
Šau kė niš kio Egi di jaus Val čiu
ko var das gar siai skam ba jė gos 
tri ko vės var žy bo se, kur 19me tis 
spor ti nin kas že ria si ne tik me
da lius, bet ir pa sau lio re kor dus. 
Ta čiau di džiau sia 133 cen ti met
rų ūgio stip ruo lio sva jo nė – 2020 
me tų To ki jo pa ro lim pi nės žai dy
nės, ku rio se E. Val čiu kas no rė tų 
su spin dė ti sun kio sios at le ti kos 
var žy bo se.

Štan gos stū mi me iki eli ti nio 
ly gio M. Val čiu kui dar trūks ta 
4045 ki log ra mų, ta čiau at kak
lus že mai tis nea be jo ja, kad jis šį 
at stu mą įveiks ir gins tris pal vės 
gar bę Te kan čios Sau lės ša ly je.

Kel mės ra jo no Šau kė nų Vla do 
Pūt vioPut vins kio gim na zi jos dvy
lik to kui E. Val čiu kui da bar – pa ts 
pa si ruo ši mo eg za mi nams įkarš
tis. Ta čiau gar siau sias gim na zi jos 
auk lė ti nis dar spė jo iš trūk ti į pa
sau lio neį ga lių jų sun kio sios at le
ti kos tau rės var žy bas Veng ri jo je, 

kur iš ko vo jo auk so me da lį jau ni
mo gru pė je. Svo rio ka te go ri jos 
iki 54 kg var žy bo se E. Val čiu kas 
iš stū mė 115 kg sve rian čią štan gą. 
Anot spor ti nin ko, de biu tas to kio 
ti po var žy bo se pa vy ko lyg iš na tų.

„Čia pir mą kar tą su si dū riau su 
šiek tiek ki to kio mis tai syk lė mis 
nei svei kų jų var žy bo se. Ne si ti kė
jau, kad čia tai syk lės to kios griež
tos. Ban dy mai neįs kai to mi, jei gu 
spaus da mas štan gą stab te li ar ją 

spau di ne vi siš kai tie siai. Pa vyz
džiui, ma no ban dy mas iš spaus ti 
121 ki log ra mo svo rį neįs kai ty tas, 
nes bu vau su sto jęs. Ta čiau kaip 
pir mam kar tui, re zul ta tas tik rai 
ge ras“, – pa sa ko jo E. Val čiu kas.

Re zul ta tas ga lė jo nu ste bin ti, 
nes ge riau sias lie tu vio pa sie ki mas 
stu miant štan gą jė gos tri ko vės 
var žy bo se – 128,5 kg. Bū tent ki to
kios tai syk lės ne lei do jam iš stum
ti di des nį svo rį. E. Val čiu kui tai 
bu vo pir ma pa žin tis su pa ro lim
pi niais stan dar tais. Pa vyz džiui, 
Rio de Ža nei ro pa ro lim pia do je 
grai kui Di mit rio sui Ba koch ris to
sui, da ly vau jan čiam E. Val čiu ko 
svo rio ka te go ri jo je, bron zą at ne
šė 162 kg re zul ta tas. E. Val čiu kas 
nea be jo ja, kad To ki ju je ga lė tų 
siek ti pa na šaus re zul ta to.

Nukelta į 8 psl.

 
KALENDORIUS
kalendorius

orai
ORAI

Kaina 0,30 Eur

2017 06 17
Nr. 41 (1795) 
(šeštadienis)

Sau lė te ka 4.41,
lei džia si 21.58.
Die nos il gu mas – 17.17.
Mė nu lis – delčia.
Sau lė Dvy nių ženk le.
25oji me tų sa vai tė.

Vardadienius šiandien šven
čia: Adolfa, Adolfas, Adolfina, 
Adolis, Dauganta, Daugantas, 
Daugantė, Laura, Rimvydas, 
Vilmantė;

rytoj: Aminta, Elžbieta, Gin
butas, Marcelinas, Marina, Mor
kus, Vaiva.

* 1682 m. gimė Švedijos ka
ralius nuo 1697 metų Karolis 
XII.

* 1818 m. gimė prancūzų 
kompozitorius, operų „Faustas“ 
ir „Romeo ir Džiuljeta“ autorius 
Šarlis Guno.

* 1867 m. Džozefas Listeris 
Glazgo karališkojoje ligoni
nėje atliko pirmąją operaciją, 
per kurią buvo panaudotos 
dezinfekuojančios medžiagos. 
Pacientė buvo chirurgo sesuo 
Izabela.

* 1882 m. Rusijoje gimė 
kompozitorius Igoris Stravins
kis, viena iškiliausių XX am
žiaus muzikos pasaulio figūrų, 
išgarsėjęs baletais „Šventasis 
pavasaris“ ir „Petruška“.

1912 m. amerikietė Džulija 
Klark tapo pirmąja moterimi 
pilote, žuvusia per lėktuvo 
katastrofą.

* 1917 m. gimė JAV daininin
kas ir aktorius Dynas Martinas.

* 1939 m. stebint miniai 
Versalyje paskutinį kartą vie
šai įvykdyta mirties bausmė – 
giljotina buvo nukirsta žudiko 
Oženo Veidmano galva.

* 1940 m. Sovietų Sąjungos 
armija okupavo Latviją ir Estiją.

* 1950 m. JAV mieste Čika
goje atlikta pirmoji pasaulyje 
inksto persodinimo operacija.

* 1967 m. Kinija susprogdi
no savo pirmąją vandenilinę 
bombą.

Šiandien vietomis trum
pai palis, galima perkūnija. 
Aukščiausia temperatūra 
21–26 laipsniai šilumos.

Rytoj  be žymesnio l ie
taus. Temperatūra naktį 10–
15, dieną 21–26 laipsniai 
šilumos.

Tre čia die nį prie pa mink lo 
„Lie tu vių tau tos kan čiai 
at min ti“ Kel mės ka pi nė se 
pa mi nė ta Ge du lo ir 
vil ties die na.

Lai ki nai ei nan tis me ro pa rei gas 
Ra mū nas Ba ra naus kas pa dė jo 
gė lių prie pa mink lo, Sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci jos di rek to rės 
pa va duo to ja Da nu tė Ge nu tie
nė – ant Nep rik lau so my bės ak to 
sig na ta ro An ta no Ra čo ka po. 
Moks lei vės skai tė ei lių, gies mę 
ir dai ną at li ko Šau kė nų kul tū
ros ir ama tų cent ro ko lek ty vas 
„Ani ma“, va do vau ja mas Ai do 
Ka lin či ko.

Ren gi nio ve dė jas, Kel mės ma
žo jo teat ro ak to rius Mo des
tas Vait ke vi čius skai tė laiš kus 
iš trem ties. Pri si mi ni mais apie 
trem tį da li jo si kel miš kis Vai nius 
Ur bo na vi čius.

Kel mės kraš to mu zie jaus di
rek to rė Da nu tė Žal pie nė pri mi nė 
svar biau sius fak tus, su si ju sius su 
Lie tu vos gy ven to jų trė mi mais.

So vie tų Są jun ga ir Vo kie ti ja 
1939 me tų rugp jū čio 23 die ną 
pa si ra šė ne puo li mo su tar tį. Pa gal 
su tar ties slap tuo sius pro to ko lus 
Lie tu va pa te ko į SSSR įta kos zo
ną. 1940 me tų bir že lio 15 die ną 
So vie tų Są jun gos ka riuo me nė 
per žen gė Lie tu vos sie ną. Pra si
dė jo oku pa ci ja.

1940 me tų rugp jū čio 3 die ną 
Aukš čiau sio ji Ta ry ba pa skel bė 
Lie tu vą są jun gi ne res pub li ka. 
Vi sos Lie tu vos gy ve ni mo sri tys 
bu vo per tvar ky tos pa gal so vie
tų mo de lį: reor ga ni zuo ta ka
riuo me nė, na cio na li zuo ta že mė, 
ban kai, pra mo nė, trans por to ir 
ry šių ūkis, įves tas rub lis. Lie tu
vo je pra dė jo veik ti rep re si nės 
ži ny bos.

Dar anks čiau, 1939 me tų spa
lio 11 die ną, Mask vo je bu vo pa
si ra šy tas spe cia lus įsa ky mas ir 
pa reng tos inst ruk ci jos apie „an
ti ta ry bi nio ele men to lik vi da vi mą 

Lie tu vo je, Lat vi jo je ir Es ti jo je“. 
Ki tų me tų lie pą pra dė ti ma si niai 
areš tai. 1941 me tų bir že lio 14 
die ną pra dė ti ma si niai trė mi mai 
tru ko iki bir že lio 22 die nos.

Tai bu vo iš anks to su pla nuo ta 
ir pa reng ta ak ci ja, per ku rią la

biau siai nu ken tė jo Lie tu vos in te
li gen ti ja. Bu vo iš trem ti po li ti niai 
vei kė jai, par ti jų ir or ga ni za ci jų 
va do vai, ka ri nin kai, gy dy to jai, 
mo ky to jai, ūki nin kai ir jų šei mos.

Pir ma sis trė mi mo eta pas bai
gė si Vo kie ti jai užė mus Lie tu vą. 
Ta čiau 1944 me tų lie pos 4 die ną, 
rau do na jai ar mi jai vėl įžen gus į 
Lie tu vos te ri to ri ją, pra si dė jo ant
ro ji so vie ti nė oku pa ci ja ir nau ji 
trė mi mo eta pai.

Ve ža mi į la ge rius ir trem ties 
vie tas žmo nės pa ty rė daug kan
čių, ke lio nė je daž nai dėl an ti
sa ni ta ri nių są ly gų su si rgda vo ir 
mir da vo.

17 500 žmo nių iš Lie tu vos 
bu vo de por tuo ta per pir mą jį ma
si nį trė mi mą, iš jų – 4663 bu vo 
įka lin ti. Lie tu vos gy ven to jų ge
no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo 
cent ro duo me ni mis, 19401953 
me tais iš vi sos Lie tu vos iš trem
ta dau giau kaip 131 tūks tan tis 
žmo nių. Kas de šim tas trem ti nys 

bu vo vai kas. Ke ly je į trem tį žu vo 
apie 5 tūks tan čiai Lie tu vos vai kų. 
Vi sų trem ti nių pri skai čiuo ja ma 
apie 300 tūks tan čių. So vie ti
niuo se la ge riuo se mi rė ir bu vo 
su šau dy ta apie 23 tūks tan čiai 
ka li nių, trem ty je – 28 tūks tan
čiai trem ti nių.

19561957 me tais di džia jai da
liai trem ti nių bu vo leis ta grįž ti į 
Lie tu vą.

„Sun ku ras ti Lie tu vo je šei mų, 
ne nu ken tė ju sių nuo so vie ti nės 
oku pa ci jos, trė mi mų. To dėl sau
go ki me sa vo tau tos skau džią is
to ri nę praei tį. Lie tu va at ga vo 
ne prik lau so my bę, ta čiau Lie tu
vos is to ri jo je li ko di džiu lis ran
das, ku ris, ti ki mės, lai kui bė gant, 
iš nyks“, – sa kė D. Žal pie nė.

Va ka re Kel mės Šven čiau sio
sios Mer ge lės Ma ri jos Ėmi mo į 
dan gų baž ny čio je au ko tos šven
tos Mi šios.

„Kel mės kraš to“ inf.
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Mu zi ki nių kū ri nių at li ko Šau kė nų kul tū ros ir ama tų cent ro an samb lis „Ani ma“, va do vau ja mas Ai do Ka lin či ko.

Pri si mi ni mais apie trem tį da li jo si 
kel miš kis Vai nius Ur bo na vi čius.

Da lios KAR PA VI ČIE NĖS nuo tr.
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TIk 130 cen ti met rų ūgio, ta čiau di de lio vy ro jė gos spor ti nin kas Egi di jus 
Val čiu kas ti ki, jog jam pa si seks To ki jo pa ro lim pi nė se žai dy nė se. 

As me ni nė nuo tr.
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PDF PRENUMERATA
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,50 Eur
„Kelmės kraštas“ 2,00 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,50 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,50 Eur

„Biržiečių žodis“ 2,00 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 2,20 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.

Negaunate popierinio „Šiaulių 
krašto“ laikraščio? Gyvenate ne 
Šiaulių regione ar užsienyje? Skai
tomiausias ir populiariausias Šiau
lių apskrities dienraštis „Šiaulių 
kraštas“ skaitytojams pasiekiamas 
bet kuriame pasaulio krašte elek
troninėje versijoje PDF formatu!

Kompiuteryje, išmaniajame 
telefone ar planšetėje jūs turite 
galimybę skaityti elektroninę lai
kraščio versiją ir naudotis laikraš
čio archyvu.

Elektroninės versijos prenume
ratoriai naujausią numerį turi gali

mybę skaityti pirmieji – naujausias 
numeris įkeliamas iškart po 24 va
landos. Nors laikraštis lygiai toks 
pat, elektroninės versijos prenu
merata – perpus pigesnė.

Prenumeruoti itin paprasta – 
interneto svetainėje skrastas.lt 
išsirinkite norimą PDF laikraštį 
(„Šiaulių kraštas“, „Kelmės kraš-
tas“, „Pakruojo kraštas“, „Mūsų 
kraštas“, „Krašto žinios“, „Biržiečių 
žodis“, „Sidabrė“, „Žemaitis“), nu
rodykite prenumeratos laikotarpį 
ir pasinaudodami elektroninės 
bankininkystės sistema apmo

kėkite. Į jūsų nurodytą el. paštą 
iškart bus atsiųsti prisijungimo 
duomenys, kuriuos suvedę galė
site skaityti elektroninę laikraš
čio versiją.

Jei jums reikia tik vieno ar kelių 
PDF laikraščio numerių, galite 
juos įsigyti siųsdami SMS žinutę 
telefonu. Prisijungimo duomenis 
– vardą ir slaptažodį – gausite at
sakymo SMS žinutėje.

Užsiprenumeruoti elektroni
nę laikraščio versiją galite ir bet 
kuriame „Šiaulių krašto“ biure 
tiesiogiai.

Elektroninis„Šiauliųkraštas“–betkuriamepasauliokrašte
Vytauto RUŠKIO nuotr.


