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Neįgaliųjų dainos skambėjo 
Kaišiadoryse 

Svetingai pasitiko 
neįgaliuosius

Pasauly daug puikių šalių, 
bet Lietuva tiktai viena,

Ją motinos vardu šaukiu, 
tas vardas skamba lyg daina,

O tą skambėjimą dainos 
man Kaišiadorys atkartos.

Iš tolių parskubu aš čia, 
ten, kur mano pradžių pradžia. 

Šiais dainų kūrėjo Juozo Kri-
nicko, kilusio iš Kaišiadorių, žo-
džiais „Vilties paukštės“ koncerto 
vedėja Dalia Sinkevičienė pradė-
jo neįgaliųjų kolektyvų šventės–
koncerto trečiąjį etapą. Specia-
liai šiam renginiui sukurtą eilė-
raštį „Vilties paukštė“, perskaitė 
ir kaišiadorietė Julė Morkūnienė. 

Į Kaišiadorių kultūros ir 

meno centre vykusį renginį su-
sirinkusius miestiečius, garbius 
svečius pasveikino rajono savi-
valdybės meras Romualdas Ur-
milevičius, Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis. Šventėje taip pat 
dalyvavo Socialinių paslaugų 
centro direktorė Laimutė Stepo-
navičienė, Kaišiadorių seniūnė 
Laima Katelevskienė, įvairių ne-
įgaliųjų nevyriausybinių organi-
zacijų atstovai. 

Kaišiadoryse dainuoti pa-
norėjo 10 kolektyvų – neįgalių-
jų ansambliai iš Vilniaus ir Kau-
no apskričių. Vilniaus regionui 
atstovavo Šalčininkų rajono ne-
įgaliųjų draugijos moterų an-
samblis „Dainuok, širdele“, taip 
pat vokalinis ansamblis „Viltis“ 
iš Širvintų, „Ievaras“ iš Vievio 
ir „Žara“ iš Elektrėnų. Iš Kauno 
regiono į Kaišiadoris atvyko taip 
pat nemažai kolektyvų: Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugija atvežė 
moterų ansamblį „Lietava“ ir dar 
humoro grupę „Rykštė“, taip pat 
į savo gretas pakvietė ir pasako-
rių Mykolą Kručą. Iš Kauno rajo-
no į šventę atvažiavo ansamblis  

„Vilties paukštė“ praėjusią savaitę atskriejo į Kaišiadoris – 
dar remonto dažais kvepiančiame kultūros ir meno centre 
kolektyvai buvo šiltai, svetingai sutikti ir išlydėti, o organi-
zatoriai džiaugėsi gražiu koncertu. Vaikystėje persirgta liga – 

lemtinga
Būdama dvejų metukų Lo-

reta peršalo ir susirgo šlapimo 
pūslės uždegimu. Ši liga tapo 
tarsi nuo kalno paridenta sniego 
gniūžte, aplimpančia vis stores-
niu sniego sluoksniu – pradėjo 
kamuoti vis nauji ir nauji nega-
lavimai: įvairios peršalimo, viru-
sinės ligos, lėtinis šlapimo pūs-
lės uždegimas ir pan. Vaikystėje  
diagnozuotas pielonefritas ken-

Vilnietė Loreta Syryc-
ka  – niekada rankų ne-
nuleidžianti optimistė. 
Jei ne ši savybė, moteriai 
tekę išbandymai galė-
jo ją palaužti, o ne įkvėp-
ti džiaugtis kiekviena 
akimirka, išmokyti į gy-
venimą žvelgti kitomis 
akimis, branginti artimų-
jų dėmesį ir pačiai dalin-
tis meile, atida, stengtis 
padėti. Dukart patyrusi 
inkstų persodinimo ope-
raciją Loreta visai kitaip 
pradėjo vertinti sveikatą, 
suvokė jos kainą. 

kė ir inkstams. Pamažu susikau-
pusias problemas Loreta paju-
to vėliau – jau pakankamai su-
augusi. 

Kurį laiką blogėjančią savi-
jautą padėjo įveikti tabletės ir 
sportas. Loreta buvo susižavė-
jusi imtynėmis – apie 10 metų 
atidavė dziudo. Treniravosi, 
dalyvavo varžybose, paskuti-
niaisiais metais dar ir vaikus to 
mokė. Ir motociklu „paskrajoti“ 
mėgo. Šiandien tai prisiminda-
ma moteris juokauja, kad tokių 
vyriškų užsiėmimų ėmėsi tar-
si rungtyniaudama su vyresniu 
broliu – nenorėjo nusileisti, būti 
silpnesnė už jį. 

L.Syrycka dabar retkarčiais 
pasvarsto, ar inkstų nepakan-
kamumas, kurio jai vis dėlto 
nepavyko išvengti, nėra pavel-
dima jos giminės liga. Moteris 

Jau pusantrų metų Loreta Syrycka gyvena su donoro inkstu.
Aldonos Deltuvaitės nuotr.

Gyvenimas 
pakeitė 
vertybių 

skalę

Scenoje – Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis ansamblis „Gabija“.

Kauniečių ansamblis „Atgaiva“ atliko naujas dainas.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Laikinumo šviesoje
Tuoj lapkritis. Ant medžių beveik neliko lapų, dar-

želiuose po langais nušalnojo gėlės. Vis pikčiau savo 
smuiką derina vėjas. Ir nors daugelis poetų rašė rude-
niui skirtas eiles, o dailininkai piešė jį auksinį, širdy-
je darosi liūdna: supranti, kad šiame gyvenime viskas 
laikina. Viskas praeina, viskas... 

Nenuostabu, kad tokį vėlyvą rudenį švenčiame Vė-
lines – mirusiųjų šventę. Keliais ir takeliais į kapines 
artimųjų kapelių lankyti skuba žmonės. Bepigu: dau-
gelis ratuoti, atrieda mašinėlėmis kad ir iš toli – miru-
siųjų atmintis Lietuvoje nuo seno gerbiama. Blogiau 
seniems, ligotiems ar nepasiturintiems. Gera būtų, kad 
tokį žmogų pakviestų į mašiną kaimynas ar bendra-
darbis. Būtų gera, tik kažin...

O kapinės šiandien – tikras mirusiųjų miestas. Ne 
kasdieniškas, o šventiškai pasipuošęs. Mirga tūkstan-
čiai liepsnelių ir nuo jų širdyje darosi šilčiau. Ir oras 
tarsi kažko pritvinkęs, sodrus, kupinas dvasingumo. 
Negi tai nuo šitos mirusiųjų ir gyvųjų bendrystės, su-
artėjimo? Juk kiekvienas ateiname ne šiaip čia pasto-
vėti, o išsakome kapeliui tai, ko nepasakėme, nespėjo-
me ar nesumąstėme, kad privalėjome pasakyti. Kartais 
gal ir atsiprašyti reikėjo, gal ir meilesnio žodžio turė-
jom nepašykštėti. Nepasakėme, nebespėjome, tad da-
bar ir gailimės. 

Vertybių perkainojimas. Kapai – vieta, kur visi su-
lyginami. Ir nesvarbu, kokio dydžio paminklą ar akme-
nį ant tavo kapo užris, kokį tu namą pasistatei ar kokia 
mašina važinėjai gyvas būdamas, po mirties atgulsi į 
tą pačią juodąją žemę. Ir labai gražu, kai žmogus, val-
dęs nemažą turtą, paprašo jį palaidoti provincijos ka-
peliuose prie tėvų, o ne išskirtiniame panteone, kai jo 
paminklu tampa atlikti darbai: parašytos knygos, iš-
gydyti žmonės, išradimai, žodžiu – tai, ko už jokius 
pinigus nenupirksi. Gal todėl taip gera, kai uždega-
ma žvakutė ne tik prie savo artimųjų kapo, bet ir prie 
to kauburėlio, kurio šiandien jau niekas nebelanko. 

Ilgesys, didelis pilkas paukštis, sklando ore, ap-
gaubia didžiulį kapinyną savo sparnais ir tik tūkstan-
čiai žiburėlių, tarsi nusileidusios iš dangaus žvaigždės, 
neleidžia pranykti pilkame liūdesy. Žvakių liepsne-
lės sušildo vėlyvo rudens šalnų palytėtą žemę, sutei-
kia jai gyvybės. Ugnelės suartina gyvuosius ir miru-
sius, ir visu kūnu pajauti, kad jie, tavo mylimiausie-
ji, yra čia, su tavimi. Mintimis kalbiesi su jais, išsakai, 
kaip labai jų pasiilgai, prisimeni drauge praleistas aki-
mirkas. Dėkoji motulei, tėveliui už suteiktą gyvenimą, 
meilę ir rūpestį, atsiprašai, kad retokai aplankai, kad 
ne visada buvai jiems geras, kad kartais ir piktu žo-
džiu nusidėdavai.

Ir ypač prasmingai nuskamba iš A.Kužniak kny-
gos „Marlena“ nusirašyti žodžiai, kuriuos ši žymi ak-
torė dažnai kartodavo: „Mylėti taip ilgai, kaip tik norėti, 
/ Mylėti taip ilgai, kiek tik galėti. / Nes juk ateis tokia die-
na, / Kad to nedaręs tu pasigailėsi.“ 

Taigi gailimės, kad nepasakėme, kaip juos mylėjo-
me, kokie jie buvo brangūs, nes visada gailimės tada, 
kai netenkame, nes niekas taip nesuartina, kaip mirtis. 

Vėlinių žvakelėmis nušviestą vakarą ypač supranti 
būties laikinumą ir trapumą. Kokie tušti atrodo visi tie 
žemiški rūpesčiai, dažnai apkartinantys buvimą šioje 
žemėje: amžinas skubėjimas, bėgimas, trūkumai, pyk-
čiai. Ir visa tai dėl vadinamojo geresnio gyvenimo: dėl 
pinigų, prabangios mašinos, ištaigingo būsto, puoš-
nių apdarų. O juk į kapus ir didžiausio turto dar nie-
kas nenusinešė. Žmonių atminty lieka atlikti darbai, o 
materialūs dalykai, kaip ir gyvenimas, deja, tik laikini. 

Mirusiesiems reikia žvakelės ir atminties. Laiki-
numo šviesoje sušyla sužvarbusios širdys, sutvirtina-
mas tiltas tarp mirusiųjų ir gyvųjų. Praeis dar kelios 
valandos, viena po kitos ges sudegusios žvakės, o šal-
tis pakąs kapus puošusius žiedus. Mirusiųjų karalys-
tėje vėl viešpataus rimtis. 

Palinkėkime čia besiilsintiems amžinos ramybės. 

Saulės trūkumą kompensuoja 
draugų šypsenos

Kaišiadorys: 

Labdaros akcija – padėti 
silpnesniam už save

 Julė Morkūnienė 
laiške „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie tradicinę kaišiado-
riečių akciją. 

Rugsėjo pabaigoje Kai-
šiadoryse iš Neįgaliųjų 
draugijos kiemo pajudėjo 
gėrybių prikrautas mikro-
autobusiukas. O tos gėry-
bės – tai pačių rankomis iš-
augintos daržovės. Jas ne-
įgalieji sėjo, ravėjo, laistė 
sausros metu. Rudeniui at-
ėjus derlių sukrovė į aruo-
dus, lentynas, dėžes, kon-

servavo, marinavo, džiovi-
no. Dar dėjo įmaišus, dėžu-
tes, o po to – į mikroauto-
busą. Jį paleido rajono ke-
liais pas neįgaliuosius, ku-
rie jau neįstengia patys šių 
gėrybių užsiauginti. O gė-
rybės – pačios įvairiausios. 
Tai bulvės, morkos, cuki-
nijos, moliūgai, svogūnai, 

Žemdirbystės sekcijos vadovas Juozas Andziulaitis prieš iš-
vykstant labdaros autobusiuku. 

Neįgaliųjų draugijos tarybos 
narė Bronė Mazuronienė pas 
Elvyrą Saveckaitę. 

česnakai, paprikos, pupe-
lės, obuoliai, slyvos, petra-
žolės, salierai ir t.t. Bene 
viską išvardinsi...

Savo neįgaliems drau-
gams vaisių ir daržovių 
dovanojo Vytautas Lase-
vičius, Povilas Zavistana-
vičius, Gražina Alionienė, 
Monika Stankūnienė, Ra-
mutė Galubickienė, Jonas 
ir Vanda Rusoniai, Albina 
Putnikienė, Bronė Mazu-
ronienė, Juozas Andziu-
laitis ir kiti.

Į kelią išlydėjo draugi-
jos pirmininkė Elena Var-
kalienė. Kiekvienoje sody-
boje, kiekviename kieme, 
kiekviename bute buvo-
me sutikti su šypsena, pa-
lydėti maloniu žvilgsniu. 
Pas tuos, kurie jau iš patalo 
nepakyla, duris atidarė ir 
sutiko kaimynai ar iš dar-
bo išsiprašę giminaičiai.

Akcija praėjo puikiai, 

Pasvalys:
Spalio mėnesį saulės ma-

tome mažiau, o vasaros spin-
dulių likučius mums pakeičia 
sutikti draugai, buvimas ben-
druose renginiuose.

Pasvalio rajono neįga-
liųjų draugijos nariai bi-
čiuliams iš Biržų suren-
gė pažintinę ekskursiją po 
Pasvalio kraštą. Istoriko ir 
muziejininko Albino Kaz-
lausko lydimi, savo kelio-
nę pradėjome agronomo 
Petro Vasinausko tėviškė-
je. Eidami gražiąja Žadei-
kių pradinės mokyklos lie-
pų alėja, ekskursijos daly-
viai sužinojo, kad čia mo-
kėsi Vytė Nemunėlis – bū-
simas tautos atgimimo 
šauklys poetas Bernardas 
Brazdžionis. 

Aplankėme Daujėnų 
kraštą, Moliūnų dvaro rau-
donų plytų šimtamečių 

statinių kompleksą. Pasi-
grožėję medine Kriklė-
nų bažnytėle, pasiekėme 
Pumpėnų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės baž-
nyčią. Čia veikia Karmeli-
tų vienuolynas. Malonio-
ji sesė Marija (iš Ukrainos) 
maloniai sutiko mums pa-
pasakoti bažnyčios istoriją. 
Bažnyčios lubos išpuoštos 
švč. Mergelės Marijos gy-
venimo vaizdais. Ties di-
džiuoju altoriumi pavaiz-
duotas Kristaus žengimas 
į dangų. Pumpėnų bažny-
čios ansamblis yra Lietu-
vos istorijos nuo carų lai-
kų liudininkas. 

Paskutinis mūsų eks-
kursijos objektas – Pušalo-
to miestelis, jo didžioji si-
nagoga, Šv. apaštalų Petro 

Petro Vasinausko teviškėje.

ir Povilo bažnyčia. 
Kelionės metu Pasvalio 

ir Biržų neįgaliųjų drau-
gijų nariai susipažino su 

naujais draugais, maloniai 
bendravo, dalinosi ekskur-
sijos įspūdžiais. 

Vilius GRABSKIS

Viliaus Grabskio nuotr.

 Nijolė Vaitūnaitie-
nė laiške „Bičiulystei“ papa-
sakojo apie popietę „Pabūkim 
kartu“, surengtą Vilkaviškio 
rajono neįgaliųjų draugijos 
Gižų grupėje. 

 Popietėje dalyvavo 
svečiai iš Vilkaviškio ir 
Marijampolės neįgaliųjų 
draugijų. Renginį pradė-
jo buvusi Gižų neįgaliųjų 
grupės vadovė Magdele-
na Brūderienė. Ji pristatė 
grupės ataskaitą už 2013 
metus ir padėkojo visiems, 
padėjusiems spręsti Gižų 
neįgaliųjų grupės reikalus. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Valė Jasionienė pa-
dėkojo M.Brūderienei už 
nuoširdų ilgametį darbą 
ir įteikė atminimo dovaną. 

Neįgaliųjų popietė GižuoseVilkaviškio r.
Už rūpinimąsi Gižų 

n e į g a l i ų j ų  r e i k a l a i s 
M.Brūderienei padėką 
įteikė Gižų seniūnas Ro-
mas Kučiauskas. Ilgame-
tę Gižų neįgaliųjų grupės 
vadovę sveikino ir jai dė-
kojo Gižų kaimo bendruo-
menės pirmininkas Algir-
das Bagušinskas, Gižų pa-
rapijos klebonas Virgini-
jus Vaitkus ir naujoji gru-
pės vadovė Danutė Gar-
kauskienė.

Renginio svečiai – Ma-
rijampolės savivaldybės I 
grupės neįgaliųjų draugi-
jos nariai parodė nuotai-
kingą programą. Popie-
tės metu buvo galima pa-
sigrožėti marijampoliečių 
neįgaliųjų rankdarbiais ir 
Gižų K.Baršausko pagrin-

dinės mokyklos mokinių 
darbeliais iš rudens gėry-
bių. Visus susirinkusiuo-
sius džiugino svečių iš 
Marijampolės atliekamos 
dainos ir jaukus pabuvi-

oras pasitaikė geras. Kaip 
ir visas šis ruduo. Paten-
kinti tie, kurie duoda. 
Ypač – tie, kurie gauna. 
Kad jų nepamiršta.

Sutarėme, kad kitais 
metais vėl susitiksime. 
Mes labai stiprūs, nors ir 
neįgalūs. 

mas kartu prie arbatos ir 
suneštinių vaišių stalo. 
Gižų neįgaliųjų grupės va-
dovė D.Garkauskienė dė-
koja visiems, padėjusiems 
surengti popietę.

Popietėje padėkota buvusiai Gižų neįgaliųjų grupės vadovei 
Magdelenai Brūderienei.
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„Ratilis“ ir „Šarma“ iš Garlia-
vos neįgaliųjų draugijos. Kau-
no miestui tradiciškai atstovavo 
„Atgaiva“, na, o šeimininkams 
Kaišiadoryse – moterų vokalinis 
ansamblis „Gabija“.

Pasak šventės organizato-
rės Elenos Varkalienės, visi ko-
lektyvai buvo saviti, įdomūs, to-
dėl juos vertinti būtų labai sun-
ku. Kiekvienas iš šventės išsivežė 
net po keletą padėkos raštų. Juos 
įteikė Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija, Kaišiadorių rajono savival-
dybė ir Kaišiadorių rajono neį-
galiųjų draugija. Visiems buvo 
parengti suvenyrai bei atmini-
mo dovanėlės. 

Kolektyvų pasirengimas – 
įvairus

Pasak D.Sinkevičienės, kon-
certas buvo labai nuotaikin-
gas, daugelis kolektyvų rinkosi 
smagias, linksmas dainas. Ji pa-
sidžiaugė, kad visi ansambliai 

buvo labai gražiai pasipuošę, 
pasitempę, gerai atrodė scenoje. 

LND programų koordinatorė 
Saulė Vėjelienė pasidžiaugė, kad 
renginys buvo gerai organizuo-
tas. Jos teigimu, labai smagu at-
važiuoti į naujus, šiltus kultūros 
centrus, kurie yra tikri kultūros 
židiniai ir noriai priima neįga-
liuosius. S.Vėjelienė atkreipė dė-
mesį, kad labai skiriasi kolekty-
vų lygis. Jos nuomone, iš kitų iš-
siskyrė Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Atgaiva“ – 
moterys parengė naują prog- 
ramą, darniai dainavo a capella. 
Nors kūrinių atliko nedaug, ta-
čiau jie originalūs, nenuobodu 
klausyti. Tai galėtų būti pavyz-
dys ir kitiems kolektyvams, kad 
reikėtų paieškoti naujesnių iš-
raiškos formų, rinktis įvairesnį 
repertuarą. 

Taip pat šventėje buvo su-
rengta neįgaliųjų rankdarbių 
būrelio „Bitutė“ paroda: prista-

tyti megzti, siūti dirbiniai, kon-
certo žiūrovai ir dalyviai galėjo 
apžiūrėti draugijos narių pasiū-
tų skiautinių. Na, o II aukšte vei-
kė kultūros ir meno centro kera-
mikos būrelio lankytojų dirbi-
nių paroda. 

Pasak E.Varkalienės, buvo 
stengtasi kolektyvams sudary-
ti geras sąlygas pasirengti pasi-
rodymui – visi jie buvo pasitik-
ti, palydėti į erdvius, tvarkingus 
persirengimo kambarius, pasirū-
pinta dalyvių pietumis. Po kon-
certo visi kolektyvai buvo pa-
kviesti į diskotekų salę, kur vyko 
vakaronė ir jie galėjo pabendrau-
ti, pašokti, pasivaišinti. Kaišia-
dorių rajono neįgaliųjų draugija 
dėkinga Kultūros ir meno centro 
direktoriui Arnoldui Škimeliui, 
kuris draugiškai leido pasinau-
doti atnaujinta renginių ir kon-
certų sale dar prieš ją atidarant 
po remonto. 

Aurelija BABINSKIeNė

Skuodo rajono Ylakių Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčios parapija paren-
gė projektą „Maldos namų pritai-
kymas neįgaliesiems“ ir sėkmingai 
jį įgyvendino. Pritrūkus lėšų, tiki-
masi rajono savivaldybės finansi-
nės paramos, taip pat aukoja para-
pijiečiai. Kitų metų pavasarį bus 
tvarkomos Ylakių kapinės.

Projektas pradėtas vykdy-
ti prieš metus. Jam įgyvendinti 
skirti 52 tūkst. Lt. Iš šių lėšų pa-
klota 355 kv. m plytelių ir įreng-
tos dvi nuovažos neįgaliesiems 
(į šventorių ir į bažnyčią). Pa-
sak Ylakių parapijos klebono 
kanauninko Vytauto Petrausko, 
norėta sutvarkyti aplinką, įėji-
mą į šventorių ir bažnyčią, pa-
kloti takelius. „Darbus pradė-
jome, bet skirtų lėšų pakako tik 
daliai plytelių pakloti bei nuo-
važoms įrengti. Kadangi aplin-
kui viskas buvo išdraskyta, tai 
mus paskatino darbus pabaigti 
iki galo“, – sakė klebonas. Dar-
bams apmokėti reikia 48 tūkst. 
Lt, nes plytelės aplink bažnyčią 
jau yra paklotos. Iš tikinčiųjų 

Į bažnyčią patekti  
bus patogiau

Į maldos namus įrengta nuovaža neįgaliesiems.

Derliaus 
šventė 

Tauragė:
 Tauragės rajono neįgalių-

jų draugijos tarybos narys Vladis-
lovas Kirkickas laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijoje sureng-
tą derliaus šventę. 

Kad Tauragės neįgalieji ne-
sėdi rankų sudėję ir nelaukia 
malonės iš kitų, parodė mies-
to neįgaliųjų draugijos sureng-
ta derliaus šventė. Šiemet šven-
tėje dalyvavo kaip niekada daug 
neįgaliųjų, norinčių parodyti 
savo daržuose ir soduose išau-
gintų vaisių ir daržovių. O der-
liaus iš tikrųjų būta įspūdingo 
ir gausaus. Štai pagramantiškės 
Zosės Mėlynavičienės išaugin-
tas geltonskruostis moliūgas– 
tikras milžinas, o gretimai išdi-
džiai iškėlęs bures pūpso Danu-
tės Tribičienės iš didžiulės cuki-
nijos padarytas įspūdingo gro-
žio laivas. O kur dar raudonšo-
niai obuoliai, sultingos kriaušės 
ir gausybė daržovių – sunku vis-
ką išvardyti, ant didžiulio vaišių 
stalo gėrybės vos tilpo. 

Šventę pradėjo Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Kęstutis Petkus ir jo pa-
vaduotoja Aurelija Kiupelienė, 
kuri labai jausmingai padekla-
mavo eilių apie rudenį. Šven-
tės dalyvius pasveikino rajono 
tarybos narė Birutė Jokšienė, 
Seimo nario D.Petrošiaus padė-

Neįgaliųjų dainos skambėjo 
Kaišiadoryse (atkelta iš 1 psl.)

jėjas Povilas Gargasas ir rajo-
no administracijos direktorius 
A.Mosiejus. Visi džiaugėsi neį-
galiųjų išaugintomis gėrybėmis, 
išmone ir linkėjo nenuleisti ran-
kų dirbant, kuriant ir švenčiant. 
Šventinę nuotaiką palaikė Neį-
galiųjų draugijos ansamblio dai-
nininkai, vadovaujami Almuto 
Šilerio. Mįslių ir patarlių kon-
kursą surengė energingoji ta-
rybos narė Kristina Jakštaitienė. 
Visą popietę šventės dalyvius 
lydėjo puiki nuotaika, linksmos 
dainos ir šokiai. Žmonės išsi-
skirstė pasikrovę daug teigia-
mos energijos ir naujų idėjų ki-
tiems metams.

AB „Puntukas“ savo gami-
nius į užsienio rinkas ekspor-
tuoja jau ne vienerius metus. Dėl 
įdiegtų gamybos technologijų ir 
kvalifikuotos darbo jėgos šiuo 
metu įmonė vartotojams gali pa-
siūlyti daugiau nei 120 skirtingų 
prekių, skirtų pagyvenusiems ir 
neįgaliems asmenims. Laimėjusi 
projektą „AB „Puntukas“ naujų 
eksporto rinkų plėtra“ įmonė įgi-
jo papildomų finansinių galimy-
bių eksportui didinti. Per projek-

AB „Puntukas“ įgyvendino antrąjį eksporto plėtros pro-
jektą, skirtą stiprinti eksportą į esamas rinkas bei įsisavin-
ti naująsias. Per projekto vykdymo laiką eksportas padi-
dėjo du kartus. Projektas „AB „Puntukas“ eksporto rinkų 
plėtra” Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-008 finansuojamas pagal 
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 
2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projek-
to dydis – (tinkamos projekto išlaidos) 159794,00 litų, fi-
nansavimo suma – 87887,00 litų.

„Puntuko“ gaminiai padės 
neįgaliesiems ir Rytuose

to vykdymo laiką eksportas pa-
didėjo daugiau nei du kartus.

Atlikta rinkos analizė paro-
dė, kad produkcijos, skirtos pa-
gyvenusiems ir neįgaliems as-
menims, paklausa kasmet didė-
ja. Pagrindinės paklausos augi-
mo priežastys: gyventojų senė-
jimas, neįgaliųjų skaičiaus augi-
mas, didėjantis valstybės ir vi-
suomenės dėmesys neįgaliųjų 
problemoms. Taip pat daugėja 
pagyvenusių ir neįgalių asmenų, 

kurie mieliau lieka namuose nei 
apsistoja specializuotose įstaigo-
se, todėl jiems vis daugiau reikia 
techninės pagalbos priemonių.

Atsižvelgiant į atliktus tyri-
mus, AB „Puntukas“ ėmėsi įgy-
vendinti užsibrėžtus tikslus. 
Įmonė dalyvavo 4-iose specia-
lizuotose parodose Rusijoje ir 
Ukrainoje. Aplankytos Vokieti-
joje vykusios parodos, kuriose 
buvo pristatoma įranga ir slau-
gos priemonės neįgaliesiems bei 
riboto judrumo žmonėms. 

Didėja susidomėjimas AB 
„Puntukas“ gaminama produk-
cija Rusijos rinkoje. Įmonė pri-
statė savo produkciją specia-
lizuotose parodose Maskvoje, 
Sankt Peterburge ir Kaliningra-
de. AB „Puntukas“ siūlo gami-
nius, pritaikytus vaikams, ser-
gantiems cerebriniu paralyžiu-
mi. Taip pat didelio susidomė-
jimo sulaukė įmonės gamina-
mi keltuvai. 

Nuolatinis dalyvavimas paro- 
dose padidino lietuviškų gami-
nių žinomumą ir paklausą Rytų 
rinkose, o patį gamintoją skati-
na kurti naujus, patogius, neį-
galiųjų gyvenimą palengvinan-
čius gaminius. 

R13-28

surinkta 24 tūkst. Lt aukų. „Dė-
kojame visiems aukojusiems 
už supratingumą“, – sakė ku-
nigas V.Petrauskas. Antra tiek 
reikia apmokėti iki gruodžio 
20 d. Kreiptasi finansinės pa-
galbos į rajono savivaldybę. Pa-
rapija savo ruožtu laukia rėmė-
jų. Kaip teigė dvasininkas, įgy-
vendinant projektą, reikia pri-
sidėti savanorišku darbu – bus 
tvarkomas šventorius, bažny-
čia. Dabar bažnyčios šventorius 
sušvito naujomis spalvomis, at-
rodo, kad ir buvusios skulptū-
ros atgijo iš naujo. Kitą pavasa-
rį jame bus pasėta nauja žolė.

Pasak Ylakių seniūnijos se-
niūno Vytauto Gudausko, dar 
šiemet bus pradėtas įgyvendinti 
projektas „Katalikiškų tradicijų 
puoselėjimas Ylakiuose“. Pro-
jekto partneris – Ylakių Vieš-
paties Apreiškimo Švč. Merge-
lei Marijai bažnyčios parapija. 
Iš projekto lėšų kapinių koply-
čioje bus pakeistos trejos durys, 
pakloti nauji takai.

Rūta RONKAUSKIeNė
Alfonso Baužio nuotr.

Nuolatinis „Vilties paukštės“ dalyvis – Vievio neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ievaras“. Saulės Vėjelienės nuotr.
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Valstybinė ligonių 
kasa konsultuoja 

Daktaras
Aiskauda

Liaudies medicina: 
XXI amžiaus receptai

Kuo šie receptai pranašes-
ni už, pavyzdžiui, XIX ar 

XX amžiaus liaudiškus receptus? 
Mat šiuolaikiniuose (t. y. XXI a.) 
vaistinių augalų receptuose iki 
minimumo sumažinta sudeda-
mųjų dalių, supaprastinta augali-
nės žaliavos apdorojimo techno-
logija ir vartojimo būdai. Kas nu-
lėmė tokias permainas? Šį kartą 
pasitarnavo ne kokiame nors kal-
nuose įsikūrusio vienuolyno ar-
chyve rastas sanskrito kalba ra-
šytas rankraštis, ne savamoks-
lio žiniuonio rankraštis, perduo-
tas prieš mirtį artimiesiems, o il-
gametis įvairių šalių mokslinin-
kų entuziastų darbas, tikrinant 
ir pertikrinant seniai žinomų ir 
mažiau žinomų augalų chemi-
nę sudėtį bei jų poveikį sveika-
tai. Šių tyrimų dėka, vaizdžiai 
tariant, buvo atsijota tiesa nuo 
netikslumų, prasimanymų, pa-
senusių ir net žalingų teorijų bei 
praktikų. Įdomu tai, kad moks-
lininkai ilgai ir kruopščiai tyri-
nėjo maistinių ir vaistinių auga-
lų dalis, kurios (pavyzdžiui, svo-
gūnų lukštai) kaip niekam nerei-
kalingos atliekos keliauja į šiukš-
liadėžę (beje, kai kurios šeiminin-
kės lukštais retkarčiais dažo siū-
lus, prieš Velykas – kiaušinius). 
Antai svogūnų lukštuose rasta 
mūsų organizmui naudingų me-
džiagų netgi daugiau negu pa-
čioje svogūno galvutėje. Išvada: 
kai kuriuos liaudies medicinos 
receptus reiktų papildyti svo-
gūnų lukštais, taip pat svogūnų 
lukštai vartotini atskirai kai ku-
rių ligų profilaktikai ir gydymui.

Avitaminozė 
Avitaminozė – liga, kurią su-

kelia kurio nors vieno arba kelių 
vitaminų stoka maiste. Šiai ligai 
įtakos turi įvairios nevisavertės 
dietos, badavimas, sunkios ligos, 
chirurginės operacijos. Avitami-
nozės požymiai: greitas nuovar-
gis, nervinis dirglumas, išsiblaš-
kymas, nemiga, galvos skaus-

mas, depresija, dažnos peršalimo 
ligos, taip pat pastebimai pablo-
gėja odos, plaukų ir nagų būklė.

Gydymui: sumaišoma 1–2 
šaukštai susmulkintų svogū-
no lukštų, šaukštas erškėtuo-
gių, šaukštas juodųjų serbentų 
uogų. Mišinys užplikomas 2 stik-
linėm verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Po 3 val. užpilas 
perkošiamas per dvigubą mar-
lę (ar specialų sietelį), įmaišomi 
2 šaukšteliai medaus. Geriama 
po 1/4 stiklinės 2 kartus per die-
ną valandą prieš valgį. Gydymo 
kursas – 10–14 dienų.

Profilaktikai: sumaišoma 
2 šaukštai susmulkintų svogū-
no lukštų, šaukštas erškėtuo-
gių, šaukštas dilgėlės lapų. Miši-
nys užpilamas 1,5 stiklinės van-
dens, indas pastatomas ant silp- 
nos ugnies, verdama 5–7 min. Po 
to uždengtas nuoviras palaiko-
mas 3 val., paskui perkošiamas 
per dvigubą marlę (ar specialų 
sietelį). Geriama po 1/4 stiklinės 
3 kartus per dieną valandą prieš 
valgį 7 dienas. Po 10 dienų per-
traukos profilaktikos kursas pa-
kartojamas ta pačia tvarka.

Bronchinė astma
Bronchinė astma – lėtinė aler-

ginė liga, kuri reiškiasi dusu-
lio priepuoliais. Tipiški bronchi-
nės astmos (toliau – astmos) po-
žymiai: švilpiantis kvėpavimas 
(kartais girdimas net per atstu-
mą), pagreitėjęs arba garsus kvė-
pavimas, kosulys, pastovus du-
sulys, dusulio priepuoliai (trun-
ka nuo kelių minučių iki dauge-
lio valandų). Vienus žmones vos 
pastebimi astmos požymiai var-
gina kartą per keletą mėnesių, 
kitiems pasireiškia kiekvieną sa-
vaitę, dar kitiems – kasdien. Beje, 
priepuoliai gali būti ir tokie stip- 
rūs, jog kyla pavojus gyvybei.

Gydymui ir profilaktikai: su-
maišoma šaukštas susmulkintų 
svogūno lukštų, 2 šaukštai anks-
tyvojo šalpusnio lapų, 2 šaukš-
tai plačialapio gysločio lapų, 2 
šaukštai pušies pumpurų. Miši-
nys užpilamas 2 stiklinėm virinto 
kambario temperatūros vandens. 
Po valandos užpilas 5–7 min. pa-
virinamas ant silpnos ugnies, po 
to perkošiamas per dvigubą mar-
lę (ar specialų sietelį). Geriama 
po šaukštą 3 kartus per dieną va-
landą perieš valgį. Gydymo (pro-
filaktikos) kursas – 10 dienų. Po 7 
dienų pertraukos visa tai pakar-
tojama ta pačia tvarka.

Alopecija
Jaunystėje galvos plaukų 

būna apie šimtą tūkstančių, 
kasdien iškrenta 50–100 plau-
kų (norma) ir tai neblogina iš-
vaizdos. Kai plaukų netenka-
ma kur kas daugiau, tai signa-
las, jog prasidėjo alopecija (loty-
niškai alopecia – plikimas, plau-
kų slinkimas). Alopecijos prie-
žastys: paveldimumas, hormo-
niniai sutrikimai, vitaminų sto-
ka, rūkymas, alkoholinių gėri-
mų vartojimas, sunkios lėtinės 
ligos, nerviniai sukrėtimai, pas- 
tovūs stresai, depresija, reakci-
ja į kai kuriuos vaistus, infekci-
nės ligos (pavyzdžiui, plaukai 
pradeda stipriai slinkti praėjus 
8–12 savaičių po gripo, skarla-
tinos, plaučių uždegimo ir pan. 
ligų), kitos priežastys.

Gydymui: 1) sumaišoma 2 
šaukštai susmulkintų svogūno 
lukštų ir 2 šaukštai susmulkin-
tos ąžuolo žievės. Mišinys už-
pilamas litru vandens, valan-
dą virinama ant silpnos ugnies. 
Kasdien šiltu nuoviru įtrinamos 
plaukų šaknys. Gydymo kur-
sas – 1–2 savaitės. Po mėnesio 
šį procedūra gali būti pakarto-
ta (pakartotinio gydymo kurso 
trukmė ta pati).

2) sumaišoma 2 šaukštai su-
smulkintų svogūno lukštų ir 
šaukštas susmulkintų karpoto-
jo beržo lapų. Mišinys užpilamas 
1,5 stiklinės vandens ir 10 min. 
virinama ant silpnos ugnies, at-
aušęs nuoviras perkošiamas per 
dvigubą marlę (ar specialų siete-
lį). Šiuo preparatu 1–2 kartus per 
savaitę įtrinamos plaukų šaknys. 
Gydymo kursas – 1–2 mėnesiai.

Profilaktikai: naudojamas 
vien tik svogūnų lukštų nuovi-
ras. Daroma taip: 2 šaukštai su-
smulkintų svogūno lukštų už-
plikoma 2 stiklinėm verdančio 
vandens, po to 15 min. pavirina-
ma ant silpnos ugnies. Ataušęs 
nuoviras perkošiamas per dvi-
gubą marlę (arba specialų sie-
telį) ir 5–8 val. palaikomas tam-
sioje vėsioje vietoje. Po to šiuo 
nuoviru kartą per savaitę įtrina-
mos plaukų šaknys, palaukiama 
30–40 min. ir galop nuoviras nu-
plaunamas šiltu vandeniu (mui-
las, šampūnas ir panašios prie-
monės nenaudojamos). Įsidėmė-
tina! Ši procedūra neturėtų būti 
daroma dažniau kaip kartą kas 
2–3 savaites.

Romualdas OGINSKAS
 

Nuo lapkričio 1 d. keičiasi 
tvarka, pagal kurią išduodamos 
pažymos pacientams, vykstan-
tiems į medicininę reabilitaciją. 
Nuo šios datos nė vienam pri-
valomuoju sveikatos draudimu 
apdraustam pacientui, gavu-
siam siuntimą į medicininę re-
abilitaciją, nepriklausomai nuo 
reabilitacijos rūšies, nebereikės 
atvykti į teritorinę ligonių kasą 
– gydymo apmokėjimą Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšomis garantuojan-
čios pažymos bus tvirtinamos 
elektroniniu būdu. Nauja tvar-
ka įsigalios vadovaujantis svei-
katos apsaugos ministro įsaky-
mu dėl medicininės reabilitaci-
jos ir sanatorinio (antirecidyvi-
nio) gydymo organizavimo pa-
keitimo.

Panevėžio teritorinė ligonių 
kasa (TLK) informuoja, kad iki 
lapkričio 1d. į ligonių kasą at-

vykti pažymos dar reikia tiems 
pacientams, kuriems gydymo įs-
taigoje skirta ambulatorinė rea-
bilitacija (kai apmokamos tik 
reabilitacijos procedūros, o pa-
cientai paslaugas gauna neatsi-
traukdami nuo įprastos aplin-
kos, dažniausiai pagal gyvena-
mąją vietą).

Turint siuntimą į reabilitaci-
ją stacionare (sanatorijoje ar kt. 
gydymo įstaigoje), elektroniniu 

Medicininės reabilitacijos pažymos tvirtinamos 
elektroniniu būdu

Santariškių klinikose, inter-
vencinių radiologinių tyrimų 
kabinete, pradėtos inovatyvios 
procedūros – endovaskuliniu 
(per į galvos smegenų arterijas 
įvestą kateterį) būdu iš užkimš-
tos vidurinės smegenų arterijos 
ištraukiamas stambus krešulys 
(med. perkateterinė trombekto-
mija). Smegenų kraujagyslė at-
kemšama praėjus vos 2 valan-
doms nuo pirmųjų insulto simp-
tomų atsiradimo.

Tokiu būdu visiškai atsista-
to neurologinės funkcijos ir pa-
cientas išgelbėjamas nuo sun-
kių, gyvybei grėsmingų insulto 
pasekmių. Procedūrai naudoja-
ma šiuo metu pasaulyje veiks-
mingiausia ir saugiausia trom-
bektomijos sistema. Šis galvos 
smegenų kraujagyslės atkimši-
mo būdas yra ypač reikalingas 
kardiologiniams pacientams, tu-
rintiems prieširdžių virpėjimą 
ar kitokią su širdies ligomis su-
sijusią riziką, nes jie paprastai 
vartoja kraujo krešėjimą slopi-
nančius vaistus, kurie neleidžia 
taikyti įprastinės intraveninės 
trombolizės.

Įprastinė intraveninė trom-
bolizė taikoma ūminiam išemi-
niam insultui gydyti per pirmą-
sias 4,5 val. nuo simptomų at-
siradimo pradžios. Santariškių 
klinikose atliekamos visos mo-
derniausios endovaskulinės in-
sulto profilaktikos ir gydymo 
procedūros: susiaurėjusių eks-
trakranijinių ir intrakranijinių 
galvos smegenų kraujagyslių 
stentavimas, atviros ovalinės 
angos uždarymas, intraarterinė 
trombolizė.

Santariškių klinikų Neuro-
logijos centro prof. Dalius Jatu-
žis pabrėžia, jog dažnai žmonės 
girdi, kad insultas – viena iš pa-
vojingiausių ūminių kraujota-
kos ligų, neretai sukelianti sun-
kią ilgalaikę negalią ar net mirtį.

Bet ar visada įsiklausoma į 
faktus, kuriuos pateikia Pasau-
lio Sveikatos Organizacija? Štai 
jie: 1 iš 5 moterų ir 1 iš 6 vyrų per 
savo gyvenimą patiria insultą. 
Kas 2 sekundes kažkam pasau-
lyje įvyksta insultas.Kiekvienais 
metais insultu suserga 15 milijo-
nų žmonių. Kasmet insultas pa-
siglemžia 5,8 milijono gyvybių. 

Kas 6 sekundės kažkas pasauly-
je miršta nuo insulto – daugiau 
nei nuo ŽIV, tuberkuliozės ir 
maliarijos kartu paėmus. Lietu-
voje kasmet registruojama  dau-
giau kaip 7 tūkstančiai galvos 
smegenų insulto atvejų, o nuo 
jo kasmet miršta daugiau kaip 
2,5 tūkstančio žmonių. Prof. D. 
Jatužis, prisijungdamas prie šių 
metų pasaulinės dienos progai 
skirto devizo „nes man tai rūpi“ 
(http://www.worldstrokecam-
paign.org), sako: „Mums, Lie-
tuvos gydytojams, turi rūpėti, 
kad mūsų mažos šalies žmonės, 
visų pirma, kuo rečiau sirgtų 
insultu, o jei šios ligos išvengti 
nepavyko – žinotų pirmuosius 
insulto požymius ir jį atpažin-
tų, kuo skubiau gautų geriau-
sią reikalingą gydymą ir reabi-
litaciją – kaip ir pažangiausiose 
medicinos pagalbos prasme di-
delėse šalyse. Pasak D.Jatužio, 
insulto galima išvengti, jis gali 
ir privalo būti veiksmingai gy-
domas. Kaip tą pasiekti? Kie-
kvienam individui – 6 pagrin-
diniai žingsniai, mažinantys in-
sulto riziką ir pavojų: 1. Žinoti 
savo asmeninius rizikos veiks-
nius: aukštas kraujo spaudimas, 
cholesterolis, diabetas ir t.t. (Ži-
nant – tinkamai gydyti). 2. Gy-
venti judriai, palaikyti nuolatinį 
fizinį aktyvumą. 3. Sveikai mai-
tintis, vengti nutukimo. 4. Ribo-
ti alkoholio vartojimą. 5. Nerū-
kyti. 6. Žinoti pirmuosius insul-
to požymius: 

• Staigus veido, rankos ar ko-
jos nusilpimas arba jutimo sutri-
kimas, ypač vienoje pusėje.

• Staigus kalbos arba jos su-
pratimo, orientacijos sutrikimas.

• Staigus regos sutrikimas vie-
na arba abiem akimis.

• Staigus eisenos, pusiausvy-
ros, koordinacijos sutrikimas.

• Labai stiprus, pirmąkart gy-
venime atsiradęs galvos skaus-
mas.

Remiantis šiuolaikiniais mo-
derniais tyrimais yra nustatyta, 
kad per kiekvieną ūminio iše-
minio insulto minutę, išliekant 
sutrikusiai kraujotakai, žūva 1,9 
milijono, o per 1 valandą – net 
120 milijonų neuronų, taip pat 
labai ryškiai pagreitėja smege-
nų senėjimo procesai.

Pradėtas taikyti inovatyvus 
insulto gydymas

Minėdamos pasaulinę insulto dieną, Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikos gali pasidžiaugti, kad mo-
dernaus gydymo dėka vis daugiau pacientų, patyrusių 
insultą, turi galimybę ne tik išgyventi, bet ir išvengti grės-
mingų gyvybei ir sveikatai pasekmių.

būdu pažymos tvirtinamos jau 
nuo 2012-10-01, todėl į sanato-
rijas siunčiami pacientai terito-
rinėje ligonių kasoje nebesilan-
ko visus metus.

Nauja tvarka pacientams 
daug patogesnė, nes gydymo įs-
taigai suvedus duomenis į ben-
drą ligonių kasų ir gydymo įs-
taigų informacinę sistemą, per 
ją gavusi pažymą TLK šią pažy-
mą parengusiai gydymo įstaigai 

pateikia pranešimą apie sutiki-
mą kompensuoti reabilitacijos 
išlaidas arba pranešimą apie at-
sisakymą tai daryti. 

Ligonių kasai patvirtinus pa-
ciento draustumą ir teisę į ne-
mokamą reabilitacinį gydymą, 
šį patvirtinimą informacinėje 
sistemoje mato ir siunčiančioji, 
ir medicininės reabilitacijos įs-
taiga. Pacientui niekur neberei-
kia prašyti popierinės pažymos.
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Laikraštyje „Sekundė“ išspausdintas Linos Dranseikaitės straips-
nis, kuriame pasakojama apie savanoriauti į Lietuvą atvykusius 
jaunuolius. 

Prieš kelias savaites į Panevė-
žį savanoriauti atvyko net šešio-
lika jaunuolių iš įvairių šalių: Vo-
kietijos, Austrijos, Italijos, Portu-
galijos, Ispanijos, Gruzijos, Tur-
kijos. Net 16 jaunuolių darbuo-
jasi Jaunuolių dienos centre, Pa-
nevėžio specialiojoje mokykloje 
ir kitose įstaigose. 

Panevėžio jaunuolių dienos 
centro, kur šiuo metu savano-
riauja 3 merginos iš Portugali-
jos, Austrijos, Prancūzijos ir vie-
nas vaikinas iš Gruzijos, direkto-
rė Lina Trebienė teigė, kad pri-
imti savanorius į savo organiza-
ciją skatina daugybė priežasčių.

Viena pagrindinių yra ta, kad 
tą įstaigą lanko jaunuoliai, turin-
tys proto negalią. Kol kas tokie 
žmonės visuomenės yra atstu-
miami. Nors dažnai kalbama 
apie neįgaliųjų integraciją į vi-
suomenę, kol kas tai tik tušti žo-
džiai. O savanoriai, kurių šalyse 
požiūris į neįgaliuosius itin ski-
riasi, su centro auklėtiniais ben-
drauja kaip su lygiais, tampa jų 
draugais.

„Proto negalios jaunuoliai 
turi labai mažai draugų, jie yra 
atskirti, o savanoriai atneša tą 
bendravimo laisvumą, visai ki-
tokį požiūrį. Taigi tampa jų drau-
gais, asistentais“, – džiaugėsi 
L.Trebienė.

Kita vertus, nauji žmonės at-
neša ir naujų vėjų. Prieš septy-
nerius metus, kai į centrą atvy-
ko pirmieji savanoriai, tik vie-

nas kitas darbuotojas kalbėjo 
angliškai, o dabar beveik visi ir 
darbuotojai, ir centro lankyto-
jai gali susikalbėti anglų ar rusų 
kalbomis. „Savanoriai skatina 
pasitempti ir mus. Kita vertus, 
gerėja ir mūsų įstaigos įvaizdis, 
tampame europietiški“, – sakė 
L.Trebienė.

Įvairių šalių savanoriai ne tik 
padeda darant kasdienius įstai-
gos darbus, bendrauja su neįga-
liais jaunuoliais, bet ir patys ku-
ria įvairius projektus, siūlo idė-
jas. L.Trebienė džiaugiasi, kad 
šiemet atvyko ypač iniciatyvūs 
žmonės. Ir nors vos spėjo apšil-
ti kojas, jau rengiasi su centro 
lankytojais įgyvendinti didelį ir 
labai gražų projektą „Svajonių 
pasaulis“. Visi gamins svajonių 
pagalves, sėdmaišius ir įvairias 
vaizdo, garso priemones, gal-
vos, kaip būtų galima įgyven-
dinti savo svajones. Šio projek-
to tikslas – įrodyti, kad be svajo-
nių žmogus negali būti laimin-
gas. O vėliau visus savo darbus 
parodys visuomenei.

„Didžioji dalis jaunuolių at-
vyksta tik baigę mokyklą, to-
dėl labai džiugu girdėti, kad 
kai kurie grįžę į savo gimtinę 
apsisprendžia studijuoti socia-
linį darbą, socialinę pedagogi-
ką ar slaugą. Tokie pavyzdžiai 
įrodo, kad mes nesame provin-
cija, džiugu, kad kažkam esa-
me puikus pavyzdys“, – kalbė-
jo L.Trebienė. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Savanorystė – Lietuvoje

Tinklalapyje lrt.lt rašoma, jog aklieji, mokomi taip pat nereginčio 
prancūzo, bandė kurti savo kvapus.

Aklumas – ne kliūtis siekti 
svajonių. Neregys kvapų kūrė-
jas iš Prancūzijos Gaelis Peltie-
ras, vienas, be lydinčio asmens, 
atskrido į Lietuvą tam, kad pasi-
dalintų savo patirtimi su projek-
to „Kvapų pasaulis neregiams“ 
dalyviais.

Jis dalyvavo kūrybos dirbtu-
vėse, kuriose neregiai ir silpna-
regiai kūrė skirtingas jų emoci-
jas išreiškiančius kvapus. Pro-
jekto partnerio „Kvapų namai“ 
specialistės-savanorės padėjo 
jauniesiems kūrėjams užrašy-
ti chemines kvapų sudėtį išreiš-
kiančias formules.

Kvapų maišymo dirbtuvių 
vadovė Laimė Kiškūnė pasa-
kojo, kad iš 12 skirtingų sukur-
tų kvapų yra paruoštos meni-
nės ekspozicijos, kurias galima 
pamatyti ir pauostyti parodoje 
„Atspėk emociją mano sukur-
tame kvape“. Joje galima ne tik 
pauostyti neregių sukurtus kva-
pus, bet ir atspėti, kokias emoci-

jas kūrėjai norėjo perteikti savo 
sukurtais aromatais.

G.Peltieras regėjimo neteko 
būdamas devynerių. Jis nesle-
pia, kad susitaikyti su negalia 
prireikė laiko, tačiau dabar sten-
giasi realizuoti savo svajones ir į 
praeitį nebesigręžioja. Monpeljė 
mieste savo kvapų kūrimo įmo-
nę turintis prancūzas su projek-
to „Kvapų pasaulis neregiams“ 
dalyviais pasidalino savo asme-
nine istorija, taip pat naudin-
gais patarimais apie kvapus, jų 
kūrimą, maišymą ir vaizduotės 
lavinimą.

„Kiekvienas kvapas turi 
savo istoriją, pasakojimą ar emo-
ciją. Todėl labai svarbu lavinti ne 
tik uoslę, bet ir vaizduotę. Skai-
tykite knygas, keliaukite, drąsiai 
siekite savo svajonių, nes aklu-
mas nėra kliūtis. Tai iššūkis, su 
kuriuo galima susidoroti, jei tik 
labai nori ir pasitiki savo jėgo-
mis“, – Lietuvos jaunimui su re-
gos negalia kalbėjo prancūzas.

Neregiams – aklo kvapų 
kūrėjo pamokos 

Žmogus – tik žemės svečias, bet kaip sunku išleisti jį į kelią, ku-
riuo negrįžta niekas atgalios...

Mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Širvintų rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkę Melaniją Jachimavičienę. 

Panevėžio apskrities neįgaliųjų draugijos 

prisimena, jog motina gyvena 
su vienu inkstu (kitas išimtas), 
dėdė (motinos brolis) irgi turėjo 
inkstų problemų, kurį laiką dia- 
lizavosi. Galbūt genetiškai pa-
veldėjus didesnę šios ligos rizi-
ką Loretai nepavyko apsisaugo-
ti ir nuo jos pasėkmių.

Nesėkmių ruožas
Inkstų nepakankamumas 

visu stiprumu smogė didžiu-
liu priepuoliu. Po jo neliko abe-
jonių, jog moteriai būtina pa-
kaitinė inkstų terapija – diali-
zė. Šios procedūros prasidėjo 
2008-aisiais. Jau prieš tai, įver-
tinę kritišką situaciją, medikai 
bandė suformuoti fistulę – arte-
rijos ir venos jungtį, reikalingą 
kraujo valymo procedūroms at-
likti. Deja, bandymas nepavyko. 
Silpnos Loretos kraujagyslės ne-
priėmė šios intervencijos.

Ne ką geriau sekėsi ir nusta-
čius tikrąjį dializių poreikį – likę 
randai patvirtina, jog moteriai 
fistules teko formuoti net 4 kar-
tus. Tačiau tai negelbėjo – fistu-
les medikai turėjo keisti katete-
riais. Situacijai negerėjant, be-
veik po poros metų imtasi pe-
ritoninės dializės, kurios metu 
specialus kateteris įkišamas ne 
į kokią nors kraujagyslę, o į pil-
vaplėvės ertmę. Per lankstų 
vamzdelį supilamas tam tikras 
tirpalas. Po 4 valandų skytis iš-
pilamas ir vėl supilama nauja 
jo porcija. 

Nors ši dializė L.Syryckai 
tiko labiau – tai rodė ir atliekami 
tyrimai, ir pačios moters savijau-
ta, vis dėlto psichologinė įtampa 
buvo didžiulė. Kiekvieną dieną 
po 5 kartus atliekama procedū-
ra labai išvargindavo – toks gy-
venimo režimas sekino moterį. 
Namai buvo pilni tirpalo maiše-
lių (juos tiekianti firma stengė-
si iš karto atvežti viso mėnesio 
dozę), reikėjo nuolat sekti valan-
das ir pan. Matydami sudėtingą 
moters psichologinę būklę, me-
dikai dieninę peritoninę dializę 
pakeitė naktine. Nors 12 valan-
dų miegas su vamzdeliais gero-
kai palengvino situaciją, tačiau 
vis dėlto Loreta tikina, jog he-
modializės procedūros jai buvo 
priimtinesnės. „3 kartus per sa-
vaitę po pusdienį paskiri diali-
zei, o likusį laiką esi laisvas“, – 
savo vertinimus pagrindžia be-
veik 4-erius metus dializių pro-
cedūras kentusi moteris.

Inksto persodinimo 
operaciją teko pakartoti

Tyrimams prastėjant, krin-
tant hemoglobino kiekiui, šoki-
nėjant kraujospūdžiui neišven-
giamai artėjo inksto persodini-
mo operacija. Visi, kas patyrė 
transplantacijos laukimo neri-
mą, žino, kokia varginanti yra 
tinkamiausių recipientų atran-
ka atsiradus donorui. Paprastai 
į klinikas kviečiami 6 inksto per-
sodinimo laukiantys žmonės. 
Daugiau kaip 12 valandų tenka 
praleisti ligoninėje, kol atlieka-
mi visi būtini suderinamumo ty-
rimai, sulaukiama jų rezultatų. 

L.Syrycka atvirai pasakoja, jog 
dažnai laukiantieji tas ilgas va-
landas praleidžia tiesiog klini-
kų koridoriuje. Moters nuomo-
ne, neturėtų būti labai sudėtinga 
ar brangu (palyginti su bendro-
mis transplantacijai skiriamomis 
lėšomis) tyrimams pakviestiems 
recipientams skirti porą palatų, 
kad jie galėtų prigulti, pailsė-
ti. Juk kažkurių žmonių po viso 
to dar laukia ir sudėtinga trans-
plantacijos operacija. 

Po vienos tokios atrankos 
Santariškių klinikose inksto per-
sodinimą ištvėrusiai Loretai il-
gai džiaugtis neteko. Persodin-
tas inkstas neprigijo. „Užsitrom-
bavo, – prisimena moteris. – 
Teko jį išimti.“ Iki slyvos dy-
džio susitraukusių inkstų funk-
ciją dar kartą buvo patikėta at-
likti dializės aparatams.

Vėl prasidėjo laukimas. 
L.Syrycka juokauja, kad kvieti-
mai į donoro ir recipiento sude-

gimas. Gydymui sunkiai pasi-
davęs sveikatos sutrikimas į re-
animacijos palatą moterį grąži-
no net 3 sykius. L.Syrycka prisi-
mena 2 mėnesius pragulėjusi lo-
voje. Tik vėliau, kai jau pavyko 
atsisėsti, nuleisti kojas nuo lo-
vos, atsikelti, žengti kelis žings-
nius, pajuto, kad pagaliau grįž-
ta į gyvenimą. O kai ėmusi dau-
giau gerti pradėjo šlapintis, su-
prato, jog inkstas pradėjo dirbti. 

Tuos du mėnesius moteris 
prisimena kaip itin slogų laiką. 
„Galva buvo tuščia, jokių min-
čių, – dar ir dabar žodžius atsar-
giai dėlioja Loreta. – Dievo pra-
šiau, kad greičiau numirčiau“. 
Matyt, taip moterį paveikė me-
dikamentų gausa. Nuo vaistų ją 
krėtė drebulys, virpėjo rankos, 
svaigo galva. 

Pagaliau iš Kauno klinikų iš-
leista Loreta net reabilitacijos at-
sisakė – taip buvo įkyrėjusi ligo-
ninės aplinka, taip norėjosi kuo 
greičiau grįžti į namus. 

Savos sienos iš tiesų padė-
jo. Artimųjų prižiūrima Lore-
ta gana sparčiai taisėsi. Sugrįžo 
moters optimizmas – ji vėl norė-
jo imtis veiklos, būti naudinga ir 
reikalinga. Namiškių nė kiek ne-
nustebino, kad prabėgus vos 5 
mėnesiams po transplantacijos, 
su „Gyvasties“ asociacija, kuriai 
priklausė jau kelerius metus, Lo-
reta išvyko į Švediją. 

Padrąsinimas  
tauriausiam žingsniui 

gyvenime 
L.Syrycka prisipažįsta apie 

donorystę anksčiau mažai te-
galvojusi. Tačiau supratusi, kas 
jos laukia, įsitraukė į „Gyvas-
ties“ veiklą, pradėjo labiau tuo 
domėtis. Sužinojo ir apie gyvą-
ją donorystę, apie tai, kad ar-
timas žmogus gali padovano-
ti vieną savo inkstą ir toliau gy-
venti normalų gyvenimą. „Gy-
vasties“ vadovės Ugnės Šakū-
nienės istorija – puikiausias to 
įrodymas. Ugnė 6-erius metus 
gyveno su mamos padovanotu 
inkstu, o šiam nustojus veikti jau 
daugiau kaip 20 metų jos gyvy-
bę palaiko tėčio inkstas. Iki šiol 
gyvenimu džiaugiasi ir Ugnė, ir 
abu jos tėvai. 

Vis dėlto Loreta tokios ga-
limybės nesvarstė. Savo inkstą 
ji būtų galėjusi atiduoti, tačiau 
pačiai priimti tokią artimo žmo-
gaus dovaną būtų buvę per sun-
ku. „Per didelė atsakomybė, – ir 
šiandien taip pat mąsto Loreta. – 
O jeigu dėl tokio pasiaukojimo 
sušlubuos to žmogaus sveikata, 
kaip jam į akis reikės pažiūrėti?“

Kartu su „Gyvasties“ asoci-
acija L.Syrycka dalyvauja įvai-
riose organų donorystę vieši-
nančiose akcijose, bendrauja su 
žmonėmis, ragindama neveng-
ti šios temos, pasikalbėti su savo 
artimaisiais. „Žinojimas, jog net 
mirdamas gali išgelbėti gyvybę 
9 žmonėms, kiekvieną iš mūsų 
turėtų paskatinti susimąstyti, 
padrąsinti apsispręsti, ko gero, 
pačiam tauriausiam žingsniui 
gyvenime.“

Aldona DeLTUVAITė
L.Syryckos asmeninio albumo nuotr.

Gyvenimas pakeitė  
vertybių skalę

(atkelta iš 1 psl.)

rinamumo testus iš virpulį ke-
liančio įvykio peraugo į įprastą 
rutiną. Pakviesta pirmą kartą, 
Loreta į ligoninę išsiruošė į laga-
miną susikrovusi visus reikalin-
giausius daiktus, tačiau vėliau 
ne tik į Santariškes, bet ir Kau-
no klinikas važiuodavo vien su 
rankine. Bene 10 tokių vizitų iš-
gyvenusi moteris ir į lemtingą 
kvietimą Kaune važiavo nesiti-
kėdama, jog atėjo jos eilė. 

Tarp noro mirti  
ir gyventi

Antrasis inksto persodini-
mas irgi nebuvo paprastas. Nors 
pati operacija, atrodo, pavyko, 
visą mėnesį inkstas taip ir „ne-
užsivedė“. L.Syryckai vėl pri-
reikė dializės. Tačiau tuomet 
gydytojai tam neteikė didelės 
reikšmės, mat grūmėsi dėl mo-
ters gyvybės, kuriai rimtą pavo-
jų sukėlė antrą dieną po trans-
plantacijos kilęs plaučių užde-

Praėjus vos 5 mėnesiams po trans-
plantacijos operacijos Loreta Syryc-
ka lankėsi Švedijoje.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 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, lapkričio 4 d. 
9.00 Kobra 11 (59) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro lai-
da (kart.). 10.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (kart., subtitruota). 11.00 
LRT aktualijų studija. 12.00 Namelis 
prerijose (170). 13.00 Stilius (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (46) N-7. 17.00 Kobra 11 (60) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18.55 Premjera. 
Rojus Lietuvoj. TV serialas. II sezo-
nas. 35) 2013 m. Scen. aut. Bronius 
Bušma. Rež. Saulius Vosylius, Justi-
nas Lingys. 19.30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 Tei-
sė žinoti. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 
Dokumentinio kino vakaras. Galin-
giausia pasaulio bomba. Didžioji Brita-
nija. 2011 m. (Subtitruota). 0.10 Viena 
byla dviem (46) (kart.) N-7. 1.25 Dė-
mesio centre (kart.). 

Antradienis, lapkričio 5 d. 
9.00 Kobra 11 (N-7. 60) (kart.). 

10.00 Dainuojamosios poezijos festi-
valio „Tai – aš“ baigiamasis koncertas 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (171). 
13.00 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (47) N-7. 17.00 Kobra 11 (61) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18.55 Premjera. 
Rojus Lietuvoj (36). 19.30 Emigran-
tai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Pinigų karta. 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.05 Pinigų karta. 22.40 Vakaro ži-
nios. 23.10 Prisikėlęs faras (19) N-7. 
0.10 Viena byla dviem (47) (kart.) N-7. 
1.25 Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 6 d. 
9.00 Kobra 11 (N-7. 61) (kart.). 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (172). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (48) N-7. 17.00 Kobra 11 (62) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.55 Premjera. Rojus Lietuvoj 
(37). 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Lietuva gali. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.40 Vakaro žinios. 23.10 Prisikė-
lęs faras (Der letzte Bulle / The Last 
Cop). Detektyvinis serialas. Vokieti-
ja. 2009 - 2012 m. N-7. 20) 0.10 Vie-
na byla dviem ( N-7. 48) (kart.). 1.25 
Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
9.00 Kobra 11 (N-7. 62) (kart.). 

10.00 Rojus Lietuvoj (35, 36) (kart.). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė laida 
(kart.). 12.00 Namelis prerijose (173). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, Lie-
tuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena byla 
dviem (49) N-7. 17.00 Kobra 11 (63) 
N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.25 Verslas. 18.45 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18.55 Premje-
ra. Rojus Lietuvoj (38). 19.30 Klaidos 
kaina. Publicistika. N-7. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.30 Specialus ty-
rimas. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 
Premjera. Važiuok. Trileris. JAV. 2011 
m. 1.10 Viena byla dviem (49) (kart.) 
N-7. 2.25 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
9.00 Kobra 11 (63) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (37, 38) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (174). 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (50) N-7. 
17.00 Kobra 11 (64) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.10 

Verslas. 18.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 
Durys atsidaro. 23.30 Detektyvė King 
(9) N-7. 0.30 Viena byla dviem (50) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 7.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas 49). 9.30 Odisė-
jo klajonės (1). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Pasaulio panorama. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Koli-
ziejus. Romos mirties arena. Didžio-
ji Britanija, 2003 m. 13.00 Šeštadie-
nio detektyvas. Premjera. Inspekto-
rius Luisas (3/2) N-7. 15.00 Istorijos 
detektyvai. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Lyderių turnyras „Žinių 
riteriai ir damos“. 19.50 Visi namie. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.00 Premjera. Rokis 2. 
Veiksmo drama. JAV, 1979 m. N-14. 
1.20 Pasaulio dokumentika. Kolizie-
jus. Romos mirties arena. Didžioji Bri-
tanija, 2003 m. (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio mintys. 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 8.00 Girių horizontai. 8.30 
Kaimo akademija. 9.00 Nuotykiai elfų 
šalyje (13). 9.30 Odisėjo klajonės (2). 
10.00 Gustavo enciklopedija (subti-
truota). 10.30 Brolių Grimų pasakos. 
Mėlyna švieselė. Vokietija, 2010 m. 
11.45 Klausimėlis.lt 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Senovės pasauliai. 3 d. 
Graikų fenomenas. Didžioji Britanija, 
2010 m. (Subtitruota). 13.00 Detekty-
vo klasika. Mis Marpl. Žmogžudystės 
vizija (2/1) N-7. 15.00 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Kėdainių „Nevėžis“ – 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“. Pertrau-
koje – 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 17.00 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (subtitruota). 17.30 Stilius. 
18.30 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“. 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Premjera. Kai Haris su-
tiko Sali. Romantinė komedija. JAV, 
1989 m. N-7 (subtitruota). Rež. 23.15 
Detektyvo klasika. Mis Marpl. Žmog-
žudystės vizija (2/1) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė 6.55 Simp-

sonai (17) (kart.) N-7. 7.25 Simpsonai 
(18) N-7. 7.55 Meilės triumfas (118) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1766). 
10.00 Vyno kelias (38, 39) N-7. 11.05 
Du broliai – tigrės vaikai. Nuotykių f. 
Prancūzija, Didžioji Britanija, 2004. 
13.30 Antinas Narsuolis (4). 14.00 Ma-
dagaskaro pingvinai (4). 14.30 Simp-
sonai (15) N-7. 15.00 Rosarija (9) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (31) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (35) N-7. 20.00 Gyvenimas 
yra gražus N-7. 20.30 Žvaigždžių de-
šimtukas N-7. 20.57 Misija „Lituani-
ca 80“. 21.00 Pasmerkti 2 (36) N-7. 
21.35 TV3 vakaro žinios. 22.00 Kerš-
tas (2) N-14. 23.00 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (123) N-14. 0.00 Tėvy-
nė (1) N-14. 1.10 Liudininkai (6) N-14. 
2.00 Choras (2) N-7. 2.55 Penktadie-
nio vakaro žiburiai (8) N-7. 

Antradienis, lapkričio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (4). 7.25 Simpsonai 
(15) (kart.)N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(119) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1767). 
10.00 Vyno kelias (40, 41) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (4) N-7. 
12.55 Monsunas (6) N-7. 13.30 Anti-
nas Narsuolis (5). 14.00 Madagaska-
ro pingvinai (5). 14.30 Simpsonai (16) 
N-7. 15.00 Rosarija (10) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (32) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (36) N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 
20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pa-
smerkti 2 (37) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Transporteris (10) N-14. 

23.05 CSI kriminalistai (10) N-14. 0.05 
Tėvynė (2) N-14. 1.10 Liudininkai (7) 
N-14. 2.00 Choras (3) N-7. 2.50 Penk-
tadienio vakaro žiburiai (9) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (5). 7.25 Simpsonai 
(16) (kart.)N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(120) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1768). 
10.00 Vyno kelias (42, 43) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (5) N-7. 
12.55 Monsunas (7) N-7. 13.30 Anti-
nas Narsuolis (6). 14.00 Madagaska-
ro pingvinai (6). 14.30 Simpsonai (17) 
N-7. 15.00 Rosarija (11) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (33) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė (37) N-7. 20.00 Motina ir du sū-
nūs (9) N-7. 20.30 Opiumas liaudžiai. 
20.57 Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pa-
smerkti 2 (38) N-7. 21.35 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (8) N-7. 23.05 CSI Niujorkas 
(7) N-14. 0.05 Tėvynė (3) N-14. 1.10 
Liudininkai (8) N-14. 2.00 Choras (4) 
N-7. 2.50 Penktadienio vakaro žibu-
riai (10) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (6). 7.25 Simpsonai 
(17) (kart.)N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(121) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1769). 
10.00 Vyno kelias (44, 45) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (6) N-7. 
12.55 Monsunas (8) N-7. 13.30 Anti-
nas Narsuolis (7). 14.00 Madagaska-
ro pingvinai (7). 14.30 Simpsonai (18) 
N-7. 15.00 Rosarija (12) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (34) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė (38) N-7. 20.00 Humoro 
grandų šou. 20.57 Misija „Lituanica 
80“. 21.00 Pasmerkti 2 (39) N-7. 21.35 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Kobra 11 (7) 
(Alarm Für Cobra 11). Vokietija, nuo-
tykių serialas, 2012. N-7. 23.05 Kau-
lai (7) (Bones). JAV, kriminalinis seria-
las, 2012. N-14. 0.05 Tėvynė (4) N-14. 
1.10 Liudininkai (9) N-14. 2.00 Choras 
(5) N-7. 2.50 Penktadienio vakaro ži-
buriai (11) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mada-

gaskaro pingvinai (7). 7.25 Simpsonai 
(18) (kart.)N-7. 7.55 Meilės triumfas 
(122) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1770). 
10.00 Vyno kelias (46, 47) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (7) N-7. 
12.55 Monsunas (9) N-7. 13.30 Anti-
nas Narsuolis (8). 14.00 Madagaska-
ro pingvinai (8). 14.30 Simpsonai (19) 
N-7. 15.00 Rosarija (13) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (35) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Nerealieji. Animacinis f. JAV, 2004 m. 
21.50 Kapitonas Amerika. Pirmasis 
keršytojas. Veiksmo f, JAV, 2011 m. 
N-7. 0.15 Kontrolė. Trileris. JAV, Aru-
ba, 2004 m. N-14. 2.15 Džo (7) (Jo) 
N-14. 3.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (32). 7.30 LEGO 
Čima legendos (3). 8.00 Simpsonai 
(19) N-7. 8.30 Sportuok su mumis. 
9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Barbė 
Auksaplaukė. Animacinis f. JAV, 2002 
m. 12.45 Adamsų šeimynėlė. fantasti-
nė komedija. JAV, 1991 m. N-7. 14.45 
Nepaprasta kelionė namo. Nuotykių 
komedija. JAV, 1993 m. N-7. 16.20 
Elementaru (8) (kart.) N-7. 17.20 Kas-
tlas (16) N-7. 18.20 Eurojackpot. Lo-
terija. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Romeo 
ir Džiuljeta. 21.15 Čihuahua iš Bever-
li Hilso. Nuotykių komedija. JAV, 2008 
m. N-7. 23.05 Karalius Artūras. Nuoty-
kių f. JAV, Didžioji Britanija, Airija, 2004 
m. N-7. 1.35 Lemtingas vaidmuo. Dra-
ma. Kanada, 2011 m. N-14. 3.05 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (33). 7.30 LEGO 
Čima legendos (4). 8.00 Simpsonai 
(20) N-7. 8.30 Sportuok su mumis (2). 
9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keis-
tis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 Ziusas 
ir Roksana. Komedija. JAV, 1997 m. 
12.55 Adamsų šeimos vertybės. Fan-
tastinė komedija. JAV, 1993 m. N-7. 
14.50 Grįžimas namo 2. Pasiklydę 
San Franciske. Nuotykių f. JAV, 1996 
m. N-7. 16.20 Kobra 11 (7) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (64). 6.50 Tomas ir 
Džeris (45). 7.20 Ogis ir tarakonai 
(70-71) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (147) N-7. 8.50 Turtuolis 
Ričis. Komedija. JAV, 1994 m. (kart.) 
10.50 Nepageidaujami genai. Roman-
tinė komedija. JAV, 2010 m. (kart.) 
N-7. 12.55 Nugalėtoja (26). 13.25 
Kempiniukas Plačiakelnis (10). 13.55 
PREMJERA Audra (1) N-7. 15.00 Už-
drausta meilė (61) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 18.00 Namai, kur 
širdis (72). 18.45 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki... 21.21 
Žinios. Verslas. 22.00 Judantis objek-
tas (13) N-7. 23.00 Paskutinė tvirtovė 
(12) N-7. 0.00 Visa menanti (15) N-7. 
0.55 Karališkos kančios (7) N-7. 1.50 
Išrinktieji (18) N-14. 

Antradienis, lapkričio 5 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (65). 6.50 Tomas ir 
Džeris (46). 7.20 Na, palauk! (15). 
7.40 Beždžionėlės ir plėšikai. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (148) N-7. 8.50 Skonis 
(kart.). 10.45 Lietuvos balsas (kart.). 
12.55 Nugalėtoja (27). 13.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (11). 13.55 PREM-
JERA Audra (2) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (62) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(73). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 PREMJERA Pašėlu-
sios močiutės N-7. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Lenk-
tynės su mirtimi. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-14. 23.50 Visa menanti (16) N-7. 
0.45 Karališkos kančios (8) N-7. 1.40 
Išrinktieji (19) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (66). 6.50 Tomas ir 
Džeris (47). 7.20 Na, palauk! (16). 
7.40 Beždžionėlės operoje. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (149) N-7. 8.50 Po-
nas Bynas (14) (kart.) N-7. 9.30 KK2 
penktadienis (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Judantis objek-
tas (13) (kart.) N-7. 12.55 Nugalėto-
ja (28). 13.25 Kempiniukas Plačiakel-
nis (12). 13.55 PREMJERA Audra (3) 
N-7. 15.00 Uždrausta meilė (63) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Namai, kur širdis (74). 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 20.20 Dia-
gnozė. Valdžia. 21.21 Žinios. Verslas. 
21.35 Renkamės Europą. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Invazija. Veiksmo 
trileris. Australija, JAV, 2007 m. N-7. 
0.05 Visa menanti (17) N-7. 1.00 Ka-
rališkos kančios (9) N-7. 1.55 Išrink-
tieji (20) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (67). 6.50 Tomas ir 
Džeris (48). 7.20 Na, palauk! (17). 
7.30 Pelenė. Animacinis f. Rusija, 
1979 m. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (150) N-7. 8.50 Pašėlusios 
močiutės (kart.) N-7. 9.50 Nuo... iki... 
(kart.). 10.50 Didingasis amžius (17) 
(kart.) N-7. 12.55 Nugalėtoja (29). 
13.25 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
13.55 Audra (4) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (64) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(75). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Sala. 
Veiksmo trileris. JAV, 2005 m. N-7. 
0.45 Ties riba (2). Mistikos serialas. 
JAV, 2011 m. N-14. 1.40 Sveikatos 
ABC (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (68). 6.50 Tomas ir 
Džeris (49). 7.20 Na, palauk! (18). 
7.40 Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dai-
navo. Animacinis f. Rusija. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (151) N-7. 8.50 
Valanda su Rūta (kart.). 10.45 Didin-
gasis amžius (18) (kart.) N-7. 12.55 
Nugalėtoja (30). 13.25 Kempiniukas 
Plačiakelnis (14). 13.55 Audra (5) N-7. 

15.00 Uždrausta meilė (65) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 18.00 24 va-
landos N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis N-7. 21.00 
PENKTADIENIO BOMBA. PREMJE-
RA International. Kriminalinis veiks-
mo f. Didžioji Britanija, JAV, Vokieti-
ja, 2009 m. N-14. 23.25 PREMJERA 
Bundoko šventieji 2. Visų šventųjų die-
na. Kriminalinis veiksmo f. JAV, 2009 
m. N-14. 1.50 Karštinė 2. Pavasario 
karštligė. Siaubo f. JAV, 2009 m. S. 

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (19). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (12). 7.20 Policijos akademija 
(26). 7.45 Keista šeimynėlė (19). 8.10 
Ogis ir tarakonai (1, 2). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius. Lemiama kova (23). 
9.00 Ponas Bynas (6). 9.30 Padėkime 
augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Barbė 
Madų šalyje. Animacinis f. JAV, 2010 
m. 11.45 Ko nori gyvūnai? Nuotykių f. 
šeimai. Vokietija, 2012 m. 13.40 Na, 
palauk! (2). 14.00 Komisaras Alek-
sas. Veiksmo serialas. Lenkija, 2013 
m. (14) N-7. 15.00 Didingasis amžius 
(19) N-7. 17.00 Viešbutis Grand Hotel 
(31) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Lietuvos 
balsas. 21.15 SUPERKINAS Užtemi-
mas. Nuotykių drama. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.55 PREMJERA Lengvabūdė 
pirmūnė. Romantinė komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 1.45 International. Kri-
minalinis veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, Vokietija, 2009 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (20). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (13). 7.20 Policijos akademija 
(27). 7.45 Keista šeimynėlė (20). 8.10 
Ogis ir tarakonai (3). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius. Lemiama kova (24). 
9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir 
bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI Bratz 
filmas. Komedija. JAV, 2007 m. 12.00 
Poniutė kaime. Romantinė komedija. 
JAV, Kanada, 2009 m. 13.50 Komi-
saras Aleksas (15) N-7. 14.50 Didin-
gasis amžius (20) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Sko-
nis. 21.30 AUKSINIS SEKMADIENIO 
KINAS. PREMJERA Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius! Komedija. JAV, 
2009 m. N-14. 23.35 Žalioji mylia. Kri-
minalinė drama. JAV, 1999 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 9.00 Rosamunde 
Pilcher. Gyvatės rojuje. Romantinė 
drama. Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (18) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 PREMJERA Runkelių sala (1) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(23). 15.30 Tikri pabaisos (34) 16.00 
PREMJERA Pragaro virtuvė (1)N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Bosas (6) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Pra-
juokink mane. N-7. 21.30 PREMJERA 
Iliuzionistas. Romantinė drama. Čeki-
ja, JAV, 2006 m. N-14. 23.50 Sostų 
karai (8) N-14. 1.00 Bosas (6) (kart.) 
N-7. 2.00 Prokurorų patikrinimas (18) 
(kart.) N-7. 3.05 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 5 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Pirato širdis (1 dalis). 
Nuotykių f. Ispanija, Vokietija, 2006 m. 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (19) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me (N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Runkelių sala (2) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(24). 15.30 Tikri pabaisos (35) 16.00 
Pragaro virtuvė (2)N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Bosas (7) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Sėkmės, Čakai. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2007 m. N-14. 
23.40 Gyvi numirėliai (8) N-14. 0.40 
Bosas (7) (kart.) N-7. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (19) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 6 d.
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 

N-7. 9.00 Aš parsisiunčiau vaiduoklį. 
Komedija šeimai. JAV, Kanada, 2004 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikri-
nimas (20) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Runkelių sala 
(3) N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kro-
nikos (25). 15.30 Tikri pabaisos (36) 
16.00 Pragaro virtuvė (3) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Bosas (8) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra. N-7. 21.30 PREMJERA In-
filtruoti. Trileris. Honkongas, JAV, 
2006 m. N-14. 0.35 Bosas (8) (kart.) 
N-7. 1.35 Prokurorų patikrinimas (20) 
(kart.) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Svotai (7) (kart.) N-7. 10.00 
Mistinės istorijos (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (21) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome (N-7). 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Run-
kelių sala (4) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (26). 15.30 Tikri pabai-
sos (37) 16.00 Pragaro virtuvė (4) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 
Žinios. 18.25 Bosas (9) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra N-7. 21.30 Blogio pinklės. Kri-
minalinė drama. JAV, 2012 m. N-14. 
23.20 Karo vilkai. Likvidatoriai 2 (8) 
N-14. 0.20 Bosas (9) (kart.) N-7. 1.20 
Prokurorų patikrinimas (21) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (22) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome. N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Runkelių sala (5) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (27). 15.30 Tikri pa-
baisos (38) 16.00 Pragaro virtuvė (5)
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Bosas (10) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Šanchajaus kau-
bojus. Nuotykių komedija. Honkongas, 
JAV, 2000 m. N-7. 22.15 Amerikietiš-
kos imtynės (41) N-14. 23.15 Robo-
tas policininkas. Išsilydymas. Krimi-
nalinis veiksmo f. Kanada, 2000 m. 
N-14. 1.05 Infiltruoti. Trileris. Honkon-
gas, JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 3.45 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (35) N-7. 
8.30 Cukrus N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (15, 16). 11.00 Pasau-
lio rąstų kėlimo čempionatas. 12.00 
Žmogus prieš gamtą. Islandija – ledo 
ir ugnies žemė (8) N-7. 13.00 Dvi-
račio šou (kart.). 14.00 Prajuokink 
mane (kart.) N-7. 15.00 Svotai (8) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 PREMJERA Jūrų velniai (1) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Pirato širdis (2 dalis). Nuotykių f. Is-
panija, Vokietija, 2006 m. N-7. 21.25 
MANO HEROJUS. PREMJERA Juo-
dasis griaustinis. Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, JAV, Rumunija, 2007 
m. N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS Šė-
tono vaikai. Veiksmo f. JAV, 2003 m. 
S. 1.40 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (37). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (36) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas. N-7. 2012 m. 9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Gėlavandenių monstrų medžio-
tojas. Amazonės milžinas (1). 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (2) N-7. 18.00 Mistinės isto-
rijos (36) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS. Rosamunde Pilcher. Moteris 
ant uolos. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2013 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS. 
Keturiasdešimt. Trileris. Rusija, 2007 
m. N-14. 22.40 Iliuzionistas. Romanti-
nė drama. Čekija, JAV, 2006 m. (kart.) 
N-14. 0.55 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

17.25 Grožio architektai. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 
X Faktorius. 21.10 12 galimybių. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2009 m. N-14. 
23.35 Gamtos šėlsmas. Žemės drebė-
jimas. Trileris. Kanada, Lietuva, D. Bri-
tanija, 2005 m. N-14. 1.20 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 
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Įvairenybės

Vedė aukščiausias 
pasaulio žmogus

2,51 m ūgio turkas Sultanas 
Kiosenas Mardine šalies pietryčiuo-
se amžinąją meilę prisiekė 1,75 m 
ūgio Mervei Dibo. Nuotakos šeima 
yra kilusi iš Sirijos. „Aš radau savo 
gyvenimo meilę. Tikiuosi, kad ši 
laimė bus amžina“, – sakė moteris. 
30-metis S.Kiosenas yra įrašytas į 
Gineso rekordų knygą kaip aukš-
čiausias pasaulio žmogus. Ūkinin-
ko sūnus be paliovos augo dėl pos-
megeninės liaukos auglio. Tik praė-
jusiais metais JAV medikams pavy-
ko jo augimą sustabdyti. Tačiau vy-
rui reikia pagalbos judant. Su savo 
žmona Sultanas susipažino pernai. 
Jaunikis atskleidė turįs svajonę pa-
sistatyti namą, kuris atitiktų jo ūgį.

Kenti skausmą? 
Įsijunk muziką

Didžiojoje Britanijoje atliktas 
tyrimas atskleidė, kad muzikos 
klausymas gali padėti numalšinti 
skausmą. 4 iš 10 tyrimo dalyvių, ku-
rie kenčia nuolatinį skausmą, moks-
lininkams teigė, kad mėgstama dai-
na jiems padeda atsipalaiduoti ir 
pasijusti geriau. Nustatyta, kad 21 
proc. tyrimo dalyvių geriausiai vei-
kia pop muzika. 17 proc. apklaustų-
jų tvirtino, kad jiems labiausiai pa-
deda klasikinė muzika, o 16 proc. 
tiriamųjų tikina, kad jiems ištverti 
skausmą padeda roko ir indie sti-
liaus muzika. Efektyviausiai veikian-
čiais kūriniais pripažinta Simon and 
Garfunkel daina „Bridge Over Trou-
bled Water“, Robbie Williamso „An-
gels“ ir Fleetwood Mac „Albatross“, 
rašo The Telegraph. Po šių dainų ge-
riausiai veikiančiomis įvardintos El-
tono Johno „Candle in the Wind“ ir 
„The Commodores“ kūrinys „Easy“. 
Pastebėta, kad muzika labiausiai 
padeda jauniems asmenims – 66 
proc. 16–24 m. amžiaus jaunuolių 
tvirtina, kad muzika palengvina jų 
patiriamą skausmą.

Specialios liemenės 
vištoms

Kryžiažodis „Akacija“
šeimos dekoratyvinis krūmas. 30. Ma-
roko sostinė. 32. Nedidelė užkandinė. 
34. Namo dangtis. 35. Kokia tavo krau-
jo ...? 36. Nieko nematantis, neregys. 37. 
Stambaus masto apgavystė pasipelny-
mo tikslams. 38. Moters vardas. 39. Se-
novinis Graikijos pavadinimas. 40. No-
sies gleivinės uždegimas. 

Horizontaliai: 1. Jūra, skalaujanti 
Italijos krantus. 4. Parduotuvių tinklas. 
6. Miestelis Šilutės rajone. 10. Ploto ma-
tas kai kuriose šalyse. 12. Dešimtkojų 
būrio nedidelis jūrų vėžys su ilgu pilve-
liu. 13. Gyvenamosios patalpos. 14. Upė 
Latvijoje. 16. Ežeras Ignalinos rajone, 
nacionaliniame parke. 19. Dievo įsaky-
mas. 21. Žymus Amerikos lietuvių poe-
tas, kinematografininkas. 23. Dirban-
tys iš aukso ir kitų brangiųjų medžia-
gų papuošalus, daiktus. 24. Užkasti pi-
nigai, paskandintas turtas. 55. „Vyšnių 
...“ 27. Dirva, kur nupjauti javai. 28. Stik- 
linis indas su apvaliu arba plokščiu dug- 
nu, naudojamas chemijos laboratori-
jose. 30. Laikraštis „Lietuvos ...“ 31. JAV 
valstija. 32. Irako uostas. 33. Žemas 
vyro balsas. 35. Dirbtinis arba natūra-
lus veido bruožų pakeitimas, reiškiant 
tam tikrą jausmą. 38. Lenta, rąstas sker-
sai upelį ar griovį pereiti. 41. Verksmas, 
raudojimas. 42. Žodis iš Lietuvos vals-
tybinio himno. 43. Grąžintinai gauti pi-
nigai. 44. Tam tikras daiktas, į kurį kas 
nors dedama. 45. Papūga. 46. Mokėji-
mas gaminti dirbinius rankomis. 

    Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS 

Kryžiažodžio „Panorama“ atsakymai: („Bičiulystė“, Nr. 41)

Anek do tai
Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

– Koks yra skirtumas tarp 
bedarbio ir valdininko? 

– Bedarbis dažniausiai yra 
kažkada dirbęs...

* * *
Teisėjas kaltinamajam: 
– Kaip atsitiko,  kad išmu-

šėte kaimynui keturis dantis? 
– Jis daugiau neturėjo, 

pone teisėjau.

* * *
– Ar jūsų draugas kal-

basi pats su savimi, kai yra 
vienas?

– Nežinau, aš dar niekada 
nebuvau pas jį, kai jis buvo 
vienas.

* * *
Teisėjas kaltinamajam: 
– Ar atpažįstate revolverį?
– Taip, pone teisėjau. 
– Na, pagaliau. 
– Žinoma, juk praėjusią 

savaitę rodėte jį man kasdien.

* * *
Teisėjas kaltinamajam: 
– Jūs šiandien įvykių eigą 

pasakojate visiškai kitaip nei 
vakar. Kodėl?

– Nes vakar jūs manimi 
nepatikėjote.

Vertikaliai: 2. Kramtomoji guma. 
3. „Ne viskas auksas, kas ... žiba.“ 4. Lede 
prakirsta skylė. 5. Muilo ... 6.  Mieste-
lis Baltarusijoje, iki 1795 m. priklausęs 
LDK; čia pastatytoje pilyje buvo kalin-
tas ir nužudytas Kęstutis. 7. Audeklo ga-
balai kojoms apvynioti aunantis. 8. Bize 
opera. 9. Indas su ąsa. 11. Žuvis. 13. Ne-
turintis namų. 15. Prostatos uždegimas. 

17. Miestelis Jurbarko rajone. 18. Gyvu-
lių ganymas naktį. 20. Lietuvių kino re-
žisierius, filmų „Žingsniai naktį“, „Laip-
tai į dangų“, „Skrydis per Atlantą“ ir kt. 
statytojas. 22. Carinėje Rusijoje – užda-
ros vidurinės karo mokyklos kursantas, 
būsimasis karininkas. 24. Televizijos ka-
nalas. 26. Pagalbos šauksmas. 29. Par-
kuose ir soduose auginamas ankštinių 

Vertikaliai: 1. Gintaras 2. Mars 3. Kraupi 4. Jaunas 5. Meka 
6. Galerija 12. Narkomanas 13. Amerikonai 15. Artikelis 17. Ma-
salskis 19. Tribūnas 21. Santimas 23. Sartai 24. Tamsta 27. Alus 
287. Akra. 

Horizontaliai: 7. Sinatra 8. Baletas 9. Atas 10. Amen 11. Pa-
norama 14. Trakai 16. Smėlis 18. Traktorius 20. Eskadronas 
22. Binkis 24. Tirana 25. Sanskritas 26. Rūta 28. Akis 29. Batu-
tas 30. Startas. 

Didžiojoje Britanijoje šeiminin-
kai savo vištas aprengia ryškiais 
drabužiais, kad šios tamsiais ru-
dens vakarais galėtų saugiai per-
eiti gatvę. Specialios rožinės arba 
geltonos liemenės kainuoja apie 12 
svarų sterlingų. Jomis pradėta pre-
kiauti spalio pradžioje. Per 10 dienų 
parduota apie 200 liemenių. „Dau-
guma žmonių, kurie vištas augina 
kaip naminius gyvūnėlius, išleidžia 
jas pasivaikščioti į lauką. Kai kurios 
iš jų pralenda pro tvorą ir išeina į ga-
tvę, kur joms nesaugu“, – pasakoja 
liemenių gamintojas Johannesas 
Paulas. Didžiojoje Britanijoje gami-
namos liemenės vištoms užmauna-
mos ant sparnų ir suveržiamos per 
priekį. Gamintojai įspėjai, kad nak-
čiai liemenės nuo paukščių turi būti 
nuimamos, kad vištos neperkaistų.

Žvelgdamas į savo vaikystės 
nuotrauką 29-erių amerikietis 
Džošas Sandkuistas apgailestau-
ja, kad gebėjimas džiaugtis gyve-
nimu atėjo ne iš karto. Matyda-
mas tą liūdną nuotrauką jis tei-
gia labai norintis grįžti į tuos lai-
kus ir sau pačiam pasakyti, kad 
neverta nukabinti nosies. Nors 
progų tam tikrai buvo.

Taip jau nutiko, kad Džošo 
vaikystė nebuvo lengva. Aktyvus 
ir vietoje nenustygstantis vaikas 
staiga ėmė jausti kojos skausmą, 
kuris, vos nurimęs netrukus vėl 
apie save primindavo. Sulauku-
siam vos 7-erių metų berniukui 
buvo nustatytas vėžys ir ypač 
klastinga jo forma, pažeidžian-
ti kaulus. 9-erių metų jam am-
putuota koja ir, tarsi to dar būtų 
negana, visus metus taikyta che-
moterapija. Medikai nei Džošui, 
nei artimiesiems nieko gero ne-
žadėjo ir jo galimybes pasveikti 
vertino vos 50 procentų. Berniu-
kas nupliko ir tiesiog nyko aky-
se. Laimei, situacija gerokai pa-
sitaisė jam sulaukus 13-os metų 
– tuomet konstatuota, kad liga 
atsitraukė.

Norėjo didžiuotis savo 
kūnu

Džošui pasveikus medikai 
perspėjo, kad jam būtina palaiky-

Viskas ne taip sunku, kaip kartais atrodo
Neretai jaučiamės taip, tarsi mums nežinia kodėl nesise-
ka, o štai aplinkiniai maudosi sėkmės jūroje. Virš jų galvų 
ir dangus mėlynesnis, ir medus saldesnis, ir rūpesčių ma-
žiau. Galbūt jei įdėmiau įsižiūrėtume, pamatytume, kad 
jie iš gyvenimo irgi gauna tas pačias rūgščias citrinas. Bet 
užuot dėl to sielojęsi, jie ima ir pasidaro limonado!

ti gerą sportinę formą. To reikė-
jo tam, kad likusi sveika koja pa-
jėgtų atlaikyti jai tenkantį krūvį ir 
Džošas galėtų judėti savarankiš-
kai. Pabandęs sportuoti berniu-
kas susidūrė su nepatogumais 
– turint tik vieną koją buvo sun-
ku išlaikyti pusiausvyrą. Puo-
lant sunkumams ir motyvacija 
pamažu išseko. Apie būtinybę 
sportuoti Džošas sako prisiminęs 
tik vyresnėse klasėse. Jis pasako-
ja, kad apie svorį ir fizinę formą 
susimąstyti privertė tai, kad atsi-
tiktinai sutikti vaikystės draugai 
jo nepažino. Grįžęs namo Džo-
šas nusirengė prieš veidrodį ir 
pamatytas vaizdas jo netenki-
no. Vaikinas jautė gėdą dėl savo 
kūno ir prisiekė padarysiąs vis-
ką, kad galėtų savimi didžiuotis. 

Džošas atsisakė greito mais-
to, cukraus, ėmė valgyti daugiau 
grūdų, baltymingo maisto, dar-
žovių. Kasdien sportuodavo ir 
vis didindavo krūvį. Jo motyva-
ciją nuolat stiprino vis gerėjanti 
savijauta ir tobulėjančios kūno 
formos. Ėmęs judėti pirmyn jis 
jau nebegalėjo atsitraukti. Taip 
pamažu Džošas atrado savo gy-
venimo pomėgį – slidinėjimą – ir 
rimtai ėmėsi šio sporto. Po kele-
rių intensyvių treniruočių metų 
jis net atstovavo JAV slidininkų 
rinktinei parolimpinėse žaidynė-

se 2006-aisiais Italijoje. 

Pripažintas motyvuojantis 
kalbėtojas

Tai, kad į gyvenimą žvelgia 
kiek kitaip, Džošas pastebėjo 
dar vaikystėje. Tam neliko abe-
jingi ir aplinkiniai. Motyvuojan-
čias kalbas prieš klausytojų audi-
toriją jis ėmė sakyti vos sulaukęs 
10-ies metų. Per pastaruosius ke-
liolika metų Džošas motyvavo ir 
naujam gyvenimui įkvėpė tūks-
tančius žmonių. Jis – vienintelis, 
taip anksti priimtas į Nacionalinę 
kalbėtojų asociaciją, taip pat dau-
gybės neįgaliųjų organizacijų na-
rys bei jų ambasadorius. Džošas 
įžymus ne tik savo kalbomis, bet 
ir straipsniais, knygomis. Už juos 
jis yra pelnęs ne vieną apdovano-
jimą ir sulaukęs padėkos laiškų iš 
žmonių, kuriems jie tapo paska-
tinimu stengtis ir gyventi toliau.

Svarbu ne tai, ką 
gauname

Šis vaikinas aplinkiniams dar 
žinomas savo pomėgiu puoštis 
Helovino vakarėliui. Jis kasmet 
pasirenka tokį originalų kostiu-
mą, kad jo negalia tampa tiesiog 
įdomiu išskirtinumu, dėl kurio 

nesuglumsta nei jis, nei aplin-
kiniai. Aktyvusis Džošas teigia, 
jog gyvenimas nuostabus tuo, 
kad daugelis dalykų jame nėra 
tokie sudėtingi, kaip atrodo. Pa-
sak jo, vaikystėje jis su liūdesiu 
mąstė apie futbolą ir neabejojo, 
kad niekad negalės jo žaisti. O 
štai dabar jis ne tik spardo ka-
muolį, bet ir dalyvauja įvairiose 
varžybose, muša lemiamus įvar-
čius. Jis nebeliūdi savo gimimo 
dieną ir nebegalvoja, kad ji kas-
kart gali būti paskutinė – dabar 
šią ypatingą dieną jis švenčia su 
savo mylima mergina. Pasak vai-
kino, svarbu ne liūdėti dėl to, kas 
prarasta ar neįmanoma, bet gy-
venime atrasti pozityvių dalykų. 
Taip, jis neturi kojos, bet jam ne-
kyla problemų dėl skalbimo ma-
šinoje nuolat pasimetančių koji-
nių. Jam taip pat užtenka vieno 
bato, o kitą jis gali padovanoti 
savo draugui, kuris taip pat turi 
tik vieną koją.

Daugelis dalykų gyvenime 
priklauso nuo to, kaip juos mato-
me – ne visada kiti žmonės gauna 
daugiau. Kartais jie tiesiog moka 
labiau tuo džiaugtis ir vertinti.

 Pagal http://talbronstein.org/ parengė

Viktorija NORKAITė
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Ugnis. Ji turi daug vardų, 
spalvų ir galių

(tęsinys kitame  
numeryje)

Tęsinys. Pradžia 39 numeryje

Aldonos Milieškienės  nuotr.

Tadu
Tadu da vieškelėj nebuva išgrįsti,
Tuomčės beržai pakelėm da buva 
                                                   nesuaugį
Išėjam in gyvenimų, menu, čiut nebasi,
Išėjau pievam ir palaukem.

Ir miestai buva da maži,
Namelese lempela šviete,
Gyvenam vienkemij vieni,
Gyvenam tep, kap čėsas liepė.

Pečiukų pakuria mama
Ir laukem mes bulvinia blyna,
Drūtai lepsnelų praše pūst,
Kad toj ugnela neužgistų. 

Janina BRADAUSKIeNė

Vilties  
neužgesint
Sieloj vėjas tik pelenus pusto:
Dykuma ir išdegusi plynė.
Ieškau savo užutėkio, uosto,
Tiktai laumės kelius man užgynė. 

O! Toks juodas dangus užsitraukė,
Kad nė vieno šviesaus debesėlio.
Stoviu – vienišas medis palaukėj
Ir ginuosi nuo piktojo vėjo. 

Aš iškėliau rankas į viršų
Ir šaukiau: „Te dangus sugriūna!“
Tik staiga pajutau nuo pirštų 
Švelnią šilumą srūvant į kūną. 

Kai pakėliau akis į dangų,
Grūmės debesys tarsi pašėlę,
Ir staiga pamačiau tokį brangų 
Saulės blyksnį – vilties kibirkštėlę...

Laima ŠIPŠINSKIeNė

Kaimo kapinės
Senasis vieškelis,
 žilvičiais apkaišytas,
  per rudenėjančius laukus atves.

Gal ten bus vakaras,
 o gal ankstyvas rytas,
  jie tyloje bežadžiai lauks manęs.

Čia akmenys šventi, 
 ir laikas toks bejėgis, –
  jis neištrins nei datų, nei vardų.

Sargyboj stovi pušys, 
 čia neužklysta vėjai
  ir negirdėt šlamėjimo beržų.

Varteliai praviri, –
 kažkas ką tik praėjo,
  šakelė chrizantemos pamesta…

Smėlėtu takeliu
 nešu jiems baltą gėlę
  ir prie granito ilgesį glaudžiu.

Gražina DAUGINIeNė

Vėlinių žvakės
Kokios šaltos tos vaškinės žvakės…
Sunki ašara krenta į maldą.
O mirusieji stebi mus
pro akmenį kietą, 
pro grumstą.
Žiūri į mus – 
gerus, įnoringus, 
piktus ir klastingus,
besvajojančius suktis su Saule,
kol sudušim ant
gyvenimo duobės.
Pabirsim gedulo šukėm ir…
susitiksim su jais.

Ada MAKNAVIČIeNė

Apsisprendimas
Skiriu gydytojai chirurgei Birutei Intaitei

Tikrai ilgai aš negalėjau apsispręsti,
Ar jau grąžinti Dievui dvasią,
Ar galiu dar džiaugtis mūsų mylima Žeme, 
Vaivorykšte vaiskia, skaidria kaip ašara.

 Ir supratau: 
  Noriu gyventi!
  Noriu matyti!
  Girdėti, liesti, 
  Jausti, užuosti,
 Noriu būti Čia… 

Tada Dievo Apvaizda supurtė ir apšvietė mane.
Staiga išvydau gyvybės-ugnies saugotoją Birutę
Man temo akys nuo skausmų…
Ji tik nusišypsojo – 
 Ir mano širdyje tapo jauku, ramu 
Aš supratau – sukurs ji laužą manyje,
O liepsnos apkarpys aštrias žnyples.
Gyvenime, palaimink Ją,
Rankomis stebuklus darančią. 
 Palaimink Ją – šią Vaidilutę,
 Gyvybės ir ugnies išsaugotoją.

Marytė Ramutė BUDReIKIeNė 

Janina Bradauskienė, Ona Prialgauskienė ir Marytė Budreikienė mė-
gavosi bendravimu.

Liepsnok
Atsižiūrėjome į ugnį – 
Į baisią 
Piktų dvasių ugnį –
Plieskiančią 
Ir spiegiančią – 
Į ugnies siautulį,
Naikinantį ir žudantį.

O pasiilgstame 
Skaidrios ugnies –
Angelo žvilgsniu 
Raminančios, 
Sparnais plazdenančios
Ugnies muzikos,
Ugninio šokio...
Ugnies – 
Liepsnojančios gėlės
Vėjuotą tamsų vakarą,
Kurios paveikslas 
Mus sušildytų,
Kurios alsavimas 
Mus atgaivintų,
Kuri uždegtų meile,
Pradžiugintų lyg
Dievas
Ankstųjį Velykų rytą.

Liepsnok liepsnok,
Geroji ugnie,
Tavo skonį
Jaučiu burnoje
Nuo vaikystės.

Ir ne per daug jos – 
Ugniagėlės – 
Pražystančios 
Troboj kas vakarą...

Danutė 
ČeBATORIeNė 

Ugnele,  
vis liepsnoki
Tu, ugnele stebuklinga,
Vis liepsnoki manyje
Ir tegul plačiai pasklinda,
Ką slepiu aš širdyje.

Kad žinotų, kokiais žingsniais
Pergyvenimą ėjau,
Laimę, meilę, kokiais vingiais
Kančią, skausmą pažinau.

Tik tada laiminga būsiu,
Linksma draugų būryje,
Kol ugnelė stebuklinga
Degs dar mano širdyje.

Janina PRANAITIeNė

Kūrėjos Janina Pranaitienė ir Genovaitė Adi-
klienė.

Vienintelį Vėlinių vakarą 
skiriame tiems, kurių namais 
virtę nebylūs žemės kaubu-
rėliai medžiais apsodintose 
miestų, miestelių ir kaimų ka-
pinaitėse. Dedame ant kapų 
gėlių žiedus, degame žvake-
les. Vėl prisimename jų bal-
sus, posakius, pasakojimus. Tą 
vakarą jie vėl kartu su mumis. 
Tie kilnūs žmonės atiduodavo 
mums tai, ką savyje turėdavo 
geriausio: pasivaikščiojimus 
nutilusiomis miestelio gat- 
vėmis, sekamas pasakas, žai-
dimus tyliais rudens vakarais 
ar pamokas, kurias ji mokėjo 

perteikti lyg įdomų žaidimą. 
Dovanojo savo parašytas kny-
gas, ištisus dešimtmečius rašė 
laiškus. Šiandien jų jau nebė-
ra, bet mintyse išlikę geri dar-
bai, kilnūs poelgiai. Grįžus iš 
kapinaičių dar norisi užsideg-
ti ant stalo žvakę ir pakeliauti 
prisiminimų takais. Jiems no-
risi skirti ir vieno poeto pos-
mus: „Mes pamiršome žolę ir 
atspalvius saulės laidos, mes 
žeme nepraeisime jau nieka-
dos niekados.“ Užtat mintyse 
gyvųjų išliksite tol, kol gyvie-
ji vaikščios šia žeme. 

Aušra VeRBLIUDAVIČIūTė

Seno židinio ugnis
Kaip gerai, kad neužgeso
Seno židinio ugnis,
Kaip džiugu, kad mūsų laukia
Apšerkšnijus obelis.

Ačiū tau, kad kantriai kurstėm
Ugnį tūkstančiuos laužų,
Liepsnos kilo, plaikstės, skrido
Kartais net lig debesų.

Kaip gerai, kad neužšalę
Sielos džiaugsmo ežerai!
Baltas sodas! Kaip gegužy...
Smuikais griežia angelai. 

Genovaitė ADIKLIeNė 

Vėlinių vakarą

Sakyk, mama
Mama, sakyk,
Ar tau nešalta
Geltonam smėly 
Po akmenėliais
Šioj aukštumėlėj?

Mama, sakyk, 
Ar tau neskauda,
Kai taip skaudėjo,
Tiek iškentėjai,
Kantriai tylėjai? 

Mama, sakyk, 
Ar tau neliūdna
Vienai gulėti
Ir negalėti
Pasikalbėti?

Tu netikėjai,
Kad viskas baigta.
Kojos norėjo 
Takais dar eiti. 
Rankos dar siekė 
Mus apkabinti.
Širdis kaip niekad – 
Guosti, raminti.

Deja, nespėjo…
Vytautas VITKūNAS

Kapinių  
medžiai
Aš esu – ošia jie,
Nebebūsiu – jie oš.
Tarp dienos ir nakties,
Tarp šviesos ir tamsos.

Kada kirvis kapos,
Žalios rankos skaudės –
Minkštą patalą klos
Dugne kapo duobės.

Pagalvėlę nupins 
Samanėlių švelnių,
Mano pėdas nutrins
Nuo rožančiaus dienų...

Onutė ČIRVINSKIeNė 

http://hdwallpapers.lt nuotr.

Laima Šipšinskienė.

Danutė Čebatorienė.
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