
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2013 m. liepos 18 – 24 d., Nr. 28 (1147) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.  Kaina 2,28 Lt 

(nukelta į 3 psl.)

Transplantacija – 
ne priežastis 

atsisakyti 
judėjimo

Lietuvoje viešėjo Europos 
žmonių su persodintomis širdi-
mis ir plaučiais federacijos va-
dovas airis Brendanas Giliga-
mas (persodinta širdis) ir tary-
bos nariai – olandas Andre Las-
soij (persodinti plaučiai) ir anglas 
Deividas Valkeris (sūnui perso-
dinta širdis).

Į susitikimą su jais atėjo lie-
tuviai medikai iš Santariškių li-
goninės, Širdies chirurgijos cen-
tro, jau daugelį metų sėkmin-

gai atliekantys transplantacijas 
ne prasčiau nei kitur pasaulyje. 
Taip pat jų pacientai – gyvenan-
tieji su persodintomis širdimis 
ar plaučiais.

Saugokime savo kūną
Olandas A.Lassoij turi kuo 

pasigirti: jis jau 17 metų gyvena 
su persodintais plaučiais, tačiau 
pasiekia puikių rezultatų spor-
tuodamas. Vyriškis 2008 metais 
tapo Olandijos čempionu 200 m 
bėgimo rungtyje 50-mečių gru-
pėje. Niekas net neįtarė, kad jis – 
su persodintais plaučiais. Taip 
pat pasaulinėse transplantuotų-
jų varžybose Andre greičiausiai 
bėgo 100 m ir 200 m rungtyse. 

A.Lassoij plaučiams pakenkė 
cistinė fibrozė. Vyriškis pasako-
ja, kad savijauta blogėjo pama-
žu – jis jautėsi vis blogiau ir blo-
giau, kol prireikė deguonies apa- 
rato, o vienintelis gydymo būdas 
buvo transplantacija. 

(nukelta į 5 psl.)

Į susitikimą atėjo ir lietuviai, naujai gimę persodinus širdį. 

Draugams užtenka ir 
vienos poros batų

Jaunuoliai į stovyklą susirin-
ko iš įvairių Lietuvos kampe-
lių: iš Vilniaus, Alytaus, Elektrė-
nų, Trakų, Anykščių, Kalvarijos, 
Skuodo, Pagėgių. Įvairaus am-
žiaus, skirtingų pomėgių, bet vi-
sus juos vienija tai, kad kiekvie-
nas turi kažkokią negalią. 

Artūras Ambrozaitis ir Ra-
mūnas Kurauskas iš Alytaus save 
vadina broliais. Vyrukai susipa-
žino ir draugais tapo jau sutvir-
tėję po patirtų traumų. Vaikinų 
istorijos beveik vienodos – abu 

Neįgaliojo jaunimo stovykloje – 
savarankiškumo pamokos

Lietuvos neįgaliųjų draugija negalią turinčius jaunuolius 
tradiciškai pakvietė pabūti bendraminčių būryje, ištrūkti 
iš kasdienybės ir pailsėti stovykloje, kuri šiemet jau antrą 
kartą surengta Antanynėje, Širvintų rajone esančioje po-
ilsiavietėje. 

yra netekę kojos, abiejų nelaimės 
įvyko tais pačias metais, tame pa-
čiame mieste ir dėl panašios prie-
žasties. Dabar vaikinai juokauja 
kalbėdami apie savo negalias. Jie 
pasakoja, kaip, lengvai šokiruo-
dami pardavėjus, perka abiem 
vieną porą batų (vienas yra ne-
tekęs dešinės, kitas – kairės ko-
jos). Aivaras pasakoja, kad jauni-
mo stovykloje dalyvauja jau tre-
čią kartą – jam čia patinka. Vai-
kinas sako, kad labai svarbu, jog 
į stovyklą susirenka panašaus li-
kimo, įvairių bėdų turintys žmo-
nės – negalią turintiesiems rei-

kia bendrauti tarpusavyje. Aiva-
ras mano, kad tokie žmonės vie-
ni kitus geriau supranta, tarp jų 
labiau galima atsipalaiduoti, ne-
jausti gėdos ar nepatogumo. O 
sveikųjų visuomenėje sako nuo-
lat jaučiantis smalsius žvilgsnius, 
vaikai netgi pirštais rodo, ypač 
kai mieste eina kartu su Ramūnu. 

Aivaras dirba socialinėje įmo-
nės „Alytaus baldai“, kurioje 
įsidarbinti jam pasiūlė Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugija. Ra-
mūnas taip pat nesėdi rankų su-
dėjęs – mokosi įmonės verslo or-
ganizavimo specialybės. Tik štai 
nesiseka gauti gero protezo – 
parodoje Vokietijoje nusižiūrėjo 
tinkamą, panašų tikėjosi gausiąs 
ir Lietuvoje. Deja, pagaminus pas 
mus, protezas buvo tik panašus 
į matytą. Ramūnas su juo gali iš-
būti tik valandą – nutrina ir ten-
ka nusiimti. 

Gyvenimo išbandymai – 
gera pamoka

Stovykla patenkintos ir drau-
gėmis tapusios Giedrė Malinaus-
kaitė iš Anykščių rajono ir Nerin-
ga Petkutė iš Ariogalos. Neringa 
pasakoja, kad ją negalia užklupo 
važiuojant dviračiu – partrenkė 
automobilis. Merginai teko pra-
leisti 2 metus ligoninėse, sutriko 
judėjimas, koordinacija, reikėjo iš 
naujo mokytis vaikščioti. Ji nesle-
pia, kad buvo labai sunkių mo-
mentų, bet dabar Neringa džiau-
giasi gyvenimu ir sako patirtą 
traumą vertinanti kaip gerą pa-
moką. Ta pamoka – apie tai, kad 

E.Skipario nuotr.

Praėjusiais metais Olandijoje vykusiose Europos žmonių su transplantuoto-
mis širdimis ir plaučiais žaidynėse dalyvavo Rimvydas Vekeriotas.

Tikri draugai – kai užtenka vienos 
poros batų. 

Monika dalyvavo lengvose sporto 
rungtyse. 

Donorystė – 
gyvybės kelias

Asociacija „Gyvastis“ išsi-
kėlė ambicingą tikslą – ki-
tais metais Lietuvoje su-
rengti Europos žmonių 
su transplantuotomis šir-
dimis ir plaučiais žaidynes 
Lietuvoje. Pasak asociaci-
jos vadovės Ugnės Šakū-
nienės, į Vilnių turėtų at-
vykti apie 250 sportininkų 
ir antra tiek lydinčiųjų. 
Žaidynių dalyviai rungsis 
8 rungtyse, tarp jų – te-
nisas, badmintonas, kro-
sas, važiavimas dviračiais, 
plaukimas ir t.t.

Sportas suvienijo stovyklautojus. Egidijau Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kas iš tiesų nusipelno 
paminklo?

Tauta be atminties neturi ateities, todėl dažnai 
mūsų šiandieną kaip švyturio blyksniai apšviečia is-
torinės atminties spinduliai. Negyvenus vienoje ar ki-
toje istorinėje epochoje labai sunku objektyviai įvertin-
ti įvykius ir dažnai jiems vienokius ar kitokius atspal-
vius suteikia emocijos. Bet be visa apimančios tautos 
atminties yra dar ir žmogiškoji, kuri mena vienos, ge-
riausiu atveju – kelių kartų žmones bei įvykius. 

Visi mėgstame keliauti. Lankydami kitų kraštų sos-
tines bei mažesnius miestelius mėgstame fotografuo-
ti prie paminklų bei monumentų. Gerai, jei šalia yra 
ekskursijos vadovai – jie visuomet paaiškins vieno ar 
kito paminklo atsiradimo aplinkybes, bet jei keliau-
jame vieni, dažnai net nepasidomime apie lankomo 
krašto iškilias asmenybes...

Labai apsidžiaugiau neseniai sužinojusi, kad Vo-
kietijoje, Detmoldo mieste, buvo atidengtas bareljefas 
mūsų krašto filosofui, rašytojui, publicistui, kultūros 
veikėjui Vydūnui (Wilhelm Storost, 1868-1953). Čia jis, 
emigravęs iš Tilžės, gyveno iki mirties. Vokiečiai sura-
do tam lėšų, nes labai vertino šio žmogaus indėlį į pa-
saulio kultūrą. Tiesa, ir lietuvių šviesuoliai renka lė-
šas būsimam Vydūno paminklui Klaipėdoje, planuo-
jamam pastatyti 2018 m., kuomet švęsime jo gimimo 
150-ąsias gimimo metines. 

Didžiausią įspūdį palieka žmogaus dydžio bronzi-
niai paminklai. Tiesa, jie brangūs ir reti. Bet ir Lietuvo-
je tokių turime: tarpukario dainininkui Danieliui Dols-
kiui Kaune bei Vytautui Kernagiui Nidoje.    

Įspūdingiausia, kad užsienyje galime rasti tokio 
pobūdžio skulptūrų, skirtų meilei, draugystei, vai-
kams. Turbūt retas nebandėme nusifotografuoti ša-
lia ant suoliuko ,,sėdinčio“ jauno vyruko ar panelės?

Esu girdėjusi, kad yra pastatyti paminklai šuniu-
kui, muselei drozofilai ir net varlei, pasitarnavusiems 
žmogaus sveikatai ir mokslui. Esu biologė ir pati žinau, 
kiek tų gyvulėlių buvo nukankinta ,,vardan mokslo“.

Bet norą parašyti apie paminklus man pažadino 
ne aukščiau aprašyti atvejai. Man daug klausimų su-
kėlė ant Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto istori-
nio pastato sienų (Čiurlionio g. 21) atsiradę bareljefai 
ir atmintinės lentos. Įdomu, kokie turi būti asmeny-
bės nuopelnai tautai, kad ji būtų verta tokio dėmesio? 
Suprantu, kodėl atsirado bareljefas profesoriui Česlo-
vui Kudabai (1934-1993), dirbusiam universitete dau-
giau nei 30 metų ir išauklėjusiam daugelį puikių ge-
ografų. Profesorius buvo nuostabus žmogus, jo kny-
gos apie Lietuvos kraštovaizdį puošia ne vieno lietu-
vio lentynas. Č.Kudaba buvo ir vienas Kovo 11-osios 
akto signatarų, stengėsi kurti geresnę Lietuvos ateitį.

Žiūriu ir į kitą, šalia Č.Kudabai skirto bareljefo at-
siradusią atminimo lentą, kuri byloja, kad 1908-1910 
m. šiame pastate veikusioje Karo mokykloje studijavo 
vienas ar kitas vėliau išgarsėjęs (deja, nei vienos pa-
vardės nesu girdėjusi) karininkas ir suvokiu situaci-
jos paradoksalumą. Dar galiu suprasti atminties len-
telių, skirtų Latvijos ir Estijos karininkams, atsiradimą 
iš pagarbos kaimynams, bet kodėl taip reikia pagerb-
ti 2 metus pasimokiusį ir taip šį pastatą „išgarsinusį“ 
studentą – niekaip nesuvokiu. Nusišypsau supratusi, 
kad tokio pobūdžio atminties lentelėmis galima ,,ap-
lipdyti“ visą Gamtos fakulteto pastatą, nes čia ne tik 2 
metus mokėsi, bet ir jį baigė tūkstančiai Lietuvai nusi-
pelniusių žmonių. Atminimo lenta plačiai visuomenei 
nežinomam ,,buvusiam studentui“ šalia bareljefo pro-
fesoriui man atrodo kaip akibrokštas. Negi galime vi-
sur ir bet kam klijuoti atminimo lentas – reikia tik įti-
kinti atsakingus asmenis, kad tai svarbu. Keista – tai 
neužkliuvo ir Valstybinei kultūros paveldo komisijai.

Įdomu, o ar atsiras kada nors pasaulyje bent viena 
atminties lentelė neįgaliam žmogui, jo sunkiai kasdie-
nybei bei didvyriškumui? Palaukim...

Kalvarija:

Ne tik poilsiavome,  
bet ir įgijome žinių

 Vilija Vilkelienė iš 
Kalvarijos laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie turinin-
gai praleistą laiką Šventojoje. 

45 Kalvarijos savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos nariai penkias dienas 
ilsėjosi Šventosios neįga-
liųjų mokymo ir reabilita-
cijos centre. Ketvirtus me-
tus rašėme paraišką Kalva-
rijos savivaldybės Sveika-
tos komitetui stovykloms 
surengti. Du metus poil-
siavo vaikai su fizine ne-
galia, o pernai ir šiemet – 
suaugusieji. Šventojoje ne 
tik poilsiavome, bet ir įga-
vome žinių apie onkologi-
nes ligas. 

Tik nuvykus į Šventą-
ją mus pasitiko VŠĮ „Visli-
da“ administratorė Adelė 
Petrutienė, kuri pasveiki-
nusi visus palydėjo į kam-
barius. Jūra, kurią nedels-
dami nuėjome pasveikinti, 
buvo rami, tarsi motina ap-
glėbusi savo kūdikį, lygiai 
ir ramiai skalavo krantą.

Esame dėkingi gydy-
tojui Tomui Viliūnui už 
išsamias paskaitas apie 
onkologinius susirgimus. 
Kiekvienas susimąstėme, 

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai Šventojoje.

kad nemylime savęs – 
savo kūną aliname kait- 
rioje saulėje, tikėdami, kad 
jos spinduliai gydo, ta-
čiau jei oda jautri, į kūną 
gali pasibelsti onkologinė 
liga. Taip pat ir su mais-
tu – valgome kas tik pa-
kliūva. Sveika gyvensena 
neapsaugos nuo visų ligų 
ar negalavimų, tačiau gali 
padėti išvengti daugelio 
mirčių, ypač tų, kurias su-
kelia širdies ir kraujagys-

lių bėdos. Gydytojas pa-
aiškino, kad medicininės 
priemonės sveikatą ir gy-
venimo trukmę sąlygoja 
tik apie 10 proc., aplinkos 
ir darbo sąlygos – apie 20 
proc., paveldimumo fak-
toriai – apie 20 proc., o li-
kusius 50 proc. lemia gy-
venimo būdas.  

Pirmadienio popietę 
visi rinkomės į salę, kur 
koncertavo draugijos an-
samblis „Viltis“ (vadovė 

Kelmė:
 Gražina Rudzevi-

čiūtė laiške „Bičiulystei“ pa-
sidalino Kelmės rajono neį-
galiųjų draugijos narių ke-
lionės po Panemunės kraštą 
įspūdžiais. 

Kelmės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai ir jų 
artimieji buvo išvykę į ke-
lionę po Panemunės kraš-
tą. Kelionės metu buvo 
aplankytos trys pilys, dvi 
dvaro sodybos. Pirmoji ap-
žiūrėta pilis – Panemunės. 
Beveik visi keliavusieji pa-
noro užkopti į jos bokštą 
ir iš aukštai apžvelgti Pa-
nemunės krašto dalelę. Pi-
lies gidas papasakojo apie 
pilies istoriją, archeologi-
nius tyrinėjimus ir atradi-
mus, supažindino su pily-
je eksponuojamais meni-
ninkų darbais.

Kita pilis – Raudonės. 
Deja, įrengiant pagrindinę 

Turininga kelionė po 
Panemunės kraštą

mokyklą sunaikintas šios 
pilies istorinis palikimas, 
tad dabar telikęs puikus fa-
sadas ir galimybė užkopti 
į vieną bokštą, kur atviro-
je aikštelėje lankytojus pa-
sitinka nuostabi Nemuno 
panorama. Gaila tik, kad 
vasaros lietus neleido il-
giau pasivaikščioti nė po 
vienos pilies parką. 

Už 10 kilometrų jau 
laukė Veliuona, pasak ar-
cheologų, viena seniausių 
Lietuvos gyvenviečių. Joje 
kelmiškiai apžiūrėjo mies-
telio bažnyčią ir medinius 
dvaro rūmus, kuriuose 
veikia kraštotyros muzie-
jus. Su muziejaus ekspo-
natais, pačiais rūmais, jų 
rūsiais supažindino mu-
ziejaus darbuotoja. Savo 
pasakojimą ji baigė parke, 

kuriame auga daug iš kitų 
kraštų atvežtų medžių, o 
vienas įdomiausių ir dau-
giausiai susidomėjimo su-
laukęs – tulpmedis. 

Netoliese dar viena 
dvaro sodyba – Belvede-
rio dvaras. Visi keliavu-
sieji jį apžiūrėję nusiminė, 
kad tokie nuostabūs dva-
rai kaip šis ar Veliuonos, 
nyksta neremontuojami 
ir menkai prižiūrimi – juk 
tai visų mūsų istorija ir di-
džiulis turtas.

Nurimęs lietus suteikė 
galimybę užkopti ir į vie-
ną aukščiausių Lietuvos 
piliakalnių, esantį šalia Se-
redžiaus miestelio – Pale-
mono kalną. Ne visi ryžosi 
lipti į tokį aukštį, bet užko-
pusieji 30 metrų šlaitu pa-
sigėrėjo atsivėrusia nuos-

Kelmės neįgalieji Panemunės pilyje. 

tabia panorama.
Kitas kelionės tikslas 

buvo Tiškevičių rūmai 
Raudondvaryje. Keliaujan-
tieji pamatė restauruotus ir 
puikiai atrodančius pasta-
tus, aplankė dvaro rūmuo-
se veikiantį J.Naujalio mu-
ziejų, grožėjosi fotografijos 
paroda.

Kelionės pabaigoje ap-
lankyta Šiluva. Kiekvieno 
mėnesio 13 dieną čia mi-
nima Marijos diena. 

Kelionė, nors ir lydima 
vasaros lietaus, buvo pui-
ki. Senkant paskutiniams 
ekskursijos kilometrams 
vadovė kiekvienam eks-
kursijos dalyviui padova-
nojo po tulpmedžio lapą, 
kad šios išvykos įspūdžiai 
ilgai išliktų keliavusiųjų at-
mintyje. 

Laima Vida Šipšinskienė). 
Savo eiles skaitė šių eilu-
čių autorė. 

Po popietės daugelis 
skubėjo prie jūros pamo-
juoti atsisveikinant ir pa-
prašyti, kad likimas leis-
tų ir kitais metais susitikti.        

Administratorė visas 
penkias dienas apgaubė 
mus rūpesčiu, ji lyg mama 
vis klausinėjo, ar viskas 
gerai, ar visi patenkinti. Ji 
dar pasidžiaugė, kad tik 
viena mūsų draugija vyk-
do tokį didelį projektą, kai 
kiekvieną dieną reikalinga 
salė, o neįgalieji gauna pil-
ną maitinimą.

Grįžome visi su pakilia 
nuotaika, ne tik pailsėję, 
bet ir sustiprėję, pasisėmę 
naujų teigiamų emocijų. 

Esame dėkingi admi-
nistratorei Adelei už šil-
tą sutikimą, taip pat nau-
jam vairuotojui, kuris visų 
kantriai laukė, neskubino, 
padėjo norime padėkoti 
už mandagų aptarnavimą.
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Rokiškis: Linksminosi vasaros šventėje

 Rita Žilinskaitė pasi-
džiaugė neįgaliuosius prie Sartų 
ežero sukvietusia vasaros švente. 

Rokiškio rajono neįgalieji ir 
jų bičiuliai linksminosi tradici-
nėje vasaros šventėje, sureng-
toje prie Sartų ežero, Bradesių 
kaimo poilsiavietėje. Joje daly-
vavo beveik visų Rokiškio rajo-

Šventės dalyviai vaišinosi Skemų socialinės globos namų darbuotojų ir gy-
ventojų keptais blynais.

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

Tiesos 
ieškotojas

Aš tiesos ieškojau
Ir vis tebeieškau,
Bet jos neatrasti
Man, šio krašto pieškai.
 
Visokie teisuoliai
Man teisybę siūlė:
Likdavau kaip visad
Tik prie šimtasiūlės.
 
Kai kas sako būktum 
Ji šiandieną šviečia,
Bet kodėl nuliūdę
Tūkstančiai piliečių?!
 
Ji taip pat dviveidė
Lyg dviveidis Janas...
Ponai tai žaliuoja, 
Ubagėliams – amen...
 
Eisiu aš į mišką
Tos tiesos ieškoti,
Kur it mūras stūkso
Ąžuolai šakoti.
 
Aš naiviai galvojau,
Kad sengirės medžiai
Tiesos užgimimo
Matė pradžių pradžią.
 
Ir paklausiau ąžuolo,
Ąžuolų galiūno,
Gal jis matė, jaučia,
Kur teisybė tūno?!
 
Sugirgždėjo milžinas...
Sako, kad nežino.
– Tu paklauski uosio,
Liepos ar beržyno.
 
Tarsi susitarę
Medžiai ėmė ošti:
– Mes jos nepažįstam...
Siūlom toliau drožti.
 
– Musmirių paklauski –
Jų didžiausi guotai.
Kur rasti teisybę,
Jos tikrai žinotų.
 
Musmirių paklausiau 
Žalių ir raudonų.
– Kreipkitės į vėją,
Gerbiamasis pone.
 
– Vėjau, tu skrajūne,
Visažini vėjau,
Tu tikrai teisybę
Pamatyt galėjai.
 
Vėjas tik suūžė:
– Debesėlio klauski.
Iš padangių regi 
Viską jis geriausiai.
 
Debesies paklausčiau...
Jis tik purpt... ištirpo...
O aukštai saulutės
Apelsinas sirpo...
 
– Saule karaliene!
Tu Dangaus Valdove,
Kurgi ta teisybė,
Nešanti gerovę?!
 
Švystelėjo Saulė
Kosmoso Galybe:
– Jei tiesos vis ieškai,
Pats esi Teisybė...

Neįgaliojo jaunimo stovykloje – 
savarankiškumo pamokos

Benediktas MEDVEDEVAS
Biržai

reikia vertinti gyvenimą, žmo-
nes, padėti silpnesniems, supras-
ti kitus. „Dabar esu stipresnė nei 
kada nors anksčiau“, – sako Ne-
ringa ir prasitaria svajojanti apie 
darbą, kurį dirbdama galėtų pa-
dėti kitiems. 

Giedrė nuo 3,5 m. serga epi-
lepsija. Ji pasakoja, kad ligos 
priežastis galėjo būti skendi-
mas, po kurio netrukus ir pra-
sidėjo pirmieji priepuoliai. Mer-
gina taip pat prasitaria, kad kar-
tais būna sunkių momentų, ne 
visi aplinkiniai supranta jos pa-
dėtį, tačiau taip pat džiaugia-
si, kad tėvams, broliams, drau-
gams gali apie viską pasipasa-
koti, išsišnekėti. 

Abi draugės patenkintos, kad 
stovyklos bičiuliai draugiški, la-
bai smagu vakarais susibėgus į 
vieną namelį papokštauti, pa-
sišnekėti. Beje, merginos ir pa-
žvejoja. 

Stovykloje randa draugų 
Monika Čepauskaitė iš Skuo-

do savo ligą sako vadinanti pa-
prastai – stuburo išvarža. Tačiau 
dėl jos negali laisvai judėti, teko 
iškentėti 10 operacijų. Nuo vai-
kystės rateliais judanti mergina 
didžiąją dalį savo gyvenimo pra-

leidžia namuose, tačiau sako ne-
nuobodžiaujanti – išbando įvai-
rius rankdarbius: mezga, siuvi-
nėja, neria. Pastaruoju metu susi-
domėjo manikiūru. Su juo svajo-
ja susieti ir savo ateities profesiją. 
Jau pasižiūrėjo pritaikytą moky-
klą Klaipėdoje. Monika stengiasi 
dalyvauti visur, kur ją kviečia – 
nepraleidžia ir draugijos rengia-
mų ekskursijų. Prieš važiuodama 
į stovyklą, ji išsiaiškino, ar viskas 
pritaikyta, ir kartu su pussesere 
atvyko į Vilnių autobusu. Moni-
ka sako, jog stovykloje labai grei-
tai bėga laikas, nes nuolat vyksta 
kokia nors įdomi veikla. 

Aušra Tamašauskaitė iš Pagė-
gių taip pat nenusivylė stovykla. 
Nors šiaip mergina sako esanti 
labai jautri ir greitai susijaudina, 
tačiau stovykloje jaučiasi gerai, 
o labiausiai jai patinka vakaro-
jimas prie laužo. Aušra pasako-
ja blogai matanti, negalinti žais-
ti su kamuoliu, tačiau gražiai dai-
nuoja – netgi buvo atrinkta atlik-
ti dainą kartu su Ruslanu Kirilki-
nu. Taip pat Aušra lankė šokių, 
teatro, jogos užsiėmimus, svajo-
ja būti žymia dainininke. 

Veiklos – ir judrios, ir 
kūrybinės

O Ryčiui Jaruševičiui iš Elek-
trėnų labiausiai patiko ekskursi-
joje į Europos parką. „Tik gaila, 
kad atsilikau, – sako su cerebri-
niu paralyžiumi „draugaujantis“ 
vaikinas. Rytis apgailestavo, kad 
negalėjo nuvykti į Elektrėnuose 
savaitgalį vykusias sporto varžy-
bas, kuriose visada stengiasi da-
lyvauti. Tačiau ne bėda – jis ga-
lėjo dalyvauti stovykloje sureng-
tose sporto rungtynėse. Čia neį-
galieji galėjo pasireikšti pačiose 
įvairiausiose rungtyse. Mėtyti 
lanką ant medžio šakos, kamuo-
liuką – į kibirą galėjo visi stovy-
klautojai. Kas pajėgė, varžėsi mė-
tant baudas, žaidžiant krepši-
nį, stalo tenisą, šaškėmis, o kam 
buvo per sunku sportuoti, skai-
čiavo taškus. Stovyklavietė pui-
kiai pritaikyta judriam poilsiui – 
čia įrengtos sporto aikštelės, ga-

Stipri palaikymo komanda. 

Kas galėjo, žaidė tenisą.

Ir rateliuose smagu mėtyti baudas.

lima maudytis ežere, plaukioti 
valtimi, vandens dviračiais, porą 
kartų per savaitę stovyklautojai 
pėrėsi pirtyje.

Pasak vienos iš stovyklos va-
dovių psichologės Vidutės Ali-
šauskaitės, stovyklautojų akty-
vumas buvo vertinamas taškais: 
jų galėjo užsidirbti prinešdami 
malkų laužui, padėdami vado-
vėms, dalyvaudami bendrose 
veiklose, susitvarkydami name-
lius, kas rytą mankštindamiesi. 
Mankštą neįgaliesiems vedė vie-
na iš stovyklos vadovių ergote-
rapeutė Viktorija Zacharenko, o 
V.Ališauskaitė surengė bendrau-
ti, save ir kitus pažinti padedan-
čius „žaidimus“. Stovyklauto-
jams patiko iš iškarpų kurti savo 
gyvenimo viziją po 10 metų. Apie 

(atkelta iš 1 psl.)

tai jie ilgai kalbėjo, rimtai ir juo-
kais vertino savo bei draugų dar-
bus. Psichologė sakė mėgstanti 
kūrybines užduotis. Ji tiki, kad 
jos padeda ir gyvenime išmok-
ti ieškoti išeities bei nepasiduo-
ti sutikus kliūtį. 

Kalbinti stovyklautojai buvo 
patenkinti prasmingomis atos-
togomis Antanynėje ir visi sakė, 
kad neįgaliesiems tikrai reikia 
tokios stovyklos, kur pasijus-
tum tarp savų, būtum suprastas 
ir įvertintas nepaisant to, kad lė-
čiau eini, blogiau matai ar negali 
sugauti kamuolio. Taip pat dau-
geliui jaunuolių tai geras sava-
rankiškumo išbandymas, pro-
ga „išgyventi“ be šeimos globos. 

Emilija STONKUTĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

no seniūnijų neįgaliųjų koman-
dos, Skemų socialinės globos 
namų gyventojai.

Vyko įvairiausios pramo-
gos – koncertas, sportinės rung-
tys, komandos varžėsi dėl gra-
žiausiai serviruoto stalo, svei-
kiausių ir skaniausių valgių. Vi-
siems labai patiko Skemų socia- 

linės globos namų darbuoto-
jų ir gyventojų lauke kepti bly-
nai, Kriaunų neįgaliųjų virta 
košė. Daugiausiai aplodismen-
tų pelnė Rokiškio rajono neįga-
liųjų draugijos narių nuotaikin-
gas šokis. 

„Visiems labai smagu. Kas 
nenorėjo žiūrėti koncerto, spor-

tuoti, galėjo vaikštinėti gražiai 
sutvarkyta Sartų ežero pakran-
te, maudytis. Ši šventė jau tam-
pa tradicine – liepos pradžioje 
visi rajono neįgalieji susirenka 
drauge pailsėti ir pasilinksmin-
ti“, – sakė Rokiškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Ja-
nina Šliomina.  

Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos moterų nuotaikingas šokis.
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Daugiau 
lėšų 

sveikatos 
apsaugai
LR Vyriausybė priėmė svei-

katos apsaugos ministro Vyte-
nio Povilo Andriukaičio pateiktą 
nutarimą skirti Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto rezervo lėšų 2013 m. II 
pusmetį asmens sveikatos prie-
žiūros, medicininės reabilitaci-
jos, sanatorinio gydymo paslau-
gų išlaidoms apmokėti ir sveika-
tos programoms finansuoti, tai-
kant šiuo metu galiojančią ba-
zinių kainų balo vertę (beveik 
visoms paslaugoms 0,89 Lt). Iš 
viso šiam tikslui reikėtų skirti 
145,3 mln. Lt.

„Tai gera žinia visiems – ir 
gydymo įstaigoms, ir pacien-
tams,  – sako sveikatos apsau-
gos ministras V.P.Andriukaitis. – 
Jeigu nebūtų atsižvelgta į mūsų 
prašymą, būtų tekę mažinti balo 
vertę antrą šių metų pusmetį. Li-
goninės ir poliklinikos būtų at-
sidūrusios kritinėje situacijoje – 
jeigu 2011 m. nuostolingai dir-
bo 19 proc. įstaigų, tai šių metų 
pirmą ketvirtį tokių įstaigų pa-
daugėjo net iki 72 proc. Todėl 
galiu pradžiuginti ne tik medi-
kus, bet ir pacientus – paslau-
gų nemažės, jų kokybė tikrai ne-
prastės.“ Pasak ministro, PSDF 
biudžeto rezervo lėšos daugiau-
sia susidaro iš gaunamų viršpla-
ninių PSDF biudžeto pajamų, 
t. y. iš gyventojų mokamų pri-
valomojo sveikatos draudimo 
įmokų. Todėl šios lėšos turi būti 
naudojamos gyventojų sveika-
tos priežiūros paslaugų išlai-
doms apmokėti. 

Daugiausia PSDF biudže-
to rezervo lėšų – 132,8 mln. 
Lt  – bus skirta asmens sveika-
tos priežiūros paslaugoms, 8,3 
mln. Lt atiteko medicininei rea-
bilitacijai ir sanatoriniam gydy-
mui, paslaugoms, teikiamoms 
pagal sveikatos programas  – 
4,2 mln. litų.

„Bičiulystės“ inf.

Kaip išvengti krūties vėžio?

Daktaras
Aiskauda

Manoma, jog kiekvienam 
žmogui yra tekę (ar dar 

teks) bent kartą gyvenime susi-
durti su tokiu nemaloniu reiš-
kiniu, kaip padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas. Kartais 
jis praeina savaime, ir netgi per 
trumpą laiką, tačiau nereti atve-
jai, kai tenka ilgai ir kantriai gy-
dytis, keisti gyvenimo būdą, mi-
tybos įpročius ir t.t. Kai su šia ne-
galia susigyvenama ir nieko ne-
daroma, vengiama apsilankyti 
pas gydytoją ir leidžiama jai įsi-
senėti, dažniausiai susergama 
skrandžio opalige, gastritu, su-
laukiama įvairių virškinimo su-
trikimų. Antra vertus, padidė-
jęs skrandžio sulčių rūgštingu-
mas, ypač pasireiškiantis rėme-
niu, gali byloti ne vien tik apie 
skrandžio ligas, virškinimo su-
trikimus, bet taip pat apie šir-
dies, kasos, kepenų, tulžies pūs-
lės, inkstų sutrikimus bei cukri-
nį diabetą. 

Priežastys:
– skubus valgymas, blogai su-

kramtomas maistas,
– persivalgymas,
– rūkymas, 
– riebūs, kepti patiekalai, grybų 

sultiniai, 
– sausas maistas, 
– baltymingų produktų stygius,
– pernelyg karšto ir šalto mais-

to vartojimas,
– aštrūs, marinuoti, rauginti, sū-

dyti produktai, pusgaminiai,
– citrinų, greipfrutų, apelsinų 

sultys, 
– šviežias česnakas ir svogūnas, 
– rūkyti gaminiai, ypač turintys 

daug prieskonių,
– nekokybiškas (ypač sugedęs) 

maistas,
– alkoholiniai, gazuoti gėrimai,
– cukrus ir jo turintys produk-

tai, 
– stipri arbata ir kava,
– juoda duona,

Padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas: priežastys, 

požymiai, patarimai
– didžioji dilgėlė bei jos prepa-

ratai,
– stresinės būsenos (pyktis, nea-

pykanta, nerimas, baimė, ner-
vinė įtampa, nuolatinis skubė-
jimas),

– visaverčių pusryčių ir pietų 
nebuvimas,

– ilgos pertraukos tarp valgymų 
(ypač kai maitinamasi per die-
ną tik 2 kartus).

Požymiai:
– sunkumo pojūtis skrandžio 

srityje (atsiranda po valgio 

praėjus 1–4 valandoms),
– skrandžio skausmas,
– raugėjimas, 
– rėmuo (deginimo ir karščio 

jutimas už krūtinkaulio, ypač 
apatinėje stemplės dalyje), 

– kartumas ar rūgštumas bur-
noje, 

– pykinimas, vėmimas,
– pastovus alkio pojūtis,
– skonio pojūčių susilpnėjimas 

kai kurioms maisto rūšims,
– sustiprėjęs širdies plakimas, 

deginantis skausmas krūtinės 
srityje,

– vidurių užkietėjimas.

Patarimai
1. Esant padidėjusiam skran-

džio sulčių rūgštingumui daž-
niausiai rekomenduojama var-
toti žaliąją arbatą. Deja, ši nuo-
roda netinka ligoniams, sergan-
tiems gastritu, o taip pat skran-
džio ir dvylikapirštės žarnos 
opalige. Mat nurodytais atvejais 
žalioji arbata gali sukelti rėmenį 
ir skrandžio skausmą. 

2. Maistas turi būti ne vėses-
nis kaip 200 ir ne karštesnis kaip 
500 C temperatūros.

3. Maitintis reikia 5–6 kartus 
(idealus variantas – 7 kartus!) 
per dieną nedidelėmis porcijo-

mis (pageidautina 2 kartus per 
dieną valgyti sriubą). 

4. Tinkamiausios yra pieniš-
kos daržovių ir avižinių, smul-
kių miežinių ar kvietinių kruo-
pų sriubos. Beje, jei dažnai pa-
sireiškia rėmuo, sriuboms nau-
dojamos pertrintos daržovės. 
Taip pat galima valgyti nerūgš-
čią varškę ir sūrį.

5. Naudinga pakankamai 
valgyti įvairių košių, pagamin-
tų iš moliūgų, grikių, ryžių, sorų 
kruopų ir virtų grūstų bulvių. 

6. Pageidautina valgyti troš-
kintą ar virtą triušieną, jautieną, 
veršieną, vištieną, kalakutieną.

7. Vartotinos neriebių rūšių 
troškintos ar virtos žuvys. 

8. Valgomosios druskos (to-
liau – druskos) paros norma – 
5–6 gramai (su nesūdytu maistu į 
organizmą per parą patenka nuo 
0,5 iki 3 gramų druskos). Drus-
ka yra gyvybiškai svarbi, orga-
nizmui kenkia tik jos perteklius 
ir stygius. Bedruskė dieta (kai 
maistas visai nesūdomas) daž-
niausiai taikoma sergant sunkiu 
širdies veiklos nepakankamumu, 
antrosios ir trečiosios stadijos hi-
pertonine liga bei sergant glome-
rulonefritu (inkstų uždegimas, 
per kurį daugiausia pažeidžia-
mi inkstų kamuolėliai).

9. Jei vargina rėmuo, teks atsi-
sakyti ankštų drabužių, korseto, 
diržo. Po valgio nepatartina ne-
šioti sunkių daiktų (pvz., mote-
rims galima kilnoti daiktus tik iki 
10 kg svorio), lankstytis. 

10. Per dieną galima suvar-
toti tik iki 2 šaukštelių augali-
nio aliejaus.

11. Gera liaudies medicinos 
priemonė aptariamam rūgštin-
gumui mažinti – medaus tirpalas 
(šaukštelis medaus ištirpinamas 
stiklinėje šilto virinto vandens 
[pageidautina neviršyti 400 C 
temperatūros, nes sumažės me-
daus gydomosios savybės]). Ge-
riama 1,5–2 val. prieš valgį arba 
praėjus 3 val. po jo. Beje, vėsus 
medaus tirpalas didina skran-
džio sulčių rūgštingumą (geria-
ma 10 min. prieš valgį).

Pastaba. Medus ir jo tirpalas 
nerekomenduotini ligoniams, 
kurie netoleruoja angliavande-
nių ir yra jiems jautrūs.

12. Kartais padidėjusį skran-
džio sulčių rūgštingumą ban-
doma mažinti geriamosios so-
dos tirpalu. Tokia priemonė 
nėra saugi, nes galima susirg-
ti opalige. 

Romualdas OGINSKAS

Krūties vėžys yra daž-
niausiai moterimis nu-

statomas piktybinis navikas ir 
dažniausia jų mirties nuo vėžio 
priežastis Lietuvoje ir kitose ša-
lyse. Kasmet ši liga pirmą kartą 
nustatoma daugiau kaip 1300 ša-
lies moterų. Krūties vėžį lemian-
tys rizikos veiksniai:  nutukimas; 
krūties vėžio atvejai šeimoje; jo-
nizuojančioji spinduliuotė; pikt- 
naudžiavimas alkoholiu; mity-
bos ypatumai (nesaikingas sočių-

jų riebalų ir nepakankamas mais-
tinių skaidulų vartojimas); fizinio 
aktyvumo stoka; amžius; rūky-
mas; hormoninė terapija meno-
pauzės metu; kūdikio nemaiti-
nimas krūtimi. 

Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro Neinfekcinių 
ligų profilaktikos skyrius pataria, 
ką reikėtų daryti, kad išvengtu-
mėte krūties vėžio.

10 patarimų, padėsiančių 
išvengti krūties vėžio:
1. Stenkitės vengti nutukimo. 

Nutukimas ypač padidina krū-
ties vėžio riziką po menopau-
zės, kai krūties vėžys dažniau-
siai atsiranda.

2. Sveikai maitinkitės, varto-
kite daug daržovių ir vaisių, ven-
kite gėrimų su saldikliais, riebių 
produktų ir rafinuotų anglia-
vandenių. Valgykite liesus bal-
tymus, pvz., žuvį ar vištienos 
krūtinėlę. Valgykite neskaldytų 
grūdų angliavandenius, vietoje 
gyvulinių riebalų vartokite au-
galinį aliejų.

3. Būkite fiziškai aktyvi. Ty-
rimai parodė, kad padidinus fi-
zinį aktyvumą net ir vyresniame 
amžiuje krūties vėžio rizika su-
mažėja nuo 10 iki 30 proc. Kad 
pasiektumėte efektą, reikėtų 5 
dienas per savaitę vaikščioti vi-
dutiniškai po 30 min. per dieną.

4. Saikingai vartokite arba vi-
sai atsisakykite alkoholio.

5. Venkite pakaitinės hormo-
nų terapijos. Jeigu vartojate hor-
monus, kad sumažintumėte me-
nopauzės simptomus, venkite 
tų, kurių sudėtyje yra progeste-
rono, ir tokius hormonus varto-
kite ne ilgiau kaip trejus metus. 
Hormoniniai geliai ir kremai taip 
pat nėra saugūs. 

6. Prieš vartodama antiestro-
geninius vaistus, pasidomėkite 
jų poveikiu. Jeigu jums daugiau 
kaip 60 m. ir šeimoje yra buvę 
krūties vėžio atvejų, prieš varto-
dama tokius vaistus kaip tamok-
sifenas ir raloksifenas pasitarki-
te su gydytoju.

7. Pasvarstykite, ar nereikė-
tų pradėti vartoti eksemestano. 

Naujausi tyrimai parodė, kad šis 
vaistas sumažina vėžio tikimybę 
65 proc. moterų, turinčių aukštą 
krūties vėžio riziką,  menopau-
zės metu. Pasikalbėkite su gydy-
toju apie šį vaistą.

8. Nerūkykite.
9. Kuo ilgiau maitinkite kū-

dikį krūtimi.
10. Kiekviena moteris turėtų 

mokėti stebėti savo krūtis. Krū-
tis stebėti reikėtų nuo pat jaunys-
tės kartą per mėnesį. Geriausia – 
pirmosiomis dienomis po mens-
truacijų, o menopauzės metu – tą 
pačią kiekvieno mėnesio dieną. 

Kaip reikėtų teisingai 
apžiūrėti krūtis?

– Atsistokite tiesiai priešais 
veidrodį, rankas nuleiskite. Ap-
žiūrėkite, ar nepakitusi krūtų 
spenelių forma, ar jie neįtrauk-
ti, ar nepakito odos spalva ir pa-
viršius. Jeigu spenelis pakitęs ar 
atsirado išskyrų, nebandykite 
spausti sekreto. 

– Padėkite abi rankas ant 
juosmens, alkūnes pasukite pir-
myn ir įtempkite krūtinės rau-
menis. Apžiūrėkite krūtis iš vie-
no ir kito šono. 

– Pakelkite rankas virš gal-

vos, pasisukiokite – tai padės pa-
matyti krūtų pakitimus. 

– Padėkite rankas ant juos-
mens, pasilenkite į priekį ir ste-
bėkite krūtų formą, kontūrus, 
įdubimus. 

– Apžiūrėjusios krūtis, tyri-
mą pratęskite apčiuopdamos. 
Pradėkite nuo krūtinkaulio vir-
šaus. Ištiestais pirštais lengvai 
glostykite krūtis. Kad lengviau 
slystų pirštai, galima pasitep-
ti kremu. Kaire ranka glostyki-
te dešinę krūtį, dešine – kairę. 
Taip reguliariai tikrindamos krū-
tis, pastebėsite atsiradusius ma-
žiausius pakitimus. 

– Atsigulkite. Po dešiniu pe-
timi pasidėkite nedidelę pagal-
vėlę ar sulenktą rankšluostį. 
Dešinę ranką pakiškite po gal-
va – taip krūtys tolygiau išsidės-
tys ant krūtinės ląstos. Nuo pa-
žasties trijų pirštų pagalvėlėmis 
lengvais, vidutiniais ir stipriais 
paspaudimo judesiais tikrinki-
te krūtinę. Ranka turėtų judėti 
tiesiomis linijomis ir apimti visa 
krūties plotą, nukeliauti iki krū-
tinkaulio, tada grįžti atgal. 

Jei pastebėjote bet kokių pa-
kitimų, būtinai kreipkitės į gy-
dytoją!
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Apie neįgaliųjų 
įdarbinimą – Turkijoje 

„Šilutės naujienose“ išspausdinta žinutė, jog profesinių mokyklų 
mokytojos Turkijoje domėjosi neįgaliųjų įdarbinimo klausimais. 

Paukščiai – jos broliai,  
liga – jos sesė

„Pajūrio naujienose“ išspausdintas Irenos Šeškevičienės straipsnis 
apie biologę, fotografę, „Bičiulystės“ bičiulę Lidiją Umbrasienę.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

(atkelta iš 1 psl.)

Transplantacija – ne priežastis 
atsisakyti judėjimo

Olandui Andre Lassoij (dešinėje) persodinti plaučiai, o anglo Deivido Valke-
rio sūnaus širdyje plaka donoro širdis. 

Brendanas Giligamas jau 11 metų 
gyvena su persodinta širdimi.

 Literatų klubo „Svajokliai“ 
vadovas Egidijus Saldys pasidali-
no įspūdžiais apie gražią draugystę.

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos literatų klubo „Svajokliai“ 
nariai jau trejetą metų palaiko 
draugiškus ryšius su Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos Bubių 
padaliniu.

Gražios draugystės pradžia 
užsimezgė Bubių padalinio na-
riams vykstant lankyti Biržų 
krašto įžymių vietų, seniūno Vy-
tauto Slabio dėka. Kartu aplankę 
gražiausias Biržų apylinkes pa-

„Svajoklių“ ir bubiškių draugystė 
tęsiasi

žadėjome vieni kitiems, kad už-
simezgusi draugystė nenutrūks. 

Draugiškus ryšius tęsė Bu-
bių atstovų vizitas į „Svajoklių“ 
organizuotą Poezijos festivalį, o 
biržiečiai jau antrą kartą vyko į 
Bubiuose kasmet organizuoja-
mą draugystės šventę. 

Gražiausiais žodžiais mini-
me Bubių padalinio pirminin-
kę Danguolę Eimontienę, ku-
rios dėka šventės virsta įsimin-
tiniausiu metų įvykiu. Daug ga-
lime pasimokyti iš draugiškų ir 
nuoširdžių Šiaulių krašto žmo-

nių. Gebėjimas sutelkti veiklių 
neįgalių žmonių bendruome-
nę, palaikyti itin draugiškus ry-
šius su Bubių seniūnija, mokyk- 
la, kitais neįgaliųjų draugijos 
padaliniais ir organizacijomis – 
D.Eimontienės Dievo dovana.

Susitikimo metu įsiminė vie-
tos seniūnų rodomas dėmesys 
ir pagalba neįgaliųjų veiklai – 
draugystės šventėje dalyvavo 
net trys Šiaulių rajono seniū-
nai. Literatų klubo „Svajokliai“ 
nariai tiki, kad graži draugystė 
truks dar ilgai...

Persodinimo operacijos 
A.Lassoij laukė 19 mėnesių. Kai 
sulaukė donoro, turėjo susiruoš-
ti nedelsiant – jau po 4 valandų 
gulėjo ant operacinio stalo. Po 
7 valandas trukusios operaci-
jos vyriškis atsibudo laimingas, 
džiaugdamasis, kad vėl gali kvė-
puoti ir kad gavo naują gyveni-
mą, tačiau tuo pat metu neapleis-
davo mintys apie donorą – juk 
tam, kad Andre gyventų, kažkas 
kitas turėjo mirti. 

Andre pasakoja, kad jis sten-
giasi nuolat palaikyti savo fizi-
nę formą ir saugoti sveikatą – net 
prieš transplantaciją, kai buvo 
sunku kvėpuoti ir reikėjo nuo-
lat nešiotis deguonies aparatą, 
jis įsigudrino plaukti, kvėpuoda-
mas deguonį po vandeniu. Dabar 
jis sako taip pat nuolat palaikan-
tis gerą fizinę formą, todėl jau 17 
metų jaučiasi esąs sveikas, pilna-
vertį gyvenimą gyvenantis žmo-
gus ir net pasiekia rekordų. Ži-
noma, Andre  nepamiršta gerti 
vaistus, nuolat tikrintis sveikatą, 
vengia kenksmingų sveikatai da-
lykų – neina ten, kur gali įkvėpti 
plaučiams galinčių pakenkti bak-
terijų ir pan. 

Olandas sako, kad žmonės 
po transplantacijų turėtų neap-
leisti savęs – sportuoti, treniruo-
ti kūną. Nebūtinai tai turi būti 
profesionalus sportas, tačiau ju-
dėjimas būtinas. Jis pats sako ant 
dviračio sėdęs praėjus 11 savai-
čių po transplantacijos, o po 2 
metų pradėjo intensyviai treni-
ruotis lengvąją atletiką. „Aš da-
rau tai, ką noriu daryti“, – sako 

Andre ir palinkėjo visiems sau-
goti savo kūną, rūpintis juo. 

Transplantacija prikelia 
naujam gyvenimui

Airiui Brendanui Giligamui 
širdis persodinta prieš 11 metų. 
Jis pasakoja, kad širdies nepa-
kankamumo priežastis buvo vi-
rusas, kurio požymiai buvo pa-
našūs į gripą. Jis savo neigiamą 
darbą padarė žaibiškai – vos per 
keletą dienų nusilpo širdis. Po 10 
dienų jau buvo aišku, kad no-
rint gyventi, reikės persodinimo 
operacijos. B.Giligamas pasakoja 
transplantacijos laukęs 4 mėne-
sius. Tą laiką jautęsis išties blo-
gai – būdavo nuolat pavargęs, 
negalėjo kvėpuoti. O prieš tai 
vyriškis buvo visiškai sveikas, 
net pas gydytojus nesilankyda-
vo. Dabar jis džiaugiasi galėda-
mas vėl gyventi normalų, svei-
ko žmogaus gyvenimą. Jis sako 
esantis puikiausiais pavyzdys, 
kaip transplantacijos sugrąžina 
naują gyvenimą. 

Deividas Valkeris taip pat yra 
Europos žmonių su persodinto-
mis širdimis ir plaučiais federa-
cijos tarybos narys, tačiau orga-
nų transplantacijos prieš 26-erius 
metus prireikė ne jam, o sūnui – 
18-mečiui vaikinui, stipriam, 
sportuojančiam jaunuoliui. Šiuo 
metu jis yra 44 metų amžiaus, 
turi 3 vaikus, 2 kartus buvo ve-
dęs. Deivido sūnus tiki, kad jam 
sveikatą ir gyvybę palaiko spor-
tas – jis 5 kartus per savaitę bė-
gioja, nuolat palaiko formą. At-
metimas pasireiškė tik vieną kar-
tą – tada, kai dirbo ramų, sėdimą 
darbą. Šiuo metu jis yra preky-

bos centro vadybininkas ir gyve-
na netgi aktyviau nei kiti žmonės. 

Gera proga pakalbėti apie 
donorystę

Europos žmonių su persodin-
tomis širdimis ir plaučiais fede-
racijos atstovai pabrėžė, kad ki-
tais metais planuojamų sureng-
ti žaidynių esmė – paskleisti ži-
nią visuomenei, kad ir su perso-
dinta širdimi ar plaučiais žmo-
nės gali sėkmingai gyventi visa-
vertį gyvenimą. Taip pat, pasak 
B.Giligamo, tai proga dar kartą 
prisiminti apie donorystę ir apie 
tai, kad vienas žmogus po mirties 
gali išgelbėti 7 gyvybes.

Lietuvai tai gera proga at-
kreipti visuomenės dėmesį į šią 
problemą ir pakviesti gyvenan-
čiuosius po transplantacijos pra-
dėti sportuoti, judėti, rūpintis 
savimi. 

Lietuvoje širdies persodini-
mo operacija pirmą kartą atlikta 
1987 m., plaučių – 2007-aisiais. 
Iš mūsų šalyje su persodinta šir-
dimi ar plaučiais gyvena apie 50 
žmonių. Kai kuriems iš jų dono-
ro organas gyvybę palaiko jau 15 
metų. Pasaulyje širdies persodi-
nimo operacijos pradėtos anks-
čiau, todėl yra atvejų, kai žmo-
nės po transplantacijos gyvena 
ir 40 metų. 

Praėjusiais metais Olandi-
joje vykusiose Europos žmo-
nių su transplantuotomis širdi-
mis ir plaučiais žaidynėse da-
lyvavo Rimvydas Vekeriotas, o 
2010-aisiais Švedijoje Lietuvai 
atstovavo Nerijus Maskolaitis. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Vasarą ji kasdien keliasi 6 va-
landą, sėda ant dviračio ir sku-
ba į parką ar prie jūros stebėti 
bundančią gamtą, pasiklausy-
ti paukščių. Be gamtos savo gy-
venimo neįsivaizduojanti mote-
ris – Lidija Umbrasienė, skaity-
tojams pažįstama iš publikacijų 
apie gamtą. Ir tik nedaugeliui ži-
noma, jog ši moteris jau šešerius 
metus serga limfoma.

L.Umbrasienės balkone įkur-
dintos oranžerijos, o kitame – 
peri balandžiai. Moters nuotrau-
komis iliustruota ne viena kny-
ga. L.Umbrasienės užfiksuoti 
gamtos vaizdai – paukščiai, pa-
jūris, kopos, gėlės, augalai – taip 
pat keliauja į Palangos fotome-
nininkų klubo, kurio narė ji yra, 
rengiamas parodas. Savo gam-
tos atradimus, pastebėjimus, 
vaizdelius L.Umbrasienė mėgs-
ta publikuoti spaudoje. 

Moteris nepeikia likimo, kad 
jai, vienturtei teisininkės ir gi-
rininko dukrai, 5-erių neteku-
siai tėvo, nebuvo lemta užbaigti 
mokslininkės pradėto kelio. Ra-
šant daktaro disertaciją, dvejus 
metus teko stažuotis Maskvos 
neurofizioligijos institute, tyri-
nėti varlių akies tinklainę. Vė-
liau dėl motinos ligos mokslus 
jai teko mesti. Dar vienas liki-
mo smūgis ištiko, kai vos pra-
dėjus šeimyninį gyvenimą, ji 
liko našlė su 2 metų neįgaliais 
dvyniais. Šiandien jos suaugu-
siems sūnums Alfredui ir Val-
dui – 37-eri: Alfredas dirba Pa-
langos bažnyčioje zakristijonu, 
o Valdas talkina jam.

„Šešeri metai gyvenimo su 
paskutinės stadijos limfmazgių 
vėžiu. Gal tiek ilgai su šia liga 
esu tam, kad padėčiau kitiems. 
Verkia, draskosi moterys ligo-
ninėje, – aš jas guodžiu, rami-

Šilutės ir Aukštadvario že-
mės ūkio mokyklų mokytojos, 
dirbančios neįgalių mokinių pro-
fesinio konsultavimo srityje, Tur-
kijoje domėjosi neįgaliųjų įdarbi-
nimo klausimais. 

Projekto tikslas – susipažin-
ti ir savo akimis pamatyti, kaip 
didelės patirties bei senas tradi-
cijas turinčios Europos šalys ma-
žina socialinę neįgalių asmenų 
atskirtį, o sugrįžus padaryti vis-
ką, kad liūdna Lietuvos situaci-
ja bent mažu žingsneliu pasistū-
mėtų į priekį.

Deja, mūsų valstybė dar tik 
žengia šioje srityje pirmuosius 
ir nelabai ryžtingus žingsnius, 
ir neįgaliuosius, turinčius darbą, 
galima suskaičiuoti ant pirštų.

Turkija dar tik siekia tapti Eu-
ropos Sąjungos nare, tačiau šio-
je šalyje jau puikiai veikia neįga-

nu, sakau: kas iš to, kad ir pati 
save plėšai į gabalus, ir savo ar-
timuosius kankini. Nė vienas 
nežinome savo pabaigos, o mes 
bent nujaučiame, turime laiko iš-
taisyti klaidas, susitaikyti ir net 
pamilti savo ligą“, – neslėpė pa-
langiškė.

L.Umbrasienė prisimena 
savo ligos pradžią, kai kakle už-
čiuopė pirmąjį mazgą. Praėjo vi-
sas pusmetis, kol liga buvo nu-
statyta ir pradėta gydyti. Po gy-
dymo trejus metus buvo remi-
sija, vėliau vėžys atsinaujino – 
Lidija nuolatos buvo palaikoma 
chemoterapija.

„Neseniai gavau pačią stip- 
riausią chemiją – rašalo mėlynu-
mo. Dabar jau viskas – išleido, 
gydymo nebėra, – kiek gyven-
siu, tiek, – tačiau L. Ubrasienė 
tvirtino, kad atsigavusi po che-
moterapijos, vėl jaučiasi neblo-
gai. – Svarbiausia – nieko ne-
skauda, kartais pritrūksta oro, 
o taip yra dėl žemo hemoglobi-
no. Jei gulėsiu ir dejuosiu, kad 
blogai, – blogai ir bus. Negalvo-
ju apie ligą, keliuosi, einu į gy-
venimą, į gamtą, stebiu paukš-
čius“, – sakė Lidija, po pažasti-
mi pasikišusi šiaurietiško ėjimo 
lazdas, su kuriomis kas vakarą 
ji dar nueina po 2-3 km.

„Mano gyvenimas baigiasi – 
aš dėkinga Dievui už jį, bet man 
taip norėtųsi, kad kiti žmonės 
pamatytų, koks jis nuostabus: 
pažiūrėkit, praskrenda gulbės, 
vieversys. Skubėdami žmonės 
to nemato ir negirdi. O aš dar 
skubu jiems parodyti tą grožį, 
dėl to ir rašau straipsnius, vedu 
ekskursijas į Ventės ragą, Vy-
tauto Mačernio takais – į Žemai-
čių Kalvariją, kur prabėgo mano 
vaikystė“, – džiaugsmingai kal-
bėjo L.Umbrasienė.

liųjų rūpybos įstatymai: ne tik 
„popieriuje“, bet ir realybėje. Be 
abejonės, Turkijoje neįgalieji kuo 
puikiausiai randa savo vietą tu-
rizmo bei tautinių suvenyrų ga-
mybos srityse. Įmonės, kuriose 
dirba 100 darbuotojų, Turkijoje 
yra įpareigotos įdarbinti 1 neį-
galų žmogų. Ugdymo įstaigose, 
kaip ir Lietuvoje, neįgalūs mo-
kiniai integruojami į sveikų vai-
kų klases, o kiekvienam neįga-
liam mokiniui skiriamas peda-
gogo padėjėjas.

Pasak stažuotėje dalyvavu-
sių mokytojų, palyginti su Tur-
kija, mes dar esame tik kelyje, bet 
pradėti keisti situaciją privalo-
me patys, čia ir dabar. Ypač mo-
kyklose, kuriose mokosi ir sava-
rankiškam gyvenimui bei profe-
sinei ateičiai ruošiasi specialiųjų 
poreikių mokiniai. 
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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.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 22 d. 
9.00 Kobra 11. N-7 (175) (kart.). 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 11.00 
LRT vasaros studija. 12.00 Name-
lis prerijose (101). 13.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite (kart.). 14.00 
Žinios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. 
N-7 (9/4). 17.15 Premjera. Kobra 11. 
N-7 (176). 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Komisaras 
Reksas. N-7. 7/5). 19.45 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Rojus Lie-
tuvoj (10). 21.30 Premjera. Tarp Ne-
muno ir Dniepro. Dok. f. 2012 m. 1, 
2, 3 dalys. Pertraukoje – 22.00 Loteri-
ja „Perlas“. 23.45 Vakaro žinios. 0.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro. N-7 (9/4). (kart.). 

Antradienis, liepos 23 d. 
9.00 Kobra 11. N-7 (176) (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas. N-7 (7/5). 
(kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose 102). 13.00 
Bėdų turgus (kart.). 14.00 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro. N-7 (10/1). 17.15 
Premjera. Kobra 11. N-7 (177). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Futbolas. UEFA U-19 čempio-
natas. Lietuva - Ispanija. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj (11). 21.30 Emigran-
tai. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 23.45 Vakaro žinios. 0.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. N-7 
(10/1). (kart.). 

Trečiadienis, liepos 24 d. 
9.00 Kobra 11 N-7 (177) (kart.). 

10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
10.30 Lietuva – jūrinė valstybė (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose (103). 13.00 Bėdų tur-
gus. Pokalbių laida (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Puaro. N-7 (10/2). 
17.15 Premjera. Kobra 11. N-7 (178). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Komisaras Reksas. N-7 
(7/6). 19.45 Stilius. Namai. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Rojus Lietuvoj. 12). 21.30 Įžvalgos. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 KINFO. 23.00 Pasaulio doku-
mentika. Į gamtą (5). 23.30 Vakaro ži-
nios. 23.45 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro. N-7 (10/2). (kart.). 

Ketvirtadienis, liepos 18 d. 
9.00 Kobra 11. N-7 (173). (kart.). 

10.00 Diskusija Vilniaus universitete 
„Europos ekonominė integracija. iššū-
kiai ir galimybės“. 11.15 LRT vasaros 
studija. 12.00 Namelis prerijose (99). 
12.45 Klausimėlis.lt 13.00 Emigrantai 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. 
N-7 (9/2). 17.15 Premjera. Kobra 11. 
N-7 (174). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Komisaras Rek-
sas. N-7 (7/4). 19.45 Stilius. Veidai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Mūsų dienos – kaip šventė. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 Legendos. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro. N-7 (9/2). (kart.). 

Penktadienis, liepos 26 d. 
9.00 Kobra 11. N-7 (179) (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas. N-7 (7/7). 
(kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose 105). 12.45 
Klausimėlis.lt. 13.00 Emigrantai (kart.). 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro. N-7 (10/4). 17.15 Premjera. Ko-
bra 11 N-7 (180). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Komisa-
ras Reksas. N-7 (7/8). 19.45 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Futbolas. UEFA U-19 čempionatas. 
Lietuva – Portugalija. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Auksi-
nė Agatos Kristi kolekcija. Puaro. N-7 
(10/4). (kart.). 1.00 Koncertuoja „Pie-
no lazeriai“. 

Šeštadienis, liepos 27 d. 
6.00 Stilius. Namai (kart.). 6.35 

Stilius. Veidai (kart.). 7.15 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas  (34). 
9.25 Džeronimas (2/23). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/14). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Mūsų miesteliai. Nau-
jamiestis. Berčiūnai. 12.30 Keliaujan-
tiems lėtai su Martynu Starkumi. 13.00 
Pasaulio dokumentika. Chirurgijos is-
torija (1). Gilyn į smegenis. N-7. 14.00 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Sitafor-
do paslaptis. Didžioji Britanija, 2006 
m. N-7 (2/3). 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Detektyvo meistrai. Fros-
to prisilietimas. N-7 (33). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Jū-
ros šventės akimirkos, 2007 m. N-14. 

Sekmadienis, liepos 28 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto 

suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Tara Dankan (24). 9.25 Dže-
ronimas (2/24). 9.50 Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 
80-mečiui. Premjera. Mes skrisime į 
Lietuvą. Animacinis f. 10.00 Gustavo 
enciklopedija (subtitruota). 10.30 Festi-
valis visai šeimai „Naisių vasara 2013“. 
12.30 Pasaulio dokumentika. Šiaurie-
tiškas būdas. 5 d. 13.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Australija. Ke-
liautojo laiku vadovas. Didžioji sala. 
JAV, 2012 m. 4 d. (subtitruota). 14.00 
Vasara prie jūros. Koncertas. 15.00 
Kryžių kalno atlaidai. 16.30 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.40 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
17.15 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.45 
Septynios Kauno dienos. 18.30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Pasau-
lio plaukimo čempionatas. Pusfinaliai. 
Finalai. Transliacija iš Barselonos (gali 
dalyvauti G. Titenis). 20.30 Panorama. 
20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 
21.15 Premjera. Kruizas. Komedija. 
Prancūzija, 2011 m. N-7 (subtitruota). 
23.15 Jūros šventės akimirkos (kart.). 

Pirmadienis, liepos 22 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 
7.25 Simpsonai (3) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (45) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1693) N-7. 10.00 Gy-
venimas yra gražus. 11.00 Paskuti-
nis oro valdytojas. Nuotykių f. JAV, 
2010 m. N-7. 13.10 Nepaprastas pa-
saulis (19) N-7. 13.40 Drakonų me-
džiotojai (36). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (4). 14.40 Kempiniukas Plačia-
kelnis (12). 15.10 Simpsonai (4) N-7. 
15.40 Natalija (121) N-7. 16.40 Aša-
rų karalienė (71) N-7. 17.40 Moterys 
meluoja geriau (9, 10) N-7. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (24) N-7. 19.50 
Žiūrėk! Geras! 21.00 Meilės trikam-
pis (17). 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vestuvių muzikantai (4) N-7. 
23.00 Šiaurės pašvaistė. Romantinė 
drama. JAV, Kanada, 2005 m. N-14. 
1.15 Penktadienio vakaro žiburiai 
(51) N-7. 2.05 Kaltės kaina (7) N-14. 

Antradienis, liepos 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
7.25 Simpsonai (4) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (46) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1694) N-7. 10.00 Gy-
venimas yra gražus. 11.00 Virtuvė 
(24) (kart.) N-7. 11.30 Žiūrėk! Ge-
ras! 12.35 Transformeriai. Praimas 
(14) N-7. 13.10 Nepaprastas pasau-
lis (20) N-7. 13.40 Drakonų medžio-
tojai (37). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(5). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(13). 15.10 Simpsonai (5) N-7. 15.40 
Natalija (122) N-7. 16.40 Ašarų ka-
ralienė (72) N-7. 17.40 Moterys me-
luoja geriau (11, 12) N-7. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (25) N-7. 19.50 
Žiūrėk! Geras! 21.00 Meilės trikam-
pis (18). 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Pabėgimo karaliai (6) N-14. 
23.00 Siaubas ledo kely. Siaubo tri-
leris. JAV, 2011 m. S. 0.50 Penkta-
dienio vakaro žiburiai (52) N-7. 1.45 
Kaltės kaina (8) N-14. 

Trečiadienis, liepos 24 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). 
7.25 Simpsonai (5) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (47) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1695) N-7. 10.00 Gy-
venimas yra gražus. 11.00 Virtuvė 
(25) (kart.) N-7. 11.30 Žiūrėk! Ge-
ras! 12.35 Transformeriai. Praimas 
(15) N-7. 13.10 Nepaprastas pasau-
lis (21) N-7. 13.40 Drakonų medžio-
tojai (38). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(6). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(14). 15.10 Simpsonai (6) N-7. 15.40 
Natalija (123) N-7. 16.40 Ašarų ka-
ralienė (73) N-7. 17.40 Moterys me-
luoja geriau (13, 14) N-7. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Virtuvė (26) 19.50 Žiū-
rėk! Geras! 21.00 Meilės trikampis 
(19). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vikingų loto. 22.05 Ryšys (12) N-7. 
23.05 Tornado grėsmė. Trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 0.55 Penktadienio va-
karo žiburiai (53) N-7. 1.45 Kaltės kai-
na (9) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 25 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.25 
Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (48) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1696) N-7. 10.00 Gyvenimas yra 
gražus. 11.00 Virtuvė (26) (kart.) N-7. 
11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 Transfor-
meriai. Praimas (16) N-7. 13.10 Ne-
paprastas pasaulis (22) N-7. 13.40 
Drakonų medžiotojai (39). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (7). 14.40 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 15.10 Simpsonai (7) 
N-7. 15.40 Natalija (124) N-7. 16.40 
Ašarų karalienė (74) N-7. 17.40 Mo-
terys meluoja geriau (15, 16) N-7. 
18.45 TV3 žinios. 19.15 Virtuvė (27) 
N-7. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Mei-
lės trikampis (20). 21.40 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Aferistas (10) N-7. 23.00 
Švarus dosjė. Trileris. Didžioji Britani-
ja, 2012 m. N-14. 1.10 Penktadienio 
vakaro žiburiai (54) N-7. 2.05 Kaltės 
kaina (10) N-14. 

Penktadienis, liepos 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (15) (kart.). 
7.25 Simpsonai (7) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (49) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1697) N-7. 10.00 Gy-
venimas yra gražus. 11.00 Virtuvė 
(27) (kart.) N-7. 11.30 Žiūrėk! Ge-
ras! 12.35 Transformeriai. Praimas 
(17) N-7. 13.10 Nepaprastas pasau-
lis (23) N-7. 13.40 Drakonų medžio-
tojai (40). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(8). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). 15.10 Simpsonai (8) N-7. 15.40 
Natalija (125) N-7. 16.40 Ašarų ka-
ralienė (75) N-7. 17.40 Moterys me-
luoja geriau (17, 18) N-7. 18.45 TV3 
žinios. 19.15 Spaidervikų kronikos. 
Fantastinis nuotykių f. JAV, 2008 m. 
N-7. 21.05 Seržantas Bilko. Kome-
dija. JAV, 1996 m. N-7. 22.55 Visa 
tiesa apie meilę. Komedija. D. Brita-
nija, 2004 m. N-7. 0.50 Šiaurės paš-
vaistė. Romantinė drama. JAV, Ka-
nada, 2005 m. N-14. 

Šeštadienis, liepos 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (2). 7.30 Ant 
bangos (37). 8.00 Redakajus (1). 
8.30 Moderni šeima (18) N-7. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 10.00 Lesė. 
Nuotykių f. JAV, 2005 m. 12.00 Mu-
zikos garsai. Miuziklas. JAV, 1965 m. 
15.30 X Faktorius. 18.35 Eurojack-
pot. 18.45 TV3 žinios. 19.00 Amelija. 
Drama. JAV, Kanada, 2009 m. N-7. 
21.15 Pražūtingas svaigulys. Kome-
dija. JAV, 2006 m. N-14. 23.10 Prie-
saika. Vesternas. JAV, 2008 m. N-7. 
0.55 Siaubas ledo kely. Siaubo trile-
ris. JAV, 2011 m. S. 

Sekmadienis, liepos 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (3). 7.30 Ant 
bangos (38). 8.00 Redakajus (2). 8.30 
Moderni šeima (19) N-7. 9.00 Bega-
linė istorija (9) N-7. 10.00 Prince-
sė. Filmas šeimai. Kanada, 2008 m. 
11.50 Galaktikos gelbėtojai. Kome-
dija. JAV, 1999 m. 13.55 Naujokė 2. 
Komedija. JAV, 2011 m. 15.50 Mano 
mielas marsietis. Fantastinė komedi-
ja. JAV, 1999 m. 17.35 Kobra 11 (7) 
N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.00 Taksi. 
Veiksmo f. JAV, Prancūzija, 2004 m. 
N-7. 20.55 K-19. Trileris. JAV, D. Bri-
tanija, Vokietija, 2002 m. N-7. 23.45 
Stebėtojas. Trileris. JAV, 2007 m. 
N-14. 1.25 Tornado grėsmė. Trileris. 
JAV, 2012 m. N-14. 

Pirmadienis, liepos 22 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Na, 

palauk! (15, 16) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (29). 7.20 Auklė (44) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (22) N-7. 8.50 
Nuo... Iki.... 9.45 Havajai 5.0 (7) (kart.) 
N-7. 10.45 Tobulas vyras (kart.) N-7. 
12.55 Dreikas ir Džošas (13). 13.25 
Madagaskaro pingvinai (18). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (28) 14.25 
Auklė (45). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (78) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.45 24 valandos. N-7. 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.20 Namai, 
kur širdis (28). 20.05 Tikras gyveni-
mas. Tarnybinis romanas. 21.00 Fa-
rai. N-14. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 22.35 VAKA-
RO SEANSAS Demaskavimas. Veiks-
mo f. JAV, 1994 m. N-14. 1.10 Farų 
šeima (22) (kart.) N-7. 2.05 Vampyro 
dienoraščiai (11) N-14. 

Antradienis, liepos 23 d.
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (28) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (30). 7.20 Auklė (45) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (1) N-7. 8.50 
Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyvenimas. 
Tarnybinis romanas (kart.). 10.45 Įsi-
mylėti per dvi savaites (kart.) Romanti-
nė komedija. Australija, JAV, 2002 m. 
12.55 Dreikas ir Džošas (14). 13.25 
Madagaskaro pingvinai (19). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (29) 14.25 
Auklė (46). 15.00 Tūkstantis ir viena 
naktis (79) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur 
širdis (29). 20.05 Tikras gyvenimas. 
Žaidimas be taisyklių. 21.00 Farai. 
N-14. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 
Kriminalinė Lietuva. N-7. 22.35 VA-
KARO SEANSAS Septyni. Krimina-
linis trileris. JAV, 1995 m. N-14. 1.05 
Farų šeima (1) (kart.) N-7. 2.00 Vam-
pyro dienoraščiai (12) N-14.

Trečiadienis, liepos 24 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (29) (kart.). 6.50 Žuviu-
kai burbuliukai (31). 7.20 Auklė (46) 
(kart.). 7.50 Farų šeima (2) N-7. 8.50 
Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyvenimas. 
Žaidimas be taisyklių (kart.). 10.45 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo for-
mų įvairovė. 11.10 Saldi nuodėmė (12) 
N-7. 11.40 Plikis ir ponia. N-7. 12.55 
Dreikas ir Džošas (15). 13.25 Mada-
gaskaro pingvinai (20). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (30) 14.25 Auklė 
(47). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(80) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 Ži-
nios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur šir-
dis (30). 20.05 Tikras gyvenimas. Iš-
eik. 21.00 Farai. N-14. 22.00 Žinios. 
Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 
N-7. 22.35 VAKARO SEANSAS 4-asis 
lygmuo. Veiksmo trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, 2009 m. N-14. 0.30 Farų 
šeima (2) (kart.) N-7. 1.25 Vampyro 
dienoraščiai (13) N-14. 

Ketvirtadienis, liepos 25 d.
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (30) (kart.). 6.50 Žu-
viukai burbuliukai (32). 7.20 Auklė 
(47) (kart.). 7.50 Farų šeima (3) N-7. 
8.50 Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyveni-
mas. Išeik (kart.). 10.45 Krymo muzi-
kos festivalis 2012 (1) (kart.). 12.55 
Dreikas ir Džošas (16). 13.25 Mada-
gaskaro pingvinai (21). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (31) 14.25 Auklė 
(48). 15.00 Tūkstantis ir viena naktis 
(81) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva 17.45 24 valandos. N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.20 Namai, kur 
širdis (31). 20.05 Tikras gyvenimas. 
Lobis. 21.00 Farai. N-14. 22.00 Ži-
nios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lie-
tuva. N-7. 22.35 Mentalistas (22) N-7. 
23.35 Ties riba (10) N-14. 0.30 Farų 
šeima (3) (kart.) N-7. 1.25 Sveikatos 
ABC (kart.). 

Penktadienis, liepos 26 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 Na-

mai, kur širdis (31) (kart.). 6.50 Žu-
viukai burbuliukai (33). 7.20 Auklė 
(48) (kart.). 7.50 Farų šeima (4) N-7. 
8.50 Nuo... Iki.... 9.45 Tikras gyve-
nimas. Lobis (kart.). 10.45 Slaptasis 
agentas barsuko išsaugojimo opera-
cijoje (kart.). 12.55 Dreikas ir Džošas 
(17). 13.25 Madagaskaro pingvinai 

(22). 13.55 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (32) 14.25 Auklė (49). 15.00 Tūks-
tantis ir viena naktis (82) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva 17.45 24 va-
landos. N-7. 18.45 Žinios. Krimina-
lai. 19.15 Viešbutis Grand Hotel (12) 
N-7. 21.00 PENKTADIENIO BOMBA 
Įkaitas. Veiksmo f. JAV, 2000 m. N-7. 
23.45 Tamsūs prisiminimai. Siaubo tri-
leris. JAV, 2006 m. N-14. 1.35 Menta-
listas (22) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, liepos 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(61, 62). 7.45 Superdidvyrių komanda 
(9). 8.10 Ogis ir tarakonai (60). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius (14). 9.00 
Tomo ir Džerio pasakos (11). 9.30 Na, 
palauk! (17, 18). 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Nenugalimieji. Nau-
ja jėga. Animacinis f. JAV, 2008 m. 
11.35 Merlino mokinys. Nuotykių f. (1, 
2) JAV, Kanada, 2006 m. 15.30 Krymo 
muzikos festivalis 2012 (2). 17.45 Ha-
vajai 5.0 (8) N-7. 18.45 Žinios. 19.15 
Viešbutis Grand Hotel (13) N-7. 23.20 
Rikis Bobis. Greičiausio kvailio legen-
da. Veiksmo komedija. JAV, 2006 m. 
N-7. 1.30 Farai (kart.) N-14. 

Sekmadienis, liepos 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(63, 64). 7.45 Superdidvyrių koman-
da (10). 8.10 Ogis ir tarakonai (61). 
8.35 Benas Tenas prieš ateivius (15). 
9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį 
ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI Iš-
laisvinti Vilį.. Nuotykių filmas šeimai. 
JAV, Prancūzija, 1993 m 12.15 Že-
mės drebėjimas Niujorke (1, 2) N-7. 
15.45 Muzikinė metų dvikova. Šokė-
jai prieš Dainininkus. 17.45 Havajai 
5.0 (12) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Te-
leloto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS Piko valanda 3. Veiksmo 
komedija. JAV, Vokietija, 2007 m. N-7. 
21.50 PREMJERA Laris Kraunas. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2011 m. N-7. 
23.55 Verdiktas už pinigus. Kriminali-
nis trileris. JAV, 2003 m. N-7. 

Pirmadienis, liepos 22 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas N-7 (kart.). 8.00 At-
sargiai – moterys! (kart.). 8.30 Tauro 
ragas N-7 (kart.). 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Laukinė Aliaska N-7. 10.00 
Ekstrasensų mūšis N-7 (kart.). 11.00 
Pasiklydusi širdis N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7 (kart.). 14.00 Liejy-
klos gatvė N-7 (kart.). 15.00 Men-
tai N-7. 16.00 Ekstrasensai detekty-
vaiN-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos ga-
tvė N-7. 19.25 Atsargiai – moterys!. 
20.00 Žinios. 20.25 Gyvenimo spal-
vos. 21.25 Juodoji Orchidėja. Krimi-
nalinė drama. JAV, Vokietija, 2006 
m. N-14. 23.40 Karo vilkai. Likvida-
toriai N-14. 0.40 Sausas įstatymas: 
Kova dėl valdžios N-14. 1.40 Tikras 
kraujas N-14. 2.40 – 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, liepos 23 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. Kas liko už kadro N-7. 10.00 
Mistinės istorijos N-7 (kart.). 11.00 
Pasiklydusi širdis N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7 (kart.). 14.00 Liejy-
klos gatvė N-7 (kart.). 15.00 Mentai 
N-7. 16.00 Ekstrasensai detektyvai 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
N-7. 19.25 Atsargiai – moterys!. 20.00 
Žinios. 20.25 Žvaigždutės N-7. 21.25 
Matadoras. Komedija, kriminalinis. 
JAV, Vokietija, Airija, 2005 m. N-14. 
23.05 Karo vilkai. Likvidatoriai N-14. 
0.05 Sausas įstatymas: Kova dėl val-
džios N-14. 1.05 Tikras kraujas N-14. 
2.05 – 5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, liepos 24 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. Ramiojo vandenyno sala N-7. 
10.00 Svotai N-7 (kart.). 11.00 Pasi-

klydusi širdis N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7 (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė 
N-7 (kart.). 15.00 Mentai N-7. 16.00 
Ekstrasensai detektyvai N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Atsargiai – moterys!. 20.00 Žinios. 
20.25 Užkalnio 5 N-7. 21.25 Mergi-
na su perlo auskaru. Romantinė dra-
ma. Jungtinė Karalystė, Liuksembur-
gas, 2003 m. N-14. 23.10 Karo vilkai. 
Likvidatoriai N-14. 0.10 Sausas įsta-
tymas: Kova dėl valdžios N-14. JAV, 
2011 m. 1.10 Tikras kraujas N-14. 
2.10 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, liepos 25 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas N-7 (kart.). 8.00 Juo-
ko kovos N-7. 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Laukinė Montana N-7. 10.00 
Naujakuriai N-7. 11.00 Pasiklydu-
si širdis N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7 (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė N-7 
(kart.). 15.00 Mentai N-7. 16.00 Eks-
trasensai detektyvai N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 At-
sargiai – moterys!. 20.00 Žinios. 
20.25 Muzikinė kaukė N-7. 22.10 
Elos slėnyje. Kriminalinė drama. JAV, 
2007 m. N-14. 0.15 Sausas įstatymas: 
Kova dėl valdžios N-14. 1.15 Tikras 
kraujas N-14. Serialas. JAV, 2010 m. 
2.15 – 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, liepos 26 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas N-7 (kart.). 8.00 Juo-
ko kovos N-7. 9.00 Žmogus prieš 
gamtą. Kinijos džiunglėse N-7. 10.00 
Daktaras Tyrsa N-7 (kart.). 11.00 Pa-
siklydusi širdis N-7. 12.00 Kalbame ir 
rodome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7 (kart.). 14.00 Liejyklos gatvė 
N-7 (kart.). 15.00 Mentai N-7. 16.00 
Ekstrasensai detektyvai N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Atsargiai – moterys!. 20.00 Žinios. 
20.25 Jūrų velniai N-7. 21.25 RUSŲ 
KINAS Karo angelai. Karinė drama. 
Ukraina, 2012 m. N-7. 23.45 Ameri-
kietiškos imtynės N-14. 0.35 Nužudyk 
mane švelniai. Drama, trileris. JAV, 
Jungtinė Karalystė, 2002 m. N-14. 
2.20 – 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, liepos 27 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Pasitarkime N-7. 8.00 Gy-
venimo spalvos (kart.). 9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus po-
kalbis. 11.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas. 12.00 Žvaigždu-
tės N-7 (kart.). 13.00 VRS kamera. 
13.30 Milijonieriai. 14.00 Prajuokink 
mane N-7. 15.00 Svotai N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Pra-
garo virtuvė N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis N-7. 19.00 Vervolfo medžio-
klė N-7. 20.00 Žinios. 20.20 Komi-
kų klubas N-7. 21.20 MANO HERO-
JUS Smogikas. Veiksmo f. JAV, 1991 
m. N-14. 23.00 AŠTRUS KINAS Vi-
daus imperija. Siaubo f. JAV, Pran-
cūzija, Lenkija, 2006 m. 2.10 – 5.59 
Bamba (S). 

Sekmadienis, liepos 28 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 
5 N-7 (kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 
Tauro ragas N-7. 9.00 Auksarankiai 
N-7. 9.30 Liutauro virtuvė. 10.00 Ga-
lileo: norintiems žinoti. 11.00 Sveika-
tos kodas. 12.00 Plėšrūnai. Grėsmin-
gi medžiotojai. Grobuonys N-7. 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Milijonie-
riai. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Dakta-
ras Tyrsa N-7. 18.00Mistinės istori-
jos N-7. 19.00 Naujakuriai N-7. 20.00 
Žinios. 20.20 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Širdies reikalai. 
Romantinė drama. Vokietija, 2011 
m. N-7. 22.00 Pagrindinis įtariama-
sis N-14. 22.50 Matadoras. Kome-
dija,. JAV, Vokietija, Airija, 2005 m. 
N-14 (kart.). 0.30 – 5.59 Bamba (S).

LRT

TV3

LNK

BTV
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Kryžiažodis „Karvelis“
Vertikaliai: 2. Lakūnas naikin-

tojas, numušęs keletą priešo lėktu-
vų. 3. Pusiausvyra. 4. Afrikos valstybė. 
5.  Žemės ploto matas, lygus 100 kv. 
metrų. 6. Miestelis Klaipėdos rajone. 
7. Balandis. 10. Mokymas apie gyvo-
sios gamtos vystymosi dėsningumus. 
12. Žymus rusų kompozitorius, opere-
tės „Laisvasis vėjas“ autorius. 15. Stu-
miamasis sporto įrankis. 16. Prietaisas 
kam sugnybti, sutvirtinti. 17. Vyro var-
das. 18. Didelis vištinių būrio paukš-
tis ryškiomis spalvotomis plunksno-
mis. 21. Žmogus, iškeliantis trūkumus. 
22. Atminimas, atminimo galia. 24. Sa-
vęs gynimas. 25. Žymus Lietuvos krep-
šinio treneris. 30. Liepažiedžių šeimos 
kvapus dekoratyvinis aliejingas auga-
las. 31. Styginis muzikos instrumentas.

Horizontaliai: 1. Kas kuria dai-
lės kūrinius. 8. Dalgiu ar mašina vienu 
kartu užimamas pjauti baras. 9. Uoga. 
11. Žymi Lietuvos krepšininkė ir trene-
rė Genovaitė ....kaitė. 13. Sienos angų 
arba angų tarp dviejų kolonų lanko 
formos perdenginys. 14. Pietų Ame-
rikos valstybė. 16. Užkaukazės vals-
tybė. 19. Miestelis Jurbarko rajone. 
20. Balkanų valstybė. 23. Ežeras Laz-
dijų rajone. 25. Kas garantuoja, lai-
duoja. 26. Tamsus brangiakailis žvė-
relis. 27. Moters vardas. 28. Trumpas 
sijonėlis. 29. Jūrų plėšikas. 32. Mieste-
lis Rokiškio rajone, 33. Storas žmogus. 
34. „Anykščių šilelio“ autorius.

    Sudarė    Henrikas PUSKUNIGIS 

Kryžiažodžio „Hemingvėjus“ atsakymai:  
(„Bičiulystė“, Nr. 26)

Vertikaliai: 1. Fiesta 2. Garas 3. Rasa 4. Audronė 5. Spynelė 6. Suomija 8. Kasa 9. Tango 
10. Sostas 16. Amsterdamas 17. Griškabūdis 19. Barbora 20. Inkaras 21. Donatas 22. Vabalas 
29. Katinas 30. Vargšas 31. Virėjas 32. Kortos 34. Havana 36. Alita 38. Unija 39. Haga 40. Sala. 

Horizontaliai: 1. Figaro 7. Skėtis 11. Kurpius 12. Euras 13. Senis 14. Astronomija 
15. Tisa 17. Goja 18. Anglija 23. Kartena 24. Bokštas 25. Ubartas 26. Vanagas 27. Organai 
28. Malūnas 33. Vasaris 35. Omas 37. Sula 39. Hemingvėjus 41. Taiga 42. Arija 43. Para-
das 44. Stalas 45. Vasara. 

Kolageną pakeičia 
tvarsčiai

Pūslinė epidermolizė – pa-
veldima ir progresuojanti liga, 
pasireiškianti organizmo nege-
bėjimu gaminti būtiną baltymą – 
kolageną. Šis baltymas veikia 
tarsi klijai – sulipdo paviršinius 
ir gilesnius odos sluoksnius, su-
daro vientisą dengiamąjį sluoks-
nį – odą. Šio baltymo stokojan-
tieji kenčia nuo po jų kūną išpli-
tusių atvirų žaizdų, primenan-
čių opas. Dėl to, kad sergančių-
jų oda nėra vientisa, ji yra 
labai jautri.

Progresuojanti liga
Gareto gyvenimas buvo 

kitoks nuo pat gimimo. Jo 
oda – ypač jautri ir bet koks 
šiurkštesnis prisilietimas 
ar stipresnis paspaudimas 
sukeldavo didžiulį skaus-
mą, atsirasdavo odos pa-
žeidimų. Pasak didžiausia ber-
niuko pagalbininke tapusios jo 
motinos Lorein, laimei, šia liga 
sergančiųjų slaugymo galimy-
bės per 15 metų gerokai pato-
bulėjo, bet dar ne viskas pada-
ryta. Vos prieš kelerius metus 
reikėjo tvarstyti 30-40 proc. ber-
niuko kūno. Dabar, ligai progre-
suojant, sutvarstoma 70-80 proc. 

Nori būti kaip visi
Berniukas turi atsisakyti dau-

gelio jo bendraamžių mėgstamų 
veiklų. Kai jaučiasi stipresnis, 
Garetas su broliu kieme žaidžia 
krepšinį. Žinoma, tai daroma at-
sargiai, o Garetas prieš žaidimą 

ĮvairenybėsNeįgalieji pasaulyje:

dar tvirčiau sutvarstomas – ber-
niukas mėgsta bent trumpam pa-
sijusti esąs toks pat, kaip kiti vai-
kai. Jis nelanko mokyklos, moko-
si namuose, ir, pasak motinos, 
gali didžiuotis puikiais rezulta-
tais. Berniuko kasdienybę nere-
tai paįvairina jo aplankyti užsu-
kantys draugai. Jie kartu žaidžia 
įvairius žaidimus. Garetas labai 
vertina tokį palaikymą ir tai jį 
skatina nepasiduoti sunkiai li-
gai. Berniukas nekamuoja savęs 
klausimu, ar verta ką nors dary-

ti, bet daro ir svajoja. Jis neabejo-
ja, kad ateityje mokysis aukšto-
joje mokykloje, vairuos. 

Skausmingos procedūros
Vieną dieną Garetas jaučiasi 

geriau, kitą – prasčiau, bet tvars-
čių pakeitimo procedūrą jis turi 
iškęsti bent triskart per savaitę 
visą gyvenimą. Garetui ji tam-
pa tikra kankyne. Prieš šią pro-
cedūrą jis kelias valandas pra-
leidžia vonioje, kad tvarsčiai at-
siskirtų nuo žaizdų ir berniu-
kui mažiau skaudėtų. Pertvars-
tymas kartais užtrunka iki 5 va-
landų, nes skausmas būna nepa-
keliamas. Tai tikras išbandymas 

ne tik berniukui, bet ir jam pa-
dėti bandantiems artimiesiems.

Nenuleidžia rankų
Pastaraisiais metais, norėda-

mas bent kiek sumažinti kančias 
nuimant tvarsčius, Garetas ma-
žiau judėjo ir buvo atsargesnis. 
Taip atsirasdavo mažiau žaizdų 
ir nuimti tvarsčius buvo šiek tiek 
paprasčiau, ne taip skausminga. 
Tačiau, pasak Lorein, tai turėjo ir 
neigiamų pasekmių – berniuko 
raumenys nusilpo, todėl jis ne-

begali savarankiškai paeiti.
Gareto šeimai nelen-

gva, tačiau jie džiaugiasi 
galėdami būti kartu ir pa-
dėti vienas kitam. Vyres-
nysis brolis Deividas žino, 
kad bet koks prisilietimas 
Garetui yra skausmingas, 
bet per daugelį metų atra-
do būdą jį kutenti taip, kad 
abiem būtų smagu. Tėvai 
padeda sūnui įveikti kas-

dienius sunkumus, pertvarsto jį, 
ruošia specialų minkštą maistą, 
nedirginantį burnos gleivinės. 
Draugai stengiasi palaikyti ir ne-
palikti vieno. Na, o pats berniu-
kas iš visų jėgų kovoja su sunku-
mais ir stengiasi iš gyvenimo pa-
imti viską, ką jis duoda gražaus.

Šis ir panašūs išbandymai 
parodo, kad gyvenime labai 
daug lemia ne aplinkybės, o 
mūsų nusiteikimas ir noras jas 
pakreipti norima linkme. Gal-
būt mums nepavyks, galbūt nu-
degsime, bet nepabandę to nesu-
žinosime.

Viktorija NORKAITĖ

Sutvarstytas gyvenimas
Pūslinė epidermolizė – reta ir labai sunki liga, apie kurią žinome nedaug. JAV šia liga kas-
met suserga apie 100 tūkst. žmonių. 15-metis Garetas Spoldingas – vienas iš jų. Berniukas 
visada būna sutvarstytas ir bando įveikti skausmą, kuris kartais atrodo nepakeliamas.

rinkimuose dalyvavo 
katinas 

Katinas Morisas regioniniuo-
se rinkimuose Meksikoje surinko 
apie 600 balsų. Už gyvūną balsuo-
ta 7 valstijose. Katino vardą rinkė-
jai įrašydavo į specialią skiltį, skir-
tą neregistruotiems kandidatams 
į mero ar gubernatoriaus postą. 
Kai kurie rinkėjai šalia piešė kati-
no snukutį ar letenos kontūrą. Ka-
tino kandidatūrą „iškėlė“ jo šeimi-
ninkas, sukūręs augintiniui nuosa-
vą tinklaraštį ir paskyrą  „Facebook“ 
socialiniame tinkle. Rinkimų pro-
gramoje katinas žadėjo išnaikinti 
žiurkes, t.y. korumpuotus asmenis.

pirmąjį ramadano 
vakarą dešimtys 

persivalgė
Pirmąjį ramadano vakarą į Ka-

taro ligonines dėl smarkių pilvo 
skausmų paguldyta dešimtys žmo-
nių. Pasak gydytojų, daugumai pa-
cientų paūmėjo gastritas. Papras-
tą dieną Katare tokių ligonių būna 
keliolika, bet prasidėjus pasninkui 
jų skaičius gerokai padidėja. Pagal 
islamo reiklalavimus, per šventą-
jį ramadano mėnesį, kuris šįmet 
prasidėjo liepos 10-ąją, žmonėms 
draudžiama valgyti ir gerti švie-
siuoju paros metu. Pavalgyti ir nu-
malšinti troškulį galima tik nusilei-
dus saulei. Medikai pataria pasnin-
kaujantiems musulmonams ne-
persivalgyti ir tramdyti savo ape-
titą. Ramadanas baigsis rugpjūčio 
7-ąją atsigavėjimo švente.

Vienerių metų 
mergaitė nusipirko 

automobilį
JAV vienerių metų mergai-

tė savo tėvo išmaniuoju telefonu 
atsitiktinai nusipirko 1962 m. pa-
gamintą automobilį „Austin He-
aley Sprite“. 14 mėnesių Sorela 
Stut iš Oregono valstijos Portlen-
do miesto įjungė išmaniojo telefo-
no „eBay“ programėlę, pasiūlė 225 
dolerių kainą už naudotą automo-
bilį ir laimėjo varžytines. Mergaitės 
tėvas apie pirkinį sužinojo kai elek-
troniniu paštu gavo sveikinimą su 
pergale aukcione. Jis nusprendė 
pasilikti mašiną ir galbūt pado-
vanos ją dukteriai per 16-ąjį gim-
tadienį. „Labai džiaugiuosi, kad ji 
nenusipirko „Porsche“ už 38 tūks-
tančius dolerių”, - juokauja tėvas.

ilgaamžis žvejas
119 metų amžiaus Tailando gy-

ventojas Kamu Tongnumčokdis te-
bėra aktyvus ir netgi kasdien eina 
žvejoti. Šalies šiaurėje esančios 
Mehongsono provincijos, kur gy-
vena ilgaamžis, valdžia ketina pa-
teikti informaciją apie jį Gineso 
rekordų knygai. Kamu gimė 1894 
metų gegužės 8-ąją. Jis užaugino 
4 vaikus ir iki šiol gyvena savo na-
muose, nereikalaudamas ypatin-
gos priežiūros. Senuko giminai-
čiai pasakoja, kad jis visą gyve-
nimą valgė labai paprastą mais-
tą – ryžius su savo paties sužve-
jotomis žuvimis, taip pat aitrią-
sias paprikas.

Žemėje gyvena  
7,16 mlrd. žmonių

Pasaulio gyventojų fondas pra-
neša, kad šiuo metu Žemėje gyve-
na 7,16 mlrd. žmonių. 44 proc. jų 
yra jaunesni nei 25 metų amžiaus. 
Tai didžiausia jaunimo karta istori-

joje. Greičiausiai gyventojų skaičius 
auga Afrikoje į pietus nuo Sacha-
ros – skurdžiausiame pasaulio regi-
one. Prognozuojama, kad iki šimt- 
mečio pabaigos gyventojų čia pa-
daugės keturis kartus – nuo dabar 
esančių 900 mln. iki 3,8 mlrd. 

nepavykęs ritualinis 
apipjaustymas 

Po nepavykusio ritualinio api-
pjaustymo Pietų Afrikoje mirė 30 
jaunų vyrų. Dar 300 jaunuolių gy-
domi ligoninėje. Apipjaustymo ce-
remonijos vyko kaimiškose provin-
cijos vietovėse. Remiantis tradicija, 
paaugliai šiuo metų laiku maždaug 
mėnesį praleidžia atskirai nuo šei-
mų. Jie yra ne tik apipjaustomi, bet 
ir mokomi disciplinos bei drąsos. 
Per apipjaustymus dažnai naudo-
jami nešvarūs instrumentai, o tai 
atliekantys asmenys nėra pakanka-
mai pasirengę. Dešimt jaunų vyrų 
buvo atvežti į ligoninę, kai buvo su-
rasti miške. Jų būklė yra bauginan-
ti, sakė sveikatos tarnybos atstovas. 
Vyrų genitalijos sudarkytos. Ligoni-
nėje gydomi dar 293 jaunuoliai. Kai 
kurie jų visai likę be lytinių organų. 
Kiti gydomi dėl dehidratacijos ar 
sužeidimų. Per tradicinį apipjaus-
tymą Pietų Afrikoje kasmet įvyks-
ta nelaimingų atsitikimų, kurie bai-
giasi mirtimi. Gegužę kitose dviejo-
se provincijose mirė iš viso 34 vaiki-
nai. Valdantysis Afrikos nacionalinis 
kongresas sekmadienį buvo „sukrės-
tas“ naujų mirties atvejų. Jis paragi-
no apmokyti apipjaustymą atliekan-
čius asmenis, kad procedūros taptų 
saugesnės. 

trynukų šventė
Baltimorėje praėjusį sekmadienį 

rinkosi trynukai ir jų tėveliai. Čia neį-
prastomis, dažnai kuriozinėmis isto-
rijomis dalijosi ne tik patys trejetu-
kai, bet ir jų tėvai. Dauguma susirin-
kusių trynių buvo paaugliai ir aukš-
tųjų mokyklų studentai. „Tai vienin-
teliai žmonės, kurie gali suprasti, 
ką reiškia būti trynuku“, – šypsojo-
si vienas iš renginio lankytojų, sep-
tyniolikmetis Ahmadas Jonesas, at-
vykęs su savo broliais Maliku ir Kha-
lilu. „Trynukų kasdien nesutiksi, to-
dėl šis įvykis – ypatingas“, – džiau-
gėsi aštuoniolikmetė Laurel Samo-
sa ir jos seserys Elizabeth ir Adrian-
na, visos trys pasidabinusios vieno-
domis mėlynomis sukniomis, dar la-
biau pabrėžiančiomis identišką tar-
pusavio panašumą.

maskvoje konfiskuoti 
134 krokodilai

Maskvos parodų centre konfis-
kuoti 134 krokodilai įtarus, kad ro-
pliai į Rusiją įvežti nelegaliai. Praėju-
sį mėnesį „All-Russia“ parodų centre 
atidarytoje parodoje lankytojai ga-
lėjo pamatyti keturių rūšių krokodi-
lų, taip pat pitonų, anakondų, igua-
nų, varanų ir Afrikos lapių iš Sacha-
ros, teigiama parodų centro inter-
neto puslapyje. Parodos organiza-
torius negalėjo pateikti dokumen-
tų, patvirtinančių, kad eksponuoja-
mi gyvūnai buvo įvežti pagal Nyks-
tančių laukinės floros ir faunos rū-
šių tarptautinės prekybos kontro-
lės taisykles, teigiama departamen-
to pranešime. Konfiskuotų gyvūnų 
sąraše – 134 krokodilai, 10 gyvačių, 
du varanai ir iguana. Pasak parodos 
atstovės, Maskvos pareigūnai nu-
sprendė palikti gyvūnus jų narvuo-
se. Parodų centro tstovė paneigė, 
kad gyvūnai įvežti nelegaliai.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

o

Nuotraukų konkursui 
„Laiko ženklai“ 

Palūkėkit triūbos trys, kol dūdoriai parūkys. 
Vytauto Žemaičio nuotr. 

Žeme, dovanok man rytą –
lopšį vakarui migdyti.
Vasaros dangaus nulytą -
skaudančią ir gyvą mintį.

Rita Lunskienė

Paukščiai giesmėmis sveiki-
na rytą. Ačiū paukšteliams, pir-
miems atsikėlusiems, už gerą šir-
dį – budinti žmogų giesme.

Vasara. Nušienautos pievos. 
Kas dabar pagros mažytei smil-
gai? Tu – ne žiogas. Tau neskau-
da. Tiktai ko vakarais verki? Kait- 
rios vasaros dienos. Manai, miš-
kų tankmėje pasislėpti nuo sau-
lės gali? Bet pamatai, kad tavo 
miško medžiai iškirsti, belikę tik 
kelmai pliki. Tikėkime, augs miš-
kai, oš girios ir šilai. Mintimis leki 
į džiaugsmo žemę, bet žinai, ją 
laimės jau kiti.

Ateik, žmogau, į mano žemę. 
Čia nėra miškų. Lyg į nežinomą 
salą ateik. Tikiuosi išgirsti: „Tu – 
mano namai.“ Ir nusišluostysi 
ašarą delnu. Ar skausmas dide-
lis? Nežinau. Žinau, kokio didu-
mo ašara.

Vienatvė pavasarį
Ar teko kada išgyventi vienatvę,
Kai viskas patvinsta sodriu žalumu,
O ilgos ir plačios pavasario gatvės
Vilioja ir šaukia visus iš namų?

Kai sklidinas oras gėlių aromato,
Garsų, tarsi muzika ausiai mielų,
Ar teko kada išgyventi vienatvę,
Pabūti mažam tarp kitų didelių?

Kai skausmo širdy tavo niekas 
                                            nemato
Ir liūdesio pėdsakų jokių veide,
Ar teko kada išgyventi vienatvę,
Kuri it giesmės graudulinės gaida?

Ar teko kada išgyventi vienatvę,
Kurią iškentėti turi tylomis,
Kai ilgos ir plačios pavasario gatvės
Visai nebe tos, kuriomis tu eini?

Vytautas VITKūNAS
Vilnius

kūrėjo  
dovanota diena
Dar viena sekundė
Nukrito skambiu lašu.
Galbūt ji džiaugsmo ar skundo – 
Juk į abu panašu.

Vėl diena praėjo –
Viešpaties Kūrėjo dovana.
Ką turiu ir turėjau,
Man visko gana.

Nieko gi nestinga,
Kai džiugina širdį dangus.
Jei žiema – pasninga.
Žaliuoja vasara... Smagu!

Viešpatie Kūrėjau,
Gėrybių jokių neprašau.
Tiki labai norėjau
Pabūti prie Tavęs arčiau. 

drama
Aš nuo žemės atsiplėšti negaliu,
Nes paliktų neužgyjama žaizda
Ir krūtinėje skaudėtų man, galbūt
Vargšę širdį geltų visada.

Mano meilė jai tokia šventa.
Dega ji kaip neužgęstanti ugnis.
Jei sparnus turėčiau, būtų planeta
Apskrieta – šis Dievo kūrinys.

Kai atšliauš mirtis nelaukiama 
Ir gyvybė kovą pralaimės,
Pasibaigs neprasidėjusi drama.
Jos nebūta neaiškios kilmės.

neskolinsim  
rudens
Saldus kvepėjimas šilų,
Ištikimybę savo saugančių.
Dabar tylu, dabar gilu –
Tartum iš tūkstančių  
                      padauginta.

Klevų našta – jau ne našta.
Po kojom lapai blyksi žiežirbom.
Esi nešta ir pamesta,
Man ugnį rudenio įžiebusi.

Dar pasaka viena. Tegu
Išlieka ji nepakartojama.
Su medžių auksu aš degu
Ir vėl iškylu su rytojumi.

Kad šviesčiau dieną po darbų – 
Pavargęs, išsiilgęs poilsio.
Mes vėl šį rudenį abu
Ir niekam jo daugiau neskolinsim.

paukštis virš miesto
Akis atmerkęs regiu aš paukštį
Snapu raudonu, sparnais baltais.
Jis nuolat suka ratus rytais
Virš mano miesto, vos ima aušti.
Erdvės pakanka.
Matau pro langą, –
Jį vėtros blaško 
Iš tolių krašto.

Viršūnėj kalno jis turi lizdą, –
Tenai gyvena, peri vaikus.
Papėdėj kalno šaltinis tviska
Ir mena paukščiui senus laikus.
Pakėlęs ranką, 
Moju pro langą.

Ugnelei degant širdies menkutei,
Mane likimas kartais paklausia
Žodžius parinkęs pačius  gražiausius,
Ar nenorėčiau paukščiu pabūti.
Taip. Bet pro langą
Matau, kaip dangų
Debesys dengia.

Ateik, žmogau,  
į mano žemę

Prie kūrybos 
šaltinio

Greitai bėgantis laikas išvo-
gė viltį trapią. Nerandam jau 
žodžių gerų vienas kitam pa-
sakyti laiku. Atleisk, bičiuli, už 
klaidą, kai ieškojau draugų ten, 
kur visai nebuvo jų.

Pučia vėjelis švelnus. Lin-
guoja smilgų tvorelė trapi. Ke-
lionėj pavargus, nutūpti druge-
liui bus stotelė saugi. Prie jos ir 
mes prisėskim. Girdi, dūzgia bi-
tės prie liepų žiedų, lipdo sapnų 
korį. Girdžiu, kažkas tyliai sako: 
„Glauskis prie mano peties. Tau 
sakau, prisimink. Lengvos da-
lios nežadėjau, bet stiprybės į 
kelią įdėjau. Sakiau – džiaukis 
gyvenimo diena kiekviena, ku-
rią tau gyvent patikėjau.“

Nutilo vėjelis. Nespėjau pa-
matyti, kas esi. Paklausti nespė-
jau. Kad buvai tu, lemtie, aš pa-
tikėjau.

Kalbant su pievom, miškais, 
diena greit praėjo. Vėsa padvel-
kė lauke. Sutemos artėjo. Griež-

le, ar tu mane šauki? Ar vasar-
vidžio mielą sapną ruoši? Kai 
mintis nakties tamsoj neran-
da į šviesą kelio, tu jai prosky-
ną kerti.

Pabūk dar, vasara, pabūk. 
Tiktai šį vakarą, šią dieną įkvėpk, 
bičiuli, giliau. Jau liepos nužydė-
jo, javapjūtė artėja.

Ryški vakarė danguj įsižiebė 
ryškiau. Mėnesienos pačią bal-
čiausią gėlę tau laikau. Tikiu, 
priimsi ją kaip ženklą praeities, 
kai mes dar nežinojom savosios 
ateities. Kai dangumi plaukė ru-
giagėlių salos ir, rodos, laimė 
buvo taip arti.

Išsigandęs per dangų nurin-
guoja žaibo žaltys. Nulyja lietus 
ir dangus lieka vienas.

Per šviesią dieną vis tikė-
jau – ateis kažkas. Prisės, tylės 
ar kalbės, bus gera ir ramu. Lyg 
vaikystėje mama šalia būtų pri-
sėdusi su šilto pieno puodeliu.

Stefanija FEDULAITĖ

Toks gyvenimas
C‘est la vie – taip prancūzai 

apibūdina margaspalvį gyveni-
mą, tarsi pateisindami įvairias jo 
peripetijas.

Koks tas mūsų gyvenimas? 
Ar ne per daug niūrių veidų, ne-
sibaigiančių verkšlenimų, de-
jonių? 

Žinoma, skaudu, kai kasdie-
nybės krumpliaračiuose sutri-
nama kažkas be galo svarbaus, 
kai godumas, dvasinė menkys-
tė pūdo mūsų gyvenimo gėrį, 
kai alkūnės tampa svarbesnės už 
smegenis, kai trūksta atidos vie-
nas kitam...

O gal giedresniu žvilgsniu 
gyveniman pažvelkime? 

Kasdien jis bando daugelį iš 
mūsų, tarsi patikrindamas mūsų 
žmogiškąją vertę.

„Pasaulis yra toks, – sakė 
Ajurveda, – kokie esame patys.“

Gyvenimo kokybė daugiau 
priklauso nuo mūsų savybių, o 
ne nuo ekonominių sąlygų, bjau-
rių valdininkų, nedėkingų vaikų, 
kuriems norime priminti atsako-
mybę už tai, už ką esame atsa-
kingi patys.

Visada lieka galimybė grieb-
tis nors už gyvenimo kraštelio, 
stabtelėti prie tikrumo trupinių, 
žinoti, kad gali tobulėti, pozity-
viai mąstyti, nepasinerti į smulk- 
menas. 

Net ir beviltiškiausioje situ-
acijoje yra išeitis. Pagaliau žmo-
gus – prie visko priprantanti bū-
tybė.

Stenkimės išsaugoti optimis-
tinį gyvenimo suvokimą, būties 
pažinimo džiaugsmą, suprasti 
buvimo Žemėje laikinumą.

Šimtametis ąžuolas, gaivi 
ryto rasa, lakštingalos giesmė, 

bendravimo džiaugsmas – tai 
amžinosios vertybės, į kurias 
visada galima atsiremti, kurios 
padeda išsilaikyti kasdienybės 
skersvėjuose.

Džiaukimės saule, vaiskia ža-
luma, kaimynu, draugu, duona 
kasdienine. 

Jei šypsaisi ir džiaugiesi tuo, 

kad esi ir tuo, ką turi, jautiesi iš-
mintingas.

Sakoma, kad pesimistas mato 
sunkumą kiekvienoje galimybė-
je, optimistas – galimybę kiekvie-
noje smulkmenoje. Pamėginkime 
būti optimistais.

Janina OžALINSKAITĖ
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