
Klivlando „Plain Dealer”
laikraščio leidėjas; pasisakė „American Nationalities
Movement” (Tautybių sąjūdžio) prezidentas teisėjas
Ralphas J. Perkas Jr. (Ralph
J. Perk Jr.) ir buvusi šios organizacijos prezidentė Irene
Morrow; Ukrainos konsulas
Andrew J. Futey; LR garbės
generalinė konsulė Ingrida

Bublienė; estų, latvių ir kitų
tautybių atstovai. JAV LB
atstovas dr. Stankus asmeniškai perdavė senatoriui
R.Portmanui pasiūlymą peržiūrėti Kaliningrado teisinį
statusą.
Senatorius R.Portmanas ne
tik rūpinasi Amerikos gynyba,
bet ir gina JAV vaikus nuo
narkomanų: surašė ir pateikė
„Comprehensive Addiction
and Recovery Act”, įteisintą
JAV įstatymuose, kad Amerika
būtų sveika ir dvasiškai stipri.
Jis stengiasi, kad pasiektų tikslą apginti Ukrainą, Lietuvą,
Latviją ir Estiją nuo V.Putino
nuožmių kėslų, kad išlaikytų
stiprų NATO. Todėl susirinkusieji teigė, kaip svarbu perrinkti senatorių R.Portmaną į JAV
Senatą, kad jis toliau kovotų
už jų kilmės kraštus.
Dr. Viktoras Stankus, JAV
LB Ohajaus apygardos vicepirmininkas

elgesio su ES piliečiais atvejus. Susitikime su Lietuvos
užsienio reikalų viceministru
Mantvydu Bekešiumi ministras Goodwill pabrėže, jog
svetingumas ir tolerancija
liks vertybėmis, kuriomis JK
vadovausis išstojant iš ES.
JK vyriausybę užtikrinti
Lietuvos ir kitų ES narių piliečių saugumą iškart po referendumo paragino Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius,
laišku kreipiasis į tuometinę
JK vidaus reikalų sekretorę
Theresą May. Ambasadorė
Asta Skaisgirytė Lietuvos
vyriausybės ir JK lietuvių
bendruomenės susirūpinimą
dėl padažnėjusių išpuolių
perdavė Londono merui, Velso
Pirmajam ministrui, kitiems
aukštiems JK pareigūnams.
LR ambasada primena JK
policijos telefonus - 999 (skubus atvejis) ir 101 (neskubus
atvejis).
LR URM

GRĮŽO DALIS
EKSPEDICIJOS
„BALTOSCANDIA
2016” DALYVIŲ

Dalis ekspedicijos
„Baltoscandia 2016” rugpjūčio 20 d. vakarą grįžo į
Lietuvą. Keliautojai per tris savaites aplankė įvairias Baltijos
ir Skandinavijos šalių vietas,
susitiko su vietos lietuviais
bei skleidė pasaulio Lietuvos
ir bendro, Baltoskandijos,
regiono idėjas.
Jie aplankė Lenkiją,
Daniją, Norvegiją, kur pasiekė
ir šiauriausią Europos kyšulį,
vėliau keliavo į Švediją, Estiją,
Latviją, čia skleidė bendro
– Baltijos ir Skandinavijos
šalių regiono idėją, paminėjo
25-ąsias jos metines bei pagerbė žymius Baltoskandijos
idėjos palaikytojus, tarp jų –
lietuvių keliautoją, profesorių
Antaną Pošką.
LRT

ŽI N I O S I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

. DIRVA . 2016 m. rugpjūčio 23 d. .

7

LIETUVIŠKOS KANKLĖS SKAMBĖS
PASAULIO MUZIKOS FESTIVALYJE
ČIKAGOJE

Rugsėjo 22 d. ir 23 d.
kanklių virtuozė ir vokalistė
Indrė Jurgelevičiūtė atstovaus
Lietuvą aštuonioliktame kasmetiniame Pasaulio muzikos
festivalyje Čikagoje „World
Music Festival Chicago”, kuris
vyks rugsėjo 9 d. – 25 d. Šiais
metais festivalyje itin daug
dalyvių – virš 60 atlikėjų bei
grupių iš 27 valstybių, tarp kurių pirmą kartą bus ir Lietuva.
Nuo 1999 m. Čikagoje
rengiamame Pasaulio muzikos festivalyje jau pasirodė
virš 750 atlikėjų, tačiau jis
ir toliau stebina grupių unikalumu bei įvairove. Indrės
Jurgelevičiūtės pasirodymas
ne mažiau išskirtinis – ji pasirodys kartu su senegaliečiu
Solo Cissokho, kuris profesionaliai groja tradiciniu vakarų
Afrikos styginiu instrumentu

kora. Šie atlikėjai yra žinomi
kaip Solo & Indrė ir jau yra
išleidę pasaulinės sėkmės
sulaukusį debiutinį albumą.
Tai yra pirmas kartas istorijoje
kai šie instrumentai, lietuviškos kanklės bei afrikietiška
kora yra derinami tarpusavyje, priversdami įsiklausyti į
magišką skambesį. Nors šie
instrumentai reprezentuoja
visiškai skirtingas tradicines
muzikines kultūras, atlikėjai,
pasitelkdami spontanišką improvizaciją, geba juos supinti
į švelnią akustinę melodiją.
Visi festivalio renginiai
nemokami ir vyks 20-yje skirtingų vietų, iš kurių dviejose pasirodys Solo & Indrė.
Juos galėsite pamatyti rugsėjo 22 d., ketvirtadienį, 6:00
val. vakaro Čikagos kultūros
centre, Preston Bradley sa-

Senegalietis Solo Cissokho groja tradiciniu vakarų Afrikos styginiu instrumentu kora, ir kanklių
virtuozė ir vokalistė Indrė Jurgelevičiūtė.
LR Čikagos generalinio konsulato nuotr.

lėje (78 E. Washington St.,
Chicago) ir rugsėjo 23 d.,
penktadienį, 10:00 val. vakaro
„The Hideout” klube (1354
W Wabansia Ave., Chicago).
Pastarajame gali dalyvauti žiūrovai ne jaunesni nei 21-erių.
Daugiau informacijos apie
Solo & Indrė bei kitų festivalio
atlikėjų pasirodymus galite
rasti adresu: http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/

dca/supp_info/world_music_festival.html/.
Maloniai kviečiame nepraleisti šios puikios progos
sudalyvauti Pasaulio muzikos
festivalyje rugsėjo mėnesį
ir keletą vakarų pasiklausyti
lietuviškų kanklių skambesio
bei pasimėgauti Solo & Indrė
koncertu.
Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje informacija

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO PARODOS
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC) paruošė
dar vieną kilnojamą parodą –
dvylikoje parodos ,,Nupinsim
margą šokių pynę” stendų
pasakojama turtinga ir įdomi
Šiaurės Amerikos lietuvių
tautinių šokių švenčių istorija,
prasidėjusi 1957 m. ir tebesitęsianti iki šiol.
Ši paroda buvo pristatyta birželio 30–liepos 3 d.
Baltimorėje vykusioje Šiaurės
Amerikos lietuvių lietuvių XV
tautinių šokių šventėje, ją turėjo
galimybę pamatyti tūkstančiai
šokėjų, žiūrovų ir šventės svečių. Džiaugiamės, kad stendų
nuotraukose ne vienas atpažino
save ar savo tėvus, draugus,
pažįstamus. Šventės metu vykusiame poezijos vakare buvo
eksponuojama dalis LTSC
kartu su Lietuvos nacionaline
Martyno Mažvydo biblioteka
paruoštos parodos, skirtos
Lietuvių rašytojų draugijos 70
metų veiklos jubiliejui.
Iš Baltimorės paroda ,,Nupinsim margą šokių pynę”

ŠILUVOS ATLAIDAI
IR POKYLIS

Kviečiame Jus dalyvauti Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL,
60629) kasmetiniuose Šiluvos
Atlaiduose, kuriuos praves kunigas Remigijus Veprauskas iš
Lietuvos. Šiluvos Atlaidai prasidės rugsėjo 4 d. (sekmadienį)
11:00 val. ryto Šv. Mišiomis.
Savaitės dienomis Šv. Mišios
bus aukojamos 10:00 val. ryte.
Atlaidus užbaigsime rugsėjo 11 d., (sekmadienį) 11:00
val. ryte, pradėdami iškilminga procesija nuo klebonijos
kiemo, ir eisime į bažnyčią,
kur bus aukojamos Šv. Mišios.
Iškart po Šv. Mišių (1:00 val.
po p.) parapijos salėje vyks metinis pokylis: sveikinimai, šventiniai pietūs ir loterija. Muzikinėje
programoje dalyvaus viešnios iš
Lietuvos: operos solistė Giedrė
Kelpšaitė, kuriai akomponuos
Daiva Šumskienė.
Daugiau informacijos tel.
773-776-4600.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos informacija

IŠVYKA Į AMISH
GYVENVIETĘ

LTSC parodos Lietuvių dienose Frackville, Pensilvanijoje.

iškeliavo į Frackville, PA - rugpjūčio 13-14 d. jau102-ąjį kartą
vykusiose Lietuvių dienose ji
buvo eksponuojama Schuylkill

Praėjusių šokių švenčių prisiminimai.

LSTC nuotr.

Mall kartu su kitomis LTSC
paruoštomis kilnojamomis parodomis - ,,Sportas JAV lietuvių
gyvenime” ir ,,Atversim dainų
švenčių skrynią”. Iš Frackville
visos trys LTSC parodos pervežtos į Washington, DC – ten
jos bus eksponuojamos spalio
mėnesį, kuomet vyks JAV
Lietuvių Bendruomenės XXI
Tarybos sesija, LR ambasados
krepšinio turnyras ir Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bazilikoje esančios lietuvių
koplyčios 50-mečio minėjimo
iškilmės.
Šių kilnojamų LTSC parodų
rėmėjai - Lietuvių Fondas, LR
ambasada JAV, JAV Lietuvių
Bendruomenė ir Lietuvių tautinių šokių institutas, taip pat
esame dėkingi visiems, padėjusiems sukurti ir pristatyti
šias turtingą išeivijos istoriją
liudijančias parodas.
LTSC informacija

Elaine Luschas nuotr.

ARGENTINA

Susivienijimo Lietuvių
Argentinoje (SLA) 102-ųjų
minėjimas. Švenčiant SLA
draugijos 102-ųjų metų sukaktį,
rugpjūčio 7 d. mūsų patalpose
vyko pietūs ir meninė programa.
Susirinko daug publikos bei kitų
lietuviškų organizacijų atstovų,
kurie sveikino mūsų draugiją
šios sukakties proga. Pasirodė
mūsų tautinių šokių grupės
„Dobiliukai” ir „Dobilas”, gavome raštiškų sveikinimų, už
kuriuos labai dėkojame.
Baigiantis programai, tarė
žodį SLA pirmininkas p. Raulis
Stalioraitis, kuris padėkojo
visiems svečiams už gautus
sveikinimus bei linkėjimus.
„Lietuvos Aidai”. Lietuvišką radijo valandėlę „Ecos
de Lituania”, vad. Jono F.
Kalvelio, galima pasiklausyti
internete.
SLA inf.

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapija (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago, IL,
60629) ir „First Way Travel”
organizuoja kelionę rugsėjo 17
d. (šeštadienį) į Shipshewana,
Indianoje. Turėsite galimybę
susipažinti su amišų gyvenimu. Aplankysime „MENNOHOF” muziejų, kur gidas maždaug apie valandą pasakos ir
rodys viską apie jų gyvenimą.
Aplankysime keletą sodybų,
galėsite pasivažinėti karieta,
paragauti ekologiškai užaugintų produktų bei nusipirkti.
Pietausime „Blue Gate Amish”
restorane. Pakeliui į namus
sustosime „Essenhaus Quilt
Garden”, kur pamatyste tikrų
gėlių kilimus laukuose.
Išvykstame nuo Marquette
park bažnyčios (6812 S.
Washtenaw Ave., Chicago,
IL, 60629) 8:00 val ryte ir
sugrįžtame apie 7:30 vakare.
Visus, norinčius vykti į
kelionę, kviečiame registruotis
tel. 773-776-4600.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos informacija
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LIETUVA ĮSIGIJO KARINĖS TECHNIKOS

Iš kairės: Nyderlandų Karalystės ambasadorius Bertas van der Lingenas (Bert van der Lingen) ir LR
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.
LR KAM nuotr.

Į Lietuvą per šį pusmetį
iš Nyderlandų atgabenta apie
200 vienetų naudotų karinių
ir medicinos evakuacijos visureigių „Mercedes-Benz GD”,
tralų ir kitų karinių transporto
priemonių. Jos papildys ir atnaujins Lietuvos kariuomenės
technikos parką. Pažymint
sėkmingą šalių bendradarbiavimą gynybos srityje rugpjūčio
18 d., Kaune surengtas krašto
apsaugos ministro Juozo Oleko
susitikimas su Nyderlandų
Karalystės ambasadoriumi
Bertu van der Lingenu (Bert
van der Lingen).
„Karinės technikos įsigijimas iš Nyderlandų kariuomenės yra tik dalis mūsų
platesnio bendradarbiavimo
gynybos srityje, kuris jį dar
labiau sutiprins. Nyderlandai
aktyviai prisideda prie mūsų
regiono saugumo užtikrinimo
reguliariai dalyvaudami NATO
Oro policijos misijoje, du šios
šalies kariai tarnauja NATO
pajėgų integravimo vienete
Lietuvoje. Labai teigiamai
vertiname Nyderlandų ketinimus Lietuvoje dislokuoti
rotacines pajėgas – pėstininkų
kuopą – Vokietijos bataliono
kovinės grupės sudėtyje. Toks
žingsnis smarkiai sustiprins
praktinį Lietuvos ir Nyderlandų
bendradarbiavimą ir NATO
buvimą mūsų regione,” – pabrėžė krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas.
Savo ruožtu Nyderlandų ambasadorius B. van der Lingenas
pažymėjo, jog Nyderlandai yra
įsipareigoję NATO sąjungininkams ir yra pasirengę prisidėti
prie rytinių NATO sienų saugumo stiprinimo iniciatyvos,
skirdami kuopos dydžio vienetą Vokietijos bataliono kovinės
grupės sudėtyje. Prisidėdama
prie regiono saugumo stiprinimo Nyderlandai kitais metais
planuoja į NATO oro policijos
misiją Šiauliuose atsiųsti ir
karius su naikintuvais.

Lietuvos kariuomenė dvišaliu pagrindu iš Nyderlandų
kariuomenės per 2015-2017
m. įsigyja kelis šimtus naudotų
karinių transporto priemonių
- įvairios paskirties visureigių
„Mercedes-Benz GD”, vilkikų
ir sunkvežimių DAF, tralų,
priekabų ir kitų transporto priemonių.
Technika į Lietuvą iš
Nyderlandų gabenama etapais:
2015 m. pabaigoje Lietuvą
pasiekė 15 vnt. transporto priemonių, 2016 m. balandį – dar
18 vnt. medicinos evakuacijos visureigių, tralas ir kelios
dešimtys priekabų, 2016 m.
birželį-liepą apie 150 vnt. karinių ir medicinos evakuacijos
visureigių. Likusi technika
– visureigiai, sunkvežimiai ir
priekabos – Lietuvą pasieks
per 2016-2017 metus. Bendra
šio projekto vertė – 7 mln. eurų.
Geros techninės būklės kariniai visureigiai iš
Nyderlandų pirmiausiai pristatomi į Lietuvos kariuomenės
Depų tarnybą Kaune, iš kur
vėliau paskirstomi Lietuvos
kariuomenės daliniams.
Tai jau antras toks Lietuvos
ir Nyderlandų karinės technikos įsigijimo sandoris. Lietuvos
kariuomenė iš Nyderlandų kariuomenės 2012-2013 m. už
ekonomiškai naudingą kainą
įsigijo transporto priemonių,
ryšių konteinerių ir aerodromo
aptarnavimo technikos, kuri pakeitė neperspektyvią, pasenusią
ir ekonomiškai nenaudingą
anuomet Lietuvos kariniuose
daliniuose naudotą techniką.

***

Šiais metais NATO viršūnių susitikime Varšuvoje
Nyderlandai kartu su Norvegija, Liuksemburgu, Belgija ir Prancūzija oficialiai paskelbė savo ketinimą
jungtis ir siųsti savo karius į
Vokietijos formuojamą Lietuvai skirtą bataliono kovinę
grupę.

Lietuvos ir Nyderlandų
kariuomenės bendradarbiauja
pagal 2008 m. birželį pasirašytą
atnaujintą dvišalio bendradarbiavimo sutartį. Lietuvos ir
Nyderlandų kariai 2011 m. pirmąjį pusmetį budėjo Europos
Sąjungos kovinėje grupėje, o
2011-2012 m. – NATO greitojo
reagavimo pajėgose (NRF-18).
2005 m. Nyderlandų karinių
oro pajėgų kariai su keturiais
Šiauliuose dislokuotais F-16
„Fighting Falcon” naikintuvais pirmą kartą dalyvavo
NATO oro policijos misijoje
Baltijos šalyse, o 2014 m.
rugsėjo-gruodžio mėn. keturi
Nyderlandų naikintuvai dalyvavo šios misijos sustiprinime
iš Malborko aviacijos bazės
(Lenkija). Nyderlandų karinės
pajėgos su kitomis NATO
šalimis reguliariai dalyvauja
išminavimo pratybose Baltijos
jūroje bei kituose mokymuose.
Lietuvos kariuomenės Karinių
oro pajėgų oro gynybos specialistai kasmet vyksta į raketinių
sistemų „Stinger” mokymus
Nyderlanduose.
Lietuvos ir Nyderlandų
kariuomenės aktyviai bendradarbiavo ir logistikos srityje
– abiejų kariuomenių logistikos
specialistai yra kartu dalyvavę tarptautinėse pratybose ir
mokymuose vandens valymo,
judėjimo kontrolės, krovinių
pervežimų srityse.

***

Rugpjūčio 22 d. Krašto
apsaugos ministerijoje pasirašyta sutartis dėl pėstininkų kovos mašinų „Boxer” įsigijimo
Lietuvos kariuomenei. Sutartį
pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, pėstininkų
kovos mašinas gaminančios
įmonės „Artec” vykdantieji
direktoriai Stefan Lishka ir
Christoph Heumann ir tarptautinės ginkluotės pirkimo organizacijos OCCAR direktorius
Tim Rowntree.
LR KAM

LIETUVA IR PASAULIS

Rugpjūčio 22-26 d. Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje
ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vyks kasmetinės Baltijos
šalių karinių laivų junginio (BALTRON) pratybos BALTRON
SQUADEX II-16. Šiose pratybose dalyvauja Lietuvos, Latvijos
ir Vokietijos kariniai vienetai. Lietuvos Karinėms jūrų pajėgoms
(toliau – KJP) atstovauja šie laivai - priešmininiai laivai M52
„Sūduvis” ir M54 „Kuršis”, patrulinis laivas P12 „Dzūkas” bei
Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda. Latvijos
KJP atstovauja priešmininis laivas „Talivaldis”. Vokietijos
kariniam laivynui atstovauja priešmininis laivas „Weilhem”.
Pratyboms vadovauja BALTRON junginiui 2016 m. vadovaujantis kmd. ltn. Tadas Jablonskis (Lietuva).
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė rugpjūčio 20 d. pasveikino Estijos Respublikos Rygikogo Pirmininką Eikį Nestorą
ir jo vadovaujamą parlamentą Estijos nepriklausomybės atkūrimo
25-mečio proga. „Sovietų Sąjungos vykdytos žiaurios represijos
prieš Estijos žmones neužgniaužė laisvės idėjos ir troškimo gyventi nepriklausomoje valstybėje. XX a. devintojo dešimtmečio
pabaigoje visos trys Baltijos valstybės kartu stojo į kovą už laisvę.
Bendrumo jausmas mus drąsino ir teikė pasitikėjimo, tad grįskime
juo mūsų valstybių santykius ir dabar, susidurdami su šių dienų
iššūkiais”, – teigia Seimo Pirmininkė L. Graužinienė išsiųstame
sveikinime, linkėdama Rygikogo vadovui ir parlamentarams
sėkmės ir produktyvaus darbo, o Estijos tautai – gerovės.
Reaguodamas į teroro išpuolį Turkijos Gaziantep mieste, LR užsienio reikalų ministras L.Linkevičius pasmerkė šį
nežmonišką, nekaltų žmonių gyvybes nusinešusį nusikaltimą.
„Reiškiu užuojautą žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų artimiesiems,
visiems Turkijos žmonėms. Esame solidarūs su Turkijos tauta
šią skaudžią netekties valandą”, – sakė ministras. „Smerkiame
visas terorizmo apraiškas ir remiame tarptautines pastangas
kovojant su terorizmu.” Rugpjūčio 20 d., šeštadienio vakarą
Pietryčių Turkijos mieste Gaziantep per sprogimą žuvo 50
žmonių, dar 94 sužeisti.
Atsižvelgdama į saugumo situaciją Turkijoje, LR Užsienio
reikalų ministerija atšaukė rekomendaciją Lietuvos Respublikos
piliečiams susilaikyti nuo nebūtinių kelionių į Ankarą ir Stambulą.
Kitos rekomendacijos dėl vykimo į šią šalį nekeičiamos. Užsienio
reikalų ministerija Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduoja
nevykti į žemiau nurodytus regionus pietryčių Turkijoje. Nuo
liepos 21 d. ryto trijų mėnesių laikotarpiui Turkijoje yra įvesta
nepaprastoji padėtis. Nepaprastosios padėties metu visi asmenys
su savimi visuomet privalo turėti asmens dokumentus, šiuo laikotarpiu gali būti nustatyti papildomi apribojimai: keliuose gali
būti įkurti laikini patikros postai, atskirose teritorijose gali būti
įvedamos komendanto valandos, teisėsaugos institucijos gali imtis
papildomų saugumo užtikrinimo priemonių.
Rugpjūčio 20 dieną į Rygą, įveikę pirmąjį jau istoriniu tapusio bėgimo Vilnius-Ryga-Talinas etapą, atbėgo XXV tarptautinio
estafetinio bėgimo „Baltijos kelias” dalyviai. Rugpjūčio 19 d.
iš Vilniaus startavusiame bėgime dalyvauja 41 bėgikas – 27
lietuviai ir 13 latvių. Pirmą kartą prie šios iniciatyvos prisijungė ir kartu bėga Japonijos pilietis – Japonijos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda.
Rygoje prie Laisvės paminklo bėgikus pasveikino Lietuvos
ambasadorius Latvijoje Artūras Žurauskas, Latvijos lietuvių
bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius, Latvijos lietuvių
bendruomenės nariai ir Lietuvos ambasados darbuotojai. Kartu
su lietuviais prie Laisvės paminklo bėgikus taip pat pasitiko ir
pasveikino Japonijos ambasadorė Rygoje Mariko Fujii ir jos pavaduotojas Naotaka Sakaguchi. Visi susirinkusieji padėjo gėlių prie
Laisvės paminklo ir sugiedojo Tautišką giesmę ir Latvijos himną.
Estafetės dalyviai, padėkoję už šiltą sutikimą Rygoje, išskubėjo
link Salacgrivos miestelio. Latvijos-Estijos sieną bėgikai kirto
rugpjūčio 21 d. ir šios dienos vakare finišavo Taline.
2016 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įteikė notą Baltarusijos Respublikos ambasados
Lietuvos Respublikoje laikinai reikalų patikėtinei Liudmilai
Tatarinovič dėl 2016 m. rugpjūčio 11 dieną iš Baltarusijos
Respublikos įskridusio nenustatyto tipo orlaivio, pažeidusio
Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje. Oro erdvę
stebinčios tarnybos užfiksavo, kad 2016 m. rugpjūčio 11 d. 10
valandų 37 minutės (Lietuvos Respublikos laiku) iš Baltarusijos
Respublikos įskridęs nenustatyto tipo orlaivis du kartus pažeidė
Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro erdvėje ties Lazdijų
rajono savivaldybe. Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimas
tęsėsi iki 10 valandos 47 minutės. Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija pareikalavo Baltarusijos kuo skubiau pateikti
pasiaiškinimą dėl minėto incidento ir paragino imtis visų būtinų
priemonių, kad ateityje tokie incidentai nepasikartotų.
LR URM, LR KAM

K U L T ŪR A

. DIRVA . 2016 m. rugpjūčio 23 d. .

9

ŽIUPSNELIS IŠ LIETUVOS RADIJO
IR TELEVIZIJOS ISTORIJOS
1926 metais birželio 12
d. Kaune prasidėjo pirmoji
Lietuvos radijo transliacija.
Kaip gimė Lietuvos radijas,
kas buvo tie radijo pradininkai
ir bendražygiai, ką teko patirti
radijui ir televizijai tragiškais
1991-aisiais?
Radijo pradininkai ir
bendražygiai
Vi e n o r e n g i n i o m e t u
Vilniaus įgulos Karininkų
ramovėje Milda MildažytėKulikauskienė man įteikė jos
parengtą, tėvo šimtmečiui skirtą
knygą „Antanas Mildažis ir
artimiausi jo bendražygiai”
(Kaunas, 2005). Vos atsivertęs
rengėjos žodį, aptikau, kad
Antanas Mildažis – mano profesijos kolega. Toliau – Alfonsas
Jurskis – toks pat kolega, mano
kraštietis kupiškėnas, dar toliau
– Petras Babickas – Radiofono
laidų vedėjas ir pirmasis diktorius taip pat labai susijęs su
radiju (pastarasis kilęs iš mano
gimtojo Laukminiškių kaimo,
tolimas giminaitis). Jie artimai
bendravo, buvo bendražygiai,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS), į kurią ir pats,
tik gerokai vėliau, įsitraukiau,
nariai.
1955–1960 metais Kauno
politechnikos institute studijavau radiotechniką. Kaip ir bet
kurios specialybės įvade, radiotechnikos istorijai buvo skirta
apžvalginė tema, atspindinti
radiotechnikos raidą pasaulyje ir
Lietuvoje. Buvo paminėti mokslininkai vokietis Hercas, italas
Markoni, tačiau daugiausia dėmesio skirta rusui Aleksandrui
Popovui bei pastačiusiam
Maskvoje Šabalovkos radijo
bokštą Vladimirui Šuchovui.
Lietuvos radiotechnikos raidoje
nei vienai iš keturių minimų
pavardžių nerasta vietos, nes
jie buvo tikri Lietuvos patriotai,
laisvės kovotojai. Deja, iki nepriklausomybės atgavimo buvo
pamiršti.
Džiaugtis reikia, kad tai, ką
turėtų daryti valstybė, iškilias
asmenybes iš užmaršties kelia
artimieji. Taip pasielgė Milda
Mildažytė-Kulikauskienė, parengusi gausiai iliustruotą bei
dokumentuotą knygą apie savo
tėvą Antaną Mildažį, jo brolius
Joną ir Petrą, seserį Izabelę,
kitus laisvės kovos bendražygius. Panašiai pasielgė taurūs A.
Jurskio ir P. Babicko atminimo
gerbėjai. Po šimtmetinės carinės Rusijos okupacijos tautai

atgimti, tautinei savimonei ugdyti ypatingą vaidmenį vaidino
spauda, radijas. Susidomėti radiju, išmokti jį pasigaminti (anuomet aparatai buvo labai brangūs) reikėjo žinių, priemonių.
Didžiuliu A. Mildažio nuopelnu
reikia laikyti jo įsteigtą Radijo
mėgėjų būrelį, vėliau peraugusį
į Radijo mėgėjų sąjungą. 1927
m. pasirodė ir būrelio leidinys
Radio mėgėjas, kurio tiražas
siekė 2000 egz. A. Mildažis rašė
daug ir ne tik savo pavarde. Kai
būrelis persiformavo į sąjungą,
Radijo mėgėjas buvo performuotas į savaitinį žurnalą 2000
metrų. A. Mildažio pastangų
pėdsakas Lietuvoje pasireiškė
radiotechnikos specialybės įsteigimu aukštojoje mokykloje, vėliau – plačiu trumpabangininkų
mėgėjų judėjimu, radijo sporto
meistrų pasauliniuose čempionatuose laimimais prizais.
Ypatingai pasižymėjo Antanas,
jo broliai Petras ir Jonas bei
sesuo Izabelė kaip LLKS nariai.
Lietuvą užėmus okupantams,
jie ėmėsi aktyvios pogrindinės
veiklos prieš pavergėjus. Savo
namo rūsyje Laumėnų kaime
jie įrengė pogrindinę spaustuvę,
spausdino Laisvės Kovotoją,
kitus patriotinius leidinius. 1944
m. gegužės pradžioje vokiečiai
suėmė daug LLKS narių, tarp
jų – brolį Joną. Išsislapsčiusį
nuo vokiečių Antaną 1945 m.
pradžioje suėmė rusai, o po gero
pusmečio – ir brolį Petrą. Seserį
Izabelę, dviejų mažamečių
vaikų motiną, saugumas savo
rūsiuose pralaikė porą mėnesių.
A. Mildažis su šiuo pasauliu
atsisveikino 1992 m. balandžio
14 d., nesulaukęs savo 87-ojo
gimtadienio. Išleista knyga saugos šviesuolio atminimą ateities
kartoms.
Žinių apie Alfonsą
Jurskį gavau iš jo dukros
Snieguolės Jurskytės. Tai
Aldonos Zimnachaitės knyga Neišėjusiojo sugrįžimas”
(Kaunas, 2001). Knygos pratarmėje Snieguolė apie Amžinybėn
iškeliavusį tėvelį rašo: „Jis
– radijo inžinierius, nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulkininkas ltn., Vytauto
Didžiojo universiteto docentas,
visuomenininkas, idealistas,
mąstytojas. Jis – vienas iš tų
nepriklausomos Lietuvos šviesuolių, kurie savo žinias ir jėgas
skyrė atgimstančiai valstybei
atstatyti ir kurti. Okupantams
antrą kartą trypiant Lietuvą,

Antanas Mildažis

Alfonsas Jurskis

Petras Babickas

Alfonsas Jurskis, kaip ir daugelis, bolševikų siaubo vejamas,
buvo priverstas palikti savo
gimtąją žemę. Net dvidešimt
dveji metai, praleisti svetur,
neišbraukė Lietuvos vardo iš
šio žmogaus širdies. Jis savo
gyvenimu parodo, kad niekada
nebuvo išėjęs iš mylimojo gimtojo krašto.”
A. Jurskis gimė 1894 m.
Panevėžio apskrityje Kupiškio
vls. Akmenytės vienkiemyje.
Mokslus pradėjo Papilėje, o studijas baigė Paryžiuje. Pirmojo
pasaulinio karo metu, kaip pats
rašo, matė Uralą, taigas, Baikalą
ir ledlaužiais triuškino Baltosios
jūros ledus bei skrodė ledynuotojo vandenyno šaltąsias bangas.
1919 m. ledlaužiu atvykęs į
Liverpulį, A. Jurskis pasitraukė iš laivyno, liko Anglijoje,
tačiau tais pačiais metais grįžo
į Lietuvą, gruodžio 1 d. įstojo
į Elektrotechnikos batalioną.
1923 m. buvo komandiruotas
gilinti žinių į Paryžių, kurį laiką
specializavosi radijo stočių eksploatacijos srityje Eifelio bokšte. Grįžęs dėstė Aukštuosiuose
karo technikos kursuose, įsteigė
Radijo laboratoriją, buvo jos
vedėjas. 1926 m. A. Jurskis
buvo pakviestas eiti radijo stoties viršininko pareigas. Anot
radiofono vedėjo P. Babicko,
A. Jurskis griežta ranka padarė
galą tūpčiojimui; trejetą metų
trukusią radijo stoties statybą
savo ryžtingais sprendimais ir
veiksmais A. Jurskis užbaigė,
stotis 1926 m. birželio 12 d.
buvo paleista.
Amžinybėn iškeliavo
Alfonsas Jurskis 1966 m. liepos
31 d. Palaidotas Prisikėlimo kapinėse prie Filadelfijos. Iškilus
architektas, A. Jurskio bičiulis
Jonas Mulokas suprojektavo
paminklą, vaizduojantį nebaigtą
austi lietuvišką audinį. Alfonso
Jurskio tėviškėje 1989 m. inžinieriaus Broniaus Mažylio,
kraštotyrininkų ir kupiškėnų
kraštiečių pastangomis pastatytas koplytstulpis (autorius tautodailininkas Jonas Matulis).
Užrašas ant koplytstulpio byloja: Šioje sodyboje 1894 VIII 4
gimė pirmosios lietuviškos radijo stoties kūrėjas profesorius
Alfonsas Jurskis.
Apie Petro Babicko veiklą
sovietinės okupacijos metais
nebuvo net užuominų, prieš-

kario P. Babicko kūryba jau
bibliografinė retenybė, kūryba
užsienyje Lietuvos beveik nepasiekė, todėl leidyba prašosi
kartojama. Tauraus tautiečio
Leono Penkausko rūpesčiu ir
Birutės iš Toronto lėšomis 1992
m. Vilniuje išleista 1000 egz.
tiražu Petro Babicko eilėraščių
ir kelionių po Braziliją apybraižų knyga Toli nuo Tėvynės ir
Aldonos Ruseckaitės 2010 m.
išleista knyga Petras Babickas.
Archyvai. –Kaunas. P. Babicko
veikla Radiofone išliko amžininkų atmintyje, žurnalistų
publikacijose.
Petras Babickas gimė 1903
m. balandžio 29 d. Panevėžio
apskrityje Kupiškio valsčiuje
Laukminiškių kaime. Jurgio ir
Agotos Babickų šeimoje gimė
dukra Unė, sūnūs Vytautas,
Kazys ir Petras. Unė tapo garsia
aktore, Vytautas baigęs karo
mokslus mokytojavo, Kazys
tapo pulkininku leitenantu.
Petras mokslus pradėjo šv.
Kotrynos gimnazijoje Petrapily
(I pasaulinio karo metu šeima
buvo pasitraukusi). Grįžęs į
nepriklausomą Lietuvą, Petras
baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, o 1930 m. literatūros
studijas Lietuvos Universitete.
Trumpą laiką mokytojavo
Jurbarke, tačiau pakviestas
tapo radijo pranešėju, o netrukus
Radiofono vedėju, diktoriumi.
Buvo itin aktyvus visuomenės veikėjas, Židinio, Vairo,
Naujosios Romuvos, Kario
ir kitų leidinių bendradarbis,
Šaulių sąjungos kultūros skyriaus inspektorius. Daug keliavo
(Vakarų Europa, Mažoji Azija,
Šiaurės Afrika, Pietų Amerika).
Galėdamas susikalbėti aštuoniomis kalbomis, patyrė daug
įspūdžių, kuriuos vaizdingai
aprašė savo knygose. SSRS
okupavus Lietuvą, P. Babickas
iš Radiofono buvo pašalintas.
1941-aisiais jo iniciatyva buvo
įkurtas Raudonojo teroro muziejus. Grįžtant sovietams, žinodamas kas jo laukia, pasitraukė į
Vakarus, tapo Lietuvos pasiuntinybės sekretoriumi, kultūros
skyriaus vedėju ir spaudos atašė
Brazilijoje. Dirbdamas pasiuntinybėje, P. Babickas ne vien
eilėraščius apie Tėvynę kūrė, bet
rengė informacinius leidinius
apie pavergtą Lietuvą lietuvių,
ispanų, portugalų, anglų kalbo-

mis, siekė Lietuvos išlaisvinimo, giliai tikėjo išsilaisvinimu.
Mirė Petras Babickas 1991
m. rugpjūčio 27 d. tolimojoje
Brazilijoje, Rio de Žaneiro pašonoje Duki di Kašiaso (Duqe
de Caxias) miestelyje. Ten ir
buvo palaidotas. Pargabenti
P. Babicko palaikus į Lietuvą
pasiryžo Kauno radijo ir televizijos žurnalistai. Lietuvos radijo
80-mečio proga, 2006 m. palaikai buvo parvežti iš Brazilijos
ir perlaidoti Kauno Petrašiūnų
kapinėse. Trys bendražygiai,
išgyvenę išsiskyrimo ir Tėvynės
nepriklausomybės praradimo
liūdesį, pastangomis ir veikla
prisidėję prie Lietuvos laisvinimo bylos, patyrę Lietuvos
nepriklausomybės, išskyrus A.
Jurskį, atkūrimo džiaugsmą, vėl
kartu – Amžinybėje.
Trupinėliai iš tragiškosios
Lietuvos radijo istorijos
Vilniaus Radijo komponentų gamykloje, tuomet kitaip vadintoje susivienijimu
„Vingis”, kur dirbo daugiau nei
5000 darbuotojų, buvo įsisteigusi gausi, apie 800 dalyvių,
Sąjūdžio grupė su 15-os narių
grupės taryba. Buvau šios tarybos pirmininkas. Gamykloje
buvo įsisteigusi trumpųjų bangų
galinga mėgėjiška radijo stotis,
dalyvavusi ir prizines vietas laimėjusi mėgėjiškose trumpabangininkų pasaulinėse varžybose,
joje darbavosi 10 radijo sporto
meistrų. Stotis po 1990 m. kovo
11-osios palaikė eterio ryšį su
Aukščiausioje Taryboje veikusia mažo galingumo stotimi.
1991-ųjų sausio pradžioje
tvyrojo ypatinga įtampa, mat
sovietų kariškių judėjimas bei
išpuoliai rodė, kad ruošiamasi
kažkokiai rimtai intervencijai.
Prieš Sausio 13-ąją prie
nuolat įjungto radijo imtuvo
pasnausdavau nenusirengęs,
o paryčiui savo automobiliu
važiuodavau prie televizijos
bokšto ar Spaudos rūmų ir išvežiodavau į namus ten per naktį
budėjusius žmones; daugelis iš
jų rytą turėdavo eiti į darbą.
Sausio 13-osios išvakarėse,
pabuvojęs prie Aukščiausios
tarybos (AT) ir televizijos
bokšto, sugrįžau namo pailsėti.
Vos užsnūdęs buvau žmonos
pažadintas. Ji išgirdo įtartiną
burzgesį. Pašokęs suvokiau,
(Nukelta į 10 psl.)
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kad tai tankų vikšrų žlegėjimas. Išėjęs į balkoną nustačiau,
kad tankai juda nuo tuomet
vadinto Raudonosios armijos
(Savanorių) prospekto pusės
į kalną, – televizijos bokšto
link. Sėdęs į savo automobilį,
pabandžiau juos aplenkti važiuodamas lanku – pro „geležinį
žirgą” Architektų gatve. Pirmųjų
tankų aplenkti nebespėjau. Man
išvažiavus į Kosmonautų prospektą, tankas mano automobilį
įžūliai spaudė prie šaligatvio.
Kai priartėjau prie televizijos
bokšto, šaudymas jau buvo
prasidėjęs. Okupanto tankai
traiškė privažiavimą užstojusius
automobilius. Savąjį palikęs
gatvėje, nuskubėjau į žmonių
minią, supusią televizijos bokštą. Žmonės, stovintys ant šlaito,
šaukė: „Lietuva, Lietuva!”,
„Fašistai, fašistai!”. Girdėjosi
automatų kalenimas ir pavieniai tankų pabūklų šūviai. Per
netoliese stovinčių gyvenamųjų
namų viršutinių aukštų langus
slankiojo galingo prožektoriaus
šviesos pluoštas, sklindantis nuo
šarvuočio. Pasirodė greitosios
medicininės pagalbos mašinos.
Neštuvais nešė nukautuosius ir
sužeistuosius.
Įsitikinęs, kad televizijos
bokštas jau okupantų užimtas,
susiradau savo sveiką išlikusį
automobilį ir važiavau prie
Lietuvos Radijo ir Televizijos
(LRTV) pastato S. Konarskio
gatvėje. Ten taip pat budėjo
mūsų sąjūdininkai. Kai prisiartinau, pro atvirą LRTV
pastato langą iškišęs megafoną jau kalbėjo grobikas. Jis
aiškino, kad valdžia perėjo į
darbo žmonių rankas. Iš LRTV
pastato pasirodė vorelė sovietinių desantininkų, jau atlikusių
savo juodą darbą. Kitoje gatvės
pusėje stovėję žmonės pradėjo
šaukti: „Fašistai, fašistai!”.
Tuomet desantininkai metė į
gatvę sprogmenį, kuris daugeliui arčiau buvusių žmonių
sužalojo klausą (tarp jų – mano
sesers sūnui). Nuo sprogimų su-

keltų oro bangų buvo išdaužyti
priešais LRTV pastatą stovinčių
namų langai. Prie LRTV pastato
stovėjo ginkluota okupanto
sargyba, o įvažiavimo į kiemą
tarpuvartėje, atsukęs į gatvę
pabūklo vamzdį – okupanto
tankas.
Suvokęs, kad buvimas prie
LRTV pastato yra beprasmis,
skubiai važiavau prie AT. Čia
aikštė buvo pilna žmonių.
Žmonės matėsi ir ant namų
stogų. Iš AT pastato išeidinėjo
Sąjūdžio deputatai, pranešinėjo
žmonėms paskutines naujienas.
Trumpam parvažiavau į
namus. Kartu su žmona vėl
vykome prie AT. Po Lazdynų
mikrorajoną važinėjo šarvuotis,
iš kurio per garsiakalbį buvo
skelbiama, kad tvarka ir darbo
liaudies valdžia atstatyta.
Tą naktį mūsų gamykloje prie trumpabangio radijo
siųstuvo dirbo mūsų radijo
sporto meistrai (vadovas P.
Mikalajūnas), galinga radijo
stotis transliavo pasauliui AT
kreipinius, perdavinėjo žinias
pasauliui apie įvykius Vilniuje
ir Lietuvoje.
Mūsų gamykla gamino
ne tik „civilinę” produkciją
(mazgus televizoriams), bet
ir karinę – komponentus karinės technikos elektroninei
aparatūrai. Gamykloje veikė
SSRS Gynybos ministerijos
karinio atstovo, vadinamo vojenpredu, tarnyba. Jos vadovas papulkininkis Vladimiras
Tarchanovas, kruvinųjų Sausio
13-osios įvykių paveiktas, per
Lietuvos Radiją ir Televiziją
(ryšio darbuotojų-patriotų pastangomis veikusią jau kitoje
vietoje) kreipėsi į SSRS karius ir
karininkus šiais žodžiais (versta
iš rusų kalbos – A. Z.):
Kariai, karininkai, tėvynainiai! Į jus kreipiuosi aš, jūsų
ginklo draugas, Ginkluotųjų
pajėgų karininkas, rusas, nors
man gėda tai prisipažinti po
vėl įvykdytų kruvinų baudžiamųjų veiksmų, į kuriuos jus vėl
įvėlė. Duodami priesaiką jūs
žadėjote tarnauti savo tautai,
savo vyriausybei, žadėjote nuo
priešų ginti savo Tėvynę. Kam
jūs tarnaujate dabar? Kokiai

Prie mikrofono stoties vadovas Petras Mikalajūnas.

vyriausybei jūs tarnaujate? Kas
pasiuntė jus kariauti su mažos
respublikos liaudimi, kurios
teritorijoje jūs tarnaujate? Ką
užpuolė šie žmonės, kurių visa
„kaltė” yra tai, kad jie nori
būti laisvi ir nepriklausomi?
Kam atstovauja anoniminis
vadinamasis nacionalinio išlaisvinimo komitetas, kas jį
išrinko, kieno interesus jis gina?
Akivaizdu, kad savus, savo
karjerą, tačiau tai daro užtraukdami gėdą jums, užtraukdami
gėdą Ginkluotosioms pajėgoms.
Atsikvošėkite! Prisiminkite, kam
jūs pašaukti tarnauti, prisiminkite savo gimdytojus, išleidusius
jus į tarnybą! Nebeliekite taikių,
nieko Jums neprasikaltusių,
gyventojų kraujo!
SSRS telegramų agentūra
(TASS) per TV laidą „Vremia”
paskelbė, kad SSRS karinėse
struktūrose tokio Tarchanovo
nėra. Tai išgirdęs, papulkininkis
V. Tarchanovas vėl atėjo į AT ir
iš tribūnos deputatams parodė
savo karinį bilietą, nurodė savo
tarnybos vietą. Tuomet jis viešai (buvo parodyta ir per LTV)
pareiškė (versta iš rusų kalbos):
Aš išvis nebuvau numatęs
kalbėti iš šios aukštos tribūnos.
Tačiau, jei jau čia atėjau, norėčiau trumpai išdėstyti reikalo
esmę. Po tų kruvinų įvykių iš
sausio 12-osios į 13-ąją aš
kreipiausi per Lietuvos Radiją
ir Televiziją,
raginau karius ir karininkus nekariauti su taikiais gyventojais, nelieti
jų kraujo.
Programoje
„ Vr e m i a ”
buvo pasakyta, kad
Lietuvoje
atitinkami
sluoksniai
užsiima dezinformacija,
nurodydami
Iš kairės: ant gamyklos stogo prie siųstuvo antenos pagrindo radistai Rimantas asmenis, kurie tariamai
Stelingis, Gintaras Šakėnas, Vladas Šležas.

kreipėsi, ir pavardes. Konkrečiai
buvęs nurodytas Tarchanovas,
kuris paskelbęs tokį kreipimąsi.
Programoje buvo teigiama, kad
tokio papulkininkio Vilniaus
įguloje nėra. Todėl šiandien atėjau čia pasakyti, t. y. pasirodyti.
Štai mano asmens pažymėjimas,
karininko pažymėjimas... Tiesos
dėlei noriu pridurti, kad aš netarnauju tame dalinyje, kuriam
vadovauja generolas majoras
Uschopčikas. Aš tarnauju TSRS
karinėje apygardoje, kurios padalinys yra ir Vilniuje.
Kitos Vilniaus įmonės
karinio atstovo tarnybos karininkui, protestavusiam prieš
invaziją, buvo uždėti antrankiai ir jis malūnsparniu išgabentas į karinės apygardos
būstinę Rygoje.
Pirmadienį atvykęs į darbą sužinojau, kad sekmadienio rytą (sausio 13-ąją) prie
mūsų gamyklos buvo pasirodę šarvuočiai, su jais buvo
atvykęs ir mūsų gamyklos
partinės organizacijos sekretorius Jurijus Butiajevas.
Jis kartu su kariškiais norėjo
patekti į gamyklos teritoriją,
teiravosi, ar nėra žmonių
radijo stotyje. Gamyklos
apsaugos (ginkluotos sargybos) budėtojai jų neįleido,
pareikšdami, kad gamykla
sekmadienį nedirba, ir joje
nieko nėra. Radijo stoties
vyrai, pamatę prie pastato
važinėjančius šarvuočius,
pajutę, kad gamykla sekama,
greitai išardė radijo stoties
įrenginius ir su jų blokais per
kitus, tolimesnius nuo gatvės
vartus, gamyklos sargybinių
padedami, pasitraukė į greta
esantį mišką.
Liko išsaugoti visi to meto
ryšio su pasaulio radijo stotimis magnetofono įrašai
– informacijos perdavimo ir
priėmimo liudininkai.
Po 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje, rugsėjo pradžioje gamyklos
Sąjūdžio grupė raštu kreipėsi
į LR Aukščiausiąją Tarybą.
Pateikiu tą raštą:

Prašome apdovanoti
Lietuvos Respublikos valstybiniais apdovanojimais
šiuos gamybinio susivienijimo „Vingis” (Vilniaus Radijo
Komponentų Gamykla) darbuotojus: aukštesnio laipsnio
valstybiniu apdovanojimu
– Clav Oleg, Abovič, gim.
1957 m.; Mikalajūną Petrą,
Juozo, gim. 1943 m.; Šakėną
Gintarą, Antano, gim. 1964
m.; Šležą Valdą, Leono, gim.
1963 m.; žemesnio laipsnio valstybiniu apdovanojimu – Borusevičių Eimantą,
Romo, gim. 1972 m.; Stelingį
Rimantą, Aniceto, gim. 1959
m.; Vaglį Arūną, Prano, gim.
1963 m.; Vaičių Remigijų,
Kazimiero, gim. 1965 m.
Aukščiau išvardinti asmenys, radijo klubo „Vingis”
mėgėjiškos kolektyvinės radijo stoties (šaukinys LY2VVV)
nariai, 1991 m. sausio mėn.
11-13 d. ištisas paras palaikė
radijo ryšį su pasaulio mėgėjiškomis radijo stotimis,
informuodami apie padėtį
Vilniuje ir Lietuvoje. Naktį
iš sausio 12-osios į 13-ąją,
turėdami eterinį ir telefoninį
ryšį su AT (turėjo eterinį ryšį
ir su savo operatoriumi prie
TV bokšto), tiesiogiai retransliavo pasauliui (tiesioginę autentišką) audioinformaciją iš AT rūmų ir nuo TV
bokšto jo šturmo metu. Visą
šį darbą darė užsimaskavę
ir rizikuodami savo gyvybe.
Taip pat prašome apdovanoti
Lietuvos Respublikos valstybiniu apdovanojimu gamybinio susivienijimo („Vingis”
– red.) darbuotoją Tarchanov
Vladimir Ivanovič, gim. 1944
m. Jis, būdamas sovietinės
armijos karininkas, 1991
01 13 per Nepriklausomos
Lietuvos radiją kreipėsi į
sovietinės armijos kareivius
ir karininkus, ragindamas
atsisakyti smurto veiksmų;
vėliau ryžtingai demaskavo
TASS-o melą. Po tokio elgesio buvo pašalintas iš karinio
(Nukelta į 11 psl.)
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VALSTYBINIO STUDIJŲ
FONDO INFORMACIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 28 d., sekmadienį, nuo 11 val r. iki 7 v.v.,
Rockefeller parke, kultūriniuose darželiuose, įvyks „Vieno
pasaulio dienos” (anglų klb. – One World Day) metinis festivalis. Šįmet ypatingai svarbi šventė, nes švenčiame 100 metų
sukaktį nuo pirmojo darželio įkūrimo ir 80 metų sukaktį nuo
lietuvių darželio įkūrimo. Lietuvių ir kitų tautų darželiuose vyks
tautinės meninės programos, bus proga paragauti įvairių valgių
ir dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose vaikams ir suaugusiems.
Įėjimas nemokamas.
Rengia Klivlando kultūrinių darželių federacija
RUGSĖJO 17 d., šeštadienį, 6 val.v., Klivlando lietuvių kultūrinis darželis švęs 80-tus metus linksmoje vakaronėje Bratenahl
I pobūvių patalpoje.
Rengia Lietuvių kultūrinių darželių komitetas
SPALIO 22 d., šeštadienį, 6 val. v. - Šv. Kazimiero parapijos
didžiojoje salėje vyks metinis „Clam bake” ir penktoji metinė
Rudens loterija.
Rengia Šv. Kazimiero parapija
(Atkelta iš 10 psl.)
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atstovo pareigų. 1991 08
19 V. Tarchanovas pasirašė
kreipimąsi į Lietuvos žmones, smerkiantį antikonstitucinį perversmą Sovietų
Sąjungoje.
Pirmieji keturi šiame rašte
paminėti tarptautinės klasės radijo sporto meistrai ir
Vladimiras Tarchanovas buvo
apdovanoti Vyčio kryžiaus
ordinais ir Sausio 13-osios
medaliais; kiti keturi – Sausio
13-osios medaliais.
1991 m. rugsėjo 8-ąją –
Šilinių, Vytauto Didžiojo karūnavimo, Padėkos už Lietuvos
nepriklausomybės ir laisvės
apgynimo dieną – Katedros
aikštėje šiuos apdovanojimus
asmeniškai įteikė tuometis
Lietuvos valstybės vadovas
Vytautas Landsbergis.
Dera pridurti, kad po
Sausio 13-osios, dvidešimt
trims gamyklos Sąjūdžio grupės dalyviams prašant, grupės
tarybos vardu daviau charakteristikas - siūlymus tarnauti
Krašto apsaugos savanoriais,
kurie ir tapo savanoriais
Prie užgrobto Radijo ir televizijos komiteto prasidėjus
protesto akcijai, gamyklos
sąjūdžio grupė protestuotojams padovanojo Trispalvę,
gamyklos sporto komitetas
savanoriams laikinam naudojimuisi paskolino mažo
kalibro šautuvų ir pistoletų,
dovanojo šovinių, gamyklos
saviveiklininkai prie badautojų vagonėlio rengė patrio-

Papulkininkis
Vladimiras Tarchanovas

tinius pasirodymus.
Sąjūdžio grupė aktyviai
dalyvavo kovoje dėl užgrobtos RTV išlaisvinimo, surengė vienos valandos protesto
įspėjamąjį streiką su grasinimu skelbti nuolatinį iki
bus išlaisvinta LRT, apie kurį
telegramomis pranešė visoms
33-ims SSRS televizorius
gaminančioms gamykloms
(be mūsų gaminamų mazgų
televizorių gamyba sustotų), Gorbačiovui, Pavlovui
(SSRS premjerui). Gamyklos
reagavo įvairiai. Vienos prašė neskelbti streiko iki bus
išlaisvinta mūsų RTV, kitos
verkšleno nepakenkti jų darbininkų buičiai, o Novgorodo
gamybinis susivienijimas
„Kvant” , gaminantis televizorius, atsiliepdamas į streiką
skelbiančią telegramą, bendru darbo kolektyvo ir profsąjungos sprendimu pervedė
į mūsų gamyklos sąskaitą 50
tūkst. rublių (tuomet dideli
pinigai). Šią sumą, taip pat
nemažai vertingos elektroninės aparatūros gamykla
perdavė išsilaisvinusiai LRT.
Algimantas Zolubas

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl paramos
lietuvių kilmės užsieniečių ir
išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau
kaip tris metus ir atvyko į
Lietuvą ne anksčiau kaip į
aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams,
studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose.
Išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali
būti skiriama dviejų rūšių
parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.
Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:
- priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas
Lietuvos aukštojoje mokykloje;
- paskutinę sesiją išlaikę
be akademinių skolų (šis
punktas netaikomas pirmosios
pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo
semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti
socialinę išmoką).
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių,
iš kurių jie yra atvykę, kalbas.
Parama skiriama konkurso
būdu, du kartus per metus
pavasario ir rudens semestre.
Studentas, norintis valstybės paramą 2016 m. rudens semestre, nuo 2016 m.
rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30
d. privalo:
1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektro-

LIETUVOS IR
JAPONIJOS
DRAUGYSTĖS
ŠVENTĖ ALYTUJE

Lietuvos bonsai sostine vadinamame Alytaus mieste š.m.
rugsėjo 2–4 dienomis vyks V
Japonijos kultūros festivalis ir
X tarptautinė bonsai ir suisekių
paroda.
Festivalio ir parodos uždarymo labdaros koncertas vyks
rugsėjo 4 dieną 18 val. Alytaus
miesto teatre. Scenoje pasirodys Keiko Börjeson - tarptautinė atlikėja, kompozitorė ir vokalistė bei Ieva Zasimauskaitė.
Koncerto partneris yra onkologinėmis ligomis sergančius vaikus globojantis fondas
„Rugutė”, koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos sunkiai
sergantiems vaikams.
LR URM

niniu būdu užpildyti nustatytos
formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto
tinklalapyje autorizuojantis
per elektroninę bankininkystę
arba elektroninio parašo sistemas.
2. studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą,
paraiškoje pažymi, kad yra
išeivijos ar lietuvių kilmės
užsieniečio vaikas, vaikaitis,
provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo
pateikti užsienio lietuvio ar
išeivio statusą patvirtinančius
dokumentus, arba teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintas
jų kopijas:
a) lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos
institucijos išduotą lietuvių
kilmę patvirtinantį dokumentą
arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
b) išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti
dokumentus, patvirtinančius,
kad jie ne mažiau kaip 3 metus
yra gyvenę užsienyje, o atvykę
į Lietuvos Respubliką pradėjo
mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.
3. Studentas, norintis gauti
socialinę išmoką, paraiškoje
pažymi socialinį kriterijų,
pagal kurį pretenduoja gauti
socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos
privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius
dokumentus (šeimos narių
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„DIRVAI”
AUKOJO:
Anonimas,
Cleveland Hts., OH..............1500
B.Pautienis,
Richmond Hts., OH..................76
S.Matas, Independence, OH.....75
K.Biliunienė, Eastlake, OH......50
Z.Dučmanas, Wickliffe, OH.....50
A.Petrauskis, Euclid, OH.........50
G.Kenter, Danbury, CT............45
I.Veitas, Braintree, MA.............45
B.Kozica, Daytona Bch., FL....30
A.Paziura, Oak Pk., CA............20
E.Šilgalis, Willoughby, OH......15
J.Wendt, Chesterland, OH........11
V.Urbaitis, Cleveland, OH........10
V.Bučmienė, Cleveland, OH......5
V.Matas, Cleveland, OH.............4
L.Waikys, DuBois, PA................4
V.Volertas, Maspeth, NJ.............2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir
pan.) arba teisės aktų nustatyta
tvarka patvirtintas jų kopijas,
išskyrus atvejus, kai Fondas
nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.
Išeivio ar užsienio lietuvio
statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu
paštu arba atnešti į Fondą.
Daugiau informacijos galima rasti Valstybinių studijų
fondo puslapyje www.vsf.lt.
Informacija taip pat teikiama
telefonu +370 5 2639158.
LR Užsienio lietuvių departamentas
LR Užsienio reikalų ministerija

RIO DE ŽANEIRO NACIONALINĖS
BIBLIOTEKOS LOBYNAS PASIPILDĖ
LIETUVIŲ AUTORIAUS KNYGA
Rugpjūčio
16 d. LR generalinė konsulė
San Paule L.
Guobužaitė
apsilankė didžiausioje
Lotynų Amerikoje Rio de
Žaneiro mieste įsikūrusioje Brazilijos nacionalinėje
bibliotekoje, kur įteikė lietuvių autoriaus, litvako Marko
Petuchausko knygą „Price of
Concord”.
Brazilijos nacionalinė biblioteka, įsikūrusi 1810 m.
miesto centrinėje dalyje, laikoma ne tik viena seniausių,
bet drąsiai įvardijama kaip

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

didžiausia biblioteka visoje
Lotynų Amerikoje. Per visą
savo gyvavimo istoriją biblioteka sukaupė per 9 mln. įvairiausių leidinių archyvą, tarp
jų - ir pasaulinę vertę turinčių
knygų vienetiniai egzemplioriai. Visa tai atidžiai prižiūrima
bei saugoma.
Brazilijos nacionalinė biblioteka nuoširdžiai dėkoja knygos autoriui Markui
Petuchauskui bei LR generaliniam konsulatui San Paule
už puikią dovaną.
LR URM
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RIO DE ŽANEIRO
OLIMPINĖSE
ŽAIDYNĖSE NE
VISI LŪKESČIAI
PASITEISINO

Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė LRT sako, jog
džiugina šalies sportininkų
pasiekti rezultatai ir laimėti
medaliai Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, nors ne visi
lūkesčiai pasiteisino.
„Pasiekėme nemažai.
Turime keturis medalius.
Galbūt ne visi tos spalvos,
kurios tikėjomės. Visi žino
– turėjome dvi olimpines
čempiones, iš kurių visa
Lietuva laukė titulo apgynimo. Deja, taip neįvyko,
tačiau nenutiko tragedija.
Sportininkės jaunos, viskas
prieš akis. Šioks toks nusivylimas sportininkėms ir
visiems žiūrovams liko. Ne
visos viltys pasiteisino”, –
sako D. Gudzinevičiūtė.
Lietuvos olimpinė komanda, turinti vieną sidabro ir
tris bronzos apdovanojimus,
olimpinių žaidynių medalių
lentelėje užima 64-ąją vietą.
Pirmoji ekipų rikiuotėje
– Jungtinių Valstijų sportininkų komanda, turinti 116-ka
apdovanojimų. Antrąją vietą
užima Didžiosios Britanijos
olimpiečiai, o trečiojoje pozicijoje - Kinijos rinktinė. Iš
viso olimpinėse žaidynėse
apdovanojimus iškovojo 87-ių
valstybių atletai.
LRT

LIETUVIAI VYKS
Į PAROLIMPINES
ŽAIDYNES

Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas Vytautas
Kvietkauskas patvirtino, kad
Lietuvos sportininkai vyks
į Rio de Žaneiro olimpines
žaidynes, nepaisant to, jog
Tarptautinis parolimpinis komitetas šiuo metu susiduria su
finansiniais sunkumais.
K a i p L RT t e i g i a V.
Kvietkauskas, Lietuvos sportinininkams kelionė į Rio de
Žaneirą jau nupirkta iš čia
surinktų lėšų, tačiau tikimasi,
kad jas Tarptautinis parolimpinis komitetas vėliau grąžins.
Penktadienį Tarptautinio
parolimpinio komiteto prezidentas viešai paskelbė, kad
komitetas susiduria su finansiniais sunkumais, dėl kurių
apie 10 procentų dalyvių į
parolimpines žaidynes iš viso
gali laiku neatvykti, kadangi
ir Brazilija kol kas neužtikrino
reikiamo finansavimo. Pasak
jo, tokios situacijos dar nebuvo per 56 metų parolimpinių
žaidynių istoriją. Parolimpinės
žaidynės Rio de Žaneire prasidės rugsėjo 7 d.
LRT

SPORTAS

OLIMPINĖJE PENKIAKOVĖJE
L. ASADAUSKAITĖ-ZADNEPROVSKIENĖ – 31
Olimpinė
čempionė
Laura AsadauskaitėZadneprovskienė ir
olimpinių
žaidynių debiutantė Ieva
Serapinaitė
iš skirtingų
L.Asadauskaitei-Zadneprovskienei žirgas nepaklupozicijų pra- so.
V.Dranginio/LTOK nuotr.
dėjo antrąją,
lemtingą varžybų dieną. Į kovą finišavo per 12 min. 1,01 sek.,
dėl medalio stojusiai olimpinei pelnė 579 taškus ir bendroje
čempionei L. Asadauskaitei- įskaitoje užėmė 31-ąją vietą (iš
Zadneprovskienei nesėkmingai viso 1072 taškai). I. Serapinaitė
susiklostė jojimo rungtis – ketu- bendroje įskaitoje užėmė 29-ąją
ris kartus per kliūtį šokti atsisa- vietą (1183 taškai). I.Serapinaitė
kęs žirgas Calgary Z palaidojo paskutinėje rungtyje surinko vos
lietuvės viltis iškovoti medalį, 431 tašką, bet bendroje įskaitoje
tačiau penkiakovininkė tęsė liko 29-a.
kovą dėl kiek įmanoma aukštesAukso medalį moterų pennės vietos ir pagerino olimpinį kiakovėje, netikėtai aplenkusi
kombinuoto bėgimo ir šaudymo lenkę, iškovojo australė Chloe
rungties rekordą.
Esposito.
Paskutinėje, kombinuotoje
Konkūrinio jojimo rungtyje
bėgimo ir šaudymo, rungtyje L. L. Asadauskaitė-ZadneprovsAsadauskaitė-Zadneprovskienė kienė liko su 0 taškų. I. Serstartavo nuo lyderės lenkės paninaitė, jojimo rungtyje nuOktawios Nowackos atsili- mušusi penkias kliūtis ir surinkusi 5:54 min. I. Serapinaitė kusi 35 baudos balus, gavo 265
– 1:35 min. L. Asadauskaitė- taškus ir užėmė 26-ąją vietą. L.
Zadneprovskienė pagerino Asadauskaitė po trijų rungčių
olimpinį kombinuoto bėgimo liko su tais pačiais 493 taškais ir
ir šaudymo rungties rekordą, smuktelėjo į 33-iąją vietą. LRT

GALIŪNAS VYTAUTAS LALAS LAIMĖJO
VARŽYBAS HONKONGE

Rugpjūčio 20 d. Honkonge
pasibaigusiose „Arnold
Classic Asia” galiūnų varžybose triumfavo 34-erių metų
lietuvis Vytautas Lalas.
Lietuvos stipruolis per penkias rungtis aplenkė visus šešis varžovus. Jis laimėjo 500
kg naščių nešimą, akmenų
sukėlimo rungtį, pasidalino
pirmą vietą su rusu Michailu
Šivliakovu rąsto kėlime. V.

Lalas taip pat tapo nugalėtoju
maksimalaus svorio atkėlime,
kuriame užfiksavo įspūdingą
rezultatą – 480 kg. Antrąją vietą
šiose varžybose užėmė 41-erių
metų Žydrūnas Savickas. Jis
visus varžovus pranoko sunkvežimio tempimo rungtyje.
Lietuvos sportininkams
apdovanojimus įteikė šių varžybų organizatorius Arnoldas
Schwarzeneggeris.
ELTA

Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta,
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna.
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.
„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.
Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį
metams 87 dol.
Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje,
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.
Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenančių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti,
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.
Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV,
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas,
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais.
Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksime kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą,
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.
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