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Donorystė – gyvybės kelias

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Pasaulyje 
geriau nei 
Lietuvoje 

žinoma golbolo 
rinktinė

Paklausti apie golbolą, 
ko gero, atsakytume, jog 
tai  – aklųjų sporto šaka. 
Apie patį žaidimą prisi-
mintume, jog jam reika-
lingas kamuolys, specialūs 
akiniai – raisčiai, uždeda-
mi žaidėjams ant akių. Vos 
ne vos apie šią neprofesi-
onalią sporto šaką girdėję 
labai nustebtume, kad tu-
rime stiprią ir tarp pasau-
lio golbolo žaidėjų gerai 
žinomą rinktinę, jau pa-
siekusią aukštų rezultatų 
ir besiruošiančią Londo-
no parolimpinėms žaidy-
nėms.

Nors ypatingų sąlygų žaisti golbolą nereikia, Lietuvoje jis nepopuliarus.   
Egidijaus Skipario nuotr.

Birštoniškio Aldono Jokymo krūtinėje jau daugiau kaip 
dveji metai plaka donoro širdis.            Egidijaus Skipario nuotr.

Savarankiškumo, bendravimo 
ir savęs pažinimo pamokos 

jaunimo stovykloje

(nukelta į 3 psl.)

Baigiantis vasarai Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija pa-
kvietė neįgalius jaunuolius ištrūkti iš kasdienybės, bent 
trumpam pamiršti rūpesčius ir pasidžiaugti draugišku 
bendravimu, pabūti aplinkoje, kur esi laukiamas ir priima-
mas be jokių sąlygų ar išlygų. Tradicinė jaunimo stovykla 
šiemet organizuota jau 12-tą kartą, o neįgaliuosius svetin-
gai priėmė Pylimų kaime netoli Vievio įsikūrusi „Jaunojo 
automobilininko“ stovyklavietė.

Norinčiųjų stovyklauti 
netrūksta

Pasak stovyklos vadovės, Vil-
niaus miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Jadvygos Rostovska-
jos, šiemet čia poilsiavo tik orga-
nizacijos nariai, tradiciškai ši sto-
vykla buvo organizuojama Vil-
niaus apskrities neįgaliems jau-
nuoliams. Nors kasmet stovyklos 
organizavimas priklauso nuo to, 
kiek lėšų jai bus skirta ir kiek pa-
vyks surinkti iš rėmėjų, ši tradi-
cija nenutraukiama. Pirmininkė 
J.Rostovskaja tikina, jog jaunuo-
lių nė raginti nereikia – apie sto-
vyklą jie teiraujasi likus daug lai-
ko iki jos pradžios. Deja, dalyvių 
skaičius yra ribotas ir čia stovy-
klauti tegali 30 neįgaliųjų, bet no-
rinčių, jei tik galimybės leistų vi-
sus priimti, pirmininkės teigimu, 
būtų bent dvigubai daugiau. Ne-
paisant to, kad kiekvienas stovy-
klautojas už 5 poilsio dienas tu-
rėjo prisidėti po 40 litų.

Kasmet organizuojant šią sto-
vyklą norima į draugijos veiklą 

Dusulys – širdies ligos išraiška
Rimtais širdies skausmais A.Jokymas niekada 

nesiskundė. Nė mintis nekilo su ja susieti ir var-
ginti pradėjusio dusulio. Tik kai jau vos paeiti be-
galintį vyriškį ištyrė Kauno klinikų medikai, pa-
aiškėjo, kad nusilpo širdies raumuo, pradėjo nebe-
dirbti kairysis vožtuvas. „Širdį echoskopavę gydy-
tojai matė, kad viena jos pusė susitraukia anksčiau, 
kita vėliau ir kraujo „pilstymas“ vyksta tik širdyje, 
plaučiams nieko nekliūva, užtat ir dūstu“, – sune-
rimti privertusią diagnozę prisimena A.Jokymas. 

Dar labiau išgąsdino medikų pasiūlytas gydy-
mo būdas – širdies persodinimo operacija. Pasak 
jų, deguonies trūkumas kenkia visam organizmui,  

Tik padėdami patys galime tikėtis 
kitų pagalbos

Jau daugiau kaip dveji metai birštoniškis 
Aldonas Jokymas gyvena su persodinta 
donoro širdimi. Visą gyvenimą sunkiai dir-
bęs ir sveikatos per daug netausojęs vyriš-
kis nė nepajuto, kaip atsidūrė ties gyvybės 
ir mirties takoskyra. Donoro artimųjų valia 
gavęs neįkainojamą dovaną, 60-metis vy-
riškis išmoko džiaugtis gyvenimu, vertin-
ti ir branginti kiekvieną dieną, kiekvieną 
smulkmeną. 

Stovykla jaunimui pirmiausia patinka todėl, kad kasmet čia jie išmoksta ką 
nors naujo. Šiemet stovyklautojai išbandė tapybos ant vandens meną.       

Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 3 psl.)

Žaidimo taisyklės
Golbolas žaidžiamas salėje su 

specialiu skambančiu kamuoliu. 
Komandą sudaro trys žaidėjai, 
dar tiek pat sėdi ant atsarginių 
žaidėjų suolelio ir laukia keiti-
mo. Žaidimas žaidžiamas dviem 
kėliniais po 12 minučių. Žaidi-
mo tikslas – įridenti skambantį 
kamuolį į priešininko vartus ir 
apginti savuosius.  Treneris per 
visą žaidimą gali imti 3 minuti-
nes pertraukėles ir atlikti tiek pat 
keitimų. Golbolo aikštelės ribos 

yra plačios ir iškilios, kad žaidė-
jai galėtų orientuotis, kurioje jos 
dalyje yra ir užimtų reikalingą 
padėtį. Štai toks, atrodytų, nesu-
dėtingas ir yra golbolas. Pirma-
sis pasaulio golbolo čempionatas 
įvyko 1978 metais. Lietuvoje jis 
pradėtas žaisti po dešimtmečio.

Nepopuliari sporto šaka
Pasak Lietuvos golbolo rink-

tinės, netrukus atstovausiančios 
Lietuvai Londono parolimpinė-
se žaidynėse, kapitono Arvydo 
Juchnos, ši sporto šaka leidžia 
sportininkams treniruotis prak-
tiškai bet kurioje salėje. Mat te-
reikia, kad aikštelė būtų tinka-
mo dydžio (pakanka tinklinio 
žaidimui skirtos) ir būtina turė-
ti kamuolį, akinius bei apsaugas 
(kelių, alkūnių ir pan.). Ribos gali 
būti žymimos plačia lipnia juos-
ta ir po ja priklijuota virvute, 
vartus atstoja tinkamame aukš-
tyje užrišta virvė. Tad, atrodytų, 
golbolas galėtų būti populiarus, 
juk ypatingų sąlygų jam nereikia, 
priešingai, nei, pavyzdžiui, plau-
kimui. Tačiau, pasak A.Juchnos, 
taip anaiptol nėra. Pirmiau-
sia dėl to, jog šį žaidimą gali  



Protingose knygose rašoma, kad viena iš mūsų už-
duočių žemėje yra išmokti bendrauti. Iš pirmo žvilgs-
nio užduotis labai paprasta ir, atrodytų, visai įveikia-
ma: kuo ilgiau gyveni, tuo išmintingesnis tampi, tuo 
lengviau bendrauti. O, kad taip būtų! Kiek iš mūsų 
galėtų pasigirti tokiais ištobulintais bendravimo vie-
nas su kitu pavyzdžiais? Žiūrėk, jei įveiki vieną situa-
ciją pakenčiamai, tai kitoje tiek priskaldai malkų, kad 
ir naktį negali užmigti.

Laimingi augę darnioje šeimoje, kur santykiai tarp 
tėvų buvo pavyzdiniai. Taip pat tie, kurių aplinkoje 
pakako tolerancijos ar bent nutylėjimo.

Man įdomu lyginti praeities ir šių dienų bendravi-
mo modelius. Vaikystėje iš manęs tėvai reikalaudavo 
supratimo. Gyvenome kaime, darbas darbą vijo. Tu-
rėjome savo pareigas, bet nepamenu, kad tėvai būtų 
mane kada mokę atlikti vieną ar kitą darbą. Privalė-
jau mokytis pati kartu dirbdama ir besistengdama 
viską padaryti gerai. O gerai iš pirmo karto nesigau-
davo. Ir niekuomet nebuvau padrąsinta, kad ateityje 
gausis geriau. Privalėjau viską atlikti taip, kaip reika-
lavo tėvai. Visuomenėje vyravęs totalitarinio valdy-
mo modelis (mes dar ne visai suprantame jo pasek- 
mes šiandien) galiojo ir šeimos aplinkoje. Man saky-
davo: „Nunešk, padaryk, išvirk, išplauk ir t.t.“, bet 
ne: „Ar galėtum nunešti, gal padarytum, išvirtum, 
išplautum?“ Ir... retsykiais už gerai atliktą darbą (bet 
niekuomet už nenusisekusį) pagirdavo nupirkdami 
kokį nors mažmožį.

Skaudu sau prisipažinti, bet tokiu šeimos mode-
liu vadovavausi augindama vaikus ir pati. Buvau Die-
vas Tėvas trijuose asmenyse. Neįsiklausydavau į vai-
ko svaičiojimus, kaprizus, kontrargumentus, tam „ne-
buvo laiko“. Žinoma, atsimenu ir džiaugsmo akimir-
kas, kuomet pasisekdavo draugiškai išspręsti vieną 
ar kitą problemą, bet, kaip dabar suprantu, to buvo 
maža. Kaip rašė B.Spokas (jo knyga „Vaikas auga“ 
buvo 1960–1980 m. vaikus auginusių tėvelių biblija), 
labai gailiuosi už tas neišgyventas situacijas.

Totalitarinis šeimos modelis dar labai gajus šian-
dieninėse šeimose. Ieškantiems išėjimo iš to rato tė-
vams psichologai pataria kalbėtis, aiškintis, padeda 
kurti naujus šeimos modelius, bendravimo būdus. 
Tačiau jie, ne šeimoje su motinos pienu gauti, realia-
me gyvenime yra labai sunkiai įgyvendinami. Gali 
perskaityti šimtus knygų kaip tai reikia daryti, o su-
klupsi lygioje vietoje.

„Neišlaikytų egzaminų“ šleifas ypač akivaizdus 
bendraujant su pagyvenusiais savo tėvais. Tu gal ir 
norėtum taisyti situaciją, o jie net neįsivaizduoja, kad 
gali būti kitaip, nei jie jaučia ir mato. O mato jie tikrai 
silpniau ir taip norisi sugrįžus sutvarkyti, atnaujinti 
jų namus, bet... Kiekvienas naujas daiktas į namus at-
keliauja su protestais, o jų bendraamžis vis pukšėda-
mas, leisdamas vandenį, išsijungdamas kuomet ne-
reikia, sugrįžta ir sugrįžta atgalios į savo seną stovė-
jimo vietą (puikus tokio gyvenimo būdo pavyzdys 
yra nuostabi M.Martinaičio knyga ,,Mes gyvenome“). 
Žinoma, būtų protingiausia nesikišti arba prieš per-
tvarką pasikalbėti. Nesigauna. O pokyčius norisi at-
likti ne dėl savo puikybės, bet dėl jų pačių saugumo.

Taip ir likčiau prie sudužusios geldos, jei ne 
S.Stivenson knyga ,,Budintojai“, kurioje rašoma, jog 
niekas neatsakingas už mūsų gyvenimą, nes patys jį 
tokį ,,suplanavome“ dar prieš gimdami. Joje taip pat 
rašoma, jog Dievo padedami turime tobulinti žemė-
je savo sielą.

Ir nukrinta man nuo pečių tas Sizifo abejonių 
akmuo, nurimstu ir suprantu, kad viskas vyksta kaip 
turi būti. Ir šis ketvirtadienis yra ta diena, kuomet per 
ramybę, džiaugsmą, šviesą, vargus ir abejones aš to-
liau galiu mokytis ir tobulėti...

Gyvename, kad 
tobulėtume

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiJonava:

Stengiasi gyventi aktyviai, 
linksmai ir įdomiai

  Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Valerija Lopetienė pa-
pasakojo apie Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos džiaugs-
mus ir rūpesčius.

Kadangi aktyvūs neįga-
lieji nuobodžiauti nemėgs-
ta, Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijoje net ir vasarą 
veiklų netrūksta. Draugi-
joje nuolat teikiamos skal-
bimo, asmens higienos pa-
slaugos. Priimame ne tik 
savo draugijos narius, bet 
ir kitų organizacijų neįga-
liuosius. Už šiuos darbus 
atsakingai Ninai Andriuko-
nienei tenka sparčiai suktis, 
mat norinčiųjų netrūksta.

Organizacijoje net ir va-
sarą vyksta floristikos kur-
sai. Būti be mielo užsiėmi-
mo darbštuolės nemėgsta. 
Čia naujų rankdarbių kur-
ti susirenka neįgaliosios, 
kurioms vadovauja Ele-
na Barštienė. Darbštuolės 
kruopščiai lanksto atviru-
tes, į rėmelius deda įvairias 
dirbtines gėles. Jos skirtos 
ne tik pasigrožėti, artimie-
siems, bičiuliams padova-
noti, bet ir mugėse sudaly-
vauti, parduoti. Džiugu, jog 
triūsas nelieka neįvertintas. 
Į neįgaliųjų šventę Talačko-
niuose savo mezginių atsi-
vežusi Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos narė Ona 
Irena Misikonienė sulaukė 
net Seimo narių dėmesio. 
Jos megztą trispalvį skėtį 
nusipirko Antanas Matu-
las. Gražūs mezginiai bei 
kiti darbeliai puošia ir Jo-
navoje vykstančias šventes. 
Štai ką tik sėkmingai da-
lyvavome Jonavos miesto 
šventės „Mes mylim Jona-
vą“ parodoje, kartu šventė-
me 262-ą Jonavos gimtadie-

nį. Dabar draugijoje darbe-
liai ruošiami artėjančiai sos-
tinės mugei „Tau, Vilniau“.

Neįgalieji, kaip ir kiti 
bendruomenės nariai, la-
bai noriai dalyvauja kultū-
riniame gyvenime, sporto 
varžybose. Draugijos hu-
moro grupė „Rykštė“, va-
dovaujama Angelės Bort-
kevičienės, savo pasirody-
mais linksmina ne tik ne-
įgaliuosius, bet ir keliauja 
po Jonavos rajoną.

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugija, vienijanti 
640 žmonių, nuolat sulau-
kia naujų narių, tarp ku-
rių nemažai jaunų neįga-

liųjų. Štai neseniai drau-
gijos narių gretas papildė 
tapyti mėgstantis jaunuo-
lis Vaidas Kapočius. Nau-
ji bičiuliai padeda jam ne-
palūžti ieškant darbo, drą-
sina ir pataria.

Džiaugiamės, jog mūsų 
nariai aktyvūs, nuolat no-
rintys sužinoti ką nors nau-
jo. Jie ypač domisi galimy-
bėmis gyventi sveikiau. 
Naudingos informacijos, 
patarimų organizacijos na-
riai gauna rinkdamiesi į 
draugijos Sveikos gyvense-
nos klubo organizuojamus 
seminarus. Juos stengiama-
si rengti kiekvieną mėnesį. 

Seminaro temą pasiūlo pa-
tys neįgalieji, taip pat atsi-
žvelgiama į situaciją, metų 
laiką, planuojamas išvy-
kas. Štai, pavyzdžiui, prieš 
kelionę į Šventąją, kur šie-
met jau ilsėjosi grupė Jona-
vos rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių, Sveikos gyven-
senos klubo seminare buvo 
mokoma, kaip elgtis saulė-
je, nenudegti, negauti šilu-
mos smūgio ir jaustis gerai. 
Artimiausiu metu planuo-
jame surengti dar vieną se-
minarą apie sveiką gyven-
seną gamtoje Jonavos miš-
kų urėdijoje. Čia planuoja 
susirinkti apie 40 draugijos 
narių. Ši vieta labai patin-
ka neįgaliesiems ne tik dėl 
puikai sutvarkytos aplin-
kos, bet ir dėl patogumo – 
čia nutiesti takai, įrengtos 
pritaikytos patalpos. Šios 
išvykos laukia visi neįga-
lieji, mat čia taip pat pasi-
rodys Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blis „Lietava“, susirinku-
siuosius linksmins humo-
ro grupė „Rykštė“. Bus or-
ganizuojamos ir sporto var-
žybos – neįgalieji jėgas iš-
bandys mėtydami baudas, 
traukdami virvę, žaisdami 
šaškėmis ir šachmatais.

Nors dirbant sunkumų, 
būtinų spręsti problemų 
netrūksta, stengiamės išlik-
ti aktyvūs, nepalūžti, palai-
kyti vieni kitus. Juk mūsų 
stiprybė – buvimas kartu, 
gebėjimas padrąsinti, pra-
linksminti ir bent trumpam 
pamiršti negandas.

Kartu dirba, sportuoja,  
mini šventes

Kazlų Rūda:

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Rūta Kazlaitė papasa-
kojo apie Kazlų Rūdos savi-
valdybės neįgaliųjų draugi-
jos vasaros veiklą.

Vasarą pasitikome or-
ganizavę ataskaitinį susi-
rinkimą. Susirinkime da-
lyvavo per 100 draugi-
jos narių ir svečių. Prista-
čius veiklos ir lėšų panau-
dojimo ataskaitas, aptarus 
rūpimus klausimus ir iš-
sprendus problemas pra-
sidėjo šventinė susirinki-
mo dalis. Buvo pasveikinti 
6 neįgalieji, šventę 80-metį, 
3 neįgalieji, šventę 70-metį, 
net 10 savo 60-metį šventu-
sių narių bei kitas sukak-
tis minėjusieji. Jubiliatams 
koncertavo Kazlų Rūdos 
pradinės mokyklos ikimo-
kyklinukai, dainavo drau-
gijos ansamblis „Sidabri-
nė gija“, susirinkusiuosius 
linksmino kaimyninės Vi-
šakio Rūdos kaimo kapela 
„Šaltinėlis“.

Nepaisant varginu-
sių vasaros karščių, mūsų 
draugijos neįgalieji akty-
viai dalyvavo Tauragės ra-

jono neįgaliųjų draugijos 
organizuotoje sporto šven-
tėje, vyko į Marijampolės 
savivaldybės I grupės ne-
įgaliųjų draugijos spor-
to renginį „Olimpinė my-
lia“, į Kaune vykusias res-
publikines neįgaliųjų spor-
to žaidynes. Džiaugiamės, 
jog pagelbėti organizuojant 

neįgaliųjų nuvežimą į įvai-
rius renginius niekad neat-
sisako Kazlų Rūdos Socia-
linės paramos centro direk-
torė Renata Andriušienė.

Liepos pabaigoje spor-
to entuziastus pasivaržyti, 
išbandyti jėgas sukvietėme 
į Kazlų Rūdos savivaldy-
bės sporto centrą. Susirin-

ko per 90 neįgaliųjų ir sve-
čių. Visus pasveikino Spor-
to centro direktorius Ginta-
ras Arminas, Kazlų Rūdos 
savivaldybės meras Vytau-
tas Kanevičius, Socialinės 
paramos centro direktorė 
R.Andriušienė.

Nepamirštame ir rank-
darbių – darbščiųjų ran-
kų būrelio moterys ir va-
sarą kuria įvairius deku-
pažo darbelius. Džiaugia-
mės galėdami juos pado-
vanoti mūsų geradariams 
ir taip atsidėkoti už jų pa-
stangas mūsų labui. Darbš-
tuolių darbelius draugijos 
nariams ir svečiams pri-
statome nuolat veikiančio-
je parodėlėje, kuri vis pa-
pildoma naujai sukurtomi 
grožybėmis.

K v i e t i m a s
 Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje  

(Kauno g. 8, Ukmergė) rengia XIV respublikinę negalės žmonių dailiųjų amatų darbų parodą  
„rudens saulutė“. Paroda vyks rugsėjo 10–21 dienomis. Parodos metu autoriai galės realizuoti  

dalį savo eksponatų.  Kviečiame šalies neįgaliųjų organizacijas dalyvauti.  
Apie dalyvavimą prašome informuoti iki rugpjūčio 27 d.

 Kontaktiniai:  tel. (8-340) 63 715, 8-652 426 38; el. p. uknesa@gmail.com, uknesa@freemail.lt.

Auksarankės Onos Misikonienės darbai nelieka nepastebėti.

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos renginius paįvairina or-
ganizacijos humoro grupės „Rykštė“ pasirodymai.

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai – akty-
vūs sportininkai.
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Savarankiškumo, bendravimo  
ir savęs pažinimo pamokos 

jaunimo stovykloje

įtraukti daugiau jaunų žmonių, 
parodyti, jog jais rūpinamasi ir 
kad jų problemos taip pat svar-
bios. J.Rostovskajos įsitikinimu, 
organizacijai būtinas jaunuolių 
entuziazmas, jų idėjos ir kitoks 
požiūris. Deja, draugijoje jie retai 
randa sau artimų veiklų, tad bent 
kartu pabūna stovyklaudami.

Daug dėmesio neįgaliųjų 
problemoms ir 

savarankiškumui
Su neįgaliais jaunuoliais jau 

daugelį metų kartu atostogauja 
ir psichologė Vidutė Ališauskai-
tė, vadovaujanti stovyklos savi-
pagalbos grupei. Ji pasakoja be-
sidžiaugianti kasmet čia sutikda-
ma stovyklos senbuvius, galėda-
ma pamatyti jų pažangą siekiant 
savarankiškumo ir sėkmę spren-
džiant problemas. Jaunuolių pa-
sitikėjimą pelniusi psichologė ti-
kina, jog dirbti su jais nesunku, 
mat tarp stovyklautojų užsimez-
ga šilti santykiai, nesunku įsilie-
ti į jų būrį.

Kalbėdama apie dažniau-
sias psichologines problemas, 
su kuriomis susiduria jaunuo-
liai, V.Ališauskaitė mini nesėk- 
mingas darbo paieškas, nesusi-
klosčiusius ar nutrūkusius tarpu-
savio santykius. Šios problemos 
sprendžiamos individualiai. Bet 
yra ir visiems jaunuoliams ben-
drų aktualių dalykų – tai inicia-
tyvumo ir savarankiškumo ska-
tinimas. V.Ališauskaitė pasako-
ja, jog viena pagrindinių stovy-
klos savipagalbos grupės užduo-
čių – ugdyti neįgalių jaunuolių 
savarankiškumą, mat tik taip jie 
gali įgyti didesnį pasitikėjimą sa-
vimi ir aplinkiniams įrodyti, jog 
gali daugiau nei iš jų tikimasi. Per 
šias kelias toli nuo namų praleis-
tas dienas jaunuoliai įgauna sa-
varankiško gyvenimo įgūdžių, 
mokosi planuoti išlaidas ir pan. 
Stovykloje jie skatinami geriau 
pažinti save, suprasti šalia esan-
tįjį – tam V.Ališauskaitė kasmet 
sugalvoja smagių žaidimų. Pasak 
čia jau antrus metus stovyklau-
jančių draugių Anželos Gurska-
jos ir Anos Makovskajos, žaisda-
mas nė nepajunti, kaip užkalbi-
ni kitą žmogų, o įsitraukus į ben-
drą veiklą turi įsiklausyti į jo nuo-

slaptis neįgaliems jaunuoliams 
atskleidusio Donato Končiaus, 
šis menas yra terapinis, jungian-
tis visus 3 sielos gydytojus – van-
denį, spalvą, judesį. Didžiausias 
šio tapybos būdo privalumas – 
visada akį džiuginantis rezulta-
tas, mat čia nebūtina būti profe-
sionalu tam, kad nupieštum spal-
votą ir unikalų paveikslą. Pama-
tęs, jog gali gražiai piešti, žmo-
gus labiau pasitiki savo jėgomis. 
Ši maža sėkmė gali pastūmėti di-
desniems darbams.

Svarbu pabūti tarp tave 
suprantančių žmonių
Vieniems ši stovykla tampa 

poilsiu nuo darbų, kitiems – vie-
na iš vasaros pramogų ar pro-
ga pakeisti aplinką. Paprašy-
tos apibūdinti, kokia yra ši sto-
vykla naujokui, A.Gurskaja ir 
A.Makovskaja tikina, jog nutarę 
čia stovyklauti jaunuoliai bus šil-
tai sutikti, jiems nereikės varžy-
tis savo negalios ar bijoti, jog liks 
nesuprasti, jei reikės pagalbos – 
jie jos būtinai sulauks. 

Džiugu, jog stovykloje yra ir 
gražių, įkvėpiančių pavyzdžių 
kaip nenuleisti rankų ieškant an-

todėl dabar pats laikas perso-
dinti širdį, kad būtų išsaugo-
ti dar sveiki esantys vidaus or-
ganai. 

A.Jokymas neprieštaravo, 
kad jį įrašytų į širdies trans-
plantacijos operacijos laukian-
čių recipientų sąrašą, nors rim-
tai apie tai nė susimąstyti ne-
spėjo. Tikėjosi, kad tam turi dar 
daug laiko.

Širdį pasiūlė po savaitės
Lapkritį iš Kauno klinikų 

grįžusiam vyriškiui reikėjo lai-
ko apsiprasti su mintimi, kad 
vienintelė išgyvenimo galimy-
bė – širdies transplantacija. O 
tai nebuvo taip paprasta – atro-
dė, kad visa tai nutiko kažkam 
kitam ir ne jam reikės apsispręs-
ti. Na, bent jau ne šią minutę. 

Lemtingo žingsnio žengti 
visiškai nepasirengęs Aldonas 
vos po savaitės sulaukė skam-
bučio iš Kauno klinikų – jam 
pranešė, kad atėjo eilė širdies 
persodinimo operacijai. Apsi-
spręsti ir atvykti į klinikas jam 
buvo liepta per 3 valandas. Iš 
panašaus likimo draugų gir-
dėjęs, kad donoro tenka lauk-
ti ne mėnesius, o metus, biršto-
niškis ne juokais sutriko. Juo-
lab kad ir namuose tąkart vie-
nas buvo – nei pasitarti su kuo, 
nei pasikalbėti. 

Pasiūlytos širdies persodi-
nimo operacijos A.Jokymas tą-
kart atsisakė. Sąžinės grauža-
ties, kad ne taip dažnai pasitai-
kančio donoro širdis liks nepa-
naudota, vyriškis išvengė – me-
dikai patikino ją persodinsią ki-
tam, mat tinkamų recipientų 
buvo ir daugiau.

Transplantacijai ryžosi tik 
po antro pasiūlymo
Į Kauno klinikas A.Jokymas 

netrukus vis dėlto nuvažiavo – 
vėl pablogėjo jo sveikata. Šįkart 
medikai birštoniškio iš ligoninės 
namo nebeišleido. „Nors buvo 
žadėję“, – nusijuokia vyriškis 
prisiminęs, jog Naujuosius me-
tus tikėjosi sutikti namuose. 

Sausio 15-oji A.Jokymo at-
mintyje išliks visam gyveni-
mui. Iš medikų sujudimo vyriš-
kis jautė artėjant kažkokį svar-
bų įvykį. Nuojauta neapgavo – 
jam ir vėl pasiūlė donoro širdį. 
Tik šįkart įspėjo – tyrimai rodo, 
kad širdis tinka tik jam. Jeigu at-
sisakys, daugiau niekam ji nega-
lės būti panaudota. Apsispręsti 
davė 2 valandas. 

Šįkart tiek laiko neprireikė. 
A.Jokymas žinojo – antrąkart 
kritiškai pablogėjus sveikatai 
ilgiau laukiant pasekmės gali 
būti negrįžtamos. Drąsino ir gy-
dytojų nuomonė, kad po ligoni-
nėje praleistų savaičių organiz-
mas sustiprėjęs, lengviau pakel-
tų operaciją. Tą jautė ir Aldonas 
– 60 m nueidavo per 1,5 min., o 
namuose tokiam atstumui įveik-
ti prireikdavo 4 min. Ir dusimas 
nebuvo toks aštrus, kad kas ke-
lis žingsnius reikėtų sustoti.

Namiškiams paskambino 
tik pranešti, kad viską apgalvo-
jęs šįkart ryžtasi širdies trans-
plantacijai. Prieštarauti niekas 
nė nebandė. 

Išgirdę palankų atsakymą, 
medikai negaišo nė minutės. 
Profesorius Rimantas Benetis ir 
jo komanda ėmėsi darbo. 

Rekordininku  
vis tiek tapo 

A.Jokymas prisimena, jog 
pooperacinis laikotarpis nebu-
vo labai sunkus. Trečią dieną iš 
reanimacijos jį perkėlė į papras-
tą palatą. „Vos netapau atsigavi-
mo po transplantacijos čempio-
nu, bet... Kilo komplikacija – šir-
dies maišelyje atsirado skysčių. 
Juos betraukiant pateko infekci-
ja. Tiesa, rekordą aš vis tiek pa-
siekiau. Tik jau kitokį – ilgiau-
siai iki reabilitacijos ligoninėje 
besigydžiusiojo.“ 

Tik balandžio pabaigoje Al-
donas išvažiavo į sanatoriją 
Druskininkuose. Ten sustiprėjęs 
dar trumpam grįžo į klinikas, 
bet jose vos dieną teužtruko. 
„Gydytojai išaiškino, kaip nuo 
šiol turėsiu gyventi, ir paleido.“ 

Ramusis gyvenimo 
laikotarpis

Po širdies transplantacijos 
vyriškio gyvenimas iš esmės 
pasikeitė. Prasidėjo ramusis 
laikotarpis – nei smarkiau pa-
ėjėsi, nei rimtesnio darbo im-
siesi. „Sykį užsimiršęs pasilei-
dau sparčiu žingsniu ir kritau 
be sąmonės. Gerai, kad suspė-
jau susiorientuoti ir pasitrauk-
ti, kad nukrisčiau ne ant šaligat- 
vio, o ant pievelės“, – prisime-
na A.Jokymas. Būtinais dienos 
ritualais tapo kasdienis kraujos-
pūdžio matavimasis, persodin-
to organo atmetimą slopinan-
tys vaistai. 

A.Jokymas sako pastebintis, 
kad po operacijos pasikeitė ir jo 
charakteris. „Buvau labai kon-
kretus, dalykiškas, dabar į vis-
ką žiūriu gerokai atlaidžiau. Ži-
noma, ir narkozės savo pėdsa-
kus paliko“, – pasakoja vyriškis. 

Praeityje liko ir sunkūs dar-
bai. 60-metis vyriškis dabar 
daugiau laiko skiria savo svei-
katai, ramybei, poilsiui. „Rei-
kia branginti ir saugoti į gyve-
nimą grąžinusią donoro širdį“, 
– sako jis. 

Anksčiau apie donorystę Al-
donas retai tesusimąstydavo, 
dabar – tai aktuali tema. Visus 
panašioje padėtyje atsidūrusius 
žmones jis drąsina ilgai nesvars-
čius ryžtis transplantacijai. O 
jeigu kalba pasisuka apie žmo-
nių apsisprendimą atsitikus ne-
laimei paaukoti savo organus 
tokių operacijų belaukiantiems, 
Aldonas argumentų toli neieš-
ko. Jis pats – geriausias tokio 
kilnaus sprendimo pavyzdys. 
Nepagydoma liga gali susirg-
ti kiekvienas. „Tik apsisprendę 
padėti kitiems įgyjame morali-
nę teisę tokios pagalbos tikėtis 
ir patys“, – tvirtina A.Jokymas. 

Aldona DELTUVAITĖ

Tik padėdami patys 
galime tikėtis kitų 

pagalbos
(atkelta  iš 1 psl.)(atkelta  iš 1 psl.)

Vidutė Ališauskaitė stengiasi, kad 
stovykla taptų ne tik pramoga, bet 
ir suteiktų jaunuoliams daug ver-
tingų pamokų.

Lina ir Sigitas Rimkūnai tapo įkvepiančiu pavyzdžiu, jog nereikia nusivilti  
ir nuleisti rankų ieškant artimo žmogaus. 

monę, mat tik taip rezultatas gali 
būti geras. Psichologės paruošti 
žaidimai leidžia jaunuoliams be 
įtampos užmegzti pokalbius ir 
mėgautis bendravimu.

Pabrėžia mokslo  
ir darbo svarbą

Didelis dėmesys kasmet šioje 
Vilniaus miesto neįgaliųjų drau-
gijos organizuojamoje jaunuo-
lių stovykloje skiriamas ir jau-
nuolių užimtumo, išsilavinimo 
ir įsidarbinimo klausimams. Jau 
tradicija tapo kviestis Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cen-
tro atstovus. Jie papasakoja neį-
galiesiems apie galimybes siekti 
išsilavinimo, mokytis profesijos. 
Štai po pernykštės jaunuolių sto-
vyklos šia galimybe susidomėjo 
ir profesinę reabilitaciją pasirin-
ko 2 neįgalieji – Elvyra Nagel ir 
Igoris Kliujenkovas.

Stovyklos naujokas Saulius 
Narūnas nejučia tapo tam tikru 
neįgalių jaunuolių konsultan-
tu įsidarbinimo klausimais. Jis – 
savo sėkme tikintis ir apie apri-
bojimus negalvojantis aktyvus 
vaikinas. Po mokyklos supratęs, 
jog jam patinka darbas su kom-

piuteriais ir gerai sekasi kurti in-
terneto svetaines, Saulius rimtai 
ėmėsi šios veiklos. Iš pradžių vai-
kinas dirbo su pavieniais užsaky-
mais, vėliau jį pastebėjo ir įdarbi-
no viena sostinės socialinė įmo-
nė. Atvykęs į stovyklą S.Narūnas 
prisipažįsta buvęs priblokštas kai 
kurių jaunuolių nusiteikimu, esą 
darbo neįgaliajam rasti neįmano-
ma ir nė neverta bandyti. Jis tiki-
na, jog norint, ieškant ir stengian-
tis tai nėra taip sudėtinga. Savo 
sėkminga patirtimi ir užsidegi-
mu tobulėjant, siekiant mokslo 
Saulius dalijasi su kitais stovy-
klautojais ir tiki, jog bent keli iš 
jų susidomės ir išdrįs pabandyti 
atrasti save.

Stovykloje 
nenuobodžiauja

Netrūko stovykloje ir įdomių 
jaunuoliams veiklų, pramogų. 
Per 5 stovykloje praleistas dienas 
jie sportavo, žaidė stalo ir įvairius 
savęs pažinimo, mokymosi ben-
drauti, sporto žaidimus, aplan-
kė Elektrėnų elektrinę, pamėg-
tą Trakų vandens pramogų par-
ką „Trasalis“. Jaunuoliai taip pat 
galėjo pasimokyti tapybos ant 
vandens meno – to juos mokė VšĮ 
„Ebru meno institutas“ atstovai. 
Pasak tapybos ant vandens pa-

trosios pusės. Tokiu jaunuoliams 
tapo per „Bičiulystės“ savaitraštį 
prieš bemaž 4-erius metus susi-
pažinę dabar jau laimingai vedę 
Lina ir Sigitas Rimkūnai. 2008 
metais „Bičiulystės“ puslapiuo-
se pasirodžiusį straipsnį apie ne-
gandoms nepasidavusį ir moks-
lo siekiantį Sigitą iš Rietavo Lina 
prisimena iki smulkmenų. Kaip 
ir jo kontaktų paieškas, pirmą-
jį pasimatymą, jo atsivežtas do-
vanas... Tokia svarbi jiems buvo 
ši pažintis, sujungusi du jaunus, 
bet jau daug nusivylimų patirti 
spėjusius žmones ir paskatinusi 
sukurti šeimą. Šiltas jų bendravi-
mas skatina ir kitus jaunuolius ti-
kėti, jog kažkur, galbūt visai ne-
toli, yra žmogus, suprasiantis jų 
išgyvenimus ir atjausiantis, tad 
nereikia nuleisti rankų.

Nepastebimai jaunuoliams 
įskiepytos bendravimo, savaran-
kiškumo, savęs pažinimo pamo-
kos tampa neįkainojamos jiems 
atsidūrus sudėtingoje situacijoje. 
Jos leidžia nepasimesti ir išlaiky-
ti gyvenimo išbandymus, sutei-
kia pasitikėjimo savo jėgomis. 
Kartu patirti nuotykiai ir išgy-
ventos džiugios akimirkos ska-
tina į stovyklą sugrįžti vėl ir vėl.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
   Egidijaus Skipario nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Juokas – smagus būdas  
sveikti, neleisti kauptis riebalams 

ir jaustis geriauGydomoji juoko galia
Akstiną atsirasti gelotologi-

jos mokslui davė neeilinė sen-
sacinga amerikiečio psichologo 
N.Kazinso ligos istorija (tai at-
sitiko praėjusio amžiaus septin-
tojo dešimtmečio viduryje). Kai 
N.Kazinsas netikėtai susirgo ko-
lagenoze (sunki reta liga, kuriai 
būdingas progresuojantis jun-
giamojo audinio pažeidimas) ir 
iš autoritetingų gydytojų suži-
nojo, jog ši liga nepagydoma ir 
kad iš 500 ja susirgusių žmonių 
išgyvena vos vienas, visų nuos-
tabai N. Kazinsas nepradėjo nei 
panikuoti, nei ieškoti medicinos 
garsenybių pagalbos kitose šaly-
se. Jis ėmė ramiai skaityti medi-
cininę literatūrą, kurioje atsitikti-
nai rado žinių, jog kai kurios pir-
mykštės gentys juoku gydė įvai-
rias ligas. Gydomąją juoko reikš-
mę pripažino ir senovės gydyto-
jai (jie rekomenduodavo juoką 
kaip plaučių ir viso organizmo 
stiprinimo priemonę).

Nori būti orus – nesijuok
„Matyt ne be reikalo vidu-

ramžiais Europos šalių valdo-
vų rūmuose buvo madinga tu-
rėti bent vieną etatinį juokda-
rį“, – padarė išvadą N.Kazinsas 
ir toliau be atvangos skaitė kny-
gas apie juokdarystę ir karalius. 
Ypač didelį įspūdį šiam ligoniui 
padarė juokdarystės išimtys. Pa-
vyzdžiui, ispanų karalius Pily-
pas II (nuo 1556 m.) sugalvojo 
tokias griežtas karališkojo etike-
to taisykles, jog jo palikuonis Pi-
lypas IV per savo gyvenimą juo-
kėsi tik tris kartus. Jaunojo kara-
liaus žmona – Ispanijos karalie-
nė, juokėsi viso labo tik kartą, kai 
klausėsi papūgos plepalų (kara-
lienės apartamentų prižiūrėtoja 
po to plepiam paukšteliui nusu-
ko galvą).

O štai vienas žymiausių grai-
kų filosofų Platonas skelbė, jog 
orus žmogus neturi juoktis, nes 
juokiantis prarandama savikon-
trolė. Apie šį keistą Platono pa-
mokymą šiuolaikiniai humoris-
tai juokauja taip: atleistina iš-
minčiui, nes tuo metu tikriausiai 
dar nebuvo sukurta patarlė apie 
juokdarį ir karavaną su vaistais 
(„Juokdario pasirodymas mies-
te sveikatai reiškia daugiau negu 

Maždaug kas 5-erius metus pasaulio žiniasklaidoje vis atsiranda pranešimų, dažniausiai 
pateikiamų kaip šimtmečio sensacija, jog kažkurioje šalyje pradėti kurti juoko terapijos 
klubai. Juos lanko keliolika arba kelios dešimtys entuziastų, pasiryžusių parodyti visam 
pasauliui, jog juokas gydo, o jie nebijo būti laikomi... keistuoliais. Po tokių pranešimų su-
laukiama ir gelotologų, mokslininkų, tiriančių juoko poveikį, paaiškinimų, komentarų ar 
mokslinių straipsnių.

dešimt kupranugarių, apkrautų 
vaistais“).

Iš ligoninės – juoktis į 
ištaigingą viešbutį

Kadangi ligoninėje ar kito-
je gydymo įstaigoje sunku tikė-
tis linksmybių, šis ligonis pali-
ko brangiai kainuojančią ir nie-
ko gera nežadančią ligoninę ir 
persikėlė į ne ką pigesnę įstai-
gą – ištaigingą viešbutį. Kadan-
gi turtuolis turėjo pakankamai 
pinigų, nedelsiant pasamdė pa-
čių linksmiausių medicinos se-
serų ir kitokių patarnautojų. Be 
to, jis kasdien kvietėsi į savo  
apartamentus linksmus bičiu-
lius, žinančius smagių anekdotų 
ir pokštų. Čia net po 5–6 valan-
das buvo žiūrimos kino komedi-
jos, skaitomi satyros ir humoro 
leidiniai. Sunku patikėti, tačiau 
buvęs sunkus ligonis (negalė-
jo pakelti rankų, pasukti galvos, 
nejudino kojų) po juokų mėnesio 
pradėjo vaikščioti, po kelių mė-
nesių visiškai išgijo (tą patvirtino 
gydytojų atlikti tyrimai) ir grįžo 
į darbą Kalifornijos universitete. 
To meto spauda N.Kazinsą api-
būdino kaip žmogų, prajuokinu-
sį mirtį. Gydytojai, nuodugniai 
susipažinę su N.Kazinso pasvei-
kimo istorija (vėliau ji buvo apra-
šyta vienoje iš paties N.Kazinso 
išleistų 20-ies knygų), padarė iš-
vadą, jog bet koks juokas gerina 
sveikatą, o sveikiausia juoktis 
„iš visos širdies“. Ir dar – juokas 
lengvai užkrečia. Žmogus, likęs 
vienas, juokiasi 30 kartų rečiau ir 
trumpiau nei kompanijoje.

Šypsenų matematika
Kūdikis, akimis susitikęs su 

kito žmogaus žvilgsniu, prade-
da šypsotis maždaug po 6 savai-
čių nuo gimimo. 5–6 metų vai-
kai per dieną gali juoktis iki 300 
kartų, suaugusieji – tik 15 (ge-
riausiu atveju). Beje, 1950-aisiais 
suaugę žmonės per dieną vidu-

tiniškai galėjo juoktis 20 minu-
čių (maksimali vienkartinio juo-
ko trukmė – iki 40 sekundžių), 
šiandien – daugiausia 6 minutes.

Nustatyta, jog visų žmonių 
juoko ritmika panaši. Ji nepri-
klauso nuo rasės, amžiaus ir kitų 
faktorių. Tačiau šiek tiek skiriasi 
vyro ir moters juokas: vyrai juo-
kiasi ilgiau, moterys – trumpiau. 
Įdomiausia, jog besijuokiančio 
žmogaus balso tonas gali pasiek-
ti 6 tūkst. Hz dažnį. Tokių aukš-
tų garsų neįmanoma pasiekti nei 
kalbant, nei dainuojant. Besijuo-
kiantys žmonės dažniausiai sklei-
džia garsus cha, cho, che ir retai chi.

Dažniausiai juokiamės  
„iš reikalo“

Merilando universiteto Va-
šingtone psichologijos profeso-
rius R.Provinas, norėdamas iš-
siaiškinti, ar dažniausiai juokia-
masi iš įvairių pokštų, anekdo-
tų ir juokingų situacijų, kartu su 
savo studentais apie mėnesį gat- 
vėse įrašinėjo juoko palydimus 
praeivių pokalbių fragmentus. 
Šis tyrimas parodė, jog dažniau-
siai žmonės juokiasi „iš reika-
lo“, t.y. norėdami palaikyti drau-
gišką, neformalų pokalbio toną. 
Net 2 tūkst. įrašytų pokalbių fra-
gmentų, turinčių daugiau ar ma-
žiau juoko, buvo ne kas kita, kaip 
nejuokingos replikos: „Kaip eg-
zaminai?“, „Sveikas, kodėl va-
kar nebuvai klube?“. Keisčiau-
sia, kad įvairūs pokštai prajuo-
kino vos ketvirtadalį praeivių.

„Gerasis stresas“ 
neutralizuoja „blogąjį“

Britų psichologas N.Martinas 
aiškina, jog juokas yra „gerasis 
stresas“ ir reikalingas tam, kad 
neutralizuotų „blogąjį“, galintį 
sukelti kūno ir psichikos ligas. 
Geriausiai tai matoma stebint 
kūdikius. Pavyzdžiui, jei mažy-
liui pasirodė, jog dėdė nori paim-
ti (atimti) žaislą – jis ima verkti. 

Komentuodama šią situacija 
Valstybinės ligonių kasos Vais-
tų kompensavimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Rūta Kuzie-

Vėliau mažylis mato, jog dėdė tik 
norėjo pavaišinti saldainiu. Vai-
kas instinktyviai nori tuoj pat už-
miršti „siaubą“ ir pradeda juok-
tis. Daktaras N.Martinas tvirtina, 
jog juokiamasi dar ir tuomet, kai 
kebli situacija baigiasi neįprastai 
nepavojingai.

Malšina skausmą, 
neleidžia kauptis 

riebalams
JAV profesoriai L.Berkas ir 

V.Frajus pažymi, jog žmogui juo-
kiantis, organizme vyksta ištisas 
biocheminių procesų komplek-
sas. Ypač svarbu tai, kad nuslo-
pinamas streso hormonų korti-
zolio ir adrenalino išsiskyrimas 
į kraują. Be to, kvatojimosi metu 
per minutę įkvepiama ir iškve-
piama 3–4 kartus daugiau oro 
nei paprastai.

Prof. R.Rovinas teigia, jog la-
bai naudinga juoktis reguliariai, 
nes tai neleidžia suirti apsaugi-
nėms ląstelėms, esančioms krau-
jagyslių viduje, ir dėl to choleste-
rolis bei riebalai kaupiasi lėčiau.

Kalifornijos (JAV) mokslinin-
kas P.Votenas nustatė, jog ilgai 
trunkantis juokas priverčia daž-
niau plakti širdį, aktyvina krau-
jotaką. Poveikis būna toks, kaip 
po gero pusvalandžio aerobikos 
pratimų. Ir čia dar ne viskas. Kar-
tais juokas gali pakeisti skausmą 
malšinančias tabletes.

Daktarė M.Štuber iš Kalifor-
nijos universiteto savo ligonius 
skatino žiūrėti juokingus vaizdo 
klipus ir nustatė, jog tai stiprina 
imunitetą ir mažina skausmą. Pa-
vyzdžiui, 10 minučių juoko nu-
malšina skausmą vidutiniškai 
dviem valandoms.

Net gripas bijo 
linksmuolių

Kadangi juokiantis kraujyje ir 
seilėse padaugėja kai kurių me-
džiagų, susijusių su imunitetu, 
nuo to padidėja organizmo at-

Klausėte – 
atsakome Kuriam laikui išrašyti vaistų sprendžia gydytojas

Neįgaliai motinai padedan-
ti prieniškė į „Bičiulystės“ re-
dakciją kreipėsi susidūrusi 
su problema gydytojui išra-
šant jos motinai vaistus. Mo-
teris pasakoja, jog pastaruo-
ju metu užuot, kaip anksčiau, 
išrašęs vaistų ilgiausiam ga-
limam laikotarpiui – 3 mėne-
siams, gydytojas jų skiria vos 
vienam mėnesiui, nors vais-
tai nėra nauji. Skaitytoja tei-
raujasi, ar toks gydytojo el-
gesys motyvuotas.

nė primena „Bičiulystės“ skai-
tytojams bendrą kompensuo-
jamųjų vaistų skyrimo tvarką. 
Vadovaujantis Receptų rašymo 
ir vaistų bei kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių 
išdavimo (pardavimo) gyvento-
jams taisyklėmis, kompensuoja-
mųjų vaistų vienu kartu galima 
išrašyti gydymo kursui, trun-
kančiam iki vieno mėnesio, iš-
skyrus atvejus, kai viena atitin-
kamo stiprumo pailginto vei-
kimo farmacinės formos vais-
to dozuotė, vadovaujantis vais-
tinio preparato charakteristikų 
santrauka, skiriama ilgesniam 
nei vienas mėnuo gydymo kur-
sui, – šiuo atveju gali būti išra-

šoma viena mažiausia originali 
vaisto pakuotė, ūmių ligų atve-
jais – iki 7 dienų. Iki 3 mėnesių 
laikotarpiui vaistų išrašoma tik 
asmenims, sergantiems lėtinė-
mis ligomis, tačiau ir tokiems as-
menims pirmą kartą galima iš-
rašyti vaistų ne ilgesniam kaip 1 
mėnesio gydymo kursui, išsky-
rus atvejus, kai vaisto mažiau-
sia originali pakuotė yra skirta 
ilgesniam nei vieno mėnesio gy-
dymo kursui ir jos negalima iš-
ardyti, atsižvelgiant į šių taisy-
klių 73 ir 74 punktų reikalavi-
mus. Vėliau, įsitikinus, kad vais-
tai veiksmingi, jų galima skir-
ti iki 3 mėnesių laikotarpiui, iš-
skyrus narkotinius ir psichotro-

pinius vaistus, išrašomus pagal 
šių taisyklių nustatytus narkoti-
nių ir psichotropinių vaistų išra-
šymo reikalavimus. Narkotinių 
transderminių pleistrų tais atve-
jais, kai jie skiriami kartu su nar-
kotiniais injekciniais ar papras-
to atpalaidavimo geriamaisiais 
vaistais, poliežuvinėmis table-
tėmis, žvakutėmis, galima iš-
rašyti ne ilgesniam kaip 15 die-
nų kursui.

Atsakydama į užduotą klau-
simą specialistė atkreipia dė-
mesį, kad Receptų rašymo tai-
syklės yra vienodai galiojančios 
įvairių poreikių turintiems pa-
cientams. „Gali būti, kad gydy-
tojas nori nuolatos stebėti pa- 

cientą ir dažniau jį matyti, jeigu, 
esant reikalui, reikėtų koreguoti 
vaisto dozę, kad tai būtų pada-
ryta kaip įmanoma greičiau“, – 
paaiškina R.Kuzienė. Ji taip pat 
atkreipia dėmesį, kad Receptų 
rašymo taisyklėse nurodyta, jog 
gydytojas gali išrašyti kompen-
suojamuosius 3 formos receptus 
ilgesniam negu 1 mėnesio gydy-
mo kursui. Tačiau nenurodyta, 
kad gydytojas privalo taip pasi-
elgti. Kiekvieno paciento atvejis 
yra individualus. Tik gydantis 
gydytojas sprendžia, kiek ir ko-
kių vaistų reikia skirti ir išrašy-
ti pacientui 1, 2 ar 3 mėnesių gy-
dymo kursui bei prireikus, kore-
guoti gydymą.

sparumas infekcinėms ligoms. 
Net gripas, kaip tvirtina JAV gy-
dytojai, vengia linksmuolių.

Juokas aktyvina apsauginius 
kraujo komponentus, todėl pas-
tariesiems yra lengviau susido-
roti su vėžio ląstelėmis. Juokian-
tis, dėl geresnės kraujo apytakos, 
iš organizmo lengviau pašalina-
mos kenksmingos medžiagos.

Pastaba. Kad juokas yra 
veiksminga ligų profilaktikos ir 
gydymo priemonė – seniai įro-
dyta tiesa. Tačiau tam, kad juo-
ko terapija būtų tikrai veiksmin-
ga, organizme neturi trūkti folio 
rūgšties, vitaminų C, B12.

Geriausia masažo rūšis
Žmogui juokiantis organiz-

me vyksta teigiami pasikeiti-
mai. Juokiantis veikiamas rau-
menų tonusas, kvėpavimas, 
smegenų funkcionavimas. Pa-
vyzdžiui, juokiantis susitrauki-
nėjantys raumenys masažuoja 
kaklo arteriją, širdį, blužnį, ke-
penis bei žarnyną. Taip pat ne-
blogai masažuojami veido, pe-
čių, krūtinės ląstos ir pilvo rau-
menys (jei po gero juoko skauda 
pilvo raumenis, vadinasi, jie ge-
rokai padirbėjo).

Juokas ypač naudingas nu-
vargus, sergant depresija, esant 
vidinei įtampai, kamuojant ne-
migai, jis apsaugo nuo agresyvių 
minčių. Pastebėta, jog paniurėliai 
dažniau kenčia nuo padidėjusio 
arterinio kraujospūdžio.

Sielos higiena
Nusišypsojęs žmogus tarsi 

duoda ženklą, jog jis niekam ne-
grasina, yra draugiškai nusitei-
kęs. Neveltui sakoma, kad juo-
kas – sielos higiena. Jis švelnina 
baimę, padeda įveikti svetimu-
mo jausmą, ypač kai nepažįsta-
mi, vieniši ar drovūs žmonės ima 
kartu juoktis.

Kam nerekomenduotina 
leipti iš juoko

Ilgai juoktis nepatartina žmo-
nėms, sergantiems kai kuriomis 
akių, plaučių ligomis (lėtinis 
bronchitas, plaučių uždegimas, 
tuberkuliozė), esant komplikuo-
tam nėštumui (pavyzdžiui, atsi-
radus persileidimo pavojui ir kai 
kuriais kitais atvejais), taip pat 
žmonėms po kai kurių chirur-
ginių operacijų. Kiekvienu kon-
krečiu atveju apie juoko naudą 
ir pavojus geriausia pasitarti su 
gydytoju.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Pajūrio naujienų“ tinkla-
lapyje paskelbtame Ire-
nos Šeškevičienės straips-
nyje „Per kūno negalią – į 
širdies kalbą“ rašoma apie 
neįgalumo sampratą, po-
žiūrį į neįgaliuosius, ben-
dravimą su jais.

Į neįgaliuosius 
žvelkime kaip 

į individus

(atkelta  iš 1 psl.)

Parolimpines 
žaidynes 

pasitinkant

Pasaulyje geriau nei Lietuvoje 
žinoma golbolo rinktinė

Pasak Kretingos dienos vei-
klos centro (Centro) vadovės Bi-
rutės Viskontienės, neįgalusis, 
pirmiausia, yra asmenybė, tad 
nederėtų į jį žvelgti kaip į nelai-
mės objektą ir piršti savo gailes-
tį. Patirdami fizinius praradi-
mus neįgalieji daug savyje at-
randa, išmoksta prisitaikyti prie 
įvairių situacijų, numatyti sun-
kumus, o sveikieji savo mąsty-
mu neretai yra labiau neįgalūs.

B.Viskontienė pasakoja, jog 
Centrą lankantys proto, inte-
lekto ir fizinę negalią turintys 
žmonės nerodo, ko jie negali, 
ir atvirkščiai – stengiasi pade-
monstruoti, ką moka ir geba. 
„Manau, kad sąvokoje „neįga-
lumas“ reikėtų nuimti priešdėlį 
„ne“ ir pamatyti tai, ką tas žmo-
gus gali – jo individualumą. Tie 
žmonės savo fizinėmis ir proto 
negalėmis tarsi parodo pasau-
lio laikinumą, tai, kas praeina: 
kūno grožis, fizinė jėga ir svei-
kata. Juose išryškėja tai, kas pa-
tvaru“, – sako Centro vadovė.

Ji pasakoja, jog retą neįga-
lų žmogų pamatysi supykusį, 
pagiežingą. Šie žmonės moka 
greitai atleisti, neauginti pyk-
čio, – o tai yra brandžios as-
menybės požymis. Ir tas, ku-
ris sako negalįs prieiti prie ne-
įgalaus žmogaus ar negalįs su 
juo būti, B.Viskontienės įsiti-
kinimu, dar tebėra nesuaugęs 
savyje. „Gyventi su neįgaliuo-
ju, duoti jam savo laiką – tai 
dovana suprasti tai, ko dar ne-
supranti. Net per trumpą savo 
neįgalumą, kai staiga užklum-
pa liga, tarkim, gripas, mums 
reikia kitų žmonių pagalbos. 
Tas laikas skirtas suprasti, kad 
be kito pagalbos žmogus neiš-
gyvena. O tai suvokti, vertinti, 
branginti ir yra didžiausia ver-
tybė, nes visa kita yra laikina“, 
– tikino pašnekovė.

Remdamasi Centro Salan-
tų padalinyje kartu su ame-
rikiečiais vykdomu projektu, 
B.Viskontienė teigė, jog JAV pa-
galbos neįgaliam žmogui srities 
pasiekimai yra labai aukšti. Ten, 
pavyzdžiui, socialinius moks-
lus gali studijuoti bent 5 metus 
savanoriškai šį darbą dirbę, mat 
tikima, jog socialinis darbuoto-
jas – tai specialybė, reikalaujan-
ti pašaukimo. B.Viskontienė įsi-
tikinusi, jog padėsime neįgalia-
jam tik tada, kai norėsime jį su-
prasti, o nepalankų ar netinka-
mą visuomenės požiūrį į neį-
galius žmones turime pradėti 
keisti nuo savęs.

Rokiškėną į Tauragės rajoną 
atvedė pasirinkta specialybė ir 
naujos pareigos. Gyvenant Tau-
ragės rajone prabėgo 47-eri me-
tai, 36-erius jis vadovavo Laukė-
sos durpių įmonei. P.Zizas Kau-
no politechnikos institute įgijo 
durpininko specialybę, baigęs 
mokslus 1962 metais buvo pa-
siųstas dirbti į Rokiškio durpių 
įmonę. Turbūt tada buvo pats 
jauniausias vyriausiasis inži-
nierius Lietuvoje – jam buvo 22 
metai. Po trejų metų sulaukė pa-
aukštinimo – buvo patikėta kur-
ti Laukėsos durpių įmonę.

„Kai atvykau 1965-aisiais, 
vyko dideli darbai. Reikėjo pa-
ruošti eksploatacijai apie 1,5 
tūkst. hektarų durpyno, nukirs-
ti medžius ir krūmus, sausinant 
iškasti 13 magistralinių 500 me-
trų ilgumo kanalų, 20 kilometrų 
griovių,“ – bėrė skaičius gerą 
atmintį išsaugojęs 72 metų su-
laukęs buvęs Laukėsos durpių 
įmonės direktorius.

Paruošus gamybai durpyną, 
pastačius barakus, darbininkai 
buvo kviečiami iš visos Lietu-
vos. Durpių gamyba pradėta 
1968 metais. „Gaminome tru-
pinines kraikines durpes, par-
duodavome kolūkiams ir tary-
biniams ūkiams laukams tręš-
ti, fermoms kreikti,“ – mena 
P.Zizas. Gyvenimas ir darbai 
virte virė, o apie ligas nė nebu-
vo kada pagalvoti.

P.Zizas pasakoja, kad diabe-
tas jį užklupo prieš trisdešim-
tmetį, bet nekliudė aktyviai gy-
venti. Vos išėjus iš darbo svei-
kata ėmė šlubuoti smarkiau. 
Medikai porą kartų „remonta-
vo“ širdį, įstatė stentus. 7-erius 
metus į Tauragę tenka važinė-
ti į hemodializės procedūras. 
Prieš dvejus metus visiškai iš-
nyko regėjimas.

Tačiau savo sveikatos pro-
blemų Petras nedramatizuoja. 
Teigia namuose sugebantis su-
sirasti, ko reikia, tiesa, kur nors 
toliau be palydos nueiti jis ne-
gali, savarankiškai sunku atlik-
ti daugelį buities darbų.

Paklaustas, kokių užsiėmi-
mų prasimano, sakė klausyda-
vęsis įgarsintų knygų, bet nusi-
bodo, dabar klausosi radijo, te-
levizijos laidų.

„Nepraleidžiu žinių laidų, 
mėgstu filmus. Patiko lietuviš-
kas filmas „Naisių vasara“, da-
bar rodomas detektyvinis seri-
alas „Senis“. Klausausi televizo-
riaus ir viską įsivaizduoju. Lai-
ko daug neturiu, nes tris kartus 
per savaitę reikia važiuoti į he-
modializę: 6-ą ryto išveža, po 
pietų parveža. Procedūra trun-

„Tauragės kurjerio“ tinkla-
lapyje paskelbt me Jovi-
tos Strikaitienės straipsnyje 
„Gyvenimas negailėjo nie-
ko – sėkmės, džiaugsmo, 
sunkios ligos ir skausmo“ 
rašoma apie Tauragės rajo-
ne gyvenantį Petrą Zizą ir 
netikėtus jo gyvenimo vin-
gius.

Liga pakeitė 
gyvenimo 

ritmą

ka keletą valandų. Toks dabar 
mano gyvenimas“, – filosofiškai 
pokalbį baigia P.Zizas.

žaisti tik aklieji ir silpnaregiai – 
tokie yra tarptautinių čempiona-
tų reikalavimai. Golbolas reika-
lauja ir tam tikro fizinio pasiruo-
šimo, mat, pavyzdžiui, koman-
dos puolėjas per žaidimą atlie-
ka vidutiniškai 70 metimų, tad 
krūvis išties didelis. Fiziškai sti-
prūs turi būti ir vartus ginantys 
žaidėjai, mat neretai tenka griū-
ti, sunkus kamuolys trenkiasi į 
įvairias kūno vietas. Lietuvoje 
šią sporto šaką kultivuoja apie 10 
komandų, aktyviausiai golbolas 
žaidžiamas Vilniuje. Būtent sos-
tinės aklųjų ir silpnaregių spor-
to klubo „Šaltinis“ žaidėjai suda-
ro Lietuvos rinktinę.

Rinktinėje – geriausi 
pasaulyje žaidėjai

Golbolo rinktinės branduo-
lį sudaro joje jau daugelį metų 
žaidžiantieji. Šios parolimpinės 
žaidynės jau trečiosios ar ketvir-
tosios bus Mariui Ziboliui, rink-
tinėje žaidžiančiam 18 metų, 
Genrikui Pavliukianecui, Arvy-
dui Juchnai, Sauliui Leonavičiui. 
Pasak rinktinės narių, perspek-
tyvus Nerijus Montvydas tokio 
lygio varžybose rinktinei atsto-
vaus jau antrą kartą, Mantas Pa-
novas – pirmą. Bemaž 8-erius 
metus rinktinę treniruoja Karo-
lis Levickis. Su juo sportininkai 
yra iškovoję 3 aukso ir 2 sidabro 
medalius, pelnę apdovanojimų 
ir ordinų. Pasak trenerio, pagrin-
dinis jo tikslas – parengti rinkti-
nę, kad ji kuo garbingiau atsto-
vautų Lietuvai ir siektų apdo-
vanojimų.

Pasaulio golbolo varžybose 
nuolat geriausiu pripažįstamas 
rinktinės gynėjas S.Leonavičius 
sportininko karjerą pradėjo bū-
damas bėgikas. Tik vėliau, tre-
neriams pastebėjus jo neeli-
nius gabumus, jis ėmė treniruo-
tis kaip golbolo žaidėjas. Pasak 
A.Juchnos, Saulius pasižymi 
greita reakcija ir labai gera intu-
icija, kuri jam padeda užimti tin-
kamą gynybinę padėtį. Rinktinės 
naujokas M.Panovas taip pat iš-
bandė kitų sporto šakų – iki gol-
bolo treniravosi kaip lengvaatle-
tis. Dar vienas pasaulyje geriau-
siu golbolo puolėju pripažįsta-
mas Lietuvos rinktinės narys – 
G.Pavliukianecas. Jis pasižymi 
labai stipriu metimu ir varžybo-
se siekia tik pergalės. Tiek puo-
lėjo, tiek gynėjo pozicijose ga-
lintis žaisti A.Juchna pasakoja 
aikštelėje ne tik žaidžiantis, bet 
ir sugebantis nuraminti koman-
dos draugus.

Nepakeičiami žaidėjai
Lietuvoje, pasak A.Juchnos, 

golbolu rimčiau susidomėta tik 
1998-aisiais, rinktinei pelnius pir-
mąjį pasaulinio lygio bronzos ap-
dovanojimą. Netrukus prasidė-
siančios parolimpinės – jau ke-
tvirtosios, kuriose dalyvauja Lie-
tuvos golbolininkai. Prisimin-
damas šios sporto šakos ištakas 
mūsų šalyje A.Juchna pasakoja, 
jog jos buvo nelengvos – sporti-
ninkai neturėdavo apsaugų, spe-
cialių akinių, inventoriaus. Da-
bar situacija yra gerokai pažen-
gusi į priekį. Paklaustas, ar spor-
tininkai galėtų žaisti golbolą ir 
ruoštis varžyboms savo lėšomis, 
negaudami finansavimo ir para-
mos, A.Juchna nė  neabejodamas 

planuojančio išeiti geriausio pa-
saulyje gynėjo S.Leonavičiaus 
rinktinė neturės kuo pakeisti. Ar 
naujasis narys pajėgs greitai įsi-
lieti į rinktinę ir rodys pažangą – 
tokie klausimai kamuos sporti-
ninkus grįžusius iš parolimpi-
nių žaidynių. 

Dėmesys skatina  
stengtis

Paklaustas apie vykstantį pa-
siruošimą parolimpiadai kapito-
nas pasakoja, jog dabar koman-
da treniruojasi 8–10 kartų per sa-
vaitę, kiekviena treniruotė trun-
ka apie 2 valandas. Tokios in-
tensyvios treniruotės vyksta lie-
kant keliems mėnesiams iki var-
žybų, kurioms ruošiamasi. Pasak 
A.Juchnos, nerimo komandoje 
dėl artėjančių atsakingų rungty-
nių ir užgriūsiančio ant jų pečių 
aplinkinių dėmesio nėra. Priešin-
gai, žiūrovų palaikymas, skanda-
vimai, reakcija į gynybą ir puoli-
mus – geriausia motyvacija žai-
dėjams stengtis. Lietuvoje nepo-
puliariai sporto šakai atstovau-
jantis golbolininkas A.Juchna 
prisipažįsta, jog čia, tėvynėje, 
pilnoje žiūrovų salėje retai ten-
ka žaisti, tad dėmesys ne tik kad 
nevargina, bet ir suteikia papil-
domų jėgų. Pasak jo, sportinin-
kai, tikinantys, jog pergalių sie-
kia dėl savęs, nėra visiškai nuo-
širdūs – visiems būtinas įvertini-
mas, mat pergalė, svarbi tik sau 
pačiam, nėra tokia saldi.

Kalbėdamas apie artėjančias 
parolimpines žaidynes sportinin-
kas pasakoja, jog sudėtingiausias 
momentas – ketvirtfinalis (gol-
bolo turnyro sistema analogiška 
krepšinio). Mat čia pralošę vienas 
varžybas sportininkai netenka 
galimybės kovoti toliau. Šis eta-
pas reikalauja didelio psichologi-
nio pasiruošimo. Paklaustas apie 
rinktinės planus parolimpiadoje 
A.Juchna išlieka nuoširdus – ko-
manda dar turi „negrąžintų sko-
lų“ praėjusiose Pekino parolim-
pinėse žaidynėse Kinijos rinkti-
nei, išplėšusiai pergalę vos vieno 
taško skirtumu. Rimtai besitreni-
ruojantys Lietuvos golbolininkai 
važiuoja ne tik kovoti, bet ir iško-
voti, mat tikras sportininkas vi-
sada turi siekti medalių.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

atsako, jog tai būtų neįmanoma. 
Mat, nors ypatingų sąlygų (spe- 
cialios salės) ši sporto šaka ir ne-
reikalauja, būtinas inventorius 
yra brangus. Štai, pavyzdžiui, 
vien pasiruošimui reikalingi ka-
muoliai (jų žaidėjai intensyviai 
treniruodamiesi sudėvi apie 10) 
kainuotų kelis tūkstančius litų. 
Tačiau kur kas daugiau neri-
mo nei finansiniai klausimai da-
bar žaidėjams kyla dėl vyresnių, 
rinktinei jau daug metų ir darbo 
atidavusių žaidėjų planuojamo 
išėjimo. Pasak A.Juchnos, opti-
malus žaidėjų amžius – iki 35-
erių metų, mat vyresni žmonės 
jau būna sukūrę šeimas, su kurio-
mis nori praleisti daugiau laiko, 
jų traumos nebe taip greitai už-
gyja ir jie jaučiasi jau viską pada-
rę dėl rinktinės. Štai, pavyzdžiui, 

Lietuvos golbolo rinktinės kapito-
nas Arvydas Juchna.

Pagrindinis golbolo rinktinės trenerio Karolio Levickio (dešinėje) tikslas –
parengti sportininkus, kad jie kuo garbingiau atstovautų Lietuvai.
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Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pasaulyje
Už inkstą –  

išmanusis telefonas 
ir kompiuteris

Kinijoje jaunas vyras organų 
prekeiviams pardavė vieną savo 
inkstą, kad galėtų nusipirkti išma-
nųjį telefoną ir planšetinį kompiu-
terį. Dėl šio incidento prieš tesimą 
Čendžou mieste Chunanio provin-
cijoje stojo chirurgas ir dar 4 įtaria-
mieji. Jiems dėl kūno sužalojimo ir 
nelegalios organų prekybos gresia 
nuo 3 iki 10 metų kalėjimo. Teigia-
ma, kad 18-mečio donoro Vango 
Šangkuno būklė dėl pernai atlik-
tos nelegalios organo pašalinimo 
operacijos yra sunki. V.Šangkunas 
su organų prekeiviais kontaktą už-
mezgė internetu ir sutiko paaukoti 
vieną inkstą. Vaikino motina teisme 
paneigė, jog jos sūnus pardavė inks-
tą, kad įsigytų telefoną ir kompiute-
rį. Ji teigia, esą organų prekeiviai „su-
vedžiojo“ sūnų. Tada, galbūt bijoda-
mas būti užkluptas su tiek daug pi-
nigų, jis nusipirko išmanųjį telefoną 
ir planšetinį kompiuterį. V.Šangkuno 
inkstas buvo parduotas už 27 tūkst. 
eurų, tačiau jis pats už organą tega-
vo tik 2,8 tūkst. eurų. Žiniasklaidos 
teigimu, dabar jis sieks 355 tūkst. 
eurų kompensacijos. 

Kasmet daugiau kaip 1,5 mln. 
kinų prireikia transplantacijos, ta-
čiau dėl organų trūkumo atlieka-
ma tik maždaug 10 tūkst. operaci-
jų. Dėl didelės paklausos ir donorų 
trūkumo šalyje klesti nelegali pre-
kyba organais.

Sugrivo dalis 
Didžiosios kinų 

sienos
Dėl smarkių liūčių Kinijos šiau-

rės rytuose sugriuvo dalis Didžio-
sios kinų sienos. Ši siena yra įžymus 
architektūros paminklas. Ji driekėsi 
mažiausiai 8550 km. Sugriuvusios 
sienos Hebėjaus provincijoje dalies 
ilgis – 36 m. Pažymima, kad ši sienos 
atkarpa buvo blogos būklės. Kaip 
praneša vietos valdžia, siena šalia 
sugriuvusios atkarpos taip pat su-
eižėjusi. Šiuo metu atliekami dar-
bai jai sutvirtinti. Sugriuvusį ruožą 
planuojama atstatyti. 

Pelenus išbarstė 
olimpiniame 

stadione
Viena šeima iš Australijos Lon-

dono olimpiniame stadione išbars-
tė buvusio olimpiečio pelenus. Mi-
rusiojo duktė Robin Glin pasakojo, 
kad jos tėvas Džordžas Eivris troško 
sugrįžti į Londoną, kur 1948-aisiais 
trišuolio rungtyje laimėjo sidabro 
medalį. Šeima planavo atvežti vyrą į 
Londoną, bet jis, deja, mirė nesulau-
kęs šios kelionės. R.Glin su seserimi 
bei vyrais, dukra ir anūku į Londo-
ną atgabeno urną su tėvo pelenais. 
Iš tikrųjų jie padarė šiek tiek dau-
giau, ne tik įsinešė į stadioną pele-
nus. „Mes prisėlinome prie trišuolio 
varžybų sektoriaus ir pelenus palei-
dom vėjyje. Jie išsisklaidė tiksliai virš 
šio sektoriaus“, – sakė R.Glin.

Vietoj televizoriaus – 
kovinis ginklas

Vašingtono policija tiria, kaip in-
ternetu spalvotą televizorių užsisa-

kęs vyras vietoj jo gavo pusiau au-
tomatinį kovinį ginklą. Pasiuntinių 
tarnyba į JAV sostinėje gyvenančio 
Seto Horvico namus pristatė siun-
tinį, kuriame buvo karinis „Sig Sau-
er SIG716“ ginklas. S.Horvicas apie 
gautą siuntinį iš karto pranešė poli-
cijai. Sutrikę pareigūnai paėmė siun-
tinį, nes tokį ginklą laikyti namuose 
draudžiama, be to, jį draudžiama 
gabenti automobiliu, todėl nega-
lima grąžinti siuntėjui. Nors ant dė-
žės buvo užrašytas S.Horvico adre-
sas, siuntinio dėžėje buvo važtaraš-
tis, pagal kurį ginklas turėjo būti pri-
statytas į ginklų parduotuvę Pensil-
vanijos valstijoje. 

Keturkojė gelbėtoja

Čilę sužavėjo internete paskli-
dusios jaudinančios nuotraukos, 
kuriose kalė savo šuniukus gelbs-
ti iš gaisro. Gaisras viename Čilės 
miesto Temuko name kilo dėl šalia 
stovėjusiame automobilyje sprogu-
sios bombos. Mišrūnė vokiečių avi-
ganių veislės kalė Amanda po vie-
ną išnešė iš degančio namo 5 savo 
šuniukus ir sudėjo juos į ugniage-
sių automobilį. Vienas šuniukas ne-
išgyveno, dar vienas – smarkiai ap-
degė ir dabar yra gydomas veteri-
narijos klinikoje. 

Moksleivius siūlė 
maitinti balandiena

Kordobos provincijos (Argenti-
na) gubernatorius atleido Ekologi-
jos departamento valdininką, pa-
siūliusį maitinti moksleivius balan-
džių mėsa. Oskaras de Aljendė už-
sitraukė rūstybę pareikšdamas, kad 
proteino turtinga balandiena pui-
kiai tinka pietums mokyklų valgy-
klose. Šią iniciatyvą jis taip pat mo-
tyvavo tuo, kad balandžių skaičius 
regione pasiekė 600 mln. ir kad to-
kia situacija gali sukelti ekologinių 
problemų. Valdininkas norėjo iškart 
nušauti du zuikius: aprūpinti vaikus 
iš neturtingų šeimų pietumis ir su-
mažinti paukščių skaičių. Bet jo idė-
ja supykdė tėvynainius. Kitą dieną 
po šio pareiškimo 11 nacionalinių 
laikraščių pasirodė su antrašte: „Jie 
nori pavalgydinti skurstančius tai-
kos balandžiais“. O.de Aljendė buvo 
nušalintas nuo pareigų.

Skurstantiesiems – 
mobilieji telefonai

Indijos šeimoms, gyvenan-
čioms žemiau skurdo ribos (o jų 
čia – ne mažiau kaip 6 milijonai), 
bus dalijami nemokami mobilie-
ji telefonai. Tokiam sprendimui jau 
pritarė Indijos vyriausybė. Skurdžios 
šeimos gaus dovanų ne tik mobilųjį 
telefoną, bet ir 200 nemokamų vie-
tos pokalbių minučių per mėnesį. 
Manoma, kad iki 50 proc. lėšų šiam 
sprendimui įgyvendinti skirs Teleko-
munikacijų departamentas. Likusias 
išlaidas padengs mobiliųjų telefonų 
ir paslaugų tiekėjas. 

Neįglieji pasaulyje

Kryžiažodis „Petražolė“
Vertikaliai: 1. Sektos narys 2. Vos 

gyvas 3. Didelis rezervuaras 4. Žinduo-
lis 5. Skėtinių šeimos kvapus priesko-
ninis augalas 6. Mokslas apie gyvybę 
11. Balkonų, laiptų, terasos užtvara iš 
stulpelių, sujungtų turėklais 12. Jau-
nas gyvulys ar paukštis 13. Apsitarna-
vimas viešose vietose (valgyklose, par-
duotuvėse) 17. Irano sostinė 18. Euro-
pos valstybė 19. Aukšta kieta vyriška 
skrybėlė 20. Mėgstantis svečius, vai-
šingas 22. Medžioklinis šuo 23. Nepa-
kenčiantis tvarkos pažeidimų, reiklus.

Horizontaliai: 7. Vilniaus įkūri-
mo legenda – Gedimino sapnas ir ... 
vilkas 8. Lietuvos krepšinio rinktinės 
narys Mantas ... 9. Oficialus praneši-
mas žodžiu ar raštu apie atliktą dar-
bą 10. Karo aviacijos dalinys, sudary-
tas iš kelių grandžių lėktuvų 12. Miestas 
prie Nemuno 14. Romos imperatorius 
15. Ispanijos miestas 16. Lietuvių rašy-
toja satyrikė Vytautė ... 21. Legendinis 
graikų mitologijos herojus 23.  Mies-
telis Kauno rajone, prie Kauno – Ma-
rijampolės plento 24. Daro skaid- 
rų, šviesų 25. Užgavėnių būtybė, įas-
meninanti pasninką, nugalinti lašini-
nį 26. Valgykla 27. Grybas 28. Nešuli-
nių gyvulių vilkstinė, vora.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Guba“ atsakymai

Vertikaliai: 1. Bajoras 2. Gira 3. Mylia 
4. Taksi 5. Haga 6. Pilypas 9. Veršis 14. Do-
minti 15. Pokaris 16. Fasadas 18. Anglija 
22. Labdara 23. Noreika 25. Gnybtas 28. Mi-
las 29. Oslas 31. Akra 33. Gėda.

Horizontaliai: 7. Radinys 8. Vakaris 
10. Goja 11. Ilgesys 12. Akys 13. Panda 17. Pa-
sas 19. Dobilas 20. Žiogas 21. Panelė 24. Mi-
ražas 26. Uosis 27. Varna 30. Meka 32. Inka-
ras 33. Guba 34. Skurdas. 35. Gandras.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Šypsosi gyvenimui, net jei jis 
neatsako tuo pačiu

Gebėjimas džiaugtis, mylėti gyvenimą ir žmones, ko gero, 
priklauso ne nuo patirtų išbandymų, gyvenimo siųstų 
džiaugsmų ar negandų, bet nuo paties žmogaus nusitei-
kimo. Marija Gendeleva – graži, protinga, jauna ir talen-
tinga 25-erių metų mergina iš Rusijos. Ją nuolat įsimyli 
vaikinai, ji dirba įdomų darbą, daug keliauja. Ji moka nuo-
širdžiai džiaugtis gyvenimu ir užkrėsti tuo aplinkinius. Ne-
paisant to, jog būdama 16-os pateko į autokatastrofą, vi-
siems laikams pakeitusią jos gyvenimą.

rėjusi mergina po traumos ben-
dravo tik su geriausia savo drau-
ge. Deja, ji žuvo prieš kelerius 
metus, tad dabar šalia esantys 
draugai – jau naujame gyveni-

me sutikti. Pasak merginos, pa-
tirta nelaimė tapo tikru lakmu-
so popierėliu, parodžiusiu, kas 
iš tikrųjų ją myli ir vertina. Tai 
išsiaiškinti padeda ir neįgaliojo 
vežimėlis, kuriuo mergina juda. 
Kai kuriuos žmones jis trikdo, at-
stumia. Būtent tokių, pasak mer-
ginos, jai šalia ir nereikia.

Reikia šypsotis  
gyvenimui

Kalbėdama apie gebėjimą 
džiaugtis gyvenimu, Marija pri-
pažįsta, jog pilkoje tėvynėje tai 
ne taip paprasta, kaip žiūrint 
spalvingus Holivudo filmus. 
Mat gyvenime yra ir rutinos, 
ir kūrybinių krizių. Bet, nepai-
sant to, neįmanoma nepastebė-
ti šviesių žmonių, tų darbščių-
jų bitelių. Pasak Marijos, su jais 
pabendravus, įsitikinus, kad yra 
žmonių iš tikrųjų, ne teoriškai, 
mylinčių gyvenimą, pats neju-
čia šiuo jausmu užsikreti. Ir ne-
svarbu, jog gyvenimas į mūsų 
šypsenas ne visada atsako šyp-
sena, dėl to nereikia tapti surū-
gėliu. Paklausta apie užsienį ir 
galimybę išvažiuoti iš Rusijos, 
mergina atsako, jog kuriam lai-
kui norėtų išvykti, pasimoky-
ti kalbų, bet emigruoti – ne jai. 
Pasak Marijos, čia visas jos gy-
venimas – tėvai, draugai, mėgs-
tamas darbas, o svečias šalis ji 
aplanko keliaudama. Jau pabu-
vojo Tailande, Lenkijoje, Angli-
joje, dabar mergina kuria pla-
nus kelionei į Norvegiją, vėliau 
laukia Afrika.

Pagal www.neinvalid.ru parengė 

Viktorija NORKAITĖ

Praeitis ir naujas 
gyvenimas

Prieš 9-erius metus Marijos 
gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojom, pasikeitė ir ji pati. Tapo 
stipresnė, įgijo patirties. Iki ava-
rijoje patirtos traumos, po ku-
rios turėjo sėsti į neįgaliojo ve-
žimėlį, mergina daugiau ėmė iš 
gyvenimo. Tapusi kitokia ji pra-
dėjo pastebėti ne tik save, bet ir 
aplink esančius. Jau sėdėdama 
rateliuose ji suprato, jog „duo-
ti“ yra daug smagiau nei „imti“.

Patirta nelaimė leido mergi-
nai suprasti, koks darbas jai pa-
tinka. Štai jau 5-erius metus ji 
dirba viename neįgaliųjų reabili-
tacijos centre. Čia ji padeda trau-
mas patyrusiems žmonėms. Ne-
įgali mergina taip pat dirba vie-
noje dailės mokykloje – moko 
neįgalius vaikus piešti. Pasak 
jos, šis darbas yra kiek kitoks, 
nei mokant piešti sveikuosius, 
mat ilgiau užtrunka, reikalauja 
didesnių pastangų, bet viską at-
perka rezultatas – pasitikėjimas, 
kurį įgyja vaikai.

Marija savo gyvenimą dalija 
į dvi dalis – iki avarijos ir po jos. 
Praeityje didelį draugų būrį tu-

NORI SUSIPAŽINTI
Esu neįgali 49-erių metų moteris.  Ieškau gyvenimo draugo  

be žalingų įpročių.  Tel. 8 633 57 195, Romutė.
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Įsiklausyti, įsižiūrėti skatinę 
„Gyvenimo mažmožiai“ Pabaiga. Pradžia –  

„Bičiulystės“ 26 numeryje

„Aš norėjau gimti naktį, šil-
tą naktį lyjant lietui, žaibuojant 
danguje paslaptingai šviesai. 
Aš norėjau gimti meilėje. Meilė 
buvo. Tik niekas nejautė lietaus 
ir niekas nematė žaibo, nes jau 
buvo išaušęs saulėtas pavasario 
rytas. Mano akys regėjo tik grožį, 
o širdis jautė daug daugiau, nei 
galima išsakyti žodžiais. Aš lauk-
davau šilto lietaus ir gaivaus oro 
po jo. Lietuje aš rasdavau kažką 
nepaprastai ypatingo ir gero. Aš 
mylėjau lietų, pievą, vaivorykštę. 
Augau tarp mylinčių ir mylimų 
žmonių. Turėjau viską, kol turė-
jau Tėtį. Ir netikėjau, kad gali būti 
kitaip. Bet atsitiko taip, kaip at-
sitinka realiame gyvenime. Nors 
ir labai buvau mylima Tėčio, bet 
jis paliko mūsų namus. Be jo ne-
galėjau būti laiminga. Nors ir 
kokia buvo didelė Mamos mei-

Leokadija MOCKIENĖ

Ar tai smulkmena?
lė, nors visada šalia nuostabūs 
žmonės – Močiutė ir Brolis, šir-
dyje liko tuščia ir skaudi vieta, 
kurios niekas negalėjo užpildy-
ti. O dienos bėgo. Laikas ėjo. Aš 
augau su gražiomis pasakomis, 
kurias man sekdavo Mama, ku-
rios išmokė svajoti... Tai buvo 
vaikystė. Kaip maža graži nakti-
nė žvaigždė, girdinti žmogų, ku-
riam trūksta mažyčio lašelio mei-
lės – Tėčio meilės, ir pasaulis jau 
nemielas. Aš ilgėjaus Tėčio stip- 
rių ir šiltų rankų, ilgėjaus dienų, 
kai jis vedžiodavo mane už ran-
kos, nešiodavo, sėdėdavau jam 
ant kelių, žaisdavau ant kilimo, 
jodavau kaip ant žirgo. Paaugus 
žinojau – jeigu Tėtis visada būtų 
šalia, gyvenimas būtų kitoks. Bet 
pakeisti niekas to negalėjo. Ar tai 
mažmožis? Taip, didelis vaiko 
užrašytas mažmožis.“

Anelė Emilija MAŽEIVAITĖ

Užrakintas 
„mažmožis“
Ką slepi po juoda kauke,
Kam tą pragarą šauki.
Tu jauna, tavoj palaukėj
Sodai lai žydės balti.

Užrakinus savo širdį
Tvirto užrakto spyna,
Per anksti, per greit pavirsi
Negyvenama sala.

O laivai vis plauks pro šalį,
Žmonės ten linksmai klegės.
Net patyrę jūrų asai
Tos salos nepastebės.

Atrakinki baisią spyną,
Surūdijo ji seniai.
Ir išmesk į vandenyną –
Lai nuskęsta amžinai.

Apgyvendink savo salą,
Pavadink „Paukščių namais“.
Ir atplauks „Raudonos burės“
Deny princas tavęs lauks.

Teresė STANKEVIČIENĖ

Viskas iš 
smulkmenų
Nubėgus
Aplankiau sergantį,
Pasimeldžiau už mirusį,
Paglosčiau, nuraminau verkiantį.

Auginau vaikus,
Dėliojau jų vargus,
Vėliau mylėjau anūkus
Ir vieną palydėjau į kapus.

Tai mano gyvenimo smulkmenėlės
Lyg akmenėliai byra
Į gyvenimo metus.
Aš galvoju:
Kiek jų dar bus.

Mažumėlę suskaudėjo,
Truputėlį pasirgau,
Kai kada juokiausi,
Buvo dienų – verkiau...

Danutė ČEBATORIENĖ

Ruoniukas
O koks rytas! Birželio rytas 

Šventojoj! Saulė, paukščiai ir jūra. 
Žingsniuojam pirmadienio 

rytą jūros link kupini giedros ir 
džiugesio. Ant pievos prie poil-
sio namų „Auksinės kopos“ bū-
relis „Reiki“ stovyklos dalyvių. 
Jie, žinoma, šaukia vienas kitam: 
„Aš linkiu laimės! Aš linkiu jums 
laimės!“ Ir laimė plūsta bango-
mis. O aš skubu prie jūros. Po 
vakarykščių sekmadieninių vėjų 
siautėjimo ji dar nenurimus. Pu-
totų bangų baltos juostos veržia-

si į krantą, tarsi bėga nuo dar ga-
limo vėjų siausmo pasikartojimo. 
Oras gaivus. Sužybsi smėly sau-
lės kruopelytės.

O kas gi čia? Kupstelis. Pasi-
lenkiu. Nejaugi... Tai lavonėlis. 
Gal metro ilgio, susilenkęs, iš-
vertęs nugremžtą pilvuką ruo-
niukas. Negyvas guli prie pat 
jūros. Negi neatlaikė vakarykš-
čių bangų. Balti dantukai. Gali-
ma suskaičiuoti. Dar vaikas... Gal 
šaukėsi pagalbos. Vakar ruporas 
kartojo ir kartojo: vienas, penki, 
nulis, devyni lietuviškai, angliš-
kai, rusiškai...

Atžingsniuoja vyriškis. Eina 
tiesiai į mane. Žvelgiu į augalotą, 
paskendusį savy... Gal paklausti 
valandų? Bet ištariu: ruoniukas...

„Kur?“ – sukluso.
Einame kartu tenai, kur ką tik 

jis praėjo. Čia pat raudona gelbė-
tojų mašina. Negi ruoniukas net 
jiems nesvarbus? Klampoju per 
gilų smėlį. Jauni vyrukai pasitin-
ka dėmesingu žvilgsniu.

„Ar žinote, kad... ruoniu-
kas...“

„Mes žmones gelbėjame, 
ne gyvūnus. Vakar išmetė jūra. 
Skambinom gyvūnų tarnybai. 
Ką dar norite pasakyti?“

Žingsniuoju nuo jūros, o min-
tys su bangų mūša kartoja: ruo-
niukas... Biržely ruoniukas...

Kazimieras MAŽYLIS

Žvilgsnis
Pragyvenus ilgą gyvenimo 

laiko tarpą sunku jau ir besu-
sigaudyti, kada ir kiek buvo tų 
mažmožių, kadangi iš tų maž-
možių išsivysto ir pagrindiniai 
didmenys ar šalutiniai gyveni-
mo žingsniai, nulemiantys ir visą 
žmonių gyvenimą.

Atrodo, kas čia nepapras-

Edvardas STANKUS

***
Sako, gyvenimas vienas,
O mažmožių būna daug.
Kai sužinai naujieną,
Paskui naujos reik laukt.

Kažkam nustipo karvė
Ar padvėsė arklys,
Kažkur pasklido smarvė,
Kas už ją atsakys.

Nieks niekada nežino,
Ar bus kokia nauda
Sutikus seną senę
Ateinant su terba.

Gyvenimas mažytis,
O nuotykių tiek daug,
Kad nežinai – ar vytis,
Ar auto kito laukt.

Tad pamąstykim, broliai,
Kaip mąstė mūs senoliai,
Pasėdami rugius,
Gardi duonelė bus.

Algirdas Liudas IVANAUSKAS

Žvejys aš nesu
Žvejys aš nesu, tačiau prie vandenų
Pastovėt visuomet labai noriu.
Į juos noriu žiūrėt ir svajonėmis lėkt
Kartu su jūrmarių vėju.

Noriu su žuvėdrom plasnoti,
Padangėj klajoti, vis naujas godas 
godoti.
Žvejys aš nesu. Kai žuvies noriu – perku.
Pomėgiai ne visų vienodi.

to jaunystėje jaunuolių vylingas 
žvilgsnis vienas kitam. Taip atsi-
tiko ir man. Skubėdamas į darbą 
sutikau atvykusią atlikti prakti-
kos vidurinėje mokykloje jau-
ną studentę. Ji pažvelgė į mane 
vylingu žvilgsniu, kas mane lyg 
pakerėjo. Susidomėjau ja, nes 
tuo laiku dar buvo su ilgom ka-

som. Patiko. Susipažinom. Taip 
ir likome kartu jau 55 metus. Tas 
vylingas žvilgsnis tik mažmožis. 
Bet tvirtai mus surišo visam gy-
venimui. Tas kerintis ir viliojan-
tis žvilgsnis tebestovi ir iki šiol 
man akyse. Atrodo, tebesimato ir 
ta pražydusi jaunystė. O juk pra-
sidėjo tik nuo mažmožio.

Teresė Stankevičienė, Anelė Mažeivaitė ir Leokadija Mockienė – romantiš-
kam stiliui neabejingos kūrėjos.                                                Aldonos Milieškienės nuotr.

Edvardas Stankus ir Zinaida Jurėnienė „Bičiulystės“ puslapiuose visada  
randa peno dvasiai.

Vladas Danusas ir Kazimieras Mažylis dalijasi seminaro įspūdžiais.
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