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Dvasiniai dalykai 
išlieka ilgam

Šiemet jau 18-ą kartą sureng-
ta šventė „Esame drauge“ buvo 
išties labai įspūdinga. Į ją susi-
rinkusius neįgaliuosius pasvei-
kinti atvykusi Seimo pirminin-
ko pavaduotoja Irena Degutie-
nė jau ne pirmą kartą pradeda 

Šventinis 
koncertas 
ir užbūrė, 
ir uždegė

Tarptautinės neįgaliųjų 
dienos proga Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo (LMRF) 
ir bendrijos „Atgaiva“ vi-
sos šalies neįgaliesiems do-
vanojama muzikos šventė 
„Esame drauge“ jau tapo 
gražia tradicija, nekantriai 
laukiamu įvykiu. Sveikin-
dama daugiau kaip 700 
iš atokiausių šalies kam-
pelių į Lietuvos nacionali-
nę fi lharmoniją atvykusių 
neįgaliųjų, šventės suma-
nytoja LMRF direktorė Liu-
cija Stulgienė pasidžiau-
gė, kad net 53 miestų ir 
rajonų savivaldybės ge-
ranoriškai priėmė kvieti-
mą, padėjo neįgaliesiems 
išsiruošti į kelionę, suteikė 
galimybę apsilankyti ge-
riausiuose sostinės muzie-
juose (Nacionalinė dailės 
galerija, Lietuvos nacio-
nalinis muziejus, Taikomo-
sios dailės muziejus ir Vil-
niaus paveikslų galerija 
neįgaliuosius priėmė ne-
mokamai), susitikti su se-
niai matytais bičiuliais, pa-
siklausyti puikios muzikos. 

šią šventę, tarsi atveria jos var-
tus. Ir šįkart I.Degutienė nuošir-
džiai džiaugėsi matydama pil-
nutėlę Filharmonijos salę susiti-
kimų, bendravimo, nuo kasdie-
nybės atitrūkti padedančios dva-
sinės atgaivos besiilginčių neį-
galiųjų. Pasak jos, klausydamie-
si puikios muzikos visi pasijun-
tame tarsi viena šeima. Tokios 
akimirkos praturtina mūsų dva-
sią, pripildo gyvenimą optimiz-
mo ir džiugesio. Visiems susirin-
kusiesiems I.Degutienė linkėjo, 
kad tokių akimirkų jų gyvenime 
būtų kuo daugiau. Juk dvasiniai 
dalykai išlieka ilgam.

Gausybė į sostinę suvažia-
vusių žmonių, pasak socialinės 
apsaugos ir darbo viceministro 
Daliaus Bitaičio, tik dar kartą 

Neįgalieji buvo ne 
renginio žiūrovai,

o dalyviai
Finalinis „Vilties paukštės“ 

akordas nuskambėjo ypač šven-
tiškai ir patraukliai. Šįkart tai ne-
buvo tik vienas kitą keičiančių 
meno kolektyvų pasirodymas. 
Šventę organizuoti įsipareigo-
jusi Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvik-
lienė viską apgalvojo iki smulk-
menų – nuo scenos dekoro – iš 
vytelių pintos paukštės – festi-
valio simbolio, iki originalaus 
kiekvieno kolektyvo pristaty-
mo, visą šventę vienijančio sce-
narijaus. Šmaikštūs renginio ve-
dėjų Adeliutės ir Kastutės dialo-
gai, vaidybiškas renginio dalyvių 
įtraukimas į iš anksto gerai apgal-
votą veiksmą nė vienam šventės 
dalyviui neleido nuobodžiauti. 
Visi galėjo pasijusti esą ne rengi-
nio žiūrovai, o betarpiški, svarbūs 
ir reikalingi jo dalyviai.

Z.Kviklienė džiaugėsi, kad 
„Vilties paukštės“ festivalis šven-
te tapo visiems Ukmergės rajo-
no neįgaliesiems. Savo progra-
mas jame pristatė ne tik Neįga-
liųjų draugija, bet ir kitos orga-

Tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse Lietuvos neįga-
liųjų draugijos organizuoto meno mėgėjų kolektyvų fes-
tivalio „Vilties paukštė“ uždanga pakilo Ukmergėje. Čia 
surengtas baigiamasis festivalio koncertas. Ukmergės kul-
tūros centro scena tądien buvo skirta ne tik 13 kolektyvų 
pasirodymams, bet ir aktyviausiems šio rajono Neįgaliųjų 
draugijos nariams, seniūnijų socialiniams darbuotojams, 
organizacijos rėmėjams – jiems nuoširdžiai dėkojo ir ran-
ką spaudė rajono savivaldybės vicemeras Regimantas Ba-
ravykas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginai-
tienė. Daugiau kaip 500 žmonių talpinanti salė buvo pilnut 
pilnutėlė. Neįgalieji džiaugėsi jiems parodytu išskirtiniu dė-
mesiu, galimybe pabūti šiame renginyje, pasiklausyti bičiu-
lių dainavimo, pabendrauti. 

nizacijos – Ukmergės krašto ne-
įgaliųjų sąjungos vokalinis an-
samblis „Daina“, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių Ukmergės rajo-
no fi lialo liaudies dainos ansam-
blis „Smiltelė“. Skambiu ir jau-
natvišku dainavimu šventės da-
lyvius pasveikino ir renginį pra-
dėjo Ukmergės kultūros centro 
mergaičių ansamblis.

Vienoje programoje – 
skirtingų žanrų atlikėjai 

„Vilties paukštei“ pakeitus 
savo statusą ir iš meno mėgėjų 
kolektyvų konkurso tapus sma-
gia švente, atsivėrė galimybės 
paįvairinti jos programą, sceno-
je pasirodyti ne tik vokaliniams 
ansambliams, bet ir kitų žanrų at-
stovams. Šia naujove ir pasinau-
dojo Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugija. Jos pristatytoje progra-
moje „Čia mūsų gimtinė“ skam-
bėjo ir Nijolės Vitkauskaitės va-
dovaujamo mišraus vokalinio an-
samblio „Viltis“ dainos, ir sma-
gios Jono Romaškos „užveda-
mos“ kapelos melodijos. Abu ko-
lektyvai kartu išeina į sceną, vie-
nas kitą papildo. Ilgai be akom-
panimento dainavusiai „Vilčiai“ 
dabar smuiku pritaria ir vadovė, 

ir kapelos muzikantai. O ir pro-
gramai negresia monotonija, kai 
ansamblinį dainavimą pakeičia 
trio, o pastarąjį – kapelos garsai. 

J.Romaška su armonika ne-
siskiria nuo vaikystės. Vyras 
džiaugiasi turėjęs gerą mokyto-
ją – dėdė, mamos brolis, jį ne tik 
groti išmokė, bet ir žinių apie ar-
moniką nepagailėjo. Gal todėl 
šiandien J.Romaškos kolekcijo-
je – net 17 skirtingų tonacijų ar-
monikų. Keletas jų pagal specia-
lų užsakymą Vokietijoje paga-
mintos. J.Romaškos suburtoje 6 
muzikantų kapeloje groja ir dar 
vienas armonikierius – Pranas 
Vrubliauskas. Iš neseniai Molė-
tuose vykusios respublikinės ar-
monikierių šventės jiedu grįžo II 
laipsnio diplomu vežini. Širvin-
tiškių kapela ir televizijos laidoje 
„Duokim garo“ yra pasirodžiusi. 
Su tokiais muzikantais Neįgalių-
jų draugijos meno kolektyvo pa-
sirodymai tapo nuotaikingesni ir 
linksmesni. 

Vieno kolektyvo pasirodė esą 
per maža ir Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijai. Į koncerto progra-
mą ji įtraukė vokalinį ansamblį 
„Lietava“, humoro grupę „Rykš-
tė“ ir Upininkų senjorus. 

Jonaviškių pasirodymą pra-
dėję Upininkų senjorai – tai 
dviejų 80-mečius jau atšventu-
sių šmaikštuolių Mykolo Kru-
čo ir Broniaus Sedlecko duetas. 
Išskirtinė ir jų programa, kurio-
je M.Kručas groja paties pasiga-
mintomis kanklėmis, žiūrovus 
kvatoti priverčia jo humoristi-
niai kūriniai, svajingai nuteikia 
rudens vakarais ilgai repetuo-
tas Gražinos Dauginienės sukur-
tas romansas. Žavi šių garbaus 
amžiaus žmonių energija, noras 
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Širvintų rajono neįgaliųjų draugija į vientisą pasirodymą apjungė vokalinio ansamblio ir kapelos muzikavimą.

Neįgaliuosius labiausiai sužavėjo sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“.
Egidijaus Skipario nuotr. 



Apie tai, 
kas 

jaudina

Šventės Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijo-
je nepraeina nepastebė-
tos. Gražiai čia paminėta 
ir Neįgaliųjų diena. Norin-
čiųjų švęsti kartu susirin-
ko artipilnė Jurbarko kul-
tūros centro didžioji salė.

Šventę pradėjusi rajo-
no Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė V.Krasaus- 
kienė pasveikino visus su-
sirinkusiuosius, palinkėjo 
ryžto, sveikatos ir susitel-
kimo. Susibūrime dalyva-
vo rajono savivaldybės vi-
cemeras K.Šimkus, Soci-
alinės paramos skyriaus 
vedėja A.Zabalujeva, So-

Vergovė ar geidžiama 
tarnystė?

Žmogus – sociali būtybė, tad jam vienam gerai, 
bet trumpam. Bendraudami renkamės į grupes, bū-
relius vedami kultūrinių, ekonominių, politinių ar 
kitų motyvų. Atrodo, kad renkamės visi lygūs, o pa-
sirodo – ne. Žiūrėk, tuoj kolektyve atsiranda norin-
čių valdyti, vadovauti ir manipuliuoti vieni kitais. Tik 
nedaugelis draugijų išlaiko tarpusavio narių supra-
timo ir bendradarbiavimo dvasią ir tai jau ne eilinių 
žmonių pečiams. Atrodo, taip paprasta, bet prakti-
koje tai beveik neįgyvendinama svajonė.

Gyvenime man, kaip ir kitiems žmonėms, ben-
drauti teko ir tenka daug. Prisižiūrėjau įvairių ben-
dravimo modelių. Kartais reikia šventos kantrybės, 
kad galėtum būti su tais, kurie nemoka išklausyti, su-
prasti, – jų nuomonė ir pasakytas žodis turi būti pats 
svariausias. Po tokių „pabendravimų“ ilgai būnu vie-
na. Gal tai puikybė? Turbūt ir ji...

Bet yra tokių bendravimo modelių, kurių neto-
leruoju. Niekaip nesuprantu, kodėl šventėse, mitin-
guose, susitikimuose su rinkėjais, kuriuose dalyvau-
ja valdžios atstovai, jiems visuomet ruošiamas atski-
ras stalas. Kas tai, protokolo oficialioji dalis ar vieti-
nių žmonių savanoriška vergovė? O gal tai iš senų 
laikų atėjusi praktika – kuo geriau pavaišinsi valdi-
ninką, tuo tavo atžvilgiu jis bus malonesnis?

Pradėsiu nuo neįgaliųjų renginių. Dabar labai po-
puliarios rajonų neįgaliųjų sporto, kultūros šventės. 
Joms skiriami stadionai, suvažiuoja dalyviai iš seniū-
nijų. Žmonės pasipuošę patys, puošia vėliavomis ir 
kita atributika savo palapines, ruošia sumuštinius, 
bendrauja tarpusavyje. Atvyksta rajono vadovybė, 
kartais ir svečių iš sostinės. Dūdų orkestras, širdingi 
sveikinimai, interviu vietinei žiniasklaidai... ir šven-
tės dalyviai lieka vieni. Vadovai savo darbą atliko. 
Toliau jie keliauja į atskirą kambariuką administra-
cijos ar kitose patalpose, kur „vietinė valdžia“ jau 
yra paruošusi atskirą stalą. Žmonės rungtyniauja, 
o valdžia puotauja. Bet palaukit, o kur demokrati-
ja, kur bendravimas, kur sužinojimas iš pirmų lūpų 
apie aktualias problemas?

Neabejoju, kad prieš rinkimus toks bendravimo 
su rinkėjais modelis buvo populiarus daugelyje savi-
valdybių. Tą patvirtino ir man paskambinusi bičiulė. 
Nusiplūkusi kartu su kitomis vietinės bendruome-
nės moterimis ji ruošė rankdarbių parodą (kad val-
džios atstovai nenuobodžiautų), organizavo vaišes. 
Staltiesės, indai, sūriai, duona, gira – iš jos namų. 
Moterys valė patalpas, stumdė stalus – žodžiu, orga-
nizavo. Atėjo seniūnas su „lauknešėliu“ „valdžios“ 
stalui. Ir vėl tas pats modelis – kalbos salėje, vaišės 
ne su bendruomenės žmonėmis už stalo, bet atski-
rame kambarėlyje. 

Mano supratimu, jei jau be tokio ritualo negali-
me apsieiti, tai tegu kandidatas į valdžios olimpą, ar 
jame jau esantis atstovas (jų atlyginimai nepalyginti 
didesni) pats vietinius žmones iš pagarbos pavaišina 
kavos puodeliu ar saldainiu. (Viktoras Uspaskichas, 
kol dar nebuvo Europarlamento narys, savo rinkėjus 
galėjo net karbonadais pavaišinti.) Pasirodo, kandi-
datui to daryti neleidžia reglamentas. Tačiau vaišin-
tis iš žmonių kišenės jis nedraudžia. 

Tokių, mano manymu, ydingų pavyzdžių ga-
liu daug išvardyti. Noriu tik suvokti, kodėl niekaip 
negalime išsivaduoti iš tų vergo marškinėlių, kodėl 
daug ką darome prieš savo valią, nors suprantame, 
kad taip nederėtų elgtis. Kas tai: baimė dėl savo dar-
bo vietos, savanoriška tarnystė, vergovė ar viskas 
kartu? Eidami šiuo keliu pilietinės visuomenės ne-
sukursime dar 50 metų ir visai nesvarbu, kokį Sei-
mą išsirinkome.

Jurbarkas: Kartu šventė Neįgaliųjų dieną

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiPanevėžio r.:
Tarptautinę neįgalių-

jų dieną Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugija šiemet 
minėjo Raguvoje. Kultūros 
centro salė buvo pilnutėlė. 

Iš visų 12 rajono seniū-
nijų į šventę susirinkusių 
neįgaliųjų laukė įdomi ir 
turininga programa, pra-
sidėjusi didžiojo Lietuvos 
dainiaus – Maironio ei-
lėmis. 2012-ieji paskelbti 
Maironio metais, tad ren-
ginio dalyviai buvo pa-
kviesti mintimis sugrįžti į 
kunigo, poeto gyvenimą, 
veiklą, kūrybą. 

Susirinkusiuosius šil-
tai pasveikino renginio ve-
dėja Kultūros centro meno 
vadovė Ina Kazinskienė. O 
pasak Raguvos seniūnijos 
seniūno Juozo Skorulskio, 

Neįgalieji savo dieną minėjo 
Raguvoje

Raguva jau seniai bematė 
tiek daug gražių, besišyp-
sančių neįgaliųjų veidų. 
Pirmą kartą tokioje seniū-
nijoje surengtoje šventėje 
dalyvavęs Raguvos baž-
nyčios klebonas Juozas Ja-
nulis džiaugėsi neįgaliųjų 
ryžtu, gyrė jų dvasinę sti-
prybę, linkėjo Dievo pa-
laimos, ragino visada būti 
optimistais. 

Rajono savivaldybės 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Aldona Paš-
kevičienė dėkojo Neįga-
liųjų draugijai už akty-
vią veiklą ir žadėjo, kad 
ir 2013-aisiais savivaldy-
bė draugijai skirs reikia-
mą finansavimą. Vedė-
ja pranešė, kad Socialinės 
paramos skyriuje įsteigtas 
naujas neįgaliųjų reikalais 
besirūpinančio darbuoto-
jo etatas, supažindino su 
šias pareigas eisiančia Da-
lia Grigaliūniene.

Šventės dalyvius pa-
sveikino ir rajono savival-
dybės tarybos nariai Vy-
tautas Liepa bei Ange-
lė Narbutienė, Raguvos 
seniūnijos socialinė dar-
buotoja Neringa Garšvie-
nė ir kt.

O kokia šventė be mu-
zikos, dainų, šokių? Neį-

galiuosius nuostabiomis 
dainomis, melodinga mu-
zika, grakščiais šokiais 
džiugino vieni aktyviau-
sių Tarptautinės neįgalių-
jų dienos minėjimo rėmė-
jų: Raguvos gimnazijos 
moksleivių vokalinis an-
samblis bei šokių kolekty-
vas „Bela“ (vadovė Ingri-
da Bučinskienė), Raguvos 
seniūnijos Kultūros cen-
tro vaikų ir jaunimo teatro 
studija „Šypsena“ (vadovė 
I.Kazinskienė), parodžiu-
si spektaklį „Velnio išdai-
gos“, ir šio centro liaudiš-
kos muzikos kapela „Kū-
kalis“ (vadovas Henrikas 

Balčiūnas). 
Ra jono neįgal ių jų 

draugijos pirmininkė Au-
relija Petronienė už viso-
keriopą paramą rengiant 
šią įspūdingą šventę nuo-
širdžiai padėkojo raguvie-
čiams, visų kitų seniūnijų 
seniūnams, socialiniams 
darbuotojams, rajono sa-
vivaldybei ir kt. Organi-
zacijos vadovė padėkojo 
ir savo artimiausiems pa-
galbininkams – tarybos 
nariams, ypač dirbančiai 
Raguvos seniūnijoje – Da-
nutei Baltušnikienei. 

Antanas ORINTAS
Autoriaus nuotr.

Nors Piniavoje gyvenantis 
Žilvinas Kliopmanas juda tik 
rateliais, jį galima sutikti be-
veik visuose neįgaliųjų rengi-
niuose. Šventės proga jį pa-
sveikino pirmininkė Aurelija 
Petronienė.

Šventės dalyviai negailėjo plojimų Raguvos gimnazijos moks-
leivių vokaliniam ansambliui. 

cialinių paslaugų centro 
direktorė G.Gudaitienė, 
Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
K.Petkus. Pastarasis ska-
tino susirinkusiuosius ne 
tik bendrauti tarpusavyje, 
bet ir bičiuliautis su kitų 
rajonų neįgaliaisiais.

Šventinę programą pa-
gyvino Smalininkų tech-
nologijų ir verslo mokyk- 
los specialiojo ugdymo 
skyriaus instrumentinis 
ansamblis. Susirinkusių-
jų plojimų sulaukė ir sce-
noje pasirodęs iš Raudo-
nės atvykęs V.Bartušas, 
kuris, neturėdamas deši-

nės rankos pirštų, šauniai 
griežė armonika. Sma-
gaus palaikymo sulaukė 
ir rajono neįgalių litera-
tų klubo „Versmė“ narių 
pasirodymas. Klausyda-
mi Raudonės vyrų kaimo 
kapelos, vadovaujamos 
J.Grygarto, daugelis ne 
tik plojo į taktą, bet ir pri-
tarė A.Kazakevičiaus bei 
V.Bartušo atliekamoms 
dainoms. 

Visiems susirinkusie-
siems labai patiko ir tau-
ragiškių neįgaliųjų vokali-
nio ansamblio „Svaja“, va-
dovaujamo A.Šilerio, pasi-
rodymas.

Visi, tądien suteikę su-
sirinkusiesiems džiaugs-
mo dainomis, gražia muzi-
ka, skambia daina ir nuo-
širdžiomis eilėmis, buvo 
apdovanoti padėkos raš-
tais bei saldumynų lauk- 
nešėliais.

Neliko nuskriausti ir 
susirinkę neįgalieji – po 
koncerto jų laukė saldžios 
vaišės, karšta arbata ir 
smagi Aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos Jurbarko ra-
jono kapelos, vadovauja-
mos V.Žemaičio, grojama 
muzika, kuri ne vieną su-
gundė ir pašokti.

Onutė ČIRVINSKIENĖ

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi Šiaulių r. Žadžiū-
nų bibliotekos vyriausioji bi-
bliotekininkė O.Skirman-
tienė pasidalijo mintimis iš 
neįgaliųjų padalinio ataskai-
tinio rinkiminio susirinkimo. 

Į Žadžiūnų bendruo-
menės salę, į savo orga-
nizacijos ataskaitinį rinki-
minį susirinkimą, rinko-
si gerai nusiteikę neįgalie-
ji. Sulaukta ir svečių – at-
vyko Šiaulių rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
E.Kačinskienė, Kužių neį-
galiųjų padalinio vadovė 
P.Paranauskienė. 

Žadžiūnų neįgalių-
jų padalinyje yra 40 na-

Šiaulių r.: Dvyliktasis vadovės ruduo
r ių .  Padal inio  vado -
vė V.Drimeikienė ap-
žvelgė nuveiktus dar-
bus, už pagalbą padė-
kojo A.Motiejaitienei, 
A.Bagdonienei, J.Pišči-
k iene i ,  O .Niek iene i , 
J.Servienei, O.Skirmantie-
nei. Atminimo dovanėlė-
mis ir sveikinimais buvo 
pagerbti jubiliatai, sen-
jorai ir kiti padalinio na-
riai. Jubiliejiniai šie me-
tai buvo ir pačiai vado-
vei V.Drimeikienei. Svei-
kindami ją tarybos nariai 
linkėjo neblėstančio ryžto, 
sėkmės ir sveikatos. 

V.Drimeikienė neįga-
liųjų padaliniui vadovau-

ja jau 12 metų. Tai mote-
ris, pasižyminti darbštu-
mu, pareigingumu, atsa-
komybe. Ji visada suranda 
laiko ne tik savo vaikams ir 
vaikaičiams, bet ir padali-
nio nariams. 

Ir Žadžiūnų bibliote-
ka su neįgaliaisiais nuo-
širdžiai bendradarbiauja 
jau 12 metų. Už tai buvo 
atsidėkota padėkos raš-
tu. Aktyvūs knygų skai-
tytojai A.Motiejaitienė, 
V.Drimeikienė, O. Niekie-
nė, R.Jancienė, A.Jurgai- 
tienė, S.Piščikas apdova-
noti knygomis. Žadžiūnų 
padalinyje yra neįgalių-
jų, kurie nori biblioteko-

je mokytis kompiuterinio 
raštingumo.

Ataskaitiniame rinki-
miniame susirinkime Ža-
džiūnų neįgaliųjų pada-
linio vadove vėl išrinkta 
V.Drimeikienė.

Po susirinkimo visus, 
susibūrusius prie puo-
delio arbatos, linksmino 
V.Pokša.

www.biciulyste.lt

Apie neįgaliųjų 
gyvenimą – 

internete
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(atkelta  iš 1 psl.) sių neįgaliųjų lūkesčius Klaipė-
dos universiteto Menų fakulteto 
dėstytojai ir studentai pateisino 
su kaupu. Koncertinė programa 
prasidėjo ir baigėsi šokių kolek-
tyvų pasirodymais. Pirmiausia 
žiūrovus žavėjo istorinių šokių 
kolektyvas „Saltanda“ – roman-
tišką atmosferą sukūrė senovi-
niai kostiumai, šokių žingsneliai, 
muzika. Šią šokių pynę palydėjo 
vokalistų Beatos Ignatavičiūtės, 
Natalijos Urnikienės, Tado Jako 
ir Roko Spalinsko atliekami kū-
riniai. Maloniai nuteikė ir rengi-
nio globėjo birbynininko prof. 
Vytauto Tetensko bei pianistės 
Irenos Pečiūrienės atliekama me-
lodija iš K.Gliuko operos „Orfė-
jas ir Euridikė“. Prie šių muzi-
kų prisidėjusi vokalistė Valen-
tina Vadoklienė atvėrė liaudies 
muzikos skrynelę – atliko porą 
harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų. Valentino Masalskio akto-
rystės mokomi vaidybos studijų 
programos studentai šįsyk nevai-
dino, tačiau nustebino originalia 
dainos ir šokio kompozicija. Žiū-
rovus žavėjo ir fortepijoninio du-
eto, instrumentinio trio – smuiko, 
violončelės bei fortepijono – mu-
zika, ir puikus maestro Eduardo 
Kaniavos dainavimas bei kartu 
su Rūta Venckute atliktas Danilo 
ir Hanos duetas „Meilės valsas“ 
iš F.Leharo operetės „Linksmo-
ji našlė“. Tačiau labiausiai visus 
nustebino pirmąją koncerto dalį 
baigęs numeris – prie dviejų for-

tepijonų sėdusių septynių Forte-
pijono katedros dėstytojų atlik-
tas W.Ganzo „Koncertinis galo-
pas“. Tokios netikėtos šventinės 
atrakcijos daugelis niekada ne-
buvo regėję. 

Garsų ir ritmų šėlsmas
Tačiau didžioji kulminaci-

ja šventės dalyvių dar laukė. 
Po gana romantiškos pirmosios 
koncerto dalies antroji prasidėjo 
tikru garsų ir ritmų šėlsmu. Žiū-
rovų dėmesį užkariavo Algio Ki-
lio vadovaujamas Instrumenti-
nės muzikos katedros dėstyto-
jų ir studentų džiazo ansamblis. 
Siautulingą muziką ypač džiu-
giai sutiko šventinio renginio 
jaunimas. Instrumentinės muzi-
kos laviną paįvairino Stepono Ja-
nuškos dainavimas. 

Vieną siautulį scenoje kei-
tė kitas – labiausiai visų lauk-
tas Skaistės ir Romaldo Idzele-
vičių vadovaujamas sportinių 
šokių ansamblis „Žuvėdra“. 8 
kartus Europos, 7 kartus pasau-
lio čempionai nepaliko nė vieno 
abejingo. Pasak koncerto vedė-
jo Š.Juškevičiaus, tai šokėjai, ku-
riems būtina ne tik nepriekaiš-
tinga technika, sinchroniški ju-
desiai, vienas kvėpavimas, bet ir 
įkvėpimas. Tik iš širdies einantis 
šokis nusipelno pačių geriausių 
įvertinimų. 

Nedaugelis neįgaliųjų „Žu-
vėdrą“ buvo matę „gyvai“, to-
dėl nuoširdžiai mėgavosi jos pa-

sirodymu. Pasaulinio garso šo-
kių kolektyvas jiems padovano-
jo 6 kompozicijų pasirodymą, 
tarp kurių buvo ir tokie pripaži-
nimą pelnę kūriniai kaip „James 
Bond“ bei „Uraganas“. „Žuvė-
drai“ neįgalieji plojo atsistoję – 
ilgai ir audringai. Taip pat, kaip 
ir šie jiems šoko.

Geriausia dovana šventės 
proga

Prestižinėje koncertų salėje 
jau ne pirmą kartą lankėsi Skuo-
do, Pasvalio, Pagėgių, Rieta-
vo, kitų tolimiausių rajonų neį-
galiųjų draugijų nariai. Rietavo 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Ona Žibelienė į Filharmoniją at-
vyko po ilgokos pertraukos. Mo-
teris negalėjo atsižavėti jos puoš-

numu, čia sklandan-
čia kūrybine dvasia. 
Tarp į Vilnių atvy-
kusių rietaviškių – ir 
pora rateliais judan-
čių merginų, išsive-
žusių pačius gražiau-
sius įspūdžius. Pagė-
gių savivaldybės neį-
galiųjų draugijos pir-
mininkei Loretai Sta-
šinskienei šventinė 
programa tapo di-
džiausia dvasine at-
gaiva po ką tik per-
sirgtos sunkios ligos. 
O iš toliausiai – Skuo-
do – į sostinę išsiruo-

šusių neįgaliųjų vadovės Ramin-
tos Zabitienės teigimu, dėl tokio 
koncerto ir ilgiausia kelionė ne-
prailgsta. 

Kultūriniam gyvenimui ne-
abejingi ir dažnai į teatrą, kon-
certus išsirengiantys Kazlų Rū-
dos neįgaliųjų draugijos nariai 
taip pat džiaugėsi puikiu regi-
niu. Draugijos pirmininkė Ra-
mutė Sarapinavičienė pasakojo, 
kad Filharmonijos duris jie pra-
vėrė po 5-erių metų pertraukos – 
savivaldybėms skirtų kvietimų 
visiems norintiems nepakanka, 
tad tenka laukti eilės. Ir šįsyk jie 
buvo padalyti ne tik Neįgaliųjų 
draugijos, bet ir Socialinės para-
mos centro atstovams. 

Kauno, Širvintų, Šalčininkų, 
Varėnos, Panevėžio, kitų mies-
tų ir rajonų neįgaliesiems šis 
koncertas buvo geriausia dova-
na Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos proga.

Tarp Filharmonijos svečių 
buvo ir daug Lietuvos neįgalių-
jų draugijos rengiamų kūrybinių 
plenerų, seminarų dalyvių. Gal-
būt šis renginys kūrybinę gysle-
lę turintiems vilnietei Gražinai 
Dauginienei, panevėžietei Zinai-
dai Jurėnienei, pasvaliečiui Pra-
nui Pliuškai, šalčininkiečiui Vik-
torui Kneižiui ir daugeliui kitų 
taps nauju įkvėpimu, naujų kū-
rinių impulsu.

Aldona DELTUVAITĖ 
Egidijaus Skipario nuotr.

Šventinis koncertas ir užbūrė, ir uždegė

Nepaisant problemų, neįgaliųjų gyvenimo 
kokybė yra pagerėjusi

Neįgaliųjų ir 
savivaldybių 

dialogas

Anykščių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Aldo-
na Šerėnienė džiaugėsi dėl gau-
namo finansavimo iš savivaldy-
bės ir neslėpė, kad turėjo baimių, 
jog pasikeitus finansavimo tvar-
kai Draugija gali būti nustum-
ta į šalį ir gauti daug mažesnį fi-
nansavimą, tačiau taip nenutiko. 
Gavusi pakankamai lėšų Drau-
gija gali pasiūlyti neįgaliesiems 
reikalingas veiklas ir teikti pas-
laugas (transporto, asmens hi-
gienos, biosocialines, asistento). 
Siekiant, kad paslaugos būtų kuo 
prieinamesnės žmonėms, kalbėta 
apie Draugijos padalinių kūrimą 
seniūnijose, pavyzdžiui, Troškū-
nuose. Tiesa šios seniūnijos se-
niūnas Antanas Jankauskas nu-
rodė, kad šiuo metu nėra jokių 
patalpų, kurias galėtų skirti ne-
įgaliesiems, bet pažadėjo ieškoti 
galimybių. 

Anykščių rajono savivaldy-
bė šiais metais neįgaliesiems pri-
taikė 9 būstus, tačiau operatyviai 
šių darbų atlikti nepavyksta dėl 
statybininkų kaltės – dažni atve-
jai, kai darbai atliekami nekoky-
biškai ar uždelsiami. Pirmininkė 
A.Šerėnienė pažymėjo, kad būti-
na tokius trukdžius pašalinti jau 
viešųjų pirkimų organizavimo 
stadijoje, t.y. stengtis pirkti kuo 
patikimesnes ir kokybiškesnes 
paslaugas. Šis klausimas, anot 
jos, turi būti kuo skubiau spren-
džiamas.

Sveikatos apsaugos ministe-
rijos Bendrosios medicinos pa-
galbos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Rasa Biekšienė susirinku-
siesiems pristatė informaciją apie 
neįgaliųjų reabilitaciją, jai numa-
tomą finansavimą, paaiškino, ko-
kia tvarka ir kur kreiptis dėl pa-
laikomosios ar ambulatorinės re-

abilitacijos. Tačiau Pirminės svei-
katos priežiūros centro direkto-
rė Zita Neniškienė, kalbėdama 
apie finansines galimybes išsiųs-
ti Anykščių neįgaliuosius į reabi-
litaciją, apgailestavo, kad dides-
nė dalis gaunamų pinigų skiria-
ma vaistams kompensuoti, o ne 
reabilitacijai. Tiek R.Biekšienė, 
tiek Z.Neniškienė akcentavo, 
kad svarbiausia – kineziterapija 
ir mankšta, kurią privalu daryti 
kiekvieną dieną, o ne tik reabili-
tacijos metu sanatorijoje. Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugijai šią 
problemą iš dalies padeda spręsti 
sudaryta bendradarbiavimo su-
tartis su baseinu „Bangenis“. Šie-
met jame pabuvo ir sveikatą pa-
gerino daugiau kaip 45 neįgalie-
ji. Deja, baseinas nevisiškai pri-
taikytas fizinę negalią turintiems 
asmenims – į jį sunku patekti ra-
teliais judantiesiems.

Anykščių rajono neįga-
liųjų draugijoje minint 
Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną buvo aptartos ir 
šiems žmonėms aktua-
lios problemos. Rengi-
nyje dalyvavo nemažai 
svečių: savivaldybės, se-
niūnijų, gydymo įstai-
gų, Socialinių paslaugų 
centro bei Lietuvos neį-
galiųjų draugijos (LND) 
atstovai. LND pirminin-
kas Zigmantas Jančaus-
kis, sveikindamas gausų 
susirinkusiųjų būrį, ragi-
no pačius neįgaliuosius 
ir jų atstovus būti pilie-
tiškus ir aktyvius, nes, 
pasak jo, neįgalieji turės 
tai, ką patys iš valdžios 
išsireikalaus.

Neįgaliesiems pritaikytą 
transportą šiuo metu turi tik 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gija, tačiau Socialinių paslaugų 
centro vadovė Jolanta Pleškienė 
nurodė, kad dar šiais metais tu-
rėtų gauti pritaikytą autobusiu-
ką, skirtą vežioti asmenims, tu-
rintiems fizinę negalią. Tai pa-
didins neįgaliųjų galimybes pa-
sinaudoti pritaikyto transporto 
paslaugomis ir patogiai keliauti 
į jiems būtinas įstaigas.

Nors dar daug ką reikia to-
bulinti, įsigyti ar padaryti, visi 
susirinkusieji pirmiausia pasi-
džiaugė, kad jau nemažai pa-
siekta gerinant neįgaliųjų gyve-
nimo kokybę.

Po dalykiško pokalbio neįga-
liųjų laukė šventinis žinomos at-
likėjo Giulijos koncertas. 

Asta ARMONAITĖ

patvirtino, kad neįgaliesiems 
svarbios tokios šventės.

Šiemetinė „Esame drauge“ 
šventė patikėta Klaipėdos uni-
versiteto Menų fakultetui. Pasak 
L.Stulgienės, tokia idėja gimė vi-
sai netikėtai – vos prieš pusantro 
mėnesio jubiliejiniame operos so-
listo Eduardo Kaniavos renginy-
je ji sutikusi šio universiteto va-
dovus ir pasiūliusi jiems sureng-
ti neįgaliesiems skirtą koncertą. 
Idėjai mielai pritarę uostamies-
čio muzikai šventei ruošėsi la-
bai atsakingai ir išties visus ma-
loniai nustebino. 

Romantiškoji šventės dalis
Tarptautinei neįgaliųjų die-

nai skirtoje šventėje visada pa-
sirodo ir neįgalūs kūrėjai. Klai-
pėdiečiai išlaikė šią tradiciją ir į 
sceną pakvietė Vilniaus muzikos 
mokyklos „Lyra“ Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo centro 
skyriaus mokinę Aistę Vilkišiū-
tę. Du fortepijonu jos sugroti kū-
riniai praskleidė simbolinę šven-
tinio koncerto uždangą. 

O jau tada iniciatyvą į savo 
rankas perėmė uostamiesčio mu-
zikai. Koncertą vedęs aktorius 
Šarūnas Juškevičius pažadėjo, 
kad susirinkusiųjų laukia puiki 
vokalinė ir instrumentinė muzi-
ka, istoriniai ir sportiniai šokiai, 
džiazo improvizacijos. 

Į muzikos šventę atvyku-

Eduardas Kaniava  ir jo mokinė Rūta  Venckutė 
atliko Danilo ir Hanos duetą „Meilės valsas“.

Septynių  muzikantų atliekamas „Koncertinis galopas“ tapo netikėta šven-
tine atrakcija. 

Džiazo ansamblio improvizacijos ir Stepono Januškos dainavimas labiau-
siai patiko jaunimui.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Svajonės nuneša ir 
į ateitį, ir į praeitį...

Jausmas, kai mintys nuklys-
ta į vaizduotės pasaulį ir susiku-
riame kitą būtį, visiems pažįs-
tamas. Vieni dažniau kuria pa-
lankius vaizdinius, pavyzdžiui, 
svajonių išsipildymą, ilgai puo-
selėtų tikslų įgyvendinimą, kiti – 
savo vaizduotėje bando išgyven-
ti baimę ir nerimą, tarsi galvoda-
mi, kas būtų, jei būtų. Svajodami 
kartais repetuojame įvairias si-
tuacijas, į kurias galime patekti. 
Kartais jos bauginančios, o kar-
tais – džiuginančios. Pavyzdžiui, 
turbūt ne kartą esame save pa-
gavę fantazuojant apie tai, kaip 
artimiesiems praneštume nema-
lonią naujieną apie kaimyną iš-
tikusią nelaimę arba kaip kam 

Svajonių 
keliu

Jei pažvelgtume atgal į 
praeitį, pamatytume, jog 
per savo vaikiškas šven-
tes ir mažąsias sukak-
tis tarp daugybės dėdžių 
ir tetų palinkėjimų daž-
niausiai girdėdavome 
vieną – svajonių išsipil-
dymo. Laikui bėgant to-
kie palinkėjimai išretėjo, 
juos pakeitė rimtesni, ža-
dantys laimę, sveikatą ar 
turtus. Kodėl? Svajoti ne-
begalima, o gal svajonės 
nebesipildo?

nors pasakytume žinią apie lai-
mėjimą loterijoje.

Taip pat kaip kuriame vaiz-
dus apie ateitį, neretai grįžtame 
ir į praeitį. Dažniausiai tai daro-
me norėdami nesėkmę išgyventi 
naujai, tarsi pataisyti nepavyku-
sias scenas. Tai gali būti ir ban-
dymas dar kartą išgyventi kal-
tę – pavyzdžiui, svarstome, kas 
būtų, jei tuo metu nebūtume pa-
sakę mylimam žmogui tų baisių 
žodžių. Arba bandome pataisy-
ti situaciją ir išgyvendami sėkmę 
nuraminti sąžinę, pavyzdžiui, 
nepavykusią kalbą mintyse pa-
kartojame be klaidų. Svajonės ir 
fantazijos mums sukuria iliuziją, 
jog galime keliauti laiku ir patai-
syti praeitį arba numatyti ateitį. 
Jos gimsta spontaniškai, įkvėp-
tos vilties, tikėjimo arba žemiš-
kų dalykų – vaizdų, garsų, kva-
pų ir skonių.

Svajodami bėgame nuo 
realybės

Jei kas paklaustų, kiek laiko 
per dieną praleidžiame svajoda-
mi, greičiausiai atsakytume, jog 
vos keletą minučių, sekundžių 
arba tam visai neskiriame dėme-
sio. Įdomu, kad neurofi ziologai 
(nervų sistemos veikimą tirian-
tys specialistai) suskaičiavo ir 
moksliniais tyrimais patvirtino, 
jog kiekvienas mūsų nuo 15 iki 
50 proc. savo laiko, kol esame bu-
drūs, praleidžiame svajonių pa-
saulyje. Tai sudaro iki 8–9 valan-
dų per parą. Paprastai svajojame 
tuomet, kai mūsų smegenys pa-
junta, jog gali šiek tiek atsipalai-
duoti, t.y. tuomet, kai aplinka ne-
bereikalauja sutelkti visą dėme-
sį, arba esame blaškomi, nuobo-
džiaujame. Vos tik mintys pajun-
ta šią laisvę, nieko nelaukdamos 
ima lakioti tiek į ateitį, tiek į pra-

nys. Tačiau tik tuomet, kai mūsų 
vaizdiniai nedaug skiriasi nuo 
tikrovės, kai jie yra realūs ir tik 
šiek tiek geresni, nei buvimas 
čia ir dabar. Fantazijos yra tar-
si įkvėpimo stengtis šaltinis, pa-
dedantis susirikiuoti savo tiks-
lus ir siekius, nusibrėžti gaires 
tolesniems darbams.

Moksliniai tyrimai rodo, jog 
fantazuojant mūsų smegenys 
išlieka labai aktyvios ir apdoro-
ja įvairiausią informaciją. Paste-
bėta, kad svajonėms užvaldžius 
labiausiai suaktyvėja smege-
nų sritis, atsakinga už gebėjimą 
spręsti problemas. Taigi svajoji-
mas tarsi lavina šiuos intelekti-
nius įgūdžius.

Deja, fantazijos ne visuomet 
būna malonios. Kartais nejučia 
pradedame išgyventi galimas 
nesėkmes ar nelaimes – mąs-
tome, kas būtų, jei mums ne-
pavyktų atlikti svarbaus darbo 
arba jei netektume artimo žmo-
gaus. Tokie vaizdiniai, pasak 
psichologų, sukelia beprasmį 
stresą ir mus kankina, gramz-
dindami į nemalonius išgyveni-
mus. Žinoma, kartais šios min-
tys būna naudingos, nes įsivaiz-
duodami liūdnas pasekmes ga-
lime peržiūrėti savo priorite-
tus. Tačiau tuo piktnaudžiau-
ti nederėtų.

Namų darbai sielai:
Kaip paskatinti save svajoti?

Ilgą laiką svajojimas laikytas 
pradine neurozės ir psichozės 
stadija, tad ne tik nebuvo ska-
tintas, bet ir laikytas draudžia-
mu. Dabar požiūris į jį šiek tiek 
keičiasi – pastebima, kad gebėji-
mas fantazuoti susijęs ir su aukš-
tesniu intelektu, ir su gebėjimu 
įsijausti bei suprasti kitus žmo-
nes. Daugelį menininkų svajo-

nės įkvepia kurti, padeda atsi-
skleisti ir išsilaisvinti.

Jei jaučiate, kad svajonės jus 
apleido, išsigąsti nereikėtų. Gy-
venime yra keletas epizodų, kai 
žmogus beveik nesvajoja. Pasak 
psichologų, tai būdinga tam tik-
riems pereinamiesiems etapams, 
pavyzdžiui, paaugliui tampant 
suaugusiuoju ar senatvei kei-
čiant brandą. Natūralu, jog per-
mainos keičia lūkesčius bei sie-
kius. Iki tol turėti dideli planai 
tarsi sustingsta, išgyvenamas va-
kuumas ir svajonės tarsi netenka 
prasmės. Jos tampa rutiniškos, 
išgyvenama tuštuma ir bejėgiš-
kumas, o be spalvingų fantazijų 
ir pats gyvenimas tampa pilkas.

Tai, kokius vaizdinius regė-
sime fantazijose, priklauso nuo 
mūsų kasdienybės. Tad, jei no-
rime įdomių vaizduotės pliūps-
nių, kasdienybei ir rutinai taip 
pat reikėtų suteikti spalvų – ben-
drauti su įdomiais žmonėmis, 
stengtis aplankyti kuo daugiau 
nematytų vietų, nebijoti leistis 
į fi losofi nius pokalbius, skaity-
ti, rasti naujų pomėgių. Įdomu 
pažymėti ir tai, jog garsiausi iš-
radėjai sakosi savo geriausius 
kūrinius sukūrę būtent fanta-
zuodami, o tai darydavę užsi-
imdami fizine veikla. Pavyz-
džiui, Albertas Einšteinas savo 
geriausius kūrinius sakosi „pa-
gimdęs“ vaikštinėdamas par-
ke. Taigi svajones turėtų paska-
tinti smegenų atsipalaidavimas 
fi ziškai judant – vaikštant, vai-
ruojant, plaukiojant ir t.t.

Paulo Coelho rašė: „Kovok 
už savo svajones ir tavo svajo-
nės kovos už tave.“ Linkiu jums 
drąsiai nerti į fantazijų pasau-
lį ir rasti kelią joms įgyvendinti.

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

eitį, nunešdamos mus į fantazijų 
pasaulį ir visiškai atitraukdamos 
nuo realybės, nuo buvimo čia ir 
dabar. Pasak psichologų, tas ato-
trūkis nuo realybės yra pagrindi-
nė fantazavimo funkcija, tačiau 
kai tai vyksta sąmoningai, gali-
ma nujausti ir pavojingą bėgimą 
nuo skaudžios realybės, negebė-
jimą susitaikyti su esama situaci-
ja, savęs apgaudinėjimą.

Fantazijos, labai nutolusios 
nuo realybės, nepasiekiamos ir 
neįgyvendinamos – pavojingos. 
Tuomet susikuriame iliuziją, ku-
rią priimame kaip galimą gyve-
nimo būdą ir visiškai atsisakome 
savojo gyvenimo – to, kuriame 
esame, kuriam priklausome. Pa-
vyzdžiui, neretai neįgalieji min-
tyse kuria vaizdinius, kuriuo-
se jie sveiki, kur jų pečių nesle-
gia rūpesčiai ir pan. Svajojimas 
apie tai, ko neturime, yra įpras-
tas reiškinys, tačiau kai svajonės 
toli nuo realybės ir fi zinių gali-
mybių joms įgyvendinti nėra, 
lūkesčius derėtų sumažinti, t.y. 
svajones „pritempti“ prie realy-
bės. Pavyzdžiui, sėdėdami neįga-
liojo vežimėlyje ir svajodami apie 
tai, ką galėtume padaryti, jei ga-
lėtume vaikščioti, greičiau bėga-
me nuo realybės ir pasmerkiame 
save savigailai. Bet jei užuot gal-
voję apie tai, ko negalime turėti, 
svajotume apie įmanomus daly-
kus, greičiausiai įkvėptume sa-
vyje pozityvių minčių ir papras-
čiau sukurtume svajonių įgyven-
dinimo planą. Taip nejučia atras-
tume galimybių savo svajonėms 
įgyvendinti.

Svajonės įkvepia 
svarbiems darbams ir 

kūrybai
Manoma, kad iš esmės fan-

tazavimas yra teigiamas reiški-

Tai daugiametis graižažie-
džių šeimos augalas, ki-

lęs iš Šiaurės Amerikos (indėnai 
jį laiko savo virtuvės pasididžia-
vimu). Įvairių šalių moksliniuo-
se leidiniuose ši unikali daržovė 
(pirmą kartą ji botaniškai apra-
šyta 1616 m.) dažniausiai vadi-
nama topinambu (pagal Brazilijos 
indėnų genties topinambų pava-
dinimą). Iš artimiausių kaimyni-
nių šalių į Lietuvą atklydo tokie 
bulvinės saulėgrąžos pavadini-
mai: žieminė bulvė, žemės kriaušė, 
žemės ropė, jeruzališkasis artišokas 
(tikrovėje bulvinės saulėgrąžos 
veislės neturėjo ir neturi nieko 
bendra, pavyzdžiui, su kriaušė-
mis, ropėmis ir juo labiau Jeru-
zale). Retkarčiais bulvinė saulė-
grąža buityje dar klaidingai va-
dinama batatu (batatas – vijokli-
nių šeimos augalas Ipomoea bata-
tas, kilęs iš Centrinės Amerikos; 

Bulvinė saulėgrąža – vertingas augalas
jo miltingi gumbai (vadinami sal-
džiosiomis bulvėmis) valgomi). Kai 
praėjusiame šimtmetyje buvo su-
kryžmintos bulvinės saulėgrąžos 
su tikromis saulėgrąžomis, atsi-
rado nauja šio žolinio augalo rū-
šis, kurios pavadinimas į lietuvių 
kalbą verčiamas topinsaulėgrąža.

Gumbų ypatumai
Bulvinės saulėgrąžos gum-

bai būna balti, gelsvi, violetiniai, 
rausvi, rusvi (priklauso nuo veis-
lės), įvairaus dydžio, netaisyklin-
gų formų, dažniausiai prime-
nantys gumbuotas bulves. Gum-
bai sveria nuo 30 iki 70 gramų 
(atskiri egzemplioriai siekia 800 
gramų), visas keras (jame – 10–
20 gumbų) – apie 1–3 kilogra-
mus. Šių gumbų kaloringumas 
dvigubai mažesnis negu bulvių 
(100 gramų gumbų turi vos 30 
kalorijų).

Bulvinės saulėgrąžos gumbų 
cheminė sudėtis panaši į bulvių, 
išskyrus tai, kad vietoje krakmo-
lo (jo esama labai mažai) vyrauja 
inulinas. Maisto pramonė iš inu-
lino gamina fruktozę, kurią var-
toja diabetikai vietoje sacharozės.

Atsparūs šalčiui
Gumbai pradeda formuotis 

tik antroje vasaros pusėje (ypač 
rugpjūčio ir rugsėjo mėn.), o va-
saros pradžioje augina lapus ir 
šoninius ūglius. Paprastai bulvi-

nės saulėgrąžos sodinamos rude-
nį ir pavasarį, vienoje vietoje gali 
augti 30–40 metų. 

Išskirtinis bulvinės saulė-
grąžos bruožas – didelis atspa-
rumas šalčiui (nebijo šalčio tiek 
antžeminė, tiek požeminė dalis), 
todėl dažniausiai gumbai palie-
kami žiemoti dirvoje (peržiemo-
ja net esant 30–40 °C šalčiui), vė-
lai rudenį iškasti gumbai laiko-
mi bulvių rūsiuose. Jei bulvinių 
saulėgrąžų lysvės būna gerai 
uždengtos, galima gumbus kas-
ti visą žiemą ir pavasarį (pavyz-
džiui, pirmomis balandžio dieno-
mis). Beje, šis augalas atsparus ir 
sausrai, nors ir priklauso augalų 
grupei, mėgstančiai šiltą ir drėg-
ną klimatą.

Pastabos:
1. Bulvinių saulėgrąžų sal-

džius gumbus labai mėgsta kur-
miai, pelės ir kitokie gyvūnai, 
todėl būtina prieš šiuos kenkė-
jus imtis visų žinomų priemo-
nių. Beje, šiuos skanėstus taip 
pat mėgsta ir stambūs gyvūnai – 
elniai ir šernai. Mat gumbų cuk-
ringumas toks pat kaip cukrinių 
runkelių, t.y. 14 proc.

2. Kadangi gumbai netu-
ri kamštinio sluoksnio, jie ne tik 
greitai džiūsta, bet dar būna pa-
žeidžiami kai kurių ligų. Ir dar: 
žiemą iškasti gumbai turi būti 
laikomi tamsioje vėsioje vieto-
je ir neilgai. 

Kad nepajuostų gumbai
Nuskusti (ruošiant šviežių 

gumbų salotas, gumbai neskuta-
mi, o tik nušveičiami ir nuplauna-
mi tekančiu vandeniu) ir susmul-
kinti bulvinės saulėgrąžos gum-
bai (maistui pageidautina varto-
ti vidutinio dydžio gumbus) grei-
tai pajuosta, jei naudojamasi me-
taliniais įrankiais. Todėl geriausia 
naudoti plastikinius įrankius, o 
paruoštus gumbus pamerkti į pa-
rūgštintą vandenį arba (prastes-
nis variantas) tuoj pat šiuo van-
deniu apšlakstyti ruošinį. Ir dar: 
išvirtus gumbus (rekomenduoti-
na juos virti su lupenomis, o nu-
lupti tik išvirtus) taip pat reikėtų 
kuo greičiau suvalgyti, nes vės-
dami jie ne tik patamsės, bet ir 
pakeis skonį (jei skonis nepaki-
tęs, primena žiedinius kopūstus). 

Iš šviežių, virtų ir konser-
vuotų gumbų dažniausiai gami-
namos salotos. Iš stambių tarkių 
gaminami maltinukai, šios masės 
dedama į mėsos įdarą, iš smul-
kių – kepami blyneliai (į ruošinį 
dar įmaišoma smulkiai tarkuotų 
morkų, aguročių, obuolių).

Gydomosios savybės
• gerina nervų sistemos veiklą,
• padeda įveikti stresą,
• gydo aterosklerozę,
• gerina regėjimą,
• gydo nutukimą,

• didina hemoglobino kiekį,
• aktyvina imunitetą,
• slopina alergines reakcijas,
• mažina kraujo krešumą,
• normalizuoja vandens ir drus-
kų pusiausvyrą, 
• stabdo akmenų susidarymą 
tulžies pūslėje ir šlapimo orga-
nuose,
• šalina šlakus, toksines ir radi-
oaktyviąsias medžiagas,
• mažina cholesterolio kiekį,
• reguliuoja medžiagų apykaitą,
• padeda išvengti cukrinio dia-
beto, podagros,
• saugo nuo nepiktybinių ir pik-
tybinių auglių, 
• gydo mažakraujystę,
• stiprina širdies raumenį,
• mažina padidėjusį arterinį 
kraujospūdį,
• gydo vidurių užkietėjimą,
• teigiamai veikia žarnyno mi-
krofl orą,
• gydo psoriazę (žvynelinę),
• mažina neigiamą vibracijos 
poveikį,
• tinka osteoporozės, ūmių ir lė-
tinių infekcinių ligų profi laktikai 
ir gydymui,
• normalizuoja kalcio apykaitą.

Pastaba. Nors ir nedažnai, 
kai kuriems žmonėms, vartojan-
tiems šviežius gumbus, pradeda 
pūsti pilvą. Šio nemalonumo iš-
vengsime, jei valgysime virtų ar 
keptų gumbų patiekalus.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

VšĮ „Senjorų Eldoradas“, re-
miamas Šilutės r. savivaldybės ir 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to, įgyvendina socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
Vainuto bendruomenėje projek-
tą. Jame dalyvauja 14 Vainuto 
seniūnijos neįgaliųjų. Kiekvieną 
mėnesį 2 kartus per savaitę vyko 
įvairūs užsiėmimai. Neįgalieji 
išklausė paskaitų ciklą apie de-
presiją, jos priežastis ir būdus jai 
įveikti. Kaip valdyti emocijas, tei-
singai kvėpuoti, praktiniuose už-
siėmimuose mokė sporto klubo 
„Atėnai“ prezidentė, jogos mo-
kytoja Jūratė Gricevičienė. Neį-
galieji gilino žinias apie tinkamą 
higieną ir kūno priežiūrą. Vasa-
ros pabaigoje susipažinta su šio 
krašto žolininke Valentina Bau-
žiene, kuri paskaitų ir praktinių 
užsiėmimų metu supažindino 
mus su vaistiniais augalais ir jų 
naudojimu.

Svarbią vietą projekte užima 
kūrybiškumo skatinimas. Garso 
terapijos užsiėmimuose neįgalieji 
pajuto, kokį poveikį garsas daro 
psichinei būsenai, meno terapi-
jos užsiėmimuose piešė įvairio-
mis technikomis. Kartą per savai-
tę vyko judesio terapijos užsiėmi-
mai. Projektas eina į pabaigą, ta-
čiau neįgaliųjų dar laukia paskai-
tų ciklas apie sveiką gyvenseną. 

Projektas – 
gyvenimo 
pilnatvei 
pajusti

Tinklalapyje www.pamarys.
eu Anelė Lileikienė Šilutės 
rajono Vainuto bendruo-
menės neįgalių žmonių 
vardu papasakojo apie gy-
venimo pilnatvei pajusti 
skirtą projektą. 

Kaimynai 
piktinasi 
pernelyg 

didele įvaža 
neįgaliajam

Santarvės tinklalapyje pa-
skelbtame Janinos Sri-
baliutės straipsnyje „Ne-
įgaliųjų įvaža – trukdis 
gyventojams?“ rašoma 
apie kilusį kaimynų nepa-
sitenkinimą dėl prie dau-
giabučio namo laiptinės 
statomos pernelyg dide-
lės įvažos neįgaliajam. 

Mažeikiuose, prie Sodų gat- 
vės 11-ojo namo laiptinės pra-
dėta statyti įvaža neįgaliesiems. 
Šio įrenginio prireikė vienam iš 
namo gyventojų, Alvydui. Vy-
riškis yra netekęs vienos kojos ir 
juda vežimėliu. „Man šis takas 
būtinas, bet tikrai ne toks didelis. 
Puikiai užvažiuočiau ir mažes-
niu, ir truputį statesniu. Nežinau, 
kas šį taką projektavo, bet net ne 
specialistui matyti, kad jis truk-
dys išvažiuoti automobiliams iš 
stovėjimo aikštelės vietos, skir-
tos neįgaliems žmonėms“, – ne-
slėpė apmaudo Alvydas. Kieme 
susirinkę gyventojai patys mata-
vo ir dėliojo, kokios įvažos žmo-
gui su negalia užtektų. „Kai buvo 
kalbama apie įvažos įrengimą, 
savivaldybės specialistai mums 
garantavo, kad ji bus apie 3,5–4 
metrų. O pradėjus darbus paaiš-
kėjo, kad įvaža dvigubai dides-
nė“, – pasipiktinimo neslėpė vie-
na iš namo gyventojų. 

Mažeikiškiai priekaištų ne-
gailėjo ir dėl pradėtų statybos 
darbų saugos: į betoną įmūryti 
metaliniai strypai beveik dvi pa-
ras buvo palikti likimo valiai, ne-
aptverti ar kaip nors kitaip nepa-
žymėti. Jie tamsoje buvo visiškai 
nematomi.

Namo gyventojai teigė, kad 
jų sutikimo minėtam įrenginiui 
statyti niekas neprašė ir raštiško 
sutikimo jie niekam nėra davę. 
Redakcijai paskambinus į namą 
administruojančią įmonę UAB 
„Tavo pastogė“, Zita Samušienė, 
laikinai einanti vadovės pareigas, 
sakė net nežinojusi, kad jau pra-
sidėjo statybos darbai. Jos teigi-
mu, nėra jokio dokumento, ro-
dančio, kad buvo vykdyta gy-
ventojų apklausa. Savivaldybės 
statybos ir remonto skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas Rymantas Šta-
konas tvirtino, kad gyventojų su-
tikimas įvažai statyti yra gautas. 
Esą gyventojų sutikimu pasirū-
pinti buvo įpareigota „Tavo pas-
togė“. Pasak pašnekovo, gyven-
tojų priekaištai dėl per didelės 
įvažos neįgaliesiems esantys ne-
pagrįsti, nes yra numatyti tam 
tikri normatyvai, kurių laikantis 
ji turi būti statoma. „Kol kas ne-
įgalus žmogus dar gali užvažiuo-
ti ir mažesniu, statesniu tiltu, bet 
kas bus vėliau, po kelerių metų? 
Įvažos neįgaliems žmonėms 
statomos mažiausiai dešimčiai 
metų“, – paaiškino R.Štakonas. 
Todėl, pasak specialisto, ver-
tėtų galvoti ne tik apie šią die-
ną, bet pamąstyti ir apie ateitį. 
R.Štakonas sutiko tik su vienin-
teliu Sodų gatvės gyventojų išsa-

kytu priekaištu – dėl darbų sau-
gos nesilaikymo. Gavus įspėjimą 
netrukus strypai buvo aptverti.

Bendrovės RDA vadovas Ro-
mualdas Čiapas tvirtina, kad įva-
žas neįgaliems žmonėms stato 
ne vienerius metus, bet iki šiol 
jokių nesusipratimų su gyven-
tojais nėra buvę. „Įvaža stato-
ma vykdant programą „Būsto 
(aplinkos) pritaikymas neįgalių 
žmonių poreikiams“. Todėl bū-
tina laikytis nurodymų ir tam ti-
krų reikalavimų. Šiais metais šiai 
programai skirta daugiau nei 88 
tūkst. litų. Už juos neįgaliesiems 
bus pritaikyti 6 butai. Likus šiek 
tiek pinigų po rangos darbų pir-
kimo, svarstoma galimybė pritai-
kyti dar vieną gyvenamąjį būs-
tą“, – informavo R.Štakonas.

Gyventojų ginču su savival-
dybės specialistais dėl neįgalių-
jų įvažos domėjosi ir Mažeikių 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Edvardas Najulis. „Aš 
esu Neįgaliųjų reikalų departa-
mento atstovas ir galiu tik iš ša-
lies stebėti, kas vyksta. Be abe-
jo, rašydamas ataskaitą depar-
tamentui galėsiu pažymėti, kad 
buvo iškilę sunkumų ir nesutari-
mų tarp gyventojų ir savivaldy-
bės atstovų bei darbų rangovo“, 
– sakė E.Najulis. Jo teigimu, su 
gyventojais buvo ne kartą kalbė-
ta, ir tokio pasipriešinimo staty-
boms anksčiau nebuvę. 

„Gubojos“ misija – pasitelkus 
meną vesti į gyvenimą

20-ies metų veiklos sukaktį mininčią Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugiją „Guboja“ garsina daugeliui puikiai pa-
žįstamas neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkes-
tras, respublikinė mugė-paroda-koncertas-šventė „Tau, 
Vilniau!“, respublikinis jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų 
konkursas-festivalis „Perliukai“. Visiems šiems renginiams 
gyvybę įkvėpusiai „Gubojos“ draugijai nuo pat jos veiklos 
pradžios vadovauja Viktorija Vitaitė.

Kūrybos keliu –  
į gyvenimą

Sostinės savivaldybėje su-
rengtas „Gubojos“ jubiliejinis 
renginys svečius pasitiko Vale-
rijos ir Romualdo Brūzgų va-
dovaujamo „Spalvų orkestro“ 
bei profesionalaus diksilendo 
„Sweetband“, vadovaujamo Ka-
rolio Pratkaus, muzika, kartu su 
jais dainuojančios Lietuvos edu-
kologijos universiteto studen-
tės Vaidos Butautaitės atlieka-
mais kūriniais. Besirenkančiuo-
sius maloniai nuteikė ir draugi-
jos narių paveikslų paroda „Ma-
tau svajonę“. Neįgalių meninin-
kų iš Vilniaus, Alytaus, Druski-
ninkų darbuose atsispindėjo jų 
požiūris į supantį pasaulį ir gy-
venimą. Kūrėjų svajonės skir-
tingos – vienų abstrakčios, kitų 
labai konkrečios. Rūta Alek- 
navičiūtė savajame paveiksle 
įkūnijo svajonę išvysti Egipto pi-
ramides, Jolanta Navickaitė nu-
piešė gitarą su iš jos sklindan-
čiais muzikos garsais, o Domas 
Kaminskas savo svajones su-
siejo su žirgais. Visi eksponuoti 
darbai buvo originalūs ir alsavo 
nuoširdumu, patvirtindami tie-
są, kad kūryba gali parodyti gy-
venimo kelią ir juo vesti.

Jubiliejiniam renginiui skir-
tą sąskrydį-forumą „Nuo tar-
pusavio supratimo iki bendra-
darbiavimo“ vedusi kultūrolo-
gė, Mykolo Romerio universite-
to profesorė, dr. Rita Aleknaitė-
Bieliauskienė pabrėžė, kad „Gu-
boja“, pasitelkusi meną, kaip tik 
ir siekia neįgaliuosius vesti į gy-
venimą, visada padėdama tam, 
kuriam sunkiau. 

„Gubojos“ medis  
ir jo šakos

Prieš 20 metų įsikūrusi „Gu-
boja“ išsikėlė tikslą – per meną, 
kūrybą, estetinį ugdymą padėti 
įvairių negalių turintiems žmo-
nėms lavinti praktinius kūrybos 
ir darbinius įgūdžius, ugdyti as-
menybę, integruotis į visuome-
nę. Pirmenybę draugija teikia 
neįgaliems vaikams ir jaunuo-
liams. Populiarindama šias idė-
jas „Guboja“ plėtė savo veiklos 
geografiją – jos skyriai įkurti Vil-
niuje, Alytuje, Druskininkuose, 
Kupiškyje.

Kiekvienas skyrius turi savo 
domėjimosi sritis. Į draugijos 
veiklą įsitraukę Alytuje gyve-
nantys neįgalūs vaikai ir jaunuo-
liai dalyvauja įvairaus profilio 
būreliuose: medžio darbų, ke-
ramikos, vaizduojamojo meno, 
dainuoja ansamblyje „Spalvin-
goji gama“ ir kt. Sutrikusio in-
telekto vaikams ir asmenims, tu-
rintiems proto negalią, teikiamos 
dienos socialinės globos, nefor-
malaus ugdymo, darbinio už-

imtumo ir švietimo paslaugos. 
Jiems organizuojami dailiųjų 
amatų ir konstravimo, kerami-
kos, dailės, meninių dirbinių iš 
tekstilės ir kt. užsiėmimai.

Druskininkuose įsikūręs 
„Gubojos“ skyrius miesto neį-
galiųjų ir jų šeimos narių pro-
blemas sprendžia pasitelkdamas 
menines raiškos priemones, tai-
kydamas meno terapijos meto-
dus. M.K.Čiurlionio meno mo-
kyklos Vaikų dailės galerijos pa-
talpose vyksta taikomojo ir vaiz-
duojamojo meno būrelių veikla, 
organizuojami seminarai, paro-
dos, akcijos, edukaciniai, kultū-
ros ir kt. renginiai, kuriuose no-
riai dalyvauja ne tik neįgalieji, jų 
šeimos nariai, bet ir sveikieji ku-
rorto gyventojai. 

Kupiškyje „Guboja“ siekia 

Su daugeliu jų draugija yra už-
mezgusi glaudžius ryšius, sėk- 
mingai bendradarbiauja, palai-
ko vieni kitus.

Šokio mokyklos „Be Good“ 
įkūrėjas ir vadovas Mantas 
Svirskys pademonstravo filmą 
apie klausos negalią turinčiųjų 
šokius. Beveik 10 metų su ko-
lektyvu „Tyla“ dirbantis vado-
vas džiaugėsi, kad šokių kon-
kursuose jie dažnai varžosi su 
girdinčiaisiais ir sugeba laimė-
ti prizines vietas, nors, norėda-
mi užimti I vietą, neįgalieji turi 
būti visa galva aukštesni už ki-
tus. M.Svirskys patikino nieka-
da nepabrėžiantis šokėjų nega-
lios, o jų šokis vos keletu akcen-
tų tesiskiria nuo sveikųjų. 

Vilniaus krašto žmonių su 
negalia sąjungos pirmininkė 
Loreta Paulauskienė prisimi-
nė, kaip prieš 12 metų „Mažo-
ji Guboja“ priėmė teatro mėgė-
jų trupę „Be rampos“. Kai ku-
rie jos nariai netgi baigė Mažą-
ją teatro akademiją. Deja, pas-
taruoju metu sėkmingai dirbusi 
trupė pristabdė savo veiklą. Ta-
čiau L.Paulauskienė sakė tikin-
ti, kad trupė atsigaus ir toliau 

Jubiliejinio renginio dalyvius pasitiko „Spalvų orkestras“ ir Vaida Butautaitė.

didinti neįgaliųjų savarankiš-
kumą, ugdyti pasitikėjimą savi-
mi ir aplinkiniais, suteikti jiems 
galimybę gyventi bendruomenė-
je ir jaustis lygiaverčiais jos na-
riais. Neįgalieji mokosi amato 
pagrindų, dekupažo, lanko mu-
zikinius užsiėmimus, dalyvauja 
kultūrinėje, koncertinėje, paro-
dinėje veikloje, bendruomenės 
renginiuose.

Vilniaus „Mažoji guboja“ 
dienos užimtumo paslaugas 
teikia organizuodama meninio 
profilio užsiėmimus: kerami-
kos, floristikos, siuvimo, rank-
darbių ir kt., rengia neformalius 
susitikimus, pokalbius, prakti-
nius užsiėmimus, kultūros ren-
ginius, parodas, kitą veiklą, ku-
rioje dalyvauja ne tik neįgalieji, 
bet ir jų šeimos nariai.

V.Vitaitė visiems skyriams 
padėkojo už nuoširdų jų darbą, 
palinkėjo naujų idėjų, ieškojimų 
ir atradimų. 

Stengiasi dirbti drauge,  
o ne konkuruoti

Į neįgaliųjų kultūrinės vei-
klos organizatorių sąskrydį – fo-
rumą „Nuo tarpusavio suprati-
mo iki bendradarbiavimo“ „Gu-
boja“ pakvietė ir savo partnerius 
bei giminingas organizacijas. 

kurs spektaklius, vaidins. Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjun-
gos projektų koordinatorė Snie-
guolė Dikčiūtė pristatė šios or-
ganizacijos įgyvendinamus kū-
rybinius projektus: skirtingų ne-
galių žmones įtraukiančius per-
formansus, bažnytines misteri-
jas, socialines interakcijas, teatrų 
festivalį „Begasas“ ir kt. 

Lietuvos aklųjų bibliote-
kos paslaugų ir produktų plėt- 
ros skyriaus vadovas Arvydas 
Juchna supažindino su naujo-
mis skaitymo galimybėmis Lie-
tuvos aklųjų bibliotekoje ir pa-
ragino aktyviai jomis naudotis 
ne tik akluosius ar silpnaregius, 
bet ir kitus išskirtinių skaitymo 
sutrikimų turinčiuosius. 

Savo veiklas pristatė, bendra-
darbiavimu su „Guboja“ pasi-
džiaugė ir kiti renginio dalyviai.

Lietuvos muzikos terapijos 
asociacijos pirmininkė dr. Vil-
mantė Aleksienė akcentavo, jog 
estetiniai poreikiai – tai bazi-
niai žmogaus poreikiai, o me-
nas mums visiems padeda išgy-
venti šiame pasaulyje, todėl šio-
je srityje dirbančios organizaci-
jos atlieka labai svarbią ir reika-
lingą misiją. 

Skirmantė SKARULYTĖ
Autorės nuotr.
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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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PARDUODA
Parduodu mažai naudotą skuterį.
Kreiptis tel. 8 696 77 362 (Kaunas)

Neįgalieji pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Pasaulyje
Kaip gyvena kitokie jų 
bijančioje visuomenėje

Prisiminkite, kiek kartų 
esate susidūrę su žmo-
nėmis, kurie, neturėdami 
konkrečių žinių apie vie-
ną ar kitą dalyką, susida-
ro jo atžvilgiu nepajudi-
namą nuomonę. Jų buvo 
daugybė, tiesa? Tas neži-
nia iš kur atsiradęs klai-
dingas žinojimas mus tik 
kartkartėmis erzindavo, 
o kai kuriuos žmones jis 
lydi visą gyvenimą.

Verslininkai ruošiasi 
„pasaulio pabaigai“

Artėjant tariamai „pasaulio pabai-
gai“, sumanūs Ukrainos verslininkai vi-
lioja piliečius originaliais komerciniais 
pasiūlymais. Internetu siūloma pirk-
ti kelialapius į rojų ir pragarą, sutikti 
gruodžio 21-ąją restorane arba nak-
tiniame klube. Jau pardavinėjami su-
venyriniai sertifikatai, kurių pirkėjams 
garantuojama, kad jų pavardės bus 
įrašytos į „Šviesos knygą“ arba „Šėto-
no metraščius“. Rezervuojamos vie-
tos rojuje ir pragare, ypač svarbiems 
klientams parengti pažymėjimai, lei-
siantys jiems laisvai keliauti po aną 
pasaulį. Organizatoriai teigia, kad jų 
bilietai turi paklausą, ypač „į brangiai 
kainuojantį pragarą, kur turėtų būti 
įdomiau negu rojuje“. Pasak jų, šie 
kelialapiai dažniausiai perkami kaip 
dovanos draugams ir pažįstamiems. 
Rojuje bus galima apsilankyti už 120 
grivinų (apie 390 Lt), o pragare – už 
150 grivinų (apie 490 Lt). Interneto 
parduotuvės taip pat prekiauja rinki-
niais, kad būtų galima išgyventi pa-
saulio pabaigą. Juos sudaro kišeni-
nis peiliukas, džiūvėsiai, muilas, virvė, 
žibintuvėlis ir degtukai. Rinkinys vy-
rams paįvairinamas degtinės buteliu, 
o moterys papildomai gauna šampa-
no ir šampūno. 

Prancūzai geria vis 
mažiau vyno

Prancūzija laikoma vyno šalimi, 
tačiau prancūzai išgeria vis mažiau šio 
gėrimo. Tik 17 proc. gyventojų 2010 
m. reguliariai gėrė vyną. 2005-aisiais 
šis rodiklis dar buvo 21 proc. Skaičiuo-
jama, kad 2010-aisiais vienam vyres-
niam nei 15 metų prancūzui teko 57 
litrai išgerto vyno. 1965-aisiais šis rodi-
klis siekė 160 litrų, skelbia Prancūzijos 
žemės ūkio ministerija. Spėjama, kad 
tai susiję su brangių produktų vartoji-
mo sumažėjimu dėl nuo 2008 m. be-
sitęsiančios ekonomikos krizės. Be to, 
plinta įsitikinimas, kad vynas yra po-
tencialiai sveikatą žalojantis produk-
tas, todėl iš esmės kinta jo gėrimo 
įpročiai. Vyną per pietus ar vakarienę 
prancūzai vis dažniau keičia sultimis 
ar limonadu. Dabar vynas dažniau ge-
riamas tik savaitgaliais ar per šventes.

Aukos tukina 
vienuolius

Šri Lankos sveikatos ministerija 
paskelbė planus sudaryti naujas re-
komendacijas žmonėms, aukojan-
tiems maistą šalies budistų vienuo-
liams, mat sunerimta dėl jų svorio ir 
sveikatos. Tikintieji, laikydamiesi tradi-
cijos, linkę duoti maisto, kuris per rie-
bus ir per saldus, tad vienuoliai ima 
skųstis sveikatos sutrikimais, pavyz-
džiui, širdies ligomis ar diabetu. Me-
dicinos tyrimų instituto paprašyta 
parengti valgiaraščius, kuriuos galė-
tų naudoti aukotojai. 

Šri Lankoje yra daugiau kaip 40 
tūkst. vienuolių, o budizmas – dau-
gumos iš 20 mln. šalies žmonių re-
ligija. Tikima, kad maisto aukojimas 
vienuoliams atneša laimę ir šiame, 
ir kitame gyvenime. Be to, taip per-
duodama gera karma ar laimė mi-
rusiems artimiesiems. Pusryčių ar  
pietų aukojimui reikia didelio pasiruo-
šimo, o šventyklos tuomet dažniau-
siai būna perpildytos. Maldininkams 
kartais tenka laukti metus, kol šven-

tyklos aukojimo kalendoriuje atsiran-
da laisva vieta.

Galima laimėti... 
darbo vietą

Italijos prekybos centrų tinklas 
„One Price“ pasiūlė savo pirkėjams 
dalyvauti loterijoje, kurios pagrindi-
nis prizas – darbo vieta parduotuvėje. 
Dalyvauti loterijoje gali bet kuris pre-
kybos tinklo klientas, pirkiniams išlei-
dęs per 30 eurų (apie 104 Lt). Loterijos 
laimėtojui bus pasiūlyta laikinas par-
davėjo padėjėjo darbas. Laimėtojas 
turės darbuotis po keturias valandas 
per dieną (ne visą pamainą). Loteri-
joje dvylika prizinių vietų; mėnesinis 
laimėtojo atlyginimas sieks 1,1 tūkst. 
eurų (apie 3,8 tūkst. Lt). Prekybos cen-
tro atstovai teigia, kad dalyvauti lote-
rijoje sutinka 90 proc. pirkėjų. 

Šiuo metu Italijos ekonomika nu-
grimzdusi į ketvirtąją nuo 2001 m. 
recesiją ir nedarbo lygis pastaruoju 
metu čia kyla. Lapkričio 30 d. šalies 
nacionalinės statistikos tarnyba pra-
nešė, kad nedarbas šalyje spalį padi-
dėjo net iki 11,1 proc. 

Širdies operacija 
šuniui

Vienoje Paryžiaus ligoninėje, ku-
rioje gydomi žmonės, 9 mėnesių la-
bradorui vardu Lycka planuojama šir-
dies operacija. Šunelis kenčia nuo re-
tos širdies ligos, tačiau tokia operaci-
ja šunims neatliekama, todėl Lycką 
operuos žmonių chirurgai. Nors gy-
dytojai atsisakė imti užmokestį už gy-
vūno gydymą, operacija vis tiek kai-
nuos 3 000 eurų (10 359 Lt) dėl labai 
brangios gydymo įrangos. Bedarbis 
šuns šeimininkas negali sumokėti to-
kios sumos, todėl Prancūzijos gyvūnų 
apsaugos draugija sutiko sumokėti 
70 proc. operacijos išlaidų, o likusią 
dalį tikimasi surinkti iš žmonių aukų. 
Vienas vyras jau paaukojo 300 eurų.

Sukčius apgavo apie 
3 tūkstančius žmonių

Brazilijos policija sulaikė sukčių iš 
Vokietijos, išviliojusį iš investuotojų 5 
mln. eurų ir teigusį, kad atspėti loteri-
jos bilietų numerius jam padeda gra-
vitacija. 58 m. Hartmutas Miuleris pa-
rengė tariamai mokslinę teoriją, kaip 
gravitacijos bangomis užkirsti kelią 
kompiuterių darbo sutrikimams, per-
duoti „bet kokį informacijos kiekį bet 
kokiu nuotoliu“. Anot jo, teorija pade-
da išlošti loterijoje. Remdamasis savo 
„atradimais“, H.Miuleris sukūrė prie-
taisą, kurį siūlė su kompiuteriais dir-
bantiems patikliems žmonėms. Suk-
čius pelnydavo pirkėjų ir investuoto-
jų pasitikėjimą, rodydamas daugybę 
diplomų ir raštų, tarp kurių buvo ir 
Sankt Peterburgo universiteto diplo-
mas. H.Miuleriui pavyko apmulkinti 
apie 3 tūkst. žmonių. 

Ispanas Pablas Pineda – pir-
mas žmogus Europoje, turin-
tis Dauno sindromą, sugebėjęs 
įgyti aukštąjį išsilavinimą. Prieš 
kelerius metus Malagoje (Ispa-
nija) vykusiame kino festivalyje 
pristatytas filmas „Aš taip pat“, 
kuriame jis atliko pagrindinį 
vaidmenį. Vaidinęs jame Pablas 
ne tik sau, bet ir pasauliui paro-
dė, jog daugelio žinojimas ir įsi-
vaizdavimas, koks yra Dauno 
sindromą turintis žmogus, yra 
klaidingas.

Apie sutrikimą sužinojo 
vaikystėje

Apie tai, kad serga Dauno 
sindromu, P.Pineda sužinojo bū-
damas 7-erių iš savo mokytojo. 
Jis tada dar mažam Pablui pa-
aiškino, koks yra šis sindromas, 
kaip veikia žmogaus gyvenimą 
ir pan. P.Pineda pasakoja beveik 
nieko nesupratęs, sutrikęs ir te-
paklausęs, ar esąs kvailas ir ar 
galės mokytis kartu su bendra-
amžiais, – tai tuomet jam rūpėjo 
labiausiai. Mokytojo atsakymų 
nuramintas kurį laiką apie sin-
dromą jis negalvojo. Galbūt to-
dėl, kad augo išsilavinusių tėvų 
šeimoje, kurie nepabūgo augin-

ti kitokį vaiką, Pablas pajėgė su-
mažinti sindromo jo gyvenimui 
daroma įtaką tiek, kad jis netap-
tų kliūtimi.

Vengia nežinodami, kaip 
bendrauti

Žinoma, lengva nebuvo. Bene 
kiekvieną jo žingsnį lydėjo visuo-
menės negebėjimas ar nenoras 
priimti kitokį, įprastų standartų 
neatitinkantį žmogų. Pasak Pa-
blo, visiems atrodo, kad su įvai-
riomis ligomis sergančiais, su-
trikimų turinčiais žmonėmis rei-
kia kažkaip kitaip bendrauti. Tai 
ir yra bene didžiausias barjeras, 
kurį susikuria patys žmonės. Ne-
žinodama, kaip reikia bendrau-
ti, visuomenė kitokių žmonių ima 
vengti. Tačiau be jų, Pablo nuo-
mone, pasaulis nebūtų toks spal-
vingas, įvairiapusis. Šis sindro-
mas ne tik atima, bet ir daug su-
teikia. Mat, nepaisant didelių iš-
šūkių, su kuriais susiduria neį-
galų, kitokį vaiką auginantys tė-
vai, jie tampa geresni, supratin-
gesni, gali savo atžalai perduoti 
daugiau įgūdžių, teigiamų asme-
ninių savybių. Tiesa, Pablas pa-
brėžia, jog Dauno sindromą tu-
rintį vaiką auginantys tėvai nuo 
pat vaikystės turėtų į jį žiūrėti tie-
siog kaip į auklėjimo reikalingą 
besivystantį žmogų, bet ne kaip 
į neįgalųjį. Nuo pat mažens su 
tokiu vaiku reikia kuo daugiau 
kalbėti, mat tyla šiuo atveju – di-
džiausias priešas, skatinantis už-
sisklęsti savyje. Būtina parodyti, 
kad vaikas neturi kompleksuo-
ti dėl to, jog nėra toks, kaip visi, 
jis turi jaustis mylimas. Dauno 
sindromą turinčių vaikų nerei-
kia perdėtai globoti – būtina tik 
nuolat juos skatinti tobulėti ir ti-
kėti jų galimybėmis.

Stengiasi padėti kitiems
Pablas pasakoja, kad dabar 

daugelis ispanų vaikų, turinčių 
Dauno sindromą, lanko bendro-
jo lavinimo mokyklas, bet jo vai-
kystėje situacija buvo kitokia – jis 
tapo pirmu mokiniu mokyklo-
je, turinčiu tokį sutrikimą. Pasak 
jo, mokytis niekad nebuvo len-
gva, mat vien dėl paties sindro-
mo mokymosi procesas yra su-
dėtingesnis, prisidėjo ir įvairūs 
nemalonumai mokykloje, kurių 
bent kiek kitokie vaikai neišven-
gia. Rinkdamasis specialybę Pa-
blas blaškėsi – norėjo tapti advo-
katu, vėliau – žurnalistu. Tačiau, 
paklausęs profesoriaus patari-
mo, pasirinko pedagogo specia-
lybę ir dėl to niekada nesigailėjo.

Jis dirba mėgstamą darbą, 
jaučiasi esantis labai reikalingas 
ne tik savo mokiniams, bet ir 
Dauno sindromą turinčius vai-
kus auginantiems tėvams. Pa-
sak Pablo, šiems žmonėms bū-
tina, kad kas nors tikėtų ir pa-
sakytų, jog jų vaikai – gabūs ir 
gali daug pasiekti. Tokį nuošir-
dų bendravimą jis laiko reikalin-
gu, o štai suaktyvėjęs žiniasklai-
dos dėmesys Pablui kartais atro-
do erzinantis, mat jis nenori būti 
laikomas sensacija.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Kryžiažodis „Kurmis“
Vertikaliai: 1. Ispanų ir italų mei-

lės daina, dainuojama pritariant gi-
tara 2. Miestas prie Baltijos 3. „Nusi-
kaltimas ir ...“ 4. Nedidelis vabzdžia-
ėdis žinduolis, gyvenantis po žeme 
5. Indas 6. Baleto šokėja 12. Laisva-
laikio uždavinys 13. Žolėdžių bangi-
nių būrio žinduoliai, užaugantys iki 
6 metrų ilgio 15. Kūrinys ko ar kieno 
atminimui 17. Trumpas alegoriškas 
pamokomasis pasakojimas 19. Pa-
sveikinimo šokis 21. Senovės grai-
kų mitų herojus, pasižymėjęs dide-
le jėga 23. Drėgnų vietų sporinis au-
galas 24. Baltarusijos Gardino srities 
miestas, iki 1795 m. priklausęs LDK, 
kuriame buvo didžiojo kunigaikš-
čio dvaras 27. Dėkui 28. Virtinė, eilė.

Horizontaliai: 7. Kartusis kietis, 
vaistinis, prieskoninis augalas 8. Bal-
tųjų ir juodaodžių mišrūnas 9. Gysla 
10. Maldų žodis 11. Erškėtinių šeimos 
šiltųjų kraštų vaisiai 14. Šilkmedinių 
šeimos kultūrinis, pluoštinis, aliejinis 
augalas 16. Mėnuo 18. Aukščiau-
sia Lietuvos kalva (234 m) 20. Ko-
pūstų sriuba 22. Avalynė 24. Geidu-
lys 25. Visai pilna, kimšte prikimšta 
26. Balsadėžė 28. Upė, tekanti per 
Grigiškes 29. Anties mėsa 30. Smar-
kus įpykimas..

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Sula“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Marselis 2. Panorama 

4. Ragainė 5. Krosnis 6. Spurga 7. Havana 
12. Skanus 13. Varškė 14. Veja 15. Teta 17.Trys 
18. Sula 20. Birutė 21. Daktaras 22. Sergėti 
23. Erozija 24. Tragikas 25. Dykynė.

Horizontaliai: 3. Patrauktas 8. Spalis 
9. Garo 10. Otelas 11. Algimantas 14. Vai-
kystė 16. Stabaras 19. Absurdas 23. Estaka-
da 26. Akordeonas 27. Staiga 28. Ėrai 29. Iš-
monė 30. Talismanas.

2012 m. gruodžio 6–12 d., Nr. 48 (1117), „Bičiulystė“7 psl.



Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

(atkelta  iš 1 psl.)

KONKURSUI
Kaip negalia pakeitė 

mano gyvenimą

Širdy kaip šile šiluma
po sąmonės samanom slepias.
Tyli tyluma ir gili vienuma.
Tik lapas nupuola. Šlapia.

J. Marcinkevičius

Anuo metu, kaip Evangelijoj rašo-
ma, ir man gyvenimas šypsojos, žadė-
damas laimės kupinus metus. Vaikys-
tėje buvau greita, smalsi. Atrodė, bėg-
te perbėgsiu pasaulį visą. Deja, į mūsų 
kraštą atėjo žinia – siaučia poliomieli-
tas. Nežinojau tuomet, kas ta liga. Bet 
kai kaime susirgo du vaikai, nerimas 
širdin įkrito. Susirgo tai susirgo, betgi 
pasveiks ir vėl bėgios, žais. Praėjo vie-
na, kita diena, naktis. Ir liga pabeldė 
į mūsų namų duris. Naktį pabudau – 
sąmonė aiški, o kūno nevaldau. Ėjo 
savaitės, mėnesiai ir metai. Bandžiau 
keltis, stotis, žengti pirmą žingsnį mė-
ginau. Klupau, vėl kėliausi, padeda-
ma savų, man brangių žmonių. Grei-
tai supratau ligos klastą. Mano gyve-
nimas bus kitoks. Neištrūksiu niekad 
iš ligos kibių nagų. Kitaip gyventi mo-
kytis turiu. Ir iki šiol dėkoju Dangui 
už dienas, metus. Nereikia gimti kas 
dieną, kas minutę, reikia savyje išsau-
goti, kas buvo gero ir gražaus. Reikia 
skausmą perkalbėti, įtikėti – ateis dar 
džiaugsmas ir į tavus namus.

Visos vaikiškos mano svajonės 
nuplaukė senąja Nemuno vaga. Da-
bar ten Kauno marios. Ir mano Ne-
muno nėra.

Vėjas nupurtė paskutinius me-
džių lapus. Iš saldaus miego pabudu-
si vienatvė purto savo drabužius. Pas-
kui prie lango prisės, į paniurusį Dan-
gų žiūrės, į voratinklio gijoj palangėj 
spurdantį, sušalusį vorą. Neištrūkti 
jau jam. Kaip ir man. Vilčių nėra vėl 
vaikščioti žeme. Deja...

Į sielą prasiskverbia aukštas vaka-
ro Dangus. Lyg iš skaudaus likimo ar 
pikto užkeikimo pabėga vakaras gra-
žus. Saulėlydžio ugnis kaip rožė sklei-
džias, tįsta visu horizonto pakraščiu. 
Kol kas vakaras ugny. Pabūkime, bi-
čiuliai, artimi širdim ir atmintim. Te 
nutolsta praeitis skaudi. Pabūkime šio 
vakaro ugny stiprūs ir sveiki. Likimo 
sunkią naštą nusimetę, gražių svajonių 
kupini. Pabūkim artimi, tartum rugiai 
pribrendę duonai.

Diena praėjo. Ir ačiū tau, Dangau!
Apie negalią rašyti žmogui sun-

ku. Kiekvienas savo skausmą slepia-
me širdy vis giliau ir giliau.

Ar jauti, bičiuli, paukščius išlydėję 
arimai liūdi. Nemiga palinko virš lap-
kričio Dangaus. Lapkritį ir aš į žemę 
gyventi atėjau. Ne negaliai, o laimei. 
Bet, deja... Lemtis kitą kelią lėmė ir lei-
do tik kelkraščiu keliaut. Gyvenimas ir 
paliestus ligų, bėdų mus myli, nešykš-
ti saulės ir audrų. Ir sako – tikėk, kad 
augs laikas, tartum žolė, kurios nu-
pjauti niekas negalės. Jose žydės pa-
čios gražiausios gėlės, kaip simboliai 
mūsų svajonių ir vilties.

Stefanija FEDULAITĖ

Lemtis man 
kitą kelią lėmė

užsiimti įdomia veikla. „Kol dainuojam, 
tol gyvenam“, – savo gyvybingumo pa-
slaptį išduoda Mykolas. Jam antrina ir die-
nų prie lango leisti nelinkęs Bronius: „Man 
per trumpa para. Dienomis visokių darbų 
prasimanau, o vakarais dainuoju. Noriu 
pažiūrėti, ką dar galiu iš savęs išspausti...“

Žiūrovų juoko bangos palydėtų 
Upninkų senjorų programą linksmai 
pratęsė antrasis Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos kolektyvas – Angelės Bart-
kevičienės vadovaujama humoro grupė 
„Rykštė“, pristačiusi šmaikščią „Pažinčių 
portalo“ programą.

Tarsi atsvara linksmiesiems jonaviš-
kiams buvo trečiasis – rimtą programą 
„Kur bėga Šešupė“ parengęs „Lietavos“ 
vokalinis ansamblis. Su šiuo kolektyvu 
jau 5-erius metus dirbanti meno vadovė 
Laima Stakeliūnienė džiaugiasi ansam-
blio moterų entuziazmu, imlumu naujo-
vėms, noru dainuoti iš širdies.

Dainų autoriai – ne tik kraštiečiai, 
bet ir žinomi kūrėjai

Jau 20-metį gyvuojančiam Biržų ra-
jono neįgaliųjų draugijos vokaliniam an-
sambliui „Ištvermingieji“ 15 metų vado-
vauja Laima Aukštuolienė. Kolektyvo re-
pertuare daug gimtojo krašto poetų dainų. 
Vadovė šypsosi, kad Neįgaliųjų draugi-
jai turint savo literatų būrelį „Svajokliai“, 
dainų tekstų ilgai nepritruks. Beje, „Iš-
tverminguosiuose“ dainuoja ir šio būre-
lio narė Onutė Žąsytienė, ansambliui pa-
rašiusi dviejų dainų tekstus. O kai Faus-

tas Latėnas joms sukūrė muziką – šie kū-
riniai tapo tikru ansamblio pasididžiavi-
mu. Originalumo, išskirtinumo ansam-
blio repertuarui suteikia ir dabar Vilniu-
je gyvenančio buvusio kraštiečio Alfredo 
Naktinio dainų tekstai. Kolektyvo atlieka-
mai dainai „O Biržai, o mylimas mieste“ 
muziką sukūrė pats Algimantas Raudoni-
kis. L.Aukštuolienė neslėpė, kad ne visų 
ansamblio atliekamų kūrinių autoriai to-
kie garsūs žmonės, jai pačiai taip pat ten-
ka muziką vienai kitai dainai pritaikyti. 

Garsus kompozitorius ir daininin-
kas Stasys Liupkevičius muziką sukūrė 
ir jonaviškių „Lietavos“ atliekamai dai-
nai „Šulinys“. Maloniai nustebino širvin-
tiškių „Vilties“ atlikta daina, kuriai mu-
ziką pagal „Bičiulystėje“ paskelbtą Onos 
Čirvinskienės eilėraštį „Lietuvai“ sukūrė 
taip pat savaitraščio bičiulis alytiškis Vin-
cas Vinikaitis. 

Jaudinantys debiutiniai 
pasirodymai 

Grigiškių neįgaliųjų draugijos ansam-
bliui „Gija“ šiemetinė „Vilties paukštė“ 
buvo savotiškas debiutas. Nors ansam-
blis gyvuoja jau 6-erius metus, pastaruo-
ju metu jis buvo likęs be vadovo. Tad nors 
pats ansamblis ir nėra pradedantysis, jam 
„diriguoti“ ėmus naujam žmogui, „Gija“ 
vėl tarsi pirmą kartą lipo į sceną. Naujasis 
vadovas Vaclovas Jaras neslepia, kad šven-
tei teko sukurti visiškai naują 3 dainų pro-
gramą. Tik nuo rugsėjo šios pareigos ėmę-
sis V.Jaras sako stebuklų nesitikėjęs, tačiau 
moterų pasiryžimas dainuoti, pasirody-
ti žiūrovams jam įkvėpė tikėjimo kolekty-
vu. Nuo 15-os metų respublikinėse moks-
leivių dainų šventėse dalyvavęs birbyni-
ninkas, su „Armonikos“ ansambliu kon-
certavęs muzikantas, dar keliems kolek-
tyvams vadovaujantis V.Jaras tikisi, kad jo 
patirtis padės surasti bendrą kalbą su dai-
nininkėmis, suformuoti patrauklų, jų gali-
mybes atitinkantį repertuarą ir tęsti veiklą. 

Buvo smagu matyti, kaip besijaudi-
nančias Grigiškių dainininkes drąsino 
Elektrėnų neįgaliųjų draugijos vokalinio 
ansamblio „Žara“ moterys. Solidų sceninį 
patyrimą turinčio kolektyvo atlikėjai pui-
kiai žino, kaip nedrąsu stoti prieš publiką 
su nauju repertuaru, mat jau 8-erius me-
tus ansambliui vadovaujanti Nijolė Skuo-
dienė nuolat stengiasi atnaujinti koncerti-
nę programą. 

Prieš išeidama į sceną nerimavo ir Vie-
vio neįgaliųjų draugijos mišraus vokalinio 
ansamblio „Ievaras“ vadovė Drąsa Rama-
nauskienė, nes taip pat rengėsi atlikti de-

„Vilties paukštė“ dovanojo šypsenas  
ir geras emocijas

biutinę dainą. Patyrusi, daugybės pasiro-
dymų užgrūdinta muzikė neslėpė, kad 
naujas kūrinys visada pareikalauja dides-
nės įtampos ir jaudulio. Juolab jei jis atlie-
kamas pirmą kartą. „Sodžiaus vakarais“ – 
tokia linksmesne daina „Ievaro“ repertu-
arą paįvairinti nusprendusio ansamblio 
dainininkai vadovės pasiūlytą dainą pri-
ėmė iškart, o jos debiutas praėjo puikiai. 

Debiutinį Aušros Šiaučiulienės ir Elž-
bietos Taurienės duetą į Ukmergę atvežė 
ir biržiečiai. Tačiau šioms moterims buvo 
kiek ramiau, mat joms pritarė visas an-
samblis. 

„Daina nugali skausmą“
Finalinis „Vilties paukštės“ akordas, 

kaip ir dera, liko šeimininkams – Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijai. Origina-
liais pasirodymais garsėjantys ukmer-
giškiai ir šįkart nenuvylė žiūrovų. Dvie-
jų kolektyvų – ansamblio „Goda“ ir mo-
terų trio „Kartos“ – pasirodymą jie patei-

kė kaip vientisą programą „Tik tau...“ Be-
sikeičiančios nuotaikos muzikinius kūri-
nius lydėjo specialiai parengtos mizansce-
nos. Vis nauji rekvizitai ir atlikėjų sceninis 
įvaizdis, kiekvieną dainą papildantis mu-
zikinis fonas šio mini spektaklio žiūrovus 
tarsi vedžiojo po jausmų ir vaizdų pasaulį, 
ragino susimąstyti ir džiaugtis, išgyventi 
vis naujų emocijų pliūpsnius. 

Z.Kviklienė neslepia, kad parengti to-
kią programą nebuvo paprasta – iš 6 šia-
me įspūdingame pasirodyme atliktų kūri-
nių tik vienas iš ankstesnio repertuaro, vi-
sos kitos dainos – naujos. Ir tai ukmergiš-
kiams ne naujiena. Z.Kviklienė džiaugiasi 
savojo kolektyvo kūrybiškumu, darbštu-
mu, noru žavėti ir stebinti savo gerbėjus. 
Kasmet iš esmės repertuarą atnaujinantis 
ansamblis sugalvoja ir naują credo. Šieme-
tinis jų šūkis – „Daina nugali skausmą“. 

Tarptautinės neįgaliųjų dienos išvaka-
rėse į šventinį renginį susirinkusieji tik- 
rai jautėsi sveikesni, pamiršo savo nega-
lias ir rūpesčius – „Vilties paukštė“ jiems 
dovanojo tik šypsenas ir pačias gražiau-
sias emocijas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Elektrėnų „Žara“– naujovėms atviras kolek-
tyvas.

Jonavos „Lietava“ parengė lyrinę programą. 

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos ansam-
blio „Daina“ repertuare – apie 60 kūrinių.

Upninkų senjorus žiūrovams pristatė rengi-
nio vedėja Kastutė.

Biržų rajono „Ištvermingiesiems“ dainas kuria saviškiai poetai ir garsūs kompozitoriai. 
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