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Į mugę žmonės rinkosi ne tik pasigrožėti, bet ir įsigyti neįgalių vaikų darbelių.                                       Egidijaus Skipario nuotr.

Jaunuolio 
svajonė – 

turėti 
rankas

Ligos išsukinėtomis ran-
komis nieko negalintis da-
ryti ir jau 9 sunkias ope-
racijas iškentęs Martynas 
Girulis iš Pagėgių savival-
dybės Mociškių kaimo 
prašo: „Padėkite man tu-
rėti rankas.“ Jis rado išei-
tį – surinko daug informa-
cijos apie bioninę ranką, 
tapusią tikru išsigelbėji-
mu panašaus likimo neį-
galiesiems. Ryžtingo vaiki-
no negąsdina net tai, jog, 
norint tokią ranką turėti, 
iki alkūnės teks amputuo-
ti savąją.

Kupina įspūdžių, gerumo ir 
dosnumo mugė

Balandžio 15-ąją Vilniaus mokytojų namai jau 14-ą kar-
tą organizavo Atvelykio mugę „Angelų vaikai – su meile 
jums“. Į ją iš visos Lietuvos susirinkę specialiųjų ugdymo įs-
taigų ir pensionų globotiniai ir jų mokytojai atsivežė pačių 
padarytų dirbinėlių. Pagrindinis susirinkusiųjų į šią mugę 
tikslas buvo ne parduoti ar nusipirkti, bet dalytis šiluma.

Gausi svečių ir smagių 
įspūdžių šventė

Pasak Vilniaus mokytojų 
namų direktorės Zitos Žepnic-
kienės, jau kelerius metus sten-
giamasi ne tik organizuoti mugę, 
bet ir užtikrinti nenutrūkstamą 
koncertinę programą. Taip nori-
ma suteikti susirinkusiems iš vi-
sos Lietuvos vaikams džiaugs-
mo, praskaidrinti jų kasdieny-
bę. Tradiciškai renginį pradėju-
sios šios mugės globėjos ir or-
ganizatorės Z.Žepnickienė ir 
Vaiko teisių apsaugos kontro-
lierė Edita Žiobienė linkėjo vi-
siems kartu kurti gerą nuotaiką. 

Z.Žepnickienė ragino nepalikti 
be dėmesio vaikų darbelių – įsi-
gyti bent po mažą smulkmenė-
lę, taip sušildant mažųjų širdis.

Scenoje pasirodė gerą šven-
tės orą užtikrinusi renginio ve-
dėja – LNK televizijos „orų mer-
gaitė“ Karolina Liukaitytė, jai 
talkino įžymusis magas Mantas 
Žmuidinavičius Wizard. Blynus 
susirinkusiesiems kepė „Auksi-
nio peilio“ savininkas Ruslanas 
Bolgovas, dainavo Ruslanas Ki-
rilkinas... Z.Žepnickienės teigi-
mu, toks gausus įžymių žmonių 
būrys – tai noras išpildyti mažų-
jų svajones, mat jiems labai svar-

bu gyvai pamatyti iš televizorių 
ekranų pažįstamus žmones, pa-
justi jų dėmesį.

Šventę organizuoti 
padeda dosnumas ir 

geranoriškumas
Nors sunki ekonominė padė-

tis gerokai paveikė kultūrinį gy-
venimą, Mokytojų namų direk-
torė teigia, jog net minties apie 
galimybę neorganizuoti Atvely-
kio mugės nebuvo. Pamačius lai-
mingų vaikų akis, pabendravus 
su jų mokytojais, kurie pasakoja, 
kad auklėtiniai gyvena nuo mu-
gės iki mugės, abejonių dėl to, 
kad šis renginys reikalingas, – 
nelieka. Z.Žepnickienės žodžiais, 
daug dalykų galima padaryti be 
pinigų, tereikia stengtis ir ieško-
ti gerų žmonių. Šiemet neįpras-
tą margutį, padarytą iš helio 

Prieš daugiau kaip dvejus su 
puse metų socialinės apsaugos 
ir darbo bei sveikatos apsaugos 
ministrams patvirtinus tvarką, 
kad neįgaliajam gali būti nusta-
tytas tik vienas specialusis porei-
kis (išskyrus asmenis, kuriems 
nustatytas nuolatinės priežiūros  
(pagalbos) poreikis – jiems galė-
jo būti paskirta ir tikslinė kom-
pensacija  specialiam automobi-
liui įsigyti, jam techniškai pritai-
kyti), nemažai neįgaliųjų neteko 
transporto išlaidų kompensaci-
jos (kasmėnesinės 32,50 Lt išmo-

Konsultuojame, 
komentuojame 

Grąžintas transporto 
išlaidų kompensacijos 

mokėjimas
kos). Nuo 2012 m. sausio 1 d. ju-
dėjimo sutrikimų turintiems ne-
įgaliesiems, atitinkantiems spe-
cialiojo transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikio kriterijus, vėl 
pradėtos mokėti transporto išlai-
dų kompensacijos, nesvarbu, ar 
asmuo gauna slaugos, ar prie-
žiūros (pagalbos) išlaidų tiksli-
nę kompensaciją.

„Bičiulystės“ gaunami laiš-

kai, telefono skambučiai rodo, 
kad ne visi neįgalieji žino apie 
pasikeitusią tvarką, prašo paaiš-
kinti, kur kreiptis, kad vėl būtų 
mokama transporto išlaidų kom-
pensacija ar nustatytas šis speci-
alusi poreikis.

Transporto išlaidų kom-
pensacijos mokėjimo pokyčius

(tęsinys 3 psl.)

Kovoti su liga pradėjo 
nuo gimimo

Martynas jau du vaikus augi-
nusioje Danguolės ir Rimo Giru-
lių šeimoje buvo laukiamas vai-
kas, todėl nė sužinoję apie sun-
kią jam diagnozuotą ligą – arto-
gripozę, tėvai nė nesvarstė me-
dikų pasiūlytos galimybės jį pa-
likti. Šeima nutarė stengtis ir pa-

daryti viską, kad tik sūnaus ne-
galia būtų lengvesnė. Jo liga la-
bai panaši į cerebrinį paralyžių, 
su ja kovojant jau teko daug iš-
kęsti. Apie trejus metus beveik 
nuo pat gimimo Martynas buvo 
sugipsuotas, o rankas tvirtai 

Iš Austrijos sostinės Vienos Martynas parsivežė svarbiausią žinią – jam gali-
ma pritvirtinti bioninę ranką.



Elvyra iš Kauno rajono pasakoja: „Esu pensininkė, 
gyvenu viena, neįgali – sunkiai vaikštau. Bet, ačiū Die-
vui, dar šiaip taip savimi pasirūpinu. Kadangi gyve-
nu kaime, neturiu daug patogumų, vandens atsinešti 
einu į lauką, semiu iš šulinio. Atėjus šalčiams vanduo 
užšalo, labai išsigandau, kad jo neturėsiu net arbatai. 
Laimė, yra labai geri kaimynai, kurie manęs niekada 
nepalieka bėdoje, stengiasi aplankyti, malkų, vandens 
atneša, krosnį pakūrena, savo karštu maistu pavaišina. 
Jei reikia, į parduotuvę nueina, ypač kai blogas oras. 
Nežinau, ar čia genuose išlikusi tokia kaimo žmonių 
bičiulystė, tačiau suprantu: turėti gerus kaimynus yra 
didelė dovana.“

Kas yra solidarumas? Išsamiai šiai sąvokai apibū-
dinti bet kuriame žodyne reikėtų daug vietos. Glaus-
tai – „solidarus“ (kilęs iš prancūziško „solidaire“) – 
tai veikiantis išvien, draugiškas, sutariantis. Pran-
cūzijos didžiosios revoliucijos veikėjas, teisininkas 
M.Robespjeras (1758–1794) dažnai sakydavo: „Paisy-
kite tiktai visuomenės gerovės ir žmonijos interesų.“ 
Solidarizmo doktrina, atsiradusi XIX a. antroje pusėje 
ir labiausiai iškilusi Prancūzijoje, jau skelbė natūralų 
valstybės socialinių grupių interesų bendrumą.

Tarptautiniu solidarumu padedama nukentėju-
siems nuo gaivalinių nelaimių, kai kuriose valstybėse 
kovojama su autokratų siautėjimu. O ką reiškia tautos 
solidarumas! Prisiminkime Lietuvos žmonių vienybę 
1991 metų sausio 13-ąją arba gerokai anksčiau, prieš 
90 metų, kai lietuvis paskutinį duonos kąsnį nešė dar 
silpnos valstybės kariams, stojusiems prieš bolševi-
kus, lenkus, bermontininkus. „Maisto banko“, „Cari-
to“, Maltos ordino, kai kurių televizijų akcijos, skirtos 
paremti vaikus, ligonius, neįgaliuosius, vargetas – šių 
dienų visuotinio draugiškumo pasekmė. Į solidarumo 
sąvoką telpa daugybė žmonių bendrijos pavyzdžių.

Deja, kartais svarbūs dalykai suprantami išvirkš-
čiai. Pažvelkime į Garliavos įvykius, kurie jau kelin-
tus metus priešina teismus, politikus, svarbiausia – 
šimtus, gal ir tūkstančius gyventojų. Vieni už tai, kad 
mažametė mergaitė būtų atiduota biologinei motinai, 
kiti – priešingai. To pasekmė – dvasinis, o pastaruoju 
metu ir fizinis vaiko žalojimas. Apie kokį vieningumą 
čia galima kalbėti? Tai neurozinis realybės jausmo pra-
radimas, kariaujančių grupių susvetimėjimas ant kri-
minalinės prarajos krašto.

Humoristas Juozas Erlickas savo „Apreiškimuo-
se“, kuriuos tuosyk pavadino „Rūstūs laikai“, nagrinė-
jo tokią situaciją: „Gatvėj žmogus man padavė ranką... 
Parsinešęs ranką namo svarsčiau: išsivirti ir suvalgyti 
šiandien ar susūdyt ir pasidėt Velykom? Dar galvojau: 
o kodėl tas žmogus padavė man savo ranką? Ar aš taip 
prastai atrodau, ar jam galvoj negerai?“

Alegorija piktoka, bet su šiuolaikinėm mūsų būties 
spalvom. Ne visi turi tokių labdarių kaip Elvyra iš Kau-
no rajono, ne kiekvienas, nors ir gali, aukoja „Maisto 
bankui“. Tūlas, eidamas pro kaimyną ar varguolį, nu-
suka galvą į šalį.

Antisolidarumą ne kartą teko matyti, kaip dabar 
madinga sakyti, ir nedidelėje viešoje erdvėje. Kai au-
tobuse paauglės paprašiau užleisti vietą pagyvenu-
siai moteriai, atsirado „advokatų“. Girdi, kojytės dar 
liaunos, mokyklėlėje pavargo, o ta storulė gali ir pa-
stovėti. Žodžiu, kartų solidarumo ir mandagumo pa-
mokos baigėsi.

Psichologai sako, jog „rūstūs laikai“ tarsi tiršta mi-
gla tolydžio užgula tiek miesto, tiek kaimo žmones. Jie 
vieni nuo kitų tolinasi. Gal šiam nemaloniam reiškiniui 
įtakos turi civilizacijos monstrai – televizija, kompiu-
terija, mobilieji (išmanūs!) telefonai, o gal masinė emi-
gracija, materialiniai sunkumai? Bet gi be bendravi-
mo nebus ir solidarumo, gyvenimo, supratimo, kaip 
gyvenimo išvien.

Persų ir tadžikų poetas Abu Šakuras, gyvenęs X a., 
rašė: „Nelaimę, pasitaikiusią kely, / Tiktai draugyste 
nukariaut gali.“

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gyvenimas išvien

Apie tai, 
kas 

jaudina

Elektrėnai: Susirinko aptarti darbo 
rezultatų

Pasvalys:

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Inga Samuilie-
nė papasakojo apie Elektrėnų 
neįgaliųjų draugijos ataskai-
tinį susirinkimą.

Elektrėnų bibliotekos 
salėje įvyko ataskaitinis 
Elektrėnų neįgaliųjų drau-
gijos susirinkimas, aptaręs 
2011 metais nuveiktus dar-
bus. Renginyje dalyvavo 

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Pasvalio rajo-
no neįgaliųjų draugijos narė 
Birutė Simonaitienė papa-
sakojo apie vykusį ataskaiti-
nį susirinkimą.

Pirmiausia neįgalūs 
draugijos nariai rinkosi į 
Pasvalio Jono Krikštyto-
jo bažnyčią. Dalyvavome 
mišiose, klausėme kuni-
go Algio Neverausko pa-
mokslo. Jis kalbėjo, jog 
dažnas sveikas žmogus vis 
kuo nors skundžiasi, o ne-
įgalusis džiaugiasi tuo, ką 
turi, ir nori, kad tik nebū-
tų blogiau.

Po mišių rinkomės į 
Pasvalio kultūros cen-
tro salę. Fojė akį džiugino 
rankdarbiais nukrauti sta-
lai, salėje susirinkusieji ne-
kantriai šurmuliavo.

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Juozas Matulis išda-
lijo susirinkusiesiems at-
spausdintą ataskaitą, ku-
rioje surašyti svarbiau-
si ataskaitinio laikotarpio 
darbai ir įvykiai. Ataskai-
tą pateikė ir revizijos ko-
misija. Kilus susirinkusių-
jų diskusijoms, buvo at-
sakyta į jiems rūpėjusius 
klausimus dėl nario mo-
kesčio rinkimo, tarybos 

Metai neprabėgo veltui

narių ataskaitų, informa-
cijos apie planuojamus ir 
įvykusius renginius.

Pirmininkas kalbėjo, 
jog draugija sukviečia ne-
įgaliuosius į įvairius ren-
ginius, užsiėmimus, mo-
tyvuoja juo imtis veiklos, 
organizuoja išvykas. Jis 
džiaugėsi draugijos voka-
liniu instrumentiniu an-
sambliu „Žalsvasis šalti-
nis“, kuris kilo iš trijų dai-

nuojančių žmonių inicia-
tyvos. Taip pat rankdar-
bius mėgstančiųjų būreliu 
„Žibutė“, sveikatingumo 
grupe „Puriena“, vaidy-
bos mėgėjų būreliu „Vėri-
nys“ ir fotografuojančiais 
draugijos nariais, pro ku-
rių budrias akis ir fotoa-
paratų objektyvus nepra-
slysta nė vienas įdomes-
nis kadras. Jų darbais pa-
sidžiaugiama organizuo-

Švenčionys:

 „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiškelyje Švenčionių ra-
jono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Tadeušas Šimko-
vič papasakojo apie draugijos 
Pabradės skyriaus atidarymą.

Įvertinus Švenčionių 
rajono dydį ir atstumus, 

Naujojo skyriaus įkurtuvės

ne tik draugijos nariai, bet 
ir svečiai iš Elektrėnų savi-
valdybės: mero pavaduo-
tojas Viktoras Valiušis, So-
cialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Asta 
Vitkauskienė.

Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona 

Medzikauskienė pristatė 
veiklos ataskaitą. Su finan-
sų ataskaita susirinkusiuo-
sius supažindino buhalte-
rė Edita Kaminskienė. Abi 
ataskaitas neįgalieji vien-
balsiai įvertino – gerai.

Elektrėnų neįgalių-
jų draugijos kolektyvas 

„Žara“ susirinkusiesiems 
padainavo keletą nuotai-
kingų dainų. Neįgalių-
jų draugijos darbuotoja 
V.Malinovskienė pasvei-
kino jubiliatus, jiems buvo 
įteiktos dovanėlės. Rengi-
nio pabaigoje vyko loterija, 
susirinkusieji minė mįsles.

kuriuos turėjo įveikti į 
draugiją norintys nuvyk-
ti neįgalieji, atidarytas 
naujas Švenčionių rajono 
neįgaliųjų draugijos Pa-
bradės skyrius. Patalpos 
jam skirtos Pabradės vai-
kų globos namuose. Glo-

bos namų direktorė Jole-
ta Veronika Dubauskienė 
stengėsi naujai įsikūrusio 
draugijos Pabradės sky-
riaus neįgaliesiems suda-
ryti kuo geresnes sąlygas. 
Gavome įrengtas patalpas 
su baldais, galime naudotis 

sporto sale, poilsio kamba-
riu, aktų sale. Greitai Glo-
bos namuose bus įrengta 
ir nuovaža rateliais judan-
tiems neįgaliesiems.

Į organizuotą pirmąjį 
renginį Pabradės skyriuje 
atvyko Šiaulių natūralios 
medicinos sveikatos cen-
tro gydytojas Tomas Vi-
lūnas. Jis skaitė paskaitą 
apie kaulų, sąnarių, stu-
buro, širdies ir kraujota-
kos gydymą, profilaktiką. 
Susirinkusiesiems koncer-
tavo neįgaliųjų ansamblis 
„Praeities aidai“, pristatęs 
ir humoristinį pasirodymą. 
Į įkurtuves atvykusi Pabra-
dės miesto seniūnė Liucija 
Tunevič susirinkusiesiems 
linkėjo geros sveikatos ir 
stiprybės.

Naujasis Pabradės sky-
rius dirbs kiekvieną an-
tradienį nuo 10 iki 15 val. 
Čia kviečiami visi, norin-
tieji pasidalyti savo idėjo-
mis, rūpesčiais. Planuoja-
ma, kad netrukus veiklą 
pradės meno, rankdarbių 
ir sporto būreliai.

Naujai įsikūrusiame Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos Pabradės skyriuje koncertavo neį-
galiųjų ansamblis „Praeities aidai“.

Ataskaitiniame Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos susirinkime surengta darbštuolių darbelių 
paroda domino atėjusius neįgaliuosius.

jamose parodose.
Tiek pirmininkas, tiek 

minėtų būrelių vadovai su-
sirinkusiuosius kvietė ne-
užsisklęsti namuose, ateiti 
į užsiėmimus, būti kartu. 
Saviveiklininkai padova-
nojo į ataskaitinį susirinki-
mą atėjusiems smagų kon-
certą, pasirodė ir Pasvalio 
muzikos mokyklos akor-
deonistų ansamblis.

Vydmanto Bručo nuotr.
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Projekto tikslas – paremti  so-
cialines įmones, skatinant  jas di-
dinti neįgalių darbuotojų užim-
tumą, jų socialinę integraciją ir 
mažinti socialinę atskirtį.

Neįgaliųjų integracijai – 46 mln. litų

Lietuvos darbo birža pra-
neša apie pradedamą įgy-
vendinti Europos sociali-
nio fondo finansuojamą 
projektą „Neįgaliųjų in-
tegracija“. Balandžio pra-
džioje pasirašyta projekto 
finansavimo ir administra-
vimo sutartis.

Projekto tikslinę grupę su-
daro dirbantys socialinėse įmo-
nėse neįgalieji, turintys sunkaus 
/ vidutinio lygio negalią, arba 
neįgalieji, kuriems nustatytas 
55 proc. neviršijantis darbingu-
mo arba didelių / vidutinių spe- 
cialiųjų poreikių lygis. Projekto 
metu socialinėse įmonėse dir-
bantiems 2 950 neįgaliųjų bus 
mokama darbo užmokesčio ir 
valstybinio socialinio draudi-
mo įmokų dalinė kompensacija.

Iš šių darbuotojų beveik 900 
neįgaliųjų turi sunkaus / vidu-
tinio lygio negalią arba jiems 

nustatytas 40 proc. neviršijan-
tis darbingumo, arba didelių / 
vidutinių specialiųjų poreikių 
lygis. Todėl darbo funkcijoms 
atlikti  būtina  asistento  (gestų  
kalbos  vertėjo) pagalba. Šioms 
išlaidoms kompensuoti taip pat 
bus skiriama subsidija.

Projekto partneriai – 9 terito-
rinės darbo biržos ir 129 sociali-
nės įmonės. Projekto vertė – 46,1 
mln. Lt, iš jų 14,2 mln. Lt – pro-
jekto partnerių įnašas. Projektas 
bus vykdomas iki 2013 metų va-
sario 28 dienos.

„Bičiulystės“ inf.

(atkelta  iš 1 psl.)

Mano vaikystė buvo nerū-
pestinga. Buvau padūkusi. Vie-
ną gražią pavasario dieną lėk-
dama dviratuku nuo kalno nu-
kritau nuo tilto. Skaudėjo koją, 
bet nieko rimtesnio tąkart nenu-
tiko. Kitąkart supdamasi kėdėje 
įkritau į verdančio vandens du-
benį, nusiplikiau koją. Paaugu-
si mamos papuošta su gėlėmis 
rankose skubėjau į mokyklą. 
Mokytoja iškart pastebėjo, kad 
gražiai dainuoju, ėmė mokyti.

Vaikystėje patirti sužaloji-
mai atsiliepė jau trečioje klasė-
je – peršokusi per ožį nebepasi-
kėliau dėl beprotiško klubo są-
nario skausmo. Trejus metus iš-
gulėjau su pririštais prie lovos 
svarmenimis, mat sąnarys turė-
jo būti nejudrus. Iš lovos paki-
lusi mokiausi vaikščioti. Grįžu-
si į mokyklą ir pajutusi bendra-

Mylintiems gyvenimą 
negalia yra lengvesnė

mokslių pašaipas, turėjau dary-
ti viską, kad vaikščiodama neiš-
siskirčiau iš kitų.

Kovoti su negalia ėmiau 
įstojusi į Neįgaliųjų draugi-
ją. Neleidau negaliai pakeis-
ti mano gyvenimo. Štai jau 22 
metus dirbu visuomeninį dar-
bą, esu Kauno neįgaliųjų klubo 
„Verslumo dvasia“ pirmininkės 
pavaduotoja, rašau eiles. Taip 
pat organizuoju neįgaliesiems 
ekskursijas, renginius.

Negalia išmokė kovoti už 
save, nepasiduoti. Žinoma, ji su-
trukdė išsipildyti kai kurioms 
mano svajonėms, bet padėjo at-
rasti kitų mėgstamų veiklų. Il-
gainiui supratau, kad jei myli 
gyvenimą ir žmones, tuomet ir 
negalia yra lengvesnė, šviesesnė, 
kaip ir pats gyvenimas.

Ramutė PAŽĖRAITĖ

Kiekvienas turime savo gy-
venimą, tik ne visi įvertiname, 
kad tai ir yra didžiausias mūsų 
turtas. Daug sveikų žmonių de-
juoja, kad jiems trūksta laimės, 
turtų. Ką tada kalbėti neįgaliam, 
kuris nė pavalgyti pats negali...

Gimiau Veikūnų kaime 
(Švenčionių r.), buvau penktas 
vaikas šeimoje. Trys mano sese-
rys ir brolis jau lakstė pievomis, 
o man gydytojai pranašavo mir-
tį. Dėl viso pikto buvau pakrikš-
tytas šventu Alfredo vardu. Vis 
dėlto aš išgyvenau. Sulaukęs 10 
metų buvau visai paliegęs, visų 
globojamas. Vėliau tėvas pada-
rė medinį vežimėlį, kurį stum-
dydamas pradėjau vaikščioti ir 
labai sustiprėjau.

Buvau tėvų lepinamas ir tu-
rėjau gražią vaikystę. Atėjus pa-
auglystei, vėliau – jaunystei, bu-
vau ne toks smagus. Šeštadie-
nio vakarais seserys išeidavo į 
kaimo šokius, o aš gulėdamas 
klausiausi iš ten sklindančios 
muzikos ir raudojau į pagalvę. 
Buvau toks nelaimingas negalė-
damas būti kartu su jais...

Sutikęs bendraamžių drau-
gų ir aš pradėjau važinėti į šo-
kius. Žinoma, šokti negalėjau, 
bet leidau plokšteles, magne-
tofono juostas, žiūrėjau į besi-
sukančias poras ir jaučiausi lai-
mingas. Dar smagiau būdavo, 
kai mane užkalbindavo mergi-
nos. Buvau mėgstamas ir nesi-
jaučiau vienišas.

Jaunystės metai netruko pra-
eiti. Draugai sukūrė šeimas, pa-
suko savo keliais, o aš likau vie-
nas. Kol netikėtai sulaukiau kė-
dainietės merginos Aldonos Ži-
levičiūtės laiško. Ji pasakojo apie 
neįgaliųjų būrelį „Draugystė“ ir 
kvietė prisidėti prie jo veiklos.

Svarbu šalia turėti  
draugų

Tada tarsi prasidėjo naujas 
mano gyvenimo etapas – suti-
kau daug likimo draugų, leido-
me laikraštėlį „Draugo žodis“, 
rengdavome susitikimus. Mano 
gyvenimas įgavo prasmę.

Vėliau manęs laukė skau-
di motinos mirtis – ji buvo ir 
geriausia mano draugė. Tėvas 
irgi seno, silpo, tad turėjau ge-
rai apgalvoti tolesnį savo gyve-
nimą. Nutariau vesti. Tą pačią 
Aldutę. Persikėliau į Kėdainius. 
Palikau gimtas, pažįstamas ir 
mielas vietas, vieni liko ir kie-
me augę du didžiuliai ąžuolai 
– mano sargybiniai...

Šeimyninį gyvenimą – dar-
nų ir ramų – sunkino tik silpna 
žmonos sveikata. Nors ir buvo 
sunku, stengiausi kiek galėda-
mas jai padėti. Deja, po 8-erių 
kartu praleistų metų sunki liga 
ją iš manęs atėmė. Ir vėl likau 
vienas, svetimame mieste. Buvo 
sunku, bet gyventi reikia, gy-
viems kapų juk nėra.

Po kelerių vienatvėje pra-
leistų metų sutikau dar vieną 
Aldoną – man skirtąją. Nors 
jos tėvai ir prieštaravo, štai jau 
17 metų esame kartu, mus lydi 
santarvė ir meilė. Mums pade-
da Sigitas Jačiunskas, supa geri 
ir paslaugūs kaimynai. Žmonės 
užsuka pas mus pabendrauti, 
pasidalyti naujienomis.

Negalia labai pakeitė mano 
gyvenimą. Ji paskatino mane 
būti tarp žmonių, juos vertinti. 
Būdamas vienas nesijausčiau 
toks laimingas ir neturėčiau to, 
ką turiu dabar. Gyvenu ir jau-
čiuosi tikru savo gyvenimo šei-
mininku. Stengiuosi gyventi 
taip, kad nebūtų gėda pažiūrė-
ti žmonėms į akis.

Stasys ČERNEVIČIUS

pripūstų balionų, vaikams dova-
nojo balionai.lt parduotuvė. Cuk- 
raus vata neatlygintinai vaikus 
jau kelerius metus iš eilės vaiši-
na Miroslavas. Vyras kasmet iš 
Vievio atsiveža cukraus vatos ga-
minimo aparatą ir visą dieną vai-
kus vaišina šiuo skanėstu. Pasak 
Miroslavo, jį kasmet į mugę at-
važiuoti skatina noras dovano-
ti vaikams džiaugsmą. Vis dėl-
to cukraus vata – ne toks daž-
nas skanėstas. O mugėje ji dali-
jama nemokamai, mainais į vai-
kų džiaugsmą.

Beveik visi darbeliai 
sulaukia susidomėjimo

Pasak Tauragės rajono Skau-
dvilės specialiosios mokyklos 
technologijų mokytojos Alytės 
Zubienės, paklausiausi Atvely-
kio mugėje buvo atvirukai. Jie, 
ko gero, bus dovanojami Motinos 
dienos proga. Į mugę išskirtinių 
dekoruotų butelių-vazų, prime-
nančių šuniukus pudelius, atsive-
žusi mokytoja pasakoja besisten-
gianti, kad vaikų dirbinėliai būtų 
pritaikomi. Pasak jos, kol vaikai 
pajėgia daryti praktiškus gražius 
darbelius, tol nereikia pereiti prie 
vien estetiškai gražiai atrodančių. 
Juolab kad tam tikrą paskirtį tu-
rintys dirbinėliai yra paklauses-
ni. Vieną po kitos į mugę užsu-
kusios moterys pirko nertas ser-
vetėles ir jų komplektus rūpestin-
gai pasiteiraudamos, ar grožybės 
padarytos neįgalių vaikų ranko-
mis. Deja, visų darbelių autorių 
atsivežti iš Tauragės rajono neį-
manoma, bet bent dalį jų, važiuo-
jančiuosius vis pakeičiant, sten-
giamasi pradžiuginti išvyka. Pa-

sak A.Zubienės, norint kurti gro-
žį ir užimti vaikus, mat jiems šie 
užsiėmimai leidžia atsipalaiduo-
ti, ramina, netrukdo net finansų 
stoka. Tai įrodo sumaniai įrėminti 
vaikų siuvinėti paveikslai. Užuot 
juos dėjusi į brangius rėmelius, 
mokytoja renkasi iš susuktų re-
klaminių lankstinukų padarytus 
volelius – taip ir paveikslėlis at-
rodo neįprastai, ir lėšų medžia-
goms galima sutaupyti.

Nuolat „antram gyvenimui“ 
daiktus prikelti besistengian-
ti Kaišiadorių specialiosios mo-
kyklos technologijų mokytoja 
Jolanta Drumstaitė pritaria, jog 
svarbiausia kuriant grožį – su-
manumas ir nuolatinis ieškoji-
mas. Į mugę atlydėjusi neįprastų 
vazonėlių – dekupuotų vaikiškų 
guminių batukų – atsivežusius 
auklėtinius, mokytoja džiaugė-
si lankytojų dėmesiu. Neįprastų 
idėjų J.Drumstaitė su kolege Ra-
mune Paraukiene pasakojo pa-
sisemiančios iš įvairių žurnalų 
ir eksperimentuodamos. Pasak 
R.Paraukienės, paklausiausius 

Kupina įspūdžių, gerumo ir 
dosnumo mugė

darbelius sunku beišskirti – gerai 
perkami visi. Tiesa, ji pastebėjusi, 
kad ne tokie paklausūs daug dar-
bo ir didelio kruopštumo reika-
laujantys papuošalai, kurių kai-
na didesnė. Pasak jos, teks pasi-
telkti fantaziją ir bandyti mažin-
ti šių dirbinėlių pagaminimo są-
naudas.

Mugė – gerų įspūdžių 
lobynas

Pasak Rūtos Jonušienės, Tel-
šių specialiosios mokyklos ne-
formaliojo ugdymo mokytojos, 
į mugę atsivežti dirbinėliai – tai 
kolektyvinis darbas, tad paėmus 
kurį atskirai sunku būtų pasakyti, 
kas jo autorius. Ir už juos gauti pi-
nigėliai taip pat bendri – po mu-
gės dalijantis įspūdžiais taip pat 
pasitariama, kam juos panaudoti 
– priemonėms įsigyti, galbūt vai-
šėms ar kaip kitaip. Pasak moky-
tojos, bene ryškiausi vaikų iš mu-
gės atsivežami įspūdžiai – įžymių 
žmonių pasirodymai, o kokia lai-
mė, jei dar ir nusifotografuoti su 
jais pavyksta... Naujų džiugų 
įspūdžių pasiilgusiems auklėti-
niams net bemaž 4 valandų ke-
lionė neprailgsta, juk čia, Vilniaus 
mokytojų namų kiemelyje, laukia 
pramogos. Kasmet vis skirtingos, 
bet visada – smagios.

Atėjusieji į mugę džiaugėsi 
gražia pavasario diena ir galimy-
be pabūti kartu – nuoširdžiai, į 
šypseną atsakant šypsena, įverti-
nant įdomesnį ar širdžiai mieles-
nį darbelį. Iš jos išeinantieji nešė-
si jei ne neįgalių vaikų rankomis 
kurtą dirbinėlį, tai bent gerą nuo-
taiką ir šiltą prisiminimą. Ir, nea-
bejotinai, norą čia sugrįžti ir vėl.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė 
mano gyvenimą

Mugėje buvo gausu žinomų žmonių.                  

Šiltais blynais mugės dalyvius ir lankytojus vaišino Ruslanas Bolgovas.                  

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – internete

www.biciulyste.lt
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Alytaus klubo „Artritas“ atas-
kaitinis susirinkimas draugėn su-
kvietė gausų narių, besidominčių 
klubo veikla, būrį. Klubo pirmi-
ninkės Janės Rinkevičienės pri-
statyta ataskaita buvo neįprasta – 
ja pradėtas antras veiklos dešim-
tmetis. Dabar, prisimenant 2001 
metus, kai entuziastingai kūrėme 
klubą, siekėme vienybės, sunku 
patikėti, kad tiek laiko prabėgo, ir 
džiugu, jog entuziazmas neišseko 
ir klubą kūrę žmonės jo nepaliko.

Daugelį metų mūsų klubui 
sveikos gyvensenos renginius, 
paskaitas bei seminarus organi-
zuoja medicinos vadovė Virgi-
nija Lietuvininkienė, pirmininkė 
J.Rinkevičienė. Daug metų įgy-
vendiname įvairius projektus ne-
įgaliesiems, kuriais siekiame rū-

pintis sergančiųjų artritu sveika-
ta. Vykdomi mokymai, organi-
zuojami užsiėmimai. 

Prie klubo veiklos nuolat pri-
sideda naujų žmonių – iš nedi-
delės 15 žmonių grupelės išau-
gome iki daugiau kaip 100 narių 
kolektyvą.

Ataskaitinio susirinkimo 
metu buvo perskaitytas revizijos 
komisijos, vadovaujamos Nijolės 
Budginienės, aktas, įvertinta vei-
kla. Kalbėjo tarybos nariai. Pasak 
Bronės Dzenkauskienės, susibūrę 
į „Artrito“ klubą žmonės gydo ne 
tik kūną, bet ir sielą. 11 metų bū-
dami kartu, padedame vieni ki-
tiems. Labai svarbu prisiminti ge-
rus darbus ir eiti į priekį, kur lau-
kia naujos žinios, įgūdžiai.

Romutė UDRAKIENĖ

„Artrito“ klubo veikla 
įkvepia dirbti

Pasak socialinės apsaugos ir 
darbo ministro Donato Jankaus-
ko, naujoms socialines paslaugas 
teikiančioms įstaigoms statyti ir 
esamoms modernizuoti 2011–
2015 metais numatyta skirti 148 
mln. litų, kurių didžioji dalis – 
ES struktūrinių fondų lėšos. Taip 
siekiama rūpintis globos namų 
gyventojais, gerinti jų gyvenimo 
sąlygas, užtikrinti komfortišką 
gyvenimą. Viso to, pasak minis-
tro, daugelyje dabar veikiančių 

Gerės socialinių įstaigų globotinių 
gyvenimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad arti-
miausiu metu visoje Lietuvoje bus pradėtos modernizuo-
ti socialinių paslaugų įstaigos, kurios globoja senyvo am-
žiaus, negalią turinčius žmones ir be tėvų globos likusius 
vaikus. Taip pat skatinamas naujų socialines paslaugas tei-
kiančių naujo tipo įstaigų – nedidelių ir jaukių grupinio 
gyvenimo namų neįgaliesiems – steigimas.

Lietuvoje globos namų stinga.
Įgyvendinus 25 projektus (iš 

kurių 6 yra rezerviniai), 20-yje 
miestų ir rajonų bus moderni-
zuoti jau veikiantys savivaldy-
bių, nevyriausybinių organizaci-
jų, religinių bendruomenių (ben-
drijų) globos namai. Taip pat bus 
įrengta naujų patalpų, į kurias 
bus perkeliami reikalavimų ne-
atitinkantys globos namai, įkur-
ta naujų stacionarių socialinių 
paslaugų senyvo amžiaus žmo-

nėms įstaigų, grupinio gyveni-
mo namų neįgaliesiems ir šalyje 
novatoriška socialinių paslaugų 
įstaiga, susijusi su apgyvendini-
mu. Planuojama pagerinti gyve-
nimo sąlygas apie 950 globoja-
mų žmonių.

Siekiama skatinti nedidelių, 
patrauklių, modernių įstaigų 
kūrimą, pertvarkyti vaikų glo-
bos namus –  sudaryti artimas 
namų aplinkai sąlygas gyvenant 
šeimynų principu. Tai bus svar-
bi pagalba sėkmingai veikian-
čioms įstaigoms ruošiantis so-
cialinės globos įstaigų licencija-
vimui. Įgyvendinus projektus 35 
savivaldybėse bus rekonstruo-
ta, suremontuota ar pastatyta 
50 socialinių paslaugų įstaigų.

„Bičiulystės“ inf.

Daktaras
Aiskauda

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos  
opaligė – labai pavojinga

Terminas opaligė (sino-
nimas – opinė liga) su-
darytas iš žodžių opa ir 
liga, šnekamojoje kalbo-
je vis dažniau vartoja-
mas nepilnas, nurodant 
konkrečią opos vietą, pa-
vyzdžiui, skrandžio opa, 
dvylikapirštės žarnos opa.

Kas yra opa? „Dabartinės lie-
tuvių kalbos žodynas“ nurodo, 
kad tai yra „odos arba gleivinės 
paviršiaus žaizda nuo uždegimo, 
gedimo ir pan.“ „Medicinos enci-
klopedija“ apie opą rašo, jog tai 
– odos, gleivinės ir gilesnių au-
dinių defektas, o opalige įvardija 
lėtinę viso organizmo ligą, ku-
riai būdinga skrandžio ar dvy-
likapirštės žarnos sienelės opa. 

Kai kurie medicinos moks-
lininkai ir gydytojai praktikai 
opaligę apibūdina kaip lėtinę 
viso organizmo ligą, kai, susi-
darius tam tikroms sąlygoms, 
virškinimo sultys ir jose esančios 
rūgštys pažeidžia skrandžio ar 
dvylikapirštės žarnos gleivinę. 

Kartu nurodoma, kad skran-
džio ar dvylikapirštės žarnos 
gleivinės paviršinės žaizdelės – 
dar ne opaligė, o tik erozija. Mat 
tik atsiradus gilesniam pažei-
dimui atsiveria gleivinės žaiz-
da, vadinama opa. Jų gali būti 
ne viena, o kelios, jos būna aps-
kritos ar ovalios, 0,5–3 cm skers-
mens.

Ligos priežastys:
– užsikrėtimas bakterija He-

licobacter pylori. Užkratas laiko-
mas svarbiausia opaligės prie-
žastimi; užsikrečiama per bur-
ną; beje, ne visi užsikrėtusieji šia 
bakterija suserga opalige, gastri-
tu ar vėžiu;

– paveldimumas;
– mitybos režimo ir būdo 

pažeidimai: nereguliarus, retas 
maitinimasis, aštrus, konservuo-
tas maistas, labai šalti arba labai 
karšti gėrimai ar valgiai;

– nerviniai ir psichiniai veiks-
niai;

– ilgai trunkantis įtemptas 
protinis bei sunkus fizinis, su  
nuodingomis medžiagomis su-
sijęs ar naktinis darbas, taip pat 
darbas karštyje, ilgalaikės ko-
mandiruotės;

– sutrikęs virškinimas dvy-
likapirštėje žarnoje. Sumažėjus 
gleivinę nuo sužalojimo apsau-
gančių gleivių, nebenukenksmi-
nama skrandžio rūgštis;

– apsinuodijimas maistu, ku-
riame yra nuodus išskiriančių 
bakterijų, pavyzdžiui, salmone-
lių, stafilokokų;

– stiprių rūgščių ar šarmų 
gėrimas, neigiamai veikia ir il-
galaikis skrandžio sulčių rūgš-
tingumas;

– žalingi įpročiai: rūkymas, 
alkoholio vartojimas, nesaikin-
gas kavos gėrimas;

– kai kurių vaistų (hormoni-
niai preparatai, vaistai nuo vėžio, 
prieš uždegimus, aspirinas, indo-
metacinas, ibuprofenas, diklofe-
nakas ir kt.) vartojimas ilgą laiką 
bei didelėmis dozėmis.

Pastebėta, jog dažniau opa-
ligė pasireiškia sergantiems ke-
penų, kasos, tulžies pūslės lata-
kų ligomis. Opaligė gali išsivys-
tyti po traumų, kai kurių chirur-
ginių operacijų, nudegimų, atsi-
radus inkstų nepakankamumui.

Ligos požymiai
Atsiradus pykinimui, vėmi-

mui, rėmeniui, skausmui viršu-
tinėje pilvo dalyje, pilvo skaus-
mui nevalgius, naktį, skaudant 

po valgio labai tikėtina, kad li-
gonis serga skrandžio ar dvylika-
pirštės žarnos opalige. Pažymėti-
na, jog opaligei būdingas skaus-
mas pasitaiko tik 50 proc. visų šia 
liga sergančių ligonių. Kai kurie 
jaučia deginantį pilvo skausmą, 
kartais plintantį į krūtinę ir nu-
garą, kiti, kuriems opa atsirado 
dėl priešuždegiminių nesteroi-
dinių vaistų vartojimo, skausmo 
visai nejaučia.

Komplikacijos gali būti  
labai pavojingos

Kai opa pragraužia skrandžio 
ar dvylikapirštės žarnos sienelę, 
atsiranda labai stiprus skausmas 
skrandžio srityje, o opai pragrau-
žus greta esančią kasą – skauda 
nugarą, prasideda kasos uždegi-
mas. Žinotina, kad opa gali pra-
sigraužti iki kepenų ir blužnies.

Tinkamai gydant opaligę ne-
malonūs pojūčiai dažniausiai iš-
nyksta anksčiau negu išgydoma 
liga, todėl nereti atvejai, kai li-
goniai, pasijutę geriau, nutrau-
kia gydymą taip apsunkindami 
ligos eigą.

Ligai paūmėjus (dažniausiai 
tai nutinka pavasarį ir rudenį), 
kai vėl atsiveria opa, jai kraujuo-
jant ar prakiurus ligonis gali mir-
ti, mat liga sparčiai progresuo-
ja. Žinotina, jog atsivėrus opai 
vemiama į kavos tirščius pana-
šiu krauju, jaučiamas bendras  
silpnumas, išmatos būna juodos, 
vystosi mažakraujystė. Opoms 
sugijus susidaro randai ir ati-
tinkamai susiaurėja skrandis ar 
dvylikapirštė žarna. Sergant 
skrandžio opalige vėžys išsivys-
to kur kas dažniau negu sergant 
dvylikapirštės žarnos opalige.

Keli opos gydymo būdai
Medikai opaligę gydo kelių 

rūšių vaistais, dieta, taiko fizio-
terapijos priemones, įvairias gy-
dymo schemas, pataria norma-
lizuoti darbo ir poilsio režimą. 
Esant komplikacijų ligonis gy-
domas ligoninėje ir, kai nepa-
deda konservatyvus gydymas, 
operuojamas. Pavyzdžiui, anti-

biotikais gydytos bakterinės kil-
mės opos visiškai išgydomos ir 
nebeatsinaujina, o gydant tokias 
opas dieta, vaistažolėmis ir kito-
kiais būdais, opa gali sugyti tik 
kuriam laikui (dažniausiai 1,5–2 
m.) ir vėl atsiverti.

Sergančiajam gydytojas ski-
ria dietą įvertinęs opaligę, ben-
drą ligonio sveikatą, amžių, ki-
tas ligas ir individualų organiz-
mo priešiškumą kai kuriems 
maisto produktams (pavyzdžiui, 
pienui).

Patartina nutraukti priešuž-
degiminių vaistų vartojimą, val-
gyti kas 2–3 valandas (per dieną 
– 6 kartus) nedidelėmis porcijo-
mis, neskubant ir gerai sukram-
tant. Valgyti ramioje aplinkoje, 
nepersivalgyti, bet jausti sotumą.

Opaligę įveikti padės  
tinkama mityba

Vengtinų ir rekomenduotinų 
produktų sąrašai tinka sergan-
tiems ir skrandžio, ir dvylika-
pirštės žarnos opalige. Kiekvie-
nu konkrečiu atveju pageidauti-
na pasitarti su gydytoju. Vengti-
nų produktų ypač reikia atsisa-
kyti opaligės paūmėjimo metu. 
Be to, reikėtų pasitarti su gydy-
toju, ar jums apskritai galima ką 
nors valgyti prieš miegą.

Vengtini produktai
Aštrūs prieskoniai (garsty-

čios, krienai ir pan.; ribojami 
krapai ir petražolės), alkoholi-
niai gėrimai (įskaitant ir alų), 
angliarūgštės turintys gėrimai, 
limonadai, stipri arbata, kava, 
kakava; riebūs konditerijos ga-
miniai, šokoladas, įvairūs saldi-
kliai. Taip pat pienas, fermenti-
nis sūris; raugintos, marinuo-
tos, sūdytos daržovės, pupelės, 
žirneliai, pomidorai (kečupas ir 
kiti gaminiai). Vengtinos ir ro-
pės, ridikai, ridikėliai, baltagū-
žiai ir raudongūžiai kopūstai, sa-
lierai, grybai; citrusiniai vaisiai, 
granatai, kriaušės, džiovinti vai-
siai, ananasai, neprinokę vaisiai 
ir uogos, vynuogės, agrastai, ser-
bentai, braškės, avietės. Nepa-

tartina valgyti manų, miežinių, 
kvietinių, perlinių kruopų, taip 
pat kruopų su sėlenomis. Veng-
tina valgyti ką tik iškeptą duoną, 
bandeles, rupią duoną su skal-
dytais grūdais, sėlenomis, sau-
lėgrąžomis. Sergant opalige pa-
kenkti gali ir kepta riebi mėsa, 
žuvis, virtos, rūkytos, džiovin-
tos dešros, smegenys, kepenys, 
širdis, liežuvis bei kita vidaus 
organų mėsa, kremzlėta mėsa, 
paukščių odelė, taukai, riebi 
grietinė, majonezas, riešutai.

Rekomenduotini produktai
Obuoliai, persikai, abrikosai 

(be odelės), spanguolių kisielius, 
kompotas, juodieji serbentai, mė-
lynės, bananai, kiviai. Vartotinos 
ir išvardytų vaisių bei uogų sul-
tys – jos perpus skiedžiamos su 
virintu vandeniu, taip pat van-
duo be angliarūgštės, nestipri ža-
lioji ir juodoji arbata, erškėtuogių 
nuoviras. Rekomenduotina bul-
vių košė su daržovėmis, broko-
liai, Pekino, žiediniai, briuseliniai 
kopūstai, morkos, bulvės, nupli-
kytos svogūnų ir česnakų galvu-
tės, salotos, agurkai (be odelės), 
baklažanai. Tinkamos valgyti gy-
dant skrandžio opaligę daržovių, 
kruopų sriubos, virtos vandenyje 
(gali būti gleivingos ar užbalintos 
nedideliu pieno kiekiu), minkš-
tai virti kiaušiniai, natūralus jo-
gurtas, varškė, varškės sūris, avi-
žų dribsniai, ryžiai, grikiai ir jų 
dribsniai, makaronai. Košės ver-
damos naudojant 1/3 lieso pieno 
arba be pieno, jas galima paska-
ninti aliejumi arba sviestu. Var-
totina vakarykštė balta, juoda be 
sėlenų, saulėgrąžų, grūdų duo-
na, džiūvėsiai, kvietinių miltų 
sausainiai; vištiena ir kalakutie-
na be odelės, triušiena, jautiena 
(tik gerai išvirta, troškinta, o dar 
geriau – malta), menkė, jūros ly-
deka, sterkas, ešerys, lydeka ir ki-
tos liesų rūšių žuvys (jas taip pat 
patariama virti ar troškinti). Taip 
pat sviestas, 12–15 proc. riebumo 
grietinė, alyvuogių aliejus (iki 3 
šaukštų per dieną).

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Skirtingos šalys kitaip 
rūpinasi neįgaliaisiais

„Šiaulių krašto“ redakcijai 
vyro duomenys žinomi, straips-
nyje jis pavadintas Romualdu. 
Jis po avarijos, įvykusios prieš 
20 metų, visiškai nebevaldo kai-
rės rankos. Iki šiol jam buvo nu-
statomas 40 proc. darbingumas, 
šį pavasarį jau 45 proc. Vyras 
svarsto, kad rankos nevaldo kaip 
ir anksčiau, bet, pagal specialis-
tų išvadas, tapo darbingesnis.

Romualdas pasakoja išma-
nantis mechaniką, mūrijimo, 
santechnikos darbus, bet dirbti 
jų viena ranka neišeina. Vyras 
tikina, kad puikiai vairuoja au-
tomobilį, mikroautobusą su au-
tomatine pavarų dėže. Nėra pa-
daręs jokios avarijos. Važinėja ne 
tik po Lietuvą, ne kartą lengvąjį 
automobilį buvo nuvairavęs ir į 
Rusijos Šiaurę pas gimines.

Iki šiol Romualdas dirbo vie-
noje įmonėje vairuotoju – mikro-
autobusu vežiodavo miško dar-
bininkų brigadą, bet, jai išsiskirs-
čius, neteko darbo.

Gavo pasiūlymą dirbti su 
sunkvežimiu, pabandė jį vai-
ruoti – viskas puikiai išeina. Bet 
gydytojų komisija jam uždrau-
dė siekti vairuotojo C kategori-
jos. Vyras svarsto, kodėl žmones 
vežioti jis gali, o krovinių – ne?

Romualdas, supratęs, kad iš 

330 litų niekaip neišgyvens, už-
siregistravo į Darbo biržą.

„Nusiuntė į parduotuvę kro-
viku. Pamatė, kad viena ranka – 
kas priims? Juk aš dėžės nepa-
kelsiu ant lentynos“, – pasako-
jo vyras. Buvo ir kitame pasiū-
lytame darbe – sargu dirbti jo 
taip pat nepriėmė. Vyras teigia, 
priešingai nei jį siunčianti Dar-
bo birža, suprantantis, jog dėl 
savo neįgalumo gali dirbti ne 
bet kokį darbą. 

Romualdas lankėsi Didžiojo-
je Britanijoje pas gimines, kurių 
pilnametė dukra yra neįgali. Šei-
mai suteiktas 4 kambarių namas, 
valstybė sumoka komunalinius 
mokesčius. Kas trejus metus ju-
dėjimo negalią turinčiai mergi-
nai valstybė skiria naują auto-
mobilį. Jis vėliau parduodamas 
aukcione, o neįgaliajam skiria-
mas naujas.

Po kelionės vyras pradėjo 
svarstyti apie emigraciją. Jis iš-
siaiškino, kad, pusę metų lega-
liai pragyvenęs Didžiojoje Bri-
tanijoje, galėtų ten pretenduoti į 
neįgaliojo statusą, susirastų dar-
bą. Negalintis susitaikyti su pati-
riama neteisybe Romualdas tiki, 
jog svetur jam ir šeimai gyven-
ti būtų lengviau, ir, nors ir gai-
la, ketina palikti namus.

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Ritos Žadeikytės 
straipsnyje „Negalia Lietuvoje ir Anglijoje kitokia“ rašoma apie 
40-mečio radviliškiečio įspūdžius, kad jo aplankytoje Didžiojoje 
Britanijoje orus neįgaliojo gyvenimas įmanomas.

Visur pasitinka  
neįveikiami laiptai

Vaikinas, kuris po skau-
džios autoavarijos jau 19 metų 
juda neįgaliojo vežimėliu, iškė-
lė problemas, su kuriomis Klai-
pėdos miesto centre susiduria 
panašaus likimo neįgalieji. Štai, 
pavyzdžiui, panorusį išsigry-
ninti pinigų miesto centre, už-
sukti į vaistinę, optiką neįgalų-
jį pasitinka statūs laiptai. Judan-
čiam vežimėliu neįgaliajam ne-
įmanoma patekti ir į Danės ga-
tvėje esančią Klaipėdos rotušę – 
pas uostamiesčio merą Vytau-
tą Grubliauską ir kitus svarbius 
valdžios atstovus. Nors pro pa-
grindines duris įvažiuoti į vidų 
galima, už kelių metrų pasitinka 
laiptai, vedantys į antrąjį aukštą, 
kuriame ir įsikūrusi miesto va-
dovybė. Rotušėje jau greit bus 
registruojamos ir klaipėdiečių 
santuokos, tad rateliais judan-
tys neįgalieji negalės pamatyti 
artimųjų ceremonijų.

Ne ką geresnė ir viešojo 
transporto situacija. Prie Mu-
zikinio teatro esančioje stotelė-
je K.Stončius bandė savarankiš-
kai patekti į autobusą. Per kelias 
minutes net 7 skirtingų maršru-
tų autobusai sustojo stotelėje, ta-
čiau neįgalųjį dažniausiai išgąs-
dindavo maždaug pusmetrio 

tarpas tarp šaligatvio ir autobu-
so durų. Pasak Karolio, be ap-
linkinių pagalbos patekti į auto-
busą jam neįmanoma, tad, norė-
damas išeiti iš namų, turi rinktis 
taksi paslaugas.

K.Stončius pabrėžė, kad kas-
kart su bėdomis susiduria ir su-
sirgęs. Jis registruotas klinikoje, 
esančioje Nidos gatvėje. Šeimos 
gydytojos kabinetas yra antrame 
aukšte, tad vaikinui eilės laukti 
tenka apačioje. Sulaukus gydy-
toja nusileidžia ir apžiūri jį ko-
ridoriuje ar atskirame kabinete.

Karolis teigė, jog Klaipėdoje 
neįgaliaisiais rūpinasi tik didie-
ji prekybos centrai. Norėdami 
patekti į kultūrinius renginius 
ar reikalingas įstaigas, neįgalie-
ji kasdien susiduria su daugybe 
problemų. Todėl dažnas privers-
tas sėdėti namuose, o jų reikalus 
turi sutvarkyti artimieji.

Pastaruoju metu Karolis in-
tensyviai ieško darbo, tačiau kai 
būsimiesiems darbdaviams tele-
fonu pasako, jog yra neįgalus, vi-
sos viltys gauti darbą sugriūva. 
Ir čia koją pakiša aplinkos ne-
pritaikymas jo poreikiams. Ak-
tyvus vaikinas tikina: „Tik leis-
kite man dirbti – ir aš daug ką 
atliksiu.“

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Pauliaus Matule-
vičiaus straipsnyje „Eksperimentas: Klaipėda – negailestinga 
neįgaliesiems“ rašoma apie uostamiestyje atliktą eksperimen-
tą, kuriame dalyvavo 23 metų pasaulio fitneso (kūno rengy-
bos) prizininkas klaipėdietis Karolis Stončius.nulėmė Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2011 m. 
liepos 22 d. priimtas sprendimas, 
kad socialinės apsaugos ir darbo 
bei sveikatos apsaugos ministrų 
įsakymu patvirtinto Specialiųjų  
nuolatinės slaugos, nuolatinės 
priežiūros (pagalbos), lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos ir transporto išlaidų 
kompensacijos poreikių nusta-
tymo tvarkos aprašo 16 punk-
tas iš dalies – ta apimtimi, ku-
ria nustatyta, jog asmeniui gali 
būti nustatomas tik vienas spe-
cialusis poreikis tiek, kiek tai su-
siję su konkrečiais – arba trans-
porto išlaidų kompensacijos, 
arba lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacijos – spe-
cialiaisiais poreikiais, priešta-
rauja Konstitucijoje įtvirtintam 
konstituciniam teisinės valsty-
bės principui ir teisės aktų hi-
erarchijos principui. Tvarkos 
aprašo 16 punktas pakeistas at-
sisakant nuostatos, kad asme-
niui gali būti nustatomas tik vie-
nas specialusis poreikis ir nu-
matyta, kad, specialiuosius po-
reikius vertinant pakartotinai, 
anksčiau priimtas sprendimas 
dėl asmens specialiųjų poreikių 
netenka galios. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Lygių galimy-
bių skyriaus vedėja Eglė Čapli-
kienė patvirtino, kad neįgalie-
ji, kuriems buvo nustatytas spe-
cialusis transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikis, bet dėl mi-
nistrų priimto teisės akto nu-
trauktas jos mokėjimas, atstaty-
ta teisė gauti šią išmoką. Prašy-
mą ją mokėti (ar pratęsti mokė-
jimą) neįgalieji turi pateikti šią 
kompensaciją mokėjusiai įstai-
gai. Į „Sodros“ teritorinius sky-
rius turi kreiptis valstybines so-
cialinio draudimo, nukentėjusių 
asmenų ar mokslininkų valstybi-
nes pensijas gaunantys neįgalie-
ji, o į savivaldybių Socialinės pa-
ramos skyrių – visi kiti pensijas 
iš jos gaunantieji. 

Transporto išlaidų kom-
pensacijos mokėjimas pratęsia-
mas tik tiems neįgaliesiems, ku-
riems nėra pasibaigęs šio speci-
aliojo poreikio galiojimo termi-
nas. Svarbu žinoti, kad transpor-
to išlaidų kompensacijos mokė-
jimas gali būti pratęstas tik nuo 
2012 m. sausio 1 d., o už laiko-
tarpį, kai galiojo ankstesnis tei-
sės aktas, kuriuo 32,50 Lt mokė-
jimas buvo nutrauktas, neišmo-
kėta išlaidų kompensacija ne-
grąžinama. 

E.Čaplikienė pabrėžia, kad 
neįgalieji, kuriems šiuo laikotar-
piu baigėsi specialiojo transpor-

to išlaidų kompensacijos porei-
kio terminas, ir tie, kurie atitiko 
kriterijus šiam poreikiui nustaty-
ti, bet jis nebuvo nustatytas dėl 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
ar slaugos poreikio nustatymo, 
turi iš naujo kreiptis į savo šei-
mos gydytoją. Jeigu neįgalusis 
atitiks specialiesiems poreikiams 
būtinus kriterijus, gydytojas pa-
rengs reikiamus dokumentus 
ir nusiųs jį į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) teritorinį skyrių. Beje, 
siuntimą į NDNT medikas turi 
išrašyti ir tuomet, jeigu pats pa-
cientas to reikalauja, nors ir nea-
titinka minėtų kriterijų (tai nuro-
doma siuntimo dokumentuose). 
Svarbu įsidėmėti, kad nuo 2010 
m. liepos 1 d. specialiuosius po-
reikius visiems – tiek darbingo, 
tiek pensinio amžiaus žmonėms, 
nustato tik NDNT. Sprendimas 
dėl specialiųjų poreikių priima-
mas atsižvelgiant į gydytojo nu-
statytą diagnozę ir į tai, kad, tai-
kant gydymą ir (ar) reabilitaci-
jos priemones, išlieka organiz-
mo funkcijų sutrikimų

Asmenims pateikus specia-
lųjį transporto išlaidų kompen-
sacijos poreikį patvirtinančią pa-
žymą, transporto išlaidų kom-
pensacija bus mokama kartu su 
kitomis tikslinėmis kompensa-
cijomis.  

Aldona MILIEŠKIENĖ

Grąžintas transporto išlaidų 
kompensacijos mokėjimas
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laikė langetės – taip bandyta tie-
sinti galūnes.

Nelengvas šeimos gyvenimas 
gerokai pasikeitė po to, kai apie 
jų nelaimę sužinojo Švedijos or-
ganizacija „Pagalba Lietuvai. Ti-
kėjimas. Viltis. Meilė“. Danguo-
lė pasakoja, kad jų namuose ap-
silankė organizacijos Lietuvo-
je atstovas Tadas Girčius, vė-
liau ir pati organizacijos vadovė 
Kerstin Lindkvist. Vienos Šve-
dijos mokyklos mokiniai ir au-
klėtojai tąkart Martynui būtinai  
rankų operacijai suaukojo apie 50 
tūkst. litų. Rankas bent kiek pa-
vyko atitiesinti.

Vaikščioti berniukas pradė-
jo tik sulaukęs 6-erių ir iškentęs 
skausmingas operacijas. Taip ne-
galėdamas nieko padaryti ran-
komis jis baigė 10 klasių, išmo-
ko kojomis naudotis kompiute-
riu. Ėmęs naršyti internete atra-
do savo tikrąją svajonę – bioni-
nę ranką: ypatingą protezą, lei-
džiantį atlikti net smulkiausius 
ir kruopštumo reikalaujančius 
darbus.

Svajoja būti  
savarankiškas

Martynas pasakoja internetu 
susirašinėjęs su vienu Austrijoje 
gyvenančiu vyru, kuriam ampu-
tuotos abi rankos. Jis turi bioninę 
ranką ir papasakojo, jog tokį pro-
tezą galima pritvirtinti tik Vieno-
je esančioje Austrijos universite-
tinėje klinikoje. Be Martyną glo-
bojančio fondo pagalbos neapsi-

eita ir šįkart – T.Girčius į minėtą 
kliniką išsiuntė vaikino ligos is-
toriją, nuotraukas ir prašymą jam 
padėti. Gavę atsakymą, jog yra 
laukiami Vienos medikų, Giru-
liai išsiruošė į kelionę.

Pasak D.Girulienės, sūnų 
apie 3 valandas apžiūrinėję spe-
cialistai pranešė svarbiausią žinią 
– tokį protezą Martynui būtų ga-
lima pritvirtinti, mat kartais ran-
kos nervai per silpni ar jų neran-
dama ir padėti neįgaliajam nebe-
galima. Atlikę papildomus tyri-
mus po kelių savaičių jie atsiun-
tė ir vadinamąją garantiją – užtik- 
rinimą, jog, turėdamas šį pro-
tezą, vaikinas galės savimi pa-
sirūpinti, savarankiškai apsitar-
nauti. Vienintelė ir labai svar-
bi užduotis – surinkti pakanka-
mai pinigų. Danguolė pasakoja, 
jog Austrijoje sužinojo protezo 
kainą – 50 tūkst. eurų (apie 173 
tūkst. litų). Deja, jokių nuolaidų 
protezui austrai negali padary-
ti, bet žadėjo pigiau atlikti vai-
kinui būtinas operacijas, kurių 
laukia ne viena. Nuspręsta, jog 
protezas Martynui bus tvirtina-
mas prie dešinės rankos – ji tvir-
tesnė. Šiuo metu šeima bendrau-
ja su medikais ir tariasi dėl gali-
mybės atvykti ir mokėjimo dali-
mis. Kol kas svarbiausias užda-
vinys – pinigų rinkimas.

Renka pinigus svajonei  
ir būtinybei

Paklausta, ar sulaukia aplin-
kinių palaikymo, moteris tikina 
nuolat nustembanti, kiek gerų 
žmonių yra aplink. Ji pasako-

ja, jog nepažįstamieji skambi-
na, norėdami padrąsinti, auko-
ja pinigų. Neseniai lėšų rinkimo 
akciją organizavo mokykla, ku-
rioje mokėsi Martynas. Vilkyš-
kių vidurinės mokyklos moki-
niai ir mokytojai suaukojo per 
2 tūkst. litų. Nors iki reikalin-
gos sumos dar gerokai trūksta, 
Danguolės teigimu, toks palai-
kymas drąsina.

Atrodytų, šeima visais įma-
nomais būdais bando kuo grei-
čiau surinkti reikalingą pinigų 
sumą. Jie pardavė visą galvijų 
bandą, bėdoje Martyno nepalie-
ka ir švedų fondas. Pasak Dan-
guolės, apie pusę sumos visiems 
kartu jau pavyko surinkti.

Veiksmų ėmėsi ir pats Mar-
tynas – jis įkūrė paramos fon-
dą www.martynofondas.lt. Pa-
sak vaikino, jo labiausiai reikė-
jo tam, kad būtų galima gauti 2 
proc. gyventojų pajamų mokes-
čio paramą.

Paklaustas, ką pirmiausia da-
rytų turėdamas bioninę ranką, 
Martynas pasakoja svajojantis 
būti nepriklausomas nuo tėvų 
ir aplinkinių. Pasak vyresnio-
sios vaikino sesers Vaidos Giru-
lytės, anksčiau jiedvi su seserimi 
padėdavusios broliui, o joms iš-
keliavus iš namų visi rūpesčiai 
gulė ant motinos pečių. Dar vai-
kinas svajoja gauti vairuotojo pa-
žymėjimą, mat automobiliai – jo 
hobis ir domėjimosi sritis. Pasak 
Martyno, svarbiausia – jaustis ir 
būti naudingam, o tam jam labai 
reikia valdyti bent vieną ranką.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Jaunuolio svajonė – turėti rankas
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Tesvajoja, kad nebūtų blogiau

Neįgalieji pasaulyje

Atsidūrę stebuklingoje vietoje, kur traukia piligrimai iš 
viso pasaulio tikėdami, kad juos paliks ligos, negandos, 
kiekvienas prašome skirtingų dalykų. Vieniems trūksta pi-
nigų ir laiko, kurį galėtų praleisti su artimaisiais, kitiems – 
sveikatos, laimės, sėkmės. O treti nori, kad viskas būtų 
taip, kaip yra. Ir nebūtinai jie yra laimingiausi iš stebuklų 
laukiančiųjų būrio.

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Atrastas gerumo 
genas

Mokslininkai teigia, kad gerano-
riškumas arba jo trūkumas iš dalies 
priklauso nuo to, ar smegenys turi 
tam tikros rūšies receptorius švelnu-
mo, prisirišimo hormonams. Buvo at-
liktas tyrimas, kurio metu kelių šimtų 
žmonių teirautasi apie jų pasaulėžiū-
rą: ar šie pasaulį laiko praturtinančia, 
ar pavojinga vieta, ir to, ar kiti žmo-
nės iš esmės jiems atrodo geri, ar blo-
gi. Mokslininkai taip pat ištyrė apklau-
sos dalyvių DNR. Jie atskleidė, kad da-
lis žmonių, kurių pasaulėžiūra buvo 
negatyvaus pobūdžio, buvo gerano-
riški, dosnūs, bet jie turėjo „gerus“ re-
ceptorių genus. Šie genai „leidžia per-
žengti įsitikinimą, kad pasaulis – pavo-
jinga ir atšiauri vieta, ir, nepaisant šių 
baimių, padėti kitiems žmonėms“, – 
kalbėjo vienas iš tyrėjų. 

Sprendimus lemia 
gyvenimo trukmė

Lemtingi gyvenimo sprendimai, 
kaip antai santuoka, skyrybos, vaikų 
gimdymas ar studijos universitete, 
gali būti paveikti nesąmoningo žmo-
nių įsivaizdavimo, kiek ilgai jie gyvens, 
rodo Kanadoje atliktas tyrimas. Vienas 
iš tyrėjų dr. Danielius Krupas teigia, jog 
žmonės, labiau tikintys, kad gyvens il-
gai, yra linkę daugiau laiko investuo-
ti į savo išsilavinimą. Tie, kurie mano, 
kad jų gyvenimo trukmė nebus ilga, 
paprastai apsisprendžia anksčiau su-
situokti, anksčiau susilaukti vaikų arba 
dažniau nutaria likti su esamu partne-
riu nei skirtis. Sunku pasakyti, ar žmo-
gus gyvens ilgai, tačiau yra daug neįsi-
sąmonintų gyvenimo trukmės užuo-
minų, pasakančių žmogaus lūkesčius. 
Žmogaus gyvenimo lūkesčius pavei-
kia tokie dalykai: sveikata, rizikingas 
darbas, senelių gyvenimo trukmė, šei-
mos ligų istorijos.

Alga išmokėta 
viščiukais

Uzbekistane, Bucharos srityje, 
mokytojams ir medicinos darbuoto-
jams dalis darbo užmokesčio buvo 
išmokėta viščiukais, atvežtais iš Ser-
bijos. Biudžetininkams buvo paskirs-
tyta 20 tūkst. viščiukų, dar 40 tūkst. 
jie gaus artimiausiais mėnesiais. Pa-
sak vieno pedagogo, viščiukai dali-
jami prievarta. „Mus privertė paimti 
po dešimt viščiukų, – sakė mokyto-
jas. – Vienas viščiukas iš Serbijos įkai-
notas po 5,5 tūkst. sumų (maždaug 
7,8 Lt), vietiniai viščiukai pigesni. At-
sisakyti paukščių negalima, mes pri-
valome juos paimti.“ Valdininkai tei-
gia, kad viščiukų dalijimo kampanija 
vyksta savanoriškai. Tokiomis progra-
momis Uzbekistano valdžia mėgina 
sumažinti biudžeto išlaidas grynųjų 
pinigų stygiaus sąlygomis.

Robotas mergina

Osakos (Japonija) universitete 
mokslininkų grupė, vadovaujama Hi-
rošio Išiguro, sukūrė robotą, kuris at-
rodo kaip tikra moteris – gali šypso-
tis, raukyti antakius, judinti lūpas, nu-
taisyti mįslingą veido išraišką. Jis gali 
ir kalbėti bei dainuoti, kopijuoti žmo-
nių balsus. Robotas užprogramuotas 
taip, kad sugeba atkartoti 65 elgesio 
tipus. Profesorius jau sukūrė kelis ro-
botus žmones, tarp jų ir savo „antrinin-

ką“. Mokslininko nuomone, išauš to-
kia diena, kai žmonės negalės iš kar-
to atskirti roboto nuo tikro žmogaus. 
Ir kartu nuogąstauja: „Mes kuriame ro-
botus, tačiau nežinome, kaip žmonės 
juos naudos. Siūlome, bet nežinome, 
kaip jie bus pritaikyti.“

Neįgaliųjų grožio 
konkursas 

Vengrijoje surengtas pirmasis ra-
teliuose sėdinčių moterų grožio kon-
kursas.  Konkurso dalyvės nedemons-
travo savo kūno su maudymosi kos-
tiumėlais, neturėjo atlikti sudėtingų 
užduočių. Tačiau ilgai repetavo, kad 
galėtų dailiai judėti pagal muziką, o 
jas aprengė garsiausias Vengrijos di-
zaineris Kati Zobas. Konkurso nugalė-
toja tapo 26 m. Katalina Estera Varga. 
Kosmetikos pardavėja dirbanti mergi-
na neįgaliojo vežimėlyje jau ketverius 
metus. Ji nurungė aštuonias finalinin-
kes, atrinktas iš daugiau nei 50 dalyvių. 
Dauguma grožio konkursų nugalėto-
jų linki pasauliui taikos, tačiau žavio-
sios vengrės svajonė kur kas reales-
nė – pagerinti savo šalies neįgaliųjų 
sąlygas. „Vengrijoje neįgaliajam sun-
ku nusigauti iki daugelio pastatų, tu-
aletai prastai įrengti, o viešbučių, pri-
taikytų neįgaliesiems, vos keli. Viliuo-
si, kad situacija pasikeis“, – po konkur-
so kalbėjo Katalina.

Parduotas 
mažiausias miestelis

Aukcione parduotas, ko gero, 
mažiausias JAV miestelis. „Vajomingo 
valstijoje esantį Bufordą už 900 tūkst. 
dolerių įsigijo vienas vietnamietis“, – 
sakė paskutinis miestelio gyventojas ir 
čia esančių pastatų savininkas Donas 
Semonsas. Iš viso miesteliu domėjo-
si 25 interesantai. Aukcioną laimėju-
siam vietnamiečiui atiteks penki pas-
tatai – nedidelis namas, sena moky-
kla, degalinė su  parduotuve, įrankių 
pašiūrė ir garažas. D.Semonso duo-
menimis, naujasis Bufordo šeiminin-
kas yra iš Hošimino. Jis prieš pirkda-
mas pats apžiūrėjo vietovę. „Aš esu 
laimingas ir kartu nusiminęs“, – sakė 
pardavėjas. Bufordo klestėjimo laiko-
tarpiu, kai miestelyje dar stodavo trau-
kiniai, jame gyveno 2 tūkst. žmonių. 
D.Semonsas čia su šeima atsikraustė 
1980-aisiais.

Vestuvės Šiaurės 
ašigalyje 

Žymus Norvegijos tyrinėtojas 
Biorgas Ouslandas ir jo sužadėtinė 
Helgė tapo pirmąja pora, susituoku-
sia Šiaurės ašigalyje. Pora, liuteronų 
kunigas ir dar 30 svečių iš pradžių at-
skrido į rusų Borneo ledo bazę, vėliau 
sraigtasparniu buvo nugabenti į Šiau-
rės ašigalį. Vestuvių ceremonija buvo 
surengta pagal visas tradicijas – žva-
kių šviesa, pasipuošusi pamergė ir pa-
brolys, nuotaka su balta šilkine sukne-
le. Ceremonijos pabaigoje – šampa-
nas ir saliutai.

 

Kryžiažodis „Šarka“
Vertikaliai: 1. A.Puškino poemos 

„Jevgenijus Oneginas“ herojus 2. Au-
gumas, dydis 3. JAV valstija 4. Norve-
gijos sostinė 5. Dailės kūrinys, sukur-
tas ant lubų ar sienų 6. Bjaurus, lietin-
gas oras 9. Mėnesinis V.Kudirkos reda-
guotas laikraštis, leistas 1889–1905 m. 
14. Kas naktimis dirba, ilgai neina mie-
goti 15. Dirva, kur nupjauti javai 16. Di-
delis paukštis 18. Paukščių namelis 
22. Čigonų stovykla 23. Vargstantis, ne-
laimingas žmogus 25. Lemtis 28. Žmo-
gus, dirbantis po vandeniu 29.  Varnų 
šeimos paukštis 31. Avių jauniklis, ėriu-
kas 33. Maldos žodis.

Horizontaliai: 7. Europos valsty-
bė 8. Režisierius ... Koršunovas 10. La-
bai geras, patyręs lakūnas 11. Tam tik- 
ras laiko tarpas 12. Moters vardas 
13. Velso princesė ... 17. Austrijos sosti-
nė 19. Stambus vištinių būrio paukštis 
20. Jaunosios globėja vestuvėse 21. Vo-
kietijos upė 24. Kablys laivui tvirtinti prie 
dugno 26. Priverstinis baudžiauninko 
darbas dvare savo padargais 27. Sun-
kiausias metalas 30. Balerina ... Špo-
kaitė 32. Keturakio komedija „... pirtyje“ 
33. Etiopijos sostinė ... Abeba 34. Plėšrus 
paukštis trumpu lenktu snapu ir aštriais 
nagais 35. Aštuonių atlikėjų ansamblis.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Pupos“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Paskola 2. Somalis 3. Akis 4. Grok 5. Rimas 6. Vladivostokas 8. Ieško 

13. Povas 14. Kirai 15. Tamsa 17. Tigro 18. Lajus 19. Ėrena 22. Arena 23. Skrosti 24. Ka-
ratas 25. Ikona 28. Alga 29. Sala.

Horizontaliai: 1. Pupos 5. Rokas 7. Marti 9. Kilpa 10. Amas 11. Košė 12. Ledai  
13. Paskata 16. Stalonė 20. Kriminologija 21. Smaigas 24. Korsika 26. Krona 27. Neva 
29. Stop 30. Otava 31. Angis 32. Talka 33. Ietis.

Kitoks mažasis princas 
Tomas

Liza Fleming iš Esterno mies-
to Didžiojoje Britanijoje – 37-erių 
metų moteris, dviejų vaikų moti-
na. Jos pirmagimis Tomas gimė 
neišnešiotas ir niekas iš medikų 
netikėjo, jog išgyvens. Visą laiką 
gerai besivysčiusį nėštumą su-
trikdė Lizos infekcija. Baisus me-
ningokokas žaibiškai plito mo-
ters organizme ir pasiekė placen-
tą. Liza šypteli, jog Tomas jau-
tęs pavojų, todėl ir gimęs anks-
čiau laiko. Deja, infekcijos pada-
rinių išvengti nepavyko – berniu-
kas gimė aklas, jam diagnozuo-
tas cerebrinis paralyžius, lėtinė 
plaučių liga, jį kamuoja epilep-
sijos priepuoliai ir daug kitų su-
trikimų. Po skubios cezario pjū-
vio operacijos pati vos išgyvenu-
si moteris prisimena prieš 7-erius 
metus regėtą vaizdą – mažytį, į 
gumuliuką suvystytą sūnų, ap-
raizgytą įvairiais vamzdeliais.

Nepaisant visų Tomo sveika-
tos sutrikimų, Lizos ir Gario šei-
ma džiaugiasi sūnumi ir vadina 
jį mažuoju princu. Pasak Tomo 
močiutės Patos Bel, sunkiausia 
vaikaičiu rūpintis išvežus jį iš 
namų. Kitoks vaikas atkreipia 
aplinkinių dėmesį, nepavyksta 
išvengti ir piktų replikų, esą „to-
kius kaip jis“ reikėtų palikti na-
muose. Gatvėje sutiktus žmones 
erzina ir keisti Tomo skleidžiami 
garsai, kurie, pasak Lizos, ir yra 
vienintelis Tomui prieinamas bū-
das bendrauti su aplinka.

Bijojo keliauti
Gavę Lurdo ligonių globos 

fondo kvietimą dalyvauti pili-
griminėje kelionėje ir aplankyti 
Lurdo šventovę, Tomo tėvai iš-
sigando ir abejojo, ar tai įmano-
ma. Iki tol jie nebuvo keliavę su 
sūnumi taip toli ir nežinojo, ar 
pajėgs tinkamai juo pasirūpin-
ti. Dabar moteris džiaugiasi tam 
pasiryžusi ir tikina, jog ši išvyka 
pakeitė visos šeimos gyvenimą. 
Tomui tai buvo geriausia gyve-
nimo savaitė – jis buvo globo-
jamas vietinių jaunuolių sava-
norių, kurie nuoširdžiai juo rū-
pinosi, pavežiojo po apylinkes, 
žaidė su juo. Liza pasakoja Lur-
do šventovėje prašiusi tik vieno 
– kad sūnaus sveikata neblogė-
tų ir liktų tokia, kokia yra. Pasak 
jos, šeima laiminga, jei Tomo ne-

kamuoja infekcijos, ir nieko dau-
giau jiems nereikia.

Keliauti pasiryžusi moteris 
prisipažįsta atradusi pamirštą 
jausmą, kai gali pasitikėti žmo-
nėmis, prižiūrinčiais sūnų, ir at-
sipalaiduoti – pasivaikščioti po 
parduotuves, pasigrožėti svečia 
šalimi. Pasak moters, išvyka tar-
si „reabilitavo“ jos požiūrį į ap-
linkinius ir parodė, kad ne visi 
žmonės yra vienodi – yra gerų 
žmonių, kurių nestebina ir ne-
gąsdina sūnaus negalia, kurie 
nori jam padėti ir jį pralinksmin-
ti. Moteris tikra, kad jei tik To-
mas galėtų kalbėti, jis pirmiau-
sia padėkotų visiems juo besi-
rūpinusiems savanoriams, ku-
rie praskaidrino jo nelengvą kas-
dienybę.

Parengė

Viktorija NORKAITĖ

Lurdą aplanko daug neįgalių vaikų. 
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„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

o

Prie kūrybos 
šaltinio Novelė

Laiškai iš Amerikos

Ateidavo jie retai: kartą ar du 
per metus. Tokiuose dryžuotais 
pakraštėliais vokuose su įman-
triu užrašu „PAR AVIA“. Ir su 
tom trim paslaptingom raidėm 
USA, kurios bylojo apie nepa-
žįstamą ir mums nepasiekia-
mą kraštą. Laiškai iš svajonių 
pasaulio.

Prasidėdavo jie kaskart tuo 
pačiu sakiniu: „Gyvenu aš lais-
voj ir nepriklausomoj šaly...“ 
Taip mano dėdė Juozas rašė 
mums iš Amerikos, į kurią jis 
kartu su broliu Kazimieru išvy-
ko, būdamas jaunas. Nuo to lai-
ko prabėgo pusė amžiaus. Juo-
zas sunkiai dirbo, kad įsikurtų 
ir išlaikytų šeimą. Vedė jis ame-
rikietę, augino su ja vaikus ir rū-
pinosi jaunesniuoju broliu, ku-
riam Amerika netapo svajonių 
išsipildymo šalimi. Švelnaus 
būdo, poetiškos sielos Kaziu-
kas neprisitaikė prie tenykščio 
gyvenimo. Susirgo nostalgija – 
Tėvynės ilgesio liga ir atsidavė 
vyresniojo brolio globai.

Juozas, nors ir nesiliauda-
mas laiškuose savo naująja tė-

 Laiškelį „Bičiulystei“ at-
siuntusi Lina Cvirkienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš literatūrinės 
popietės.  

Iš karto po didžiųjų pava-
sario švenčių Marijampolės sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugija 
savo narius pakvietė į popietę 
„Poezijos ir dainos pavasaris“. 
Į renginį susirinko neįgalūs, ta-
čiau gyvenimo džiaugsmo ne-
praradę žmonės. Visi atėjusieji 
buvo pasveikinti su praėjusio-
mis Šv. Velykomis, Atvelykiu. 
Prisiminti ir anapilin iškeliavę 
draugijos nariai.

Literatūrinės popietės siela 

vyne didžiuotis, kartą anks-
tyvą pavasarį laiško pabaigo-
je paprašė:

– Atsiųsk, brolau, agurkų 
sėklų. Čia, Amerikoje, agurkai 
neskanūs.

Mano tėvas nusistebėjo:
– Matai, giriasi, kad gyvena 

laisvoj ir nepriklausomoj šaly, 
o, pasirodo, kad net agurkai ten 
jam neskanūs.

Bet brolio prašymą išpil-
dė. Kruopščiai atrinko pačias 
gražiausias sėklas ir, sudėjęs į 
voką, kartu su laišku išsiuntė 
Amerikon. Matyt, suprato, kad 
Juozui reikėjo ne tik lietuviškų 
agurkų. Ilgėjosi jis savo krašto, 
kur ir „saulelė daug šviesesnė, 
ir gimtinė daug gražesnė“. Deja, 
į ją sugrįžti mano dėdėms nebu-
vo lemta.

O tėvas vakarais, prikišęs 
ausį prie baterinio radijo imtu-
vo „Rodina“, gaudė kiekvieną 
„Amerikos balso“ iš Vašingto-
no žodį. Rusų trukdžiai kliudė 
eterio bangomis atsklisti užjūrio 
informacijai. Vieną kitą sakinį 
vis dėlto pavykdavo išgirsti. O 
svarbiausia – pažadą ateiti ir iš-
vaduoti mus iš rusų okupacijos. 
Jei būdavo pavasaris – žadėda-
vo rudenį. Jei ruduo – sakyda-
vo, kad tai įvyks, kai gegutė už-
kukuos. Šmaikštūs kaimo žmo-
nės net „trumputę“ ta tema su-
dėjo: „Ateis pavasarėlis – gegu-
tė užkukuos...“

Išvaduotojų taip ir nesulau-
kėme. Tik po poros dešimtme-
čių pasirodė pirmieji svečiai iš 
užjūrio. Atvyko ir mano tėvų 
jaunystės draugas, praeityje kai-
mo gale gyvenusio batsiuvio sū-
nus, o dabar Amerikos profsą-
jungų veikėjas. Magėjo jam pa-
matyti savo jaunų dienų meilę 
– mano tetą. Neleido anuomet 
giminės jai, kaimo gražuolei, te-
kėti už beturčio vaikino. Patrau-
kė šis už jūrų marių laimės ieš-
koti. Nespėjus jam Atlantą per-
plaukti, išleido tėvai jo išrinktą-
ją už turtingo jaunikio.

Susitiko mylimieji tik pu-
sei amžiaus praėjus. „Jauno-
sios“ vaikai suruošė vaišes. Sė-
dėjo greta vienas kito du žila-
galviai ir pasakojo vienas kitam 
apie savo gyvenimus. Buvau pa-
prašyta parodyti atvykėliui Vil-
nių. Lydėdama jį pajutau, koks 
svetimas ir nesuprantamas jam 
mūsų sovietinis gyvenimas.

– Kokį automobilį tu vairuo-
ji? – pasidomėjo svečias.

Negi galėjau prisipažinti, 
kad jau dešimt metų laukiu pa-
skyros mašinai.

– Aš tai dar visą Ameriką au-
tomobiliu išvažinėju, – pasigy-
rė svečias.

O kai važiuojant troleibusu 
per Neries tiltą, parodžiau jam 
penkiaaukštį daugiabutį, kuria-
me buvau ką tik įsikūrusi, pasi-
teiravo:

– Ar tas bildingas visas tavo?
– Ne, ne visas, – atsakiau.
– Aš tai turiu namą, kuria-

me dvylika kambarių, – vėl pa-
sigyrė svečias.

Neišdrįsau jo paklausti, ką 
jis, aštuoniasdešimtmetis, su 
žmona veikia tuose dvylikoje 
kambarių. Dar tebesvaigau iš 
džiaugsmo, vos gavusi du mūsų 
keturių asmenų šeimai.

– Mes gyvenam laisvoj ir ne-
priklausomoj šaly, – lyg atspė-
jęs mano mintis paaiškino sve-
čias ir toliau dėstė man tos ša-
lies pranašumus.

O aš bandžiau įsivaizduo-
ti, kaip atrodė tas žilas, stotin-
gas žmogus prieš daugiau kaip 
pusę amžiaus. Kai buvo dar ne-
turtingas vaikinas, batsiuvio sū-
nus iš galukaimės ir troško ves-
ti gražiausią kaimo mergaitę il-
gom šviesiom kasom. „Miražas, 
– toptelėjo man. – Tik jaunystės 
miražas jį čia vėl galėjo atvesti.“

Daugiau šio žmogaus nie-
kada nebeišvydau. Ir laiškų iš 
Amerikos niekas nebeatsiunčia. 
Nebėra kam jų laukti.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

tapo eilėraščius rašantys drau-
gijos nariai. O jų organizacijoje 
yra gana nemažai. Šį kartą savo 
eiles skaitė Zita Antanavičienė, 
Irena Juškienė, Natalija Kučiaus-
kienė, Aldona Vaišnorienė, Lina 
Cvirkienė, Renė Bisikirskienė,  
Birutė Papečkienė. Pastaroji yra 
išleidusi ne vieną poezijos rin-
kinį. Gražiausias dainas susirin-
kusiesiems skyrė draugijos an-
samblis „Gija“, vadovaujamas 
Danės Jančienės. 

Visiems didelį įspūdį paliko 
popietėje apsilankiusi garsi me-
nininkė, dainininkė, solistė Skai-
dra Jančaitė, kurios balsas skam-

ba didžiausiose pasaulio sceno-
se. Ji intensyviai koncertuoja 
Lietuvoje ir užsienyje – dalyvau-
ja avangardinės ir eksperimen-
tinės muzikos renginiuose, kla-
sikinės ir šiuolaikinės muzikos 
koncertuose, festivaliuose. Solis-
tė dainuoja su Lietuvos kameri-
nės muzikos kolektyvais. Daini-
ninkės repertuare – Renesanso, 
baroko, klasikinės, romantinės ir 
šiuolaikinės muzikos opusai, sa-
kralinė muzika, dainos, rusų ro-
mansai ir lietuvių liaudies mu-
zika. S.Jančaitė skyrė keletą kū-
rinių ir mums. Jos kerintis bal-
sas užbūrė visus.

Poezijos ir dainos pavasaris     

Pavasario puokštė.                                                                      Olios Maciulevičiūtės nuotr.

Mūsų žemė
Tu paklauski,
Kaip aš degu,
O gal rusenu?
Nežinau...
Vis labiau mažėja
Jėgų,
Tik kančios – vis 
 daugiau
Ir daugiau.

Tu išgirsk, kaip plaka
Širdis...
Ji sužvarbus ir nori
Ugnies,
Nors ir laukia
 niūrioji
Lemtis,
Bet tegul ji manęs
Nepalies.

Tu pakelk į erdvę
Akis – 
Ten ramybės ir meilės
Sala.
Amžinybės geroji 
 Viltis,
Teapsups palaimos 
Skara.

Žibutė
Žaltvyksle, ugnele
Mėlyna,
Dar taip slapčia
Po lapais švytinti,
Virpulių miglos
Sujaudinta
Viena,
Minu aš miško
 patalus,
Nukritęs
Susidėvėjęs rūbas,
Medžių ir žolės...
Gležna
Dabar jaučiuosi,
Širdimi ir kūnu.
Tik pažiūrėkit!
Tarp sausų lapų
Staigmena!
Jau kviečia
Nuostabus trapumas
Tos vienintelės
Pamiškių gėlelės
Artuma.

Jūratė KESILYTĖ
Zarasai

***
Širdį gniaužo pavasario rankos.
Tai pabūklais padangėmis trankos,
Graibo medžių drėkstantį liemenį.
Žibina žalią ugnelę kasdieną.

Klimpstu į palaimą trinytę,
Į pavasario laimę mažytę.
Tą akimirką, baltą kaip sodai –
Kada tu manyje pasirodai.

Kasos krūmų seniai nešukuotos,
Paukščių kojom linksmai iššokuotos.
Griebiasi žaluma spalvą pakeisti –
Juk pavasaris peržengė slenkstį.

Skuba nešinas salve bundančio ryto,
Į kurį jau žiema nusirito.
Ir kuris su žaibais išgaruos,
Kaip kad metai po metų audros.

Gniaužyk, pavasari, kol dar jaučiu
Tavo didybę ant savo pečių,
Kol dar ariu minčių klodus painius,
Kol dar galiu išpaišyt arimus.

***
Švelni mintis, kaip pelkių žaluma.
Lelijos virvėm taisos džiaustyt žiedus.
Danguj vis švilpauja lengva našta –
Giesmė paukštelių iš kelio ilgo.
Pavasario lopšinę vėjas supa.
Jau žemė ėmė keisti pilką rūbą.
Sijoną margą sau matuoja,
Ir rišasi skara žiedeliais plukių,
Žibutėm pakraščiai. Tuoj tuoj
Ir pakalnutės žiedus 
Miškų pakrantėse baltai paskleis.
Graži šalis – ji Lietuva vadinas,
Dėl mūsų bunda ir dabinas,
Baltuos tuoj sodai – žilos močios.
Gyslotos rankos pilnos pumpurų.
Ir tos sukruto užsidėt prijuostes –
Skraidys atklydę viršuje gandrai.
Atbuskime drauge iš dvasios miego,
Jei nesvajosi – negausi niekad nieko.
Kraičio skrynia tik įpusėjo –
Kandims dugne pakaks tamsos.
Nukėlę dangtį riškimės rytojų,
Tegul jo raštuose saulutė švies.

Zita STAGNIŪNIENĖ
Kalvarija
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