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„Ant angelo sparno 
į dangų pakilti“

Artėjančios Kalėdos – vaikų laukiamiausia šventė. Kas besi-
rengdamas susitikimui su Kalėdų Seneliu mokosi eilėraštį, 
kas dainelę ar šokį repetuoja. Ir savo atliktus gerus darbe-
lius prisimena, kuriam laikui išdaigas primiršta – juk Kalėdų 
Senelis viską girdi, mato ir dovanėlių tik geriems vaikams 
atneša. Apie 100 iš 9 neįgaliųjų draugijų susirinkusių ma-
žųjų tokio susitikimo nuščiuvę laukė Alytaus kultūros ir ko-
munikacijos centre – čia didžiųjų metų švenčių išvakarėse 
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) surengė tradicinį kalė-
dinį renginį vaikams. 

tam visiškai nebuvo skirta lėšų. 
Teko ieškoti geranoriškai nusi-
teikusių žmonių, organizacijų. 
Laimei, gruodis jau tapęs daliji-
mosi, atjautos, geros valios metu, 
kai pagalbos ranka tiesiasi daug 
lengviau, kai visi esame dosnes-
ni, jautresni vieni kitiems. 

Ankstesniais metais LND or-
ganizuojamos kalėdinės šventės 
paprastai vykdavo Gargžduose 
ir Vilniuje. Šiemet, Alytaus mies-
to neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Jūratei Kamičaitienei pasiū-
lius, Kalėdų renginiui pasirinkta 
Dzūkijos sostinė. LND darbuoto-
ja Raimonda Lebelionytė-Alsei-
kienė džiaugiasi, kad neįgalius 
vaikus svetingai priimti sutiko 
Alytaus kultūros ir komunikaci-
jos centras, įspūdinga programa 
nudžiuginti pasižadėjo Jurgitos 
Bujanauskaitės ir Alberto Chazbi-
javičiaus vadovaujama cirko stu-
dija „Dzūkija“. Labai prasmingi 
dabar atrodo cirko pasirodymo 
pradžioje nuskambėję žodžiai: 
„Išmokim atleisti, / Išmokim pa-
milti, / Ant angelo sparno į dan-
gų pakilti...“ 

Nemažai teko padirbėti ir 
kad stebuklingame Kalėdų Se-
nelio maiše atsirastų kiekvie-
nam mažyliui skirta dovana. Be 
saldumynų, kuriais dosniai pa-

(nukelta į 3 psl.)

Gruodis artėja į pabaigą... Vaka-
ras... Nutilęs. Nuščiuvęs. Nubalęs. Šar-
ma pasidabinusios drebulės šakos – lai-
bos, išlakios. Lyg maldai sudėti delnai. 
Prie dangaus krūtinės priglausti. Že-
gnonei iškelti. Laukia...

Malonės metas... Įsiklausyk... Jie-
varo tiltais ateinančių Kalėdų žings-
nius pajausi.

Paslaptingas laukimas pažadins 
ilgesį. Ir nusives jis keturiais keliais... 
Saulėgrįžos link... Ateinančiojo pa-
sitikti. 

Kokių tik kelių nepasipainios. Ne-
tiesių ir nelygių atrasi. Gal net bristi 
reikės. Per kasdienybės dulkes, per liū-
desiu patežusias balas. Ir nepramintų, 
ir vienišų takelių aptiksi...

Naujus vieškelius tiesi. Žingsnius 
gerumu ženklinsi. Dienas malda so-
tinsi. Dvasios namams šviesas žiebsi.

Niekuo kitu, vien širdies klausa 
pasikliausi. Išgirsi, kaip Meilė vaikš-
to. Kalbėsies su ja. Šypsosies. Ne vienas 
būsi. Didelis. Ir stiprus žinojimu – visa, 
prie ko jinai prisiliečia, tampa tvaru...

Todėl ramiai eik. Baltam kely il-
gesio žinutes palikęs, į gruodžio vaka-
rą artėk... Į vakarą nutilusį... Nuščiu-
vusį... Į laukiantį...

Ateinančiojo pasitikti eik...

Rita MOCKELIŪNIENĖ

Ko vienas 
negaliu, 

kartu mes 
galim

Ko gero, labiausiai Kalėdas, tą ypatingą jų laukimą, pasi-
ruošimą šventei siejame su stebuklu. Tikimės, kad šiemet 
šis, jau daugelį metų džiugiai sutinkamas, rytas bus dar 
smagesnis, jaukesnis, šviesesnis, laukiame kažko nepa-
prasto... Mums, suaugusiems, stebuklais tampa draugėn 
susibūrusi šeima, netikėtai gautas toli gyvenančių draugų 
sveikinimas, o mūsų mažiesiems, žinoma, – dovanos. Juk į 
jas sudėtos visos jų viltys ir slapti troškimai. 

Iljos Slobodianik ir Arvydo Sabonio susitikimas buvo įdomus abiem.
„Miesto fotostudijos“ nuotr.

Neįgaliems vaikams ranką 
ištiesė geradariai

Sukurti vaikams šventę – ne-
lengva užduotis. Mažieji – reiklūs 

žiūrovai, vertintojai, vis sunkiau 
juos kuo nors nustebinti. Šiemet 
surengti tradicinį kalėdinį rengi-
nį LND buvo dar sunkiau, nes (nukelta į 5 psl.)

Tegu Gyvenimas ir Likimas, 
du sprinteriai ANGELO 

sparnais, neša mus per laiko erdvę 
į metų fi nišo tiesiąją ir, aplenkdami 
visas kliūtis, suteikia mums milijonus 
laimės akimirkų, o  krūtines pripildo 
tik džiaugsmo ir laimės spindulėlių.

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga linkiu Jums svei-
katos, kantrybės ir vilties. Tik būdami pakantūs kito nuo-

monei, ištiesdami pagalbos ranką artimajam, kaimynui, likimo drau-
gui sugebėsime išlikti orūs ir nenugalėti.

Zigmantas JANČAUSKIS 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas

Džiugaus Šv. Kaledu laukimo!

Laimono Šmergelio piešinys



Apie tai, 
kas 

jaudina

Laukimas

Gruodžio pabaiga. Šerkšnu pasipuošė medžiai. 
Žemė ilsisi po baltu sniego patalu. Visa gamta tarsi 
nurimusi, sustingusi laukime. Jau greitai baigsis il-
gos, tamsios naktys, sugrįš šviesa. Tai ypatingas me-
tas ir gamtai, ir žmogui. Advento laikas. Savotiškas 
meditacijos metas, kai žmogus turi pabūti pats su 
savimi ir su kitais, apmąstyti nuveiktus darbus, su-
sidėlioti savo mintis, jausmus. Kad širdis pasiruoš-
tų Kristaus gimimo šventei – Kalėdoms.

Deja, mūsų gyvenimo tempas ir būdas nebelei-
džia to atlikti deramai. Įpratome viską daryti grei-
tai. Nebeturime laiko laukti. Ir nebemokame. Ka-
lėdos pas mus prasideda jau lapkričio mėnesį. Vos 
pasibaigus Vėlinių žvakių ir chrizantemų pirkimo 
karštligei, prekybininkai kelia naują isteriją. „Neliki-
te be dovanų!“ – ragina reklamos. Ir prasideda „ka-
lėdinis išpardavimas“. Taip ir sukamės toje nesibai-
giančioje karuselėje. Ir atrodo, kad visko mums rei-
kia vis daugiau ir greičiau. Lenktyniaujama, kas gra-
žiau papuoš miesto vitrinas, prašmatniau dekoruos 
namus. Tikros lenktynės vyksta ir tarp miestų dėl 
aukščiausios ir įspūdingiausios Kalėdų eglės. Auksu 
tviskančios, smaragdais žėrinčios ar iš plastiko bu-
telių sudėtos, netgi iš virvių nupintos. O šalia jos – 
karnavalai su fejerverkais, muzikos ir ugnies šou. 

O kas atnaujins mūsų sielas, kas jose pasės atjau-
tos ir tarpusavio supratimo, artimo meilės sėklą? – 
kirba išdavikė mintis. Per tą pašėlusį triukšmą ir bė-
gimą tirpstančiame Advento laike nesugebame iš-
gyventi tikrojo laukimo akimirkų. Ar ruošiamės su-
sitikimui su kažkuo didingu, šviesiu? O jeigu Jis at-
eis apsirengęs elgetos drabužiu, galbūt, pasiligojęs 
ar neįgalus? Ar sugebėsime toje sumaištyje, kurioje 
gyvename, Jį atpažinti?

Nuo senų senovės žmonės ieškojo būties pras-
mės ir troško Visagalio apsireiškimo žemėje. Pats žo-
dis „adventus“ reiškia atėjimą, artėjimą. Išganytojo 
šaukėsi iš nevilties gelmių. Kad nubaustų nedorėlius 
ir pradžiugintų teisiuosius. Išganytojas atėjo tyliai, 
nepastebimai. Jo gimimas tvartelyje ir gyvenimas ne-
atitinka šių dienų sėkmės vizijų. O juk, kai pagalvo-
ji, visas mūsų gyvenimas yra tarsi Adventas – lau-
kimas, tikėjimas, viltys kažko geresnio, gražesnio. 
Mums skirtas laikas yra per trumpas, kad kariau-
tume vieni su kitais, susipriešinę, susvetimėję. Juk 
iš tiesų mums visiems labiausiai reikia Vilties. Net 
ir sukietėjusioms širdims. Reikia, kad jos atitirptų, 
kad pasiruoštų ateinančiam stebuklui.

Jei esate vyresnio amžiaus, tikriausiai prisimena-
te, kaip Kūčių dieną su tėvu klampodavot per pus-
nis į mišką eglutės. Kaip parsinešę ją puošdavot pa-
čių iš popieriaus ar šiaudelių pasidarytom snaigėm, 
saulutėm, uždegdavot iš avių taukų išlietas žvaku-
tes. Paskui – kukli vakarienė prie balta staltiese už-
dengto stalo. Po staltiese – šieno kuokštelis. Mūsų 
tautiečiai, ištremti į Sibiro platybes, jį pakeisdavo 
iš įšalo išplėštom samanom. Niekas tada nesikeitė 
dovanom, tik vaikams Kalėdų Senelis su priklijuota 
baltų vilnų barzda atnešdavo saldainių ar knygelę. 
Bet koks ypatingas, kupinas džiaugsmingo nerimo 
būdavo tas Kalėdų laukimas! Jokie fejerverkai, sin-
tetiniai blizgučiai nei brangios dovanos jo neatstos. 

Adventas – paslaptingas laikas. Visas krikščio-
niškas pasaulis laukia Kristaus sugrįžimo į žemę 
šventės, kaip meilės ir teisingumo išsipildymo. Kaip 
ir Saulės sugrįžimo, kurio laukia visa kūrinija. Lau-
kime ir mes.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiKupiškis:

Alytaus r.:
Paskutinis Alytaus ra-

jono neįgaliųjų draugi-
jos tarybos posėdis šiemet 
įvyko ne organizacijos pa-
talpose, o Alytaus apskri-
ties sutrikusio vystymo-
si kūdikių namuose. Juose 
namų šilumos ilgisi dau-
giau kaip 80 tėvų paliktų 
vaikučių. Kūdikių namuo-
se sveiki mažyliai globoja-
mi iki 4-erių, o neįgalūs – 

Meile ir šiluma 
dalysis su kūdikiais

iki 7-erių metų. Vėliau jie 
perkeliami į Alytaus vai-
kų globos namus. 

Artėjant didžiausioms 
metų šventėms Neįgalių-
jų draugijos moterys nu-
sprendė pasidalyti su ma-
žaisiais savo širdies šilu-
ma, pasekti pasakų, pa-

Laiko tėkmė nepaste-
bimai vėl visus atplukdė į 
metų pabaigą – norisi šyp-
sotis nuo švenčių nuojau-
tos. Šypsenomis kiekvie-
ną užsukusį į Kupiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
būstinę pasitinka draugijos 
darbo terapijos klubo narės 
Lina Statkauskienė, Adelė 
Matekonienė, Marfa Ga-
briūnienė, Vincenta Žiau-
grienė, Vilija Vaivadienė ir 
Valentina Staniulienė. Jos 
sako negalinčios būti pa-
niurėlės, nes ruošia kalėdi-
nes dovanėles nevaikštan-
tiems draugijos bičiuliams. 

„Tokia sena mūsų tra-
dicija – prieš šventes aplan-
kyti iš namų neišeinančius 
neįgaliuosius, pasveikin-
ti, padovanoti jiems savo 
sukurtų mielų mažmožių, 
rankdarbių“, – sako Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Bronė Ka-
leinikovienė.

Taigi draugijos būsti-

Gerų linkėjimų sušildyti

ne tik iš miesto, bet atva-
žiuoja ir iš atokių seniūni-
jų kaimų, nes smagu šne-
kučiuojantis būryje dar-
buotis.

Kai kurie būrelio narių 
sukurti darbeliai buvo eks-
ponuojami Kupiškio ra-
jono savivaldybės rengia-
moje tradicinėje neįgalių-
jų šventėje.

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr.

Auksarankių moterų ratelis (iš kairės): Lina, Adelė, Marfa, Vincenta, Vilija ir Valentina. 

Gėlėms Lina Statkauskienė 
panaudojo kiaušinių dėkliu-
kus.

Į grybą-dėžutę daug ką galima sudėti...

skaityti knygelių, pabū-
ti drauge. 

Draugijos pirmininkė 
Dalia Benkauskienė pasa-
kojo, kad šiam susitikimui 
moterys rengėsi jau seno-
kai: mezgė mažyliams ko-
jinaites, kepurytes, kitas 
švelnias ir šiltas dovanė-

les. Ir po molinį obuoliuką  
kiekvienoje grupėje (jų 
šiuose namuose yra 8) pri-
siminimui paliko. Pirmi-
ninkė neabejoja, kad šis su-
sitikimas nebus tik progi-
nis ar vienintelis. Ji tikisi, 
kad savo vaikus jau užau-
ginusios ir į gyvenimą iš-
leidusios moterys čia už-
suks dažniau, bendraus su 
mažyliais, apgaubs juos ši-
luma ir meile.

„Bičiulystės“ inf. 

Žemę jau apdengė bal-
tas snaigių pūkas, languo-
se vis daugiau spindinčių 
girliandų, miestų ir mies-
telių aikštės pasipuošė ža-
liaskarėmis eglėmis. Visa 
tai primena, kad atkeliau-
ja gražiausios metų šven-
tės – Šventos Kalėdos. Vėl 
susikaupę sėsime už Kū-
čių stalo, mintimis aplan-
kysime tuos, kurių nėra 
šalia, linkėdami jiems ra-
mumos, sveikatos, gėrio. 
Prisiminsime ir tuos arti-
muosius, draugus, kurių 
jau niekada gyvenimo kely 
nebesutiksim.

Šios gražios šventės 
proga norisi dar kartą pa-
sveikinti visus, kurie sva-
jojo apie neįgaliųjų organi-
zacijas, prisidėjo prie tokių 
organizacijų steigimo ir 

Prie Kūčių stalo būkime kartu
kūrė dabartines. Ko gero, 
niekas kitas taip nemo-
ka susivienyti mintimis, 
kaip mes, neįgaliųjų būre-
lio „Draugystė“ veteranai. 
Buvome tarsi viena šeima. 
Nesvarbu, kurioje Lietu-
vos vietoje – Zarasuose 
ar Klaipėdoje, Druskinin-
kuose ar Biržuose – gyve-
nome, laukdavom draugo 
laiško, palaikančio, drąsi-
nančio žodžio. O labiau-
siai laukdavom mus vieni-
jančio laikraštėlio „Drau-
go žodis“. Bėgantys metai 
retina mūsų gretas, silpsta 
jėgos, tačiau stenkimės iš-
laikyti gerą nuotaiką, opti-
mizmą ir tikėjimą susitikti 
senų draugų būrelyje, pri-
siminti, ko siekėme ir ką 
pavyko padaryti.

Keletas draugų siūlo 

2013 metais surengti būre-
lio veteranų susitikimą, o 
gal net keletą dienų drau-
ge pastovyklauti. Tą min-
tį senokai raštu pateikiau 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos ir Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos vado-
vams. Galbūt jie ras ga-
limybę bendrom jėgom 
mums surengti tokį susiti-
kimą. Daugelis būrelio ve-
teranų nėra matę jūros. O 
jos pakrantėje yra pritaiky-
tų, neįgaliųjų organizaci-
joms priklausančių patal-
pų – ten lengviausia būtų 
juos trumpam įkurdinti. 

Dar norime išplatinti 
anketas, kad tiksliau ži-
notume duomenis. Gal-
būt atsiras norinčių pa-
dėti jas išsiuntinėti. Vie-
nam, dviem išsiųsti apie 

150 laiškų – daugoka. Per-
siųsdami laiškus-anke-
tas tarytum prisimintu-
me jaunystę, kai siųsda-
vom „Draugo žodį“. Jei 
atsirastų norinčių padė-
ti, parašykite man – Ge-
nių g. 3, Biržai. Galite ra-
šyti ir elektroniniu paštu 
satasegster@gmail.com 
arba trumpąja žinute 8 
651 979 47. Taip pat pa-
rašykite, kam galima an-
ketą siųsti, kas galit atsa-
kyt į ją elektroniniu paš-
tu – taip būtų paprasčiau 
ir greičiau, juk dabar elek-
troninis amžius. 

Tad linksmų Šventų 
Kalėdų, laimingų Naujų-
jų Metų, sveikatos ir op-
timizmo!

Egidijus ŠATAS

Bet šitai baigias gruodis jau, 
ir sieloje staiga šviesiau.
Tegul sau siautėja pūga, –
jau skelbia gruodžio pabaiga: 
tau grįžta saulė! 

V.Mykolaitis-Putinas
nėje, darbo terapijos klu-
bo kambarėlyje moterys 
lanksto, karpo, dėlioja, kli-
juoja. Iš to bruzdesio sklei-
džiasi balti debesėliai – nu-
žydėjusių pienių kamuo-
liukai. Į atskirą dėžę jau 
sukrauti nunerti spalvingi 
grybukai – dėžutės. Nusu-
kus grybui galvą, atsiveria 
slėptuvė, kur galima susi-
dėti įvairias smulkmenas. Į 
minkštą grybo galvutę ga-
lima susmeigti adatas.

Tokie funkcionalūs ir 
kiti dovanoms skirti klu-
bo auksarankių kūrinė-
liai – iš modelino nulipdy-
tos lėkštelės, iš vytelių nu-
pinti dubenėliai ir vazos. 
Namų buičiai papuošti 
skirtos gėlės, o paveikslai 
sukurti iš įvairiausių atlie-
kų: laikraštinio popieriaus, 
šiltinimo medžiagos, audi-
nių atraižų, siūlų ir sagu-
čių, karoliukų.

„Mes brangiai draugi-
jai nekainuojam, panaudo-
jam tai, ko kitiems neberei-
kia, bet visi mūsų darbeliai 
gimsta iš gero ūpo, sma-
gios nuotaikos, su gražiais 
linkėjimais, taigi dovanė-
lės yra šiltos ir gyvos“, – 
linksmai tikina rankdar-
bių būreliui vadovaujanti 
V.Staniulienė. 

Moterys į užsiėmimus 
dukart per savaitę renkasi 
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Ko vienas negaliu, kartu mes galim
(atkelta  iš 1 psl.)

Renginių ciklas 
organizuojamas jau 

ketverius metus
Stengdamasis, kad išsipildytų 

kuo daugiau vaikų norų, vilčių, 
labdaros ir paramos fondas „Al-
gojimas“ prieš didžiąsias metų 
šventes organizuoja akciją „Iš-
tiesk gerumui ranką“.

Ši graži fondo iniciatyva – ne 
naujovė, jau ketvirtus metus jis 
kviečia visus geros širdies žmo-
nes prisidėti prie neįgalių vaikų 
svajonių išsipildymo. „Algoji-
mo“ projektų vadovė Lolita Za-
gurskaitė pasakoja, jog kasmet  
būna keli akcijos „Ištiesk gerumui 
ranką“ renginiai. Šiemet neįga-
lūs vaikai buvo kviečiami nemo-
kamai apsilankyti ir smagiai pra-
leisti laiką „Pramogų imperijos“ 
salose Vilniuje, Kaune ir Šiauliuo-
se. Neįgalius vaikus auginančios 
šeimos buvo raginamos pildy-
ti anketas ir surašyti vaikų sva-
jones specialiai tam skirtame in-
terneto puslapyje. Lietuvos ugdy-
mo įstaigos ir verslo įmonės buvo 
kviečiamos dalyvauti socialinėje 
akcijoje „Pirk Švelniuką, papuošk 
kalėdinę eglę ir padėk neįgaliems 
vaikams“, akcijos metu surinktos 
lėšos bus skirtos neįgalių vaikų 
ir jų šeimų poilsiui. Tradiciškai 
šiuos kilnius renginius vainikavo 

sidraugavo su savo geradariais.
Šiemet, pasak L.Zagurskaitės, 

lyginant su praėjusiais metais, 
žmonės aktyvesni ir neišpildy-
tų svajonių liko nedaug. Tikima-
si, jog iki Kalėdų ir jos išsipildys. 
Fondas „Algojimas“ džiaugiasi 
užsimezgusiu bendradarbiavi-
mu su Kauno Šv. Kazimiero vi-
durine mokykla: svajones pildo 
ne tik mokiniai, pedagogai, bet 
ir mokyklos administracija. Šiais 
metais akcijoje dalyvavo ir „Žal-
girio“ krepšinio klubas bei asme-
niškai krepšininkas Mindaugas 
Kuzminskas. Jau antrus metus 
Panevėžio odontologijos klinika 
„Dentavita“ pildo visų Panevė-
žio miesto vaikučių norus – visų 
geradarių nė neišvardysi.

Prie neįgalių vaikų svajonių 
pildymo prisidėjo ir akcijos „Iš-
tiesk gerumui ranką“ globėja 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Ji išpildė 15-mečio Beno Januše-
vičiaus, iškentusio per 30 opera-
cijų ir svajojusio apie kėdę su ra-
tukais, norą. Toks išskirtinis dė-
mesys Beno svajonei, pasak jo 
motinos, dalyvavusios telema-
ratone „Ištiesk gerumui ranką“, 
buvo netikėtas ir malonus. Mo-
teris kvietė kitas neįgalius vaikus 
auginančias šeimas nebijoti papa-
sakoti savo istoriją. Sausį išsipil-
dys ir Kornelijos iš Šiaulių, norė-
jusios pamatyti Prezidentę, sva-

lius vaikus ir norime jiems padėti.
Šiemet akcijos „Ištiesk geru-

mui ranką“ veidu tapo guvus ir 
energingas šešiametis Ilja Slobo-
dianik iš Klaipėdos, jo istorija pri-
statyta televizijos žiūrovams. Au-
kos berniuko gydymui taip pat 
buvo renkamos grupinių apsi-
pirkimų interneto svetainėje. Dėl 
įgimtos nugaros smegenų išvar-
žos, išnirusių dubens kaulų vai-
kas negali vaikščioti. Pasak Iljos 
tėvo, Jurijaus Slobodianik, akty-
vus ir linksmas sūnus nesijaučia 
esantis neįgalus, tačiau, deja, apie 
tai kartais primena nesupratingi 
aplinkiniai. Išrinktas būti akcijos 
veidu ir laukdamas savo svajo-
nės – vaikščioti – išsipildymo Ilja 
dalyvavo fotosesijoje su krepši-
ninku Arvydu Saboniu. Šis susiti-
kimas paliko įspūdį abiem: krep-
šininkui parodė mažo berniuko 
sielos didybę, o Ilja liko sužavė-
tas pabendravęs su tokiu dideliu 
ir žinomu žmogumi.

Tereikia tik noro
Vilnietė Marta Cechanovska-

ja sakė, kad sužinojusi apie fon-
do „Algojimas“ organizuojamą 
akciją ir peržiūrėjusi vaikų sva-
jones specialiame interneto pus-
lapyje, ji tiesiog negalėjo likti abe-
jinga. Iš likusių neišpildytų išsi-
rinkti nebuvo sunku. Merginos 
dėmesį patraukė tauragiškės Si-
monos anketa. Joje buvo pasako-
jama, kad mergaitė auga su mo-
čiute ir svajoja per Kalėdas gauti 
knygučių. Mergaitės svajonę nu-
sprendusi išpildyti Marta norėjo 
taip padrąsinti šeimą ir parody-
ti, jog jie nėra vieni.

Kunigas Ričardas Doveika, 
kasmet dalyvaujantis „Algoji-
mo“ organizuojamose stovyklo-
se, telemaratono metu prisipa-
žino esąs dėkingas už galimy-
bę „prisiliesti“ prie neįgalių vai-
kų. Bendravimas su jais, nuošir-
dumas, pasak jo, sugrąžina gy-
venimui prasmę. Šiems vaikams 
nereikia nei gailesčio, nei užuo-
jautos, tik galimybės kartu kurti 
ateitį. Be jų visų mūsų vidus būtų 
skurdesnis ir tuštesnis.

Ko gero, dažnas iš mūsų ga-
lėtų bent trumpam tapti Kalėdų 
Seneliu. Ne tik savo šeimai, arti-
miems ir mylimiems žmonėms, 
bet ir tiems, kuriems galbūt taip 
trūksta nuoširdaus palaikymo, 
padrąsinimo. Tereikia išdrįsti pa-
rodyti savo gerumą. Juk dovana – 
nebūtinai didelė ir sunki dėžu-
tė, kartais ja tampa ir šiltas žodis.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
„Miesto fotostudijos“ nuotr.

„Prieš Kalėdas 
stengiamės padėti 
šalia esančiam, sto-
kojančiam pagal-
bos. Nevyriausy-
binės organizacijos 
dirba, aukoja savo 
laiką, finansinius 
resursus ir dalijasi 
gerumu visus me-
tus. Dėkoju joms. 
O mums visiems 
linkiu nepamiršti, 
kad gerumo, atjau-
tos niekada nėra per 
daug. Matykime ša-
lia esantį žmogų, iš-
girskime ir supras-
kime jį. Kviečiu vi-
sus dalytis šiuo gražiu Kalėdų 
laukimo laikotarpiu. Pabandy-
kime sukurti mažus ar didelius 
stebuklus visiems, kam jų rei-
kia“, –  sakė šalies vadovė. 

Šiemet mugėje pagalbos vie-
ni kitiems projektus pristatė be-
veik 40 nevyriausybinių orga-
nizacijų ir bendruomenių iš vi-
sos Lietuvos. Baltų palapinių 
miesteliu tapusiame Preziden-
tūros kieme buvo įsikūrę ir kele-
tas neįgaliaisiais besirūpinančių 
organizacijų: sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrija  „Vil-
tis“, Kurčiųjų draugija, Žmonių 
su negalia sąjunga, Bernardinų 
neįgaliųjų dienos centras, lab-
daros ir paramos fondas „Al-
gojimas“. Ant kiekvieno jų sta-
lelio buvo aukų dėžutė, į kurią 
mainais už neįgaliųjų sukurtus 
darbelius – molinukus, nertinu-
kus, atvirukus, Kalėdų eglutės 
papuošalus ir kt. suvenyrus – 
mugės lankytojai dėjo pinigė-
lius. Dažnas rankdarbis net ne-
turėjo konkrečios kainos. „Kiek 
negaila“ – taip neįpareigojančiai 
žmonės buvo skatinami pasida-
lyti, padėti. Prie dažnos aukų 
dėžutės buvo galima išvysti 
ir organizacijos įsipareigojimą 
tikslingai panaudoti surinktas 
lėšas. Kurčiųjų centras pinigus 
rinko klausos aparatams įsigy-
ti, „Viltis“ – stovykloms organi-

Gerumo ilgimės ne tik 
prieš Kalėdas

Kalėdų laukimas, jų artėjimo nuojauta visą gruodį sklan-
dyte sklando ore. Šiuo metu vis dažniau pagalvojame 
apie šalia esantį, apie tai, kuo galime jį pradžiuginti, pa-
sidalyti. Jau trečius metus Prezidentūros vidiniame kie-
me rengiama nevyriausybinių organizacijų (šiemet prie 
jų prisidėjo ir bendruomenės) labdaros projektų mugė 
ir koncertas taip pat skatina dalytis: dėmesiu, supratin-
gumu, gerumu. Skatina ištiesti paramos ranką, pagelbė-
ti silpnesniam. Mugės dalyvius, svečius visada pasveikina, 
su jais bendrauja ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

zuoti, Žmonių su negalia sąjun-
ga – tolesnei veiklai reikalingoms 
priemonėms pirkti. Ant dauge-
lio nevyriausybinių organizaci-
jų stalų buvo įvairių lankstinu-
kų, išsamiau pristatančių jų vei-
klą, galimybę paremti ar prie jos 
prisidėti.

Mugės dalyviams sušalti ne-
leido folkloro ir laisvosios mu-
zikos grupė „ByTikZyz“, Vil-
niaus miesto bendruomenių an-
sambliai „Vaivorykštė“ ir „Vers-
mė“. Po kiemelį vaikščiojo, važi-
nėjo, dainas dainavo ir sparnuo-
tieji Žmonių su negalia sąjungos 
angelai, nuotaiką savo raudono-
mis nosimis skaidrino „Klounai 
be sienų“. Na, o kam karštos ar-
batos ar sriubos dubenėlio norė-
josi – jų laukė Maltos ordino pa-
lapinė. 

Finaliniu labdaros renginio 
akordu tapo gyvo garso koncer-
tas, kuriame savo pasirodymus 
surengė grupė „Biplan“, Jurgis 
ir Erika Didžiuliai, Česlovas Ga-
balis ir grupė „Pelenai“, Sasha 
Song, Markas Palubenka, Moni-
ka Linkytė ir kiti. Tą popietę Ka-
lėdų laukimas visus Preziden-
tūros kiemelyje apsilankiusius, 
vieni apie kitus daugiau sužino-
jusius žmones suartino, paskati-
no pasidalyti gerumu.

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Izidorius Vasiliauskas džiaugėsi iš-
skirtiniu savo mėgstamos daininin-
kės Irenos Starošaitės dėmesiu.

Gražiu renginiu ir bendravimu džiaugėsi Karolina Naruševičiūtė.

telemaratonas tiesioginiame LRT 
televizijos eteryje, kurio metu pa-
sirodė žinomi Lietuvos žmonės, 
pramogų pasaulio atstovai.

Daugiau norinčiųjų pildyti 
svajones

L.Zagurskaitės duomeni-
mis, per ketverius akcijos metus 
buvo išpildyta apie 4 tūkst. neį-
galių vaikų svajonių – jie sulau-
kė materialinės, daiktinės pagal-
bos. Dar beveik tiek pat vaikų ir 
jų šeimos narių konsultavosi su 
specialistais, dalyvavo „Algoji-
mo“ organizuojamose stovyklo-
se. Iš viso fondas surinko ir išda-
lijo paramos už maždaug 1 mln. 
litų. Svajonių pildymą gerokai 
pagreitino sumanymas trumpus 
vaikų prisistatymus, nuotraukas 
ir svajones įdėti interneto pus-
lapyje. Matydami, kad gali pra-
džiuginti konkretų vaiką, išpil-
dyti jo, kad ir nedidelę, svajonę 
žmonės neliko abejingi. Į šią kil-
nią akciją įsitraukia pavieniai ge-
radariai, šeimos, įmonių kolekty-
vai, net motinos, pačios auginan-
čios neįgalius vaikus, kurioms 
sunkią valandą padėjo geri žmo-
nės. L.Zagurskaitė pasakoja, jog 
yra ir nuolatinių vaikų svajonių 
pildytojų. Kai kurios šeimos su-

jonė. Pasak D.Grybauskaitės, ne-
didelius stebuklus galime sukur-
ti mes patys, pildydami vieni kitų 
svajones, dalydamiesi gerumu.

Prie akcijos sėkmės 
prisideda žinomi žmonės

Prie sėkmingo baigiamojo ak-
cijos renginio, telemaratono „Iš-
tiesk gerumui ranką“, kurio metu 
televizijos žiūrovai kviečiami au-
koti neįgaliems vaikams arba sa-
varankiškai pildyti jų svajones, 
kasmet prisideda ir būrys pramo-
gų pasaulio atstovų – dainininkų, 
šokėjų. Pasak L.Zagurskaitės, at-
likėjai ne tik nemokamai kon-
certuoja, bet ir patys pildo vaikų 
svajones. Štai jau kelerius metus 
trunka neįgalaus Izidoriaus ir Ire-
nos Starošaitės draugystė – sva-
jojęs pamatyti mėgstamą daini-
ninkę šiemet tiesioginės translia-
cijos metu jis išgirdo jam gimta-
dienio proga skiriamą dainą. Po 
telemaratono transliacijos mūsų 
visų „gerumo termometras“ per-
kopė per 100 tūkst. litų – tiek su-
aukota neįgalių vaikų svajonių 
išsipildymui. Pasak fondo „Al-
gojimas“ įkūrėjos Aušros Stanči-
kienės, džiugu matyti šiuos skai-
čius, mat jie parodo, kad tampa-
me atviresni, pastebime neįga-

Prezidentė Dalia Grybauskaitė rado šiltą žodį ir 
jaunam, ir vyresniam.

Nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių narių dirbiniais domėjosi ir 
kunigas Ričardas Doveika.
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Psichologo 
patarimai

Laukimo džiaugsmas 
Visi Kalėdų laukiame ne tik 

žvilgčiodami į kalendorių, bet ir 
savo viduje išgyvendami ypatin-
gą laukimo momentą. Nuotaiką 
padeda kurti ir puošnios parduo-
tuvių vitrinos, kurios ragina ne-
atsispirti žaliaskarėms eglutėms 
ir blizgioms girliandoms. Skuba-
me šventinės nuotaikos įkvėp-
ti namams. Šeimininkės vis daž-
niau atsiverčia receptų knygas, 
mąstydamos, kuo nudžiugin-
ti prie Kalėdų stalo netrukus sė-
siančius artimuosius. Visi laukia. 

Kalėdų laukimo 
džiaugsmas

Kas vakarą susinervinę 
klausydamiesi orų pro-
gnozių ir nerimaudami 
dėl spaudžiančio šaltuko, 
pagaliau galime kai kuo 
ir pasidžiaugti – pana-
šu, kad po kelerių metų 
pertraukos šios Kalėdos 
pagaliau bus baltos. Sto-
ru snaigių sluoksniu pa-
dengti namų stogai, 
automobiliai, medžiai – 
viskas, rodos, išsivalė, iš-
sigrynino, tapo švaru ir 
balta. Gamta pasiruo-
šė pasitikti gražiausias 
ir spalvingiausias metų 
šventes. O mes? 

Kitoks ir ypatingas yra vaikų Ka-
lėdų laukimas – jie dar tiki Kalė-
dų Seneliu, paskutinėmis gruo-
džio dienomis stengiasi page-
rinti savo gerumo „balansą“, kad 
jaustųsi drąsiai sėsdami Kalėdų 
Seneliui ant kelių ir galėtų su pa-
sididžiavimu patvirtinti, kad el-
gėsi puikiai ir jaučiasi verti do-
vanų maišo. 

Nors dovanų paieškos kas-
met tampa nemažu iššūkiu, 
trumpas atsitraukimas nuo ru-
tininių vargų ir nuoširdus susi-
mąstymas, kaip galėtume pra-
džiuginti artimuosius, yra labai 

vertingas. Psichologai jau nebe-
abejoja, kad dovanoti yra taip 
pat malonu, kaip ir dovaną gau-
ti, nes taip mes įtvirtiname savo 
asmenybę, parodome, ką jaučia-
me tam, kuriam dovaną teikia-
me, šiuos jausmus atskleidžiame 
sau. Taip mes tarsi atnaujiname 
ryšius, pasitikriname vertybes, 
pasimatuojame draugystes. Ra-
ginu visus dovanų idėjoms, jų 
ieškojimui, kūrimui ir įgyven-
dinimui skirti pakankamai lai-
ko, taip pažvelgiant į savo vidų 
ir kartu pasidžiaugiant švenčių 
laukimu. 

Metas suskaičiuoti savo 
pasiekimus

Kalėdos daugumai mūsų yra 
prasmingas metų uždarymo ren-
ginys, kai atsigręžiame į nuveik-
tus darbus, įdėtas pastangas, ga-
lime pasididžiuoti savo pasieki-
mais. Pasidžiaugti galime net ir 
tais įveiktais sunkumais, kuriems 
paprastai neteikiame didelės 
reikšmės – galbūt šiemet labiau 
pažinome save, gal „susidrau-
gavome“ su savo negalia, gal-
būt išmokome būti nuoširdesni, 
gal tapome atviresni bendrauda-
mi, gal turime kitų didelių pasie-
kimų. Pats metas juos visus su-
skaičiuoti ir jais pasidžiaugti. O 
kad nepasimirštų, kviečiu kiek-
vienam iš šių pasiekimų skirti 
po vieną kalėdinį žaisliuką. Kas-
kart pažvelgę į namų puošme-
ną galėsite dar kartelį padėkoti 
sau už ryžtą, kantrybę ir pasiek-
tus tikslus. 

Kalėdų šventė – tai ir gražios 
šeimos susitikimo tradicijos, pa-
dedančios atkurti nutrūkusius 
ryšius, vėl tapti kažko didelio – 
šeimos, giminės ar bičiulystės – 
dalimi. 

Lietuvoje įprasta Kūčias su-
tikti prie didelio vaišių stalo, kur 
dalijamasi ne tik valgiu, bet ir 
maloniu bendravimu. Taip išgy-
venama ypatinga bendrystė, kur 
kiekvienas yra priimamas toks, 
koks yra, kur akimirkai pamirš-
tamos nuoskaudos, pyktis, kur 
liejasi meilė ir pagarba. 

Kalėdų laukimo 
džiaugsmas – nuostabi 

dovana
Tiek namų puošimas šven-

tėms, tiek dovanų paieškos, tiek 
pastangos sukurti gražią šventi-
nę vakarienę labiausiai susiję su 
ateities vizijomis. Taip jau įpras-
ta, kad pasineriame į kažko ne-
paprastai džiuginančio laukimą 
ir malonumo ieškome ateityje, 
tačiau juk galime pasidžiaugti ir 
pačiu laukimo procesu, dabarti-
mi, nes juk ji ir yra dovana. Lauk-
dami švenčių turime puikią gali-
mybę apsvarstyti mums svarbius 
dalykus, pagalvoti apie artimus 
žmones, kokius juos matome ša-
lia savęs, ko iš jų tikimės ir ką ga-
lime duoti patys. 

Savo laukimo džiaugsmą taip 
pat galima ir dovanoti, juo pasi-
dalyti su tais, kuriems toks dė-
mesys, tokia parama gali būti 
ypač reikalingi – su tais, kurie 
galbūt vieniši, kurie neturi ar-
timųjų ir net prie Kūčių stalo 
sės vieni. Gražiu laukimu ga-
lime dalytis dovanodami vieni 
kitiems daugiau šypsenų, nuo-
širdžių žvilgsnių, apgaubdami 
vieni kitus šiltais žodžiais ir pa-
linkėjimais. 

Šventės juk ateina ir praei-
na, tačiau jų laukimas širdyje 
pats mieliausias. Nepameskime 
jo. Jaukių ir džiugių jums Šven-
tų Kalėdų. 

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Daktaras
Aiskauda

„Gyvieji vaistai“ 
arba ko verti daiginti grūdai, 

želmenys ir jų sultys

sinai – biologinės kilmės nuo-
dai: nuodingos medžiagos, slo-
pinančios organizmo fi ziologines 
funkcijas) grybelių sporų. Pavyz-
džiui, po sniegu peržiemoję grū-
dai neretai turi pelėsinių grybe-
lių nuodų, kurie sukelia sunkų 
apsinuodijimą.

Kokie argumentai?
„Gyvųjų vaistų“ propaguo-

tojai paprastai nesiremia nei me-
dicinos, nei kokia kita statistika, 
kuri padėtų susidaryti nuomo-
nę apie šių medžiagų veiksmin-
gumą, o tik nurodo, kiek kartų 
grūdų dygimo metu padaugėja 
baltymų, kai kurių vitaminų, ne-
pakeičiamųjų riebalų rūgščių... 
Būtų dar geriau – tai svarbiau-

sia, – kad būtų nurodoma, jog 
„gyvuosiuose vaistuose“ yra ir 
tokių medžiagų (tai augimo hor-
monai), kurios gali labai suak-
tyvinti... pakitusių ląstelių dau-
ginimąsi (jei nusilpęs imunite-
tas ir kitos apsaugos sistemos, 
tos ląstelės gali tapti vėžinėmis). 
Tai jokia paslaptis, nes kiekvie-
no net ir labai sveiko žmogaus 
kraujyje yra tam tikras kiekis pa-
kitusių ląstelių (ypač tai aktualu 
vyresniems kaip 40 metų žmo-
nėms). Kai vėžinių ląstelių atsi-
randa daug, iš jų sankaupų pra-
deda vystytis auglys. 

Įtartini receptai
Jeigu „gyvieji vaistai“ būtų 

tokie efektyvūs, kaip apie juos ra-

Tie žmonės, kurie parda-
vinėja daigintus grūdus, 

želmenų sultis, malimo maši-
nėles ir sulčiaspaudes, dažniau-
siai tvirtina, kad šiais „gyvai-
siais vaistais“ galima sustiprin-
ti, išvalyti (tik nepasakoma, nuo 
ko) ir atjauninti organizmą, iš-
gydyti pačias sunkiausias ligas, 
taip pat ir vėžį. Deja, tokių tei-
ginių ligi šiol nepatvirtino nė 
viena rimta mokslo įstaiga, an-
traip „gyvųjų vaistų“ teoretikai 
ir praktikai seniai būtų apdova-
noti Nobelio ar kokia kita presti-
žine premija. Beje, apie daigintus 
grūdus buvo pradėta diskutuoti 
1940 metais, paskui – praėjus de-
šimčiai metų, paskui – po dvide-
šimtmečio, dabar vėl...

O ką sako šiuolaikiniai moks-
lininkai? Po daugelio eksperi-
mentų jie priėjo prie išvados, kad 
daiginti grūdai ir kita su jais su-
sijusi produkcija nėra pranašes-
ni už šviežius vaisius, uogas ir 
daržoves.

Grūdai gali būti užkrėsti
Vis dažniau pasitaiko (tai 

sveikintina), kai liaudies medici-
nos leidiniuose, rašančiuose apie 
„gyvųjų vaistų“ terapiją, nuro-
doma, jog kai kada grūdai gali 
būti užkrėsti žarnyno mikrofl o-
ra (dažniausiai žarnyno lazdele) 
ar salmonelėmis, todėl patariama 
juos pirkti iš gerai pažįstamų as-
menų arba vaistinėse.

Prie tų nuorodų reikėtų pri-
durti, kad grūdai, pavyzdžiui, 
skirti žemės ūkiui, gali būti ap-
dirbti nuodingais chemikalais, 
taip pat gali turėti toksiškų (tok-

Remiantis Britų medicinos leidi-
nio „BMJ“ atlikto tyrimo duomenimis, 
atletai gyvena vidutiniškai 2,8 metų 
ilgiau nei statistinis Didžiosios Brita-
nijos gyventojas. Ekspertų teigimu, 
tokią gyvenimo trukmę gali pasiek-
ti kiekvienas.

Britų mokslininkų atliktų tyrimų 
rezultatai atskleidė, jog žmonės, ku-
rie sportavo ir rinkosi sporto šakas, 
nereikalaujančias fizinio kontakto 
(važinėjo dviračiu, irklavo ar žaidė 
tenisą), gyveno ilgiau, nei kontakti-
nes sporto šakas pasirinkusieji. Ta-
čiau, norint gyventi ilgiau, nebūtina 
būti olimpiečiu – tai pasiekiama kie-
kvienam iš mūsų, tereikia sportuoti.

Prie tokios išvados priėjo Austra-
lijos Sidnėjaus universiteto profeso-
rius Adrijanas Baumanas ir Pietų Ka-
rolinos universiteto JAV profesorius 
Stevenas Blairas. Jie išnagrinėjo dvie-
jų tyrimų, kurie analizavo 25 tūkst. 
sportininkų, dalyvavusių olimpinė-
se žaidynėse nuo 1896 metų, gyve-
nimo trukmę ir sveikatą. Mokslinin-
kai teigia, jog ilgiau gali gyventi ne 
tik sportininkai ir pataria suaugusie-
siems kas savaitę skirti 150 minučių 
sportui, derinant treniruotes nuo vi-
dutinio sunkumo iki sudėtingiausio.

Olimpiečių 
ilgaamžiškumas – 

kiekvienam

Vaistai gali pigti
„Sveikatos radijas“ pranešė, jog 

vaistai Lietuvoje gali atpigti ir padi-
dėti jų asortimentas, mat kartu bus 
gaminamos lietuviškos ir lenkiškos 
pakuotės. Įvertinus tai, jog Lietu-
vos vaistų rinka maža ir dėl to bran-
gi ir sudėtinga jų pakuočių gamyba, 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir 
Lenkijos medicinos prietaisų ir bio-
cidinių produktų registracijos biuras 
pasirašė tai numatančią bendradar-
biavimo sutartį.

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

šoma, kažin ar reikėtų juos var-
toti, kaip siūlo šios produkcijos 
propaguotojai, kartu su (recep-
tų autoriai dažniausiai siūlo 4–6 
čia nurodytų produktų priedus) 
morkomis, bananais, kiviais, 
abrikosais, avietėmis, obuoliais, 
juodslyvėmis, razinomis, span-
guolėmis, riešutais, saulėgrą-
žomis, citrinomis, jūros kopūs-
tais, salierais, avižiniais dribs-
niais, česnakais, petražolėmis, 
agurkais, krapais, žaliaisiais žir-
neliais, medumi ir dar kitokiais 
daug vitaminų, mineralinių ir 
kitokių bioaktyvių medžiagų tu-
rinčiais produktais. 

Pastabos:
1. Pavyzdžiui, su daigintais 

kviečiais nevartotinas pienas ir 
jo produktai, medus, pikis, žieda-
dulkės. Taip pat daiginti kviečiai 
nevartotini sergant skrandžio 
opalige, celiakija (lėtinė virškini-
mo trakto liga), esant padidėju-
siam jautrumui grūdinių kultū-
rų žiedadulkėms.

2. Vartojant daigintus kvie-
čius atskirai ar su kokiais nors 
priedais, pirmomis dienomis gali 
atsirasti bendras silpnumas, gal-
vos svaigimas, pilvo pūtimas, vi-
duriavimas, įvairių kūno vietų 
skausmai. Beje, būna atvejų, kai 
nuo daigintų kviečių ar želme-
nų sulčių išberia visą kūną gel-
tonais kietais ar minkštais spuo-
gais ar kitaip pasireiškia alergi-
nė reakcija.

Romualdas OGINSKAS
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Įsukome šį nuoširdumo ratą 
ir nerimavome: o kas, jei nie-
kas nepasipasakos, kas, jei no-
ras padėti atrasti likimo bičiulius 
žlugs? Laimei, dvejoti teko neil-
gai ir mus pasiekė pirmasis laiš-
kas. Jame jauna mergina Mar-
ta, artimai susidūrusi ir tebesu-
sidurianti su artimiausio žmo-
gaus – motinos – negalia, kvie-
tė neprarasti vilties ir net kartais 
išties tamsiame gyvenimo fone 
pamatyti ryškesnių spalvų. Anot 

Bičiulių patirtis sudomino, įkvėpė, padrąsino
jos, laimingas ne tas, kuriam vis-
kas gerai, bet tas, kuriam viskas 
gerai nepaisant nieko. Neslėp-
dama išgyventų sunkių akimir-
kų ji pasakojo, jog būtina ieškoti 
džiugių ir malonių dalykų kar-
tais pilka mums pasirodančioje 
kasdienybėje. 

Praėjus dar kelioms savai-
tėms rašiniai konkursui mus pa-
siekdavo reguliariai, iš viso jų 
gavome apie 20, daugelis jų iš-
spausdinti savaitraštyje. Dažnas 
konkurso dalyvių pabrėžė, kad 
išmokti gyventi kitaip, susitai-
kyti su likimu ir išlaikyti gyve-
nimo džiaugsmą padėjo ne kas 
kita, kaip panašaus likimo žmo-
nės. Pasak Romutės Udrakienės, 
eiti kartu su likimo draugais – 
lengviau. Būdama šalia jų mo-
teris išmoko kančią paversti lai-
mėjimu. Pasak Onutės Čirvins-
kienės, bendraujant su panašaus 
likimo žmonėmis ir dienos įgau-
na prasmės, ir saulė šilčiau šildo, 
ir pasaulis nebeatrodo toks niū-
rus. Draugystės ir bendravimo 
svarbą pabrėžė ir Egidijus Ša-
tas, kuris, beje, pats tapo įkvėpė-
ju kitiems neįgaliesiems, pavyz-
džiui, rašinį atsiuntusiai Alvyrai 
Grėbliūnienei. Panašu, jog sklei-
džiamas optimizmas, draugišku-
mas paskatina nenuleisti rankų ir 
kitus žmones. Įkvepia net ir ne-
tiesioginis bendravimas, mat ne-

išsemiamu vilties šaltiniu dau-
gybei neįgaliųjų tapo konkurse 
dalyvavusios ir nuolat savo po-
etiškomis esė „Bičiulystės“ skai-
tytojus džiuginančios Stefanijos 
Fedulaitės kūryba. Konkursui 
skirtame esė ji rašė: „Gyvenimas 
ir paliestus ligų, bėdų mus myli, 
nešykšti saulės ir audrų.“ Ben-
dravimas su bičiuliais, buvimas 
tarp žmonių padėjo pakelti liki-
mo išbandymus ir Stasiui Černe-
vičiui, Ramutei Pažėraitei. Ji pa-
sakojo, jog negalia išmokė ko-
voti už save, nepasiduoti. Nors 
kai kurioms svajonėms nebuvo 
lemta išsipildyti, gyvenimą pra-
skaidrino atrastos įdomios vei-
klos, meilė žmonėms. „Supratau, 
kad jei myli gyvenimą ir žmones, 
tuomet ir negalia yra lengvesnė, 
šviesesnė“, – rašė ji.

Kiti konkurso dalyviai pasa-
kojo į gyvenimą netikėtai atėju-
sią negalią priėmę kaip pamo-
ką. Taip gyvenimo išbandymą, 
pavyzdžiui, vertina Janina Oža-
linskaitė. Susigyvenusi su išsėti-
ne skleroze ji išmoko geriau pa-
žinti žmones, jų žvilgsnyje per-
skaityti tai, kas nepasakoma žo-
džiais, akių gelmėje pamatyti 
sielą. Išmoko ne tik išklausyti, 
bet ir išgirsti. Kitiems neįgalie-
siems susigrąžinti ar atrasti gy-
venimo džiaugsmą padėjo nauji 
pomėgiai, kūryba. Ją atrado Julė 

Galbuogienė, Kostas Miliauskas, 
ėmę kurti eiles. Zitai Valeikienei 
negalia tapo gera pamoka, mat 
viskas žmogui duodama neatsi-
tiktinai, o tam, kad tobulėtume, 
atrastume tai, kas svarbiausia. 

Pasak Gražinos Dauginienės, 
negalios atėjimas lėmė, kad ji nu-
gyveno tarsi du skirtingus gyve-
nimus. Iki negaliai tampant nuo-
latine palydove gyvenimas bėgo, 
vėliau – tarsi sulėtėjo. „Ar nebū-
na sunku? Būna. Tik tokiomis 
akimirkomis širdies kampely-
je reikia turėti ką nors gražaus. 
Juk niekas iš manęs negali atim-
ti to, ką aš jaučiu, ir mintyse pa-
būti tuo, kuo noriu, eiti ten, kur 
veda širdis“, – nuoširdžiomis pa-
tirtimis dalijosi ji. Kiek stabtelė-
ti atėjusi negalia privertė ir Jani-
ną Pranaitienę. Laimei, netrukus 
atrodęs visai sustojęs gyvenimas 
vėl tapo įdomus.

Konkursui rašinį atsiuntusi 
Birutė Juškėnienė pasakojo apie 
patirtus išgyvenimus, kai negalia 
užklupo vyrą, vėliau ir sūnų. Pa-
sak jos, iš pradžių kone pasaulio 
pabaiga atrodžiusi nelaimė išmo-
kė vertinti gyvenimą ir džiaugtis 
anksčiau nepastebėtais dalykais. 
Skaudžiomis patirtimis pasidali-
jusi Gražina Čekavičienė pasako-
jo, jog tapimą neįgalia užgožė di-
desni sukrėtimai. Pasak moters, 
nežinia, kas mūsų laukia gyve-

nimo skersgatviuose, tad būtina 
nenuleisti rankų.

Tokios įvairios ir, svarbiausia, 
tikros konkurso dalyvių patirtys 
parodė, kaip skirtingai susiklos-
to mūsų gyvenimai. Jos taip pat 
įrodė, jog, nepaisant to, kokia gili 
mums kartais atrodytų skausmo 
bedugnė, kelių iš jos išbristi yra. 
Tai – likimo draugai, mėgstamos 
veiklos, gebėjimas pažvelgti į su-
siklosčiusią situaciją iš kitos pers-
pektyvos.

Dėkojame visiems konkurso 
dalyviams už jų nuoširdumą ir 
drąsą pasidalyti savo išgyveni-
mais – taip kartu tapome stipres-
ni, pamatėme, jog nesame vieni-
ši ir dar ne visi keliai į laimę iš-
bandyti. Rašinių konkurso nu-
galėtoja išrinkta G.Dauginienė – 
jos nuoširdumas palietė giliau-
sius sielos kampelius ir sušildė. 
Ją pasieks „Bičiulystės“ kalėdi-
nė dovana.

Tebūna šis švenčių laukimas 
kupinas džiaugsmo ir gero nusi-
teikimo, kad visų mūsų gyveni-
mas nuo šiol bent šiek tiek pasi-
keis į gera – atradę bendramin-
čių, jų nepamesime, nenumosi-
me ranka į mažus laimėjimus, 
išdrįsime artimiesiems pasaky-
ti, kokie jie mums brangūs, užuot 
galvoję apie prarastas galimybes, 
ieškosime naujų.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

„Ant angelo sparno į dangų pakilti“

sidalijo „Maisto bankas“, „Nor-
fos“ labdaros ir paramos fon-
das, kiekviename maišelyje lau-
kė staigmena – po porą „Švie-
sos“ leidyklos dovanotų kny-
gelių. R.Lebelionytė-Alseikienė 
pasakojo, jog LND darbuotojos 
iš anksto sužinojo, kiek mergai-
čių ir berniukų į šventinį renginį 
atveš neįgaliųjų draugijos, kokio 
amžiaus jie bus – visa tai buvo 

kė Alytaus cirko studijos „Dzūki-
ja“ pasirodymo. Cirkas vaikams 
visuomet palieka nepakartojamų 
įspūdžių, o čia jų dar laukė intri-
ga – cirko arenoje pasirodė nema-
žai jų bendraamžių. Vaikai entu-
ziastingai lygino savo ir jų gali-
mybes, draugiškai prisipažinda-
mi nė iš tolo negalį jiems prilygti.

Ir kur čia beprilygsi pusę pa-
saulio apkeliavusiems, dauge-
lyje tarptautinių festivalių lau-
rus skynusiems cirko artistams – 
gimnastams, akrobatams. Ste-
buklingą Kalėdų pasaką neįga-
liems vaikams padovanoję aly-
tiškiai stebino žonglieriaus Kas-
paro gebėjimais, „Lietuvos talen-
tų“ prizininkės gimnastės Karo-
linos viražais ore, žavėjo plasti-
nis Oksanos etiudas, ugningosios 
Ugnės skrydžiai, Miglės etiudas 
su lankais, trio – Emilijos, Gabi-
jos ir Kristinos – pasirodymas. 
Žiūrovus aikčioti privertė ir Bal-
tijos cirko nario Gedimino akro-
batiniai numeriai.

Tačiau didžiausią džiaugs-
mo audrą sukėlė klouno Albertu-
ko pasirodymas scenoje. Išradin-
gas, nuovokus ir linksmas cirko 
personažas į sceną vieną po kito 
kvietė šventinio renginio daly-
vius, leisdamas jiems pasijus-
ti ne vien žiūrovais, bet ir artis-
tais – kiekvienam skyrė nesudė-
tingą užduotį, o ją atlikusįjį ap-
dovanojo. 

Dėl susitikimo su Kalėdų 
Seneliu nepabūgo ilgų 

kelionių 
Vis dėlto laukiamiausias mo-

mentas – Kalėdų Senelio pasiro-
dymas. Dėl jo neįgalūs vaikai į 
Dzūkijos sostinę suvažiavo ne 

tik iš aplinkinių rajonų – Lazdi-
jų, Kalvarijos, Birštono, Vilkaviš-
kio, Elektrėnų, Alytaus, bet ir Jur-
barko, netgi Biržų.

Daugiausia – net 16 vaikų, 
tarp kurių ir Salomėjos Nėries 
provaikaitis Rokas Bučas, į Aly-
tų atvažiavo iš Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos. Pasak 
su vaikais dirbančios Birutės 
Adomaitienės, jiems tai ne pir-
mas šventinis renginys. Vaikai 
ir patys dovanoja kitiems šven-
tinę nuotaiką. Eilėraščiais, dai-
nelėmis, giesmėmis neseniai jie 
jau pradžiugino Gutkaimio glo-
bos namuose gyvenančius sene-
lius, koncertavo Kybartų labda-
ros valgyklėlės lankytojams. O 
štai dabar patys mėgavosi jiems 
skirta programa. 

15 mažųjų draugijos narių 
į Alytų atlydėjo Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Jonas Ambrasiūnas. Orga-
nizacijos vadovas pasakojo, kad 
keletui jų teko praleisti pamokas, 

tačiau džiaugėsi, kad mokytojai 
geranoriškai išlydėjo juos į ren-
ginį. Panašaus pedagogų leidi-
mo reikėjo atsiklausti ir Kalvari-
jos savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos mokinukams. Su 6 kalvari-
jiškiais atvykusi draugijos atsto-
vė Vilija Vilkelienė sakė, kad ka-
lėdinę šventę stengėsi padovano-
ti mažiausiems vaikams (iki 13 
metų). Nors organizacija ne vie-
nerius metus dirba su vaikais, ne 
visų tėvai užsuka į draugiją, pa-
sidomi, ką ši galėtų pasiūlyti jų 
atžaloms. Norėdamos, kad šven-
tę pajustų kuo daugiau neįgalių 
vaikų, draugijos moterys kreipė-
si į savivaldybę, prašydamos šią 
žinią perduoti ir kitų mažųjų tė-
vams. Taip į kelionę iš Kalvari-
jos išsirengė ir 3 neįgalūs vaikai, 
apie kuriuos iki šiol nieko neži-
nota. Gal ši išvyka paskatins juos 
tapti draugijos nariais ir aktyviau 
įsitraukti į veiklą. 

O štai Alytaus rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Dalia 
Benkauskienė apgailestavo, kad 
du vaikai, turėję važiuoti į susi-
tikimą su Kalėdų Seneliu, taip ir 
liko namuose. Pasiteisinusi, esą 
jie netikėtai susirgę, mažuosius 
atsisakė išleisti mama. 

Pasak LND atstovės R.Lebe-
lionytės-Alseikienės, tolimas 

Beveik prieš metus skelbda-
mi konkursą „Kaip negalia 
pakeitė mano gyvenimą“ 
kvietėme skaitytojus papa-
sakoti apie negalios atėji-
mą į jų gyvenimą, aprašyti, 
ką patyrė. Tikėjome, jog šie 
pasakojimai, pasidalijimas 
patirtimi bus ne tik įdomūs, 
bet ir padrąsins, įkvėps ne-
nuleisti rankų, nepasiduoti. 
Kad juose mūsų skaitytojai 
atras lemties bičiulius, ku-
rių patirtis įkvėps optimiz-
mo, suteiks jėgų. Sakoma, 
kad draugus, priešingai nei 
šeimą, giminaičius, galime 
rinktis, tačiau kartais ir jie 
būna lemties siųsti.

APIBENDRINAME
KONKURSĄ

Kaip negalia pakeitė 
mano gyvenimą

(atkelta  iš 1 psl.)

kelias, brangus kuras sutrukdė 
į Kalėdų šventę atvykti neįga-
liems vaikams iš tolimesnių ra-
jonų. Tačiau sumanieji rado išei-
tį. Štai Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Ramin-
ta Zabitienė LND perdavė tary-
bos narių prašymą kalėdinėmis 
dovanomis pradžiuginti 20 kai-
me gyvenančių vaikų: 12 berniu-
kų ir 8 mergaites. LND darbuoto-
ja Saulė Vėjelienė šypsosi: ir kaip 
tokio noro neišpildysi. 20 paruoš-
tų dovanėlių iškeliaus į Skuodą ir 
Kalėdų Senelio dovanomis pra-
džiugins mažuosius. Stebuklin-
gas tas Kalėdų laukimas... 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

svarbu komplektuojant dova-
nėles, parenkant knygas. Beje, ši 
Kalėdų Senelio įteiktos dovanos 
dalis mažuosius labiausiai džiu-
gino: jie entuziastingai jas vartė, 
glostė, rodė vieni kitiems.

Bet tai buvo šventinio rengi-
nio pabaigoje. O dabar – sugrįž-
kime į jo pradžią.

Į cirko programą įsitraukė 
ir neįgalūs vaikai

Suspėję pasiausti, nusifoto-
grafuoti prie eglutės, pasidaly-
ti kelionės įspūdžiais, šventinio 
renginio dalyviai susikaupę lau-

Linksmasis žonglierius Kasparas.

Oksanos plastinis etiudas.

Klounas Albertukas į programą įtraukė ir neįgalius vaikus.

Miglės etiudas su lankais.

2012 m. gruodžio 20–26 d., Nr. 50 (1119), „Bičiulystė“5 psl.



KETVIRTADIENĮ – 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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Kryžiažodis „Karatas“
Vertikaliai: 1. Kalmano operetė 2. Lie-

tuvos sportininkas, olimpinis čempionas 
3. Skylėtas, korėtas 4. Grįžulo ... 7. Muzi-
kos ir scenos veikalas, atliekamas šokio 
priemonėmis 8. Indas vandeniui sem-
ti ir nešti 10. Į koldūnus įdarytas mėsos 
faršo gabalėlis 11. Sportinis žaidimas 
14. Mokyklos rašomasis darbas 16. Iškil-
minga kariuomenės apžiūra 17. Balaga-
no juokdarys 22. Miestelis Kelmės rajone 
23. Kaušas viralui semti 24. Afrikos vals-
tybė 28. Naminis gyvulys 29. Skubantis, 
greitas 30. Oficialus dokumentas, raštas 
32. Lietuvos upė.

Horizontaliai: 5. Žaidimas – ledo ... 
6. Garsus Lietuvos skulptorius 9. Moters 
vardas 11. Metalas 12. Trumpas, žais-
mingas, juokingas pasakojimas 15. At-
dara, neuždaryta 18. Styginis muzikos 
instrumentas 19. Lietuvos šokėjas ant 
ledo 20. Arklio uodegos plaukai 21. Eže-
ras Rokiškio ir Zarasų rajonuose, ant ku-
rio ledo nuo seno vyksta žirgų lenkty-
nės 25. Brangakmenių svorio matas 26. 
Įrankis javams ar žolei pjauti 27. Centri-
nės Amerikos valstybė 31. Lietuvos šokėja 
ant ledo 33. „Karas ir ...“ 34. Nobelio pre-
miją pelnęs E.Hemingvėjaus kūrinys „... ir 
jūra“ 35. Vartoti maistą, maitintis 36. Lie-
tuvos sportininkė daugiakovininkė, Olim-
pinių žaidynių prizininkė.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

Kryžiažodžio „Kurmis“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Serenada 2. Ryga 

3. Bausmė 4. Kurmis 5. Vaza 6. Balerina 
12. Galvosūkis 13. Lamantinai 15. Pamin-
klas 17. Pasakėčia 19. Kepurinė 21. Heraklis 
23. Samana 24. Ašmena 27. Ačiū 28. Vora.

Horizontaliai: 7. Pelynas 8. Mulatas 
9. Vena 10. Amen 11. Migdolai 14. Kana-
pė 16. Spalis 18. Medvėgalis 20. Kopūstie-
nė 22. Apavas 24. Aistra 25. Sausakimša 
26. Urna 28. Vokė 29. Antiena 30. Įniršis.

Pasaulyje

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Nukentėjo nuo 
namų ruošos

Vienas vyras Lenkijoje norėjo pa-
daryti staigmeną savo žmonai atlik-
damas namų ruošos darbus, tačiau 
patyrė rimtų sužalojimų – suskam-
bus telefonui jis „atsiliepė“ priglaus-
damas lygintuvą prie ausies. 32 m. 
Tomas Pačkovskis pasakoja, kad no-
rėjo įrodyti savo sutuoktinei, jog ne 
ką prasčiau už ją atlieka namų ruošos 
darbus. „Nusprendžiau išlyginti skal-
binius, todėl įsijungiau televizorių ir 
pradėjau darbuotis. Buvau labai susi-
koncentravęs į per televiziją rodomą 
sporto programą. Suskambus telefo-
nui netyčia prie ausies priglaudžiau 
įkaitusį lygintuvą. Skausmas buvo 
nepakeliamas“, – pasakoja vyras. No-
rėdamas ant nudegintos odos užsi-
pilti šalto vandens, jis bėgo į vonią ir 
atsitrenkė į praviras duris, taigi ne tik 
nusidegino veido odą, bet dar ir įsi-
dėjo mėlynę paakyje.

Sušalusius dramblius 
gelbėjo degtinė

Dviem cirko drambliams Vakarų 
Sibire pavyko išvengti mirties, pra-
džioje – nuo ugnies, o paskui nuo 
šalčio. Dramblius gabenęs automo-
bilis netikėtai užsidegė. Dūmus pa-
stebėjęs vairuotojas sustojo, o dre-
suotojas išvedė gyvūnus į 40 laipsnių 
šaltį. Storaodžiai  nušalo ausis, tačiau 
atsigavo, kai buvo sušildyti dideliu 
kiekiu degtinės – jiems buvo sugir-
dytos 2 dėžės vandeniu praskiestos 
degtinės. „Kaip jie tada riaumojo – ti-
krai iš džiaugsmo“, – pasakoja Tatars-
kio rajono Novosibirsko srityje admi-
nistracijos atstovas. Dramblius nuo-
dugniai apžiūrėjo veterinarai. Jiems 
nustatytas ausų galų nušalimas, ku-
ris gydomas specialiu tepalu. Dėl 
nušalimų medikų pagalbos prireikė 
ir dresuotojui. 

Termitai gali išgauti 
aukso

Australijos mokslininkai paskel-
bė tyrimą, kuriame aprašo termitų 
gebėjimą aptikti auksą ir kitus tau-
riuosius metalus, – statydami savo 
pylimus šie vabzdžiai išneša šių tau-
riųjų metalų dalelytes į paviršių. Spe-
cialistai tikisi, kad šį atradimą bus ga-
lima panaudoti naudingųjų iška-
senų gavyboje. Pasak mokslininkų, 
Australijoje vis sunkiau tampa išgau-
ti auksą dėl uolienos erozijos įsisavin-
tuose telkiniuose.

Spausdins gyvūnų 
nekrologus

Nuo gruodžio vidurio didžiau-
sias Singapūro dienraštis „Straits Ti-
mes“ savo sekmadienio numeryje 
nemokamai spausdins naminių gy-
vūnų nekrologus, jei jie bus ne ilges-
ni kaip 30 žodžių. Nekrologas su nu-
gaišusio augintinio nuotrauka atsieis 
32 eurus (apie 111 Lt). Pasak laikraš-
čio darbuotojos Tan Su Lin, daugelis 
šeimininkų pareiškė norą papasako-
ti laikraštyje savo gyvūnėlio istoriją. 
Šeimininkus ir augintinius esą daž-
nai sieja gilus emocinis ryšys ir jiems 
būtina suteikti galimybę pasiguosti.

Būti ateistam – 
pavojinga

Remiantis 2012 m. Minties lais-
vės ataskaita, kurią paskelbė Nyder-
landuose įsikūrusi Tarptautinė hu-
manizmo ir etikos sąjunga, netikin-
tieji daugumoje islamiškų valstybių 
kenčia diskriminaciją ir gali sulaukti 
netgi mirties bausmės dėl savo įsi-
tikinimų, jeigu apie tai sužinotų vi-
suomenės ar valstybės institucijos. 
Apklausa atlikta 60-yje pasaulio ša-

lių, paskelbtos septynios pavojingiau-
sios. Tai Afganistanas, Iranas, Maldyvai, 
Mauritanija, Pakistanas, Saudo Arabi-
ja ir Sudanas. Pakistano ekspertai tei-
gia, kad netikinčiųjų diskriminacija 
šalyje didėjo laipsniškai. Iki tol Pakis-
tane buvo žinomi maištingai nusitei-
kusių pasaulietinių pažiūrų studentų 
judėjimai, marksizmo poetai ir daili-
ninkai, politiniai lyderiai nonkonfor-
mistai. 6-ame ir 7-ame praėjusio am-
žiaus dešimtmečiuose Pakistano dva-
sininkai toleravo netikinčiuosius, kartu 
su jais vedė diskusijas ir debatus religi-
jos ir tikėjimo klausimais. Vėliau situa-
cija šalyje ėmė blogėti. Šiuo metu 97 
proc. iš 180 mln. pakistaniečių išpa-
žįsta islamą, ateistai ir religijos skepti-
kai sudaro mažumą. Dauguma jų – iš 
miestų kilę išsilavinę žmonės. 

Johano arka

Olandas Johanas Huibersas, rem-
damasis Biblijoje rastais aprašymais, 
pastatė Nojaus arkos kopiją. Idėja pa-
statyti tokį laivą Johanui kilo 1992 m. 
susapnavus sapną, kad jo gimto-
ji Olandija skęsta siautėjančios jūros 
bangose, tačiau darbus jis pradėjo tik 
2009 m. Būsimo statinio brėžinius pa-
rengė entuziasto žmona. Laivas yra iš-
ties įspūdingo dydžio – 133,5 m ilgio, 
22,25 m pločio ir 13,35 m aukščio – 
tokius matmenis, remiantis Senuo-
ju Testamentu, Nojui padiktavęs Die-
vas. Skirtingai nuo biblinio statinio, 
olando kūrinys nėra vien iš medžio – 
jo pagrindas sudarytas iš kelių senų 
baržų. J.Huibersas šią vasarą planavo 
savo arką nuleistį į vandenį ir plaukti 
ja į Londono olimpinių žaidynių ati-
darymą, tačiau šios minties teko atsi-
sakyti: pagal šių dienų laivininkystės 
standartus toks pasiplaukiojimas tikrai 
nebūtų saugus. Taigi dabar šis keistas 
statinys, prišvartuotas Pietų Olandijo-
je, Dordrechto mieste, nekantriai lau-
kia turistų. Lankytojai galės pasigro-
žėti natūralaus dydžio gyvūnų (tigrų, 
žirafų, dramblių ir bizonų) skulptūro-
mis. Negana to, laive yra ir tikrų gyvū-
nų, kaip antai ilgauodegių papūgų, fa-
zanų, povų ir triušių. Taip pat čia įreng-
ti du kino teatrai ir restoranas. 

Kalėdiniai atvirukai 
nusikaltėliams

Kanados miesto Abotsfordo, įsi-
kūrusio Kanados Britų Kolumbijos 
provincijoje, policija nutarė išsiunti-
nėti vietos nusikaltėliams kalėdinius 
atvirukus. Juose pavaizduotas kulkos-
vaidį rankoje laikantis Kalėdų Sene-
lis, dėvintis šarvuotą liemenę, o šalia 
ryškus užrašas: „Kokiame sąraše būsi 
kitais metais?“, primenantis įstatymų 
pažeidėjams, jog, pasak kalėdinės le-
gendos, Kalėdų Senelis dovanas neša 
tik tiems, kurių vardai įtraukti į paklus-
nių vaikų sąrašą. Siuntinėdama tokius 
atvirukus policija viliasi, kad nusikal-
tėliai 2013 m. savo šeimų ir pačių sa-
vęs vardan apsigalvos ir pakeis gyve-
nimo būdą. Taip pat nurodomas pasi-
tikėjimo telefonas tiems, kas vis dėl-
to nusprendė nutraukti nusikalsta-
mą gyvenimo būdą. Policijos atsto-
vai supranta, kad kai kam toks žings-
nis gali pasirodyti pernelyg naivus, 
tačiau taip nėra, nes tokie atvirukai 
rodo teisėsaugos institucijų ryžtą ir 
norą padėti nusikaltėliams išsukti iš 
blogio kelio. 

Negalios temą pristatančių 
dokumentinių filmų programo-
je šiemet parodyti 4 filmai. Jie su-
pažindino žiūrovus su paslap-
tingais Tureto ir Aspergerio sin-
dromais, nagrinėjo prieštarin-
gas žmonių reakcijas į artimų-
jų negalias bei atkreipė dėme-
sį į neįgalių moterų padėtį vi-
suomenėje. 

„Lietaus žmogus vyksta į 
viktoriną“ – tai 3 tarptautinius 
apdovanojimus pelnęs filmas, 
pasakojantis apie juodo ir balto 
pasaulyje gyvenantį, tačiau spal-
votus sapnus regintį ir fenome-
nalia atmintimi pasižymintį vai-
kiną. Žiūrovus sudomina ir su-
jaudina šio beveik aklo atsisky-
rėlio, turinčio Aspergerio sindro-
mą, nepaprastas gebėjimas atsi-
minti populiariausių dainų są-
rašus ir tai pademonstruoti tie-
sioginėje televizijos viktorino-
je. Vaikinas išsiveržia iš rutinos 
gniaužtų, pelno žmonių pripa-
žinimą, jo gyvenimas įgauna 
džiaugsmo ir naujų spalvų. 

„Skraidanti Ana“ – tai įtai-
gus pasakojimas apie vienuolik- 
metę Aną. Dviračiu važinėjanti, 
per tvoras laipiojanti ar ant ba-
tuto šokinėjanti mergaitė atrodo 
kaip normalus ir linksmas vai-
kas. Bet ne viskas yra taip, kaip 
atrodo. Ana kenčia nuo Tureto 
sindromo, o tai reiškia, kad kar-
tais ji turi vaikščioti ratais, visa-
da sukdama į dešinę, arba lai-
žyti viską, kas tik pasitaiko. Tai 
gali būti pomidoras parduotu-
vėje, kasos aparatas arba bute-

„Negalia ne kliūtis“ – vaizdas 
iškalbingesnis už žodį

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) jau trečius me-
tus pristatė trumpų filmų programą „Negalia ne kliūtis“, 
skirtą negalios temai kine. Joje – 4 tarptautiniuose festi-
valiuose pripažinimą pelnę filmai ir 3 jaunųjų kino kūrė-
jų darbai. Neblėstantis trumpų filmų programos aktualu-
mas, jaunųjų žiūrovų dėmesys ir pateisinti organizatorių 
lūkesčiai skatina tęsti edukacinę iniciatyvą.

lis. Nieko apie mergaitės nega-
lią nežinančius žmones stebina 
toks jos elgesys. Mokytojo pade-
dama ji ryžtasi apie savo nega-
lią papasakoti savo klasės drau-
gams ir... mums visiems. Šis fil-
mas tarptautiniuose festivaliuo-
se pelnė 17 apdovanojimų. 

„Mama“ – tai asmeninė do-
kumentinė juosta, kurioje studi-
juojamas prieštaringas filmo kū-
rėjo santykis su savo motinos fi-
zinėmis negaliomis ir vaizduoja-
mos jo pastangos susitaikyti su 
jos kančia ir trūkumais. Filmas 
„Mama“ pelnė 7 apdovanojimus 
tarptautiniuose festivaliuose.

Dar vienas programoje pri-
statytas filmas – „Netylinčios, iš-
didžios ir aistringos“ – pasako-
ja apie 54 aktyvias neįgaliąsias 
iš 43 šalių. Jų gyvenimas ir vei-
kla iš esmės keičia požiūrį į neį-
galių moterų galimybes ir padė-
tį visuomenėje.

Atrenkant filmus programai 
„Negalia ne kliūtis“ talkina pro-
fesionalūs režisieriai. Ypač daug 
padeda režisierius Artūras Jev-
dokimovas. Tarptautiniuose fes-
tivaliuose pristatyti ir pripaži-
nimą pelnę filmai subtitruojami 
(įgarsinimas lietuvių kalba parei-
kalautų daug lėšų) ir pristatomi 
žiūrovams. LŽNS atstovo Jaros-
lavo Vincevič nuomone, ekrane 
pamatyta vienos ar kitos negalios 
istorija leidžia ją daug geriau su-
vokti, priimti. Galima ilgai pasa-
koti, kaip jaučiasi neįgalus žmo-
gus, ir iki galo nesuprasti jo mąs-
tymo, veiksmų, negalios padik-

tuoto elgesio. Tačiau visa tai pa-
mačius savo akimis, pažinimas 
vyksta nepalyginti sparčiau. 

Su trumpų filmų programa 
„Negalia ne kliūtis“ susipaži-
no Kauno, Klaipėdos, Panevė-
žio, Šiaulių ir Vilniaus jaunimas. 
Kino centruose „Forum Cine-
mas“ parodyta 11 specialių ne-
mokamų seansų. Šiai programai 
skirta edukacinė misija. Į kino sa-
les kviečiami moksleiviai, jauni-
mas. J.Vincevič teigimu, kol kas 
ši programa negali būti demons-
truojama kaip komercinė, nes vis 
dar trūksta visuomenės dėmesio 
negalios problemoms. Tiesa, tam 
tikro proveržio jau esama. Prieš 
kelerius metus didžiulio žiūrovų 
susidomėjimo sulaukė meninis 
filmas „Skafandras ir drugelis“, 
pasakojęs apie po tragiško eismo 
įvykio visiškai paralyžiuotą žmo-
gų, kuris galėjo judinti tik kairiąją 
akį. Kūno skafandre įkalintas, ta-
čiau lakios vaizduotės ir guvaus 
proto nepraradęs žmogus, mirk-
sėdamas vienintele akimi (vienas 
mirksnis – „taip“, du mirksniai – 
„ne“), sugebėjo parašyti savo gy-
venimo knygą.

Jau antrą kartą filmų progra-
mą „Negalia ne kliūtis“ papildė 
LŽNS organizuotos jaunųjų kino 
kūrėjų stovyklos, kurioje Mu-
zikos ir teatro akademijos stu-
dentai, būsimieji kino režisieriai, 
operatoriai drauge su neįgaliai-
siais kūrė filmus, darbai. Jie kar-
tu brandino būsimų filmų idė-
jas, režisavo, filmavo, montavo. 
Bendraudami jaunieji kino kūrė-
jai labiau vieni kitus pažino: stu-
dentai geriau suvokė neįgaliųjų 
pasaulį, jų galimybes, o neįgalie-
ji sužinojo ir išmoko šios įdomios 
profesijos subtilybių. Žiūrovams 
pristatyti filmai – labai tikroviš-
ki, turintys savo siužetą, istoriją. 

Skirmantė SKARULYTĖ
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Egidijaus Skipario nuotr. 

Žiema žiema. Gruodyje 
su nekantrumu laukia-

me gražiausios metų šventės – 
Šv. Kalėdų. Žvelgdama pro metų 
šydą pasuku laiko rodykles at-
gal, į vaikystę, prisimenu...

Gruodžio 24-oji. Visą nak-
tį pūga šoko baltą šokį, šiaurys 
siautė ir užvertė sniego patalais 
kelius, stogus, tarputvorius, o iš 
dangaus krito ir krito žiemos ži-
buoklės. Tačiau popiet iš aukš-
tybių nusileidžia angelas, sutri-
mituoja ir pūga nurimsta. Dai-
lininkas Šaltis margina trobų 
langus nuostabiausiomis lelijo-
mis, rožėmis, diemedėliais, ne-
ria ledo akims ažūrines blakstie-
nas, tekšteli raudonų dažų ant 
lauk kyštelėjusios vaikiškos no-
sies. Vakarėja. Išsigiedrinęs dan-
gus pažadina mėnulį, sužiba mi-
lijonai skaisčių žvaigždelių, tarsi 
stebuklingas sietynas apšviečia 
žemę. Ramybė apgaubia žemę 
ir jos vaikus.

Mano vaikystės eglutė
Šventą naktį, tylią naktį
Žvaigždės tyliai seka,
Kaip kadais Judėjos žemėj
Gimė Atpirkėjas.

Klausos medžiai, rimsta vėjas,
Gyvulėliai šnekas.
Sidabru dabina snaigės
Piemenėliams taką.
Kambaryje viskas alsuoja di-

džio susikaupimo, vilties, lauki-
mo dvasia. Baltom lovatiesėm 
užklotos lovos, balta staltiese 
dengtas stalas, ant langų kuklios 
baltos užuolaidėlės, šalčio pirš-
teliais dekoruotas langas įsilieja 
į mūsų laukimą, baltą laukimą. 
Balta spalva simbolizuoja tyru-
mą, nekaltumą, stebuklo išsipil-
dymą. Mes – tai močiutė, mama, 
mano dvi paauglės sesutės ir aš. 
Laukiame tėvelio, išėjusio par-
nešti kalėdinės eglutės. Kampe, 
valandas mušantis laikrodis, sal-
džiai miega, aš nežinau, kaip jį 
pažadinti. Tada, baigiantis kan-
trybės atsargoms, lauke sugirgž-

da sniegas, prieduryje pasigirsta 
kojų trepsėjimas ir trobon įvirs-
ta apšarmojęs tėvelis. Jo rankose 
daili eglutė. Ji tiesia rankas ir ža-
liom akutėm nedrąsiai žvelgia į 
mus. Kambaryje pasklinda malo-
nus eglynėlio kvapas. Ak, mažoji 
žaliaskare, įkurdinam tave kam-
pelyje ir dabinam lyg nuotaką: 
žaisliukais, žvakelėm, vatos ka-
muoliukais, šiaudiniais paukšte-
liais. Tu, mano princesė, atitrauki 
dėmesį nuo liūdnų tėvų veidų, į 
valgius byrančių močiutės aša-
rų, tuščių, skaudžiai švarių lėkš-
telių virtinės. Tavo žvakelės su-
šildo mažą vaikišką širdį ir pri-
pildo ją šviesos bei gėrio. Tu pa-
dedi sulaukti stebuklingo ryto. 
Šv. Kalėdų ryto.

Eikime ir mes, vaikeliai,
Pasidžiaugt stebuklu.
Bažnytėlėj mūsų laukia
Kūdikėlis Jėzus.    

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Vis dar vaidenasi pro neramų miegą
Kraujažolių žvaigždynai pakely.
Kur baltos avys pro ganyklą bėga,
Kaip mūsų metai – vis tolyn, tolyn…

J.Strielkūnas

Pro tamsias dienas, ilgas nak-
tis bėga paskutinės senųjų metų 
dienos. Artėja Kristaus gimi-
mo šventė – Šv. Kalėdos, užde-
gančios mūsų sielas meilės švie-
sa. Būk geras, Dangau, nusileisk 
iki žemės žmogaus. Išklausyk jo 
maldų, jo laukimo, vilčių neat-
mesk, padėk, jei gali.

Gerasis angele Dangaus, pa-
stovėk prie sergančio žmogaus. 
Leisk jam pajusti tave sielos ir 
kūno skausme. Būk nusiramini-
mas ir paguoda, kai lemtis tiek 
mažai duoda. Prašau, pasimelsk 
ir už mane, ir už tuos, kas šalia. 
Kas padeda gyvenimą gyventi, į 
ką gali varge, skausme atsirem-
ti. Padėk, kas iš ligos patalo sun-
kaus keliasi gyventi. Nesupyk, 

Ne sau sparnų prašau, visiems 
tikėjimo gražaus – skraidyti

kad tiek daug prašau, bet aš ne 
sau sparnų prašau, o visiems ti-
kėjimo gražaus – skraidyti. 

Jau žemė sniegu užsiklojo. 
Mintys kaip avelės išsilakstė, iš-
sigandę baltumos. Nuo tylumos 
ir vienumos apkurtę sienos ne-
nori jų išleisti Kalėdų saulės ir 
žodžių parsinešti – skambančių, 
linksmų. Bet mintys ras kelią pas 
tave, bičiuli, ir tavo negalią įkal-
bėję, išleis mus paskraidyti pas-
kui vėją ir pasveikinti visus mūsų 
mylimus draugus su Kalėdom, 
su Metais Naujais. Įtikinę juos, 
kad skausmas praeis, keliauti ir 
džiaugtis galėsit Metais Naujais.

Kaip gyvenimą prakalbint? 
Gal žodžiais, jei darbų dirbt ne-
gali? Mąsčiau, mąsčiau ir ra-
šiau, rašiau. Išbarsčiau žodžius, 
išbarsčiau, nei surinkt juos, nei 
sueiliuot. Žodžiais nuo skaus-
mo, vienatvės pabėgt mėginau. Iš 
tylos rato išsiveržti bandžiau. Ir 

manu, kad padėjo. Bičiuli, gal ir 
tu paskaitęs sakysi: „O vis dėlto 
eina ir be kojų per žemę žmogus, 
žodžiais ją praeit pažadėjęs.“

O laikas bėga lyg patrakęs. 
Praeis visos šventės. Ateis pa-
prasta, rami diena. Aš pasaky-
siu jai: kaip gera, kad tu esi to-
kia – be šventinių saliutų, be su-
maišties. Glaudi žmogų prie pa-
prastos, kasdieninės savo širdies.

Takažolių snieguotas takas 
į tolį kviečia. Liepsnoja saulė į 
sniegą grimzdama. Viltis gyvy-
bės vandenį nešioja. Po lašelį į 
mūsų gyvenimo taurę įpildama. 
Prašau, Dangau, te neišsenka jo 
versmė šventa.

Būkite, bičiuliai, stiprūs. Gero 
vėjo skrydžiui ten, kur pievos ža-
lios, laimės gėlės žydi. Te visą gy-
venimą jus lydi meilė ir gerumas. 
Su Naujais ateinančiais Metais!

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Baltos Kalėdos
Dar tamsiais vakarais
Eglės aikštėse rėdos
Ir žvaigždėtais kerais
Kviečia grįžti Kalėdas.

Skamba varpas. Girdi?
Kaip toli aidas plaukia.
Gal tai tavo širdis
Vis dar laukia – nelaukia?

Baltas paukštis žiemos
Tuoj uždengs mūsų pėdas.
Iš dangaus aukštumos
Tyliai leidžias Kalėdos!

Mėnuo kelią nušvies,
Kad išėję sugrįžtų.
Žvaigždės rodys ir kvies,
Kad karaliai neklystų.

Trupinėlis vilties – 
Ir ištirps mūsų bėdos
Tarsi žvakė nakties.
Iš būties – nebūties
Eina baltos Kalėdos!

* * *
Keista gėlė lange
Pražydo gruody
Lyg ciklameno žiedas,
Lyg sparnai.
Kai dienos trumpos,
Naktys ilgos, juodos,
Ir kur padėt vienatvę
Nežinai.

Tave paliko čia
Kažkas sparnuotas,
Kad šviestum
Ir malonintum akis?
O gal tu – raktas,
Laimei užkoduotas?
Ir kas gi mums
Teisybę pasakys...

Tai šviesk, žydėk,
Baltoji sparno plunksna,
Suteik mums viltį:
Visko bus, dar bus!
Į grindinį sušalusį
Lyg žingsniai dunksi
Ir tyliai veria
Girgždančius vartus...

Danutė BATISIENĖ
Šakiai

* * *
Ant ilgo
Ir laimingo
Gyvenimo pranašu –
Šiųmečių šiaudų liekanom –
Dengto
Žemės stalo
Dangus užklojo
Baltą staltiesę.
Nėriniuotą.

Paukščio aky
Žibančiom
Kadagio uogom
Iškaišytas
Vakaras
Laukia Kalėdų.

*  * * 
Klimpsta diena 
Į metų pelkę. 
Virš kamino – 
Aptingęs dūmo vingis. 
Išsišalvėjusiais 
Pakvimpa 
Skalbiniais... 

Per visą gruodį 
Nuojauta 
Stebuklo 
Smelkia. 

Rita MOCKELIŪNIENĖ
Naudžiai, Šakių r.

Danutė TUMONYTĖ-MAŽEIKIENĖ
Rokiškis

Tai paskutinis šių metų numeris. Kitas savaitraščio 
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Kaip mus 
Kalėdos suras?
Vėjai užpustė kelius,
Kaip mus Kalėdos suras?
Kuo, lyg mažus vaikelius,
Pradžiuginti susipras?

Švenčių pyragais šiltais?
Eglės žalia šakele?
Sniego pusnynais baltais?
Prisiminimų dalia?

Vyno taurė sklidina –
Ašarą jau nurijau...
Argi gerumo gana?
Abejingumo bijau.

Kas bepasieks, besupras
Mūsų minčių tarpeklius?
Kaip mus Kalėdos suras?
Vėjai užpustė kelius...

Artėja baltos Kalėdos.
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