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laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena – minima vi-
soje Lietuvoje, kiekviena vietovė pagerbia savo bendratautiečius. Pastaruoju
metu žydų paveldas ypač atgimė Šiaurės Lietuvoje – medinė sinagoga at-
statyta Pakruojyje, net dvi sinagogos – Baltoji ir Raudonoji – Joniškyje. 
O Vilniaus senamiesčio širdyje mažiau nei prieš metus atidengta bronzinė
skulptūra dainų kūrėjui ir poetui kanadiečiui Leonard Cohen, kurį su Lie-
tuva sieja jo tėvų kilmė. – 10 psl

Žydų atminimas gyvas

Amerikiečiai visada atranda vienintelį teisingą sprendimą. Po to, kai išbando visus likusius – Winston Churchill 

Pandemija griauna planus ir atskiria žmones, bet ji negali sustabdyti tikėjimo ir dvasinio ryšio. Tradici-
niu tampantis piligriminis žygis dviračiais su vienuolėmis seselėmis tema ,,Viltis ir atsparumas” šiais
metais turėjo tapti dideliu dviejų dienų renginiu. Nors pandemija ,,apkarpė” planuotą renginio mastą, ta-
čiau žygis planuotu laiku – rugsėjo 11 dieną, įvyko. Jo metu melstasi ir net minta pedalus ir gyvai, ir vir-
tualiai. Viena seselė iš Baltimorės, MD originaliai prisidėjo prie dviratininkų – kol žygio dalyviai gyvai įvei-
kinėjo mylias, ji visą tą laiką mynė kambaryje stovintį dviratį-treniruoklį. Ir žinoma, poilsio akimirkomis
kartu su visais meldėsi. – 5 psl.

Norėtumėte nukeliauti? Vienintelės sąlygos – turėti humoro jaus-
mą ir poreikį aštriems pojūčiams. Pasakojimas, kaip ten patekti,
ir ką įdomaus nuveikti. – 9 psl.

Pekla, iš
kurios

sugrįžtama

Žygio metu – 
ir virtualus palaikymas 
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Dar�birželį�turėjusi�vykti�moksli�nė-prak-
tinė�konferencija�„Neurologi�jos�moks-
�lo�ir�praktikos�aktualijos�2020”�dėl�vi-
same�pasaulyje�siaučian�čios�koronavi-
ruso�pandemijos�buvo�nu�kelta�į�vasa-
ros�pabaigą.�2020�m.�rug�pjūčio�28–30
d. Vilniuje,� viešbutyje-konferencijų
centre�„Vilnius�Grand�Resort”�vyko�18-
oji�neurologų�vasaros�mokykla,�kurio-
je� pirmąkart� panaudotos� tiesioginės
transliacijos�ir�įrašo�galimybės.�

Susirinkę į stovyklą neurologai
tris dienas dalijosi savo patirtimi,
su pažindino su neurologijos sri-

ties nau jovėmis. Programa buvo pilna
ak tualijų, įdomių įžvalgų, diskusijų ir,
žinoma, bendravimo su kolegomis!

Įdomu, kad šios stovyklos I semi-
naras buvo skirtas neurologijos isto rijai
ir menui. Jame išgirdome Eglės Saka-
lauskaitės-Juodeikienės (Vi niaus uni-
versitetas) paskaitą „Stepo no Laury-
no Bizijaus (1724–1790) ma ni jos ir me-
lancholijos aiškinimas: ne sielos, o sme-
genų liga”, Danguolės Sur vilaitės (Res-
publikinė Vilniaus psichiatrijos ligo-
ninė) pranešimą „Neurologai dailinin-
kų akimis”, Aleksandros Ekkert (Vil-
niaus universitetas) pasidalinimą pa-
tirtimi „Mu zi kos terapija neurologijoje”.

Pakvietimus dalyvauti šioje sto-
 vyk loje gavo ir du JAV lietuviai – ne uro-
logas-neuromokslininkas, me ni ninkas

dr. Audrius V. Plioplys ir poetė Sandra
Avižienytė, neseniai išleidusi savo nau-
ją poezijos knygą „psicho patija”.

A. Plioplys, remdamasis savo dar-
bais, susirinkusiems papasakojo apie
„Meninius sąmonės tyrinėji mus”. Me-
 nininko darbai yra neo-konceptualūs:
tai metaforiškai pateikti mąstymo ir są-
monės tyrimai. Aud rius Plioplys meno
studiją transformavo į neurobiologijos
tyrimų laboratoriją, tokiu būdu sulie-
damas neuro mokslą su menu. 

S. Avižienytė pristatė savo naująją
poezijos knygą. Jai talkino kūri nių au-
torius ir atlikėjas Vygantas Kazlauskas,
kompozitorius, atlikėjas, gitaristas,
kompozitorius Tomas Var nagiris, To-
mas Maslauskas (bosinė gi tara), Mar-
tynas Lukoševičius (mu ša mieji), Ta-
das Motiečius (akorde onas) ir Lietuvos
nacionalinės filharmonijos Čiurlionio
kvartetas: Jonas Tankevičius (I smui-
kas), Darius Dik šaitis (II smuikas), Ge-
diminas Da čins kas (altas) ir Gleb Pyš-
niak (violončelė). Renginio metu S. Avi-
žienytė skaitė eiles iš savo naujosios poe-
zijos knygos, buvo atlikti muzikiniai kū-
ri niai, parašyti pagal poetės sukurtas ei-
les: „Susitikimas / šizoidinis parazi tiz-
mas”, „Man reikia / manipuliacija”,
„Miesto vaikas” (muz. ir atl. Vy gantas
Kazlauskas) ir „Ties bedugne gilia /
sprendimų priėmimas” (muz. Tomo
Varnagirio, atl. Vygantas Kaz lauskas). 

Viso seminaro metu veikė A. Pliop-
 lio darbų paroda „Atminties gi jos”. Pa-
rodą sudarė trys paveikslų grupės. Cik-
lo „Atmintis” (ang. Memo ry) kūriniuo-

Neurologų vasaros 
stovykloje – svečiai iš JAV

Dr.�Audrius�V.�Plioplys�skaito�pranešimą. Savo�poeziją�skaito�Sandra�Avižienytė.�iš�k.:�Tadas�Motiečius,�Vygantas�Kazlaus�kas,�To-
mas�Varnagiris.�

18-osios�neurologų�vasaros�mokyklos�dalyviai. D.�Jatužio�nuotraukos

se užfiksuoti magnetiniu branduoliniu
rezonansu (MBR) daryti paties auto-
riaus smegenų vaizdai ir elektroence-
falogramos (EEG) fragmentai, pertei-
kiantys individualios sme genų struk-
tūros ir jos žievės funkcijų sąsajas. Cik-
lo „Sibilės” (ang. Sybils) paveikslai pri-
pildyti neuronų fragmentų ir Sibilių
pranašysčių graikų kalba. „Sibiro sie-
lų” (ang. Sibe ria Souls) ciklo paveiks-
luose neuronų dendritus ir aksonus

Poetei�Sandrai�Avižienytei�talkino�muzikantai�(iš�k.):�Jonas�Tankevičius,�Tomas�Maslaus-
kas,�Darius�Dikšaitis,�Tadas�Motiečius,�Tomas�Varnagiris,�Martynas�Lukoševičius,�Gediminas
Dačinskas�ir��Gleb�Pyšniak.

Dr.�A.�V.�Plioplio�paroda.

primenan čiame fone stebimi įamžinti iš-
trem tųjų į Sibirą veidų kontūrai bei ar-
ti miesiems siųstų laiškų fragmentai.

Dar vienas JAV ir Lietuvoje gyve-
nančių lietuvių susitikimas. Smagu,
kad vis dažniau atrandame vieni ki tus.

Pasibaigus stovyklai medicinos
mokslų daktaras, VU MF Neurolo gi jos
ir neurochirurgijos klinikos profeso-
rius Dalius Jatužis, šio renginio  siela
ir vienas organizatorių, „Face book” pa-
skyroje parašė: „Dalinuosi žiupsneliu
fotonuotraukų, kurios galbūt pra-
džiugins dalyvavusius tiesiogiai ir
nuotoliniu būdu. Planavome nedrą-
siai, o baigėme rekordiniu daly vių
skaičiumi (per 300), pirmąkart pa  nau-
dotomis tiesioginės transliacijos ir
įrašo galimybėmis, įsimenančiais pra-
nešimais ir diskusijomis, nuost abia
kultūrine programa…

Organizatorių vardu nuoširdžiai
dėkoju mūsų svečiams dr. Audriui V.
Pliopliui ir poetei Sandrai Avižie ny tei
su muzikantais, visiems lektoriams,
moderatoriams, dalyviams, ‘San  taros’
choro dainininkams ir va do vei Gab-
rielei Rastenytei-Mališaus kie nei, mo-
kyklos sekretoriatui ir va dovei Jurgi-
tai Jurkonei.”

Kviečiu „Draugo” skaitytojus pa si-
 grožėti praėjusio renginio aki mirkomis. 




