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Netikėtai aptiko 
įgimtą ligą

Dabar bemaž 22-ejų vilnietis 
Simonas prisimena vaikystėje bu-
vęs sveikas, neperšaldavęs taip 
dažnai kaip kiti vaikai ir jokių nu-
siskundimų dėl sveikatos neturė-
jęs. Vasarodamas pas senelius jis 
daug laiko praleisdavo Kauno 

Nors žinome, kad liga gali 
užklupti netikėtai, ne-
paisydama žmogaus gy-
venimo planų, svajonių, 
nekreipdama dėmesio į 
sveiką gyvenimo būdą, 
vis tiek nustembame, kai 
ji pasirenka jaunus žmo-
nes ar net vaikus. Ieva 
Meškauskaitė ir Simonas 
Stončius – likimo bičiuliai, 
susipažinę po rimtų gy-
venimo išbandymų – pa-
tirtos inkstų transplanta-
cijos. Nors jie, atrodytų, 
dar tik pradeda gyven-
ti – studijuoja, formuoja 
savo pasaulėžiūrą, moko-
si būti savarankiški – jau 
gerai žino, kiek daug ver-
tas gyvenimas.

klinikose, kur dirbo jo močiutė. 
Retkarčiais, nieko blogo nesiti-
kint, čia patikrindavo ir jo svei-
katą. Per vieną tokių patikrinimų 
pastebėta, kad sutrikusi 10-mečio 
Simono inkstų veikla. Gydytojai 
nustatė, jog šis inkstų nepakan-
kamumas – įgimtas ir galėjo pa-
sireikšti bet kuriuo metu. Iš pra-
džių bandyta viską sureguliuoti 
vaistais ir tikėtasi, kad Simonas 
ligą išaugs. Pats jisai pasakoja la-
bai blogai nesijautęs (liga nebuvo 
uždelsta), tiesiog kartais jį apim-
davo silpnumas. Situacijos rim-
tumą suvokusi močiutė palengva 
jį pratino prie minties, jog atei-
tyje jam gali prireikti hemodiali-
zių, parodė, kaip jos atliekamos. 
Vaikinas prisimena, kad močiu-
tė šias procedūras jam nupasa-
kojo baisiau, kaip spėja, tai darė 
sąmoningai, kad jas patyręs vai-
kinas nurimtų, jog viskas ne taip 
jau blogai. Pamažu jis buvo pra-
tinamas ir prie minčių apie inks-
to transplantaciją.

Nedramatizavo situacijos
Pradėjus taikyti hemodiali-

zės procedūras vaikinas buvo 
įtrauktas į inksto transplantacijos 

Vilniuje, parodų ir konferencijų centre „Litexpo“, 21 kar-
tą surengtoje specializuotoje parodoje „Baltijos tekstilė ir 
oda“ dalyvavo 230 bendrovių iš 23 pasaulio šalių. Didžiau-
sioje Baltijos šalyse aprangos ir tekstilės parodoje savo dir-
binius tradiciškai pristato ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
asocijuotosios narės. Šįkart į tarptautinę parodą savo rank-
darbius, amatų mokymų metu sukurtus gaminius atvežė 
Anykščių, Elektrėnų, Kalvarijos, Kaišiadorių, Trakų, Ukmer-
gės ir Vilkaviškio neįgaliųjų draugijos.

Parodai atrinkti tik 
kokybiški dirbiniai

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos (LND) atstovų gaminiai paro-
dos lankytojams pristatyti dvie-
juose stenduose, vienijamuose 
temos „Apšerkšniję mūsų žie-
mos“. LND projekto vykdyto-
ja Raimonda Lebelionytė-Alsei-
kienė pasakojo, kad eksponatai 
parodai buvo atrinkti labai atsa-
kingai – „Baltijos tekstilėje ir odo-
je“ pasiūlyta dalyvauti išties ko-
kybiškus, originalius ir įdomius 
dirbinius kuriančioms draugi-
joms. Be kita ko, jų buvo prašo-
ma pateikti dirbinių, tinkančių 
artėjančiam žiemos sezonui. Pa-
sak R.Lebelionytės-Alseikienės, 
net ir papuošalų draugijų prašy-
ta tokių, kuriais būtų galima pa-
puošti paltą ar apsiaustą, o ne va-
sarinį drabužį. Ir džiaugėsi, kad į 
tai buvo įsiklausyta – LND sten-
duose netrūko riešinių, pirštinių, 
kojinių, kepurių, šalikų, skraisčių, 
apsiaustų.

Neįgaliųjų dirbiniai dažniau-
siai pristatomi įvairiose mugėse, 

Žalių rankų simboliais 
pažymėtas ekskursijos 

maršrutas 
„Kurdami Pinigų muziejų, 

daug dėmesio skyrėme tam, kad 
jis būtų prieinamas, patogus ir 
neįgaliems lankytojams. Nau-
jausias projektas sudaro sąlygas 
kurtiesiems lankytojams dau-
giau sužinoti apie mūsų ekspo-
ziciją. Džiaugiuosi, kad sumany-
mą muziejuje sukurti elektroni-
nį gidą gestų kalba įgyvendinti 
mums entuziastingai padėjo ges-
tų kalbos vertėjai, klausos negalią 
turintys asmenys“, – sakė Lietu-
vos banko Pinigų muziejaus ve-
dėjas Vidmantas Laurinavičius. 

Kurtiesiems lankytojams pa-
sakojimas apie muziejaus ekspo-
ziciją verčiamas į gestų kalbą fi l-
mukuose, kurie rodomi planšeti-
nio kompiuterio ekrane. Ekskur-
sijos maršrutas pažymėtas žalių 
rankų simboliu, kuris yra prie 
kurtiesiems pristatomų muzie-
jaus stendų. 

Pristatymo renginyje dalyva-
vusi Lietuvos kurčiųjų draugijos 
prezidentė Roma Klečkovskaja 

Pinigų muziejaus lobiai vis labiau 
prieinami neįgaliesiems 

Šalyje paskelbtiems Muziejų metams artėjant į pabaigą, 
Lietuvos banko Pinigų muziejus pristatė pirmąjį Baltijos ša-
lyse elektroninį gidą gestų kalba ir su savo ekspozicijose 
sukauptais lobiais pakvietė susipažinti klausos negalią tu-
rinčius žmones. 2010-aisiais duris lankytojams atvėręs mo-
dernus muziejus iš karto buvo pritaikytas judėjimo negalią 
turintiesiems, pasirūpinta ir specialia įranga silpnaregiams. 
Gestų kalba, naudojant vaizdo įrašus ir modernų planše-
tinį kompiuterį, vedama ekskursija – tai unikali galimybė 
dar vienos negalios žmonėms pasijusti savarankiškiems ir 
nepriklausomiems. 

Vidmantas Laurinavičius pristato elektroninį gidą gestų kalba.



Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiŠvenčionys:
Pastaraisiais metais 

Švenčionių rajono neįga-
liųjų gyvenimas tarsi įga-
vo naujų spalvų – orien-
tavimosi sporto varžybų 
Europos čempionas Ta-
deušas Šimkovičius, nau-
jasis organizacijos pirmi-
ninkas, ėmėsi aktyvios vei-
klos, kad savo pomėgiu 
sportuoti užkrėstų ir ki-
tus. Panašu, jog tai jam pui-
kai pavyko – sporto šven-
tėje, kuri jau daugelį metų 
tradiciškai rengiama Šven-
čionių rajono neįgaliųjų 
draugijos nariams, dalyva-
vo per 70 žmonių iš Šven-
čionių, Pabradės, Švenčio-
nėlių. Jiems atvežti ir par-
vežti transportą skyrė rajo-
no meras Vytautas Vigelis, 
taip pat dalyvavęs šventės 
atidaryme.

Jau tradiciškai paspor-
tuoti ir išmėginti savo jė-
gas įvairiose rungtyse neį-
galieji rinkosi į Zigmo Že-
maičio gimnaziją. Čia jie 
mėtė baudas, žaidė smi-
ginį, svaidė lėkštes, išban-
dė jėgas žaisdami grindų 
riedulį, lenkdami rankas, 
prie šaškių lentos. Norė-
damas pritraukti įvairių 

Svarbu atrasti mėgstamą veiklą

negalių ir sveikatos būklės 
žmonių, T.Šimkovičius 
pasiūlė ir rungtį silpnes-
niesiems – pupelių rinki-
mą, kuriai būtinas pirštų 
miklumas ir greita reak-
cija. Geriausi sportinin-
kai ne tik buvo apdova-
noti medaliais, bet ir gavo 
dovanų – rėmėjai parūpi-
no vaistažolių arbatų. Ge-
riausiai komandai, kuria 
tapo Pabradės neįgalieji, 
įteikta rajono mero taurė.

Pasak T.Šimkovičiaus, 
negalios užkluptam žmo-
gui svarbiausia nepalūž-
ti, įsitraukti į mėgstamą 

veiklą, jei tokios neturi – 
ją atrasti ir kabintis į gy-
venimą. Todėl jis stengia-
si užtikrinti kuo daugiau 
įvairių galimybių draugi-
jos nariams – organizacijo-
je jie gali dainuoti ansam-
bliuose, užsiimti rankdar-
biais, sportuoti, gauti rei-
kalingą informaciją, paga-
liau tiesiog bendrauti, išsi-
pasakoti ir būti suprasti.

Kad Švenčionių ra-
jono neįgalieji veiklūs ir 
kūrybingi žmonės, įro-
do ir buvusios organiza-
cijos pirmininkės Valenti-
nos Galeckienės pasakoji-

mas apie Švenčionyse vy-
kusį rudens kermošių. Čia 
susirinko visų 14-os rajo-
ne esančių seniūnijų atsto-
vai, tarp kurių buvo ir neį-
galiųjų. Kas atsinešė sodo 
ir daržo gėrybių, kas pra-
eivių dėmesį traukė atsi-
vežtais naminiais paukš-
čiais. Ne taip svarbu, kokį 
pomėgį žmogus atranda ir 
kaip įprasmina savo kas-
dieną, svarbiausia, kad 
tai jam teikia džiaugsmo 
ir padeda atlaikyti gyve-
nimo siunčiamus išban-
dymus.

Viktorija NORKAITĖ

Sporto šventėje šiemet dalyvavo 71 Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos narys.

Nepakliūkime į 
manipuliatorių pinkles

Artėja Vėlinės – žmogiškosios egzistencijos, gyve-
nimiškųjų vertybių apmąstymo metas. Šioje gyvybės 
ir mirties akistatoje vis dažniau susimąstome, ar tei-
singai gyvename, ar geranoriški, tolerantiški, pakan-
tūs esame.

Į atmintį vis sugrįžta neseniai Lietuvą sugluminę 
įvykiai, patikrinę mūsų vertybines nuostatas, gebėjimą 
atsispirti iš šalies primetamai nuomonei.

Maniau, kad sukrečiantys vaizdai iš musulmoniškų 
kraštų apie šventą karą prieš Alacho atvaizdo „išnie-
kinimą“ susiję tik su tais kraštais ir menkai išsilavinu-
siais jų žmonėmis. Maniau, jog pas mus, Lietuvoje, ku-
rią mėgstame vadinti „Marijos žeme“, taip tikrai nebus.

Pasirodo, nesame pakantesni už tuos, kurie vieni 
kitus žudo musulmoniškuose kraštuose. Tiksliau, kiek- 
vienoje tautoje yra žmonių, kurie, užuot plėtę savo pa-
saulėjautą ir pasaulėžiūrą, pasikausčiusių ideologų ir 
teologų sukurstyti gali eiti į „šventą karą“ neįsigilinę 
į situaciją, remdamiesi paskalomis ar iš aukščiau duo-
tomis komandomis. Žmonėmis galima manipuliuoti 
ir jie patys to nori. Baisiausia, kad tai vyksta šiandien, 
kai didžioji mūsų krašto gyventojų dalis dar pamena 
Hitlerio, Stalino, Musolinio vardus ir jų manipuliavi-
mus masėmis. Užuot pasižiūrėję spektaklį, pasiskai-
tę apie pasaulinę šlovę turinčio režisieriaus darbus ar 
pasidomėję išsilavinusių teatrologų komentarais, lietu-
viai jau eina kariauti. Prieš ką? Prieš Kristaus paveiks-
lo išniekinimą? Būkime atviri, per savo gyvenimą mes 
visi, tikintys ir netikintys, jį tiek kartų esame išniekinę, 
kad gėda ir prisipažinti. Mes, derėdamiesi dėl kainos, 
Jo paveikslą pardavinėjame maldos namuose, per at-
laidus kiekvieną bažnyčią apsupame religine labai ne-
skoninga (mano nuomone, nei meninės, nei religinės 
vertės neturinčia) atributika nukrautais prekystaliais. 
O kiek laikraščių ir atmintinių su Jo atvaizdu po šven-
čių keliauja į krosnį ar šiukšliadėžę – niekas neskai-
čiuoja ir to nelaiko Jo paveikslo niekinimu.

Anatolijus Bliumas (medikas, biologas, stačiatikių 
pastorius) sakė: „Tikintis žmogus turi taip gyventi, kad 
jei Evangelija būtų pamesta, ją iš naujo būtų galima pa-
rašyti stebint to žmogaus gyvenimą.“ Panašiai elgėsi 
ir šviesaus atminimo Tėvas Stanislovas. Jis nė vienam 
žmogui neprikaišiojo ir neaukštino savęs. Pasikalbėti 
ar patarimo atėjusiam žmogui mėgo sakyti: „Pažiūrėk į 
mane, mes kaip du vandens lašai esame panašūs ir vi-
sos problemos, kurios gula tavo pečius, gula ir manuo-
sius.“ Būdamas šalia žmonių jis tyliai ir kantriai gyveno 
savo pasiaukojamą gyvenimą. Taip ir turi „kovoti“ už 
savo įsitikinimus tikintis žmogus. Šviesaus atminimo 
popiežius Jonas Paulius II labai nemėgo komunizmo, 
bet nekovojo su šia ydinga ideologija. Jis tiesiog norėjo 
matyti pasaulį be komunizmo ir stengėsi tokį jį kurti.

Gaila, kad teatro vadovybė negalėjo visų protestuo-
tojų pakviesti vidun ir leisti jiems išgyventi tą seno ne-
įgalaus žmogaus ir jo sūnaus dramą. Juk žmogus nėra 
geležinis, jis gali palūžti ir suabejoti ne tik savo jėgo-
mis, bet aukštesnėmis, jei dar jomis tiki. Arba reikėjo 
po spektaklio suleisti tą teisuolių minią į dramos tea-
trą, juos išklausyti, o pakvietus kunigus R.Doveiką, 
A.Sasnauską diskutuoti, diskutuoti. Neabejoju, kad tei-
suolių minia sumažėtų pusiau, bet… Nedaroma nie-
ko, kad šis gaisras būtų užgesintas dar neišplitęs. Ko-
dėl? Matyt, gatvėje vykstančio spektaklio režisieriui to 
ir reikia. Jį ir jo aplinką tokie spektakliai daro išskirti-
nius, nusipelniusius kitos kadencijos.

Turime būti labai atsargūs, nes puolimo objektą, 
turint tokią armiją „teisuolių“, labai lengva kaitalioti. 
Ir negalime būti tikri, kad kada nors kam nors nekils 
mintis (istorija tokių momentų dar nepamiršo), kad ne-
galia yra Dievo bausmė ir tokius nusikaltėlius reikia 
izoliuoti nuo visuomenės ar naikinti. Neabejoju, kad 
atsiras teisuolių minia, kuri tuo patikės, o tarp jų vėl 
galime išvysti šmėžuojančias sutanas ar vienuolių abi-
tus. Neduok Dieve, neduok Dieve…

Ruduo dažnai apibūdi-
namas kaip šaltas, niūrus 
metų laikas, tačiau Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Laima Dul-
kytė organizacijos nariams 
liūdėti neleidžia. Apkelia-
vus pusę Lietuvos, nudir-
bus rudens darbus, smagu 
į vieną būrį susieiti, tradi-
cija tapusioje Rudenėlio 
šventėje susitikti. 

Švėkšnos padalinio 
pirmininkė Ingrita Rite-
rienė su gausia palyda į 
šventę atvyko savo ran-
komis moliūgus milžinus 
gražiomis fėjomis paver-
tę, Katyčių padalinio pir-
mininkė Onutė Girčiuvie-
nė – su skaniais kmynų ir 
aguonų sūriais, Gardamo 
padalinio pirmininkė Lai-
mutė Lomsargienė savo 
lauktuvėmis taip pat nuo 
kolegių neatsiliko. Ir Vai-
nuto padalinio pirmininkė 
Anelė Lileikienė bei Usė-
nų padalinio vadovė Al-
dona Matevičienė ekspo-
natų parodai nepagailė-
jo, išmoningai juos išdė-
liojo. Be kaimo padalinių, 
čia šurmuliavo ir Šilutės 

Šilutė: Rudens gėrybių šventė

miesto neįgalieji. Floristė 
Zinaida Mikelionis šven-
tėje taip pat savo darbelius 
eksponavo – čia puikavosi 
ne tik gėlių puokštės, bet 
ir dailios segės, karoliai. 

Šventėje dalyvavo apie 
160 draugijos narių. To-
kiam žmonių būriui mūsų 
salė per maža, todėl teko 
ieškoti erdvesnės vietos. 
Esame dėkingi Remigijui 
Baltučiui ir Česlovui Ba-
rauskui, įsileidusiems mus 
į savo sodybą, įkurdintą 
gražioje pamiškėje, tolė-
liau nuo miesto triukšmo.

Obuolių pyragais vi-
sus vaišino Danutė Žyda-

nienė ir Ramutė Kvederie-
nė, skanių mišrainių pri-
ruošė Eugenija ir Antanas 
Savickai. Pusmaišį bulvių 
šventiniam renginiui pa-
dovanojo saugiškė Onu-
tė Ramanauskienė – jas 
virėme lauke prie didelio 
akmeninio aukuro, o pas-
kui ten pat karštas valgė-
me su žemaitišku kąstiniu. 

Rudenėlio šventės da-
lyviai sulaukė ir didelio 
siurprizo – juos aplankė 
garsi atlikėja Vitalija Ka-
tunskytė. Klausydamiesi 
jos dainų negalėjome iš-
sėdėti – kiek salėje buvo 
vietos, sukosi poros, o kas 

Į 52 miestuose vykusią 
rudeninę „Maisto banko“ 
akciją įsitraukė ir Elektrė-
nų neįgaliųjų draugija. Prie 
akcijos mielai sutiko prisi-

negalėjo šokti, plojo, siū-
bavo. Visa salė dainavo 
kartu, nes dainininkė Vi-
talija parinko tokį reper-
tuarą, kad beveik pusės 
jos atliekamų dainų žo-
džius visi mokėjo atminti-
nai. V.Katunskytės pradė-
tą koncertą tęsė Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
moterų ansamblis „Kvie-
tkelės“ ir kapela „Šilo ai-
dai“, vadovaujami Anta-
no Kmitos.

Draugijos narė Filome-
na Kitova renginio daly-
viams pristatė keletą savo 
knygų apie tremtį išgyve-
nusią savo šeimą, supa-
žindino su ruošiamos nau-
jos knygos ištraukomis. 

Šventėme iki priete-
mos. Draugijos pirminin-
kė L.Dulkytė padėkojo vi-
siems dalyviams, nuošir-
džiai prisidėjusiems prie 
renginio organizavimo, 
šauniai pasirodžiusiems. 
Jie buvo apdovanoti neįga-
liųjų sukurtais suvenyrais, 
segėmis, karoliais. Šven-
tės dalyviai dar ilgai nesi-
skirstė, dalijosi įspūdžiais.

Aldona PETKIENĖ

Rudenėlio šventės dalyviai su Vitalija Katunskyte.

Elektrėnai:

„Maisto 
banko“ 
akcijoje 

dėti 18 savanorių. Drau-
gija jau trečią kartą daly-
vauja labdaringoje „Mais-
to banko“ akcijoje, kurios 
metu surinkti ilgai negen-
dantys maisto produktai 
išdalijami sunkiai besiver-
čiantiems Elektrėnų savi-
valdybės neįgaliesiems. 
Nors per šią akciją suau-
kotų produktų nebuvo tiek 
daug kaip per ankstesnes, 
žmonių geranoriškumas, 
noras padėti skurstantie-
siems vis tiek džiugina.

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos nariai ir savanoriai „Maisto 
banko“ akcijoje.
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miestuose bei rajonuose vyks-
tančiose šventėse, renginiuose. 
Jų eksponavimui parodų rūmų 
erdvėse reikia specialiai pasi-
rengti. LND darbuotojos pa-
rūpino keletą manekenų, spe-
cialių stovų, kitos įrangos, pa-
dedančios patraukliau bei įtai-
giau pateikti neįgaliųjų gami-
nius. Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Aldo-
nos Šerėnienės nuomone, jei-
gu ir ateityje LND asocijuoto-
sios narės bus kviečiamos į to-
kias parodas, reikėtų ir patiems 
įsigyti specialios parodoms skir-
tos įrangos. 

Dirbinių asortimentas – 
pagal metų laiką 

A.Šerėnienė gerai žino, kad 
kiekvienai mugei, šventei ar 
parodai siūlomų gaminių asor-
timentas turi atitikti sezoną, jo 
poreikius. Tik tada galima tikė-
tis, kad dirbiniai patrauks pirkė-
jų dėmesį, o už gautus pinigė-
lius jų kūrėjai vėl galės nusipirkti 
medžiagų ir dirbti toliau. Neatsi-
tiktinai nemažą anykštėnų asor-
timento dalį sudarė šiemet drau-
gijoje prasidėjusiuose vėlimo 
mokymuose nuveltos įvairių for-
mų šlepetės, šaliai, skaros. Dė-
mesį traukė ir iš tautodailės, au-
dimų knygų ant riešinių, blauz-
dinių, pirštinių perkelti margi 
raštai. Pasak A.Šerėnienės, pir-
kėjui visada reikia pasiūlyti ga-
limybę rinktis: vieniems patin-
ka nors ir brangesni, bet rankų 
darbo gaminiai, kiti ieško ryškes-

nių, madingesnių, tačiau kartu 
ir pigesnių dirbinių. Iš 14 sosti-
nėn atvežtų anykštėnų gaminių 
sau tinkamą galėjo rasti kiekvie-
nas norintis. 

Artėjančiai žiemai ragino 
ruoštis ir kitų neįgaliųjų draugi-
jų auksarankių dirbiniai. Kalva-
rijos neįgaliųjų draugijos prana-
šumas– kokybiški, bet nebran-
gūs mezginiai: kiauraraščiais iš-
gražintos kojinės, minkštutės kū-
dikiams skirtos kojinaitės-bate-
liai, skraistės. Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų draugijos moterų ga-
miniai – kojinės, šaliai – taip pat 
buvo kokybiški ir nebrangūs. 
Šios neįgaliųjų draugijos buvo 
rimtos konkurentės panašią pro-
dukciją siūliusioms kitoms paro-
dos dalyvėms. 

Dėmesį traukė 
originalumas

Parodos lankytojų dėme-
sį itin traukė Elektrėnų neį-
galiųjų draugijos moterų dir-
biniai, ypač originalios kepu-
rės. Ne tik įdomiausiomis py-
nėmis išmargintos, įvairiomis 
megztomis detalėmis aplikuo-
tos, galvą ir kaklą nuo besi-
skverbiančios vėsos saugančios, 
bet ir nuotakingus, spalvingus 
žvėrelius (lapę, avelę, kiškį ir 
kt.) primenančios – tokią kiek- 
vienas mažylis mielai nešios. Jų 
autorė – Semeliškių seniūnijoje, 
Lelyvos kaime gyvenanti Onutė 
Dambrauskienė. Sunkių negalių 
išvarginta, insultą patyrusi mote-
ris pati megzti jau nebeįstengia, 
tačiau naujus modelius kūrusi 
nesiliauja. O prieš akis juos turė-

damos virbalų imasi Onutės tal-
kininkės – Neįgaliųjų draugijos 
moterys. Žaismingi, patrauklūs 
mezginiai – ne vien darbas, bet ir 
malonus užsiėmimas. Tokiu pa-
čiu principu O.Dambrauskienė 
su savo pagalbininkėmis kuria ir 
kitus akiai mielus praktiškus dir-
binius – šiltas vilnones, raštuotas 
kojines ar siuvinėtas pirštines.

Nors Elektrėnų neįgalių-
jų draugijos amatų būrelį lan-
kančių moterų (tokių čia yra 
daugiau kaip 10) dirbinių gali-
ma išvysti įvairiose savivaldy-
bėje rengiamose mugėse, šven-
tėse, savo gaminiais jos džiugi-
na sostinės, kitų miestų žmo-
nes, „Baltijos tekstilės ir odos“ 
parodoje, išskyrus jau minė-
tą O.Dambrauskienę, jos daly-
vauja pirmą kartą. Reprezenta-
ciniam renginiui atrinkti 6 mo-
terų dirbiniai. Amatų būreliui 
vadovaujanti Onutė Vodeikie-
nė, parodos stendus papuošu-
si savo vertomis segėmis, karo-
liais, riešinėmis bei kitais puošy-
biniais dirbiniais, pasakojo, kad 
moterys noriai renkasi į 2 kartus 
per savaitę vykstančius užsiėmi-
mus, stengiasi išmokti kuo įdo-
mesnių darbelių. Kokia proga ar 
šventė – joms dovanų parduotu-
vėje ieškoti nereikia. O ir jų dirbi-
nius apžiūrėję parodos lankytojai 
artėjančioms šventėms ne vieną 
daiktą įsigijo. Į Aleksandros An-
cikevičienės sukurtas odines se-
ges dėmesį atkreipusi verslinin-
kė pasiūlė bendradarbiauti, mat 
neabejojo, kad tokie aksesuarai 
būtų labai paklausūs ne tik šio-
je parodoje. 

Ne tik dovanoms tinkami 
gaminiai

Išskirtinis Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugijos gaminys – 
skiautiniai. Stebino išties platus 
jų asortimentas – nuo servetė-
lių iki staltiesių, užtiesalų. Dau-
gelyje jų atsispindėjo iš mažučių 
skiaučių sudėlioti žiemos moty-
vai, originalūs ornamentai. Jų au-
torių kruopštumą įvertinę paro-
doje dalyvavusios UAB „Coats 
Lietuva“ atstovai netgi pasiūlė 
draugijai šiems darbams tinka-
mų audinių atraižų.

Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos moterys šiemet mo-
kėsi siūti apsiaustus. Ruduo – 
pats tinkamiausias metas jiems 
dėvėti. Jų parodos lankytojams 
ukmergiškės ir pasiūlė. Teksti-
lės parodai tiko ir kiti šios drau-
gijos gaminiai: skraistės, šalikai, 
siūti krepšeliai, dekupažuoti do-
vanų maišeliai, raštuotos kojinės, 
blauzdinės. 10-ies moterų darbus 

atkreipė dėmesį į ribotas 8 tūks-
tančių klausos negalią turinčių 
šalies gyventojų galimybes da-
lyvauti kultūros renginiuose – be 
gestų kalbos vertėjo jie niekur ne-
gali apsieiti. O pastarieji gali pa-
gelbėti tik darbo valandomis. Pi-
nigų muziejus patiems neįgalie-
siems suteikė galimybę čia apsi-
lankyti savarankiškai. Dėkoda-
ma Lietuvos bankui už rūpestį 
kurčiaisiais, R.Klečkovskaja už-
siminė apie ketinimą teikti pro-
jektą Kultūros ministerijai, kad 
ši iniciatyva taptų tęstine pro-
grama.

Kultūros ministerijos Infor-
macinės visuomenės plėtros sky-
riaus vyriausioji specialistė Rūta 
Pileckaitė pasidžiaugė, kad į 
mūsų gyvenimą besiveržiančios 
naujos technologijos vis dažniau 
padeda ypatingų poreikių turin-
tiems žmonėms. Pinigų muzie-
jaus įgyvendintą projektą ji va-
dino sektinu pavyzdžiu visiems 
muziejininkams bei vylėsi pana-
šių iniciatyvų sulaukti ir kitose 
kultūros įstaigose. 

Inovatyvus projektas 
patikėtas specialistams 

Neįgaliesiems pristatyta pa-
prasta, nesunkiai valdoma elek-
troninė sistema pareikalavo išties 
daug pastangų ir darbo. Pusme-
tį užtrukęs jos kūrimas buvo ti-

Pinigų muziejaus lobiai vis labiau prieinami neįgaliesiems 

kras iššūkis. Pasak jį priėmusios 
UAB „Audiogidas“ direktoriaus 
Arturo Laskausko, dabar stebint 
jau nufilmuotus ir sumontuotus 
vaizdo įrašus su gestų kalba, tik- 
riausiai net nekiltų mintis, kad 
į kiekvieną nufilmuotą minutę 
investuota ir po 2, ir net po 5 va-
landas penkių žmonių darbo. Iš 
viso prie šio projekto kūrybinio 
įgyvendinimo prisidėjo daugiau 
negu 10 žmonių. Visų jų dėka in-
formaciją Pinigų muziejuje kur-
tieji gali gauti savo gimtąja ges-
tų kalba.

„Iki šiol buvome pagaminę 
audiogidams skirtą turinį 7 kal-
bomis. Gestų kalba mums jau 
8-oji. Tačiau nepaisant patirčių 
šis projektas su gestų kalba buvo 
vėl kitoks – teikiantis įdomių at-
radimų ir naujų patirčių, – pasa-

kojo A.Laskauskas. – Prieš pra-
dėdami įgyvendinti šį sumany-
mą, konsultavomės su verslo 
partneriais iš Vokietijos, bendra-
vome su kurčiaisiais. Susipaži-
nau su puikiais žmonėmis iš Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos ir Sur-
dologijos centro, kuriems labai 
dėkoju už patarimus, kaip kur-
tiesiems adaptuoti ekskursijos 
turinį, kokia įranga jiems būtų 
patogiausia. Tarkime, Paryžiaus 
Luvre kurtiesiems siūlomi senes-
nės kartos elektroniniai gidai, ku-
rie ekrane pateikia pasakojimus 
gestų kalba. Tačiau ekranas ma-
žas, o kurtiesiems reika matyti 
ne tik rankų, bet ir lūpų judesius. 
Todėl Pinigų muziejuje įdiegtas 
kitoks įrenginys negu įprasti au-
diogidų aparatai su ekranais. Jo 
ekranas gal 10 kartų didesnis ir 

jo vaizdo kokybė labai gera. Tam, 
kad ekskursija taptų kuo malo-
nesniu įvykiu ir net pramoga.“

Kol kas Pinigų muziejus turi 
tik vieną planšetinį kompiute-
rį, kuriame įdiegta gestų kalbos 
vertimo programa. Tačiau, pa-
sak V.Laurinavičiaus, poreikiui 
didėjant muziejus galės įsigyti 
daugiau tokios technikos. Be to, 
per keletą minučių šią progra-
mą bus galima perkelti į asme-
ninį muziejaus lankytojo plan-
šetinį kompiuterį. 

Muziejaus prieinamumu 
neįgaliesiems rūpintasi 

nuo pat pradžių 
Moderniu interaktyvumu 

garsėjantis Pinigų muziejus nuo 
pat pradžių buvo kurtas taip, kad 
jame galėtų lankytis ir neįgalūs 
žmonės. Rimtų judėjimo sutri-
kimų turintiesiems prie įėjimo į 
muziejų įrengtas keltuvas. Kitas 
keltuvas muziejaus viduje leidžia 
patekti į skirtinguose aukštuose 
esančias ekspozicijos sales. Veži-
mėlyje sėdintis neįgalusis, nau-
dodamasis patogiame aukštyje 
įrengtais mygtukais, gali į savo 
akių lygį nuleisti eksponuojamų 
monetų rinkinius ir juos apžiūrė-
ti. Ištraukiamų stendų rankenos 
irgi įrengtos taip, kad jas galėtų 
pasiekti rateliuose sėdintis žmo-
gus. Neįgaliesiems pritaikyti ir 
sanitariniai mazgai. 

Ir laiptai iš vieno muziejaus 

(atkelta  iš 1 psl.) aukšto į kitą įrengti laikantis uni-
versalaus projektavimo – pako-
pų pakraščiuose esančios iški-
lios juostos muziejaus lankyto-
jus ne tik apsaugo nuo galimo 
paslydimo, bet ir atlieka taktili-
nių juostų funkciją, labai svarbią 
akliesiems. 

Patogiai Pinigų muziejuje 
jaučiasi ir silpniau matantieji – 
jau prieš porą metų elektroniniai 
audiogidai buvo pritaikyti taip, 
kad būtų galima įžiūrėti ekspo-
natų numeraciją ir pakaktų klau-
sytis audioekskursijos – neberei-
kia skaityti smulkaus šrifto eks-
ponatų etiketėse. Muziejus turi 
įsigijęs specialų elektroninį prie-
taisą, kuris regėjimo negalią tu-
rintiesiems padeda lengvai su-
rasti stendų numeraciją. 

V.Laurinavičius neslėpė, kad 
nėra paprasta įsigilinti į skirtin-
gų negalių žmonių poreikius, 
specifiką ir iš karto viską pada-
ryti pagal jų reikalavimus. Ta-
čiau muziejus visada pasiren-
gęs juos išklausyti ir atsižvelgti 
į pasiūlymus. Tuo jau spėjo įsiti-
kinti muziejuje apsilankę silpna-
regiai – atsižvelgus į jų pastabas 
buvo padidinti stendus žymin-
tys skaičiai. 

Geranoriškas požiūris – svar-
biausia sąlyga, padedanti įveik-
ti visas iškylančias kliūtis. Pini-
gų muziejus – įtikinamas ir sek-
tinas to pavyzdys.

Aldona DELTUVAITĖ

pristačiusi draugijai atstovavusi 
Romutė Kitovienė pasakojo, kad 
patikusias pirštines vienam pir-
kėjui baigė megzti pačioje paro-
doje. Ji aprodė ir šalia stendo sto-
vėjusį koncertiniais drabužiais 
apvilktą manekeną. Neįgalių-
jų draugijoje siuvėja dirbanti ir 
šiuo amatu besidominčias mote-
ris siūti mokanti Rima Dutkienė 
gali įvykdyti bet kokį užsakymą. 

LND ekspoziciją pagyvino ir 
artėjančioms šventėms dovana 
mažiesiems galintys tapti Tra-
kų rajono neįgaliųjų draugijos 
megzti žvėreliai, šventiniai at-
virukai. 

„Baltijos tekstilės ir odos“ 
paroda tapo puikia proga neįga-
liųjų draugijoms parodyti savo 
narių išmonę ir gabumus, su-
laukti įvertinimo ir paskatinimo 
nesėdėti rankų sudėjus, o kur-
ti, ieškoti. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Elektroninio gido pristatyme (iš dešinės): Pinigų muziejaus vedėjas V.Lau- 
rinavičius, UAB „Audiogidas“ direktorius A.Laskauskas, Kurčiųjų draugijos 
pirmininkė R.Klečkovskaja ir gestų kalbos vertėja I.Juknevičiūtė.

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos dirbinius pristato Onutė Vodeikienė.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Moliūgų sėklų aliejus – skanus būdas 
normalizuoti kraujospūdį, stiprinti imunitetą

Tradicija
Vėlinės, anksčiau vadintos Il-

gėmis, – viena seniausių švenčių 
lietuvių kultūroje. Jau vien įsi-
klausę į žodžio skambesį pajun-
tame rudenišką liūdesį, matyda-
mi gamtos nykimą neišvengia-
mai imame jausti mirties baimę, 
neviltį. Pasak etnologų, Vėlinių 
tradicija turėjo teigiamą prasmę. 
Nuo seno Vėlinės buvo suvokia-
mos kaip šventė, kurioje gyvieji 
gali dar kartą susitikti su miru-
siaisiais, jų atsiprašyti, pasiguos-
ti, pajusti artumą ir meilę. Buvo 
tikima, kad Vėlinių dieną mel-
džiantis iš širdies mirusiojo sie-
lą galima perkelti į rojų, taigi visi 
skubėdavo pasinaudoti šia šven-
te išpirkti ne tik savo, bet ir gimi-
nės mirusiųjų nuodėmes. Pasta-
raisiais metais apsiginklavę žva-
kutėmis ir chrizantemomis prie 
artimųjų kapelių ateiname ne su 
jais susitikti, o akis į akį susidurti 
su savo mirtimi. Stabtelime aki-
mirkai ar dviem ir skubame to-
liau. Kodėl?

Nemirtingumo iliuzija
Kasdien per televiziją, radiją 

susiduriame su mirties faktu, ži-
nome, kad Japonijoje žemės dre-
bėjimo metu žuvo daugiau kaip 
15 tūkstančių žmonių, girdėjo-
me, kad kas sekundę pasauly-
je miršta vaikas, skaitėme, kad 
avarijose Lietuvos keliuose kas 
savaitę netenkame 3–5 žmonių. 
Jie vyrai ir žmonos, vaikai ir tė-
vai tų, kurių nepažįstame, taigi 
užsimerkiame, nuleidžiame fak-
tus negirdomis ir kuriame iliuzi-
ją, kad tai mūsų neliečia, mums 

Tikroji Vėlinių prasmė
Susidūrę su komerciniais didžiųjų prekybos centrų sprendimais paskutinę spalio savaitę 
perėjimus užstatyti kalnais žvakių ir chrizantemų, pirmąją lapkričio savaitę paskelbti šių 
prekių išpardavimą, o antrąją pradėti gyventi kalėdinėmis nuotaikomis, rodos, pamiršta-
me susimąstyti, ką šios „šventės“ reiškia mums. Ne kaip vartotojams, o kaip žmonėms. Bijo-
dami savo laikinumo ir slėpdamiesi už žvakelių ir dirbtinių gėlių laukiame, kad šios susikau-
pimo ir rimties (bei mirties) dienos kuo greičiau baigtųsi ir vėl galėtume švęsti gyvenimą... 
Kokia gi iš tikrųjų Vėlinių prasmė?

tai nieko neprimena. Nuo vai-
kystės esame pratinami gyven-
ti tikėdami, kad „viskas bus ge-
rai“, pratinami prie minties, kad 
gyvenimas turi būti džiaugsmo 
ir malonumų karuselė, kurio-
je nėra vietos skausmui ar liū-
desiui, tuo labiau – mirčiai. Kai 
kuriose Vakarų šalyse jau tapo 
įprasta statyti kapavietes su pui-
kia ventiliacija, šviesa, jose gro-
ja muzika ir kvepia mėgstamais 
aromatais. Kas tai? Siekis atro-
dyti, o gal tapti nemirtingiems?

Mirties baimė
Psichologai teigia, kad jaus-

mai, susiję su netektimis, tiesiog 
išstumiami. Kai mirtis neišven-
giamai pasirodo, ją stengiamės 
pridengti, kuo greičiau palaido-
ti ir pamiršti. Dėl to vis trumpė-
ja laidotuvių apeigos, paguodą 
netektį išgyvenantiesiems šer-
menyse įvelkame į chrizante-
mų puokštę, patys pasineriame 
į tylą, mirties temos nejaukumą 
stengiamės sušildyti ant kapų 
nešamomis žvakelėmis. Deja, tai, 
kas paslepiama giliai viduje, ver-
čia dar labiau nerimauti, baugi-
na, skatina atsirasti dar nesau-
gesnėms mintims, dar sunkes-
niems jausmams. Argi sapnuo-
ti košmarai mirties tema ne pa-
tys baisiausi? Juose gali nebūti 
nė lašo kraujo, benzininių pjūk- 

lų, giltinės su dalgiu ir pana-
šių šiuolaikinės kultūros mums 
brukamų mirties atributų. Išpil-
ti šalto prakaito pabusime nuo 
pirminio savo mirties, savo gy-
venimo trapumo suvokimo, net 
jei tai bus, rodos, idealiai gra-
ži mūsų laidotuvių ceremonija. 
Taip iš pasąmonės košmarų pa-
vidalu veržiasi išstumti jausmai 
ir baimės, su kuriomis, jei nori-
me jų atsikratyti, deja, privalo-
me susidraugauti.

Reikia bijoti ne mirties, o 
beprasmiškai nugyvento 

gyvenimo
Ne mirties reikia bijoti, o be-

prasmiškai nugyvento gyveni-
mo. Prisiminkime, kaip skirtin-
gai savo mirtingumą suvokia se-
noliai palyginti su jaunimu. Šim-
tametės močiutės neretai sten-
giasi pasidžiaugti paskutinėmis 
gyvenimo akimirkomis, išva-
duoti artimuosius nuo rūpesčių 
ir baigti savo ilgą kelionę. Senat- 
vės sulaukusieji kaip niekada 
puikiai suvokia, kad nieko dau-
giau pasauliui nei duoti, nei iš 
jo paimti nebegali, tad mirties 
faktą priima kaip dovaną, gau-
namą už prasmingai nugyventą 
gyvenimą. O štai mus netikėtai 
galinti užklupti mirtis dėl ligos, 
nelaimės, stichijos gąsdina. Min-
tys apie tai tarsi primena, kiek 

daug dar galime padaryti gyve-
nime ir priverčia susimąstyti, ko-
dėl to dar nepadarėme. Kai kas-
dienėje veikloje trūksta pilnatvės 
jausmo, kai turime neįgyvendin-
tų svajonių, kai jaučiame, kad 
gyvename ne taip, kaip norime, 
ateina suvokimas, kad nespėsi-
me patirti to, kas mums svarbu. 
Tuomet ir ima persekioti mir-
ties baimė, akivaizdu, jog, norė-
dami jos išvengti, privalome iš-
mokti gyventi iš tikrųjų. Kaip pa-
siekti, kad gyvenimas neplauk-
tų pro šalį, kaip atsidurti svar-
bių įvykių sūkuryje, ko mums 
labiausiai reikia šiuo metu, ko-
kios mūsų vertybės, prioritetai, 
ką gauname ir ką galime duo-
ti? Suradus atsakymus į šiuos 
klausimus ir po truputį pradė-
jus džiaugtis kasdienybe, nusi-
ties kelias į laisvę iš mirties bai-
mės ir į savo laikinumą pradėsi-
me žvelgti kitomis akimis.

Namų darbai sielai:
Kaip padėti bijantiems 

mirties?
Natūralu, kad negalia ar ki-

tos sveikatos problemos sustip- 
rina mirties baimę. Labai svarbu 
pripažinti, kad tai – toks pat tei-
sėtas ir svarbus jausmas kaip ir 
kiti, tad nereikia bandyti jo už-
gniaužti. Neįgalieji ir sergantie-
ji gyvenimą įsivaizduoja tarsi 

smėlio laikrodį, kuriame smil-
telės byra keliskart greičiau nei 
sveikųjų laikrodyje. Kartais jau-
čiama, kad nesėkmes veja nesėk- 
mės, nelieka laiko džiaugtis. Iš 
nevilties žmogus ima manyti, 
kad net ir tas trumpas gyveni-
mas yra tik mirimo procesas. To-
kios mintys gyvenimo džiaugs-
mo nepridės, tad reikia imtis ini-
ciatyvos. Nepaliaujamai byran-
čių laiko smiltelių skaičiuoti ne-
reikia, būtina grožėtis jomis ir 
džiaugtis kiekviena minute. Ne-
bijokite pokalbių ar minčių apie 
mirtį, jie gali padėti ieškoti atsa-
kymų į ramybės neduodančius 
klausimus.

Kaip išgyventi savo pačių 
laikinumą?

Suvokimas, kad kasdien 
žingsniu priartėjame prie savo 
mirties, mums kelia siaubą, tai 
normalu, kad stengiamės šių 
gąsdinančių jausmų išvengti. 
Draskomi vidinių prieštaravi-
mų, stojame į kovą su savimi pa-
čiais ir sukeliame dar didesnę su-
maištį. Norisi priminti prancūzų 
rašytojo Žano de La Briujero žo-
džius: „Jeigu galėtume rinktis – 
mirti ar gyventi amžinai, – nie-
kas nežinotų, kam ryžtis. Gam-
ta išvaduoja mus nuo būtiny-
bės rinktis – mirtį padaro neiš-
vengiamą.“ Juk iš tiesų, gamta 
dėl mūsų mirties sprendimą jau 
priėmė, mums belieka apsispręs-
ti dėl savo gyvenimo, tad ar ne-
būtų prasmingiau šias trumpas 
akimirkas išnaudoti ieškant gy-
venimo tikslo, prasmės, o ne bai-
minantis dėl rytojaus?

Tegu gyvenimo trapumo 
suvokimas jus įkvepia labiau 
džiaugtis kiekviena šios būties 
akimirka.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Nors moliūgų sėklų alie-
jus nenaudojamas nei 

maistui kepti, nei virti (dėl aukš-
tos temperatūros būtų praras-
tos visos naudingosios savybės), 
šiuo labai skaniu, primenančiu 
riešutus, ir aromatingu produk-
tu galima pagardinti įvairias sa-
lotas, košes, garnyrus, sriubas, 
padažus, užpilus, marinatus, 
mėsos ir žuvies patiekalus ir t.t. 
Moliūgų sėklų aliejumi maisto 
produktus reikia gardinti prieš 
pat valgymą, nes po kurio laiko 
aliejus apkarsta.

Pastaba. Aliejus bus tinka-
mas vartoti iki gamintojo nuro-
dytos galiojimo datos, jei jį laiky-

sime sandariame butelyje (aliejui 
kenkia deguonis) 15–20 0C tem-
peratūroje (šaltis šiam aliejui ne-
gerai) ir saugosime nuo saulės 
spindulių.

Tinka ne visiems
1. Kartais moliūgų aliejus 

gali sukelti trumpalaikį raugu-
lį. Jei po 15–20 minučių raugu-
lys nepraeina savaime, patarti-
na suvalgyti mažą gabalėlį duo-
nos arba (tik išimtiniu atveju) iš-
gerti šaukštą kokių nors rūgščių 
sulčių (pavyzdžiui, greipfrutų, 
apelsinų).

2. Aliejus netiks viduriuojan-
tiems, nes jis turi vidurius laisvi-
nančių savybių.

3. Nors ir labai retai, šis alie-
jus gali sukelti alergiją, nors ir 
pasižymi alergines reakcijas slo-
pinančiomis savybėmis.

4. Sergant tulžies pūslės ar 
inkstų akmenlige, moliūgų alie-
jus gali būti vartojamas tik pasi-
tarus su gydytoju. Mat šis alie-
jus gali išjudinti iš vietos akme-
nis, kurie vėliau neretai įstrin-
ga latakuose ir labai pablogina 
ligos eigą.

Gydomosios savybės:
– stiprina imunitetą;
– lėtina organizmo senėjimą 

ir vėžinių ląstelių susidarymą;
– normalizuoja medžiagų 

apykaitą;
– mažina blogojo cholestero-

lio kiekį kraujyje;
– padeda normalizuoti padi-

dėjusį arterinį kraujospūdį;
– gydo daugelį nervinių su-

trikimų, nemigą, mažakraujys-
tę, širdies ritmo sutrikimus, iše-
minę ligą, artritą;

– padeda organizmui šalinti 
toksines medžiagas;

– saugo organizmą nuo ža-
lingo laisvųjų radikalų poveikio;

– mažina galvos skausmą, 
nervinę įtampą, padeda leng- 
viau įveikti streso pasekmes;

– teigiamai veikia regą, virš-
kinimo sistemą, inkstus, prosta-
tą, šlapimo pūslę, kepenis, žar-
nyną, plaukus, nagus;

– didina kraujagyslių elas-
tingumą;

– drėkina odą, saugo nuo 
saulės nudegimų.

Liaudiški gydymo 
moliūgų aliejumi receptai

Šis aliejus, kaip ir kiti mais-
to produktai, turintys gydomų-
jų savybių, yra ne pagrindinė, 
o tik papildoma ligų gydymo 
ir profilaktikos priemonė. Kal-
bant apie profilaktiką svarbu pa-

žymėti, jog šiame aliejuje yra net 
53 mikroelementai, daug įvairių 
vitaminų, flavonoidų, pektinų ir 
kitų organizmui reikalingų bio-
logiškai aktyvių medžiagų (pa-
vyzdžiui, omega-3).

Aterosklerozė, skrandžio ir dvy-
likapirštės žarnos opaligė, prostatos 
adenoma – po šaukštelį 3 kartus 
per dieną valandą prieš valgį.

Pastabos. Gydant šias ligas 
būtina laikytis dietos ir kitų gy-
dytojo paskirtų priemonių. Ate-
rosklerozė aliejumi gydoma 2 
kartus per metus (jei gydytojas 
nenurodo kitaip), vienam gy-
dymo kursui reikia apie 0,5 lit- 
ro aliejaus. Skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opaligė alieju-
mi gydoma tol, kol pasveiksta-
ma ir paskui dar bent 2 savaites.

Padidėjęs arterinis kraujospū-
dis – po šaukštelį 3–4 kartus per 
dieną valandą prieš valgį. Gy-
dymo kursui reikia apie 0,4 lit- 
ro aliejaus.

Parodontozė, stomatitas (bur-
nos ertmės gleivinės uždegimas) – 
po kiekvienos dantų valymo 
procedūros aliejumi patepamos 
dantenos ir kitos burnos ertmės 
vietos. Gydymo kursui reikia 
0,5–1 stiklinės aliejaus.

Kepenų cirozė, virusinis ir al-
koholinis hepatitas – po 2 šaukš-

telius 3–4 kartus per dieną va-
landą prieš valgį. Gydymo kur-
sui reikia apie 0,8 litro aliejaus.

Alerginė sloga (sukelia kai ku-
rie vaistai, maisto produktai, žieda-
dulkės) – po šaukštelį 3 kartus per 
dieną valandą prieš valgį. Taip 
pat į kiekvieną nosies landą įla-
šinama po 6–7 lašus aliejaus. Gy-
dymo kursas 2 savaitės.

Vidurių užkietėjimas, išangės 
įtrūkos, hemorojus, proktitas (tie-
siosios žarnos uždegimas), kolitas 
(storosios žarnos uždegimas) – po 
1–2 šaukštelius 3 kartus per die-
ną. Gydymo kursas 10–15 dienų.

Egzema, žvynelinė (psoriazė) – 
pažeistos odos vietos patepamos 
aliejumi 4 kartus per dieną. Kar-
tu geriama aliejaus po 1–2 šaukš-
telius 4 kartus per dieną valan-
dą prieš valgį. Gydymo kursas 
4 savaitės.

Plaukų slinkimas – keletą kar-
tų per savaitę aliejumi įtrinamos 
plaukų šaknys.

Odos nudegimai (cheminėmis 
medžiagomis, karštu vandeniu, 
ugnimi ir t.t.) – pažeistos vietos 
keletą kartų per dieną patepa-
mos (jokiu būdu neįtrinamos) 
aliejumi arba uždedamas alie-
jumi sumirkytas kompresas (jis 
turi būti kasdien keičiamas).

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Jei norite šviesa nutvieks-
ti kitus, nešiokite saulę savyje“, 
– šie žodžiai tiksliausiai nusa-
kė Klaipėdos VšĮ dienos centro 
„Kelias kartu“ pedagogų bei rė-
mėjų darbus atidarant atnaujin-
tas centro patalpas. Centro įkū-
rėja ir buvusi direktorė Rasa 
Žemgulienė pritarė nuomonei, 
jog ne visada žmonės gali pa-
sirinkti gyvenimo kelią – tuos, 
kuriems likimas skyrė išbandy-
mų, turi lydėti kilnūs, vaikus la-
bai mylintys vedliai.

Cerebrinio paralyžiaus aso-
ciacijos Klaipėdos skyriaus pir-
mininkas Darius Mockus vaikų, 
turinčių šią negalią, vardu padė-
kojo visiems, prisidėjusiems prie 
projekto įgyvendinimo, nors ir 
jis pats labai rūpinosi sutvarky-
ti centrą taip, kad vaikams nie-
ko netrūktų.

Už finansinę paramą cen-
tro darbuotojai padėkojo UAB 
„Philip Morris Lietuva“, įmo-
nei „Ekotėja“ – rėmėjų pade-
dami Klaipėdos „Medeinės“ ir 
kitų miesto įstaigų neįgalūs vai-

kučiai sulauks profesionalių ki-
neziterapeutų, šviesos, muzikos 
terapeutų ir kitų specialistų pas-
laugų. Vaikai po pamokų turės 
galimybę lavintis, turiningiau 
praleisti laisvalaikį, pasidžiaug-
ti muzikavimu ir sportu. Ateity-
je rėmėjai ketina įrengti dar vie-
ną patalpą vaikų užklasinei ko-
rekcinei veiklai. Jau pradėti lifto 
įrengimo darbai.

„Philip Morris Lietuva“ di-
rektorius Ivanas Kubičekas pati-
kino, kad jo vadovaujamai įmo-
nei, pradėjusiai remti centrą nuo 
2008 metų, labai svarbu tęsti pra-
dėtus darbus. Jis išsakė viltį, kad 
ši programa padės pagerinti tu-
rimas sąlygas. Klaipėdos mero 
Vytauto Grubliausko nuomo-
ne, kilniausia misija yra padėti 
mažiausiems, o dvigubai kilni 
– vaikams, kuriems likimas at-
siuntė sunkius išbandymus. Jis 
pasidžiaugė, kad viena sėkmin-
giausiai dirbančių įmonių Lietu-
voje prisideda prie to, kad vaikai 
sveiktų ir būtų ugdomi jų kūry-
biniai sugebėjimai.

Pagalba neįgaliems 
vaikams – kilni misija 

„Vakarų ekspreso“ tinklalapyje paskelbtame Ivonos Žiemy-
tės straipsnyje „Gyvenimo vedliai nutiesė kelią vaikams su 
negalia“ rašoma apie atnaujintas Klaipėdos viešosios įstai-
gos dienos centro „Kelias kartu“ patalpas, kur sunkią ne-
galią turintiems vaikams teikiamos gyvybiškai būtinos so-
cialinės ir medicinos paslaugos.

Bendruomenės centre jauku 
visokių negalių žmonėms

Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ tinklalapyje paskelb-
tame Vytauto Malūko straipsnyje „Bendruomenės centro 
10-mečiui – jubiliejinis renginys“ rašoma apie keturias ne-
įgaliųjų organizacijas vienijantį bendruomenės centrą, jo 
veiklą, ateities planus.

10 metų gyvuojantis Mažei-
kių bendruomenės centras po 
savo stogu glaudžia keturias 
neįgaliųjų organizacijas: neįga-
liųjų draugiją, kurios pirminin-
kas Edvardas Najulis, Mažeikių 
rajono kurčiųjų draugiją, vado-
vaujamą Audronės Šimkuvie-
nės, Aklųjų ir silpnaregių tarybą 
ir jos pirmininkę Ireną Bessmer-
tnają bei Zofijos Valatkevičienės 
vadovaujamą cerebrinio paraly-
žiaus asociaciją.

Centre šių organizacijų na-
riams bei klientams yra teikia-
mos bendrosios socialinės ir so-
cialinės reabilitacijos paslaugos. 
Bendruomenės centro vadovė 
A.Šimkuvienė džiaugiasi, kad 
sukurta ne tik įstaiga, teikianti 
paslaugas neįgaliems ir senyvo 
amžiaus žmonėms, bet ir, svar-
biausia, – darni bendruomenė, 
kurios nariai pasiruošę vieni ki-
tiems padėti, pasidalyti džiaugs-
mais ir rūpesčiais, kartu pasi-
džiaugti pasiekimais ir paguosti, 
jei kada nepavyksta įgyvendin-
ti siekiamų troškimų. Per metus 
čia apsilanko per pusę tūkstan-
čio mažeikiškių, suteikiama 7,5 
tūkst. paslaugų. Sėkmingai vei-
kiantis centras padėjo visuome-
nei daugiau sužinoti apie neįga-
liuosius, jų kasdienybę ir veiklą. 

A.Šimkuvienės teigimu, tei-
kiant su apgyvendinimu nesu-
sijusias paslaugas senyvo am-
žiaus žmonėms, neįgaliesiems 

ir dėl kitų svarbių priežasčių so-
cialinių paslaugų poreikį turin-
tiems Mažeikių rajono gyvento-
jams, siekiama sudaryti palan-
kesnes, žmogaus orumą išsau-
gančias gyvenimo sąlygas, ug-
domas gebėjimas pasirūpinti sa-
vimi ir integruotis į visuomenę.

Keturias neįgaliųjų organi-
zacijas jungiantis centras nuolat 
ieško galimybių praplėsti teikia-
mų paslaugų spektrą, yra atvi-
ras naujovėms, eksperimentams, 
leidžiantiems surasti vis geres-
nių būdų socialiai pažeidžiamų 
žmonių poreikiams tenkinti.

Bendruomenės centras sie-
kia, kad kuo daugiau vyresnio 
amžiaus, neįgalių ir dėl kitų prie-
žasčių silpnesnių žmonių galėtų 
savarankiškai gyventi savo na-
muose, gerinama jų bendravi-
mo su kitomis visuomenės gru-
pėmis kokybė, padedama so- 
cialiai remtiniems ir kitiems pro-
blemų turintiems žmonėms ras-
ti jėgų ir galimybių sunkumams 
ir negaliai įveikti.

Į centrą žmonės ateina ne 
vien nešini savo bėdomis: čia jie 
gali tapti „Nesenstančių širdžių 
klubo“ nariais, ne pirmus me-
tus gyvuoja aklųjų ir silpnaregių 
kapela „Žemaitelee“, neįgalių-
jų vokalinis ansamblis „Indra“, 
kurtieji lanko dailiųjų rankdar-
bių būrelį, pageidaujantieji ge-
rinti savo fizinę būklę ateina į 
sporto klubą.

(atkelta  iš 1 psl.)

laukiančiųjų eilę. Galbūt dėl to, 
kad buvo labai jaunas ir nesu-
prato situacijos rimtumo (jam te-
buvo 15 metų), galbūt todėl, kad 
yra užkietėjęs optimistas, savo 
situacijos Simonas nedramatiza-
vo ir tikėjo, kad viskas bus gerai. 
Po kelių dializės mėnesių vai-
kino šeima sulaukė skambučio 
iš Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikų – atsira-
do donoro inkstas. Simonas pri-
simena buvęs vienas iš 5-ių po-
tencialių recipientų, tiesa, dėl la-
bai jauno amžiaus jam buvo su-
teikta pirmumo teisė. Apie patį 
donorą Simonas pasakoja žinąs 
nedaug – tai buvo vyras, antra-
sis jo inkstas persodintas kitam 
jaunam vaikinui.

miems prisiminimams apie juos. 
Ji pasakoja taip pat buvusi svei-
ka ir aktyvi, o vieną žiemą susir-
gusi gripu, nieko blogo neįtaru-
si. Nieko blogo nepranašavo ir 
jos savijauta – persirgusi ji pasi-
taisė ir tikėjosi galėsianti grįžti į 
įprastą gyvenimo ritmą. Atrodė, 
kad viskas yra gerai, tačiau tyri-
mų rezultatai vertė nerimauti – 
jai diagnozuotas inkstų nepakan-
kamumas. Tiek išgirsta diagno-
zė, tiek užuominos apie ateityje 
būtiną taikyti hemodializę mer-
ginai buvo tarsi burtažodis, ku-
rio reikšmės ji nežinojo. Ne ką 
mažiau nelaukta ir netikėta ši ži-
nia buvo ir merginos šeimai. Ieva 
prisimena, kaip išgirdusi diagno-
zę ir sulaukusi paaiškinimo iš gy-
dytojo kabineto jos mama grįžo 
apsiašarojusi. Paaiškėjo, jog mer-

ginos inkstų nepakankamumas 
taip pat buvo įgimtas – jie ne-
buvo visiškai išsivystę, tad ne-
galėjo tinkamai funkcionuoti – 
ir kad jam pasireikšti galėjo pa-
kakti menkiausios ligos.

Padėti dukrai ryžosi 
mama

Dėl labai jauno amžiaus Ie-
vai nutarta taikyti peritoninę 
dializę, kai kateteris įvedamas 
į pilvą, o procedūrą galima at-
likti miegant. Šeima buvo aprū-
pinta būtina įranga, o procedū-
ras kiekvieną naktį Ievai atlikda-
vo mama. Deja, po metų mergi-
ną ėmė kamuoti infekcijos – vos 
pasitaisius po vienos ją pakirs-
davo kita ir tapo aišku, jog be 
transplantacijos išsiversti nepa-
vyks. Apie tai, kad dukters do-
nore gali tapti motina, buvo pa-
galvota vos Ievai susirgus. Ji pa-
sakoja, kad jau tada mama rami-
no ją, jog prireikus padovanos jai 
savo inkstą ir viskas būsią gerai. 
Tačiau medikai mamą įkalbėjo 
dar kiek palaukti, atlikti dializių 
kursą, kad išsivalytų Ievos orga-
nizmas ir transplantuotas inkstas 
nebūtų iškart per daug apkrau-
tas. Galutinai tapti donore Ievos 
mama apsisprendė dukrą už-
puolus infekcijoms. Atlikus ty-
rimus paaiškėjo, kad jos maksi-
maliai suderinamos, gydytojai ti-
kėjosi, jog toks atitikimas suma-
žins organo atmetimo tikimybę.

Padėjo nusiteikimas
Deja, atlikus operaciją visų 

laukė nemaloni staigmena – 
transplantuotas motinos inkstas 
nefunkcionavo. Nei pirmą dieną, 
nei pirmą savaitę. Merginai vėl 
įvestas centrinis kateteris, imtos 
taikyti dializės procedūros, jau 
planuota šalinti mamos dova-
notą inkstą. Ieva pasakoja, kad 
buvo pasimetusi, mat visą mė-
nesį po atliktos transplantacijos 
jos savijauta ne tik negerėjo, bet 
netgi blogėjo. Tada ji prisime-
na susipažinusi su savo sergan-
čią dukterį slaugiusia moterimi, 
kuri patarė kuo daugiau vaikš-
čioti ir tikėti tuo, kad viskas bus 
gerai. Šypsodamasi Ieva prisipa-
žįsta, kad, nors atrodęs keistas, 
moters patarimas padėjo – jau 
po kelių dienų jos tyrimų rezul-
tatai ėmė gerėti, inkstas pagaliau 
ėmė veikti.

Pirmi metai – sunkiausi
Prisimindama pirmuosius 

metus po transplantacijos Ieva 
džiaugiasi, jog tas laikas jau pra-
eityje. Merginą nuolat kankino 
tinimas, bėrimai, kasdien tek-
davo išgerti keliolika tablečių... 
Ieva prisimena, kad jai buvo sun-
ku bendrauti su aplinkiniais, ne-
lengva turėjo būti ir jiems, mat 
mergina žmonių tiesiog ven-
gė. Pasak jos, prasta savijauta, 
išvaizdos pasikeitimai, brendi-
mas gerokai sumažino jos drau-
gų ratą. Laimei, šalia buvo su-
pratinga šeima. Ieva prisimena, 
kad, pastebėję jos patiriamus 
sunkumus, tėvai ir sesuo ėmė 
organizuoti įvairias šeimos iš-
vykas, kad tik ji nesijaustų blo-
gai. Ir iki transplantacijos buvu-
sios artimos, Ieva su mama ėmė 
dar labiau branginti viena kitą, 
aukštyn kojomis trumpam ap-
sivertęs gyvenimas ėmė grįžti į 
įprastas vėžes.

Išmoko vertinti  
laiką

Po patirtų išbandymų mer-
gina pasakoja suvokusi laiko ir 
gyvenimo vertę – nieko, ką gali 
padaryti šiandien, ji neatideda 
rytojui, mat nežinia, kaip rytoj 
jausis ir ar begalės įgyvendinti 
savo planus. Ji taip pat teigia su-
prantanti, jog nuo visko gyveni-
me neįmanoma apsisaugoti, bet 
kiek galėdama tausoja savo svei-
katą. Pasak Ievos, pirmą žingsnį 
į bendravimą su kitais žmonėmis 
žengti jai padėjo kvietimas daly-
vauti asociacijos „Gyvastis“ vei-
kloje. Pabendravusi su panašius 
išbandymus patyrusiaisiais ji 
rado savyje jėgų nusišypsoti gy-
venimui ir tikėti gražiu rytojumi.

Žvelgdamas į šiuos jaunus 
žmones nė neįtartum, kiek daug 
jiems jau teko išgyventi. Galbūt 
jiems padėjo jaunatviškas opti-
mizmas, tikėjimas, kad net sun-
kiausios problemos turi savo 
sprendimus. Nors jų veiduose 
nematyti nerimo ar patirtų sun-
kumų pėdsakų, jie gerai žino, 
kiek daug vertas mūsų gyve-
nimas ir tuo žinojimu dalijasi 
su kitais.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Liga neatėmė optimizmo, bet 
parodė gyvybės vertę

Patirtų išgyvenimų Simonas Stončius nedramatizuoja ir optimistiškai žiūri 
į ateitį.

Problemas spręsti padeda 
nusiteikimas

Operacija pavyko gerai, neki-
lo jokių komplikacijų. Metus po 
transplantacijos Simonas mokėsi 
namie, o grįžęs į mokyklą buvo 
jau gerokai pasikeitęs – ūgtelė-
jęs, atsigavęs. Taip, atrodytų, ne-
sunkiai išsisprendė rimtu pavo-
jumi jo gyvybei grėsusi proble-
ma. Tačiau ji nepraėjo nepastebi-
mai – paliko saujas vaistų, kurios 
dabar sumažėjo iki kelių tablečių 
per dieną, būtinybę saugotis in-
fekcijų, peršalimų. Dar vieną iš-
bandymą vaikinui teko atlaiky-
ti nuo sesers užsikrėtus vėjarau-
piais. Nors ir šio fakto jis nelin-
kęs dramatizuoti ir pasakoja tie-
siog mėnesį buvęs žalias, tokie 
susirgimai gali turėti negrįžta-
mų pasekmių inksto transplan-
taciją patyrusiesiems. Laimei, 
Simonui viskas baigėsi sėkmin-
gai. Galime tai laikyti tiesiog su-
tapimais, bet galbūt mūsų savi-
jautai daug įtakos turi nusiteiki-
mas ir tikėjimas, jog nesėkmės – 
tai tik išbandymai, kuriuos turi-
me įveikti.

Gripas išryškino inkstų 
nepakankamumą

Mažeikiškei Ievai dabar 21-
eri. Besišypsanti, komunikabi-
li mergina nė iš tolo neprimena 
sunkius likimo išbandymus pa-
tyrusio žmogaus. Atrodytų, jos 
gyvenime nėra vietos net nelinks-
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje

Įveikė likimo išbandymus  
ir įkvepia kitus

Neretai sukrėtimus patyrusieji užsidaro savyje tikėdami, 
jog aplinkiniams – iki nelaimės mėgstamiems draugams, 
mieliems bičiuliams – tapo našta.O kiti randa savyje jėgų 
ir ryžtasi ne tik atsitiesti po likimo smūgių, bet ir tampa pa-
našius dalykus išgyvenusiųjų įkvėpėjais.

Kryžiažodis „Antilopė“
Vertikaliai: 1. Kauno miesto da-

lis 2. Aikštelė senovės Romos amfite-
atre, kur vykdavo gladiatorių kauty-
nės 3. Graikų mitologijoje – jaunuo-
lis, bandęs perskristi jūrą savo tėvo pa-
darytais sparnais iš plunksnų ir vaško 
5. Sienų ar lubų apdaila cemento, kal-
kių ir smėlio skiediniu 6. Moters balsas 
7. Grakštus Afrikos dykaragis gyvūnas 
8. Įžymus lietuvių dailininkas 13. Ra-
ginimas pirkti: mes ... 14. Dėžutė mui-
lui laikyti 15. Suvokti garsus 16. Dide-
lė ugnis 20. Lietuvių pamėgtas Turki-
jos kurortas 21. Iš žemės tekanti versmė 
24. Beždžionė 25. Baltaodžio ir juoda-
odžio palikuonė, rasės atstovė 26. Ofi-
cialūs dokumentai, raštai, protokolai  
28. ... šūviu du zuikiai.

Horizontaliai: 1. Miškų augalas, 
pražystantis Joninių naktį 4. Baigia-
moji kūrinio dalis, kai viskas paaiškė-
ja 9. Gyvulių banda 10. Moters vardas 
11. Kapinės 12. Estijos sostinė 17. Vaikiš-
kai atviras, lengvatikis 18. Ne taip, kito-
niškai 19. Karaliaučius 22. Namų darbo 
degtinė 23. Atsišakojimas 27. Skysčių ar 
biralų matas (3 litrai) 29. Šuo kosmo-
nautas 30. Pluoštiniai aliejiniai augalai 
31. Dervos pavidalo statybinė medžia-
ga 32. Meno kūrinių atlikėjas 33. Sma-
gintis, gėrėtis.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Dervuolis“ atsakymai
Vertikaliai: 2. Tolis 3. Tabaluoti 

4. Liepa 5. Klanas 6. Gultas 8. Daugu-
vietis 9. Bačinskaitė 12. Sardinė 13. Sa-
tinas 14. Angaras 15. Raistas 21. Ka-
nibalas 25. Kairas 26. Živilė 29. Aša-
ka 30. Kūdra.

Horizontaliai: 1. Statula 7. Mari-
jampolė 10. Krapas 11. Kaladė 16. Din-
go 17. Kartena 18. Širma 19. Dervuolis 
20. Kavarskas 22. Nuves 23. Šamanas 
24. Vanta 27. Kainas 28. Viltis 31. Griš-
kabūdis 32. Vaistas.

Sugebėjo daugiau, nei iš 
jo buvo tikimasi

Kanadiečių Vestų šeimoje gi-
mus sūnui Spenceriui šeimos ir 
artimųjų džiaugsmą netikėtai ap-
temdė gydytojų diagnozė – ber-
niukas gimė sirgdamas sunkia 
genetine liga. Vos penkerių metų 
sulaukusiam vaikui buvo ampu-
tuotos abi kojos. Medikai nutei-
kė tėvus iš sūnaus daug nesitikė-
ti, mat jis šiame gyvenime mažai 
ką tesugebės.

Bet dabar, eidamas 31-uosius, 
Spenceris tikrai nepanašus į tą, 
kokį jį būsiant įsivaizdavo visi, 
kvietę mąstyti realiai ir neprisi-
svajoti. Kiek paaugęs, nepaisyda-
mas gydytojų prognozių, jis ėmė 
sportuoti, stiprėjo fiziškai, negal-
vojo apie save kaip apie daug da-
lykų negalintį padaryti, bet atsa-
kė į likimo jam mestus iššūkius. 

Pasaulyje

Meksika
Mirusiųjų pagerbimo diena čia, 

kaip ir pas mus, švenčiama lapkri-
čio 1–2 dienomis. Lapkričio 1-oji 
paprastai skirta paminėti mirusiems 
vaikams ir kūdikiams. Ji dar vadi-
nama Angelėlių diena, o lapkričio 
2-oji – tikroji Mirusiųjų diena, kai 
prisimenami mirę suaugusieji. Šios 
šventės ištakų reikėtų ieškoti ikikolo-
nijiniais laikais dabartinėje šalies te-
ritorijoje gyvenusių vietinių gyven-
tojų tikėjimuose. Vėliau šventės tra-
dicijos susipynė su katalikų tikėjimu. 

Manoma, kad tomis dienomis 
mirusiųjų vėlės trumpam sugrįžta 
į žemę pabūti su savo šeima ir arti-
maisiais: kartu pavalgyti, pasilinks-
minti. Visai taip pat, kaip tai darė 
gyvi būdami. Šeštą valandą vakaro 
visuose miestuose pradeda skam-
bėti varpeliai, kviesdami mirusiųjų 
vėles į žemę. Tačiau, nepaisant kiek 
liūdnokos tematikos, ši šventė reiš-
kia ne tik liūdesį dėl mirusiųjų, bet 
ir savotišką džiaugsmingą tarpusa-
vio bendravimą.

Meksikiečiai savo protėvių ir gi-
minaičių dvasias pasitinka gamin-
dami gardų naminį maistą. Vienas iš 
Mirusiųjų dienos simbolių – saldus iš 
kiaušinių pagamintas rutulio formos 
kepinys, ant kurio baltu kremu nu-
piešti kaulai. Tradiciškai gaminami 
ir kiti saldumynai: kaukolės formos 
saldainiai, marcipaninės mirusiųjų fi-
gūrėlės ir pan. Beje, kaukolė vietinių 
dabartinės Meksikos gyventojų ac-
tekų buvo suvokiama ne kaip mir-
ties, o kaip gyvybės simbolis.

Kapai šventės išvakarėse puo-
šiami įvairiaspalve medžiaga ir ryš-
kiai geltonomis gėlėmis, panašio-
mis į medetkas. Padedama ir žva-
kių, kad mirusieji, pasišviesdami jo-
mis, lengviau rastų kelią namo. Ne-
retai panašiai papuošiami ne tik ka-
pai, bet ir namai, kur įrengiamas to-
mis pačiomis gėlėmis, šventųjų pa-
veikslais ir kitais šventės atributais iš-
puoštas altorius, ant jo dedama ana-
pilin išėjusiojo nuotrauka. 

Kai kuriuose regionuose šeimos 
nariai susirenka kapinėse ir ten vai-
šinasi bei dalijasi prisiminimais apie 
mirusįjį: dainuoja jo mėgtas dainas 
ar šoka šokius, prisimena jo pasa-
kotus pokštus. Išeidami iš kapinių, 
žmonės palieka maistą ir atsineštus 
patiesalus, pagalves, tikėdami, kad 
mirusiųjų vėlės jais pasinaudos. Ant 
vaikų kapų paliekama žaislų, ant su-
augusiųjų – alkoholinių gėrimų, jei 
mirusysis juos mėgdavo.

Kinija
Kinijoje mirusiųjų pagerbimo 

šventė, vadinama „tyro šviesumo“ 
diena, minima pavasarį, balandžio 
4–5 d. Tą dieną einama į kapus pa-
sikalbėti su išėjusiaisiais ir „nusiųsti“ 
jiems reikalingų daiktų – visų pirma, 
pinigų. Specialiai pomirtiniam gyve-
nimui gaminami banknotai pundais 
deginami ant kapo, tikintis, kad jie 
velioniui bus naudingi aname pa-
saulyje. Deginamos ir kitos, specia-
liai tam pagamintos, daiktų popie-
rinės imitacijos, pavyzdžiui, popie-

rinis namas, automobilis, drabužiai. 
Šiuo metu taip pat ypač populiarūs 
popieriniai iPhone ir iPad. Kapuose, 
pagal regiono tradicijas, taip pat de-
ginami smilkalai, nešamos gėlės, ry-
žiai. Manoma, kad už dovanas miru-
sieji atsilygins kokiomis nors malo-
nėmis gyviems savo artimiesiems.

Visų šių papročių ištakos labai 
senos, siekia imperinės Kinijos lai-
kus: tarkime, buvo tikima, jog po-
mirtiniame gyvenime egzistuoja 
visa ta biurokratija, kuri buvo ir Ki-
nijos imperijoje. Todėl nenuostabu, 
kad ir šiandien mirusiesiems degina-
mi šio pasaulio daiktų analogai, kaip 
antai „anapilio banko“ išleistos ku-
piūros. Taip pat tikima, kad mirtis ne-
nutraukia giminystės ryšių, tad juos 
ir toliau svarbu palaikyti, o kartais ir 
sukurti. Pavyzdžiui, kai kuriuose Ki-
nijos regionuose dar ir dabar rengia-
mos pomirtinės vedybos tiems, ku-
rie nespėjo susituokti būdami gyvi.

Bolivija 
Neturtingi šios šalies gyventojai, 

praėjus savaitei po Vėlinių, ir šiais lai-
kais švenčia bauginančią „Kaukolės 
dieną“, kuri yra keistas Andų ikiispa-
niškų tradicijų ir tikėjimų bei kata-
likybės mišinys. Pagal senuosius 
Andų teritorijoje gyvenusiųjų tikė-
jimus žmonės turi septynias sielas, 
ir viena jų lieka kaukolėje. Tikintieji 
mano, kad ši siela turi galių aplanky-
ti žmones sapnuose, išgydyti ir su-
teikti apsaugą, tad kaukolės laiko-
mos namuose stikliniuose induo-
se arba ant altorėlių, joms duodami 
vardai. „Kaukolės dieną“ jos išpuošia-
mos kepurėmis, gėlių vainikais, kas-
pinais ir nešamos į bažnyčią pašven-
tinti. Katalikų dvasininkai stengiasi 
kovoti su šia tradicija, dažnai atsisa-
ko kaukoles šventinti teigdami, kad 
mirusiųjų kaulai turėtų ilsėtis ramy-
bėje, tačiau ji labai gaji. Neretas ku-
nigas, parapijiečių primygtinai įkal-
binėjamas, sutinka bent trumpai pa-
simelsti, kad „jų sielos galėtų ilsėtis“, 
o kartais – jas ir pašventinti.

Tiesa, kaukolės dažniausiai būna 
ne šeimos narių, bet nepažįstamų 
žmonių. Pagal bolivų tradicijas, po 
aštuonerių metų žmogaus palai-
kai iškasami ir šeimos juos sudegi-
na. Bet kai kurių palaikų niekam ne-
prireikia, taigi kaukolę galima tie-
siog pasiimti.

Indonezija
Indonezijos Sulavesio saloje gy-

venanti torajų gentis turi kraupoką 
senovinį ritualą, kurio laikosi iki šių 
dienų. Jis paprastai atliekamas kas-
met rugpjūtį. Šeimų nariai, susirinkę 
tvarkyti kapų, iškelia savo artimuo-
sius iš amžino poilsio vietų – kapų 
žemėje ar kapų akmenyje padarytų 
nišų – ir perrengia juos naujais dra-
bužiais. Taip išreiškiama pagarba mi-
rusiajam ir parodoma, kad jis tebėra 
šeimos dalis. Derėtų paminėti, kad 
vietinio klimato sąlygomis dėl sau-
so oro ar dirvožemio ypatumų mi-
rusiųjų kūnai čia ilgai nesuyra, jie tie-
siog virsta mumijomis.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Rasa PREIDIENĖ

Kanadoje jis žinomas kaip mo-
tyvuojantis kalbėtojas, pasauly-
je – kaip neįgalusis, pakilęs į Ki-
limandžaro viršukalnę.

Viskas įmanoma
Taip, jam tai pavyko net ne-

turint kojų – didžiąją kelio vir-
šukalnės link dalį (apie 80 proc.) 
jis įveikė eidamas rankomis (jam 
buvo sudarytas specialus marš-
rutas, kuriam įveikti prireik-
tų kuo mažiau kartu keliavu-
sių bičiulių pagalbos), likusį ke-
lią judėjo rateliais. Žygį, kuriame 
Spenceris su dviem savo drau-
gais užtruko 7 dienas, kasmet 
įveikia tik pusė jam pasiryžu-
sių alpinistų. Šis maršrutas kiek- 
vienais metais nusineša 10 kal-
nų sporto mėgėjų gyvybių, dar 
apie tūkstančiui prireikia gelbė-
tojų pagalbos – neprisitaikę prie 
aukščio pokyčių (neįveikia „kal-

nų ligos“) jie leidžiasi nepasiekę 
tikslo. Kelionė yra išties fiziškai 
sunki, mat pakylama net į 5 895 
m virš jūros lygio aukštį. Kasdien 
kopdami aukštyn po kelias va-
landas alpinistai susiduria su ke-
lių klimato juostų pasikeitimais.

Siekė kilnaus tikslo
Šiuo žygiu Spenceris pir-

miausia siekė parodyti kitiems 
sunkumų patiriantiems žmo-
nėms, kad, nors jie nepasikliau-
ja savo jėgomis, jų galimybėmis 
mažai kas tiki, verta rizikuoti ir 
stengtis. Tai nelengva, bet pasie-
kus tikslą apima palaima ir ti-
kėjimas savimi. Šiam žygiui jis 
kartu su bičiuliais ruošėsi visus 
metus – lankė sporto salę, kopė į 
apylinkėse esančias viršukalnes 
ir nė akimirkos neabejojo, kad 
jam pavyks. 

Afrikoje esančią Kilimandža-
ro viršukalnę Spenceris nutarė 
pasiekti dar ir dėl to, kad organi-
zavo labdaros akciją, padėsiančią 
aprūpinti geriamuoju vandeniu 
Kenijos gyventojus. Tam jis jau 
surinko daugiau kaip 500 tūkst. 
dolerių. Stengtis dėl šio kilnaus 
tikslo Spencerį įkvėpė prieš ke-
lerius metus jam savanoriaujant 
Kenijoje sutikta mergaitė. Pažvel-
gusi į jį, ten, kur turėtų būti kojos, 
ji prisipažino maniusi, kad tokie 
dalykai baltiesiems nenutinka. 
Šis jautrus mergaitės prisipažini-
mas įkvėpė jį stengtis ir padary-
ti nors ką, kad padėtų jai ir visai 
bendruomenei, kurioje ji gyvena, 
taip paskatintų nesijausti dėme-
sio nevertiems ar pasmerktiems.

Pagal www.thestar.com parengė

Viktorija NORKAITĖ

Lapkričio 1–2 dienomis mirusiuosius pagerbia visas krikščioniškasis 
pasaulis. Europoje tradicijos visur panašios – lankomi artimųjų ka-
pai. Lietuvoje atvykėlius ypač žavi šiomis dienomis uždegamos žva-
kelės – kapinės pilnos mažyčių žiburėlių, skleidžiančių jaukią šviesą. 
Tačiau plačiajame pasaulyje yra įvairių mirusiųjų pagerbimo tradi-
cijų, kai kurios mums gali pasirodyti labai neįprastos.

Kaip mirusieji 
prisimenami svetur
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Kapinėse
Nors ruduo, bet diena dar saulėta,
Vaikštinėju siauručiais takeliais,
Visur gelsvų lapų prisėta, 
Aplinkui tik kryžiai, kapeliai.

Palinkęs kryžius, brangūs paminklai,
Ar tik mažas smėlio kauburėlis,
Čia jau vienodi visų likimai,
Juos priglaudė purus kapų smėlis.

Susikaupimas, tyla, ramybė,
Vėjas tarp medžių nešioja skausmą,
Senas ar jaunas čia amžinybėj.
Lyg girdis lydint juos varpų gausmą.

Prie savų sėdžiu, kol dega žvakė,
Su jais be žodžių tyliai kalbuosi,
Praeitis skraido tartum plaštakė,
Prisiminimus kartu nešuosi.

Janina PRANAITIENĖ
Jurbarkas

Kaip ji atsirado mūsų na-
muose? Palydėjęs  draugę 
namo, sūnus grįžo švytėdamas 
džiaugsmu. Įpuolęs virtuvėn, at-
pjovė kelis griežinėlius dešros ir 
vėl išpuolė kieman. Grįžęs pasa-
kojo, kad visą kelią jį lydėjo ka-
tinukas, kad labai norėtų parsi-
vesti jį namo. Iš mano žvilgsnio 
supratęs, ką apie tai manau, nors 
prieš tai kalbėjo labai jau įsitei-
kiančiu balsu, nutilo. 

Kitą vakarą išgirdau, kad su 
kažkuo kalbasi. Padėjau į šoną 
mezginį ir nuėjau pažiūrėti, su 
kuo gi jis taip maloniai bendrau-
ja. Kačiukas kieminukas, kaip 
vėliau paaiškėjo – katytė, murkė 
mano sūnui ant kelių. Jau buvo 
ir pašerta, ir pieneliu palakdin-
ta. Pradėjau moralizuoti (o, kaip 
mes, suaugusieji, tai mokame!), 
kad negalime laikyti gyvuliuko, 
kad čia ne žaislas, kad katinėliui 
reikės pirkti maistelį, skirti daug 
dėmesio, skiepyti, o kur dar krai-
kas ir visa kita. Nors pati labai 
myliu gyvūnėlius, pridūriau, 
kad mūsų šeimoje visi užsiėmę, 
o čia toks rūpestis! Sūnaus vei-
das persimainė, jis nesiginčijo, 
atrodo, suprato. O katytė žiūrėjo 
į mane tokiu protingu, priekaiš-
tingu žvilgsniu, lyg žvelgtų į pa-
čią dūšią... Sūnus išnešė ją atgal 
į kiemą skaudančia širdimi – tai 
irgi supratau. 

Kitą dieną lauke išgirdau 
keistą triukšmą. Kaimynas iš 
gretimos laiptinės su draugu 
siundė savo vilkšunį ant tos pa-

Ką galėčiau  
duoti Žemei, Dangui, 

Žmogui?Mokėti džiaugtis svetimu džiaugsmu –
štai kur laimės paslaptis.

D.Bernanas

Krinta medžių lapai. Vis dar 
krinta. Nutilę laukai ir miškai, 
lyg visi paukščiai būtų išskri-
dę. Tiktai vėjas vis dar šlaistos 
ir neša gal jau paskutinį medžio 
lapą, užklodamas sielų žemės ta-
kus. Ateis jais žmogus. Primins 
gyvenimo ugnį, nebūties užge-
sintą. Ir sielos nurims tyloje.

Greitai bėga rudenio diena į 
šiaurę. Vis į šiaurę. Uždarau lan-
gines ir duris. Tyla tyloje nutyla 
ir rudens nuotaika niūri sklai-
dosi ir dyla. Aš nuo visų vargų, 
skausmo savimi slepiuos, kad 
savo sopuliu kito neužgaučiau. 

Būna dienų, kai nežinai, ko 
laukti, ko iš gyvenimo tikėtis. Ir 
tada sau sakai – ateis diena kita, 
šviesesnė, nepikta ir tu vėl gyve-
nimu džiaugsies, niekam saulės 
neužstojus.

Žmogui reikia tiek nedaug, 
kad gautum gerumo dovaną. 
Mačiau, močiutė, išsinešusi tru-
pinius, barstė į juodą žemę. Su-
lėkė balandžiai, žvirbliai, varnos 

ir lesa skubėdami, norėdami kuo 
daugiau ir didesnį trupinį sulest. 
Žiūri senoji į sparnuočių būrį ir 
negali atsidžiaugti, kad palesi-
no Dangų. Ir nusišluosto skare-
lės kampu veidu riedančią ašarą.

Atsisuku į save ir mąstau, ką 
galėčiau duoti Žemei, Dangui, 
Žmogui, kad jam gyventi paleng- 
vėtų, kad skausmas sumažėtų.

Pamąsčiusi susirenku kas 
manyje yra geriausio ir supran-
tu – nedaug. Tik žodžiai. Jeigu 
kas išklausytų, tyliai pasakyčiau 
– nešuos daugiau. Bet niekas ne-
patikės, kad tiek galiu pakelti.

Po kojomis verkia žolė. Žmo-
nių sutrypta, šalnų pakąsta. O 
taip dar žaliuoti norėtų. Taip 
ir žmogus. Norai dideli, svajo-
nė laki, bet matai, metai ne tie 
ir tu nebe ta. Dienos vis bėga, 
o džiaugsmo pirmykščio nėra.

Iš tamsaus rudenio dangaus 
pro debesų plyšį prasiskverbia 
šviesus saulės spindulys. Stve-
ries už jo kaip už šiaudo, kurį 
mes visad atsargoj nešiojam. Ir 

pajunti smarkesnį širdies tvinks-
nį. Dar gyveni, dar plaka širdis, 
dar į rytdieną skuba mintis. O 
vėjas nuožmus, prie žemės len-
kia medžius. Lietaus lašai nesu-
telpa delnuos. Nusėda saulė va-
karuos. Taip ir nepamačiau si-
lueto kelyje. Užkrito lapais ne-
tikrumo akmuo. Gal ir tu, Žmo-
gau, ant jo suklupai ir neužėjai 
pasiklydęs?

Sakau, širdie, mokėk už vis-
ką Žemei, kuri tave nešioja, 
Žmonėms, kurie tave globoja. 
Už tai, ką prarandi ir ką randi, 
už visą Dangų, kurį pats neši. 

Iš nakties tamsumo, lyg iš 
pikto likimo, išplauks šviesi ryto 
aušra. Mintimis peržengsi tau 
užgintą slenkstį ir saulę parvesi 
į namus. Glausis medžiai pliki 
prie žmonių, prie namų, patikėję 
visų gerumu. Ir vėjas nutils, lie-
tus liausis lyti. Galėsim matyti, 
kad rudenio saulė šypsos, švyti 
ir gyvenimas nuostabiai gražus.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys 

Prie kūrybos 
šaltinio

Vėl artėja Vėlinės...
Pirmos Vėlinės be tavęs, 

Tėti. Žinau, kad artimieji už-
degs žvakelę ant tavo kapo, 
pasodins gražių gėlių. O aš 
uždegsiu žvakę kambaryje ant 
savo stalo ir mintyse vėl sugrį-
šiu į tuos metus, kai tu saulė-
toje vaikystėje nešiojai mane 
ant rankų ir sekei viena už kitą 
gražesnes pasakas.

Įkopę į paauglystės am-
žių kartu su papurgalviu bro-
liu žaisdavome įvairius žaidi-
mus ir tu nelikdavai tik pasy-
vus stebėtojas. Mokėjai gyven-
ti vaikų mintimis, norais, sva-
jonėmis. Paprasti, bet tokie 
jaukūs būdavo vakarai besi-
klausant tavo skaitomų kny-
gų ar deklamuojamų iš jau-
nystės dienų atmintyje išli-
kusių eilėraščių. Kurį nors iš 
mūsų – mane ar brolį – paste-
bėjęs ko nors nerandantį, tuoj 
pat pasakydavai: „Baisiai iš-
siblaškęs Nikodemas Vaškis.“

Kartu su tavimi ir mama 
pabuvau visuose tais laikais 
Šeduvos kultūros namuose 
vykusiuose koncertuose, te-
atro pasirodymuose, parodo-
se, bibliotekoje. Eidami namo 
juos aptardavome.

Kol dirbai siuvėju, dažnai 
mane ar brolį nusivesdavai į 
siuvyklą. Ten pasijusdavome 

tavo svečiais, vaišindavai mus 
beržų sula, saldainiais. Labai 
mylėjai savo darbą. Norėjai, 
kad tavo pasiūtame drabužy-
je nesimatytų nė mažiausios 
raukšlelės.

Ta nelengva tavo senatvė, 
skaudus išėjimas mums atro-
do lyg šiurpus sapnas. Nes tu 
esi kambaryje ar už lango sti-
klo vėjo ošime, saulės spin-
dulyje, geltoname klevo lape.

Spragsi žvakės liepsnelė 
ant tavo tylaus kapų kaubu-
rėlio ir ant mano stalo. Susi-
mąsčiusiu žvilgsniu žvelgi tu 
iš nuotraukų albumų. O gal, 
pasak poetų, dabar sėdi dan-
gaus skliaute ant vėlių suole-
lio ir žiūri, kaip mums, gyvie-
siems, sekasi toje gyvenimo 
kelionėje neštis didžiausią do-
vaną – tavo širdies gerumą?

Tebūna tau lengva Šedu-
vos kapinaičių žemelė, težy-
di gėlės ant tavo kapo. Ir tegu 
amžinai ne vien mūsų, arti-
mųjų, bet ir visų tave pažino-
jusių žmonių širdyse gyve-
na tavo vaizdingai papasako-
tos istorijos. Juk sakoma, kad 
žmonės gyvi tol, kol juos pri-
simena gyvieji. Tad ir tu, Tėti, 
liksi gyvas mūsų mintyse tol, 
kol vaikščiosime šia žeme.

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Prie ugnelės
Spragsi kibirkščiuodama ugnelė –
Gabija – jauki namų dvasia.
Apie židinį sustoja namų vėlės,
Tiesdamos sužvarbusias rankas.

Alkanos, sušalusios, nebylios...
Ar nuliejai trokštančioms vandens?
Ar pabėrei trupinėlių ant žarijų?
Vietoj duonos ar nesiūlei tik akmens?

Mes dažnai pamirštam tuos, kurie išėjo,
O jie renkasi, sugrįžta į namus.
Nemirtingos klaidžiojančios bočių vėlės
Prie žėruojančios ugnelės lanko mus.

Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

Vėlinių liepsnelės.                                                                                     Egidijaus Skipario nuotr.

Žvakė tėčiui

Ksiuša
čios katytės. Du vyrai tiesiog 
staugė iš pasitenkinimo vyk-
dydami nežmonišką egzeku-
ciją. Šuo sugriebdavo katytę, 
purtė į visas puses, mesteldavo 
į viršų, vėl sugriebdavo danti-
mis, draskė. Neprisimenu, kaip 
atsidūriau kieme. Neprisime-
nu, sakiau ką ar nesakiau tiems 
vyrams. Parsinešiau nelaimė-
lę namo visą kruviną, nuplėšta 
nosyte, lūpytėm, sumaitotu kai-
liuku, leisgyvę. Išslaugėm. Išgy-
dėm. Kurį laiką šlubavo, nosytė 
sugijo, tik liko labai jautri.

Vardas „Ksiuša“ katytei pri-
gijo iš karto ir, atrodo, ji buvo 
juo patenkinta (Ksiuša – mer-
gytė iš pliušo – žodžiai iš dai-
nos). Sugijo ir lūpytės, tik liko 
kiek atsikišusios, o sūnus juo-
kaudavo: „Mūsų Ksiuša – o–lia–
lia pupytė.“ 

Katytė, tarsi atsidėkoda-
ma, teikė mūsų namams tiek 
džiaugsmo, kad malonūs buvo 
ir tie su ja susiję rūpesčiai rū-
pestėliai. 

Šimtąkart teisus buvo A.de 
Sent Egziuperi teigdamas, kad 
esi atsakingas už tą, ką prisi-
jaukini. Balkono durys dažnai 
buvo praviros, o mūsų kate-
lė įsigudrino vijokliais, kuriais 
apaugusi visa namo siena, nu-
sileisti žemyn į lauką ir tuo pa-
čiu būdu užsiropšti atgal. Nu-
stebdavau, iš kur ji atsirasda-
vo tiesiai prieš akis, grįžtant iš 
darbo, dar labiau, kai staiga per 
langą pamatydavau, kaip ji sėdi 
ant nusvirusios tuopos šakos 
priešais namą. Vaikydavo ba-
landžius, senus katinus, snau-
džiančius saulės atokaitoje. Nu-

žydėjus pienėms siausdavo pie-
velėje, sukeldama baltus pūkų 
debesėlius, liuoksėdavo sau lai-
minga. Tokia šiluma nuo to regi-
nio užplūsdavo širdį, kad sun-
ku rasti žodžius tam nusakyti. 

O, jei perpratę jos gudry-
bę, supratę, kaip ji išsprunka iš 
namų, būtume padarę išvadas! 
Visi trys stengdavomės įsiteikti 
jai, vyko nebyli kova dėl Ksiu-
šos meilės.O ji mylėjo mus vi-
sus vienodai. Miegodavo sū-
naus kojūgaly, prieš tai nume-
tusi nuo sofos atlošo pliušinį 
meškį, jo kažkodėl labai nemė-
go. Iškart atsiliepdavo šaukia-
ma – murkteldavo. 

Tik šit kartą, išsprukusi iš 
namų tais nelemtais vijokliais, 
nebegrįžo. Kiek vakarų sūnus 
su žibintuvėliu rankose ieškojo 
jos po kieme stovinčiomis ma-
šinomis, švelniai kviesdamas: 
„Ksiuša, mergyte“ – nesuskai-
čiuosi. O aš, girdėdama kiek ne-
rimo, sumišusio su viltimi jo bal-
se, nesulaikydavau ašarų. Juk tai 
ji susirado mus, tai ji mus priė-
mė į savo pasaulį, leido ją my-
lėti, ja rūpintis!

Ieškojome jos visur, kūrėme 
įvairiausias versijas, kur ji galė-
jo pražūti. Iki šiol ją prisimena-
me, ilgimės, tebelaukiame. 

Murkdavo ji kažkaip ypa-
tingai. Sūnus sakydavo: „Mūsų 
Ksiuša meldžiasi katinų die-
vui...“ Turėjo nutikti kažkas ne-
gero. Gal katinų dievas žino, kur 
ji pradingo, bet mes to niekada 
nesužinosime. Gal ir gerai, gal 
mažiau skaudės?..

Svajūnė GRITKUVIENĖ
Mažeikiai
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