
Vaiko vartai į mokslą: turininga
vasara Lietuvoje – 6 psl.  
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Kaip vilnietis Borisas tapo Andoros
karaliumi – 10 psl. 

Deimantų randama tik Žemės viduriuose, tiesos aptinkamos tik sielos gelmėse – Victor Hugo

Sekmadienį, rugsėjo 15-ąją, Fon tai nebleau mies-
telyje netoli Pary žiaus bu vo atidengtas pamink-
las lie tuvių poetui, rašytojui ir diplomatui Oskarui

Milašiui.
Skulptūrą, sukurtą menininko Klaudijaus Pūdymo,

atidengė Lietu vos ambasadorius Prancūzijoje Neri jus
Aleksiejūnas ir Fontainebleau meras Frederic Valletoux.

Džiaugsmingos ceremonijos liudininkais buvo pa-

minklą finansavusios organizacijos „Milašiaus draugai”
atstovai, lietuvių bendruomenės nariai.

O. Milašius gimė Čerėjos dvare (dab. Baltarusijos
teritorija), bajorų šeimoje. 1889 metais tėvas išvežė Os-
ka rą mokytis į Paryžių, nes norėjo sūnui suteikti pran-
cūzišką išsilavini mą. Baigęs licėjų, O. Milašius studi-
javo Rytų kalbas, tarp jų ir hebrajų. 

– 7 psl. 

Po Fontainebleau dangumi 
iškilo O. Milašiaus skulptūra

Fontainebleau atidengtas paminklas poetui mistikui Oskarui Milašiui. Ludo Segers  nuotr.

Kalnas, 
į kurį
reikėjo
užkopti

Lietuvos žiniasklaida skelbia, kad į 16-tą
kartą rengiamą Vilniaus dokumentinių fil-
mų festivalį (rugsėjo 19–29 d. „Skalvijos”
kino centre Vil niu je, rugsėjo 23–25 d.  Kau-
no kino centre „Romuva” ir spalio 1–3 d.
Klai pėdos kultūros fabrike) atvyksta filmo
„Nijolė” – apie dailininkę Nijolę Ši vic kas
(1925.05.27, Kėdainiai – 2018.09.13 Bo-
gota), Kolumbijos politiko Antano Mockaus
mamą – kūrybinė grupė – italų režisierius
Sandro Bozzolo ir scenarijaus bendraau-
torė iš Kolumbijos Maria Cecilia Reyes bei
pats A. Moc kus. Jie festivalį ne tik atida-
rys, bet ir susitiks su Kauno, Anykščių, Pa-
nevė žio ir Šilutės žiūrovais.

Pati filmo gimimo istorija yra įdo mi. LRT.lt skelbiama-
me interviu S. Bozzolo pasakoja, kad studijų me tais jis
turėjo idėją išvažiuoti į šalį, kur nebūtų italų. Savo tė-
vynainiais tuo met jis buvo nusivylęs, jam atro dė, kad

jo šalį buvo ištikusi humanis tinė krizė, ir žmonės galvojo tik
apie pinigus, o ne apie vertybes. Ir pasi rinko Kauną, apie kurį
nieko nežinojo. Tai buvo 2006-ieji, 2007-ieji metai. Jam buvo
įdomu pajusti, ką reiškia būti toli nuo namų, – kaip šiandien
yra ir nemaža dalis lietuvių, besiblaš kančių po pasaulį. Ita-
lui patiko lietuviai, jam atrodė, kad jie labiau vertina kultū-
rą, ir čia praleido metus. Kartą Kauno Laisvės alėjoje jis su-
 tiko kolumbietę moterį, kuri jam pa pasakojo apie originalų
žmogų Anta ną Mockų. Šis pasakojimas jį taip suintrigavo, kad
nusprendė keliauti į Kolumbiją ir paieškoti apie šį žmogų dau-
giau informacijos. – 2 psl. 

Kūrybinė komanda: Maria Cecilia Reyes, Nijolė Ši vic kas,  Antanas Mockus ir Sandro Bozzolo.
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Atkelta iš 1 psl.

Kolumbijoje jis sutiko televizijoje
dirbančią Maria Cecilia, kurios dėdė
buvo dirbęs drau ge su Antanu, kai šis
buvo Bogo tos meras. Ji padėjo režisie-
riui susitikti su Antanu, o Antanas pa-
sakė, kad jie būtinai turi susipažinti ir
su jo mama Nijole. Ir jie pradėjo filmuo -
ti. Po 10 metų jie Laisvės alėja jau
vaikščiojo keturiese – su Antanu ir jo
mama Nijole, apie kurią ir filmas. 

Pats Antanas jiems atrodė kaip
žmogus iš kitos planetos, – toks buvo
nepanašus į kitus politikus. Net jo
vardas buvo kitoks, neįprastas pietie-
 čių ausiai, mėlynos akys ir šviesi oda.
Sandro sako: „Antanas – fantas tiškas
politikas, gerai suvokiantis, kad kiek-
vienas, net ir smulkiausias poelgis,
irgi yra politika. Į bet kurią sa vo veik-
lą jis įsitraukia visa esybe”. Maria
Cecilia priduria: „Tai žmogus, kuris su
kiekvienu sutiktuoju elgiasi pagar-

Filmo režisierius Sandro Bozzolo ir jo herojė  Nijolė Šivickas.

Italų režisierius Sandro Bozzolo ir scenarijaus bendraautorė iš Kolumbijos Maria Cecilia
Reyes su filmo prodiusere Dagne Vildžiūnaite (d.).

biai. Kolumbijoje tai – retas bruožas,
klasių hierarchija mūsų šalyje stipriai
įsigalėjusi, o ekonomi niai statusai ski-
ria visuomenę. Daug pinigų turintys
žmonės su nepasiturinčiais niekuo-
met nesielgs kaip su sau lygiais. An-
tanas – nepaprastai šil tas žmogus,
kiekvieną pasitinkantis su pagarba ir
meile. Mūsų šalyje Antanu visi tiki, nes
jis sako tiesą. Visada sunku tikėti po-
litikais, tačiau jis įrodė, kad gali būti
kitaip, jis sugriovė įprastą politiko
įvaizdį. Jis rado unikalių idėjų, jas įgy-
vendino, o žmo nės paskui jį sekė atvi-
ra širdimi”.

Antanas įtikino naujuosius drau-
gus, kad reikia papasakoti apie jo ma -
mą, kuri visada gynė savo privatų gy-
 venimą ir visada priešinosi, kad būtų
filmuojama. Jis padėjo sukurti tokią at-
mosferą, kad Nijolė tarsi ir nepaste-
bėdavo, jog yra filmuojama. „Derini -
mas truko ilgai, ne vienerius metus.
Manau, jai patiko santykis, kurį kū rė-

me. Nijolei patikdavo matyti dir ban-
 čius žmones, toks ir buvo mano suma-
nymas – jei dirbsiu jos studijoje, galė-
siu kartais išsitraukti filmavimo ka-
merą, – sako režisierius. – Nijolė fan-
tastiškai mokėjo apginti savo asmeni-
nę erdvę, tačiau patį filmavimo proce-
są ji padarė gilų ir kūrybin gą. Šis fil-
mas man buvo lyg kalnas, į kurį pri-
valėjau užkopti”.

Filmas „Nijolė” yra apie žmogų,
kuris nenorėjo filmuotis. Sandro sa ko,
kad jie tarsi žaidė žaidimą – vieni ap-
simesdavo, kad nefilmuoja, o ji ap si-
mesdavo, jog nesupranta, kad yra fil-
muojama. Sandro netgi pramoko šiek
tiek lietuviškai, kad ją pakalbin tų, nes
Nijolė niekada nesistengė iš mokti ge-
rai ispaniškai.

„Antanas yra stipri asmenybė, ta-
čiau iš tiesų tikrasis stuburas yra Ni-
jolė. Ir filmas tai atskleidžia. Iki pat pa-
baigos ji sprendė, ką sakyti ir ką rodyti.
Kai buvome Lietuvoje, no rėjome va-

žiuoti į vietas, kuriose ji augo, o ji no-
rėjo pamatyti kažką nau ja. Mes tarsi
norėjome sugrąžinti ją į praeitį, tačiau
ji buvo stipriai įsikibu si dabarties”, –
sako Maria Cecilia.

Į žurnalistės Laisvės Radz evičie-
 nės klausimą – kaip manote, ar Anta-
 nas toks ir yra dėl to, kad jo mama
buvo Nijolė? – italas režisierius at-
 sako: „Šį klausimą mes kėlėme filme.
Mane nepaprastai intrigavo jų lietu-
viški namai vidury Bogotos. Įsivaiz-
 duokite triukšmingas gatves, pilnas
žmonių, daugybę spalvų ir vieną šei-
 mą, kuri vakarieniauja užsidegę žva-
 kę ant stalo, kalba senovine lietuvių
kalba, lentynas, prikrautas lietuviš kų
knygų... Neabejoju, Antanas yra pats
svarbiausias Nijolės sukurtas meno
kūrinys”.

Filmo gamybą ir sklaidą Lietu voje
iš dalies finansavo Lietuvos kino cent-
ras.                       

Parengta pagal LRT.lt

Antanas Mockus ir Maria Cecilia Reyes. Filmo „Nijolė” archyvo nuotraukos



Prisi mena ir kiti pasivažinėjimai. Pvz., Mack -
inac salos apvažiavimas. Tai mažiau negu dešimties
my lių kilpa aplink labai gražią, turis tų mėgstamą
salą Michigan valstijos šiaurėje. Kitas pasivažinė-
jimas – prie Skagway miestelio Aliaskoje. Plaukė-
 me turistiniu laivu, bet viename mies  telyje turėjau
progos užsirašyti pasivažinėjimui dviračiu. Mus au-
tobusiuku užvežė į kalną, išdalijo dviračius bei šal-
mus ir palinkėjo saugios kelionės į dešimties mylių
besi tęsiančią pakalnę. Buvo keistas jausmas važiuoti
neminant. Tereikėjo tik stabdžius karts nuo karto
panaudoti, kad sulėtinus greitį. Teko važinėti ir Pri-
nce Edward saloje Kanadoje. Kaip pasakoje, buvo be-
veik tuščias, asfaltuotas kelias, kuris vingiavo pa-
lei smėlio papuoštą St. Lawrence įlanką. Lydėjo
ošiančios bangos, sūrus vėje lis, žuvėdros virš gal-
vos ir dekoraty viais debesėliais pasidabinusi sau-
lu tė. Panašūs prisiminimai kyla pagal vojus apie va-
žinėjimą po Nova Scotia kalnelius.

Po to, kai 1977 m. nusipirkome va sarnamiuką,
netrukus ten gavau antrą dviratį – „Peak” firmos su
21 bėgiu! Pasivažinėjimui ten turėjau kilpą aplink
ežerėlį, bet niekada nežinojau, ar sveikas atgal
grįšiu. Važiuo jant smėlėtu keliuku padangos gana
lengvai pradėdavo „arti” smėlį, ir bet koks didesnis
vairo pasukimas reiškė griuvimą. Nukritau ne
kartą ir ne du, bet niekada nesusižeidžiau. Manau,
kad mano sprandą gelbėjo griuvimai ant smėlio. Čia
reiktų pridėti, kad po atvykimo į Lansing visą lai-
ką važinėjau su šalmu. Važiuodavau ir pro ūkius.
Kai kur šunys pradėdavo loti, kartais atbėgdavo ir
taikydavosi į šlaunį. Juk buvau nekviestas svečias,
pažeidęs jų teritoriją. Sužinojau, kad dviračio ratai

sukelia aukšto virpesio garsus, kurių
žmogus negirdi, o šunis labai erzina.
Užpuolimo atveju geriau sia sustoti,
nulipti nuo dviračio ir stengtis jį lai-
kyti tarp savęs ir šuns. Taip teko da-
ryti porą kartų. Paskai tęs laikrašty-
je, kad paštininkai naudoja kažkokį
Pašto tarnybos patvirtin tą elektro-
ninį aparatėlį, susisiekiau su jo ga-
mintoju ir nusipirkau. Tas aparatėlis,
nors negirdimas žmogaus ausiai,

buvo labai veiksmingas. Porą kartų jį
man panaudojus prieš lojan čius ir į mane bėgančius
šunis, jie su stojo ir net nustojo loti. Vieną kartą net
šeimininkas išėjo iš namo pažiū rėti, kas čia nutiko,
tačiau jis buvo per toli, kad užsimegztų pokalbis.

Laikui bėgant teko įsigyti įvairių pa togumų ar
reikalingų priedų. Tu rėjau maišelį su lietpalčiu,
įrankiais padangoms taisyti, pompa, vandens bu te-
liu. Prisijungiau ir greičio mata vimo rodyklę. Grei-
čiausiai į pakalnę esu pasiekęs 25 mylias per va-
landą, teko net stabdyti, nes nebesijaučiau saugiai.

Žiemą ar lietingomis dienomis dviračiu neva-
žinėdavau, ir kūnas tie siog pasiilgdavo įprastos
mankštos. Tą įprotį palaikyti 1989 m. nusipir kau
vienratį „dviratuką”, irgi „Tun tu ri” firmos, kurį rei-
kia minti, bet jis niekur nevažiuoja. Sumokėjau 267
do lerius. Jį galima kontroliuoti ir nu statyti, kaip
sunkiai ir kaip ilgai nori minti. Per pirmus dešimtį
metų „vie toje nuvažiavau” 5,000 mylių. Per ki tus 20
m. dar prisukau bent 10,000 my lių. Mane vis stebi-
na to dviračio ko kybė. Per 30 m. nereikėjo jokių pa-
tai symų, jokių patepimų. Tiesa, neseniai po tuo vien-
račiu radau kažkokio varžto dalį, bet dviratis ir to-
liau skrie ja kaip lašiniais pateptas.

Daug kas sako, kad šuo yra geriausias žmogaus
draugas. Šuns niekada neturėjau ir nenorėjau turėti.
Ne skaitant žmonių, geriausiu mano gy venimo
draugu tapo dviratis. Jam ne reikėjo jokių leidimų,
jokių skiepų, jokių veterinorių vizitų, jokios gyvybę
palaikančios priežiūros. Mano iš tikimasis „Tunturi”
mane tikrai nu gyvens. Jam lieku dėkingas už daug
atgaivių valandų ir susuktų mylių. Jei gu kada tu-
rėčiau šunį, jį pavadin čiau „Tunturi” vardu.

Besitvarkydamas garaže užtikau niek-
niekių iš praeities. Nejučiomis mintyse nu-
 sidanginau į savo daugelio metų pa tirtį su
dviračiais. Iki aštuonerių metų dviračius
buvau matęs tik iš tolo. 1944 m. vasarą
teko trauktis į vakarus nuo grįžtančios
raudonosios armijos. Tė vai iš kažkur
gavo arkliuką su mažu vežimu, sunkiai tal-
pinančiu mus pen kis ir dar porą lagami-
nų. Dar atsirado dviratis, kuriuo važiavo
tėvas ir vy resnė sesuo, kad palengvintų arkliuko
vargą. Neatsimenu smulkmenų, bet pa   norau ir aš
tuo dviračiu važiuoti. Be jokio pamokymo ar prie-
žiūros pra dėjau ir aš važiuoti, bet tuo pačiu ke liu
važiavo ne tik arklių traukiami ve žimai, bet ir kariški
sunkvežimiai bei tan ketės. Gerai atsimenu, kai vie-
ną kar   tą atsiradau mūsų „karavano” priekyje ir nu-
dūmiau toliau. Po kurio lai ko atsigręžiau atgal, o „ka-
ra va nas” jau buvo kažkur dingęs. Pasirodo, kad jis
išsuko iš kelio ir nuvažiavo pas kažkokį ūkininką
nakvynei.

Jau po karo, München pabėgėlių stovykloje, vie-
nas šeimos bičiulis man paskolino savo dviratį
visai sa vaitei. Nusidanginau į patį miesto cent-

rą, botanikos sodą ir baseiną. Bu vau kaip danguje. Dvi-
ratis buvo vie no bėgio, kaip ir visi tuo metu.

1950 m. jau Čikagoje, būdamas 14 m., pradėjau
dirbti metalo apdirbimo fabrike. Įtikinau mamą, kad
man rei kia dviračio važiuoti į darbą. Jos pritarimą ga-
vau, ir netrukus autobusu nu važiavau į dviračių
parduotuvę, esan čią Čikagos šiaurėje, vokiečių ra jone.
Kainavo beveik dviejų savai čių uždarbio – apie 80 dol.
Grįžau sa vu dviračiu, buvo jau tamsu, o dau ge lį my-
lių reikėjo važiuoti Western Ave. Likau gyvas. Tas dvi-
ratis mane vežė ne tik į darbą, bet ir pas draugus, į par-
kus, prie ežero, į lietuviškus ren ginius. Dviratis buvo
žinomos anglų „Raleigh” firmos ir turėjo tris bėgius
(pavaras)! Tie bėgiai negelbėjo, kai ma ne pralenkęs au-
tomobilis staiga pasuko į dešinę, užkliudė mano dvi-
ratį ir mane nuvertė ant gatvės. Nu vertė, bet nesustojo.
Sužeidė žandi kau lį, bet net nepagalvojau, kad rei kėtų
kreiptis į daktarus. Tais laikais neturėjome nei drau-
dimų, nei pini gų. Automobilį įsigijau po ketverių
metų, o dviratį paskolinau draugui, studijuojančiam
Urbanoje. Po kurio laiko jis mano dviratį paskolino ki-
 tam draugui, ir savo dviračio daugiau nebemačiau.

Ryšius su dviračiu atgaivinau atvykęs į Lan-
sing, Michigan valstijos sostinę. Čia reikia paminėti,
kad greti mame mieste yra universitetas, turintis
45,000 studentų. Dideliame universiteto rajone drau-
džiama važinėti automobiliais. Tad dviratininkų zuja
tūkstančiai. Išvysčiau įprotį kas die ną, kai nelijo ar
nesnigo, apvažiuoti 10 mylių ratą šalutiniais keliais
ap link miesto oro uostą. Po keleto metų miestas įren-
gė pasivažinėjimo kilpą prie upės. Pirmą dviratį nu-
sipirkau policijos varžytinėse už 19 dol. Tik vė liau pa-
mačiau, kad jis neturi grandi nės. Vėliau ją nusipirkau,
bet netru kus kažkas tą dviratį pavogė nuo ta kelio prie
namų. Atėjo laikas nusi pirkti naują dviratį. Jis buvo
baltas, „Tunturi” gamybos, su devyniais bė giais, tin-
kantis važiuoti ir žvyru, pie va ar smėliu. Važiuojant
(automobiliu ar motornamiuku) atostogų dažnai kar-
tu paimdavau ir savo naująjį dviratį. Nuvykus į sto-
vyklavietę sėsda vau ant dviračio ir išdumdavau ap žiū-
 rėti apylinkių. 

Vieną kartą su kolege ir jos vyru nutarėme pasi-
žiūrėti, kur veda „Rails to Trails” kelelis.  Numynus
25 mylias, grįžtant atgal teko tą nuotolį pakartoti. At-
simenu, kad buvo labai karšta diena. Buvome žiopliai,
kad ne pasiėmėme vandens. Daug metų dalyvavau
„Magic Ride” važiavime su kelti lėšų nuskriaustiems
vaikams. Užsirašydavau 50 mylių nuotoliui, su rink-
davau pinigus iš aukoti pasiža dė jusių ir sėsdavau ant
balnelio. Pini gus gaudavau, kai jiems parodydavau
maršruto baigimo pažymėjimą. Taip surinkau kele-
tą tūkstančių dolerių. Dalyvaudavo šimtai dvirati-
ninkų. Pa kelėje būdavo išdėstytos padangtės su vai-
sių sultimis ir užkandėliais. Bai gus maršrutą dar ir
picos duodavo.  

Važinėjau vienas, bet kartais pri sijungdavo ir trys
sūnūs. Laikui bė gant vienas jų tikrai į šį sportą įni-
ko ir pasiekė įdomių rezultatų. Dabar jo garaže pui-
kuojasi septyni dviračiai, pritaikyti įvairioms sąly-
goms. Sūnų gy venime dviračiai įrėžė gilią vagą.

www.draugas.org – 773-585-9500 – www.draugofondas.org

Dviratis – mano
gyvenimo draugas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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ATSAKYMAS ROMUALDUI KRIAUČIŪNUI

Cituoju Romualdo Kriaučiūno pasisakymą
2019 m. rugsėjo 10 d. ,,Drauge": ,,Tiesiog paradoksas,
kad nelegaliai atvykusieji iš valdžios gauna finan-
sinę ir kitokią paramą, kuri kartais yra didesnė
negu galima parama JAV piliečiams ar čia legaliai
gyvenantiems nepiliečiams.” 

Nežinau, kokiais daviniais remdamasis p.
Kriaučiūnas daro tokias išvadas, tačiau pasiskai-
čiusi įvairius U.S. valdžios davinius niekur neradau
teiginio, kad imigrantai gali gauti valdžos paramą.
Pagal IRS davinius pusė nedokumentuotų (,,undo-
cumented”) imigrantų išpildo pajamos mokesčius
ir moka ,,social security” ir ,,medicare” mokesčius,
tačiau neturi teisės gauti pašalpos. Vien Texas
valstijoje nedokumentuotų imigrantų mokesčiai
aukštesni nei jiems skiriamos pašalpos. Nedoku-
mentuoti imigrantai, įskaitant DACA, neturi teisės
gauti federalinės pašalpos. Kai kurios valstijos, pvz.
New Yorko bei Californijos, suteikia pašalpą drau-

dimo neturintiems imigrantams. 
Verta būtų prieš darant išvadas apie imigran-

tus pasiskaityti ir šiuos straipsnius:

https://www.illuminateourworld.org/single-
post/2018/08/26/10-Illegal-Immigration-Myths-De-
bunked-Some-History-on-US-Immigration-Poli-
cy?gclid=EAIaIQobChMI0Zm1_vnN5AIVFL-
bICh2MJgitEAMYASAAEgIKxvD_BwE

https://www.nysenate.gov/newsroom/artic-
les/james-l-seward/what-benefits-can-illegal-aliens-
receive

https://immigrationforum.org/article/fact-
sheet-immigrants-and-public-benefits/ 

Pagarbiai,
Henrieta Vepštienė

Chicago, IL

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai:

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
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Pasaulis, kuris galėjo būti mūsų
Prisiminimai apie 1977 m. vasaros lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete (III)

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 14 d.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

LTSR sostinėje kursų dalyviai tikrai
nebadavo. Reikėjo tik saugotis kur,
kada, ką valgai. Šiaip, nors pasirinkimas
ir ribotas, viskas, kiek atsimenu, buvo
skanu. Man ypač patiko Rūdininkų gat-
vėje kepami kibinai – be jų negalėjau
gyventi. Todėl ir apsilankymas Tra-
kuose buvo kaip rojus – proga aplankyti
garsiąją karaimų kibininę. Įsimintinas
buvo ir nuo seniausių laikų ten dirbęs
padavėjas-barmenas. Vėliau paaiškėjo,
kad jis ne toks jau paprastas pilietis – fi-
lologas, mokėjęs tris kalbas, istorikas ir
aršus bibliofilas. Apmaudu, kad neišsi-
kalbėjome jam gyvam būnant…

160 rublių stipendija buvo naudo-
jama ne tik kibinams. Dažnai užsukda-
vau į Garelio gatvės antikvariatą, ku-
riame tuomet galėdavai rasti vertingų
tarpukario metais išleistų knygų – už
rublį, du. Manykime, kad čia nuolat
užeidavo ir ,,neaiškaus plauko”, t.y.,
ne visai koja kojon su vyravusia siste-
ma žengę Lietuvos piliečiai, bei jų ke-
lius stebintys valstybės tarnai saugu-
miečiai. Aš susipažinau ir susidūriau ir
su vienais, ir su kitais, bet kitose vieto-
se ir kitomis aplinkybėmis.

Nuotykiai Kaune

Kaip jau pasakojau, universiteto
vadovybė tikrai nešykštėjo pastangų ir
išlaidų, kad parodytų mums ,,kles tin -
čią” Tarybų Lietuvą. Kad nenu klys tu-
me į šoną, kas savaitgalį mums buvo

rengiamos įvairios išvykos, eks kursi-
jos. Teisybės dėlei reikia pasa ky ti – be-
veik visos tikrai įdomios ir vertingos. 

Jau pirmąjį savaitgalį buvo su-
 rengta išvyką į Kauną. Aš iš anksto nu-
mačiau tą buvimą ,,laikinojoje sos tinė-
je” išnaudoti kitaip, nes ten gy veno
mano draugai, tarp jų ir vienas kitas
kolega filatelistas. Tas brangias va-
landas norėjau praleisti jų pastogėje, o
ne muziejuje. Su bendraklase klivlan-
diete Ugnele Stasaite (LR garbės kon-
sulės Clevelande Ingridos Bublienės
jaunesniąja sesute, kuri, be je, su šeima
persikėlė į Vilnių nuolatiniam gyve-
nimui) sugalvojame, kaip mandagiai
,,nusimuilinti” nuo grupės. ,,Kabinome
makaronus” aiš kin dami, kad numa-
tytus muziejus mes jau matėme, o no-
rėtume aplan kyti kitus – pvz., Kipro ir
Miko Pet rauskų memorialinį muziejų. 

Vadovus įtikinome. Ugnelė nu-

 plaukė savo keliu, aš – savo, bet abu toli
nuo brolių Petrauskų. Mano ,,pen-pal”
bičiulis Tomas, su kurio su sirašinėjau
nuo 1966 metų, jau laukė prie Kauno so-
boro (tuomet ten buvo įsikūrusi Skulp-
tūros ir vitražo galerija) su savo maši-
na. Aplankėme daug pažįstamų ir ko-
legų. Nurodytu laiku grįžome prie au-
tobuso – stovi, dar neišriedėjo. Tačiau
iš tolo matėsi tik vienas kitas kursio-
kas ir mes nuta rėme pusvalandį ,,pa-
gastroliuoti”. Kai grįžome prie Soboro,
autobuso jau nebuvo nė kvapo. Ką da-
ryti? To mas nuvežė mane į autobusų
stotį. Greitasis į Minską pro Vilnių iš-
važiuoja už dešimties minučių. OK. At-
 sisveikinu su Tomu, įlipu į autobusą.
Šalia sėdėjusi babutė visą kelią rusiš-
 kai bumbėjo, kritikuojanti mano džin-
 sinę aprangą. 

Išlipau Vilniuje ir ramiai, tarsi
nieko neatsitiko, nukakau į Olandus.
Įlindęs į pižamą lovoje skaičiau nau-

jausią ,,Komjaunimo tiesos” numerį.
Po kelių valandų koridoriuje pasigirdo
triukšmas – tai maniškiai linksmi grį-
žo iš ,,Tauro” baro. Išėjęs į korido rių
šūktelėjau: ,,Ką – net numirė liui ne-
duodate ramybės?” Jie apstulbo – buvo
tikri, kad mane supakavo! Visi nusi-
juokėme ir nuėjome mie goti.

Turiu prisipažinti, kad vykda mas
į Vilnių nebuvo nusistatęs rimtam
mokslui. Tačiau nuo pat pirmos aki-
mirkos universiteto suole supra tau,
kad su malonumu semsiuos pa tirties ir
žinių ir prityrusių dėstytojų. Pirmąją
savaitę buvau sužavėtas lingvisto prof.
Zigmo Zinkevičiaus paskaita. Jis at-
skleidė mums visas subtilybes, kokia
iš tikrųjų graži ir turtinga mūsų tėvų
ir prosenelių kal ba. Gal jutau jam ir as-
menišką simpatiją, kažkokį artumą,
mat aš susira  šinėdavau su profeso-
riaus dukra. Nieko blogo neįtardamas
pirmadienį po Kauno ,,incidento” žen-

Pirmoji ekskursija buvo į Kauną. Kartu su bendrakursėmis Ramune ir Ilona Maironio
kapo taip ir nepagerbiau.

Olandų gatvė Antakalnyje – toli gražu ne malūnų šalies atspindžiai.

Lietuvos gamta – na, ar ne pati gražiausia pasaulyje?Dvasinę užuovėją dažnai atrasdavau Universiteto skaitykloje. Mano skaitytojo pažy-
mėjimas.

Studentiškas būstas Olanduose tvarkingumu nepasižymėjo.

Saulius Aušros Vartų fone.



giau į kla sę. Tačiau dar prieš mūsų
,,coffee break” (mes, amerikiečiai, iš-
sireika la vome mažos pertraukėlės tarp
pa skaitų 11 val. r.) į auditoriją įslydo du
universiteto tarnautojai (vienas jų – jau
minėtas saugumietis Zapustas, pra-
 varde ,,Žiurkė”) ir piktai klausė: ,,Kur
čia ponas draugas Lapas?” Ne drąsiai
pakėliau ranką. 

Iškvietė ,,pasiaiškinimui”. Išėjau
į koridorių ir pakliuvau į žavingos
mė lynakės geltonplau-
kės glėbį. Su trikau – ko-
kia čia provokacija? Mer-
 gina suprato, kad aš ne-
susigaudau. ,,Aš – Lai-
mutė,” – sako, ir man
top telėjo, jog tai dar vie-
na mano ,,pen-pal”, at-
ėjusi į universitetą susi-
tikti ir susipažinti. 

Tačiau ,,Žiurkė”
tvirtai čiumpa mane už
alkūnės ir nulydi į kaž-
kokį kambarėlį. Nesa-
kyčiau, kad tardė, ta čiau
griežtu tonu pasipylė vir-
tinė klausimų: ,,Kaip
Kaunas? Orai geri buvo?
Ar smagiai laiką pralei-
dote? Gal susipažinote
su kokiais keistuoliais
(be žodžių aišku, jog jie
turėjo galvoje disiden-
tus)? Gal gavote dova nų
kokių nors įtartinų raš-
tų (čia turbūt apie po -
grindžio spaudą)?” Ir t. t.
Paskui tiesiai šviesiai įspėjo: ,,Gerb. La-
pai, atminkite, esate universiteto sve-
čias ir, jei nesilaikysite Tarybų Lietu-
vos įstatymų, būsime priversti papra-
šyti savo viešnagę iškart už baigti.”

Tačiau prikišti man nieko nega lė-
 jo, ir aš ne tik išbuvau numatytas sep-
tynias savaites, bet dar ir prasi tęsiau
vizą (apie tai – galbūt papasa kosiu
kada nors ateityje).

Tuomet man, jaunam vyrui, tik rai
labiau rūpėjo pramogos, o ne kaž koks
mistiškas, nepažįstamas pogrindinis.
Tik gerokai vėliau JAV, porą me tų pra-
leidęs tirštai lietuviais apgy vendinta-
me Čikagos Marquette Par ke, kaimyno
kun. Kazimiero Kuz minsko kviečia-
mas, įsijungiau į ,,Lie tuvos katalikų

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! –
www.draugas.org
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Tokį iš 1977-ųjų vasaros prisimenu prof.
Zigmą Zinkevičių.

bažnyčios kronikų” vertėjų į anglų
kalbą gretas. Atlygi nimas nebuvo di-
delis, bet tikėjau, kad atlieku gerą
krikščionišką darbą ir tuo pačiu labiau
galiu susipažinti su okupuotos šalies
padėtimi – tarsi pratęsdamas sovieto-
logijos mokslus katalikiškajame Fri-
bourgo universitete Šveicarijoje.

Asmeninis ,,angelas sargas” –
tarybinė ,,privilegija”

Jau minėjau, kad TSRS saugumas
manęs neverbavo. Ačiū Dievui. Ta-
čiau po ,,gastrolių” ,,laikinojoje sos ti-
nėje” supratau, kad būsiu stebimas.
Keletą kartų tuo galėjau įsitikin ti. Jau
1976 m. sausį, per savo pir mą apsilan-
kymą Vilniuje, pas garsią ją knyginin-
kę Mariją Šlapelienę susipažinau su
dievobaimingu kataliku, bibliofilu ir fi-
latelistu plungiškiu Juo  zu Šimkumi.
Gyveno jis Lenino aikštės šešėlyje, ša-
lutinėje Kražių gatvėje. Dažnai pas jį
užsukdavau, nes mus siejo meilė lie-
tuviškam spaus dintui žodžiui. Pačius
vertingiausius leidinius jis laikė pa-
slėptus tarp laikraščių virtuvės ka-
marėlėje. O dažną tarpukario knygą
,,apvilkdavo” laikraščiu, kad niekam
neužkliū tų besižvalgant po šeiminin-
ko turtus sekcijose. Kai prie durų su-
skambėdavo skambutis, Juozas greitai

uždarydavo salono du-
ris, kad netikėtas sve-
 čias nematytų, kas pas jį
tupi – t. y., kad nematytų
manęs. Fone rusiškai pa-
sigirsdavo atsiprašymas
– esą ne ten pakliuvo…

Iš  pradžių nekrei-
piau dėmesio, bet po tre-
jeto tokių kartų supra-
tau, kad tarybiniame ro-
juje aš nesu vie nišas. 

Panašus atvejis
buvo, kai Juozo siūlymu
aplankėme bendramintį
ko lekcininką dr. Vincą
Rastenį. Jau va žiuojant
troleibusu Šimkus
žvilgsniu man parodė,
kad netoliese sėdi įtarti-
nas pilietis. Nuėję į sve-
čius, pradėjo me vartyti
šeimininko (dr. Rastenis
bu vo ir ateitininkas) paš-
to ženklų al bumus ir kal-
bėtis, kaip galima būtų
užpildyti jo kolekcijoje

esančias spragas. Maždaug po dvide-
šimties minu čių pasikartojo Kražių
gatvės scenari jus.

Po tokių persekiojimų nutariau
savo ,,angelų sargus” paerzinti. Be-
 veik kasdien pietų pertraukos metu ar -
ba po paskaitų praeidavau pro Auš ros
Vartus. Nepasakyčiau, kad tuo met bu-
vau kažkoks užkietėjęs bažnytinis fa-
natikas, bet kaskart atsiklaupdavau
prie lenkiškai besimeldžiančių bobučių
ir demonstratyviai persižegnodavau. Iš
ten traukdavau geležin ke lio stoties
link pasigrožėti šeimos ,,nuosavybe” –
mat tik praėjus Aušros Vartus prasi-
dėdavo ,,Lapų” gatvė. Gaila – nušiurusi
ir neišvaizdi…

Sutapimas ar ne, bet po tokio ty-
 laus ,,protesto” saugumiečių, atrodo, at-
sikračiau. Įdomiausia, kad vos po sa-
 vaitės viešnagės grasinę išmesti mane
iš LTSR, po septynerių savaičių pa-
prašius vizą pratęsti, nuolankiai klau-
sė, kiek dar laiko norėčiau šalyje sve-
čiuotis – savaitę, kelias? Mėnesį? Pus-
metį?..

Bus daugiau

Nuotraukos iš Sauliaus Brikio (Montrealis) ir
Ričardo Vidučio (Washington, DC), Albertos
Astra (San Franciscas) ir Raimundo Mariaus
Lapo (Čikaga) foto albumų.

To meto alus – ,,Žigulinis”

Deficitinė prekė

Rengiantis 2020 m. minėti Vil niaus
Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus,
rugsėjo 16 d. Lietuvos am ba sada Wash -
ingtone surengė diskusiją apie lietuvių
ir žydų santykius šian dien ir prieš 40
metų. Pagrin di nis diskusijos svečias –
poetas, inte lektualas, ilgametis Yale
universiteto profesorius Tomas Venc-
lova, kartu su juo renginyje dalyvavo
JAV Holo kausto memorialinio muzie-
jaus eks per tai Vadim Altskan ir Ina
Nava zelskis.

Kreipdamasis į susirinkusiuosius,
Lietuvos ambasadorius JAV Ro-
 landas Kriščiūnas, pažymėjo, kad

žy dų bendruomenė nuo XV amžiaus
bu vo integrali Lietuvos mokslinio,
eko nominio ir kultūrinio gyvenimo da-
 lis, kad stiprinant ryšius tarp žydų, lie-
tuvių ir amerikiečių visuomenių, bū-
tinas dialogas ir atvira diskusija vi sais
klausimais, net ir tais, kurie gali būti
skaudūs. 

Profesorius T. Venclova ir  Holo -

kausto memorialinio muziejaus moks-
lininkas V. Altskan pasidalino prisi-
minimais ir mintimis apie litvakų is-
to rijos įtaką Lietuvai, apie žydų ir
lietuvių santykius praeityje ir šiomis
dienomis, apie Holokausto tragedijos
švietimo svarbą.

Anot profesoriaus, žydų ir lietuvių
tautas sieja labai turtinga, tampri ir
taiki istorija, kuri, deja, vėliau bu vo pa-
ženklinta Holokausto tragedija. Dis-
kusijoje T. Venclova taip pat pa brė žė is-
toriškai susiklosčiusį Vil niaus ir visos
Lietuvos daugiakul tū riškumą ir žydiš-
ko Vilniaus svarbą ne tik praeityje, bet
ir ateičiai. 

Diskusija apie lietuvių ir žydų
santykius yra dalis renginių ciklo
„Litvakų dienos JAV”, kuriuo siekia-
ma pristatyti JAV visuomenei Lietu vos
žydų kultūrinį ir istorinį pali kimą.  

Renginio partneriai – Woodrow
Wilson International Center for Scho-
lars ir Lietuvos kultūros institutas. 

LR ambasados Washingtone inf.

Kartu su prof. T. Venclova diskusijoje apie lietuvių ir žydų santykius dalyvavo Holokausto
memorialinio muziejaus ekspertai V. Altskan ir I. Navazelskis.

LR ambasados Washingtone nuotraukos

Dalintasi įžvalgomis apie 
lietuvių ir žydų santykius

LR ambasadorius JAV R. Kriščiūnas.

Renginiui ambasadoje dėmesio netrūko.
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Iš Žemaičių Kalvarijos – į Kauną

Žemaičių Kalvarijos „Vilties vė ri nėlių” centro
lankytojai su vadovė mis lankėsi Kaune. Kai ku-
riems tai bu vo pirmas apsilankyas tame mies te. Apie
pasiruošimus ir kelionę pa rašė centro programų va-
dovė, psicho logė Jolanta Virbickienė. Vykdant pro-
 jektą įvadinių užsiėmimų metu da lyviai gilinosi į Lie-
tuvos Viduram žių istoriją, o išvykos metu susipaži-
no su Kauno miesto istorija. 

Atvykę į Kauną keliauninkai da lyvavo pažinti-
nėje ekskursijoje seniausiame miesto objekte – Kau-
no pilyje. Pilies muziejaus gidas vedė eduka cinį už-
siėmimą apie Kauną Lietuvos Viduramžių konteks-
te. Po to jie lan kė si Kauno rotušėje, ten taip pat da-
lyvavo edukaciniame užsiėmime, ap lan kė Kauno ka-
tedrą, susipažino su Kauno senamiesčiu. Papietavę
lankė si viename seniausių ir didžiausių dai lės mu-
ziejų Lietuvoje – Nacionali niame M. K. Čiurlionio dai-
lės muzie juje. 

Išvykos pabaigoje autobusas su ko link Pažaislio,
kur keliauninkai ap  lankė Pažaislio bažnyčios ir
vienuo   lyno ansamblį, vieną puikiausių brandžiojo
baroko architektūros še devrų Šiaurės Rytų Europoje.
Visi tu rėjo galimybės apžiūrėti vienuolyno muziejų,
apsilankyti šventovėje, ku rią XVII a. vienuoliams ka-
malduliams pastatydino Lietuvos Didžio sios Kuni-
gaikštystės kancleris Kris tu pas Žygimantas Pacas.
Ekskursiją Pažaislyje įdomiai vedė Daina Čyvie nė.
Vaikams gilų įspūdį paliko susitikimas su vienuole,
Pažaislyje gyvenančia Šv. Kazimiero vienuolyno se-
 serimi (Žemaičių Kalvarijoje prieš Antrąjį pasauli-
nį karą Šv. Kazimiero vienuolyno seserys dirbo mo-
kykloje, darželyje, bet jau daug dešimtmečių ten ne-
bedirba).  

Išvyka tęsėsi nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo va-
karo. Vaikai buvo maitinami visą dieną. Psichologė
Jolanta pasakojimą baigė žodžiais: „Projekto nauda
neabejotina, vaikai daug sužinojo, patyrė, pažino. Dė-
kojame už šią nuostabią galimybę!”

Prisiminti praeitį

Organizacija „Vaiko vartai į moks lą” savo
remiamiems dienos centrams pasiūlė
galimybę dalyvauti projekte „Keliaukime

didingais Viduram žių Lietuvos istorijos pėdsa-
kais”. Tai edukacinė ekskursijų programa, spe-
cialiai sudaryta organizacijos dienos centrų lan-
kytojams. Rizikos grupės šei mos dažnai neturi fi-
nansinių išteklių užmokėti už jų jaunimo dalyvavi -
mą mokyklų organizuojamose moka mose eks-
kursijose. Šiam projektui or ganizacija gavo pa-
ramos iš Lietuvių Fondo (LF) ir kitų fondų. Pro-
jekte da ly vavusių centrų vadovės dalijasi ke lionių
į Vilnių, Kernavę, Kauną aki mirkomis.

Dienos centrų lankytojai susipažino su Viduramžių istorija

Dalyvavome Mišiose Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

Rumbonių dienos centro vaikai prie Vilniaus arkikatedros. Rumbonių centro archyvo nuotr.

Iš Varėnos – į Kernavę

Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo pa rapijos vaikų
dienos centro „Svajo nė” lankytojai išvykai į Ker-
navę, kur susipažino su Kernavės istorinėmis vie-
tomis, ruošėsi iš anksto. Prieš iš vyką centre visi žiū-
rėjo Gražinos Alek sandravičiūtės filmą apie pirmą -
ją Lietuvos sostinę Kernavę ir jos ty rinėtojus, žaidė
stalo žaidimą „Pa žink Lietuvą”. 

Ekskursija vyko birželio pabai go je. Nuvykę į
Kernavę keliauninkai susipažino su Kernavės istori-
nėmis vietomis, aplankė Valstybinį Kerna vės ar-
cheologijos ir istorijos muziejų. Šiame muziejuje sau-
goma apie 23 tūkst. radinių. Jaunimas dalyvavo edu-
 kacinėje programoje „Archeolo gi ja – nuo tyrimo iki
eksperimento ir rekonstrukcijos (Viduramžių mies-
tas)”. Sužinota, kaip buvo ieškoma ir kaip buvo atrastas
Viduramžių Ker na vės miestas, atkurtas jo fragmen-
tas. Po to visi aplankė viduramžių Ker navės miesto vie-
tą, atkurtus na mus, dirbtuves, kiemus, susipažino su
to meto miestiečių kasdieniu gy venimu, amatais.

Jaunimas su vadovėmis aplankė Kernavės Švč.
Mergelės Marijos Škap lierinės bažnyčią, apžiūrėjo
ša lia bažnyčios išlikusius pirmosios Ker navės baž-
nyčios pamatus. Pirmo ji bažnyčia buvo statyta dar
Vytauto valdymo metais, apie 1420 m.

Nebuvo aplenkti žymūs Kerna  vės piliakalniai,
kuriuos gaubia daug legendų. Į juos užkopti ne taip
pa prasta, nes tuo metu Lietuvoje buvo labai karšta.

Po kelių savaičių, jau liepos mėn., vyko kita
trumpa ekskursija – į Vi kingų kaimą, kur visi daly-
vavo edu kacinėje programoje „Senovės baltų gy-
vensena”. Apsilankymo me tu buvo gyvai pristatytas
ankstyvųjų Viduramžių laikotarpis, kuomet forma-
vosi Lietuvos valstybė. Edukacija vyko natūralioje
gamtinėje aplinkoje, senoviniuose statiniuose, kurie
at spindi to laikmečio aplinką. Buvo ga lima liesti, ap-
žiūrėti namų apyvokos daiktus, kurie geriausiai
reprezentuo ja ankstyvuosius Viduramžius. Tai buvo
proga susipažinti su seno vi niu žmogaus racionu, savo
rankomis išminkyti ir iškepti senovinį paplo tė lį
bei blyną ir jį pagardinti tuo metu vartotais pagar-
dais. Buvo galimybė ne tik išgirsti, pamatyti, bet ir
pasijus  ti senovinio kario kailyje. Buvo įdo  mu pasi-
matuoti kario amuniciją, pasimokyti naudotis to
meto gink lais.

Grįžus iš turiningų vienos ir ki tos dienos eks-
kursijų, maždaug po mė nesio, dvi dienas vykdytos
viktorinos. Vieną dieną vyko viktorina „Ker  navės
kraštas”, kitą dieną – „Vi duramžių Lietuva”.

Soc. darbuotoja Dalia rašė, kad šios edukacinės
ekskursijos metu vai kai, dienos centro savanoriai ir
va dovės suprato, kokia lietuviui yra svarbi protėvių
istorija, kuri yra pra eities liudytoja. Kaip svarbu pri-
siminti savo istoriją ir praeitį, nes ji turi didelės įta-
kos dabarčiai.     

Iš Varėnos gauta tokia padėka: „Nuoširdžiai dė-
kojame Jums už skir tą paramą projektui ‘Keliauki-
me di dingais Viduramžių Lietuvos istorijos pėdsa-
kais’, ši veikla visiems mums paliko daug įspūdžių,
naujų ži nių ir neišmatuojamą naudą”.

Iš Rumbonių kaimo – į Vilnių

Rumbonių kaimo dienos centras Alytaus rajone
tos apylinkės centro lankytojus paauglius ir juos ly-

din čius suaugusius subūrė vienos die nos autobuso
kelionei, ekskursijai į Vil nių. Rugpjūčio mėn. ant-
rojoje pu sėje vykusią ekskursiją trumpai ap ra šė ses.
Sonata. 

Ji rašė, kad Valdovų rūmų mu ziejuje keliaunin-
kai susipažino su Lie  tuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės istorija, literatūra, muzika ir asme ny bėmis bei Lie-
tuvos didžiųjų kunigaikščių dvaro buitimi. Vaikščioda -

mi galerijoje iš viršaus visi pamatė Lietuvos didžių-
jų kunigaikščių reziden cijos kiemą, pasigrožėjo re-
nesan siniais skliautais, išgirdo, kaip Žygi mantui
Augustui pavyko įgyvendinti sumanymą – Vilnių pa-
dabinti itališ ko stiliaus rezidencija. Visi liko suža vėti
Valdovų rūmų paslaptingumu ir grožiu. Grupė buvo
nemaža, reikėjo skelti per pusę, buvo užsakytos dvi gi-
 dės, kurių išsamiu pasakojimu visi liko patenkinti.

Aplankę Valdovų rūmus visi val gė sumušti-
nius, sausainius, vaisius, gėrė arbatą ir limonadą,
kurį vežėsi iš Rumbonių. Pasistiprinusi grupė ke liavo
į katedros požemius. Vilniaus katedros požemiai – ne-
matoma pastato dalis – pristato šventovės, stovin čios
vienoje seniausiai gyvenamų Vil niaus vietų, istori-
ją, pastato kaitą, čia palaidotus Lietuvos valstybei ir

,,Vilties vėrinėlių” centro lankytojai Kauno pilyje.

Varėnos šv. arkangelo Mykolo parapijos vaiko dienos
centro ,,Svajonė” išvyka į Vikingo kaimą. 

Centro ,,Svajonė” archyvo nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

1920 metais jis buvo paskir-
tas pirmuoju nepriklausomos
Lietuvos valstybės pasiuntiniu
Prancūzijoje, atstovavo Lietu-
vos interesams Tautų Sąjungoje,
tapo aktyviausiu lietuvių kul-
tūros propaguotoju Vakarų Eu-
ro poje. Iki 1925-ųjų – Lietuvos at-
stovas Prancūzijoje, 1925–1938
metais – Lie tuvos atstovybės
Prancūzijoje patarėjas.

Paminklo vieta Fontaine -
bleau pasirinkta neatsitiktinai.
Miestelyje O. Milašius mirė 1939
metais, netru kus po to, kai čia
įsigijo namą.

„O. Milašius – ne tik poetas,
bet ir Lietuvos diplomatas, sva-
riai prisidė jęs prie Lietuvos vals-
tybės atkūrimo prieš 100 metų.
Tai įkvepiantis pavyz dys, kaip
žmogus, net gyvendamas sve-
 tur, gali padaryti daug gero savo
ša lies labui. Monumentas padės
stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos
saitus”, – vylėsi ambasarorius N.
Alek siejūnas.

Savo ruožtu Fontainebleau
me ras priminė, kad miestelis
visada bu vo dosnus ir atviras at-
vykėliams iš visų pasaulio kraš-
tų.

„Naujai iškilęs paminklas
pri mins vieną didžiausių 20 am-
žiaus as me nybių. O. Milašiaus
darbai, veikla laiko ūkanose
prancūzų buvo kiek pri miršti.
Tačiau poeto figūra mums pri-
mena, kad tarpukariu Fontaine -
bleau tapo nepaprastos meni-
ninkų bendruomenės telkimosi
vieta. Čia gy veno Pablo Picasso,
o Amerikos mokykloje dėstė gar-
sioji muzikos pedagogė, kompo-
zitorė, dirigentė Na dia Boulan-
ger”, – kalbėjo F. Valle toux.

LRT inf.

Iškilo O. Milašiaus skulptūra
Paminklo atidengimo akimirka. Ludo Segers  nuotraukos

Po iški l mių dalyviai pagerbė O. Milašių, ap-
lankę jo amžino poilsio vietą Fontainebleau
kapinėse.

Į ceremoniją susirinko organizacijos „Milašiaus draugai” atstovai, lietuvių bend -
ruomenės nariai, dalyvavo Lietuvos ambasadorius ir Fontainebleau meras.

O. Milašiaus skulptūrą sukūrė Klaudijus Pū-
dymas.

Žemaičių Kalvarijoje veikiančio dienos centro ,,Vilties vėrinėliai” lankytojai ekskursiją pra-
dėjo Kaune, o baigė Pažaislyje.

Su viduramžiais pažindinomės Kauno senamiestyje.
Žemaičių Kalvarijos dienos centro ,,Vilties vėrinėliai” albumo nuotraukos

Bažnyčiai nusipelniusius asmenis.
Kriptose ir koridoriuose įrengta eks po-
zicija supažindina su laidojimo tra di-
cijomis, archeologiniais radiniais, at-
veria karališkąjį mauzoliejų. 

Vytautas Didysis – pirmasis Vil-
 niaus katedroje palaidotas Lietuvos
valdovas, padėjęs naujai perstatyti ir iš-
puošti bažnyčią. Deja, Vytauto pa lai kų
tebeieškoma iki šiol. Vaizdas bu vo
įspūdingas, požemiuose visi ėjo tam-
soje su žibintuvėliais. Grupė bu vo taip
pat skelta per pusę. Gidai ir čia padir-
bėjo iš peties, pateikė daug informaci-
jos, kuri naudinga dide liam ir mažam
Lietuvos piliečiui.

Keliauninkai iš Rumbonių taip
pat nužingsniavo į netoliese esančią ba-
rokinio stiliaus Šv. Kryžiaus baž ny čią,
ten dalyvavo šv. Mišiose ir bu vo susi-
pažindinti su bažnyčios istorija.

„Grįžome pavargę, bet su daug
įspūdžių”, – rašė už viską dėkingos
Rumbonių seselės Sonata ir Danutė.

***

Šiemet Lietuvoje mokslo metai mo-
kiniams nuo 5 klasės baigėsi tik birže-
lio mėn. antroje pusėje. Organi za cijos
„Vaiko vartai į mokslą” pa ruošti 18
jaunų JAV lietuvių kilmės savanorių bir-
želio mėn. mokslo metų ritmą pajuto re-
miamuose centruose, kuriuose jie dir-
bo su to amžiaus lan kytojais. LF ir kitų
fondų paramos dėka edukacinį eks-
kursijos projektą „Keliaukime didingais

Viduramžių Lietuvos istorijos pėdsa-
kais” centrai spėjo baigti iki rugsėjo 1 d.,
kai organizacijos „Vaiko vartai į moks-
lą” remiamų centrų lankytojai grįžo į
mokyklas. Pomokykliniai dienos cent-
rai, įskaitant tuos, kurie vasarą bu vo pa-
darę veiklos pertrauką, vėl pra dėjo in-
tensyvesnę mokslo metų veiklą. Cent-
ruose lankytojams padedama ruošti
namų darbus, jie ten valgo, yra mokomi
per ugdymo programas, pailsi ir spor-
tuoja per užimtumo programas. 

Čikagoje „Vaiko vartų į mokslą”
valdyba ruošiasi 2019/2020 veiklos me-
tams. Pirmasis didesnis renginys, į
kurį Čikagos visuomenė kviečiama,
tai „Derliaus pietūs”, kurie bus ren-
giami lapkričio 3 d., sekmadienį. Spa lio
mėn. bilietai bus platinami Pal. Jurgio
Matulaičio misijos prieangyje prieš
sekmadienių šv. Mišias ir po jų. No-
rintiems sudaryti stalą bus galima tai
padaryti telefonu ir elektroniniu paštu.
Netrukus informaciją apie išankstinį
bilietų užsakymą bus galima gauti per
valdybos nares – Indrę (iskeberdis@ya-
hoo.com) ir Rėdą (re2bar@yahoo.com).

Org. „Vaiko vartai į mokslą” re-
 miamų centrų Lietuvoje lankytojams
linki sėkmingų naujų veiklos metų. Pa-
dėka visiems geradariams šiapus At-
lanto už finansinę paramą ir dvasi nį
bei moralinį palaikymą. Be Jūsų nėra
mūsų... Iki pasimatymo mūsų rengi-
niuose!

„Vaiko vartai į mokslą” inf.
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Antisemitų šlovinimas kenkia Lietuvos reputacijai
Vilnius (BNS) – Aukšto rango

Jungtinių Valstijų diplomatė perspė-
jo, kad prie Holokausto prisidėjusių as-
menų šlovinimas Lietuvoje kenkia
valstybės reputacijai ir tikrųjų did-
vyrių atminimui bei skatina antise-
mitizmą.

JAV Valstybės departamento pa-
siuntinė Holokausto klausimais Cher-
rie Daniels pabrėžė, kad daugybė lie-
tuvių didvyrių pavertė Lietuvą išdi-
džia demokratine šalimi, tačiau ji taip
pat atkreipė dėmesį, kad „kiekviena
šalis turi savų tamsių momentų”.

„Tų, kieno veiksmai tiesiogiai
vedė prie tūkstančių nekaltų žmonių
persekiojimo ir nužudymo per Holo-
kaustą, šlovinimas kuria susiskaldy-
mą, leisdamas įsigalėti dezinforma-
cijai, skatindamas antisemitizmą ir
temdydamas Lietuvos tarptautinę re-
putaciją”, – rašo Ch. Daniels.

„Tai atima garbę iš didvyrių, iš
tikrųjų atstovaujančių Lietuvos nar-
siai dvasiai”, – pridūrė ji. 

JAV diplomatė savo įrašuose jokių
pavardžių ir konkrečių įvykių nemi-
nėjo, bet Lietuvoje pastaruoju metu
daug dėmesio sulaukia diskusijos dėl
karininko Jono Noreikos įamžinimo
Lietuvoje.  Liepos mėnesį Vilniaus
centre nuimta lenta J. Noreikai, bet vė-
liau ji vėl pakabinta.

Atminimo įamžinimo kritikai pa-
brėžia, kad būdamas Šiaulių apskrities
viršininku J. Noreika 1941 metais pa-
sirašė raštus dėl žydų perkėlimo į
getą ir turto nusavinimo. 

Jo atminimo įamžinimo rėmėjai
akcentuoja, kad J. Noreika įsijungė į
antinacinę veiklą, prisidėjo prie SS le-

R. Bartkus pristatys „dvylikos apaštalų“ instaliaciją 
Vilnius (BNS) – Jungtinėse Vals-

tijose gyvenantis žymus lietuvių me-
nininkas Ray Bartkus šią savaitę žada
baigti ir pristatyti „dvylikos apaštalų”
instaliaciją Mergelės Marijos Ramin-
tojos bažnyčioje Vilniuje.

Vidaus reikalų ministerijos val-
domos bažnyčios kunigas Algirdas
Toliatas teigė, kad šiuo metu meni-
ninkas įpusėjęs  kūrinį – dvylikos ap-
aštalų paveikslus iš elektros lempučių.

„Svarstome, kad prie instaliacijos
sukursime muzikinį foną, galbūt bus
ir smilkalai. Kad žmogus, net ir turis-
tas, net ir kito tikėjimo, galėtų atėjęs
pabūti su savimi, susimąstyti”, – sakė
A. Toliatas.

Vilniaus mero patarėjui Karoliui

Žukauskui pakvietus paremti projek-
tą, jau pirmosiomis valandomis atsi-
rado verslininkų, kurie padovanojo
apie 3000 kūriniui reikalingų lempu-
čių, cokolių – visa kita įranga nupirk-
ta vietos bendruomenės lėšomis, vie-
tos žmonių iniciatyva atlikti ir kai ku-
rie darbai.

R. Bartkus nuo 1991 metų gyvena
ir kuria New Yorke. Jis rengia asme-
nines parodas ir dalyvauja grupinėse
parodose JAV, Lietuvoje, Austrijoje,
Lenkijoje, Šveicarijoje, kitose šalyse.
Menininko darbai įtraukti į JAV Na-
cionalinės portretų galerijos, Lietuvos
nacionalinės dailės galerijos kolekci-
jas, jo darbų yra įsigiję daug privačių
meno kolekcininkų bei MO muziejus.

Rusija Arktyje dislokavo raketų sistemas
Maskva (ELTA) – Rusija Arktyje

esančiame Naujosios Žemės salyne
dislokavo raketų sistemas S-400. Taip
Maskva siekia dar labiau sustiprinti
savo karinius pajėgumus Arktyje.

Rusijos šiaurės laivyno oro gy-
nybos pajėgų žemės-oras raketų pul-
kas Naujosios Žemės Pietų saloje buvo
aprūpintas moderniomis S-400 siste-
momis.

Prieš tai pulke buvo dislokuotas
ankstesnis raketų sistemų variantas –
S-300.

S-400 yra vienos moderniausių oro

giono steigimo Lietuvoje sužlugdy-
mo, buvo išvežtas į Štuthofo koncent-
racijos stovyklą, o pokariu organizavo
pasipriešinimą sovietų okupacijai.

1946 metais sovietų karinis tribu-
nolas J. Noreikai paskelbė mirties
nuosprendį, jis sušaudytas 1947 metais.

Premjeras Saulius Skvernelis, rea-
guodamas į savaitgalį pasireiškusį
vandalizmą prie Lietuvos žydų ben-
druomenės būstinės Vilniuje, sakė,
kad neapykantą ir nesantaiką kurs-
tantys veiksmai niekada nebus tole-
ruojami ir tiek organizatoriai, tiek
vykdytojai bus patraukti atsakomy-
bėn pagal Lietuvos Respublikos ir tarp-
tautinės teisės normas.

Vyriausybė ragina teisėsaugos
institucijas operatyviai ir ypač kruop-
ščiai ištirti šį incidentą.

Didins gynybos pajėgumus
Vilnius (Prezidentūros info.) –

Lietuvos Respublikos Prezidento Gi-
tano Nausėdos vadovaujama Valstybės
gynimo taryba (VGT) apsvarstė ilga-
laikius krašto apsaugos sistemos plėt-
ros prioritetus, kariuomenės princi-
pinę nuolatinę struktūrą, planuoja-
mą Lietuvos indėlį į tarptautines ope-
racijas ir tolesnį krašto apsaugos sis-
temos finansavimą.

Daugiausia dėmesio šalies vado-
vas su VGT nariais, atsižvelgdami į su-
dėtingą geopolitinę situaciją bei nuo-
lat kylančias grėsmes, skyrė krašto ap-
saugos sistemos pajėgumų plėtrai.
Vykdydama tarptautinius įsipareigo-
jimus ir anksčiau priimtus politinius
sprendimus nuosekliai didinti gyny-
bos finansavimą, VGT nutarė 2019 m.
užtikrinti ne mažiau kaip 2 proc. BVP
skyrimą gynybai, skaičiuojant pagal

dabartines ūkio augimo prognozes. 
VGT taip pat pritarė krašto ap-

saugos sistemos asignavimams 2020–
2022 m. laikotarpiui, kurie leis nuo-
sekliai tęsti gynybos pajėgumų plėtrą.
Numatyta, kad bus toliau įgyvendina-
ma Lietuvos kariuomenės mechani-
zacijos programa ir stiprinamas jos mo-
bilumas, tam įsigyjant iki 200 šarvuo-
tų visureigių. Krašto apsaugos minis-
terija taip pat planuoja įsigyti iki 6 dau-
giafunkcių sraigtasparnių, taip stip-
rindama kritinius paieškos ir gelbėji-
mo bei paramos NATO oro policijos mi-
sijai pajėgumus, bei 2 minų medžiojimo
laivus, būtinus siekiant užtikrinti są-
jungininkų pajėgų atėjimą jūra.

Atsižvelgiant į JAV, prašymą ir
su jais konsultuojantis, bus svarstoma
galimybė didinti šalies indėlį opera-
cijoje „Įgimtas ryžtas”. 

gynybos sistemų pasaulyje, jos gali pa-
siekti taikinius, esančius už 400 km.

Per pastaruosius kelis metus Ru-
sija gerokai sustiprino savo karinę
infrastruktūrą Arktyje.

Be pajėgų Naujojoje Žemėje, Rusija
taip pat yra dislokavusi karius Prano
Juozapo Žemėje, Naujojo Sibiro salose
ir keliose kitose vietose šalies šiaurė-
je.

Rusija vis garsiau kalba apie save
kaip apie Arkties valstybę, vadindama
regioną savo prioritetu dėl naudingųjų
iškasenų ir strategiškai svarbios vietos.

Rugsėjo 14 d. prie žydų bendruomenės
pastato Vilniuje įvykdytas vandalizmo ak-
tas. Delfi.lt nuotr.

JK premjeras: „didžiulė“ pažanga „Brexit“ derybose
Londonas (BNS, ELTA) – Jungti-

nės Karalystės premjeras Boris John-
son pareiškė, kad jam pavyko padary-
ti „didžiulę pažangą” derantis dėl „Bre-
xit” susitarimo.

„Prireiks daug darbo nuo dabar iki
spalio 17-osios”, kai Europos Sąjungos
lyderiai susitiks paskutinį kartą prieš
planuojamą JK pasitraukimą iš bloko,
sakė B. Johnson.

„Bet aš vyksiu į tą viršūnių susi-
tikimą ir gausiu susitarimą, esu labai
tuo užtikrintas. O jei negausime susi-
tarimo, išstosime spalio 31-ąją”, – tvir-
tino premjeras.

Tokie B. Johnson komentarai pa-
sirodė  prieš Liuksemburge vyksian-
čias jo derybas su Europos Komisijos

pirmininku Jean-Claude Juncker ir vy-
riausiuoju ES „Brexit” derybininku
Michel Barnier.

„Išeisime [iš ES] spalio 31 dieną,
mums tai pavyks, patikėkite”, – sakė
jis.

Tačiau Europos Komisijos (EK)
pirmininko Jean Claude Juncker ir Di-
džiosios Britanijos premjero Boris
Johnson susitikimui pasibaigus pa-
aiškėjo, kad apčiuopiamos pažangos
nepasiekta. 

Pirmininkas J. C. Juncker B. John-
son optimizmą paneigė teigdamas, kad
EK ir toliau lauks pasiūlymų, atitin-
kančių „apsidraudžiamosios priemo-
nės” principus, ir bus jiems atvira. To-
kių pasiūlymų vis dar nesulaukėme”.

Čekija iškvietė Rusijos ambasadorių 
Praha (BNS) – Čekijos užsienio

reikalų ministerija iškvietė Rusijos
ambasadorių, įsiplieskus ginčui dėl
Prahoje esančios kontroversiškos so-
vietmečio statulos, kurią vietos valdžia
nori pakeisti Antrojo pasaulinio karo
memorialu.

Prahos valdžia rugpjūtį liepė už-
dengti vandalų nuniokotą Sovietų Są-
jungos generolo Ivano Konevo statulą
brezentu, taip išprovokuodama aštrią
Maskvos reakciją.

Rusijos kultūros ministras Vla-
dimiras Medinskis pavadino Prahos 6-
ojo rajono merą Ondrej Kolar  „gau-
leiteriu”, arba Nacių partijos regioni-
niu lyderiu per Antrąjį pasaulinį karą.

V. Medinskis taip pat apkaltino O.
Kolarą palaikant chuliganus ir juodi-
nant sovietų karių atminimą.

Nors I. Konevas Rusijoje laikomas
didvyriu, daugelis čekų mano, kad jis
simbolizuoja SSRS laikų engimą.

Šis generolas vadovavo Raudono-
sios armijos padaliniams, kurie 1945
metais išvadavo Prahą nuo nacių. Ta-
čiau jis taip pat buvo atsakingas už ope-
raciją „Viesulas”, per kurią buvo nu-
malšintas 1956 metų antisovietinis su-
kilimas Vengrijoje.

1973 metais miręs I. Konevas taip

pat suvaidino vaidmenį 1968 metais
Maskvai malšinant prodemokratišką
„Prahos pavasario” judėjimą, užgi-
musį tuometėje Čekoslovakijoje.

Čekijos užsienio reikalų vicemi-
nistras Aleš Chmelar iškvietė Rusijos
Federacijos ambasadorių Aleksandrą
Zmejevskį, siekdamas pareikšti pro-
testą dėl įžeidžiančių ir melagingų Ru-
sijos ministro pareiškimų, nukreiptų
prieš Prahos 6-ojo (rajono) merą”.

„Mes ne kartą perspėjome Čekiją
apie rimtus tokios nepageidautinos
įvykių raidos pasekmes”, – rašoma
Rusijos ambasados Čekijoje išplatin-
tame pareiškime.

Rugpjūčio 21 dieną – per 1968 me-
tais surengto įsiveržimo į Čekoslova-
kiją metines – kažkas užrašė ant žal-
varinės I. Konevo statulos, kurią 1980
metais pastatė tuometis komunistų
režimas: „Ne kruvinam maršalui, mes
niekada nepamiršime.”

Vietos merija paskui nurodė už-
dengti paminklą, tačiau protestuotojai
nuplėšė brezentą ir surengė protesto
akciją.

Prahos valdžia nusprendė vietoje
I. Konevo statulos įrengti memorialą,
skirtą Prahos išvadavimui per Antrą-
jį pasaulinį karą.

Muziejaus lankytojas suraižė D. Buren drobę
Paryžius (BNS) – Paryžiaus šiuo-

laikinio meno Pompidou centre peiliu
ginkluotas lankytojas peiliu suraižė
konceptualiojo meno kūrėjo Daniel
Buren  drobę.

Lankytojas buvo suimtas, bet jo ta-
patybė neskelbiama. Remiantis leidi-
niu, jam paskirta Prancūzijos vidaus
reikalų ministerijos Teisminės medi-
cinos instituto psichiatrinė ekspertizė.

D. Buren darbai yra brangiai ver-
tinami šiuolaikinio meno rinkoje. 2016
metais vienas šio menininko paveiks-
las buvo parduotas tarptautinėje šiuo-
laikinio meno parodoje už 1,2 mln.
eurų.

Vandalas suniokojo D. Buren drobę – šiuo-
laikinio meno manifestą. Artforum nuotr.
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Apie vyrų kūno kalbą

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų rugsėjo 17 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

Kūno kalba – viena iš sudedamųjų ko-
munikavimo priemonių. Niekas kitas la-
biau neapibūdina žmogaus nuotaikos,
būsenos, atsipalaidavimo lygio, socia-
linių įgūdžių, nei kūno kalba. Buvo at-
likta daug mokslinių tyrimų apie žmo-
nių bendravimą.

Rezultatai gana neįtikinami: 93
proc. viso komunikavimo suda-
ro kūno kalba, o likusiuosius 7

proc. patys žodžiai. Kūno kalbą kont-
roliuoja mūsų pasąmonė, todėl ją pa-
keisti yra labai sunku. Nesvarbu ką tu
sakai, kūno kalba perteiks tikrąją tavo
būseną. 

Kūno kalbos klaidos 

Rankos kišenėse. Rankos kelnių ki-
šenėse perteikia žmonėms žemą so-
cialinį statusą. Atkreipkite dėmesį į
aukšto statuso žmones: politikus, vers-
lininkus… Jie labai retai slepia rankas
kišenėse. Socialinėse situacijose, aukš-
tą socialinį statusą turintys žmo-
nės  rankas naudoja stipriai kūno kal-
bai išreikšti – gestikuliuoja. Tačiau yra
kita šios ypatybės pusė.Jeigu tau labai
nesiseka gestikuliuoti, neturi kur pa-
dėti rankų, bendravime tau visiškai jos
nereikalingos, tuomet geriau kitas va-
riantas: kai laikai rankas kišenėse,
iškišk nykščius. Tai simbolizuos stip-
raus ir savim pasitikinčio vyro įvaiz-
dį socialinėse situacijose.

Rankų ir kojų kryžiavimas. Šių kūno
dalių kryžiavimas išduoda neigiamas
tavo būsenas. Didžiausia klaida, kurią
dažniausiai pastebime – vyrai sėdėda-
mi visada sukryžiuoja kojas. Kojų kry-
žiavimas perteikia žmonėms silpnai sa-
vim pasitikinčio vyro įvaizdį, kuris toje
aplinkoje jaučiasi neatsipalaidavęs ir
nesaugus. Rankų kryžiavimas rodo
uždarumą ir nesaugumo jausmą so-
cialinėje aplinkoje. Tu esi vyras, todėl
ir sėdėk kaip vyras: užimk tiek vietos,
kad jaustumeisi atsipalaidavęs, o ne-
susigūžk kaip mažas berniukas į kam-
pą. 

Nėra akių kontakto. Akių kontaktas,
viena iš svarbiausių nežodinio ben-
dravimo priemonių. Stiprus akių kon-
taktas rodo aukštą vyro vertę ir domi-
navimą. Ši problema kamuoja daugy-
bę žmonių: jie nori, bet tiesiog nesu-
geba išlaikyti akių kontakto. Tokiems
žmonėms skirti keli patarimai: 

1. Bendraujant su žmonėmis, žiū-
rėkit į tašką esantį antakių aukštyje
tarp akių. Žmonėms atrodys, kad žiū-
rite į akis, o jūs tuo tarpu išvengsite
savo problemos. 

2. Išmokite išlaikyti akių kontaktą
dirbdami su savimi. Pradėkite stebėti
savo akis veidrodyje, kol suprasite, kad
tai nėra sunku. Eikite į gatves, bandy-
kite užmegzti akių kontaktą su aplin-
kiniais, bent 2–3 sec. Jei vis tiek labai
sunku išlaikyti akių kontaktą, naudo-
kite saulės akinius, kol įprasit. Treni-
ruokitės su draugais, stenkitės akių
kontaktą laikyt kuo ilgiau (tačiau ne-
reikia nuolatos spoksoti į draugą. Vos
tik jūsų akys susidurs, laikykite akių
kontaktą, kol jis pirmas patrauks akis).
Vėliau galite mėginti išlaikyti akių
kontaktą su nepažįstamais žmonėmis.

Praktikuojantis rezultatai ateis greitai.
Nesišypsojimas. Įdomu, kokiam žmo-

gui patinka bendrauti su surūgėliu?
Turbūt, teko ne kartą bendrauti su su-
rūgėliais. Bendrauji su žmogumi, sten-
giesi užmegzti ryšį, o jis susiraukęs sto-
vi ir linkčioja galva. Tikriausiai tokiu
atveju galvojat: „kaip man greičiau iš
čia pasišalinti”. Lygiai tą patį galvoja
kiti žmonės apie jus. Todėl šypsojima-
sis ne tik atpalaiduoja šalia esantį
žmogų, bet ir siunčia signalus, jog esi
šiltas žmogus, kuriuo galima pasitikėti.

Tylus ir greitas kalbėjimas. Greitas ir
tylus kalbėjimas kyla iš to, jog nepa-
sitiki savimi arba nesi tikras tuo, ką sa-
kai ir bijai suklysti. Baimė yra natūrali
organizmo reakcija į naujus dalykus,
todėl ją jausti visiškai normalu. Vienas
žmogus yra pasakęs: „Geriau jau pa-
sakyti ką galvoji ir trumpam tapt idio-
tu, negu tylėti ir visą gyvenimą juo
būti”. Kūno kalbos esmė – ne ką tu sa-
kai, o kaip tai perteiki.

Pvz: 1) Jei tyliai, nepasitikėdamas
savimi murmėsi savo kolegoms, tai
jie greičiausiai nieko nesupras, – in-
terpretuos tavo pasisakymą kaip ne-
sąmonę.

2) Jeigu garsiai, stipriai pasitikė-
damas savimi, vyrišku balso tonu ir
stipriu akių kontaktų kalbėsi su savo
kolegom, – jie tavo pasisakymą in-
terpretuos kaip nuomonę. Niekada ne-
bijok suklysti, kadangi „tiesiausias
kelias į sėkmę yra per nesėkmes”.

Greita eisena, greiti judesiai. Ši vyrų
problema kyla iš to, jog jie yra nepra-
tę būti už savo komforto ribų ir laks-
tydami tiesiog stengiasi užbaigti kuo
greičiau savo reikalus ir atsidurti savo
komforto zonoje – namuose. Tokie vy-
rai paprastai bijo atsidurti socialinio
gyvenimo įkarštyje ar būti jo pavei-
kiami. Kodėl ši savybė yra bloga?

1. Viena iš pagrindinių kūno kal-
bos dalių yra eisena. Ji labai daug ką
pasako apie žmogų. Jeigu žingsniai
maži ir jų labai daug, žmogus yra
žemo socialinio statuso. Jei žingsniai
dideli ir jų ne tiek daug – tai simboli-
zuoja pasitikėjimą savimi ir šiokį tokį
statusą. 

2. Nesvarbu, kokį socialinį statusą
tu turi,  jei eisena prasta, tavo vertė
kris. Eisenai sustiprinti reikia negai-
lėti  nei laiko, nei pastangų. Jeigu tik-
rai kažkur skubi ir neturi laiko, tada
prasta eisena yra pateisinama, tačiau
kitais atvejais – ne.

Gestų nebuvimas. Ši problema ne-
tokia svarbi socialiniame vyrų gyve-
nime, tačiau jos pritaikymas gali pa-
didinti sėkmę bendravime. Gestais ne
tik parodome, kaip stipriai pasitiki-
mesavimi ir, kad turime aukštą savi-
vertę. 

Nervingi judesiai. Nervingi judesiai:
nagų kramtymas, žaidimas su tušinu-
kais, kai neturi ką veikti, kojų kraty-
mas, supimasis ant kėdės, akių blaš-
kymasis, drebančios rankos – visi šie
judesiai nusako būseną, kuri tikrai
nėra tokia, kurią norėtumes siųsti ap-
linkiniams. 

Įsitempimas. Įsitempimas žmogų
sukausto tik tada, kai jis nesijaučia
saugiai savo kailyje arba nesijaučia jau-

Blogas vadovas ir sveikata

Naujas tyrimas, kuriame dalyvavo dau-
giau nei 400 000 JAV darbuotojų, rodo,
kad darbo aplinka gali būti iš dalies kal-
ta dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

Mokslininkai siekė išsiaiškinti,
ar darbo aplinka gali būti vie-
nas iš širdies ir kraujagyslių

ligų kaltininkų.
Tyrimas parodė, kad neigiamoje

darbo aplinkoje dirbantys žmonės yra
labiau linkę į rizikos veiksnius, kurie
sukelia širdies ir kraujagyslių ligas.

Tai yra, tie žmonės, kurių vadovai
kuria neigiamą, nepasitikėjimą skati-
nančią aplinką, yra labiau linkę rūkyti,
turėti aukštą kraujo spaudimą, diabe-

tą, padidėjusį cholesterolio kiekį, pras-
tai maitintis bei būti nutukę.

Tyrėjai nurodo, kad teigiama dar-
bo aplinka – tai aplinka, kurioje vy-
rauja supratimas, pasitikėjimas ir pa-
garba tarp vadovo ir pavaldinio.

Švedijoje tyrėjai atskleidė, kad
darbuotojai, kurie savo vadovą laiko
įkvepiančiu, pozityviu ir entuziastin-
gu, rečiau imdavo trumpalaikius ligos
biuletenius.

Kitas tyrimas parodė, kad stresą
keliantis darbas tris kartus padidina ri-
ziką mirti nuo širdies ir kraujagyslių
ligų tiems darbuotojams, kurie turi
aukštą kraujo spaudimą.

Verslo žinios

Blogas vadovas priverčia darbuotojus dažniau lankytis pas medikus. 123cf nuotr.

kiai socialinėje situacijoje. Dažniausias
šios problemos padarinys yra įsitempę
pečiai. Pamėginkit visiškai atpalai-
duoti pečius ir pamatysit skirtumą.

Taip pat įtempti pečiai signalizuoja, jog
esate stresinės būsenos arba šiuo metu
turite kokią nors atsakomybės naštą.

Alfavyras.lt
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LRT rašytojas, istorikas Regimantas
Dima papasakojo neįtikėtiną istoriją
apie nykštukinės Europos valstybės
Andoros karalių Borisą, kuris, pasirodo,
buvo gimęs Vilniuje. Tai slaviškos pa-
vardės Borisas Skosyrevas, kuriam da-
bar klestinti Andora turi būti dėkinga už
idėjas, kaip to klestėjimo pasiekti. Am-
žininkai jo nesuprato ir už įžūlias idėjas
pasodino į kalėjimą, todėl karaliumi
jam teko pabūti vos vieną savaitę.

Kaip vilnietis Borisas tapo Andoros karalium

Nykštukinė valstybė išsidėsčiusi vaizdinguose Pirėnų kalnų šlaituose. Shutterstock nuotraukos

Prie Andoros klestėjimo prisidėjo ir vilnietis Borisas.

Andora – mokesčių rojaus šalis.

Istorikas R. Dima. BNS nuotr.

Istorija prasideda nuo to, jog iš
Rodo kilusios Mavrosų giminės
grafas generolas leitenantas Di-

mitrijus Mavrosas XIX a. pabaigoje
atsidūrė Vilniuje ir aktyviai įsitraukė
į tenykštį gyvenimą. Mavrosų namai
(vienas iš pastatų – dabartinis Gedi-
mino pr. 9) tapo kultūros centru – čia
vykdavo vakarai, bajorai rinkdavosi
žaisti šachmatais. Grafas Mavrosas
mirė 1896-aisiais, o tais pačiais metais
Vilniuje jo dukra pagimdė sūnų Bori-
są, kuris užaugo gražuoliu ir apsukriu
jaunuoliu, patekusiu į Europos istori-
ją. Borisas Skosyrevas buvo apsiskai-
tęs, poliglotas, kalbėjęs septyniomis
kalbomis. Išsilavinimas ir kilmingos
manieros Borisui atvėrė daug svarbių
durų. Vilniuje jis gyveno tik iki Pir-
mojo pasaulinio karo. Kai buvo pa-

šauktas į kariuomenę ir kadangi mo-
kėjo daug kalbų, tarnavo anglų šar-
vuočių divizione vertėju. Paskui pa-
bėgo į Angliją, kur įsitraukė į slaptų-
jų tarnybų veiklą. Ir ne tik – ėmė pa-
dirbinėti čekius ir kitaip sukčiauti. 

Nešvarūs darbeliai Borisą privertė
vėl bėgti, dabar – į Olandiją. Čia jis vėl
įsisuko į aukščiausius šalies sluoks-
nius, ir įtakingų pažįstamų bei turtin-
gų moterų dėka puikiai įsitaisė. Gavo
Olandijos pasą kaip baronas Skosyre-
vas. Paskui persikėlė į Prancūziją, kur
vedė gerokai vyresnę našlę, užtikrinu-
sią jam gyvenimą be rūpesčių. Čia dar
įsitaisė turtingą meilužę, kuri pataisė
bėglio autoritetą, ir jis 1933 m. su-
brandino didįjį gyvenimo planą – tuo
metu skurdžią valstybėlę Andorą pa-
versti klestinčiu kraštu. Atvykęs An-
doros generalinei tarybai pasiūlė tap-
ti šalies gelbėtoju. Tuo kartu jo kandi-
datūra buvo atmesta, bet jis nepasida-
vė ir 1934 m. vėl grįžo. Tuo metu Andora
buvo atsilikęs ir užguitas kalnų kraštas,
– tik neseniai buvo įsteigtas paštas ir
įvesta elektra. Borisas pasiūlė vėliavą,
Konstituciją ir ekonomikos vystymo
planą, kurį susižavėjusiems tarybos
nariams dėstė dvi dienas. 

„Generalinės Andoros tarybos su
Urchelio vyskupu priešakyje ir garbių
žmonių, kuriems B. Skosyrevas stačiai
apsuko galvą, sprendimu, naujasis at-
vykėlis tapo Andoros karaliumi Borisu
Pirmuoju. Kandidatas tarybą pakerėjo
viskuo: ir žavesiu, ir iškalba, ir siūlomu
šalies gelbėjimo planu. Dėl pastarojo, tie-
są sakant, Borisas galvos ilgai nesuko
ir, kaip sakoma, nuėjo paprastuoju ke-
liu”, – pasakojo rašytojas Dima. Gelbė-
tojas tiesiog nukopijavo klestinčios ma-
žos Monako valstybėlės sistemą: lošimų
namai, liberalūs įstatymai, laisvė fi-
nansinei ir ekonominei veiklai. Bet įsi-
kišo Urchelio vyskupas iš Ispanijos,
nes Monako pavyzdys su azartiniais žai-
dimais jam nepatiko. Borisas nepasi-
davė ir paskelbė vyskupui karą... Sa-
vaitę karaliavusio karaliaus istorija
baigėsi Ispanijos kalėjime – vyskupas at-
siuntė žandarus, ir jį suėmė. Tačiau teis -
ti žmogaus už tai, kad jis pasiskelbė ka-

raliumi, įstatymo nebuvo, ir jis buvo iš-
tremtas į Portugaliją. 

Nuo tada Boriso gyvenimas ėmė
smukti žemyn – nusisuko įtakingi
draugai, paliko mylimoji bei pagrin-
dinė finansinė rėmėja, ir jam teko
grįžti pas žmoną į Prancūziją. Ir ten rei-
kalai nepagerėjo – prancūzai pralai-
mėjo karą, atėjęs maršalas Pétain An-
doros karalių, kaip visiškai neaiškų as-
menį, uždarė į koncentracijos lagerį. Iš
jo išėjęs dingo iš viešumos. Galiausiai
Borisas Skosyrevas apsistojo Vakarų
Vokietijos Bopardo miestelyje. Ten
1989 m. mirė.

Istorikas sako, kad vis dėlto Boriso
idėjos nežuvo, šio vilniečio 1934 m. pa-

siūlytas Andoros suklestėjimo planas
pasiteisino. Dabar Andora – mokesčių
rojaus šalis – nėra pajamų mokesčio,
muito mokesčiai – minimalūs, o pašto
paslaugos nemokamos. Nykštukinė Eu-
ropos valstybė užima lyderiaujančias
pozicijas regione, kurias ypač sustip-
rino slidinėjimo kurortų išpopuliari-
nimas. Andoroje per metus apsilanko
per 11 mln. turistų. Vietinių gyventojų
skaičiuojama tik apie 70 tūkstančių –
tiek, kiek pas mus gyvena Marijampo-
lėje ir Utenoje kartu sudėjus. Andoro-
je iki šiol galioja Boriso pasiūlyta ir tik
šiek tiek papildyta Konstitucija.

Parengta pagal LRT.lt
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Obuolių salotos su
jogurto padažu

Reikės:
3 obuolių
2 šaukštų kedro (arba lazdyno) 
riešutų
1 raudonos paprikos
1 geltonos paprikos
1 skiltelės česnako
saujos salotų lapų
alyvuogių aliejaus
1/2 puodelio daržovių sultinio
200 g (7 oz) brinzos sūrio
3 šaukštų citrinos sulčių
1 pluoštelio svogūnų laiškų
50 g (1,75 oz) daigintų kviečių daigų
6 šaukštų apelsinų sulčių
1 arb. šaukštelio cukraus
1 puodelio natūralaus jogurto
druskos

Nuplautas ir nusausintas salotas
suplėšyti į dubenį.

Kedro arba lazdyno riešutus pa-
skrudinti ir ataušinti.

Paprikas nuplauti, perpjauti pu-
siau, išimti sėklides ir trumpam pa-
merkti į verdantį vandenį. Išėmus nu-
lupti odelę ir supjaustyti juostelėmis.
Keptuvėje įkaitinti kelis šaukštus alie-
jaus ir pakepinti paprikas ir smulkin-
tą česnaką, supilti sultinį ir keletą mi-
nučių patroškinti.

Brinzos sūrį supjaustyti kubeliais.
Obuolius supjaustyti plonomis skilte-
lėmis ir apšlakstyti citrinų sultimis.

Svogūnų laiškus susmulkinti. Vis-
ką sudėti į gražų dubenį, pabarstyti dai-
gintais kviečių daigais.

Padažui skirtą jogurtą sumaišyti su
dviem šaukštais citrinų ir šešiais
šaukštais apelsinų sulčių, cukrumi,
druska ir alyvuogių aliejumi.

Paruoštu padažu apipilti salotas,
papuošti skrudintais riešutais.

Salotos su melionu

Reikės:
150 g (5,3 oz) brokolio žiedynų
150 g (5,3 oz) smidrų
saliero stiebo
100 g (3,5 oz) meliono
1/2 puodelio žirnelių
2 marinuotų česnako skiltelių
1 šaukšto alyvuogių aliejaus
1 šaukšto garstyčių
1 arb. šaukštelio sidro acto
1 arb. šaukštelio citrinos sulčių

Brokolių žiedynus, žirnelius ir
smidrus palaikyti verdančiame van-
denyje 2–3 minutes, kol suminkštės.
Nupilti karštą vandenį ir tuoj pat pa-
nardinti į labai šaltą vandenį su ledais,
kad daržovės neprarastų savo sodrios
žalios spalvos.

Česnako skilteles susmulkinti, sa-
lierą ir melioną supjaustyti kubeliais
ir sumaišyti su ataušusiais bei nusau-
sintais brokolių žiedynais, smidrais ir
žirneliais. 

Padažui skirtus ingredientus – alie-
jų, garstyčias, actą bei citinos sultis –
sumaišyti ir juo apšlakstyti salotas.

Skanaus!

Jūsų Indrė

Vejamės vasarą

Rugsėjo 13–15 dienomis Ispanijos mieste Barcelonoje vyko dvyliktoji Euro-
pos Integracinės medicinos konferencija, kurioje Lietuvą atstovavo medici-
nos gydytoja, chemoterapinės onkologijos gydytoja rezidentė, In te gracinės
onkologijos idėjos vystytoja Lietuvoje Dainora Mačiulienė.

Integracinės medicinos vertė ir po reikis didėja visame pasaulyje gy-
 dant daugelį lėtinių ligų. Siekiant vi sapusiškos pagalbos pacientui ir
arti miesiems, į gydymo procesą įtraukiami ne tik gydytojai ir pacientai,

tačiau ir papildomos medicinos specialistai, kurių priemonėmis svei-
katinamas visas žmogaus kūnas. Integraci nė medicina, kaip ir integ-
racinė on ko logija,  pagrįsta holistinės medicinos principais – verti-
nant, kad serga nedalomas žmogus, todėl ir priemo nės turi būti skiria-
mos protinei, dva si nei, emocinei ir fizinei sveikatai ge rinti.

Literatūroje aprašoma apie du šimtus papildomų medicinos priemo -
nių, kurių tikslas – geresnė gyvenimo kokybė, ligos ir gydymo šalutinių
reiš kinių sumažinimas, didesnis gy dy mo veiksmingumas. Joga, speciali -
zuotos fizinio aktyvumo rekomenda cijos, užtikrinant tinkamą mankš-
tų intensyvumą ir raumenų grupių tre niravimą, įvairios išraiškos te-
rapijos – dailės, šokio, muzikos, aromaterapija, kuri gali būti taikoma kar-
tu su onkologiniu masažu ar atskirai, mi tybos ir aplinkos svarba siekiant
pa dėti sau kelionėje per vėžį. Konfe ren cijos metu mokslų daktaras Juan
Sa bater-Tobella priminė, kaip svarbu ir sudėtinga įvertinti ne tik tar-
pusavio vaistų sąveiką, bet ir įvairių maisto papildų įtaką ir poveikį, dar
kartą primindamas, kad būtina išlikti bud riems ir siekti atviro dialogo
su pa cientams tam, kad būtų abipusis pa sitikėjimas ir sprendimai pri-
imami kartu.

Barcelonoje aptartos pagrindi nės Integracinės medicinos kryptys,
didelį dėmesį skiriant Integracinei on kologijai. Apie pagalbines priemo -
nes ir jų prieinamumą kalbėta lekto rių iš viso pasaulio – Japonijos, Jung-
 tinių Amerikos Valstijų, Kolumbijos, Europos ir Australijos. Lietuvos da-
 lyvė Dainora Mačiulienė džiaugėsi su sipažinusi su profesoriumi Elio Ros-
si, pristačiusiu Integracinės on ko logijos kelią Italijoje – sukurti įsta tyminę
bazę, parengti specialistus ir įsteigti centrus, užtruko dešimtmetį, tačiau
dabar italai didžiuojasi įvairių sričių specialistų bendradarbiavimu ir
gerai išvystytais Integracinės on kologijos centrais. Gydytoja teigia, kad
tai pamokantys ir įkvepiantys pavyzdžiai, o apie būtinybę užtikrinti pa-
pildomą pagalbą ir gerinti jos pri einamumą onkologiniams pacientams
aptarė su iš Australijos atvykusiu, vienu iš Integracinės onkologijos pra-
dininku, šios specializacijos va dovėlio autoriumi profesoriumi Avni Sali.
Su juo  pasidalino ne tik lū kesčiais ir ateities planais, bet ir specializuotais
teminiais Lietuvoje su kurtais atvirukais, kurie išvyko į Mel bourną. sDai-
nora Mačiulienė tikisi užmezgusi ne tik naudingas pa žintis, bet į Lietuvą
parsivežusi žinių, kitų šalių patirties, kuria remintis bus lengviau vys-
tyti Integracinės on kologijos kryptį Lietuvoje, įsteigiant pirmąjį Balti-
jos šalyse Integracinės onkologijos centrą, skirtą padėti vi siems – arti-
miesiems ir pacientams, esantiems vėžio įveikimo kelionėje.

zenpr.lt

Lietuva vysto naują kryptį 
padedant sergantiems vėžius

www.facebook.com/
draugolaikrastis

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. york, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChiRURGAi

AkiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
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Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com
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� Šeštadienį, rugsėjo 28 d., Baltijos jėzui-
tų plėtros projekto tarybos narys Tadas Bi-
rutis kviečia į rytinę paukščių stebėjimo iš-
kylą ,,Tėvo Saulaičio takais” (dalyvaus ir t. An-
tanas Saulaitis!) Lemonto apylinkėse. No-
rinčius dalyvauti, prašome pranešti el. paš-
tu: lithjesuit@hotmail.com arba palikti žinutę
tel. (630)243-6234. Smulkesnė informacija
bus suteikta užsiregistravusiems.

� Jėzuitų Misijai Lietuvoje – 450! Sekma-
dienį, rugsėjo 29 d., kviečiame visus į jubi-
liejinių metų renginį Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago IL 60636). 1 val.
popiet švęsime šv. Mišias Jėzuitų koplyčio-
je, atidarysime parodą „Misijų stotelės. Lie-
tuvių misionierių šimtmečio kelias” Čiurlio-
nio galerijoje, sužinosime daugiau apie jė-
zuitų indėlį į Lietuvos istoriją, skaniai pasi-
vaišinsime ir pabendrausime. Dalyvaus sve-
čiai iš Lietuvos – provincijolas t. V. Šimkūnas
SJ, t. A. Saulaitis SJ, t. A. Sederevičius SJ, t. V.
Lukoševičius SJ. Renginys nemokamas. Lau-

kiame visų! Prašome registruotis tel.: 630-
243-6234 arba el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com.

� Spalio 6 d., sekmadienį, klubas Michia-
na-Nemunas kviečia pagerbti Prezidento An-
tano Smetonos atminimą. 12:30 val. p. p. lie-
tuvių darželyje Friendship Gardens, 2055 East
US-12, Michigan City, IN padėsime vainiką
prie Smetonos paminklo. 2 val. p. p. – lie-
tuviškos šv. Mišios Notre Dame Catholic
Church, 1005 Moore Road, Michigan City, IN,
kurias laikys kun. Jaunius Kelpšas ir kun. Lu-
kas Laniauskas SJ. 3 val. p. p. – pietūs ir fil-
mo apie Prezidento Smetonos laivą peržiūra
Michiana Village Hall, 4000 Cherokee Drive,
Michiana, MI.

� Spalio 19 d., šeštadienį, Lietuvos šaulių
sąjunga išeivijoje minės savo 65-erių metų
sukaktį. 4:30 val. p. p. – paminklo šauliams
pašventinimas Lietuvių Tautinėse kapinėse
(8201 S Kean Ave., Justice, IL 60458). 6 val.
v. – iškilmingas minėjimas Pasaulio lietuvių
centre, Banys šeimos salėje. 7 val. v. – pokylis
(vakarienė, muzika, šokiai).

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės vizito

JT Generalinės asamblėjos 74-osios sesijos New Yorke proga

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke maloniai
kviečia Jus į susitikimą, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienį,
nuo 6 iki 7 val. v. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New
Yorke 420 Fifth Avenue, 3 aukštas, įėjimas iš 37-os ir 38-os gatvių.

Atsižvelgiant į ribotą vietų skaičių, maloniai prašome savo 

dalyvavimą būtinai patvirtinti el. paštu ny@mfa.lt

Prašome į generalinį konsulatą rugsėjo 23 d. atvykti
nuo 5:15 val. p. p. iki 5:45 val. p. p. 

ir turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

www.draugas.org

http://draugokalendorius.org

Marija Čyvaitė pasidalins
įspūdžiais apie dalyvavimą 
projekte ,,Misija Sibiras”

Penktadienį, rugsėjo 20 d., 6:30 val. v.

Ateitininkų namuose
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL
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pokylis
PLC Banys šeimos salėje, Lemont,IL

Spalio 27 dieną
sekmadienį

Pradžia – 12:30 val. p.p.
Pietūs ir programa
– 1 val. p.p. 

Veda – Vilma Kava
Muzikinė programa – Ričardas Sokas

Bilieto kaina – 70 dol.
Tel. 773-585-9500

Į SPAUDOS
BALIŲ

administraci ja@draugas.org


