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Jurgita Masiulionytė ruošiasi pietauti danguje. Egidijaus Skipario nuotr. (nukelta į 3 psl.)

Rateliai 
netrukdo 
papietauti 
danguje

Šiemet antrą kartą į Vil-
nių atvykusiame resto-
rane „Dinner in the sky“ 
(Pietūs danguje) pirmą 
jo darbo dieną pietavo ir 
neįgaliųjų asociacijų at-
stovai. Tai – Vilniaus sa-
vivaldybės mero Artūro 
Zuoko dovana neįgalie-
siems, jaunimui, vaikų 
namų auklėtiniams. 

Ar daug vaikui reikia, 
kad jis pasijustų laimin-
gas? Kartais tam užtenka 
šiek tiek šypsenos ir gerų 
emocijų. Prie to priside-
da ir Lietuvos neįgaliųjų 
draugija, kasmet, Tarp-
tautinės vaikų gynimo 
dienos proga, pakviesda-
ma savo mažuosius na-
rius į šventę „Vienos že-
mės vaikai“. 

Šventėje – vaikų šypsenos  
ir geros emocijos 

Kartu su kitais į 50 m aukš-
tį pakilo ir rateliais judanti Jur-
gita Masiulionytė. Jauna mote-
ris sako, kad tai buvo nepakar-
tojama patirtis, turint omeny ir 
tai, kad restorane buvo patiek-
ti prabangaus prancūzų resto-
rano šefo pagaminti patiekalai: 
jūrų velnias, karvelio šlaunelės 
ir pan. Pasak Jurgitos, iš pradžių 
buvo neramu, ar bus patogu sė-
dėti, ar bus suteikta tinkama pa-
galba, tačiau viskas buvo labai 
gerai suorganizuota – restorano 
darbuotojai padėjo persėsti iš ra-
telių į specialią restorano kėdę, 
buvo tam pasiruošę.

J.Masiulionytė sako, kad pie-
tauti 50 m aukštyje buvo pa-
kviesti aukščio nebijantys žmo-
nės. Šios problemos nepatirian-
ti Jurgita ir šiaip stengiasi išnau-
doti įvairias gyvenimo siūlomas 
galimybes. Viena iš labiausiai 
įsiminusių patirčių – atrakcionų 
parkas Ispanijoje. Pasak Jurgi-

tos, jame apie 40 proc. atrakcionų 
pritaikyta judėjimo sutrikimų tu-
rintiesiems – pats rateliais judan-
tysis gali privažiuoti, į juos per-
sėsti. O ryškesnės negalios žmo-
nėms atrakcionų parkas siūlo ly-
dintį asmenį. Skaičiuojama, kad 
10 proc. šios pramogų vietos lan-
kytojų turi negalią ar kitokių su-
trikimų, jie sumoka už atrakcio-
nus apie 10 tūkst. Lt per metus. 
Taigi neįgalieji čia yra vertinami 
kaip potencialūs klientai ir atsi-
žvelgiama į jų poreikius. Deja, 
Jurgitos teigimu, pas mus dar 
iki tokio požiūrio toli – tarkim, 
neseniai Druskininkuose pasta-
tyta sniego arena nėra pritaiky-
ta žmonėms rateliuose. 

Jurgita ragina neįgaliuosius 
stengtis išbandyti visas gyveni-
mo siūlomas galimybes – net ir 
sėdint rateliuose yra įmanoma 
ekstremaliai pramogauti, jei tik 
to norima. Pati J.Masiulionytė 
sako išbandžiusi ir vandens, ir 
žiemos pramogas, dalyvavo au-
tomobilių ralyje ir pan. „Gyveni-
mas – vienas“, – sako Jurgita, – 
kitą dieną ta pati galimybė gali 
nebepasikartoti.“ 

Aurelija VILUCKYTĖ

Šventėje – daug judesio ir 
linksmybių 

Šiemet vaikams skirtas rengi-
nys vyko Anykščiuose. Pirmiau-
sia mažieji draugijos nariai apsi-
lankė Siauruko muziejuje. Jie ap-
žiūrėjo riedmenų kolekciją, palai-
piojo po traukinius, fotografavo-
si su geležinkelininkų kepurėmis, 
užėjo į buvusį geležinkelio dar-
buotojų namą. Daugeliui kalbin-
tų vaikų didžiausią įspūdį paliko 

pasivažinėjimas po muziejaus te-
ritoriją rankine drezina. Stipriausi 
berniukai galėjo patys ją vairuo-
ti. Aplakstę muziejų, išklausę įdo-
mių pasakojimų apie traukinius, 
vaikai buvo pakviesti pasivažinė-
ti siauruoju geležinkeliu. Kelionė 

iki Rubikių ežero truko apie va-
landą. Vaikai mėgavosi įdomiu 
nuotykiu – pro atvirus trauki-
nio vagonus stebėjo vaizdingas 
Anykščių apylinkes. 

Gilesnis žvilgsnis į 
gyvenimiškas problemas

Į trečiąjį teatro trupių festiva-
lį iš įvairių šalies vietų susirin-
ko gerokai sustiprėję kolektyvai. 
Festivalio meno vadovė, Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos pro-
jektų koordinatorė Snieguolė Dik-
čiūtė džiaugiasi, kad šiemet festi-
valyje panoro dalyvauti daugiau 
kaip 20 teatro trupių. Iš atsiųstų 
vaizdo įrašų atrinkti 8 stipriau-
si kolektyvai: Vilniaus neįgaliųjų 
dienos centro, Pasvalio rajono La-
vėnų socialinės globos namų, Vil-
niaus miesto dienos centro „Švie-
sa“, Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Plungės viltis“, 
Kupiškio krašto žmonių su nega-

„Begasas“ ragina nepaisyti kliūčių 
ir skristi paskui svajonę

Tradiciniu tampantis Lie-
tuvos žmonių su negalia 
sąjungos rengiamas neį-
galiųjų teatro trupių festi-
valis „Begasas“ į sostinėje 
įsikūrusią Menų spaustu-
vę jau trečią kartą sukvie-
tė teatro menui neabejin-
gus kūrėjus. Į socialines 
temas naujai pažvelgti ra-
ginantis festivalis – tai pui-
ki proga atsiskleisti neįga-
liųjų talentams, prisistatyti 
visuomenei, pademons-
truoti savo gebėjimus da-
lyvauti profesionalioje 
meninėje veikloje. 

lia sąjungos, Molėtų krašto žmo-
nių su negalia sąjungos bei Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos Molėtų filialo, Kauno krašto 
neįgaliųjų sąjungos ir Kauno ne-
įgaliojo jaunimo užimtumo cen-
tro atstovai.

Iš satyros ir humoro konkur-
so „Pasijuokime kartu“ išaugu-
siame ir iš jo rūbo išsivadavusia-
me festivalyje šįkart nebuvo nė 
vieno buvusio renginio stilisti-
kai būdingo pasirodymo. Pasak 
S.Dikčiūtės, teatro trupės išmoko 
giliau pažvelgti į gyvenimiškas 
problemas, įtaigiau jas pateikti. 
O kaip trupėms pavyko atskleis-
ti pagrindinę idėją, įtraukti neį-
galiuosius, vertino kompetentin-
ga žiuri: komisijos pirmininkas – 

„Sidabrinių gervių“ apdovanoji-
mą pelnęs režisierius Jokūbas Vi-
lius Tūras, komisijos nariai – tea-
tro apžvalgininkas Ridas Viskaus-
kas ir Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Socialinės aprėp-
ties departamento direktorė Vio-
leta Toleikienė. 

Formalius sveikinimus 
pakeitė nuoširdūs jausmai 

III „Begaso“ festivalis prasi-
dėjo kiek neįprastai. Jo organiza-
toriai, šiltai sutikę festivalio sve-
čius – socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrę Algimantą Pabedins-
kienę, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorės pavaduo-
toją Jolantą Šliužienę bei kitus,  

Dienos centro „Šviesa“ spektaklis sužavėjo festivalio žiūrovus.
Egidijaus Skipario nuotr. 

Šventės dalyviai klausė nuotaikingų pirato Vaido nurodymų.

(nukelta į 5 psl.)

Aurelijos Babinskienės nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Durys į širdį
Neseniai teko amžinybėn išlydėti buvusią Raudo-

nojo Kryžiaus socialinės paramos skyriaus vadovę Al-
doną Š. Tai buvo nepaprastas žmogus, kuris, rodos, 
visą gyvenimą tik ir sielojosi dėl kitų gerovės. Neįga-
lųjį, gilios senatvės sulaukusį, benamį mokėjo ne tik 
paguosti, bet ir pasirūpinti jų materialumu. Dažnai net 
iš savo kuklaus uždarbio. Niekas nesuskaičiuos mies-
tuose ir miesteliuose aplankytų ir užjaustų vargdienių, 
valandų, praleistų vienišių būstuose.

Iš kur toks didžiadvasiškumas, pasišventimas mal-
dyti? Tikriausiai iš mažumės, iš šeimos, supratingų 
kaimo žmonių, kuriems pokario metais derėjo glau-
dytis vieniems prie kitų. Gal ir Dievo skirta dovana 
gerumą teikti. Kaip ir tam trečiokui Juliui iš Šiaulių 
Ragainės progimnazijos. 9-metis tarsi tikras vyras pa-
dėjo policijai sulaikyti gatvėje moterį talžiusį chuliga-
ną. Kartą, radęs mobilųjį telefoną ir piniginę su doku-
mentais, grąžino šeimininkui. „Aš stengiuosi visiems 
padėti“, – sakė berniukas, priimdamas iš policijos ko-
misaro Angelo skulptūrėlę ir policijos simbolį – pliu-
šinį šuniuką Amsį.

Altruistų, žmonių, kurie nesavanaudiškai tiesia 
pagalbos ranką artimui, pasiryžę dėl jų aukoti asme-
ninius interesus, yra daugybė. Deja, visuomenė pa-
stebi, kad tolydžio plinta ir šio dorovinio kriterijaus 
priešybė – egoizmas. 

Perdėto dėmesio sau apraiškų pilna visur. Auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje (užims neįgaliųjų vie-
tą ar savo automobilį pastatys taip, kad tik jis vienas 
galėtų išlipti ir įlipti), viešajame transporte (alkūnė-
mis skinasi kelią, kad užimtų sėdimąją vietą), turtuo-
lio patarimai nevirkauti dėl didelių komunalinių mo-
kesčių, o kraustytis į pašiūrę, kitaip sakant, atsisaky-
ti savo namų ir pan.

Nuo upelių ir upeliūkščių išsilieja didesnės upės. 
Panašiai ir su egoizmu. Nuo gatvėje numesto popie-
rėlio netrukus priprantama šiukšlinti vandens telkinių 
pakrantes, pakeles ir miškus. Neseniai vykusios švari-
nimo akcijos „Darom“ talkininkai sakė, jog galvoje ne-
telpa, kodėl atliekos pilamos ne į konteinerius, bet slap-
čia į aikštelę gamtoje. Pilamos šimtais tonų, kaip nie-
kada anksčiau. Nenaudėlio filosofija aiški – kam jam 
čia vargintis, vis tiek kas nors iškuops šilus ir pievas.

Kai kurie psichologai įsitikinę, kad egoizmas, pa-
šnekovo nuomonės ar kito individo poreikių ignora-
vimas atsiranda ir tampa vyraujančia asmenybės rai-
da dėl blogo auklėjimo. Jeigu tėvai savo atžalų neska-
tina turėti savo požiūrį į kokį nors objektą ar reiškinį, 
bet nuolat jį liaupsina, diegia jam, kad jis visa ko cen-
tras, nėra ko norėti, kad bręsdamas ir subrendęs savo 
interesų bei įsitikinimų nepradės laikyti svarbiausiais. 
Netoli ir visiškas abejingumas kito žmogaus dvasiniam 
pasauliui, susvetimėjimas, galop skurdi moralinė ir fi-
zinė vienatvė arba, kaip sakė prancūzų rašytojas, filo-
sofas Volteras, kitiems netinkamas, tinkamas tik sau 
pačiam. Bet tokia būtis – asmenybės nelaimė, ir tas, ku-
ris nesistengia jos slopinti, o tik pridengia, niekada ne-
bus vertas pagarbos, juolab visuomenės pasitikėjimo.

Pranašiškai žvelgdamos į tolimą ateitį senovės 
indų vedos (žinojimo šventi tekstai) vadino mūsų laik-
metį geležinės epochos pabaiga, kai visuotinė agresija 
užleis vietą harmonijai. Tačiau tos epochos galo, kaip 
ir pranašautos pasaulio pabaigos, kai blogis bus nuga-
lėtas ir visur įsigalės gėris, nematyti. Agresija, t.y. už-
puolimas mūsų sielos geriausių pradų niokojimas ne-
nyksta, altruizmas kol kas pralaimi egoizmui. 

Yra sakoma, kad duryse į žmogaus širdį ranke-
nos iš lauko nėra; jos atidaromos tik iš vidaus. Išori-
nės rankenos neįdėsime nei baudomis, nei tobuliau-
siais įstatymais. Atverti širdį tegali darna tarp įvairių 
gyvenimo sferų, ugdant save ir vaikus naujais pojū-
čiais, nuoširdesniu bendravimu. 

Bet kopti į tobulėjimo kalną niekada nėra lengva.

 Aldona Veikalienė 
pasidalino Gruzdžių neįga-
liųjų kelionės po Kelmės kraš-
tą įspūdžiais. 

13 Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos Gruz-
džių padalinio narių ke-
liavo po žinomiausias Kel-
mės rajono vietoves. Pir-
miausia jie aplankė Palen-

Šiaulių r.: Keliavo po Kelmės kraštą
drių Šv. Benedikto vienuo-
lyną. Mus priėmęs vienuo-
lis supažindino su vienuo-
lyno istorija, paroda. Iš-
klausėme šv. Mišias, ku-
rias laikė vienuoliai. 

Po to vykome į Kelmę. 
Kelmės dvaro centriniuo-
se rūmuose įsikūręs Kel-
mės krašto muziejus. Čia 

veikia įvairios ekspozici-
jos – liaudies meno ir bui-
ties, rajono istorijos, kuri 
susijusi su Kelmės dvaro ir 
Gruževskių šeimos istori-
ja ir kt. Apžiūrėjome dva-
ro vartus, svirną. 

Toliau važiavom į Ty-
tuvėnus. Užsukome į baž-
nyčią, vienuolyną, kur 

po visą Lietuvą sukrėtu-
sio gaisro vyksta remonto 
darbai. Aplankėme ir Šilu-
vos koplytėlę. 

Už suorganizuotą įdo-
mią pažintinę kelionę esa-
me dėkingi Gruzdžių pa-
dalinio pirmininkei V.Bag-
danavičienei ir pavaduo-
tojai A.Vaičiulienei. 

48 Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijos na-
riai vyko į ekskursiją po 
Žemaitiją. Išlydėti neįga-
liųjų atvyko rajono savi-
valdybės meras Povilas 
Žagunis ir jo pavaduoto-
jas Antanas Pocius. 

Pirmiausia ekskursijos 
kelias vedė į Kelmės rajo-
ną, į Palendrių Šv. Bene-
dikto vienuolyną. Vienuo-
liai ekskursijos dalyvius 
sutiko itin draugiškai, šil-
tai. Čia gyvenantis vie-
nuolis iš Prancūzijos au-
kojo šv. Mišias už neįga-
liuosius. Po mišių jis supa-
žindino su gyvenimu vie-
nuolyne, kuriame tarnys-
tę vykdo 14 vienuolių. Da-
lis ekskursijos dalyvių čia 
įsigijo religinės literatū-
ros, vienuolių rankomis 
sukurtų dirbinių, išaugin-
tos produkcijos. 

Čia galima įsigyti ir 
žolininkės Jadvygos Bal-

Panevėžio r.:

vočiūtės išaugintų vais-
tažolių. 

Po to ekskursija pasu-
ko į Raseinių rajoną. Neį-
galieji pabuvojo vaizdin-
game gamtos kampelyje 
Jūkainiuose. Čia visiems 
patiko 600 m pažintinis 
takas, kuris yra pritaiky-
tas judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms. 

Čia pat, medžių paūks-
mėje, vykdant ilgalaikį Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos projektą „Kaip 
valdyti liga ir negalią“, 
ekskursijos dalyviams 
buvo surengtas semina-
ras sveikatingumo klau-
simais. Draugijos pirmi-
ninkė Aurelija Petronienė 
supažindino su naujuoju 
kompensuojamųjų vais-
tų kainynu, endoproteza-
vimo tvarka, aptarė kitus 

klausimus, atkreipė dė-
mesį į neįgaliųjų proble-
mas. Pirmininkė pažadė-
jo, kad šiame seminare iš-
kelti sveikatingumo klau-
simai, neįgaliųjų pateik-
ti pasiūlymai metų pabai-
goje bus aptarti rajoninia-
me neįgaliųjų seminare. 

Ekskursijos dalyviams 
didelį įspūdį paliko poe-
to, tautosakininko Simo-
no Stanevičiaus sodyba-
muziejus. Neįgaliuosius iš 
Panevėžio čia šiltai pasiti-
ko jo darbuotojas Klemen-
sas Krolys, kuris papasa-
kojo apie poeto gyvenimą, 
kūrybinę veiklą, apie at-
kurtą sodybą: namą, klėtį, 
ūkinius pastatus, apie mu-
ziejaus kultūrinę ir švietė-
jišką veiklą. 

„Šiais metais ši eks-
kursija – jau antroji: ba-

Iš ekskursijos – su puikia nuotaika
landį 50 neįgaliųjų lankė-
si Druskininkuose, – sakė 
neįgaliųjų draugijos tary-
bos narė Regina Debeikie-
nė. – Šiais metais numa-
tytos išvykos į Palangą, 
Pasvalį, Šiluvos atlaidus. 
Mūsų draugijos neįgalieji 
Šiluvoje lankosi kiekvie-
nais metais. Pasak neįga-
liųjų, čia jie įgauna kūno 
ir dvasios stiprybės, svei-
katos, ramybės.“

Birželį 45 neįgalieji 5 
dienas ilsėsis Šventosios 
reabilitacijos ir mokymo 
centre. 5 dienas čia poil-
siaus ir 12 neįgalių vai-
kų vykdant projektą „Ir 
aš noriu augti sveikas“, 
kuriam įgyvendinti rajo-
no savivaldybės Sveika-
tos rėmimo fondas skyrė 
2000 litų. 

Antanas ORInTAs 

 „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Danutė Lekniuvie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš įdo-
mios ir turiningos skuodiškių 
kelionės į Latviją. 

Gegužės pabaigoje, 
Lietuvoje obelims, vyš-
nioms išsinėrus iš bitėmis 
dūzgiančių žiedų apdaro, 
48 Skuodo rajono neįga-
liųjų draugijos išvykų ais-
truoliai, suburti draugijos 
buhalterės Zitos Bučienės, 
išvyko kelionėn į Latviją, 
kurią šiomis dienomis ga-
lima vadinti alyvų žiedų ir 
jų kvapų kraštu. 

Kirtus sieną ir pasukus 
link Saldus, keleivių akis 
jau džiugino pakelėse ei-
lutėmis išsirikiavę įvai-
riaspalviai alyvų krūme-
liai. Ir pro autobuso lan-
gus prabėgančiuose miš-
kuose jų pilna!

Pamažu už nugarų liko 
Latvijos upeliai, upokšniai, 
lygumos, kilometrai ir štai 
pagaliau – daugiakvapis, 
daugiarūšis, daugiaspalvis 
alyvų parkas. Pasipylė aik-
čiojimai, džiaugsmo šūks-
niai, pozavimai, fotogra-
favimaisi, uostymas, pasi-
vaikščiojimai po didžiulę 
parko teritoriją.

O šitą parką, kaip suži-
nojome nedidučiame mu-
ziejuje, prieš daug metų 
įkūręs Peteris Upitis (1896–
1976), be galo darbštus, 
puoselėjęs savo parką ir 

Skuodas: Alyvų kvapo ir miško akmenukų 
magijos pavilioti

gėles, nesisvaidęs jo prie-
žiūros paslaptimis, griež-
tas žmogus. Ekskursijos 
dalyviai stebėjosi jo darbš-
tumu, gabumais – baigęs 
tik Priekulės vidurinę mo-
kyklą Latvijoje, mokėjęs 
bendrauti bent keliomis 
kalbomis. Stebėjosi ir pa-
veikslais, puošiančiais mu-
ziejaus sienas – juose aly-
vos, jų puokštės, kekelės, 
kitų gėlių žiedai, o tarp 
jų – parko įkūrėjo portre-
tas su fotoaparatu ant pe-
ties. Ekskursantai juokavo: 
vaizdą atminčiai galima 
nusifotografuoti, bet kaip 
išsaugoti nuostabų kvapą, 
gaubiantį parką ir apylin-
kes – nei į buteliuką įsipilsi, 
nei į nosinaitę suvyniosi...

Vedini tokių ir pana-
šių pamąstymų, keliauto-

jai sėdo į autobusą ir smal-
sumo viliojami išvažiavo į 
Puokainių mišką, apie ku-
rio mistiškumą, jame esan-
čių akmenų paslaptingu-
mą, stiprias energetines 
sroves teko skaityti, girdė-
ti, tačiau pabūti šalia jų – 
ne kiekvienam. Keliauto-
jai aplankė akmenis, ku-
riems suteikti saviti pava-
dinimai, lietė juos, patikė-
jo jiems savo norus ir sva-
jones, ragavo šaltinio van-
dens...

Daugybė pasakojimų, 
padavimų gaubia magiš-
kuosius ir sveikatingumo 
akmenis, mišką. Anot gi-
dės, čia būta ir rimtų norų 
išsipildymo, ir juokingų si-
tuacijų: sustoję laikrodžiai, 
išsiderinę fotoaparatai.

Dvi valandos pasi-

vaikščiojimo po ypatingai 
gražų mišką praėjo įdo-
miai, turiningai, greitai. 
Miškui ir jo paslaptingie-
siems akmenims padova-
nota lietuviška daina mai-
nais už patirtus įspūdžius, 
gaivinantį šaltinio vande-
nį, nuoširdus ir rūpestin-
gas bendravimas ekskur-
sijos dalyviams ilgai išliks 
atmintyje...

Dainuojantis, kalban-
tis ir kupinas įspūdžių au-
tobusas Skuodą pasiekė 
greitai. Išsiskirstė keliau-
ninkai po namučius, dė-
kingi Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei Ramintai Za-
bitienei, kuri šįkart nega-
lėjo dalyvauti, pagalbinin-
kei Z.Bučienei, tikėdamie-
si, kad greitai vėl bus su-
burti kelionėn.

Alyvų žiedai ir kvapai pakerėjo Skuodo neįgaliuosius.
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neskubėjo jų kviesti į sceną tarti 
sveikinimo žodžių. Visiems pa-
togiai įsikūrus, Menų spaustuvės 
Juodoji salė nugrimzdo į visišką 
tamsą. Scenoje vietas užėmus Vil-
niaus neįgaliųjų dienos centro te-
atro trupės nariams, pasigirdus 
spektaklio „Nojaus arka“ pasako-
tojo Andžejaus Matusevičiaus iš-
tartiems žodžiams „Tebūnie švie-
sa“, prasidėjo ne tik vaidinimas, 
bet ir pats festivalis. 

„Nojaus arka“ – tai sugrįži-
mas į pačią žmonijos pradžių 
pradžią, tai pasakojimas apie 
Adomo ir Ievos kelionę į žemiš-
kąjį pasaulį, jos priežastis, pase-
kmes, patirtus išgyvenimus. Šią 
istoriją scenoje pristatė trise: pa-
sakotojas, Ieva ir Adomas. Pasta-
rieji du – be žodžių, vien plasti-
ka ir minimaliais instrumentais. 
Tapybiška, nuolat besikeičianti 
spektaklio režisierės Saulės De-
gutytės čia pat kuriama scenogra-
fija harmoningai jungėsi su kom-
pozitorės S.Dikčiūtės vadovau-
jamos instrumentinės 10-ies ne-
įgalių žmonių grupės virtuoziš-
kai atliekama, istorijos dramatiz-
mą įtaigiai atspindėjusia muzika. 

Tik nutilus paskutiniams 
„Nojaus arkos“ garsams pradėjo 
lietis festivalio svečių, jo organi-
zatorių, vedėjų jausmai ir poty-
riai. Šventės dalyvius sveikinu-
siųjų žodžiuose nebuvo jokių ofi-
cialumų, tokioms progoms įpras-
tų frazių, tik padėka – už padova-
notą šviesą, už atskleistus talen-
tus, už tikėjimą, kad pakelti spar-
nus ir skristi gali ne tik mistinis 
Pegasas, bet ir sunkokas, neran-
gus, tačiau tobulėti be galo trokš-
tantis begemotas, festivalio sim-
boliu ir įkvėpėju tapęs tautodai-
lininko Eugenijaus Paukštės su-
kurtas Begasas. 

Padėka ir pagarba  
teatro kūrėjams

„Begaso“ festivaliui šiemet 
teko ir liūdna misija – pagerbti 
per metus nuo praėjusios šven-
tės Anapilin iškeliavusius du te-
atro kūrėjus – meile žmonėms, 
teatrui, gyvenimui, kunkulia-
vusį režisierių Artūrą Šablaus-
ką bei iš eilinio žmogaus aktorių 
galėjusį išugdyti Lavėnų sociali-
nės globos namų gyventojų tea-
tro trupės vadovą režisierių Gin-
tarą Kutkauską. 

Vaizdo juostose festivalio or-
ganizatorių užfiksuotas prisimi-
nimų akimirkas pratęsė Lavėnų 
socialinės globos namų gyvento-
jų teatro trupės spektaklis „Kelei-
viui...“ G.Kutkausko „kelionę“ 
tęsiantis režisierius Sigitas Paliu-
lis su trupe pabandė atkartoti ta-
lentingo teatro kūrėjo kurtų isto-
rijų atkarpas, iš kiekvienos paim-
dami kažkokį prisiminimą–dova-
ną, kurią galėtų įteikti buvusiam 
savo vedliui, amžinajam kelei-
viui. Stebint lavėniškių pasiro-
dymą atrodė, tarsi G.Kutkausko 
„kelionė“ nė nebuvo nutrūkusi – 
scenoje pasirodęs konsteblis Kęs-
tutis, kiemsargis Vytukas, Balto-
ji varnelė buvo tokie pažįstami ir 
savi, lyg juos būtų žiūrovams pri-
statęs pats režisierius Gintaras. 
O S.Paliulis taip puikiai įsijautė į  

vedlio vaidmenį, kad apėmė 
jausmas, jog Lavėnų socialinės 
globos namų gyventojai pateko 
į tikrai patikimas, tolyn juos ves-
ti gebėsiančias rankas. 

Danguje nėra ribų 
Vilniaus m. dienos centro 

„Šviesa“ teatro terapinė tru-
pė festivaliui pristatytu spekta-
kliu „Neįmanoma įmanomumo 
link“ (pagal Ričardo Bacho kū-
rinį „Džonatanas Livingstonas  
Žuvėdra“) dar kartą įrodė, kad 
niekas negali uždrausti siek-
ti svajonių. Džonatano vaidme-
nį atlikusią Justiną Markevičiū-
tę vertinimo komisijos pirminin-
kas J.V.Tūras pavadino viso fes-
tivalio simboliu. Jos personažo 
bandymas nesitaikstyti su gyve-
nimo rutina, įprastomis taisyklė-
mis, o stengtis pakilti kuo aukš-
čiau į dangų, kuriame nėra jokių 
ribų – tarytum ragindamas nu-
galėti nepalankų likimą. Justina jį 
perteikė taip patraukliai ir užde-
gančiai, jog tai visus įkvėpė siekti 
savojo svajonių skrydžio.

Prieš 17 metų „Šviesos“ die-
nos centre susikūrusi terapinė te-
atro trupė kasmet žiūrovams pa-
dovanoja po naują spektakliuką. 
Trupės vadovė ir režisierė Silvi-
jana Bilskytė pasakojo, kad festi-
valyje parodytas spektaklis pa-
statytas pernai 20-metį minėjusio 
„Šviesos“ centro jubiliejui. Speci-
aliai muziką jam sukūrė kompo-
zitorius Gediminas Rimkus Rim-
kevičius. 

Daugiau kaip 10-metį tru-
pės repertuare buvo tik plasti-
nės dramos spektakliai. Cen-
trą lankantiems proto negalios 
žmonėms sunku išmokti tekstą. 
Prieš 6-erius metus į „Šviesą“ at-
ėjus Justinai, gebančiai įtaigiai ir 
emocingai kalbėti, reikšti mintis, 
išsiplėtė trupės kūrybinės gali-
mybės – tapo įmanoma pasta-
tyti „Mažąjį princą“, „Barborą  
Radvilaitę, „Džonataną“. 

Plastinės dramos teatras – iš-
ties puiki išeitis sunkios, ypač 
proto negalios žmonėms. Tai, ko 
negali pasakyti įprasta kalba, jie 
perteikia judesiu, jam pritaiky-
ta išraiškinga muzika. Festivalio 
žiūrovus sužavėjo režisieriaus 
Virgio Bortkevičiaus vadovau-
jamo Kauno neįgaliojo jaunimo 
užimtumo centro grupės „Plas-
tinis dramos teatriukas“ prista-
tytas „Laimingų žmonių šou“. 
Menininko ir miesčionio, mate-
rialiojo ir dvasinio gyvenimo su-
priešinimas – trupės mėgstamos 

temos, kurioms išsakyti režisie-
rius kaskart suranda naujų me-
ninių formų. 

Bežodį spektaklį pristatė ir 
Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Plungės viltis“ te-
atro trupė „Kaukė“.

Finalui – šviesių įspūdžių 
pliūpsnis

Įprastiems spektakliams ar-
timiausi buvo Kauno bei Kupiš-
kio žmonių su negalia sąjungos 
trupių pasirodymai. Kauniečiai 
parengė improvizaciją pagal Ka-
zio Sajos pjesę „Mediniai balan-
džiai“, o kupiškėnai – spektak- 
lį „Žemė – nepaprasta plane-
ta“ pagal Antuano de Sent Eg-
ziuperi filosofinę pasaką „Maža-
sis princas“. 

Abejingų žiūrovų nepaliko ir 
baigiamasis festivalio akordas – 
originalus Molėtų krašto žmo-
nių su negalia sąjungos bei Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos Molėtų filialo grupės „Mo-
lėtuvka“ pasirodymas. Jos reži-
sieriaus ir scenarijaus autoriaus 
Prano Pliuškos sukurtas vaidi-
nimas „Kiekviena gyvenimo mi-
nutė“ tai, pasak žiuri pirminin-
ko J.V.Tūro – įdomi teleportacija 
iš ateities į šiandieną, gražus pre-
vencinis vaidinimas apie tai, kas 
būtų, jeigu įvyktų atominis ka-
ras. Veiksmas vyksta 2384-aisiais. 
Po žemėmis gyvenantieji tik iš 
išlikusių knygų, žurnalų bando 
suprasti, kas yra meilė. Aišku-
mo paieškos įtraukė visus žiūro-
vus, suintrigavo, pralinksmino. 
S.Dikčiūtės nuomone, kitaip ir 
negalėjo būti, nes P.Pliuška kuria 
gerą literatūrą, o jo humoro jaus-
mui ne kiekvienas gali prilygti.

Spektaklis ir festivalis baigė-
si šiek tiek patosišku raginimu 
džiaugtis kiekviena gyvenimo 
minute, tačiau, pasak J.V.Tūro, 
toks finalinis akordas reikalin-
gas, kad visi pasijustų laimingi, 
o patirti šviesūs įspūdžiai ilgai 
neišblėstų. 

„Begaso“ festivalio skulptū-
rėlė šįkart įteikta Vilniaus neįga-
liųjų dienos centro trupei, prista-
čiusiai didžiausią įspūdį visiems 
palikusį vitališką spektaklį „No-
jaus arka“. Visi festivalio dalyviai 
apdovanoti padėkomis bei dova-
nomis. Sunkus, tačiau debesis pa-
siekti pasiryžęs „Begasas“ atsi-
sveikino. Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos prezidentės Rasos 
Kavaliauskaitės žodžiais, šįkart 
turbūt tik iki kitų metų.

Aldona MILIEŠKIEnĖ

Rašinių konkursas 
„Neįgalusis – savo šalies pilietis! (?)“

Sveikata yra likimo, Dievo 
dovana. Ji brangesnė už auksą. 
Nesvarbu, kiek tau metų, jeigu 
esi neįgalus, nesuspėsi su svei-
kaisiais dirbti, džiaugtis gyveni-
mu, pabuvoti tolimose šalyse...

Dabar yra sudarytos sąly-
gos neįgaliesiems siekti mokslo 
aukštumų, dirbti pagal galimy-
bes, net namuose. Bet realiame 
gyvenime ne visiems taip pasi-
seka. Kiek apie tai bekalbėta su-
sirinkimuose, įvairiuose susiti-
kimuose, šventėse.

Neįgalieji kantrūs, niekada 
daug nesiskundžia, įpratę prie 
negalios. Tačiau kai kada guo-
dimas, liaupsinimas, per didelis 
išaukštinimas, gyrimas neatro-
do tikri. Svečių atnešti šakočiai, 
saldainiai tik laikinai pradžiugi-
na ir užmarštin nukelia bėdas. 
Gerai, jeigu gali dalyvauti Ne-
įgaliųjų draugijos renginiuose, 
kitose šventėse, gerai, kad jau-
ti pagarbą šeimoje, turi nuo-
širdžius globėjus, vaikus, arti-
muosius. Tada skausmas būna 
mažesnis. 

Neįgalieji neretai išties 
vargsta. Daug bėdų važiuojant 
visuomeniniu transportu, ypač 
kaime. Autobusai gana reti, ten-
ka kartais keliauti mokinius į 
mokyklą vežančiu transportu. 
Čia ne kiekvienas mokinys už-
leidžia vietą. Tenka ir stovėti. 
Yra mėtomos ir skaudžios jau-
nųjų replikos: „Koks tau reikalas 
važinėti, tupėk, seni, namuose.“ 
Viena senutė neiškentė: „Leiski-
me jiems sėdėti, jie pavargę. Jie 
niekada nebus seni...“

Parduotuvių ir didelių pre-
kybos centrų dabar yra visur. 
Tenai daug blizgančių, tvarkin-
gai įpakuotų prekių. Bet per plo-
na neįgaliojo kišenė. Perkame 
tik maisto produktus, jie būti-
ni. Daugiausia neįgalieji perka 
iš užsienio atvežtus dėvėtus dra-
bužius pas „patvorines“. 

Dabar prie įstaigų, parduo-
tuvių yra padaryti nuolydžiai 
tiems, kurie juda vežimėliais. 
Deja, neįgaliųjų automobilių 

svetimo skausmo 
nebūna

Neįgalumas dažnai žmones 
paskatina siekti užsibrėžto tiks-
lo, įgyvendinti savo svajones, 
apie kurias jaunystėje buvo ga-
lima tik pasvajoti. Dėl laiko sto-
kos ir susiklosčiusių aplinkybių 
tai buvo sunku padaryti. Kai me-
tai tave subrandina, o liga pri-
mena, kiek turi laiko, tada, ne-
paisant nieko, imi daryti tai, kas 
tau malonu, kas džiugina širdį.

Nesinori ligai pasiduoti, 
stengiesi su negalia taikiai, gra-
žiai sutarti, neužsidaryti vienu-
moj, tarp keturių sienų. Labai ge-
rai, kad yra užimtumo būrelių. 
Ten vyksta užsiėmimai, moko-
ma dailės darbelių. Kartais kyla 
abejonių, ar sugebėsi kažką pa-
daryti, įveikia ir begalinis noras 
išbandyti save. Tik reikia steng-

sėkmingas savo 
galimybių išbandymas

Lavėnų socialinės globos namų gyventojai savo spektakliu pagerbė buvu-
sį režisierių Gintarą Kutkauską.

„Begasas“ ragina nepaisyti 
kliūčių ir skristi paskui svajonę

(atkelta iš 1 psl.)

stovėjimo vietose gana dažnai 
stovi kitas transportas, mat jos 
įrengtos arčiausiai prie įėjimo. 
Pas šeimos gydytojus reikia re-
gistruotis ir laukti 10–12 dienų, 
o pas specialistus – ir 1–2 mė-
nesius. Vaistinių dabar daugiau 
kaip parduotuvių. Bet visi vais-
tai gana brangūs. Tik dalis jų 
kompensuojama. 

Paslaugų anksčiau buvo 
daug daugiau. Buvo mažas tele-
fono abonentinis mokestis, šven-
čių progomis dalijami įvairūs 
paketai. Tiesa, gyvenantys visai 
blogai, ir dabar gauna kompen-
sacijas už šildymą, maisto pro-
duktų, vaistų. 

Neįgalieji sportininkai, pa-
saulio čempionatuose, parolim-
piadose užėmę pirmąsias vie-
tas yra mažiau gerbiami ir jiems 
mokama daug mažiau.

Negalima sakyti, kad Socia-
linės paramos skyrius ar Neįga-
liųjų draugija neįgaliaisiais nesi-
rūpina. Pakruojo rajone yra ne-
įgaliųjų dienos centras, ten ga-
lima išsimaudyti už simbolinę 
kainą, yra siuvėja, kuri priima 
užsakymus drabužių tvarky-
mui. Vienu metu buvo dalija-
mi talonai į kirpyklas. Mokoma 
pinti iš vytelių, kitų rankdarbių, 
dirbti kompiuteriu, yra suburtas 
moterų ansamblis. 

Neįgalieji moka džiaugtis 
gyvenimu, moka pasikalbėti su 
gėlėmis, medžiais, su paukš-
čiais, su numylėtiniu katinėliu 
ar šuniuku. Jie nėra antrarūšiai 
žmonės. 

Pavėluotas pavasaris pasi-
puošė vyšnių, ievų vainikais, 
purienų saulutėmis. Parskridę 
paukščiai visokiais balsais links-
mina neįgaliuosius ir visus žmo-
nes. Tie, kurie mažai juda arba 
į lauką negali išeiti be žmonių 
pagalbos, viso to pajusti negali. 

Taigi skausmo, bėdų neįga-
lieji turi daugiau nei sveikieji. 
Bet teisingi žodžiai, kad „sveti-
mo skausmo nebūna“. 

stasys BURBA 
Pakruojo rajonas

tis, eiti, prisitaikyti prie aplinky-
bių, neužsisėdėti namuose, tą ir 
darau su didžiausiu malonumu.

Būrelius lanko tokio pat liki-
mo žmonės. Ten jautiesi, kad esi 
reikalingas, vadovė paaiškina, 
pamoko, kaip padaryti gražius, 
meniškus kūrinius. Nors rankos 
nuo metų naštos jau yra pagru-
bę, kai pamatai rezultatą, džiugu 
būna, kad tu tai sugebi, padarei.

Žmonėms reikia draugiško 
bendravimo, šiltų tarpusavio 
santykių, supratimo. Kartu pra-
leistas laikas taip greitai prabė-
ga, jautiesi dvasiškai praturtėjęs. 
Toks džiaugsmas trykšta iš šir-
dies, tiesiog jautiesi pilnaverčiu 
savo šalies piliečiu.

Genovaitė sKRUPsKIEnĖ
Panevėžys 

Egidijaus Skipario nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Dirbate įtemptą protinį darbą – 
valgykit ridikėlius

Ridikėlis – aštraus skonio, 
smulki vienmetė arba 

dvimetė greitai auganti (trum-
pas vegetacinis periodas) šak-
niavaisinė daržovė. Ji mėgsta 
šviesą ir drėgmę, pasižymi di-
deliu derlingumu, yra mažai ka-
loringa (100 g ridikėlių viduti-
niškai turi 14 kCal). Priklauso-
mai nuo kilmės, skiriamos 3 ri-
dikėlio rūšių grupės – europie-
tiškoji, japoniškoji ir kiniškoji 
(pastarųjų dviejų rūšių ridikė-
liai būna balti ir stokoja garsty-
čių aliejaus; šis aliejus padeda 
virškinimui, naikina bakterijas). 
Šakniavaisiai būna raudoni, ro-
žiniai, violetiniai, geltoni ir bal-
ti, jų forma varijuoja nuo apva-
lios iki pailgos.

Lapai irgi naudingi
Dažniausiai vartojami ridi-

kėlių šakniavaisiai ir apgailėti-
nai mažai – ridikėlių lapai, nors 
juose nė kiek ne mažiau vita-
minų (vitamino C – netgi dau-
giau), mineralų ir kitų naudin-
gų medžiagų. Švieži šakniavai-
siai ir lapai tinka daržovių sa-
lotoms. Lapų dedama į sriubas, 
barščius, mėsos patiekalus arba 
lapai troškinami kaip kopūstai.

Maistinių ir gydomųjų savy-
bių turi tik švieži ir sveiki ridi-
kėliai. Perkant ridikėlius būtina 
atkreipti dėmesį į šiuos pagrin-
dinius požymius: a) šakniavai-
siai turi būti vidutinio dydžio, 
kieti, nesusiraukšlėję, neįtrū-
kę, be juodų dėmių ar taškelių 
(puvimo požymiai), b) lapai turi 
būti nepageltę, nesuvytę, be dė-
mių ir pašalinių kvapų.

Ridikėliai gali būti laikomi 
šaldytuvo daržovių skyriuje 
apie 3 dienas. 

Pastabos:
1. Nederėtų ridikėlių var-

toti dideliais kiekiais, nes gali 

Pastaruoju metu Lietuvoje 
ėmė plisti tymai. Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro duomenimis, 
iki gegužės 31 dienos Lietuvoje 
buvo užregistruoti 27 susirgi-
mai, kurių židinys yra Lietuvo-
je, kai iki šiol per metus pasitai-
kydavo vos keli atvežtiniai šios 
ligos atvejai. Baimindamiesi šios 
ligos protrūkio, medikai ragina 
gyventojus laiku imtis reikalin-
gų prevencinių priemonių ir pa-
brėžia, jog tymai nėra tik vaikų 
liga, ja serga ir suaugusieji.

Infekcinių ligų gydytojos Ju-
lijos Petrinos teigimu, geriau-
sia tymų prevencijos priemo-
nė yra 99 proc. atvejų veikian-
ti kompleksinė tymų, raudonu-
kės ir epideminio parotito vak-
cina, kuria visi žmonės vaikystė-

Išsėtinė sklerozė 
pavojingiausia 

jauniems 
Paskutinį gegužės trečiadienį vi-

same pasaulyje minima išsėtinės skle-
rozės (IS) diena. Įvairios tarptautinės ir 
sveikatos organizacijos ragina visus, 
ypač 20–40 metų žmones, atkreipti 
dėmesį į šią klastingą ligą. 

Pasak Kauno išsėtinės sklerozės 
centro vadovės doc. dr. Dalios Micke-
vičienės, neveltui šių metų IS dienos 
tema – jaunimas ir išsėtinė sklerozė. Šia 
liga dažniausiai suserga jauni, darbin-
gi, iki tol buvę visiškai sveiki žmonės. 
Vidutiniškai liga diagnozuojama 31–
33 žmogaus gyvenimo metais. „Išsėti-
nė sklerozė retai diagnozuojama vai-
kams ar vyresnio amžiaus žmonėms. 
Kuo daugiau žmonių žinos apie šią 
ligą, tuo galėsime anksčiau ją diagno-
zuoti, laiku pradėti gydymą ir išvengti 
skaudžių pavėluotų pasekmių“, – sako 
D. Mickevičienė. 

Palangos reabilitacijos ligoninės 
psichologės Rimos Dambrauskienės 
teigimu, stresas neigiamai veikia žmo-
gaus kūną ir psichiką. „Pozityvus mąsty-
mas gali padėti nugalėti stresą ir net-
gi pagerinti sveikatą. Teigiamas mintis 
dažniausiai lydi optimistinis nusiteiki-
mas, kuris padeda sėkmingai suvaldy-
ti stresą ir taip atneša naudos sveikatai. 
Tai yra ypač svarbu sergantiems“, – pa-
sakoja R.Dambrauskienė.

Išsėtinė sklerozė yra viena labiau-
siai paplitusių neurologinių ligų, daž-
nai sukelianti neįgalumą. Manoma, 
jog pasaulyje šiuo metu yra daugiau 
nei 2,1 mln. asmenų, sergančių IS, Lie-
tuvoje skaičiuojama apie 2,5–3 tūkst. 
sergančiųjų. Visuomenė apie šią ligą 
vis dar žino nedaug, todėl informaci-
nė kampanija „IS langas“ ir pagrindinis 
jos šūkis – „Atverk, pažink, suprask!“ 
kviečia kiekvieną susipažinti su išsėti-
ne skleroze iš arčiau ir prisijungti prie 
IS bendruomenės. Svetainėje www.IS-
langas.lt pateikta informacija bei pata-
rimai apie ligą yra naudingi ne tik ser-
gantiesiems ir jų artimiesiems, bet ir 
tiems, kuriems rūpi sužinoti daugiau 
apie išsėtinę sklerozę, jos simptomus 
ar užduoti klausimą gydytojui. 

PsO įspėja dėl 
korona viruso 
grėsmės visam 

pasauliui
Mirus daugiau kaip 20 žmonių, 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
įspėja dėl naujojo korona viruso. Tarp 
visų sveikatos problemų šis sukėlėjas 
„šiuo metu kelia didžiausią nerimą“, – 
Ženevoje pareiškė PSO generalinė di-
rektorė Margaret Čan.

„Naujasis korona virusas yra grės-
mė visam pasauliui“, – pabrėžė ji. Jis 
yra panašus į SŪRS sukėlėją, kuris 
prieš dešimtmetį nusinešė 800 žmo-
nių gyvybių.

Prancūzija praėjusią savaitę prane-
šė apie pirmąjį šalyje nuo korona viru-
so mirusį žmogų. 65 metų pacientui iš 
Lilio infekcija buvo diagnozuota po jo 
kelionės į Saudo Arabiją. Gali būti, kad 
jis užkrėtė dar vieną pacientą.

PSO nuo 2012 metų rugsėjo iš 8 
šalių buvo pranešta apie daugiau kaip 
40 patvirtintų infekcijos naujuoju su-
kėlėju (MERS-CoV) atvejų. Be minėto 
prancūzo, nuo ligos, panašios į gripą, 
ir, be kita ko, galinčios sukelti gyvybei 
pavojingą kvėpavimo takų uždegimą, 
mirė mažiausiai 22 žmonės.

„Mes per mažai žinome apie šį vi-
rusą, – sakė M. Čan. – Nė vienos nau-
jos ligos negalima sukontroliuoti, jei 
ji plinta greičiau nei mūsų suprati-
mas apie ją.“ 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf. 

pūsti vidurius ir būti sudirginta 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos gleivinė. 

2. Sergant lėtinėmis skran-
džio, dvylikapirštės žarnos, ka-
sos, kepenų, tulžies pūslės, šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, ri-
dikėliai gali būti vartojami (pa-
sitarus su gydytoju) nedideliais 
kiekiais ir tik kartą per savaitę, 
o šioms ligoms paūmėjus, ridi-
kėliai iš viso nevartotini.

Gydomosios savybės
Ridikėliai padeda išvengti 

avitaminozės (ligos, kurią suke-
lia vieno ar kelių vitaminų sto-
ka), pasižymi žaizdas gydančio-
mis ir bakterijas naikinančiomis 
savybėmis, gerina apetitą, sti-
muliuoja seilių, skrandžio sul-
čių išsiskyrimą, gerina medžia-
gų apykaitą, aktyvina žarny-

no peristaltiką, gerina tulžies ir 
šlapimo išsiskyrimą, stabilizuo-
ja kraujyje cukraus kiekį, didi-
na kraujyje hemoglobino kiekį, 
stiprina širdį, kraujagysles, nor-
malizuoja arterinį kraujospūdį, 
padeda organizmui atsikratyti 
„blogojo“ cholesterolio, radio-
nuklidų (t.y. radioaktyviųjų ato-
mų), sunkiųjų metalų, kai kurių 
toksinų. Ridikėliai naudingi ir 
dirbant įtemptą protinį darbą. 
Beje, nustatyta, jog reguliariai 
vartojant ridikėlius, gerokai su-
mažinama rizika sirgti krūties ir 
storosios žarnos vėžiu. 

Liaudies medicinos 
receptai

Gydymasis čia pateiktomis 
liaudiškomis priemonėmis yra 
ne pagrindinis, o tik papildo-
mas gydymo būdas. Todėl jis 

Raginama pasirūpinti skiepais nuo tymų
Lietuvoje daugėjant su-
sirgimų tymais, medikai 
primygtinai ragina skie-
pyti kūdikius ir vaikus, 
o suaugusiuosius – pasi-
tikrinti, ar yra gavę abi 
imuniteto susidarymui 
reikalingas vakcinas.

je yra skiepijami du kartus: 15–
16,5 mėnesių ir 6–7 metų am-
žiaus. Kad susidarytų ilgalai-
kis imunitetas, būtina atlikti abi 
tymų vakcinas.

Visuomenės gydytojams ir 
sveikatos ekspertams nerimą 
kelia pastaruoju metu mažėjan-
čios kūdikių ir vaikų skiepijimų 
apimtys. Anot UAB „Endemik“ 
atstovės Irmos Kilš, visuome-
nėje plinta nuomonė, jog svei-
kas gyvenimo būdas yra tinka-
ma užkrečiamųjų ligų preven-
cijos priemonė. Ekspertė pabrė-
žia, jog toks nusistatymas yra 
klaidingas, o moksliškai patvir-
tintas efektyviausias būdas iš-
vengti infekcinių ligų, tarp jų ir 
tymų, yra būtent skiepai. 

Šiai nuomonei pritaria ir Pa-
saulinės sveikatos organizaci-
jos (PSO) ekspertas dr. Rober-
tas Petkevičius, kurio teigimu, 
kompleksinė vakcina yra saugi 
ir efektyvi. Jis tvirtina, jog ke-
lis pastaruosius metus plintan-
čios neaiškios kvalifikacijos gy-
dytojų rekomendacijos neskie-
pyti kūdikių yra klaidinančios, 
o skiepų vengimas gali baig-

tis infekcinių ligų protrūkiu. 
R.Petkevičius ragina lietuvius 
atsisakyti jiems būdingo nega-
tyvaus ir konservatyvaus požiū-
rio, o pasikliauti tik kompeten-
tingų asmenų ir institucijų, to-
kių kaip PSO, informacija ir re-
komendacijomis.

Ekspertai sutartinai pabrė-
žia, jog šiais metais Lietuvo-
je padažnėję susirgimų tymais 
atvejai jau kelia nerimą, todėl, 
be jau minėto rūpestingo kūdi-
kių ir vaikų skiepijimo, jie pa-
taria sveikata pasirūpinti ir su-
augusiems. Gydytoja J.Petrina 
siūlo pasidomėti savo medici-
ninių kortelių įrašais ir įsitikin-
ti, jog yra atliktos abi reikalin-
gos vakcinos. „Tie, kas nega-
vo dviejų vakcinų vaikystėje, 
turėtų susirūpinti ir pasidary-
ti tą antrą papildomą skiepą“, 
– rekomenduoja gydytoja. J Pe-
trina informuoja, jog Užkrečia-
mųjų ligų centras artimiausiu 
metu ims teikti nemokamas nuo 
tymų saugančias vakcinas ir su-
augusiesiems, todėl visuomenei 
bus sudarytos visos galimybės 
apsaugoti savo sveikatą nepati-

riant papildomų išlaidų.
Atsargumo nuo tymų prie-

monės ypač svarbios ir planuo-
jant keliones į užsienį, mat šiuo 
metu dideli tymų protrūkiai re-
gistruojami Gruzijoje ir Jungti-
nėje Karalystėje, taip pat Afri-
kos ir Azijos valstybėse. 

Gydytojai primena, jog 
tymų infekcijos šaltinis yra ser-
gantis žmogus, o pats užkra-
tas, plintantis lašeliniu būdu, 
yra itin lakus. Jam plisti nerei-
kalingas kontaktas, todėl tymais 
galima lengvai užsikrėsti dide-
lio žmonių susibūrimo vietose.

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro duomenimis, 
ligos inkubacinis periodas trun-
ka 10–12, kartais – 19–21 dieną, 
prasideda karščiavimu, kosu-
liu, sloga, akių junginių užde-
gimu. Po 1–2 dienų pasireiškia 
bėrimas, pirmiausia galvos sri-
tyje, vėliau apima liemenį, ga-
lūnes. Sergant tymais dažnos 
komplikacijos – plaučių užde-
gimas, gerklų pakenkimas, mio-
karditas, rečiau – encefalitas ar 
net apakimas. 

„Bičiulystės” ir Eltos inf.

negali pakeisti gydytojo skirtų 
vaistų, procedūrų bei kitų prie-
monių.

1. Radikulitas, neuralgija. Da-
romi kompresai su šviežių su-
smulkintų ridikėlių košele.

Paaiškinimas: neuralgija – 
periferinės nervų sistemos liga, 
pasireiškianti priepuoliniais, re-
čiau – nuolatiniais skausmais, 
plintančiais periferiniu nervu 
dėl jo dirginimo; neuralgiją su-
kelia infekcija, apsinuodijimas, 
traumos, kraujotakos sutriki-
mas, vitaminų stoka, stuburo 
ligos, alergija.

2. Galvos skausmas. Šviežio-
mis ridikėlių sultimis įtrinama 
kakta, smilkiniai ir viršunosė 
(tarpuakis). Beje, šios procedū-
ros metu svarbu saugotis, kad 
sultys nepatektų į akis.

Romualdas OGInsKAs
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Varžėsi aerobikos 
festivalyje

Radviliškio savivaldybės tinklalapyje rašoma apie Šeduvo-
je vykusį Lietuvos specialiojo olimpinio komiteto (LSOK) ae-
robikos festivalį. 

 „neptūnas“ ir neįgalieji 
plaukiojo po Kuršių marias
Laikraštyje „Vakarų ekspresas“ išspausdintas Pauliaus Matulevi-
čiaus straipsnis apie neįgaliųjų ir krepšininkų draugystę. 

Šiemet Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) bronzos medalius 
iškovoję Klaipėdos „Neptūno“ 
krepšininkai nepamiršta ir socia- 
linės misijos – neptūniečiai lai-
vu „Venus S“ kartu su Klaipėdos 
neįgaliaisiais plaukiojo po Kur-
šių marias.

Krepšininkai neįgaliesiems 
padovanojo nuotraukas, kurio-
se jie įamžinti kartu su neptū-
niečiais po vienų krepšinio var-
žybų, taip pat pasidalijo „Nep-
tūno“ atributika.

Skolingi neliko ir neįgalieji – 
jie įteikė savo rankomis iš degtu-
kų pagamintus namelius.

„Neptūnas“ viso sezono 
metu Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos 
„Klaipėdos viltis“ narius nemo-
kamai kvietė į varžybas ir tre-
niruotes, draugiškai bendravo.

„Kada rodomas profesiona-
laus krepšininko dėmesys ser-
gantiems, neįgaliesiems ar vai-
kams bei skatinama užsiiminėti 
sportu, sveika gyvensena – pui-
kus dalykas. Manau, jog iš to 
naudos gauna ir krepšininkai. 
Darydamas kažkam gerą pats 
žaidėjas įvertina, kas tas gėris 
yra. Svarbu duoti kažką gyve-
nime ne tik sau pačiam, bet ir 
kitiems“, – pabrėžė „Neptūno“ 
klubo direktorius Osvaldas Ku-
rauskas.

Tai ne pirmoji panaši krep-
šininkų akcija. Neptūniečiai 
pernai kartu su Klaipėdos se-
namiesčio klubo „Rotaract“ at-
stovais prisidėjo prie tuberku-
liozės dispanseryje besigydan-
čių vaikų gerovės: pradžiugino 
vaikus reikalingu sporto inven-

toriumi – krepšinio ir futbolo ka-
muoliais, krepšinio lenta, šokdy-
nėmis, įvairiais smėlio žaislais ir 
drabužiais. Taip pat neptūnie-
čiai anksčiau yra bendradarbia-
vę ir su Klaipėdos vaikų namais.

„Krepšinis Lietuvoje – po-
puliariausia sporto šaka, tad 
neįgaliesiems pažintis su krep-
šininkais – tarsi kažkas iš fan-
tastikos zonos. Visi liko nuste-
bę, kad neptūniečiai – šilti ir 
itin draugiški žmonės. Neįga-
liesiems buvo malonu paspausti 
žaidėjams rankas, pabendrauti. 
Ne kartą stebėjome varžybas ir 
„Švyturio“ arenoje. Didelį įspū-
dį paliko varžybos, emocijos, kiti 
pirmą kartą iš arti matė „Švy-
turio“ areną“, – pabrėžė Vilius 
Jurkus, kurio pastangomis nep-
tūniečiai ėmė bendrauti su neį-
galiaisiais.

Pasak „Neptūno“ krepšinin-
kų, svarbu neįgaliesiems suda-
ryti visas sąlygas integruotis į 
visuomenę.

„Kai matai jų užsispyrimą, 
norą gyventi bei džiaugtis pa-
sauliu, ir pačiam norisi pozi-
tyviau žvelgti į aplink supan-
tį pasaulį. Tada net pats šypse-
ną išspaudi, pasikrauni energi-
jos ir suvoki, kad jiems reikia 
tiek nedaug – tik visuomenės 
palaikymo ir nuoširdaus ben-
dravimo“, – mintimis apie ben-
dravimą su neįgaliaisiais dalijo-
si „Neptūno“ kapitonas Marty-
nas Mažeika.

Anot V.Jurkaus, neįgalieji jo-
kiu būdu nenori, kad jiems būtų 
rodomas gailestis, o tiesiog tiki-
si nuoširdaus, kaip lygus su ly-
giu, bendravimo.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šeduvos malūno konferen-
cijų salėjo vyko tradicinis Lietu-
vos specialiojo olimpinio komi-
teto (LSOK) aerobikos festivalis 
„Šokime ir sportuokime kartu“. 
Festivalyje dalyvavo sutrikusio 
intelekto asmenys, priklausan-
tys SO klubams ir kitoms visuo-
meninėms organizacijoms, Lie-
tuvos specialiųjų mokyklų mo-
kiniai. Aštuonios komandos iš 
Linkuvos, Ventos, Macikų, Pa-
bradės socialinės globos namų, 
Šeduvos gimnazijos specialio-
jo ugdymo skyriaus, Kėdainių, 
Kazlų Rūdos specialiosios mo-
kyklos, Kauno neįgaliųjų užim-
tumo centro pristatė 139 spor-
tuojančius neįgaliuosius. Di-
džiausia savo mokyklai atsto-
vavo Šeduvos gimnazijos spe-
cialiojo ugdymo skyriaus spor-
tininkai, jų buvo net 70. Didžiau-
sia delegacija tarp atvykusių-
jų galėjo pasigirti Kėdainiai, jų 
buvo 18.

Festivalio tikslas – sudomin-
ti sutrikusio intelekto asmenis 

ritmine gimnastika ir aerobika 
kaip gydomąja psichomotori-
ką ir sveikatą stiprinančia prie-
mone, formuoti visuomenės tei-
giamą požiūrį į neįgaliųjų spor-
tą, norą bendrauti ir bendra-
darbiauti.

Sportininkai varžėsi de-
monstruodami grupinius, indi-
vidualius ir porinius pratimus, 
kuriuose buvo privalomųjų ele-
mentų: ėjimo, bėgimo, šuolių, 
koordinacijos pratimų, sąnarių 
paslankumo (mostai) pratimų, 
persirikiavimų, akrobatinių ele-
mentų, atsispaudimų.

Pirmąją vietą ir nugalėtojų 
taurę iškovojo Ventos socialinės 
globos namų komanda, antrą-
ją – Pabradės socialinės globos 
namų atstovai, trečiąją – Šedu-
vos gimnazijos Specialiojo ug-
dymo skyriaus auklėtiniai. Šios 
komandos apdovanotos taurė-
mis. Trečiąją vietą be taurės iš-
kovojo Kėdainių specialiosios 
mokyklos atstovai. Apdovanoti 
ir kiti festivalio dalyviai. 

Šventėje – vaikų šypsenos  
ir geros emocijos 

Atvykus į Rubikius, vaikus 
pasitiko muzikuojantys piratai – 
netrukę linksmai pasisveikinti ir 
prisistatyti, jie pakvietė vaikus 
prie ežero. Ten šventės vedėjai 
visus jos dalyvius įtraukė į links-
mus šokius, žaidimus: pakvietė 
groti menamais instrumentais, 
atspėti dainą ir pan. Vaikai noriai 
įsitraukė į linksmybes. Na, o vė-
liau, išalkę ir pasilinksminę, šven-
tės dalyviai buvo vaišinami svei-
ka koše bei gavo Lietuvos neįga-
liųjų draugijos parengtų dovanė-
lių: knygučių, saldumynų, atšvai-
tų, balionų. 

Šventės vedėjas piratas Vai-
das pasakojo ne pirmą kartą da-
lyvaujantis neįgaliųjų renginiuo-
se, bendradarbiaujantis su neįga-
liųjų dienos centrais. Nors jis sakė 
neskirstantis, ar šventės dalyviai 
sveiki, ar neįgalūs, tačiau paste-
bėjo, kad neįgalieji dažnai atvires-
ni, labiau reiškia emocijas. 

neįgaliems vaikams reikia 
atskirų švenčių

Ignalinos rajonui atstovavo 
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos 
dienos socialinės globos sky-
riaus lankytojai. Šioje įstaigoje 
judesio korekcijos pedagoge dir-
banti Jurina Paslauskienė sakė, 
kad į šventę atsivežė vidutinės 
proto negalios vaikus. Pedago-
gė džiaugėsi galimybe dalyvau-
ti tokioje šventėje ir sakė, kad jų 
globojami vaikai noriai vyksta į 
įvairius renginius, tačiau vis dėlto 
jiems labai reikia atskirų veiklų. 
„Integracija gerai, bet pastebėjo-
me, kad mūsų vaikai geriau jau-
čiasi, atsipalaiduoja tarp savų“, – 
mano J.Paslauskienė. Moteris pa-
stebi, kad netgi turintieji autiz-
mo sindromą ir mėgstantys būti 
atokiai nuo kitų, tokiose šventė-
se atsipalaiduoja, įsijungia į šo-
kius, žaidimus.

J.Paslauskienė pasakoja pati 
auginanti sūnų, kuris nemato, 
negirdi, nesėdi... Moteris jaut- 
riai kalba apie tai, koks jos sū-
nus yra mylimas, kaip jis lau-
kia iš užsienio sugrįžtančios se-
sers, kaip supranta jos nuotaikas 
ir pan. J.Paslauskienė pati nega-
li paaiškinti, kaip artimieji susiš-
neka su sūnum, kaip jis jaučia 
šeimoje sklandančias emocijas – 
ir nerimauja, ir džiaugiasi kar-
tu su visais. 

Deja, J.Paslauskienė sako ne-
galinti pagirti valstybės už rūpes-
tį neįgaliaisiais – jos sūnus lankė 
dienos socialinės globos grupę 
iki 21 metų. Dabar jis „užaugo“ 
ir jokios pagalbos nebesulaukia. 
Moteris dirba, todėl savo sūnui 
samdo slaugę privačiai. „Socia-
linio darbuotojo, kurį gali pasiū-
lyti savivaldybė, man nereikia, – 
sako moteris, – buityje aš pati su-
sitvarkau.“ 

J.Paslauskienė nerimauja ir 
dėl kitų centro lankytojų, kurie 
netrukus sulauks suaugusiojo 
amžiaus – kas bus su jais. Juk pro-
to negalią turintieji negali savimi 
pasirūpinti, jiems reikia nuolati-
nės priežiūros. Ji tikisi, kad netru-
kus Ignalinoje atsidarys dienos 
globos centras ir suaugusiesiems. 

J.Paslauskienė taip pat sako, 
jog negali gauti jos vaikui tinka-
mo neįgaliojo vežimėlio – reikia 
pusiau gulimo, o tokio niekas ne-
pagamina. Taigi tenka pritaiky-
ti ne vežimėlį prie vaiko, o vaiką 
prie vežimėlio. 

Negali nepastebėti, su ko-
kia meile „Šaltinėlio“ pedago-
gės kalba apie savo globotinius, 
kaip kantriai laiko juos savo glė-
byje, vedžioja už rankų išsigan-
dusius... Tėvai gali būti ramūs – 
su tokiom auklėtojom vaikai ne-
prapuls.

Draugijos rūpinasi vaikais
Kur kas savarankiškesni ir ga-

lintys savimi pasirūpinti – fizi-
nę negalią turintys vaikai, ypač 
jei sveikatos sutrikimas nedide-
lis. Daugelis šventėje dalyvavu-
sių vaikų lanko įprastas mokyk- 
las, dalyvauja renginiuose kar-
tu su kitais. Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Zita Kviklienė sakė, jog draugi-
ja stengiasi savo globojamus (ne-
galią ar kitų sveikatos sutrikimų 
turinčius) vaikus įtraukti į ben-
drus miesto renginius, pakvies-
ti į spektaklius, koncertus ir pan. 
Bendradarbiaujama su kultū-
ros centru, kitom įstaigom, todėl 
draugija nuolat gauna pakvieti-
mų. „Mūsų vaikai tikrai daug ką 
mato ir daug kur dalyvauja“, – 
sako Z.Kviklienė. Tačiau ji tuoj 
pat pastebi, kad yra ir labai sun-
kiai gyvenančių neįgaliųjų, ypač 
kaimuose, kur nėra darbo, tė-
vai sunkiai suduria galą su galu. 
Dėl tokių jai skauda širdį. Nors 

ir daug kur dalyvavę, ukmergiš-
kiai vaikai švente labai džiaugėsi. 
Kamilė, Evelina ir Gintarė šoko, 
bendravo, o labiausiai joms pati-
ko važiuoti drezina. 

Neįgaliais vaikais rūpina-
si ir Birštono neįgaliųjų draugi-
ja. Jos pirmininkė Julija Senavai-
tienė pasakoja, kad savo globoti-
niams pasiūlo labdaros, pakvie-
čia į renginius. Ji džiaugiasi, kad 
su draugija bendraujančios mer-
gaitės labai šaunios, gražiai šoka, 
yra linksmos, nors ir turi sveika-
tos problemų – vieną vargina šir-
dies ligos, kitą – alergija. 

Erika iš Biržų į šventę atvažia-
vo su mama. Ji pasakoja, kad tik 
tada, kai mergaitei buvo 4 metai, 
sužinojo, kad jai – cerebrinis pa-
ralyžius. Net mama neįtarė to-
kios diagnozės, susirūpino tik kai 
mergaitė nepradėjo kartu su vi-
sais vaikais važinėti dviračiu. Eri-
kos mama pasakoja, kad praėju-
siais metais draugijos nariai vai-
kai rinkdavosi į rankdarbių bū-
relį. Šiemet šio mėgstamo užsiė-
mimo nebėra, tačiau mažieji bir-
žiečiai kviečiami į įvairias šven-
tes, išvykas.

Iš viso Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos asocijuoti nariai tei-
gia vienijantys 657 vaikų. Šven-
tė „Vienos žemės vaikai“ buvo 
surengta jau 5 kartą. Į ją atvažia-
vo vaikai iš Birštono, Ukmergės, 
Utenos, Ignalinos, Biržų, Panevė-
žio. Netrukus dalis mažųjų daly-
vaus vaikų ir mamų stovykloje, 
kuri vyks Monciškėse. 

Aurelija BABInsKIEnĖ
Autorės nuotr. 

Vaikai siauruoju geležinkeliu važiavo prie Rubikių ežero.

Šventėje netrūko linksmybių.

Visi vaikai gavo balionų ir dovanėlių.

(atkelta iš 1 psl.)
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.
13.15 – 15.10 Laba diena, Lietuva: 
13.15, 14.05 – tiesioginė aktuali-
jų laida; 14.00 – LRT radijo žinios; 
14.50 žinios, sportas, orai.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 10 d. 
9.00 Kobra 11 (148) (kart.) (N-7). 

10.00 Bėdų turgus (kart.). 11.00 LRT 
vasaros studija. 12.00 Namelis preri-
jose (75). 13.00 Žinios. 13.15–15.10 
Laba diena, Lietuva. 15.10 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (2/1, 
2) (N-7). 17.15 Premjera. Kobra 11 
(149) (N-7). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Užtemimas (1) (N-7). 19.40 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira 
Galkontaitė. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Emigrantai. 21.55 Per-
las. 22.00 Dokumentinio kino vakaras. 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas 
(4) (N-7). 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (2/1, 2) (kart.) (N-7). 

Antradienis, birželio 11 d. 
9.00 Kobra 11 (149) (kart.) (N-

7). 10.00 Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės metinis prane-
šimas. 10.45 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (76). 13.00 Ži-
nios. 13.15–15.10 Laba diena, Lietu-
va. 15.10 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (2/3, 4) (N-7). 17.15 Prem-
jera. Kobra 11 (150) (N-7). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Užtemimas (2) (N-7). 19.40 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Emi-
grantai. 21.55 Perlas. 22.00 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 23.15 Vaka-
ro žinios. 23.30 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Puaro (2/3, 4) (kart.) (N-7). 

Trečiadienis, birželio 12 d. 
9.00 Kobra 11 (150) (kart.) (N-

7). 10.00 Emigrantai. Socialinės doku-
mentikos laida (kart.). 11.00 LRT va-
saros studija. 12.00 Namelis prerijose 
(77). 13.00 Žinios. 13.15–15.10 Laba 
diena, Lietuva. 15.10 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Puaro (2/5, 6) (N-7). 
17.15 Premjera. Kobra 11 (151) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Rankinis. Europos čem-
pionato atranka. Lietuva – Prancūzija. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 
LRT ekonomikos forumas. Pertrauko-
je – 21.55 Perlas. 23.05 Vakaro žinios. 
23.20 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (2/5, 6) (kart.) (N-7). 

Ketvirtadienis, birželio 13 d. 
9.00 Kobra 11 (151) (kart.) (N-7). 

10.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (78) 13.00 Ži-
nios. 13.15–15.10 Laba diena, Lietu-
va. 15.10 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Puaro (N-7). 17.15 Premjera. Ko-
bra 11 (152) (N-7). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Užtemimas (3) (N-7). 19.40 Stilius. Na-
mai. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Specialus labdaros koncertas 
„Misija Sibiras“. Pertraukoje – 21.55 
Perlas. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (2/7, 8) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, birželio 14 d. 
9.00 Kobra 11 (152) (kart.) (N-

7). 10.00 Iškilmingas Gedulo ir vilties 
bei Okupacijos ir genocido dienų mi-
nėjimas Lietuvos Respublikos Seimo 
Konferencijų salėje. 11.00 LRT vasa-
ros studija. 12.00 Gedulo ir vilties die-
na. Valstybės vėliavos pakėlimo ce-
remonija Nepriklausomybės aikštė-
je. 12.30 Okupacijos, genocido ir so-
vietmečio represijų aukų pagerbimo 
ceremonija prie paminklų politiniams 
kaliniams ir tremtiniams Aukų gatvė-
je. 13.00 Žinios. 13.15–15.10 Laba 
diena, Lietuva. 15.30 Gedulo ir vilties 
diena. Ledo vaikai. 2012 m. 16.30 Ge-
dulo ir vilties diena. Misija Sibiras' 12. 
Chakasija. Dok. f. 2012 m. 17.30 Ge-
dulo ir vilties diena. Šv. Mišių tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus arkikate-
dros. 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Premjera. Užtemimas 
(4) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 21.55 Perlas. 
23.00 Specialus labdaros koncertas 
„Misija Sibiras“ (kart.). 1.00 Koncertuo-

ja grupė „Žalvarinis“. 2008 m. 
Šeštadienis, birželio 15 d. 
6.00 Stilius. Namai (kart.). 7.15 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Ai-
venhas (28). 9.25 Džeronimas (2/11). 
9.50 Aviukas Šonas (2/2). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Svečių eks-
presas. 12.00 Mūsų miesteliai. Virba-
lis. 2 dalis. 13.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Nykstančios bitės. Di-
džioji Britanija, 2009 m. 2 d. 13.55 
Futbolas. SMScredit.lt A lyga. „Ekra-
nas“ – „Šiauliai“. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Detekty-
vo meistrai. Frosto prisilietimas (23) 
(N-7). 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21.30 
FIFA konfederacijų taurės turnyro apž-
valga. 21.55 FIFA konfederacijų tau-
rė. Brazilija – Japonija. 23.55 Premje-
ra. Oliveris ir vaiduoklis. Fantastinis f. 
JAV, 2011 m. (N-7). 

Sekmadienis, birželio 16 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Tara Dankan (18). 9.25 Džeroni-
mas (2/12). 9.50 Aviukas Šonas (2/3). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subtitruo-
ta laida). 10.30 XI vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalis „Mes – pasaulis“. 1 d. 
12.30 Pasaulio dokumentika. Šiaurie-
tiškas būdas. 2 d. 13.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Australija. Ke-
liautojo laiku vadovas. Ankstyvosios 
dienos. JAV, 2012 m. 1 d. (subtitruo-
ta). 14.00 Detektyvo klasika. Šerloko 
Holmso nuotykiai. Paskutinis vampy-
ras. Didžioji Britanija, 1993 m. (N-7). 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 16.45 Lietuva 
– jūrinė valstybė. 17.15 Algimanto Če-
kuolio kelionės. 17.45 Septynios Kau-
no dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 
19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 
20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 
21.15 Klausimėlis.lt 21.30 FIFA konfe-
deracijų taurės turnyro apžvalga. 21.55 
FIFA konfederacijų taurė. Meksika – Ita-
lija. 0.00 Mūsų širdys – Londone. Dok. 
f. 0.55 FIFA konfederacijų taurė. Ispa-
nija – Urugvajus. 

Pirmadienis, birželio 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (6) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (352) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (16) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1664) (N-7). 10.05 Be namų 
(27) (N-7). 10.55 Krokodilas Dandis 
2. Nuotykių f. Australija, JAV, 1988 
m. (N-7). 13.10 Monsunas (13) (N-7). 
13.40 Drakonų medžiotojai (7). 14.10 
Meškiukai Gamiai (1). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9). 15.10 Simp-
sonai (353) (N-7). 15.40 Natalija (92) 
(N-7). 16.40 Ašarų karalienė (42) (N-
7). 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Kulinarinės kelio-
nės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasi-
rink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (14) (N-14). 23.00 Šo-
kis hiphopo ritmu 2. Gatvės. Romanti-
nė drama JAV, 2008 m. (N-7). 0.55 Eu-
reka (11) (N-7). 1.45 Choras (5). 2.35 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (14) (N-14). 3.30 Firma (5) (N-14). 

Antradienis, birželio 11 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (7) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (353) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (17) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1665) (N-7). 10.05 Be namų 
(28) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelionės. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių 
paslaptys (16) (N-7). 13.10 Monsunas 
(14) (N-7). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(8). 14.10 Meškiukai Gamiai (2) 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). 15.10 
Simpsonai (354) (N-7). 15.40 Natali-
ja (93) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė 
(43) (N-7). 17.40 Žvaigždė policinin-
kas. 18.45 TV3 žinios. 19.20 Kulina-
rinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vaka-
ro žinios. 22.00 Tikrasis teisingumas 
(13) (N-14). 23.00 Gladiatorių karalys-
tė. Veiksmo f. JAV, Italija, 2011 m. (N-
14). 0.45 Eureka (12) (N-7). 1.40 Cho-

ras (6). 2.25 Įstatymas ir tvarka (15) 
(N-14). 3.20 Firma (6) (N-14). 

Trečiadienis, birželio 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (8) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (354) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (18) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1666) (N-7). 10.05 Be namų 
(29) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelionės. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių 
paslaptys (17) (N-7). 13.10 Monsunas 
(15) (N-7). 13.40 Drakonų medžiotojai 
(9). 14.10 Meškiukai Gamiai (3) 14.40 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). 15.10 
Simpsonai (355) (N-7). 15.40 Natalija 
(94) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė (44) 
(N-7). 17.40 Žvaigždė policininkas. 
18.45 TV3 žinios. 19.20 Kulinarinės 
kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 
Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ryšys 
(6) (N-7). 23.05 Gamtos šėlsmas. La-
vina. Nuotykių f. Kanada, D. Britanija, 
Bulgarija, 2004 m. (N-14). 0.55 Eure-
ka (13) (N-7). 1.50 Choras (7). 2.35 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (16) (N-14). 3.30 Firma (7) (N-14).

Ketvirtadienis, birželio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (9) (kart.). 7.30 Simp-
sonai (355) (kart.) (N-7). 8.00 Meilės 
triumfas (19) (N-7). 9.00 Meilės sū-
kuryje (1667) (N-7). 10.05 Be namų 
(30) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelio-
nės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S da-
lelių paslaptys (18). 13.10 Monsunas 
(16) (N-7). 13.40 Drakonų medžioto-
jai (10). 14.10 Meškiukai Gamiai (4). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (12). 
15.10 Simpsonai (356) (N-7). 15.40 
Natalija (95) (N-7). 16.40 Ašarų kara-
lienė (45) (N-7). 17.40 Žvaigždė poli-
cininkas. 18.45 TV3 žinios. 19.20 Kuli-
narinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Aferistas (4) (N-7). 
23.00 Britanikas. Istorinė drama. JAV, 
D. Britanija, 2000 m. (N-14). 1.00 Eu-
reka (14) (N-7). 1.55 Choras (8). 2.45 
Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kės-
lai (17) (N-14). 3.40 Firma (8) (N-14). 

Penktadienis, birželio 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Dra-

konų medžiotojai (10) (kart.). 7.30 
Simpsonai (356) (kart.) (N-7). 8.00 
Meilės triumfas (20) (N-7). 9.00 Meilės 
sūkuryje (1668) (N-7). 10.05 Be namų 
(31) (N-7). 11.00 Kulinarinės kelionės. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 S dalelių 
paslaptys (19) (N-7). 13.10 Monsunas 
(17) (N-7). 13.40 Drakonų medžioto-
jai (11). 14.10 Meškiukai Gamiai (5). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
15.10 Simpsonai (1) (N-7). 15.40 Na-
talija (96) (N-7). 16.40 Ašarų karalienė 
(46) (N-7). 17.40 Žvaigždė policinin-
kas. 18.45 TV3 žinios. 19.20 Kaimynas 
šnipas. Komedija. JAV, 2010 m. (N-7). 
21.10 Paskutinis uošvių išbandymas. 
Komedija. JAV, 2004 m. (N-7). 23.40 
„Delta“ būrys 2. Kolumbietiškoji gran-
dis. Veiksmo f. JAV, 1990 m. (N-14). 
1.45 Gladiatorių karalystė. Veiksmo f. 
JAV, Italija, 2011 m. (N-14). 

Šeštadienis, birželio 15 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (17). 7.30 Ant bangos 
(26). 8.00 Skunk Fu (31, 32). 8.30 
Moderni šeima (7) (N-7). 9.00 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajo-
nių sodai. 11.00 Lesė. Filmas šeimai. 
JAV, 1994 m. 12.55 Kai atkeliavo Za-
charis Biveris. Filmas šeimai. JAV, 
2003 m. 14.40 Paskutinė daina. Ro-
mantinė drama. JAV, 2010 m. (N-7). 
16.50 X Faktorius. 18.35 Eurojackpot. 
18.45 TV3 žinios. 19.00 Ir vėl tu! Ro-
mantinė komedija. JAV, 2010 m. (N-
7). 21.10 Mano mamos meilužis. ko-
medija. JAV, Vokietija, 2008 m. (N-7). 
23.05 Garbinga kurtizanė. rRomantinė 
drama. JAV, 1998 m. (N-14). 1.20 Bri-
tanikas. Istorinė drama. JAV, D. Brita-
nija, 2000 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (18). 7.30 Ant bangos 
(27). 8.00 Skunk Fu (33, 34). 8.30 Mo-
derni šeima (8) (N-7). 9.00 Begalinė 
istorija (3) ( (N-7). 10.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 11.00 Ne-
gražios įseserės išpažintys. Drama. 
Kanada, Liuksembiurgas, 2002 m. (N-
7). 12.55 Stebuklingas vaikis 2. Kome-
dija. JAV, 1994 m. 14.45 Sekretoria-
tas. Filmas šeimai. JAV, 2010 m. 17.05 

Pirmadienis, birželio 10 d. 
6.25 Na, palauk! (3, 4) (kart.). 6.50 

Smalsutė Dora (70). 7.20 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (13) (kart.). 7.50 Agen-
tas Šunytis (3) (kart.). 8.20 Auklė (15) 
(kart.). 8.50 24 valandos (kart.). (N-7). 
9.45 Havajai 5.0 (1) (kart.) (N-7). 10.45 
Monte Karlas. Nuotykių komedija. JAV, 
Vengrija, 2011 m. (kart.) 12.55 Didžioji 
sėkmė (25). 13.25 Agentas Šunytis (4). 
13.55 Linksmieji Tomas ir Džeris (14). 
14.25 Auklė (16). 15.00 Tūkstantis ir 
viena naktis (49) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 
(N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 
Namai, kur širdis (5). 20.05 Tikras gy-
venimas. Mažylis. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Krimi-
nalinė Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO 
SEANSAS. Per plauką nuo pražūties. 
Veiksmo trileris. JAV, 1993 m. (N-14). 
0.45 Havajai 5.0 (20) (N-7). 1.40 Vam-
pyro dienoraščiai (15) (N-14). 

Antradienis, birželio 11 d. 
6.10 Namai, kur širdis (5) (kart.). 

6.50 Žuviukai burbuliukai (1). 7.20 
Linksmieji Tomas ir Džeris (14) (kart.). 
7.50 Agentas Šunytis (4) (kart.). 8.20 
Auklė (16) (kart.). 8.50 24 valandos 
(kart.) (N-7). 9.45 Tikras gyvenimas. 
Mažylis (kart.). 10.45 Meilės įkaitai 
(kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė (26). 
13.25 Agentas Šunytis (5). 13.55 Links-
mieji Tomas ir Džeris (15). 14.25 Auklė 
(17). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(50) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (6). 20.05 Tikras gyvenimas. Var-
žovė. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. 
Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. Mirties 
apsuptyje 2. Veiksmo f. JAV, 2007 m. 
(N-14). 0.25 Havajai 5.0 (21) (N-7). 
1.20 Vampyro dienoraščiai (16) (N-14).

Trečiadienis, birželio 12 d.
6.10 Namai, kur širdis (6) (kart.). 

6.50 Žuviukai burbuliukai (2). 7.20 
Linksmieji Tomas ir Džeris (15) (kart.). 
7.50 Agentas Šunytis (5) (kart.). 8.20 
Auklė (17) (kart.). 8.50 24 valandos 
(kart.) (N-7). 9.45 Tikras gyvenimas. 
Varžovė (kart.). 10.45 Saldi nuodėmė 
(1, 2) (kart.) (N-7). 11.40 Plikis ir ponia 
(kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė (27). 
13.25 Agentas Šunytis (6). 13.55 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (1). 14.25 Auklė 
(18). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(51) (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (7). 20.05 Tikras gyvenimas. Lėlė. 
21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Vers-
las. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 
22.35 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA. Pasienis. Trileris. JAV, 2012 
m. (N-14). 0.30 Havajai 5.0 (22) (N-7). 
1.25 Vampyro dienoraščiai (17) (N-14). 

Ketvirtadienis, birželio 13 d. 
6.10 Namai, kur širdis (7) (kart.). 

6.50 Žuviukai burbuliukai (3). 7.20 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (1) (kart.). 7.50 
Agentas Šunytis (6) (kart.). 8.20 Auklė 
(18) (kart.). 8.50 24 valandos (kart.) (N-
7). 9.45 Tikras gyvenimas. Lėlė (kart.). 
10.45 Radži ieško žmonos (kart.) (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (28). 13.25 Agen-
tas Šunytis (7). 13.55 Mažieji Tomas 
ir Džeris I (2). 14.25 Auklė (19). 15.00 
Tūkstantis ir viena naktis (52) (N-7). 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 
24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Krimi-
nalai. 19.20 Namai, kur širdis (8). 20.05 
Tikras gyvenimas. 21.00 Farai (N-14). 
22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Krimina-
linė Lietuva (N-7). 22.35 Mentalistas 
(16) (N-7). 23.35 Ties riba (4) (N-14). 
0.30 Havajai 5.0 (23) (N-7). 1.25 Svei-
katos ABC (kart.). 

Penktadienis, birželio 14 d. 
6.10 Namai, kur širdis (8) (kart.). 

6.50 Žuviukai burbuliukai (4). 7.20 Ma-
žieji Tomas ir Džeris I (2) (kart.). 7.50 
Agentas Šunytis (7) (kart.). 8.20 Auklė 
(19) (kart.). 8.50 24 valandos (kart.) (N-
7). 9.45 Tikras gyvenimas. Don Žua-
no Vestuvės (kart.). 10.45 Radži ieš-
ko žmonos (kart.) (N-7). 12.55 Didžio-
ji sėkmė (29). 13.25 Agentas Šuny-
tis (8). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris I 
(3). 14.25 Auklė (20). 15.00 Tūkstantis 
ir viena naktis (53) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos. 
(N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (2) (N-7). 21.00 
Kriminalistai (1) (N-7). 22.05 PENK-
TADIENIO BOMBA. Degantis žmo-
gus. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, 2004 m. (N-14). 1.00 Nuo sute-
mų iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai. 
Siaubo trileris. JAV, 1999 m. (N-14). 

Šeštadienis, birželio 15 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

Berniukas ir voveriukas (19). 7.45 Žvė-
relių būrys (24). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(48). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(2). 9.00 Tomo ir Džerio pasakos (4). 
9.30 Na, palauk! (5, 6). 10.00 KINO 
PUSRYČIAI. Pramuštgalviai Paryžiu-
je. Animacinis filmas. JAV, Vokietija, 
2000 m. 11.40 Plikis ir ponia (N-7). 
13.15 Radži ieško žmonos (N-7). 15.25 
Saldi nuodėmė (3) (N-7). 15.55 Kelio-
nė į Žemės centrą (1) (N-7). 17.45 Ha-
vajai 5.0 (2) (N-7). 18.45 Žinios. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (3) (N-7). 21.00 
SUPERKINAS. Mumijos sugrįžimas. 
Nuotykių f. JAV, 2001 m. (N-7). 23.30 
Pats baisiausias filmas 2. Parodijų ko-
medija. JAV, 2001 m. (N-14). 1.05 Fa-
rai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, birželio 16 d. 
6.20 Atgal į vaikystės miestą. 7.20 

Berniukas ir voveriukas (20). 7.45 Žvė-
relių būrys (25). 8.10 Ogis ir tarakonai 
(49). 8.35 Benas Tenas prieš ateivius 
(3). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį 
ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI. Jau-
nos ir karštos. Viskas arba nieko. Ko-
medija. JAV, 2006 m. (N-7). 12.05 Kri-
minalistai (1) (kart.) (N-7). 13.15 Radži 
ieško žmonos (N-7). 15.25 Saldi nuo-
dėmė (4) (N-7). 15.55 Kelionė į Žemės 
centrą (2) (N-7). 17.40 Pono Byno ge-
riausieji. Didžioji Britanija, 1995 m. 
18.45 Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 
AUKSINIS SEKMADIENIO KINAS. 
PREMJERA. Blondinė eina į karą. 
Nuotykių komedija. JAV, 2008 m. (N-
7). 22.05 Laukinės aistros. Erotinis tri-
leris. JAV, 1998 m. (N-14). 0.15 Galva 
virš vandens. Juodojo humoro kome-
dija. JAV, 1996 m. (N-14). 

Pirmadienis, birželio 10 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Savai-
tės kriminalai (N-7) (kart.). 8.30 Tauro 
ragas (N-7) (kart.). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Sachara (N-7). 10.00 Ekstra-
sensų mūšis (N-7) (kart.). 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasiklydusi 
širdis (N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(N-7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 18.25 Brolis už brolį (N-7). 
19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 
Gyvenimo spalvos. 21.25 Drugio efek-
tas. Drama. JAV, Kanada, 2004 m. (N-
14). 23.30 Karo vilkai (N-14). 0.30 Sos-
tų karai (N-14). 1.30 Tikras kraujas (N-
14). 2.30 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, birželio 11 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Karščiu alsuojanti Sachara (N-
7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7) (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Bro-
lis už brolį (N-7) (kart.). 15.00 Men-
tai (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Žvaigždutės 
(N-7). 21.25 Jaunos ir karštos. Kome-
dija. JAV, 2000 m. (N-7). 23.10 Karo 
vilkai (N-14). 0.10 Sostų karai (N-14). 

1.10 Tikras kraujas (N-14). 2.10 – 5.59 
Bamba (S). 

Trečiadienis, birželio 12 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Karališkasis Panamos kelias 
(N-7). 10.00 Svotai (N-7) (kart.). 11.00 
Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Pasi-
klydusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 18.25 Brolis už 
brolį (N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 
Žinios. 20.25 Sąmokslo teorija (N-7). 
21.25 Psichoanalitikas. Drama. JAV, 
2009 m. 23.25 Karo vilkai (N-14). 0.25 
Sostų karai (N-14). 1.25 Tikras kraujas 
(N-14). 2.25 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, birželio 13 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą (N-7). 10.00 Naujakuriai (N-7). 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Bro-
lis už brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai 
(N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-
7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-7). 
18.00 Žinios. 18.25 Brolis už brolį (N-
7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Žinios. 
20.25 Naujoji banga 2012. 23.20 Karo 
vilkai (N-14). 0.20 Sostų karai (N-14). 
1.20 Tikras kraujas (N-14). 2.20 – 5.59 
Bamba (S). 

Penktadienis, birželio 14 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 Pra-
juokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Patagonijos sniegynuose (N-
7). 10.00 Daktaras Tyrsa (N-7) (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 
Pasiklydusi širdis (N-7). 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Bro-
lis už brolį (N-7) (kart.). 15.00 Men-
tai (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 17.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 18.00 Žinios. 18.25 Brolis už bro-
lį (N-7). 19.25 Milijonieriai. 20.00 Ži-
nios. 20.25 Juodos avys (N-7). 21.25 
RUSŲ KINAS. Seniai pulkininkai. De-
tektyvinis. Ukraina, 2007 m. (N-7). 
23.05 Amerikietiškos imtynės (N-14). 
0.05 Praeities šešėliai. Trileris. JAV, 
2009 m. (N-14). 1.55- 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, birželio 15 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gyvenimo 
spalvos (kart.). 9.00 Brydės. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Skanus pokalbis. 11.00 
Stipriausias pasaulio žmogus 2012. 
11.30 Ekstremali padėtis. Skęstantis 
automobilis (N-7). 12.00 Žvaigždutės 
(N-7) (kart.). 13.00 VRS kamera. 13.30 
Milijonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro vir-
tuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis 
(N-7). 19.00 Baladė apie Bomberį (N-
7). 20.00 Žinios. 20.20 Savaitės krimi-
nalai (N-7). 21.00 MANO HEROJUS. 
Mirties instinktas. Veiksmo f. Prancū-
zija, Kanada, Italija, 2008 m. (N-14). 
23.15 AŠTRUS KINAS. Fonas. Siau-
bo. Jungtinė Karalystė, 2008 m. (S). 
0.55 Juodos avys (N-7) (kart.). 1.55 – 
5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, birželio 16 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Mey-

er. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-
7) (kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 Tau-
ro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 
Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Plėšrū-
nai. Keisčiausi pasaulio gyvūnai (N-7). 
13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Milijo-
nieriai. 14.00 Sveikinimai (N-7). 17.00 
Daktaras Tyrsa (N-7). 18.00 Mistinės 
istorijos (N-7). 19.00 Naujakuriai (N-7). 
20.00 Žinios. 20.20 MEILĖS ISTORI-
JOS. Rosamunde Pilcher. Pasimaty-
mas Rožių abatijoje. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2009 m. (N-7). 22.10 
Pagrindinis įtariamasis (N-14). 23.10 
Psichoanalitikas. Drama. JAV, 2009 m. 
(kart.) (N-14). 1.10 – 5.59 Bamba (S). 

LRT

TV3

LnK

BTV

Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 17.35 Kobra 11 (3) (N-7). 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Diena po rytojaus. Veiksmo 
f. JAV, 2004 m. (N-7). 21.55 Pagrobi-
mas. Veiksmo drama. JAV, 2012 m. 
(N-14). 1.40 Gamtos šėlsmas. Lavina. 
Nuotykių f. Kanada, D. Britanija, Bul-
garija, 2004 m. (N-14). 23.50 ŽKVD. 
Veiksmo komedija. Belgija, Liuksem-
burgas, 2008 m. (N-14). 
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ĮvairenybėsNeįgaliųjų sportas

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Grupė Biržų rajono neįgalių-
jų draugijos narių pavasario pra-
džioje lankėsi Latvijoje, Bauskės 
neįgaliųjų sporto klubo šventė-
je. Gegužės pabaigoje bauskie-
čiai atvyko atsakomojo vizito pas 
mus. „Kaštonų“ mokyklos sta- 
dione buvo surengtos neįgaliųjų 
žaidynės. Buvo varžomasi 7-iose 
rungtyse. Kadangi svečiai atvy-
ko gerokai anksčiau negu buvo 
paskelbta žaidynių pradžia, juos 
pakvietėme apžiūrėti piliakalnį, 
Radvilų pilį bei joje įsikūrusį mu-
ziejų „Sėla“.

Biržiečiai rungėsi su svečiais  
iš Latvijos

Vidurdienį prasidėjo žaidy-
nės. Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Lidija Dainiu-
vienė pasveikino svečius ir vi-
sus susirinkusius, palinkėjo gerų 
startų ir puikios nuotaikos. Svei-
kinimo žodį tarė ir Biržų viceme-
rė Stasė Eitavičienė. Vėliau žaidy-
nių vairas buvo perduotas teisė-
jams Audriui Mukui bei Audriui 
Unglininkui. Jie supažindino su 
rungtimis ir pakvietė į sektorius.

Bauskiečiai sportui skiria la-
bai daug dėmesio, todėl jie ir už-
ėmė aukščiausias vietas. Iš mū-

siškių moterų geriausiai sekėsi 
Zitai Petkevičienei (žiedų mėty-
mas), trečią vietą užėmė Valeri-
ja Vaitatienė („bombos“ mėty-
mo žaidimas). Mūsiškis Olegas 
Vinogradovas trečią vietą užė-
mė mėtant strėlytes. Vežimėliais 
greičiausiai važiavo Regimantas 
Mačiulskis, antras buvo šių eilu-
čių autorius. Žaidynių prizinin-
kai gavo Biržų rajono neįgaliųjų 
draugijos diplomus ir medalius, 
bet svarbiausia – visi pabuvome 
draugų būryje.

Egidijus ŠATAs

Japonijoje daugėja 
šimtamečių

„Šimtamečių klubas“ Japonijoje 
plečiasi ir plečiasi. Šiuo metu šalyje 
gyvena daugiau kaip 50 000 žmo-
nių, vyresnių nei 100 m. amžiaus. 
Per trejus metus šis skaičius padi-
dėjo 10 000 senjorų. 116 m. Dziroe-
monui Kimurai priklauso net du re-
kordai. Jis yra ne tik seniausias pa-
saulio žmogus, bet ir vienintelis vy-
ras, gimęs XIX amžiuje. Dz.Kimuros 
gimtajame Kiotange gyvena 94 sen-
jorai, sulaukę daugiau kaip 100 m. 
Senolis teigia, kad jo ilgo gyvenimo 
receptas – saikingai valgyti. Tradi-
ciškai neriebūs japoniškos virtuvės 
patiekalai laikomi viena svarbiausių 
priežasčių, kodėl žmonės Japonijo-
je sulaukia tokio garbingo amžiaus. 
Japonai gyvena vienoje turtingiau-
sių pasaulio šalių. Tai, o taip pat pa-
žanga medicinos srityje, prisideda 
prie jų gyvenimo trukmės. Gimto-
jo Dz.Kimuros miesto valdžia užsi-
mojo išsamiau patyrinėti ilgo gyve-
nimo priežastis. „Tai gali būti susiję ir 
su mūsų nuostabia gamta, geru van-
deniu ir, žinoma, mityba“, – sako val-
džios atstovas.

Maratoną laimėjo 
besilaukianti močiutė

Kūdikio besilaukianti močiutė iš 
Nepalo laimėjo Evereste vykusį ma-
ratoną. 44 metų Ang Dami Šerpa 42 
km atstumą įveikė per 6 val. 2 min. 
ir 10 s. Maratono maršrutas driekė-
si nuo Everesto kalno bazinės sto-
vyklos 4 364 m aukštyje žemyn iki 
Namche Bazar vietovės, esančios 3 
446 m aukštyje. Bėgikė yra trečią mė-
nesį nėščia. Ji jau turi tris vaikus ir vie-
ną vaikaitį. A.D.Šerpa laimėjo mara-
toną moterų kategorijoje. Pasak mo-
ters, gydytojas neatkalbinėjo jos ne-
dalyvauti bėgime. Tačiau vyras ir sū-
nus buvo prieš. Nugalėtoja pareiškė 
ir toliau bėgsianti maratoną. Tačiau 
ji svajoja ir apie dar didesnį nuoty-
kį – įveikti 8 848 m aukščio Everes-
to viršukalnę.

Pradingėlį surado 
filmavimo komanda

Lymingtone, Meino valstijoje, 
dingęs pensininkas atsirado po 14 
valandų, kai pateko į apie jo din-
gimą filmuojamo reportažo kadrą. 
Filmavimo grupė buvo įsikūrusi tie-
siai prie jo namų. Dingusiu laikytas  
73-ejų Robertas Makdonas priėjo 
prie reporterio ir paklausė, kas čia 
dedasi. Pensininkas trumpai pasikal-
bėjo su žurnalistu, ir šis suprato, kad 
priešais jį stovi būtent dingęs vyras. 
Apie tai buvo pranešta paieškos tar-
nybai. R.Makdono paieška vyko že-
mėje ir iš oro, pasitelkti mokyti šunys 
ir infraraudonųjų spindulių kameros. 
Manoma, kad pensininkas buvo išė-
jęs į šalia jo namų esantį mišką. Vy-
ras neprisimena, kur jis buvo 14 va-
landų, ir nežino, ką tuo metu veikė. 
Jo giminės teigė, kad jis kenčia nuo 
senatvinės silpnaprotystės, bet anks-
čiau dingęs nebuvo. 

Gyveno su pieštuku 
galvoje

24-erių vyras iš Afganistano 
daug metų gyveno su pieštuku gal-
voje. Jis skundėsi galvos skausmais, 
nuolatine sloga, prastai matė dešine 
akimi, o paskutiniuoju metu jam vis 
dažniau dvejindavosi akyse. Kompiu-
terinė tomografija galiausiai parodė 
skundų priežastį. Tokį atvejį iš savo 
praktikos kasmetiniame medikų su-
važiavime papasakojo vienas Ache-

no universitetinės klinikos gydytojas. 
Anot jo, pacientas po ilgų apmąsty-
mų prisiminė apie prieš daug metų 
įvykusį incidentą mokykloje. Jis tada 
krito, o iš nosies pasipylė kraujas. Af-
ganas greičiausiai nė nepastebėjo, 
kaip per nosį jam sulindo 10 cm ilgio 
pieštukas. Acheno medikai pieštuką 
sėkmingai pašalino.

Į Everestą įkopė indė 
su amputuota koja

Pirmą kartą į Everestą įkopė mo-
teris amputuota koja. 26 m. indė Aru-
nima Sinha antradienį pasiekė 8 848 
m aukščio kalno viršūnę. Buvusią tin-
klinio nacionalinės rinktinės žaidėją 
prieš dvejus metus vagys išstūmė iš 
važiuojančio traukinio. Viena jos koja 
pateko po priešinga kryptimi vyku-
sio traukinio ratais, ją teko amputuo-
ti žemiau kelio. „Tada visi buvo dėl 
manęs sunerimę. Todėl aš supratau, 
kad turiu kažką padaryti savo gyve-
nime, kad žmonės daugiau nežiūrė-
tų į mane su užuojauta“, – prieš eks-
pediciją pasakojo A.Sinha. 

Fizinę negalią turinčiam žmo-
gui Everestas pirmą kartą pakluso 
1998-aisiais. Tada į aukščiausią pa-
saulio kalną įkopė britas Tomas Vai-
teikeris, kuriam po autoavarijos buvo 
amputuota viena koja.

Beje, viršukalnę sėkmingai pasie-
kė ir 80- metis japonas Juichiras Mi-
ura, apie kurį jau rašėme.

Briuselio berniukas 
tapo Afrikos 

valstiečiu

Siekdami patraukti Briuselio gy-
ventojų ir svečių dėmesį į pieno trū-
kumą Afrikos šalyse, tarptautinės or-
ganizacijos „Gydytojai be sienų“ na-
riai aprengė Briuselio besišlapinan-
tį berniuką Afrikos valstiečio apda-
ru. Tarptautinės pieno dienos, mi-
nimos birželio 1 d., proga Belgijos 
sostinės simbolis – besišlapinantis 
berniukas, šią dieną šlapinosi pie-
nu. Garsioji statula yra reguliariai ap-
rengiama skirtingais kostiumais. Jis 
buvo rengtas kaip Kalėdų senis, El-
vis Preslis, Nelsonas Mandela ar kiti 
garsūs žmonės. Šio berniuko rūbinė-
je jau yra per 800 kostiumų, kuriais 
norima pagerbti skirtingas tautybes, 
socialines grupes ar pažymėti svar-
bias kalendoriaus datas. Maždaug 
60 cm aukščio besišlapinančio ber-
niuko figūrėlė yra vienas iš garsiau-
sių Briuselio simbolių.

Vasara – varžybų metas
Nuo pavasario neįgaliesiems 

prasideda sporto varžybų se-
zonas. Gegužę Druskininkuo-
se vyko Europos rankų lenki-
mo čempionatas. Jame dalyvavo 
du Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos nariai I.Vilniuvienė 
ir V.Alekna. V.Alekna tarp 14 
savo svorio kategorijos daly-
vių dešine ranka užėmė 7 vietą. 
I.Vilniuvienė svorio kategorijoje 
iki 70 kg (tarp neįgaliųjų) abiem 
rankom užėmė antrąsias vie-
tas ir namo parsivežė 2 sidabro 
medalius. Kitiems mūsų rajono 
sportininkams Europos čempio-
nate medalių pelnyti nepavyko.

O štai Šiauliuose vyko tra-
dicinės neįgaliųjų sporto var-
žybos, kuriose dalyvavo ir bū-
relis mūsų sportininkų. Bau-
das taikliausiai mėtė V.Alekna, 
jis užėmė pirmą vietą. Lenkiant 
rankas I.Vilniuvienė buvo an-
tra, nusileidusi gerokai sunkes-
nei kuršėniškei A.Lideikienei. 
V.Alekna šiemet tenkinosi tre-
čiąja vieta, nes dar nebuvo at-
gavęs jėgų po išvakarėse vyku-
sio Radviliškio rajono rankų len-
kimo čempionato (ten jis užėmė 
2 vietą). Šachmatais iš radviliš-
kiečių geriausiai sekėsi žaisti 
S.Puodžiukui, kuris pelnė an-
trąją vietą.

Varžybos Šiauliuose – tram-
plinas į vasaros sporto marato-
ną. Birželio 6 d. laukia varžybos 
Pakruojyje, paskui – Radvilišky-
je, o liepos mėnesį vyks tradici-

Ant nugalėtojų pakylos – ir Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos atstovė.

Varžybose vyko atkakli kova.

Biržų neįgalieji svetingai priėmė bičiulius iš Bauskės.

nės Lietuvos neįgaliųjų žaidynės 
Kaune. Radviliškio sportininkai 
tikisi, kad naujoje sporto salėje 

išlietas prakaitas duos gerų re-
zultatų būsimose kovose.

sigitas PUODžIUKAs
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Meilės lyrika – ar gali 
būti nebanali? 

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Vasaros spalvos. Vilkdalgiai
Rasos Skeiverienės nuotr. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Jonas TARAsEVIČIUs
Klaipėda

Pašauk mane
Pašauk mane dar kartą,
Ateisiu, atskubėsiu
Ir tau ant kelių galvą 
Pavargusią padėsiu.

Nors ir laimingos dienos
Liko atmintyje,
Pašauk mane dar kartą, 
Ateisiu pas tave.

Dabar, kai bėga laikas
Taip greitai kaip vanduo,
Reikėtų susitikti,
Nes greitai bus ruduo.

Priskinčiau tau gėlių, 
Atneščiau dovanų,
Ateičiau kaip seniau, 
Jeigu pašauktum tu.

Gyvenimas
Nubėgo 
Pievų takais
Basakojė vaikystė.

Balta, 
Lyg pavasariai
Nužydėjo jaunystė.

Nueitas 
Kelias
Buvo sunkus.

Audrose 
Mėtęs
Ilgus metus.

Dabar atsisėdau
Ant akmens
Pailsėti.

Ir nežinau,
Kaip viską 
Iš naujo pradėti. 

Žiedų kalba
Ar girdi, ką tau kalba
Žydintys sodai?
Ką sako paslapčia
Baltos alyvos?

Vėjo draikomos ievos
Šlama burtų žodžius
Ir savo kvapu
Svaigina pavasarį tyrą. 

Tulpės darželiuose
Galvas iškėlę
Giriasi savo spalvom
Ir tyliai linguoja.

O po langais,
Tarsi dainą dainuotų
Amžinos gėlės
Rūtos žaliuoja.

Nežinos
Paliksiu 
Atviras duris,
Eilėraščius 
Ant rašomojo stalo.

Gal kas užeis,
Gal paskaitys
Ir apsidžiaugs,
Kad juos atrado.

Kaimynai
Uždarys duris
Pamirš visi be dūmų
Vienišą namelį.

Ir niekas nežinos,
Kas rašė tuos žodžius,
Kurie skambės 
Po visą šalį. 

Kai vakaras ateis
Ir saulė nusileis,
Prašau, labai prašau, 
Į širdį vėl ateik.

Sugrįžk
Tavęs tyloje lauksiu 
Po šlamančiais klevais,
Žinok, kad mūsų meilės 
Mums niekas nepakeis.

Ateik su svajone,
Sugrįžk su viltimi,
Su rankų švelnumu
Ir karšta širdimi.

Pasirodo, meilė – amžina, 
ir jaunam, ir senam aktu-

ali tema. Tai ryškėja skaitant jūsų, 
mieli „Bičiulystės“ bičiuliai lite-
ratai, atsiųstus eilėraščius. 

Deja, tema, nors daugeliui 
aktuali, bet ir nelengva. Meilės 
jausmą perteikti nebanaliai labai 
sunku. Mylinčiajam atrodo, kad 
jo jausmai ypatingi, unikalūs, 
tačiau, atsidūrę ant balto popie-
riaus lapo, neretai jie atrodo pa-
viršutiniški. Apie meilę prikal-
bėta tiek, kad netilptų ir į 9 jau-
čio odas, todėl labai lengva „pa-
siskolinti“ kažkada kažkur jau 
girdėtus žodžius ar įvaizdžius, 
nejučia juos perteikti kaip savo. 

„Žmogaus sielai leista patir-
ti tas būsenas, kurias kūrėjas pa-
verčia eilėraščiais, muzika, pa-
veikslais... Sielos atsiskleidimą 
budina, žadina nuojauta, kad bū-
tis yra gilesnė negu buities reika-
lai, kad prasmė kaip stebuklingi 
žiedai staiga aplimpa liauną kas-
dienybės šakelę“, – sakė profeso-
rė Viktorija Daujotytė. Kūrėjo už-
duotis yra tą ypatingą pojūtį per-
kelti į kūrinį. 

Literatūros kritikė Rita Tūtly-
tė savo knygoje „Eilėraščio skai-
tymas“ pateikia banalaus ir neba-
nalaus eilėraščio skirtumus: ba-
naliame eilėraštyje dažnai sutin-
kami perdėm girdėti, įprasti, bui-
tiški ar romantiški vaizdai ir situ-
acijos, atėję iš literatūros tekstų. 
Temos – įprastos, kartojami jau 
žinomi siužetai ir motyvai. Neba-
naliame eilėraštyje vaizdai yra as-
meniškai išgyventi ir originalūs, 

tema neįprastai atskleista, sukur-
tas netikėtumo efektas. Na, o ei-
lėraščio lyrinis „aš“ – gilus, įdo-
mus, atveriantis nepažintų žmo-
gaus sielos pusių. 

Pernelyg gražūs žodžiai – 
banalūs 

Didelę įtaką eilėraščio origi-
nalumui turi pasirenkami įvaiz-
džiai, leksika. Labai dažnai var-
tojami, iš eilėraščio į eilėraštį ke-
liaujantys žodžiai pabosta ir tam-
pa banaliais (primityviai sakant, 
nunešiotais). Juk niekas nenorė-
tų atėjęs į šventę pamatyti, kad 
tokiu pačiu drabužiu apsirengę 
dar 10 svečių. Arba viešai kal-
bėti tą patį, kas jau ką tik buvo 2 
kartus pasakyta. Tad kodėl po-
ezijoje turėtų būti kitaip? Gali-
ma netgi sudaryti sąrašą žodžių, 
kurie yra tapę banaliais, nes per-
nelyg dažnai buvo vartoti, ypač 
poetų romantikų: širdis, krūti-
nė, akys, dangus, naktis, aušra, 
ilgesys ir pan. Skaitydama ne-
įgaliųjų eilėraščius, taip pat la-
bai dažnai randu daug nusibo-
dusių žodžių, metaforų: rožės 
spygliai, lyg karšta žarija, tamsi 
naktis (kalbant apie liūdesį, ne-
viltį) ir pan. Ar galėtumėte pa-
rašyti meilės eilėraštį be šių žo-
džių? V.Daujotytė rašo: „Gražie-
ji žodžiai poezijoje „pavargsta“, 
jiems reikia poilsio. Paskui poe-
zija jų vėl pasiilgsta, priima, at-
šviežina.“ Ir vis dėlto – net ba-
naliausiu laikomas žodis, pate-
kęs į gabaus kūrėjo rankas, gali 
suskambėti naujai. 

Skaitant eiles apie meilę la-
biausiai sujaudina tai, kas per-
skaitoma tarp eilučių, netikė-
ta jausmo išraiška. Štai Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščio „Mei-
lei“ ištrauka: 

Sudeginki mane. Pasmauk mane.  
 Nunuodyk.
Tiktai paliesk mane. Tiktai paliesk. 
 Paliesk.
Išvesk mane į aikštę ir prieš visus 
 apnuogink,
Parodyk, koks aš menkas.

Tik būki prie šalies,
Kad tavo šviesoje aš augčiau 
 tartum perlas
Aistringo vandenyno fantastiškam  
 dugne,
Iškelk. Atidaryk mane. Tiktai 
 neperleisk.
Neperleisk niekam. /…/

Sutikite – stipru.

Mūsų skaitytojų meilės 
lyrika 

Pateiksiu keletą „Bičiulystei“ 
atsiųstų eilėraščių ištraukų be di-
desnių komentarų. Spręskit pa-
tys, kaip kūrėjams pavyko už-
čiuopti ir perteikti meilės dvasią. 

Aldona Krickienė iš Alytaus 
rašo apie tai, kad meilė sugrąži-
na į jaunystę:
Aš noriu vėl įsimylėti, 
Ta jausmą nuostabų patirti.
Aš noriu atjaunėti
Ir su meile širdyje numirti. 

Felikso Boruso iš Akmenės 
rajono eilėraštyje „Kai tau bus 
liūdna“, skirtame žmonai, mei-
lė – šviesi, nesavanaudiška, ra-
minanti, teikianti paguodą. Beje, 
čia nė karto nepavartotas žodis 
„meilė“: 

Kai tau bus liūdna,
Tu ateik pas mane,
Atsisėski greta,
Aš priglausiu tave.

Liūdnos mintys nuskries toli į  
 dausas,
Širdis tau nurims, vėl atsigaus.
Aš rymosiu. Aš būsiu šalia,
Jei reikės, net kol prašvis aušra. /.../

Vytautas Morkūnas iš Bir-
žų meilės jausmui perteikti pa-
sitelkia liaudies dainų motyvus:

Nužydėjo raudonos alyvos,
Nužydėjo balti jazminai,
Mano dienos pilkos, negyvos,
Kaip nuvytę alyvų žiedai. /.../

Gal mažu krūmeliu išdygsiu,
Po tavo langu žaliuosiu.
Kai tau bus liūdna, graudu,
Tu tik prieik prie manęs,
Ir aš tave guosiu.

Prancūzų rašytojas Fransua 
Moriakas yra pasakęs: „Tą die-
ną, kai nebedegsite meile, dau-
gelis mirs nuo šalčio.“ Tad nepra-
raskite vidinės ugnies ir kurkite 
naujus tekstus, naujus pasaulius. 

Emilija sTOnKUTĖNuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Vasaros spalvos. Lubinai
Rasos Skeiverienės nuotr. 
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