
10 tūkst. kilometrų neįga-
liojo vežimėliu, be lydin-
čios komandos, galinčios 
pasirūpinti poilsiu, mais-
tu, nakvyne, pagelbėti su-
gedus vežimėliui ar pa-
čiam sunegalavus – ne 
mistika, o visiškai reali pa-
saulį taip pažinti pasiry-
žusio rumuno Vasilio Stoi-
kos (Vasile Stoica) kelionė. 
Į šiauriausią Europos tašką 
– Norvegijoje esantį North 
Cape (Šiaurės ragą) – ne-
įgaliojo vežimėliu vyks-
tantis Vasilis pakeliui ap-
lankys 16 šalių. Viena iš 
jų  – Lietuva. Praėjusią sa-
vaitę keletui dienų stabte-
lėjęs Vilniuje, ir Neįgaliųjų 
dienos užimtumo centre 
su likimo bičiuliais susiti-
kęs V.Stoika pasakojo apie 
keliones, norą savo pavyz-
džiu įkvėpti neįgaliuosius 
gyventi įdomiau ir turinin-
giau, pažinti pasaulį.

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos
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Dalyviai – iš visos Lietuvos 
Į aktyvios reabilitacijos sto-

vyklą neįgalieji susirenka iš visos 
Lietuvos. Nors šįsyk dauguma jų 
atvyko iš sostinei artimesnių vie-
tovių (Vilniaus ir jo rajono, Elek-
trėnų), tačiau norinčių atsirado 
ir Utenoje, Kaune, Kėdainiuose. 

Apie LARA, jos organizuo-
jamas savarankiškumo stovyk- 
las neįgalieji sužino ne tik vieni 
iš kitų, bet ir iš pačios asociacijos 
narių, kartą per 3 mėnesius ap-
lankančių Palangos reabilitacijos 

Aktyvios reabilitacijos stovykloje ugdomas 
ir kitoks požiūris į gyvenimą

Į netoli Vilniaus įsikūrusį 
reabilitacijos centrą „Bal-
džio šilas“ Lietuvos akty-
vios reabilitacijos asocia-
cija (LARA) vėl sukvietė 
nemažą būrį po patirtos 
traumos savarankiškai gy-
venti pasiryžusių išmok-
ti neįgaliųjų, jiems padėti 
pasirengusių instruktorių 
bei savanorių. Ištvermės 
ir sunkaus darbo reikalau-
janti stovykla rateliais ju-
dantiems neįgaliesiems 
gerai žinoma. Iš lūpų į lū-
pas perduodama žinia, 
kad čia savaitę pabuvo-
ję žmonės išmoksta dau-
gybės dalykų, kuriuos pa-
tiems perprasti prireiktų 
gero pusmečio, o gal net 
metų  – geriausias stovyk-
los organizatorių darbo 
įvertinimas.

ligoninėje po ką tik patirtų trau-
mų besigydančius žmones. Sava-
rankiški, aktyvūs rateliais judan-
tys LARA nariai daugeliui šios li-
goninės pacientų yra tapę jų gy-
venimo siekiamybe. Pokalbiai 
apie po patirtos traumos pakitusį 
kūną, judėjimo galimybes, naują 
pavidalą įgyjantį, tačiau tikrai ne-
sibaigiantį, gyvenimą ne vienam 
padėjo išsivaduoti iš apnikusios 
depresijos gniaužtų, pasiryžti ki-
taip pažvelgti į ateitį, įvertinti ne 
vien praradimus, bet ir galimy-
bes. Viską apmąstę ir apsispren-

lią, ne sykį klupę ir vėl kėlęsi, at-
kakliai siekę užsibrėžtų tikslų, to-
dėl dabar su likimo bičiuliais gali 
pasidalyti savo patirties „kon-
centratu“.

Viename kambaryje apsigy-
veno panašias traumas (stuburo 
lūžius kaklo srityje) patyręs ins-
truktorius J.Milevskis ir jo moki-
niu tapęs Zbignevas Zajančkovs-
kis. 32 metų vyrukas prieš 6-erius 
metus nėręs į netoli namų Šalči-
ninkų rajone buvusį tvenkinį, su-
silaužė stuburą. Trauma buvo la-
bai rimta – pažeisti kaklo slanks-

Per pasaulį – neįgaliojo vežimėliu

dę sekti atvirai apie gyvenimą 
su jais kalbėjusių žmonių pavyz-
džiu, jie susiranda LARA, susi-
žino apie stovyklą, atvyksta į ją.

Sėkmės mokytojai – tokie 
pat neįgalieji

Savo patirtimi su stovyklos 
dalyviais dalijasi 5 instruktoriai: 
stovyklos vadovas Petras Pranc-
kūnas, Liutauras Steponavičius, 
Jaroslavas Milevskis, Pavelas Leš-
čevskis ir Remigijus Šikšta. Vai-
kinai patys praėję visą nelengvą 
grįžimo į visavertį gyvenimą ke-

teliai. Į vandens paviršių iškilu-
sį vaikiną iš tvenkinio ištraukė 
draugas. Zbignevas iki šiol pri-
simena savo desperatišką šauks-
mą: „Kur mano kojos?“

Kojų jis nejaučia iki šiol. Ir ne 
tik jų – aukštas stuburo pažeidi-
mas atėmė ir rankų stiprumą. Pir-
muosius metus po traumos Zbi-
gnevas nieko pats daryti nepajė-
gė. Ir nemanė, kad kas nors pa-
sikeis. Šią nuostatą pakeitė pir-
moji aktyvios reabilitacijos sto-
vykla. LARA prezidentė Ange-
lė Kuktaitė prisimena Zbignevą 
buvus perspektyviu mokiniu – 
į namus jį išleido gerokai susti-
prėjusį, įgavusį pasitikėjimo sa-
vimi. Deja, vaizdas, kurį išvydo 
jam šiemet sugrįžus į stovyklą, 
nuliūdino.

Vaikinas pasakojo, jog grįžęs 
nepamiršo stovyklos pamokų, 
stengėsi sportuoti (tampė gumas, 
kilnojo svarmenis), tačiau... tai 
darė tik lovoje. Garbaus amžiaus 
motina Zbignevui nedaug ką te-
gali padėti. Nusilpo lovoje dienas 
leidžiančio vaikino raumenys,  

Trigubas išbandymas
43-ejų keliautojas – neįgalus 

nuo gimimo. Vaikystėje medikai 
bandė koreguoti jo cerebrinį pa-
ralyžių – pirmuosius 7-erius savo 
gyvenimo metus Vasilis dau-
giau laiko praleisdavo ligoninė-
se negu namuose. Deja, 13 atlik-
tų kojų operacijų padėties nepa-
keitė, gal net apskritai buvo ne-
reikalingos. Prognozės, kad visą 
gyvenimą teks praleisti neįgalio-
jo vežimėlyje, nepasikeitė.

Vasiliui buvo 23-eji, kai jis įsi-
traukė į aktyvų neįgaliųjų judė-
jimą – 1993 metais Lugojo savi-
valdybėje buvo įkurta fizinę ne-
galią turinčius žmones vienijan-
ti asociacija. Taip sutapo, kad tais 
pačiais metais kaimyninėje Ven-
grijoje buvo rengiama tarptauti-
nė neįgaliųjų konferencija, į ku-
rią buvo pakviesti ir Rumuni-
jos atstovai. Savo šalies neįgalie-
siems atstovauti išrinktas Vasilis 

į konferenciją nusprendė vykti... 
vežimėliu. Per 4 dienas sėkmin-
gai įveikęs 340 kilometrų, pirmą-
ją savo kelionę jis pavadino drau-
gystės maršrutu. 

Ši V.Stoikos kelionė nuste-
bino daugelį, o jam pačiam su-
teikė didžiulį pasitikėjimą savo 
jėgomis. Jį dar labiau sustipri-
no tais pačiais metais Bukarešte 
surengtas maratonas, kuriame 
dalyvavęs Vasilis tapo pirmuo-
ju neįgaliojo vežimėliu judančiu 
žmogumi Rumunijoje, priėmu-
siu šį iššūkį.

Kiek atsikvėpęs, vasaros pa-
baigoje Vasilis pasiryžo trečia-
jam išbandymui – neįgaliojo ve-
žimėliu nutarė nukakti į Prancū-
ziją. Ši kelionė buvo 10 kartų il-
gesnė už pirmąją – per 40 dienų 
vyriškis įveikė 3 400 kilometrų. 
Rumunija–Vengrija–Austrija– 
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Rumunų keliautojas Vasilis Stoika lankėsi Vilniuje. Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Įgalus ir neįgalus 
žmogus

Ne vienam mūsų visuomenės nariui toks žmonių 
skirstymas yra visiškai nepriimtinas. Nepriimtinas ir 
man, bet moksliniuose darbuose neįgalumo tema šios 
dvi kategorijos jau įsitvirtino. Kartkartėmis ir mūsų 
dienraščių bei žurnalų puslapiuose šmėsteli „įgalumo“ 
sąvoka. Mes – neįgalūs, o anie – įgalūs. Įgalūs, nes (te-
oriškai) yra pajėgūs dirbti 100 proc.! Tačiau... kokiais 
kriterijais remiantis mes visus „įgaliuosius“ priskiria-
me 100 proc. darbingumo kategorijai? Vien tik dėl to, 
kad jų darbingumo lygiu niekas neabejojo ir jo nenu-
statinėjo specialios komisijos?

Mano manymu, šiuose dirbtiniuose skirstymuose 
yra labai daug subjektyvumo, o jei dar prisiminsime ne 
visuomet skaidrią neįgalumo ir darbingumo tarnybų 
veiklą, tai „neįgalumo ir įgalumo“ sąvokos visai tarpu-
savyje susipainioja, kaip išvyniotų kamuoliukų siūlai.

Anksčiau vyravusi invalidumo sąvoka neįgalumui 
apibūdinti taip pat nebuvo labai priimtina, nors dalį 
žmonių ištiko šokas, kuomet invalidų draugijos buvo 
pervadintos į neįgaliųjų. Kai kurie dar ir šiandien ne-
vartoja žodžio „neįgalusis“, nes šis lietuviškas termi-
nas savyje turi daug negatyvios informacijos: kalba-
ma apie kažko atlikti negalintį valstybės išlaikytinį... 

Prieš kurį laiką buvo diskutuojama, kad tokius 
žmones reikia priskirti ,,specialiuosius poreikius turin-
čių žmonių grupei“. Toks pavadinimas man labai pri-
imtinas, nes specialusis poreikis apima tik kažkokios 
srities kompensacijos būtinumą, o terminas „neįgalu-
sis“ tiesiog  išbraukia žmogų iš įgaliųjų. Na, bet kalba 
tobulėja, kuriami nauji terminai, tad turėkime vilties, 
kad ateityje bus surastas koks švelnus ir gražus pa-
vadinimas specialiuosius poreikius turintiems žmo-
nėms apibūdinti ir mums nereikės būti nei „įgaliais“, 
nei „neįgaliais“. Suprantu, kad sklandžiai apibūdinti 
neįgalumo ir įgalumo lygį yra didžiulis galvosūkis ir, 
kaip ir kitų terminų sritis, savyje turi daug dirbtinumo. 

Na, o kol šia linkme dirba (tikėkimės) Valstybi-
nė kalbos komisija, nesnauskime ir mes. Man atrodo, 
kad mums patiems reikia rečiau manipuliuoti tuo ne-
galios terminu. Ypač rašant į mums skirtus leidinius. 
Mane stebina straipsnių pavadinimai: ,,Neįgalieji įtrau-
kė į žaidimą neįgaliuosius“, ,,Neįgaliųjų sporto šven-
tė“, ,,Neįgalieji ilsėjosi Šventojoje“ ir t.t. Ir taip aišku, 
kad patys rašome apie save, tad jei nenorime būti neį-
galiaisiais, tai ir nevadinkime taip savęs kiekviename 
straipsnelyje. Nustokime galvoti, kad esame neįgalūs 
ir išsivaduokime iš šio apvalkalo.

Dažnai pokalbiuose su likimo draugais išgirstu nu-
sivylimų, kad sveikieji (t.y. įgalieji) nesupranta jų, kad 
sunku bendrauti su kaimynais ar būti bendruomenėse. 
Bet iš senovės graikų kalbos kilęs žodis ,,di-a-lo-gas“ 
reiškia dviejų ar daugiau žmonių pasikalbėjimą. Tai-
gi ir jūs esate to pokalbio dalyvis, ir turite labai pasi-
stengti, kad jūsų įgalus pašnekovas nepajustų, kad jūs 
esate ,,neįgalus“. O tokie sugebėjimai (labai atsiprašau 
tų, kuriems fiziškai sunku žodžiais reikšti savo min-
tis) nepriklauso nei nuo nešiojamų akinių stiprumo, 
nei nuo ramento ar vežimėlio. Dar daugiau – jums, 
kaip vienai iš dialoge dalyvaujančių pusių, reikia tru-
putį daugiau pasistengti. 

Labai noriu pacituoti vieno internetinio forumo da-
lyvio, pasivadinusio ,,Neįgalus.info“, mintis, kuris dis-
kutuoja apie dviejų žmonių (nesvarbu, ar jie abu turi 
specialiųjų poreikių, ar ne) tarpusavio santykius: ,,Neį-
galaus žmogaus gyvenime laibai svarbi laiko dimensi-
ja – jis bėga taip pat greitai, kaip ir sveikųjų, tačiau ne-
įgalus juda lėtesniu tempu. Štai ši disproporcija ir su-
kelia disharmoniją. Labai svarbu likusį laiką išnaudoti 
optimaliai – nesiblaškant, nesiseiliojant, nekaltinant ir 
nekeršijant. Svarbu suvokti savo prioritetus, remiantis 
jais išsikelti sau tikslus ir kryptingai jų siekti. Kasdien ir 
kasnakt. Kas rytą ir kas vakarą. Nenuilstamai ir atkak- 
liai, kaip niekada anksčiau to nedarėte“. Ir, matyda-
mi, kiek galite padaryti, jūs suprasite, kad niekas nesi-
keičia nuo priklijuotų etikečių, paprasčiausiai visi esa-
me šalies, kuri taip gražiai vadinasi Lietuva, piliečiai.

Šeduva:

Žolinės vainikas 

Šiaulių r.:

Radviliškis:

 „Bičiulystei“ laiškelį 
atsiuntusi Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos Meškuičių 
padalinio narė Eugenija Va-
luntienė papasakojo apie besi-
baigiančiai vasarai ir Tarmių 
metams skirtą popietę.

Į Šiaulių rajono savival-
dybės Meškuičių kultūros 
namuose Tarmių metams 
skirtą popietę  rinkosi neį-
galieji ir senjorai. Į ją buvo 
pakviestos ir Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Elena Kačinskienė, 
Meškuičių seniūnė Jolanta 
Baškienė, socialinė darbuo-
toja Emilija Vitkauskienė.

Diena buvo nuostabiai 
graži, saulė negailėjo šil-
tų spindulių. Atėjome pa-
sipuošę kaip margaspal-
viai vasaros žiedai. Kultū-
ros centro duetui – Laurai 
Kaučikaitei ir Vilmai Šimu-
lionytei – skambinant gita-
ra, visi kartu dainavome ir 
jautėmės jauni. Palikome 

Pasidžiaugėme vasara  
ir Tarmių metais

namuose ir negalią, ir rū-
pesčius. Po koncerto „Il-
giausių metų“ skambėjo 
10-iai jubiliatų. 

Popietę paįvairino su-
rengta viktorina: Meškui-
čių padalinio narė Renata 
Jockuvienė skaitė žemaitiš-

kus žodžius,o visi susirin-
kę bandė atspėti jų reikš-
mę. Už teisingus atsaky-
mus buvo įteikiami pri-
zai. Susirinkusieji įdėmiai 
apžiūrėjo ir Kultūros na-
muose surengtą Meškui-
čių padalinio nario Rim-

Į popietę susirinko gausus neįgaliųjų ir senjorų būrys.

  Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos narys Si-
gitas Puodžiukas su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais pano-
ro pasidalyti įspūdžiais iš ke-
lionės po Biržų kraštą.

Biržų kraštas ir Radvi-
liškis glaudžiai susiję su 
Radvilų ir Tiškevičių val-
dymu, todėl labai susido-
mėję laukėme kelionės į 
Biržus. Nuvykę pirmiau-
sia aplankėme kunigaikš-
čio Kristupo Radvilos sta-
tytą Biržų pilį. Apžiūrėjo-
me muziejų, kuriame su-
kaupta daug įdomios me-
džiagos apie Biržus ir jų 
kraštą nuo XVI a. pabaigos.

Netoliese yra dar vienas 
architektūrinis pamink- 
las – Astravo dvaras, garsė-
jantis klasicizmo stiliumi. 
Pilį ir dvarą skiria Širvenos 
ežeras. Jis atsirado užtven-
kus dvi upes – Agluoną ir 
Apaščią. Per ežerą nuties-

 Irmina Beneševi-
čiūtė „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje papasakojo, 
kaip prie Žolinės paminėjimo 
Šeduvoje prisidėjo neįgaliųjų 
draugijos nariai.

Žolinės šventė Šedu-
voje prasidėjo atlaidais, 
Švč. Trejybės bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mi-
šios. Svarbiausias Žolinių 
paprotys – įvairių žolynų, 
gėlių šventinimas.

Iš bažnyčios miesto gy-
ventojai ir svečiai skubėjo 
į Laisvės aikštę pasigrožė-
ti įvairiaspalviais floristi-
niais kūriniais ir meno ak-
cija „Mūsų ateitis“. Nuo 
pat ankstyvo ryto savo 
meno kompoziciją kūrė ir 
Šeduvos miesto neįgaliųjų 

Smegduobių, dvarų ir alaus keliu

tauto Gendvilo fotografi-
jų parodą. Padalinio pir-
mininkė Ona Baziulienė 
visiems padėkojo už daly-
vavimą. Popietė buvo gra-
ži. Atsisveikindami linkėjo-
me vienas kitam stiprybės, 
sveikatos, geros nuotaikos.

Radviliškio neįgalieji aplankė žymiausiais Biržų krašto vietas.

tas 525 metrų medinis til-
tas. Jį mūsų neįgalieji įvei-
kė grožėdamiesi panora-
ma, siūruojančiais meldais 
ir žydinčiomis vandens le-
lijomis.

Biržų kraštas garsėja ir 
smegduobėmis. Pagrindi-
nes iš jų neįgalieji aplan-
kė. Kai kurie netgi nusilei-
do laipteliais žemyn ir į žy-

miausią smegduobę – Kar-
vės olą.

Tolesnis kelionės marš-
rutas – į Kirkilų kaimą. 
Ten dėl smegduobių susi-
formavę ežerėliai, nuosta-
bus kraštovaizdis sukūrė 
jaukią aplinką. Šmėstelė-
jo mintis – jei žemėje būtų 
rojus, tai tiktai Kirkiluose. 

Pasidžiaugę ežerėliais 

sėdome į autobusą ir vėl 
keliavome į Biržus. Ten 
mūsų laukė pažintinė ke-
lionė po alaus daryklą. Su-
sidomėję ėjome alaus keliu 
nuo pat jo rauginimo iki iš-
pilstymo į butelius. Gidė 
įdomiai papasakojo apie 
alaus gamybos technolo-
giją, atsakė į mūsų klau-
simus.

draugijos darbštuolės. Vi-
sus stebino neįgaliųjų kū-
rybiškumas ir originalios 
idėjos. Floristinėje kom-
pozicijoje atsispindėjo vi-
sas metų derlius. Daug 
triūso ją kurdamos įdėjo 
R.Jeneliūnienė, B.Vingienė, 
Z.Grybauskienė, V.Bai-
kova, A.Kulbeckienė, 
N.Lukoševičienė ir kt. Še-
duvos miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
R.Pranskietienė padėko-
jo organizacijos narėms 
už aktyvumą bei nuošir-
dų darbą. 

Vakarop šventinė kape-
lų, bendruomenių ir svečių 
eisena pajudėjo iš Šeduvos 
centro į miesto parką. Vi-
sus čia susirinkusius pa-

Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos narės dalyvavo tradici-
niame floristinių kompozicijų kūrime.

sveikino Radviliškio rajo-
no meras D.Brazys. Po sve-
čių pasisakymų bei apdo-

vanojimų miesto gyvento-
jams ir svečiams buvo su-
rengtas koncertas. 
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Kažkada Lietuvos televizija 
transliavo laidą „Svetimo skaus-
mo nebūna“. Ne visi ją žiūrėda-
vo, ne visada įsigilindavo į ro-
domus reportažus. Ką gi, toks 
jau tas mūsų gyvenimas: kai 
kam stabtelėjęs, kai kam bėgan-
tis tiesiog šuoliais. Ne visada at-
randama laiko pasižvalgyti ap-
linkui, pastebėti šalia esantį, pa-
galbos reikalingą žmogų. O gal 
tiesiog nenorima, naiviai tikin-
tis, kad liga praeis pro šalį, ne-
paliesdama... 

Bėda, kaip sakoma, visada 
pasirodo nelauktai. Kas galė-
jo pagalvoti, kad jauną, dar 40-
ies nesulaukusią moterį užklups 
mūsų amžiaus rykštė – vėžys. 
Laimei, jos vyras legaliai dirba 
užsienyje, kur atlyginimai kelis 
kartus didesni už lietuviškus. 
Gydymui lėšų užtenka, šeimai 
išlaikyti – taip pat. Tačiau liga 
po truputį progresuoja.

Žinojau, kokia sunki situaci-
ja šioje šeimoje, bet išdrįsau pa-
prašyti šio vyro skirti 2 proc. sa-
vojo pajamų mokesčio „Svajos“ 
neįgaliųjų klubui. Pasirodo, rei-
kia pildyti daugybę prašymų, 
norint iš užsienio pervesti tuos 
pinigėlius. Jis pasirinko papras-
tesnį būdą – ištraukęs iš pinigi-
nės, padavė man kelias šimti-
nes. Nenorėjau imti, tačiau įtiki-
no. Pasak jo, ką reiškia tikra liga, 
suprato tik žmonai susirgus. Kai 

Dovana – kelionė prie jūros

(atkelta iš 1 psl.)

 „Bičiulystei“ laiškelį atsiun-
tęs Adomas Jurgiliavičius pasi-
dalijo įspūdžiais, patirtais keliau-
jant po Žemaitiją. 

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų draugijos Kybartų grupės na-
riai buvo išvykę į pažintinę ke-
lionę po Žemaitiją. Buvodami 
Kintuose, ant Minijos senvagės 
kranto įsikūrusioje kaimo turiz-
mo sodyboje, žavėjomės atsivė-
rusiu nuostabiu kraštovaizdžiu 
į Kuršių marias. Plaukėme lai-
vu marių vandenimis, stebėda-
mi pulkus paukščių ir pakrančių 
gamtą. Iškeliavę Minijos upe, at-
gal grįžome Nemuno delta. Lai-
vo kapitonas įdomiai pasakojo 
apie pakrančių vaizdus.

Parplaukus mūsų laukė ga-

Vilkaviškio r.: Žemaitijos 
keliais

ruojanti ir kvepianti žuvienė. 
Skaniai papietavę nuvykome į 
Ventės ragą. Ten pabuvojome 
senajame švyturyje, aplankėme 
muziejų, kuriame susipažinome 
su paukščių emigravimo keliais 
ir jų žiedavimu. Labai įdomu 
buvo pamatyti paukščių gau-
dykles, iš kurių paukščiai pai-
mami žieduoti.

Nepakartojamą įspūdį pali-
ko iš tolo matomos smėlio kopos. 
Tai kur kas įspūdingiau nei pa-
vaikščioti jomis. Grįždami užsu-
kome į Rusnės salą, aplankėme 
Rambyno kalną, nuo kurio atsi-
veria nuostabus gamtovaizdis.

Kybartų neįgalieji mėgavosi kelione po Žemaitiją. 

keliems mėnesiams išvažiuoja į 
užsienį, ten dirba būdamas kur 
kas ramesnis, nes žino, kad jo an-
troji pusė nepalikta viena, kad ją 
supa pulkelis likimo draugų iš 
„Svajos“ klubo, kurie visada iš-
ties pagalbos ranką. Juk kartais 
geras, nuoširdus bendravimas 
gydo geriau, nei vaistai. 

Ilgokai svarstėme, kaip ge-
riau panaudoti tokią nuoširdžią 
dovaną. Pasinaudojome dosnaus 
rėmėjo patarimu ir surengėme 
išvyką prie jūros. Joje, be abejo, 
buvo ir jo žmona. 

Išvaikščioję J.Basanavičiaus 
gatvę Palangoje, „Svajos“ klubo 
nariai pasuko Monciškių link. 
Pasigėrėję jūra, išgėrę kavos, 

užkandę „HBH“ restorane neį-
galieji linksmi patraukė gimto-
jo Jurbarko link. 

Labai norėjau, kad būtų pa-
viešinta geradario pavardė, bet 
jis kategoriškai nesutiko. Sakė 
darąs tai ne dėl reklamos, o iš 
visos širdies. Jis vis kartojo, kad 
tik ligai užklupus jo žmoną, su-
prato, kaip reikia aplinkinių pa-
laikymo. O tą puikiai daro „Sva-
ja“, priėmusi moterį į savo klubą.

Kaip būtų gera, kad šalia 
mūsų, neįgaliųjų, būtų daugiau 
tokių gerų žmonių – suprantan-
čių, atjaučiančių. Ačiū tau, mie-
las žmogau, už dosnią širdį.

Onutė ČIRVINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Jurbarko „Svajos“ klubo nariai mėgavosi kelione į pajūrį.

o apie galimybę persėsti iš lovos 
į vežimėlį – nė minties nebuvo. 
Realybe ji pradėjo virsti tik atvy-
kus į „Baldžio šilą“, atidžiai ste-
bint ir klausantis kartu gyvenan-
čio J.Milevskio patarimų.

Prieš 11 metų panašią stubu-
ro traumą patyręs, o dabar ne tik 
savarankiškai gyvenantis, bet jau 
6-us metus savo patirtimi su nau-
jokais besidalijantis Jaroslavas – 
daugeliui užkrečiantis pavyzdys. 
Pasak jo, kiekvienas rateliais ju-
dantis žmogus turi atrasti savo 
techniką – pajusti, kaip jam pa-
togiau atsisėsti lovoje, persėsti į 
vežimėlį, apsirengti, pasirūpin-
ti higiena ir pan. Vaikinas ne-
slepia, kad ir jam pačiam nebu-
vo paprasta įgyti šiandieninę fi-
zinę formą, nelengva ir ją išlai-
kyti. Nors, pasak Jaroslavo, žie-
mą, kai rateliais judantys žmo-
nės priversti daugiau laiko pra-
leisti namuose, jis nuolat spor-
tuoja, tačiau pavasarį išvažiavus 

į lauką pajunta, kad rankos nusil-
pusios. O taip yra todėl, kad kil-
nojant svarmenis dirba visai kiti 
raumenys, nei reikia važiuojant 
vežimėliu. „Žiemą jėgą augini, 
o pavasarį, vasarą – ištvermę“, – 
patirtimi dalijasi Jaroslavas, pri-
durdamas, jog svarbiausia – pa-
čiam neįgaliajam norėti išmokti 
savarankiškai gyventi, būti ne-
priklausomam. Ir, žinoma – dirb-
ti. Sunkiai, iki devinto prakaito... 

Savarankiškumo 
pamokos – ir vienodos,  

ir skirtingos
Savarankiškumo ugdymo 

programa LARA stovykloje ne-
sikeičia jau daugelį metų. Pagal 
švedų metodikas parengtuo-

se užsiėmimuose neįgalieji mo-
kosi vežimėlio valdymo techni-
kos, dalyvauja jėgos treniruotė-
se, žaisdami stalo tenisą mokosi 
išlaikyti pusiausvyrą, darydami 
aerobikos pratimus stiprina pe-
čių, juosmens, rankų raumenis. 
Stovyklos dienotvarkėje ne ma-
žiau svarbūs ir vakariniai pokal-
biai, kurių metu visi kartu aptaria 
dieną, pasidalija įspūdžiais, ana-
lizuoja nesėkmių priežastis, atvi-
rai kalbasi pačiomis įvairiausio-
mis temomis. Nė vieno neįgalio-
jo į namus stengiamasi neišleis-
ti nepasikalbėjus su namiškiais. 
Instruktoriai, savanoriai papa-
sakoja, ko jų artimieji čia buvo 
mokomi, parodo, kaip jiems rei-
kėtų padėti (o ne padaryti viską 
už juos), kad žmogus kiek įma-
noma ilgiau išliktų aktyvus, sa-
varankiškas.

Nors visi stovyklos dalyviai 
įtraukiami į būtinąjį savarankiš-
kumo ugdymo treniruočių ci-
klą, kiekvienas, žinodamas savo 
poreikius, gali išmokti ir galbūt 
tik jam reikalingų dalykų. Pirmą 
kartą į stovyklą atvykusią Andže-
lą Sinkevič į neįgaliojo vežimėlį 
pasodino progresuojanti išsėtinė 
sklerozė. Po namus moteris dar 
šiek tiek juda su ramentais, tačiau 
bet koks didesnis atstumas – rim-
ta kliūtis, kurios įveikti jau nebe-
gali. Liga moteriai diagnozuota 
2000-aisiais. Jau 5-erius metus ji 
neišsiverčia be vežimėlio. Su mo-
tina ir sūnumi gyvenanti Andže-

la kol kas niekur viena su veži-
mėliu nebuvo išvažiavusi, tačiau 
puikiai suvokia, kad ateis metas, 
kai to būtinai reikės. Todėl, kol 
dar turi daugiau jėgų, ir pano-
ro išmokti savarankiškai judė-
ti vežimėliu.

O mokytis yra ko. Nors pa-
grindinis šiemetinės stovyklos 
tikslas – išmokti persėsti iš ve-
žimėlio ar į jį – Andželai kol kas 
neaktualus, tačiau vežimėlio 
valdymo technikos ypatumai – 
sugebėjimas balansuoti, įveik-
ti šaligatvių bortelius ir pan. – 
sunkiai įveikiamas iššūkis. Be 
to, Andžela vairuoja automobi-
lį, todėl jai labai vertingos pa-
mokos ir kaip pačiai įsikelti ve-
žimėlį į automobilį. Instruktorių 
patarimai, pagalba – neįkainoja-
ma patirtis.

Aktyvus gyvenimas – 
nepasiekiama svajonė?

Slavomiras Kožemiakinas 
stuburo traumą, kurios metu nu-
kentėjo kaklo ir krūtinės srities 
slanksteliai, patyrė prieš 5-erius 
metus, kai nesėkmingai nukrito 
taisydamas stogą. Neįgaliojo ve-
žimėlis tapo nuolatiniu jo gyve-
nimo palydovu. Vyriškiui labai 
svarbu įgusti kuo laisviau juo 
judėti, tapti kiek įmanoma la-
biau savarankišku, nes gyvena 
vienui vienas, visiškai sunkios 
negalios žmogui nepritaikyta-
me būste. Jei ne draugas, aprū-
pinantis Slavomirą maistu, žie-

Aktyvios reabilitacijos 
stovykloje ugdomas ir kitoks 

požiūris į gyvenimą

mą prinešantis malkų, padedan-
tis pasirūpinti būtiniausiais rei-
kalais, vyriškis neįsivaizduoja, 
kaip reikėtų gyventi. Į stovyklą 
atvykęs sostinėje, vos ne miesto 
centre gyvenantis vyriškis nuo-
širdžiai džiaugėsi „Baldžio šile“ 
po ilgo laiko nusimaudęs duše, 
mat paprastai Slavomiras pri-
verstas tenkintis drėgnomis ser-
vetėlėmis... Net į polikliniką pats 
nueiti negali – tarpininkės funk-
ciją atliekanti socialinė darbuo-
toja perduoda jo prašymus gy-
dytojai... Vyriškis svajoja apie ra-
teliais judančiam žmogui pritai-
kytą socialinį būstą, tačiau, savi-
valdybei parašęs prašymą, suži-
nojo eilėje esąs 185-as... 

Aktyvus, savarankiškas gy-
venimas – ne vien puikiai valdo-
mas vežimėlis. Tačiau išmokęs 
jame laisvai jaustis, nevaržomai 
judėti, neįgalusis įgyja daugiau 
pasitikėjimo savimi, tampa ak-
tyvesnis. Jam paprasčiau pasiek-
ti ir į jo problemas pro pirštus 
žiūrinčių valdininkų kabinetus.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

LARA prezidentė Angelė Kuktaitė.

Instruktorius Jaroslavas Milevskis (kairėje) – užkrečiantis pavyzdys  
Zbignevui Zajančkovskiui.
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Psichologo
patarimai

Namai – geriausias  
vaistas

Namai – tai ne tik namų sie-
nos, bet visų pirma artimieji, 
svarbūs daiktai, gyvūnai, kitaip 
tariant – viskas, kas artima, sava 
ir brangu sergančiam žmogui.

Ne visuomet yra įmanoma 
artimąjį slaugyti jo paties namuo-
se, todėl mūsų užduotis – naujoje 
vietoje sukurti tokią aplinką, kuri 
kuo labiau primintų namus. Ga-
lima atsivežti kai kuriuos jo daik-
tus: paveikslą, naktinį stalelį prie 
lovos, užuolaidas, mėgstamiau-
sių knygų.

Prisiminkite, kuo kvepėdavo 
sergančiojo namuose? Gal varš-
kės spurgomis, mėtomis, o gal 
rytietiškais smilkalais? Kodėl gi 
nepaskleidus panašaus kvapo ir 
kambaryje, kuriame apsigyveno 
jūsų artimasis? Sugalvokite nors 
po vieną dalyką kiekvienam po-
jūčiui: regai, klausai, lytėjimui, 
uoslei, skoniui...

Nereikėtų galvoti, kad „tai tik 
mėnesiui, taigi neverta vargin-
tis“. Sergančiam žmogui laikas 
prailgsta daug labiau nei svei-
kam, o savi daiktai sukuria sau-
gumo ir atsipalaidavimo atmos-
ferą. Ne veltui sakoma: „Visur 
gerai, namie – geriausia“. Namų 
aplinka – geriausiai stimuliuo-
ja sveikimą.

Jeigu slaugote artimąjį jo pa-
ties namuose, pagalvokite, ar 
pasiekiami jam brangūs daik-
tai? Pavyzdžiui, nuotraukos – 
ar tik nepadėtos jos svetainėje ir 
iš miegamojo jų nematyti? Gal 
yra gyvūnas, kuris iki šiol nebu-
vo įleidžiamas į namus ir gyve-
no lauke, bet jūsų artimasis jį la-
bai myli? Įleiskite jį į vidų kad ir 
5 min. Atsimenu atvejį, kai vie-
na šeima į namus įleido močiu-
tės mylimiausią augintinį – par-
šiuką! Sunku ir nupasakoti seno-
lės reakciją, bet kvatojo ji iki aša-
rų ir dar ilgai tai prisimindama 
juokdavosi.

Nepamirškite, kad niekas 

Slauga namuose – egzaminas 
artimiesiems

Tai, kaip jaučiasi slau-
gomas žmogus, gali-
ma apsakyti trimis žo-
džiais: bejėgis, vienišas, 
našta. Artimiesiems ten-
ka nelengva užduotis – 
ne tik kruopščiai laiky-
tis gydytojų nurodymų 
ir rūpintis fizine sveika-
ta, bet ir stengtis sukur-
ti tokią aplinką, kad ar-
timasis neprarastų noro 
pasveikti, neatitoltų nuo 
savo įprasto gyvenimo 
ir, svarbiausia, nesijaustų 
„akmeniu po kaklu“.

taip žmogaus nenuramina, kaip 
gamta. Šviežio oro gūsis ati-
darius langą, rudeninių lapų 
puokštė ir jos skleidžiamas kva-
pas, lova, pasukta taip, kad būtų 
galima žiūrėti pro langą, suteiks 
malonių pojūčių ir padės geriau 
jaustis.

Bendravimas – pagrįstas 
pagarba ir dėmesiu

Kai žmogus negali apsieiti be 
kitų pagalbos, labai svarbu leis-
ti jam pajusti, kad jis nėra prara-
dęs statuso šeimoje. Tad klaus-
kite jo patarimų, prašykite padė-
ti, įtraukite į sprendimų priėmi-
mą. Tegul jis jaučiasi reikalingas, 
svarbus ir galintis padėti.

Būkite dėmesingi artimojo 
norams. Tiesiog stenkitės būti 
kantrūs ir švelnūs. Net jeigu 
esate pavargę, prastai nusitei-
kę ar kur nors skubate, padėki-
te visuomet, kai būsite paprašy-
ti. Pats baisiausias jausmas slau-
gomam žmogui – būti „akmeniu 
po kaklu“.

Stenkitės būti vieningi šeimo-

je. Atminkite, kad geri santykiai 
– ne mažiau svarbūs nei vaistai. 
Tai ne tas laikas, kai reikėtų pri-
minti nuoskaudas, už kažką „at-
sigroti“ ar „pastatyti į vietą“. Šei-
moje griežtai laikykitės susitari-
mo, kad artimojo akivaizdoje ne-
vyks jokie barniai dėl jo būklės, 
elgesio ar pan.

Artimojo slaugymas – 
gyvenimo pamoka 

vaikams 
Jei turite vaikučių, iš anksto 

pasikalbėkite apie būsimus po-
kyčius, apie tai, kad turėsite skirti 
daugiau laiko sergančiam šeimos 
nariui, kad galbūt teks atsisakyti 
kai kurių dalykų, tačiau visa tai 
yra tam, kad mylimas žmogus 
greičiau pasveiktų.

Mano praktikoje pasitaiky-
davo atvejų, kai suaugę žmonės 
dėl asmeninių baimių nenorė-
davo, kad vaikai bendrautų su 
sergančiais giminaičiais (esą už-
sikrės, „negera“ aura, kam čia 
reikia matyti sergantį žmogų ir 
pan.). Galiu pasakyti, kad atsky-
rimas nuo brangių žmonių – vie-
nas didžiausių skaudulių sergan-
čiam žmogui. Liga ir taip atima 
iš jo nemažai, o artimųjų šalini-

masis ir atsiribojimas kankina la-
biau nei pati liga.

Kita vertus, tokiu elgesiu vai-
kui formuojama nuostata, kad 
bendrauti reikia tik su sveikais 
žmonėmis, kad liga yra kažkas 
labai blogo. O juk nė vienas iš 
mūsų, net ir vaikai, nesam ap-
saugoti nuo ligų, tai – mūsų gy-
venimo dalis. Todėl svarbu ne-
kurti iliuzinio pasaulio, kad visi 
sveiki, o verčiau parodyti vaikui, 
koks svarbus yra buvimas šalia, 
koks sergančiam žmogui vertin-
gas bendravimas ir kad šeima 
yra tam, jog padėtų. 

Jūs – tiltas su pasauliu 
Ar yra dalykų, kurių jūsų ar-

timasis dėl ligos negali padary-
ti? Galbūt artėja sūnaus ar anūko 
gimtadienis – galėtumėte vietoj 
artimojo nupirkti dovaną, kad jis 
pats galėtų ją įteikti. Galbūt no-
rėtų parašyti laišką draugui, bet 
žino, kad negalės išsiųsti – pasi-
siūlykite padėti.

Gal yra darbų, kurių dėl ligos 
nepabaigė? Pavyzdžiui, nepaka-

bino spintelės vonioje, nesurinko 
derliaus sode, nepaskiepijo šuns 
ar nespėjo prisivirti uogienių... 
Galėtumėte pratęsti tuos darbus 
arba padėti juos atlikti. Tai pra-
džiugintų jūsų artimąjį ir jis ne-
sijaustų toks bejėgis.

Buvimas kartu – 
prasmingai praleistas 

laikas
Liga tarsi priverstinai sutei-

kia galimybę daugiau laiko pra-
leisti su slaugomu žmogumi. Tai 
laikas, kai galite užpildyti visas 
jūsų tarpusavio santykių spra-
gas: už kažką atsiprašyti, už kaž-
ką padėkoti, nuoširdžiai pasikal-
bėti, pasipasakoti...

Kitas svarbus dalykas – val-
gymas kartu prie bendro stalo. 
Tai ritualas, vienijantis šeimos 
narius. Rimtai susirgus, sergan-
tysis tarsi atskiriamas – maistas 
jam atnešamas į kambarį. Jeigu 
dėl sveikatos būklės kuris nors 
šeimos narys nepajėgus ateiti į 
valgomąjį, patys surenkite pietus 
ar vakarienę jo kambaryje. Jeigu 
dėl tam tikrų priežasčių to pada-
ryti negalite, visada įmanoma at-
eiti kartu išgerti arbatos.

Kartais prašoma vaikučių ne-

žaisti sergančiojo kambaryje, kad 
nevargintų jo šūksniais ir skar-
džiu juoku. Jeigu artimasis nepa-
prašys kitaip, pakvieskite vaikus 
žaisti jo kambaryje. Geriau ser-
gantysis pavargs nuo vaikų šū-
kavimų negu kad nuo vienatvės.

Skaitymas – atgaiva 
širdžiai ir protui

Skaitymas – puiki priemonė 
turiningai praleisti laiką, ypač kai 
žmogus yra priverstas gulėti lo-
voje. Jei artimasis negali skaity-
ti pats, paskaitykite jūs. Pagalvo-
kite, ką jis mėgsta skaityti? Ne-
klauskite: „Ar nori, kad paskai-
tyčiau?“ Galite sulaukti atsaky-
mo „Ne“. Sakykite: „Aš tau pa-
skaitysiu“, „Paklausyk“.

Vyresniems žmonėms labai 
patinka klausytis pasakų. Jose 
glūdi gyvenimo išmintis, todėl 
turintys nemenką gyvenimiš-
ką patirtį žmonės su malonumu 
klausosi pasakų ir lygina savo 
patyrimą su simboliniu pasako-
jimo turiniu. Kita vertus, būtent 
virsmas „vaiku“ ir pasakų klau-

symas leidžia „atsijungti“ nuo 
neramių minčių ir susitvarky-
ti su tuo, ko nepavyksta išspręs-
ti logikai.

Prisilietimai – meilės 
išraiška

Sunkiai sergantiems ligo-
niams ar reabilitacijos laikotar-
piu būna reikalinga speciali prie-
žiūra. Dažnas įtrynimas kampa-
ru ar tiesiog apšluostymas šlapiu 
rankšluosčiu yra naudingas ne 
tik higieniniais sumetimais. Pats 
prisilietimas nuramina sergantį 
žmogų. Būtų puiku, jei atlikda-
mi šias procedūras, neskubėtu-
mėte, būtumėte švelnūs ir atidūs.

Tradiciškai manoma, kad 
tai – „moteriškas darbas“. Tačiau 
iš tiesų tai – meilės ir dėmesio iš-
raiška. Juk suvilgyti kaktą vande-
niu ar nušluostyti rankas gali kie-
kvienas, nepriklausomai nuo to, 
jis vyras ar moteris. Gal jums tai 
neatrodo svarbu, bet sergančiam 
žmogui reikalingas fizinis kon-
taktas su kiekvienu šeimos na-
riu. Prisiminkite tai, kai užeisite 
pas artimą žmogų į jo kambarį.

Laura BRATIKAITĖ–
ČEKANAUSKIENĖ

Psichologė

Česnakas gali 
sumažinti plaučių 

vėžio tikimybę 
Mokslininkai nustatė, kad 

česnakas turi sveikatai ypač nau-
dingų savybių – vartojamas ža-
lias jis mažina plaučių vėžio rizi-
ką iki 44 proc.

Kinijos Jiangsu provincijos 
ligų kontrolės ir prevencijos cen-
tro mokslininkai nustatė, kad var-
tojant žalią česnaką galima apsi-
saugoti nuo plaučių vėžio ir kitų 
lėtinių sveikatos sutrikimų.

Mokslininkai mano, kad čes-
nako nauda sietina su jame esan-
čia chemine medžiaga alicinu, 
kuri išsiskiria šviežią česnaką su-
grūdant ar supjaustant. Tai viena 
stipriausių antimikrobinį poveikį 
turinti medžiaga, randama gam-
toje. Būtent ši medžiaga suteikia 
česnakui ypatingą skonį ir kvapą. 
Laikoma, kad alicinas ne tik malši-
na uždegimą, bet ir sumažina žalą, 
kurią organizmo ląstelėms sukelia 
laisvieji radikalai.

Nuo 2003-ųjų septynerius 
metus trukęs tyrimas apėmė  
1 424 sirgusius plaučių vėžiu ir  
4 543 sveikus suaugusiuosius. Nu-
statyta, kad dažnas neapdoroto 
česnako vartojimas plaučių vėžio 
tikimybę tarp nerūkančiųjų suma-
žino 44 proc. Tarp rūkančiųjų ši ti-
kimybė buvo 30 proc. mažesnė.

Anot tyrimo autorių, apsau-
ginis nuo vėžio česnako poveikis 
nustatytas tik laboratoriniais tyri-
mais, tiek ir tiriant gyvus organiz-
mus, tačiau trūksta epidemiolo-
ginių žmonių tyrimų, kurie įver-
tintų šį česnako ir tikimybės sirg-
ti vėžiu ryšį.

Anksčiau Pietų Australijos 
universiteto mokslininkų atlik-
tas tyrimas parodė, kad česnakas 
gali trečdaliu sumažinti žarnyno 
vėžį, o kitais tyrimais nustatyta, 
kad česnakas gali slopinti perša-
limą ir uždegimą.

Nors daug tyrimų pabrėžė 
vieną ar kitą žalio česnako naudą, 
tačiau dar neišsiaiškinta, ar tokių 
pat savybių turi ir keptas ar kitaip 
apdorotas česnakas.

Dirbtinės kraujagyslės 
iš kamieninių ląstelių

JAV mokslininkai atliko eks-
perimentą, kurio metu jiems pa-
vyko iš žmogaus kamieninių ląs-
telių, patalpintų pelės smegeny-
se, išauginti funkcionuojančias 
kraujagysles. 

Visi ankstesni tyrėjų mėgini-
mai naudojant panašius meto-
dus gyvūnuose užauginti dirbti-
nes kraujagysles buvo nesėkmin-
gi. Tai ypač pabrėžia atlikto ekspe-
rimento sėkmę ir vertę. Galimybė 
atkurti pažeistas ar užauginti nau-
jas kraujagysles sudarytų sąlygas 
medikams sukurti visiškai naujus 
širdies ligų ar cukrinio diabeto gy-
dymo būdus.

Sėkmingo eksperimento eigą 
ir rezultatus mokslininkai pristatė 
žurnale „Proceedings of The Na-
tional Academy of Sciences“. Jame 
pasakojama, kaip iš tam tikro tipo 
žmogaus kamieninių ląstelių, im-
plantuotų į pelės smegenų pavir-
šių, jiems pavyko sukurti pirmi-
nes kraujagyslių ląsteles, kurios 
per dvi savaites suformavo stabi-
lias kraujagyslių struktūras. Šios 
kraujagyslės puikiai funkcionavo 
daugiau kaip 9 mėnesius.

Tyrėjams kraujagysles taip pat 
pavyko sukurti kamienines ląste-
les implantavus ne tik į gyvūno 
smegenis, bet ir po jo oda. Tiesa, 
šios kraujagyslės gyvavo trum-
pesnį laiką, o joms sukurti reikė-
jo penkis kartus daugiau pirmi-
nių ląstelių. „Bičiulystės“ inf.
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Loreta Ripskytė laikraštyje „Šiaulių kraštas“ papasakojo apie Ža-
garėje (Joniškio r.) surengtą neįgaliųjų sporto šventę.

Į penktą kartą organizuotą 
šventę poilsio zonoje prie Žvel-
gaičio ežero suėjo ir suvažiavo 
Žagarės neįgaliųjų klubo „Vyš-
nelė“, Ventos (Akmenės r.) neį-
galiųjų ir Šiaulių širdininkų klu-
bo atstovai.

Neįgalieji žaidė smiginį, 
mėtė baudas į krepšį, šoko tri-
šuolį, į tolį iš vietos, išmėgino 
savo jėgas laikydami abiejose į 
šonus ištiestose rankose po pen-
kių litrų talpos pilnus vandens 
butelius.

Emocijų netrūko linksmo-
siose komandinėse varžybose. 
Jų dalyviams teko bėgti esta-
fetėje avint dideliais guminiais 
batais, užsidėjus lanką ir apsi-
vilkus liemenę su atšvaitais. Pa-
skutiniam kiekvienos koman-
dos nariui dar teko viena ran-
ka nešti 5 litrų talpos pilną van-
dens butelį. Komandų nariai 
stengėsi vieni kitiems padėti, 
apvilkti skubančiam į trasą lie-
menę, apauti batus. Vėliau suši-

lusiųjų laukė komandinė rung-
tis – išgerti didelį butelį giros.

Nugalėtojams ir prizinin-
kams įteikti Joniškio sporto cen-
tro medaliai bei diplomai. Savo 
dovanėlėmis–siurprizais daly-
vius apdalino šventės pagrin-
dinė organizatorė, Žagarės ne-
įgaliųjų klubo „Vyšnelė“ pirmi-
ninkė Irma Janušienė.

Prie ežero skambėjo dainos, 
kurias atliko Šiaulių širdininkų 
klubo, „Vyšnelės“ ansambliai, 
Vytautas Liulys iš Žagarės ir 
Donatas Norkus iš Stungių.

Šiaulių širdininkų klubo pir-
mininkė Genovaitė Čekataus-
kienė sakė sporto šventėje Ža-
garėje dalyvaujanti antrą kar-
tą. Klubo narius sužavėjo gra-
ži gamta, renginiams pritaiky-
ta aplinka. G.Čekatauskienė 
juokavo, kad Širdininkų klu-
bo nariai specialiai net sportinę 
aprangą įsigijo, kad kartą me-
tuose ją apsirengtų, kai vyks-
ta į Žagarę.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sporto šventė Žagarėje(atkelta iš 1 psl.)

PARDUODA
Parduodu automobilį Chrysler Voyager miniveną  

1997 m., 2.5 l., 85 KW. Dyzelinas, 5 sėdimos vietos. Bagažinė 
pažeminta, įmontuotas tiltelis–rampa.  

Patogu įvežti vežimėlį ir jame sėdėti kelionės metu. 
Kreiptis tel. 8 615 131 66, Vilnius.

Laikraštyje „Tauragės kurjeris“ Rūta Šiaudvytytė papasakojo 
apie poilsiavietėje „Lakštingalų slėnyje“ jau trečią kartą sureng-
tą neįgaliųjų stovyklą.

Stovyklos dalyviai buvo 
nusiteikę mankštinti tiek kū-
nus, tiek protus. Vos išsiropš-
tę iš guolių palapinėse arba au-
tomobiliuose, neįgalieji buvo 
kviečiami rytinei mankštai. Vie-
ną dieną ją vedė stovyklos da-
lyvė Algė Norvaišaitė ir netru-
kus savo kompetenciją sporti-
nėje veikloje įrodė sprinto rung-
tyje: trečia įvažiavo į Lakštinga-
lų slėnio pašonėje esantį kalną. 
Visgi daugiausia adrenalino, pa-
sak jos, buvo nusileidžiant nuo 
kalvos. Neįgalieji ėmėsi ir figū-
rinio važiavimo – stengiasi ap-
lenkti kliūtis.

Už renginius atsakinga sto-
vyklautoja Eglė Laurinaitytė pa-
rengė protui lavinti skirtą pro-
gramą – stovyklos dalyvių ži-

nios ir sumanumas patikrinti 
kryžiažodžiais, surengtas anek-
dotų ir juokingų istorijų kon-
kursas. Vakare, sustiprinę kūną 
ir pamankštinę protą, dalyviai 
linksminosi diskotekoje, kurios 
tema kas vakarą buvo vis kito-
kia, o nuvargę žiūrėjo filmus.

A.Norvaišaitė sakė, kad ši 
stovykla yra tikra atgaiva kar-
tais namuose per ilgai užsisė-
dintiems neįgaliesiems. „Sto-
vykla suteikia progą ištrūkti 
iš namų, pabūti gamtoje ir sau 
bei kitiems įrodyti, kad negalia 
nėra kliūtis džiaugtis gyvenimu. 
Juk net stovyklos pavadinimas 
– „Mūsų dienos, mūsų naktys“ 
rodo, kad mes sugebame links-
mintis ir džiaugtis tuo, ką turi-
me“ – sakė ji.

Mankštino ir kūnus, ir protus

Vokietija–Prancūzija – tokį tarp-
tautinį  maršrutą rateliais sė-
kmingai nuriedėjęs V.Stoika ga-
lutinai susirgo kelionių liga ir 
jau 20 metų neatsispiria jų trau-
kai ir magijai.

Stipresnis už negalią
Pirmieji ekstremalių išban-

dymų metai paskatino daugiau 
dėmesio skirti fiziniam pasiren-
gimui, treniruotėms. Tiesa, Vasi-
lis juokauja, itin daug laiko tam 
negaištąs, nes reikia tausoti jėgas 
pačioms kelionėms. Tik apie mė-
nesį prieš pat kelionę rimtai pa-
dirbėja. 

Sulėtėjo ir tempas, kuriuo 
V.Stoika pradėjo savo kelionių 
maratoną. Į tolimus kraštus da-
bar jis išsirengia maždaug kas 
antrus-trečius metus. Reikia ne 
tik ryžto, fizinės ištvermės, bet ir 
pinigų. (Vasilis yra paskaičiavęs, 
kad vidutiniškai 1 nuvažiuotas 
kilometras jam atsieina 1 eurą.) 
Rėmėjų paieškos – nelengvas 
užsiėmimas. Vasilis stengia-
si užsidirbti ir pats. Vyriškis 
yra baigęs meno mokyklą, 
tapo, rengia parodas, par-
duoda paveikslus. Beveik 
visi gauti pinigai atidedami 
į kelionių fondą. Be to, vyriš-
kis dirba techninės pagalbos 
priemones tiekiančioje įmo-
nėje, kuri, beje, bendradar-
biauja su Lietuvoje veikian-
čia analogiška veikla užsii-
mančia UAB „Kasko group“.

Po dvejų metų vėl iš-
siruošęs į kelionę, naujam 
maršrutui V.Stoika pasirinko 
Europą. 8 tūkst. nuvažiuotų ki-
lometrų nusidriekė per Vengri-
ją, Lenkiją, Švediją, Daniją, Vo-
kietiją, Olandiją, Belgiją, Pran-
cūziją. Dar po trejų metų atka-
klus rumunas išsirengė į metus 
trukusią kelionę po pasaulį – ap-
lankė Ameriką, Australiją, Egip-
tą, Turkiją. 36 tūkst. kilometrų – 
toks buvo per šią kelionę įveik-
tas atstumas.

Paklaustas apie kelionėse pa-
tirtus sunkumus, Vasilis tik ran-
ka numoja – visur sutinkąs gerų 
žmonių, kurie padeda išspręs-
ti laikinus nepatogumus. Svar-
biausia, kad pats patikėjo ir kitus 
įtikino esąs stipresnis už negalią.

Gineso rekordas – 
ištvermės rezultatas 
2001-ųjų spalio 20-21 die-

nos – data, įrašyta į Gineso re-
kordų knygą. Kalifornijoje, Va-
lencijos stadiono treke rumunas 
V.Stoika pademonstravo naują 
ištvermės rekordą – 24 valandas 
be sustojimo važiuodamas neįga-
liojo vežimėliu įveikė 132 km ats-
tumą. Šiuo rezultatu jis sutriuški-
no iki tol kanadiečiui priklausiu-
sį rekordą – treke ištvėrusiam 19 
val. 16 min. Vasilis juokauja, kad 
jeigu atsirastų už jį ištverminges-
nis neįgalusis, jis neabejodamas 
stotų su juo į kovą, kad dar kar-
tą pademonstruotų savo galimy-
bes. Pasak vyriškio, važiuoti tre-
ke  kur kas sunkiau – jau po kelių 
ratų užvaldo monotonija.

Naujasis V.Stoikos rekor-
das patraukė dokumentinio fil-
mo apie nepaprastus žmones 

su ribotomis galimybėmis kū-
rėjų dėmesį – jis tapo vienu šio 
Los Andželo kinematografinin-
kų sukurto filmo „Palaužti spar-
nai“ herojų.

Neužfiksuotais Gineso rekor-
dais, ko gero, būtų galima pava-
dinti ir visas tolesnes Vasilio ke-
liones. 2003-iaisiais iš Los Andže-
lo jis vežimėliu pasiekė Čikagą – 
66 dienas keliavo garsiuoju ke-
liu „Route 66“, pervažiavo Kali-
forniją, Arizoną, Naująją Meksi-
ką, Teksasą, Kanzasą, Oklahomą, 
Misūrį ir Ilinojų – iš viso įveikė 
3 800 km. Vyriškis prisimena, jog 
šioje kelionėje po kelias valandas 
riedėdavo, nesutikdamas nei au-
tomobilio, nei žmogaus.

2006-aisiais atkaklusis keliau-
tojas išsirengė į piečiausią Euro-
pos tašką – Ispanijos pietus. Per 
10 dienų trukusią kelionę Vasilis 
ne tik pabuvojo Cabo Finisterre 
(pasaulio krašte), bet grįždamas 
dar užsuko į Vokietiją, taip kelio-
nėje įveikdamas 7 375 km.

2008-aisiais V.Stoika išsirengė 

į pačią tolimiausią – 12 tūkst. km 
kelionę į Kiniją, planavo pasiekti 
Beijingą. Deja, įveikęs 3 400 km 
turėjo ją nutraukti. Volgograde 
(Rusijoje) jis nuriedėjo nuo sta-
taus šlaito ir stipriai susižalojo.

Į šiauriausią tašką – su 
prie vežimėlio pritaisytu 

varytuvu
Kelionė į šiauriausią Euro-

pos vietą – pirmoji, į kurią Vasi-
lis leidosi su prie vežimėlio pri-
taisytu varytuvu. Vilniuje jis su-
žinojo, kad mūsų šalies neįgalieji 
taip pat mėgsta keliauti su vary-
tuvais. Šiemet jau 9 kartą jie buvo 
išsirengę į tokią kelionę – šįkart 
iš Pakruojo į Šeduvą, Arimaičius 
važiavo. Būta ir tolimesnių kelio-
nių, kai grupė ratukininkų su va-
rytuvais iki jūros nukakę buvo.

Šįkart Vasilis keliauja Panthe-
ra vežimėliu, anksčiau į keliones 
dažniausiai leisdavosi Kuschall 
rateliais. Vyriškis džiaugiasi di-
desnių problemų dėl technikos 
nepatiriantis. Šios kelionės metu 
Slovakijoje buvo nuleidę padan-
gą, bet įrankius turintis keliau-
tojas pats geba pašalinti tokius 
gedimus. Kiek ilgėliau užtruko 
Lenkijoje – buvo sustreikavusios 
varytuvo pavaros.

Vasilis labai kruopščiai kelio-
nių neplanuoja, jose gana nema-
žai spontaniškumo, improvizaci-
jos. Pirminiame kelionės į Norve-
giją plane Vilniaus visiškai nebu-
vo – iš Lenkijos jis turėjo keliauti 
Baltijos jūros link, šiuo maršrutu 
pasiekti Latviją, o jos pajūriu nu-
keliauti iki Rygos, paskui – į Ta-
liną. Tačiau taip susiklostė, kad 
Vasilio vežimėlis atriedėjo iki Vil-

niaus, čia apsistojo kelioms die-
noms. Galbūt tam įtakos turėjo ir 
„Kasko group“ atstovės Aušros 
Navickaitės skambutis – mergi-
na norėjo aptarti tolesnį bendra-
darbiavimą. O kai esi netoliese, 
kodėl gi neužsukus, betarpiškai 
nepabendravus?

Kelionių patirtį 
apibendrins knygoje
V.Stoika kantriai fiksuoja vi-

sus kelionėse patirtus įspūdžius, 
daug fotografuoja. Mobilusis te-
lefonas, kompiuteris, fotoapara-
tas – patys svarbiausi kelionės 
palydovai. Viską, ką keliauda-
mas patiria, grįžęs apmąsto, o 
paskui tai tampa baigiamos ra-
šyti knygos puslapiais. Pasak 
Vasilio, šios kelionės aprašymas 
taps baigiamuoju knygos akcen-
tu. Neabejotinai joje bus paminė-
ta ir Lietuva, čia patirti įspūdžiai.

Kelionėse Vasilis patiria pa-
čių įdomiausių nuotykių. Vie-
nus jų su šypsena palydi, kiti ge-
rokai padidina adrenalino kiekį. 

Štai keliaujant Amerikos dy-
kuma Vasilio vežimėlio link 
metėsi stambi gyvatė. Visa 
laimė, kad nuo jos nuodin-
go kirčio apsaugojo visada 
vyriškio mūvimos odinės 
pirštinės. Nė neįtardamas, 
kokią pavojingą akistatą ką 
tik išgyveno, jis dar nufoto-
grafavo besitraukiančią už-
puolikę ir tik parodęs nuo-
trauką vietiniams gyvento-
jams sužinojo, jog tai – nu-
odingoji barškuolė.

Vasilio kelyje pasitaikė ir 
kitokių užpuolikų – Austra-

lijoje du neblaivūs vaikinai reika-
lavo atiduoti pinigus. Nors ban-
dymas aiškinti, kad jis jų neturi 
ir neįtikino, vis dėlto Vasiliui pa-
vyko išvengti rimtesnių nemalo-
numų – nuo jų išgelbėjo vietiniai 
tvarkos saugotojai.

Vyriškis nusišypso prisimi-
nęs, kaip Vokietijoje ilgai įtiki-
nėjo jį apnakvindinusią vienuo-
lę, kad jo vežimėlio tikrai nely-
di joks atsargų prikrautas au-
tomobilis, o jis važiuoja vienui 
vienas. Per dieną įveikdamas po 
100–200 km. Vasilis juda pakan-
kamai greitai – apie 20 km./val. 
Sykį draugėn buvo įsiprašęs vie-
nas bičiulis, tačiau neištvėrė to-
kio tempo.

Autostrados – vieninteliai ke-
liai, kurių vežimėlyje sėdintis vy-
riškis nesirenka. Ne kartą teko ne 
tik miesto keliais, bet ir žvyrke-
liais, kaimo keliais riedėti. Žino-
ma, ir nakvynės ieškoti, daugy-
bėje nepritaikytų viešbučių apsi-
stoti. Retsykiais, toli nuo gyvena-
mųjų vietų nuklydęs bent trejetą 
valandų iš vežimėlio išsliuogęs ir 
į lengvą apklotą susisupęs Vasilis 
ir po medžiu nusnūsta.

Galbūt kai kam toks ekstre-
malus neįgalaus žmogaus pomė-
gis ir nelabai suvokiamas, tačiau 
V.Stoika džiaugiasi kiekvienoje 
kelionėje daug pamatąs ir suži-
nąs, susiranda naujų draugų. O 
dažniau lankomuose miestuo-
se susiburia net vienminčių pa-
laikymo komandos – iš jų Vasi-
lį visada palydi būrys rateliais 
judančių jo idėjoms pritarian-
čių bičiulių.

Aldona DELTUVAITĖ

Per pasaulį – neįgaliojo vežimėliu

Vilniuje V.Stoika susidraugavo su M.Lepiochinu.

Kviečiame į dailininKų ir fotografų 
Kūrybines stovyKlas!

Rugsėjo 25–30 d. Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre vyks 
dailininkų ir fotografų kūrybinės stovyklos. Jei domitės fotografija ar 
daile, maloniai kviečiame pildyti dalyvio anketą. Tai puiki proga pra-
plėsti savo žinias dominančioje srityje ir pabendrauti su tokių pačių 
interesų turinčiaisiais. Šiemet stovyklose dalyvaus 15 dailininkų ir 15 
fotografų. Daugiau informacijos bei dalyvių anketas rasite puslapyje 
www.draugija.lt. 

Anketas iki rugpjūčio 30 d. siųskite el. paštu saule@draugija.lt.
FotogrAFų dėmesiui! Kadangi šie metai Lietuvos neįgalių-

jų draugijai yra jubiliejiniai, būtų puiku, kad kūrybinių stovyklų daly-
vių darbuose atsispindėtų neįgaliųjų gyvenimas (jų kasdienė buitis, 
draugijos veikla: mugės, šventės, vakaronės, stovyklos). Norėtumėme, 
kad įamžintumėte savo mieste ar rajone įsikūrusių neįgaliųjų gyveni-
mą. Prašome atvykstančiųjų į stovyklą atsivežti šios temos nuotraukas 
elektroninėse laikmenose.
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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, rugpjūčio 26 d. 
9.00 Kobra 11 (9) (kart.) N-7. 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 
11.00 LRT vasaros studija. 12.00 Na-
melis prerijose (123) 13.10 Laba die-
na, Lietuva. 14.00 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.10 Užrašai apie Šerloką Holmsą 
(5, 6) N-7. 17.15 Kobra 11 (10) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Komisaras Reksas (8/2) 
N-7. 19.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Rojus Lietuvoj (23). 21.30 
Emigrantai. Pertraukoje – 22.00 „Per-
las“. 22.30 Dok. kino vakaras. Sciento-
logija. Neskelbti faktai. Australija, 2009 
m. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 Užrašai 
apie Šerloką Holmsą (5, 6) (kart.) N-7. 

Antradienis, rugpjūčio 27 d. 
9.00 Kobra 11 (10) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas ( N-7. 8/2) 
(kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (124). 13.00 
Žinios. 13.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 
Šerloko Holmso nuotykiai. Šantažo 
karalius. Detektyvinis f. Didžioji Bri-
tanija, 1992 m. N-7. 17.15 Kobra 11 
(11) N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Komisaras Reksas 
(8/3) N-7. 19.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 20.25 „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Rojus Lietuvoj (24). 21.30 
Emigrantai. Pertraukoje – 22.00 „Per-
las“. 22.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 23.45 Vakaro žinios. 0.00 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Šantažo karalius. 
Detektyvinis f. Didžioji Britanija, 1992 
m. (kart.) N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 28 d. 
9.00 Kobra 11 ( N-7. 11) (kart.). 

10.00 Komisaras Reksas (8/3) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (125). 13.00 Žinios. 
13.10 Laba diena, Lietuva. 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai. Paskutinis vam-
pyras. Detektyvinis f. Didžioji Britani-
ja, 1993 m. N-7. Rež. 17.15 Kobra 11 
(12) N-7. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Komisaras Reksas 
( N-7. 8/4) 19.45 Stilius. Namai. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Ro-
jus Lietuvoj (25). 21.30 Teisė žinoti. 
Pertraukoje – 22.00 „Perlas“. 22.30 
Pasaulio dokumentika. Į gamtą (10). 
23.00 KINFO. 23.30 Vakaro žinios. 
23.45 Šerloko Holmso nuotykiai. Pa-
skutinis vampyras. Detektyvinis f. Di-
džioji Britanija, 1993 m. (kart.). N-7. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d. 
9.00 Kobra 11 (12) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas (8/4) (kart.) 
N-7. 11.00 LRT vasaros studija. 12.00 
Namelis prerijose (126). 13.00 Žinios. 
13.10 Laba diena, Lietuva. 14.00 Ži-
nios. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.10 Šerloko Holm-
so nuotykiai. Kilmingasis viengungis. 
Detektyvinis f. Didžioji Britanija, 1993 
m. N-7. 17.15 Kobra 11 (13) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Komisaras Reksas (8/5) N-7. 
19.45 Stilius. Veidai. 20.25 „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Klausimėlis.lt 
21.25 Futbolas. UEFA Europos lygos 
atranka. VMFD „Žalgiris“ – „FC Salz-
burg“ (Austrija). Pertraukoje – 22.00 
„Perlas“. 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Šerloko Holmso nuotykiai. Kilminga-
sis viengungis. Detektyvinis f. Didžioji 
Britanija, 1993 m. (kart.) N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
9.00 Kobra 11 (13) (kart.) N-7. 

10.00 Komisaras Reksas ( N-7. 8/5) 
(kart.). 11.00 LRT vasaros studija. 
12.00 Namelis prerijose (127) 13.00 
Žinios. 13.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00 Žinios. 14.20 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.10 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (1, 2) 
N-7. 17.15 Kobra 11 (14) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Detektyvo meistrai. Frosto prisi-
lietimas (37) N-7. 20.25 „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Duokim garo! Per-
traukoje – 22.00 „Perlas“. 23.00 Pri-
siminimai apie Šerloką Holmsą (1, 2) 
N-7. (kart.). 1.00 Bardų festivalis „Aka-
cijų alėja 2013“. 4 d. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 Sti-

lius. Namai (kart.). 6.35 Stilius. Veidai 
(kart.). 7.15 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Aivenhas (39). 9.25 Keliau-
tojai – laiko valdovai (7). 9.50 Aviukas 
Šonas (2/23). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Septynios Kauno die-
nos. 12.00 Mūsų miesteliai. Dusetos. 
1 d. 13.00 Pasaulio dokumentika. Chi-
rurgijos istorija. Kruvina pradžia (5). Di-
džioji Britanija, 2008 m. N-7. 14.00 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Žudyti len-
gva (4/2) N-7. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Detektyvo meistrai. Fros-
to prisilietimas (38) N-7. 20.25 „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 „Auksi-
nio balso“ gražiausios praėjusio sezo-
no akimirkos. 23.00 Premjera. Holivu-
do mamytės paslaptis N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Nuotykiai elfų šalyje (3). 9.25 Ke-
liautojai – laiko valdovai (8). 9.50 Aviu-
kas Šonas (2/24). 10.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11.30 Pasaulio do-
kumentika. Šiaurietiškas būdas. 9 d. 
12.00 Vėliavų pakėlimo ceremonija. 
12.30 Šv. Mišios, skirtos Laisvės die-
nos 20-mečiui paminėti. 13.30 Ir ateis 
ta diena. Baltijos kelias. Dok. filmas. 
1989 m. 14.00 Detektyvo klasika. Mis 
Marpl. Kodėl nepaklausė Evans? (4/3) 
N-7. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.10 Rekso jaunystė. Mažasis 
komisaras. Kriminalinė komedija. Vo-
kietija, 1997 m. 18.15 Vaikų ir jaunimo 
populiariosios vokalinės muzikos festi-
valis „Laumės juosta 2013“. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Prem-
jera. Valkirija. Istorinis karinis trileris. 
JAV, 2008 m. N-7. (Subtitruota). 23.30 
„Auksinio balso“ gražiausios praėjusio 
sezono akimirkos. (kart.). 

Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.25 
Simpsonai (5) (kart.). N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (69). N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1717). 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas N-7. 11.00 Briliantinė ranka. 
Nuotykių komedija. Rusija, 1968 m. 
N-7. 13.10 Viešnios iš praeities (2). 
N-7. 13.40 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (8). 14.10 Madagaskaro pingvinai 
(10). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). 15.10 Simpsonai (6). N-7. 15.40 
Natalija (145). N-7. 16.40 Ašarų kara-
lienė (95). N-7. 17.40 Moterys meluo-
ja geriau (57, 58). 18.45 TV3 žinios. 
19.15 Su būda per džiungles. Lietu-
va, 2013. 19.50 3 už Lietuvą. Krepši-
nio projektas. 20.05 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 21.00 Ūkininkas ieško žmonos 
N-7. 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Vestuvių muzikantai (9) N-7. 23.00 
Pamergė pagal užsakymą. Romanti-
nė komedija. JAV, 2008 m. N-7. 1.10 
Aiškiaregys (14) N-7. 2.00 Gelbstint 
Greisę (7) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 7.25 
Simpsonai (6) (kart.). N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (70). N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1718). 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas. N-7. 11.10 Džonsonų atosto-
gos. Komedija. JAV, 2004 m. N-7. 
13.10 Viešnios iš praeities (3) N-7. 
13.40 Ragai ir kanopos sugrįžta (9). 
14.10 Madagaskaro pingvinai (11). 
14.40 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
15.10 Simpsonai (7). N-7. 15.40 Na-
talija (146). N-7. 16.40 Ašarų karalie-
nė (96) N-7. 17.40 Moterys meluoja 
geriau (59). 18.10 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 18.30 Draugiš-
kos vyrų krepšinio rungtynės. Italija – 
Lietuva. 19.25 Rungtynių pertrauko-
je – TV3 žinios. 20.25 Su būda per 
džiungles. Lietuva, 2013. 21.00 Ūki-
ninkas ieško žmonos N-7. 21.40 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Nenugalimieji. 
Narsos įstatymas. Veiksmo f. JAV, 
2012 m. N-14. 0.10 Aiškiaregys (15) 
N-7. 1.05 Gelbstint Greisę (8) N-14. 
1.55 Juodos gyvatės dejonė. Drama. 
JAV, 2006. N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 7.25 

Simpsonai (7) (kart.). N-7. 7.55 Mei-
lės triumfas (71). N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1719). 10.00 Nuodėmių de-
šimtukas. N-7. 10.30 Nuodėmių de-
šimtukas. N-7. 11.10 Ponia Dautfa-
jė (Mrs. Doubtfire). JAV, komedija, 
1993. 13.40 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (10). 14.10 Madagaskaro pingvinai 
(12). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). 15.10 Simpsonai (8). N-7. 15.40 
Natalija (147). N-7. 16.40 Ašarų kara-
lienė (97). N-7. 17.40 Moterys meluo-
ja geriau (60, 61). 18.45 TV3 žinios 
(44). 19.15 Su būda per džiungles. 
Lietuva, 2013. 19.50 Žiūrėk! Geras! 
N-7. 20.25 Ūkininkas ieško žmonos 
N-7. 21.00 Draugiškos vyrų krepšinio 
rungtynės. Graikija – Lietuva. 21.50 
Pertraukoje – „Vikingų loto“. 23.00 
Dešimt su puse balo: apokalipsė (1) 
N-14. 0.45 Aiškiaregys (16) N-7. 1.35 
Gelbstint Greisę (9) N-14. 2.25 911. 
Nuotykiai Majamyje. Komedija. JAV, 
2007 m. N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 7.25 
Simpsonai (8) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (72). N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1720). 10.00 Nuodėmių dešim-
tukas. N-7. 10.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 11.00 Pamergė 
pagal užsakymą. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 13.10 Viešnios 
iš praeities (4). N-7. 13.40 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (11). 14.10 Madagas-
karo pingvinai (13). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (13). 15.10 Simpso-
nai (9) N-7. 15.40 Natalija (148) N-7. 
16.40 Ašarų karalienė (98) N-7. 17.40 
Moterys meluoja geriau (62). 18.15 3 
už Lietuvą. Krepšinio projektas. 18.30 
Draugiškos vyrų krepšinio rungtynės. 
Bosnija ir Hercegovina – Lietuva. 
19.25 Rungtynių pertraukoje – TV3 
žinios. 20.25 Su būda per džiungles. 
Lietuva, 2013. 21.00 Ūkininkas ieško 
žmonos N-7. 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Aferistas (14) N-7. 23.00 Dešimt 
su puse balo: apokalipsė (2) N-14. 
0.45 Gelbstint Greisę (10) N-14. 1.35 
Gelbstint Greisę (11) N-14. 2.25 Ne-
vykėlis. Komedija. JAV, 1996 m. N-7. 

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (73). N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1721). 10.00 Nuodėmių dešimtu-
kas. N-7. 10.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 11.00 Virtuvė (37). 
Rusija, komedija, 2012. N-7. 11.30 
Virtuvė (38–40) N-7. 13.10 Viešnios 
iš praeities (5). N-7. 13.40 Ragai ir 
kanopos sugrįžta (12). 14.10 Mada-
gaskaro pingvinai (14). 14.40 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14). 15.10 Simp-
sonai (10). N-7. 15.40 Natalija (149) 
N-7. 16.40 Ašarų karalienė (99) N-7. 
17.40 Moterys meluoja geriau (63, 
64). 18.45 TV3 žinios. 19.15 Su būda 
per džiungles. Lietuva, 2013. 19.50 
Ledynmetis 2. Eros pabaiga. Aani-
macinė komedija. JAV, 2006 m. 21.30 
Transformeriai. Fantastinis veiksmo f. 
JAV, 2007 m. N-7. 0.25 Pats šokiau-
sias filmas. Komedija. JAV, 2009. 1.50 
Nepadori komedija. Komedija. JAV, 
2013 m. N-14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (12). 7.30 Ant 
bangos (47). 8.00 Redakajus (11) 
N-7. 8.30 Moderni šeima (4) N-7. 9.00 
Statybų TV. Laida. 9.30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 Di-
notopija. Nuotykių f. JAV, D. Britani-
ja, Vokietija, 2002 m. 11.45 Neatras-
tasis. Romantinė komedija. Vokietija, 
JAV, 2005 m. 13.50 Monstrai prieš 
ateivius. Animacinis nuotykių f. JAV, 
2009 m. 15.35 X Faktorius. 18.35 
Eurojackpot. 18.45 TV3 žinios. 19.00 
Hortonas. Animacinė komedija. JAV, 
2008 m. 20.40 Prarastasis. Nuotykių 
f. JAV, 2000 m. N-7. 23.35 Bedvasis. 
Komiška drama. Rusija, 2012. N-14. 
1.40 Sukrečiantis skrydis. Veiksmo f. 
JAV, 1997 m. N-14. 3.25 Virtuozišku-
mas. Veiksmo f. JAV, 1995 m. N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (13). 7.30 Ant 
bangos (48). 8.00 Redakajus (12) 
N-7. 8.30 Moderni šeima (5) N-7. 9.00 
Rausvi Barbės bateliai. JAV, 2013 m. 
10.40 Polė. nuotykių f. JAV, 1998m. 
12.25 Nykštukas Nosis. Rusija, 2003 
m. Animacinis f. 14.05 Vaikų darže-
lio policininkas. Komedija. JAV, 1990 

Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo.. Iki.. 7.05 Smalsutė Dora (14). 
7.35 Auklė (68) (kart.). 8.05 Tikras 
gyvenimas. Geri ketinimai (kart.). 
9.05 Havajai 5.0 (16, 17) N-7. 10.45 
Sveikas sugrįžęs, Roskai Dženkin-
sai! (kart.) N-7. 12.55 Dreikas ir Džo-
šas (37). 13.25 Kung Fu Panda (25). 
13.55 Mažieji Tomas ir Džeris III (55). 
14.25 Auklė (69). 15.00 Uždrausta 
meilė (12) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.45 24 valandos N-7. 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.25 Tikras gyve-
nimas. Todėl, kad myliu. 20.20 Ponas 
Bynas (5) N-7. 21.00 Kriminalinė Lie-
tuva N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 21.40 
VAKARO SEANSAS. Raktas. Mistikos 
trileris. JAV, 2005 m. N-14. 23.50 Ha-
vajai 5.0 (1) N-7. 0.45 Taikinys (4) N-7. 
1.40 Išrinktieji (70) N-14. 

Antradienis, rugpjūčio 27 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo.. Iki.. 7.05 Smalsutė Dora (15). 
7.35 Auklė (69) (kart.). 8.05 Havajai 
5.0 (1) (kart.) N-7. 9.05 Kaip valgy-
ti keptus sliekus? Nuotykių komedi-
ja. JAV, 2006 m. 10.45 Turi mylėti šu-
nis. Romantinė komedija. JAV, 2005 
m. (kart.) N-7. 12.55 Dreikas ir Džošas 
(38). 13.25 Kung Fu Panda (26). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (56). 14.25 
Auklė (70). 15.00 Uždrausta meilė (13) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos N-7. 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.25 Tikras gyvenimas. 
Niekada nesakyk niekada. 20.20 K11. 
Komisarai tiria (8) N-7. 21.00 Krimina-
linė Lietuva N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 
21.40 VAKARO SEANSAS. Gyvatės 
lėktuve. Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2006 m. N-14. 23.50 Hava-
jai 5.0 (2) N-7. 0.45 Taikinys (5) N-7. 
1.40 Išrinktieji (71) N-14.

Trečiadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo.. Iki.. 7.05 Smalsutė Dora (16). 
7.35 Auklė (70) (kart.). 8.05 Havajai 
5.0 (2) (kart.) N-7. 9.05 K11. Komi-
sarai tiria (8) (kart.). N-7. 9.45 Tikras 
gyvenimas. Todėl, kad myliu (kart.). 
10.45 Saldi nuodėmė (20, 21) N-7. 
11.40 Plikis ir ponia N-7. 12.55 Drei-
kas ir Džošas (39). 13.25 PREMJE-
RA Kung Fu Panda (1). 13.55 Mažie-
ji Tomas ir Džeris III (57). 14.25 Auklė 
(71). 15.00 Uždrausta meilė (14) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 
24 valandos N-7. 18.45 Žinios. Krimi-
nalai. 19.25 Tikras gyvenimas. Atleis-
tos nuoskaudos. 20.20 K11. Komisa-
rai tiria (9). N-7. 21.00 Kriminalinė Lie-
tuva N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 21.40 
VAKARO SEANSAS. Teisė žudyti. Kri-
minalinis trileris. JAV, 2008 m. N-14. 
23.40 Havajai 5.0 (3) N-7. 0.40 Taiki-
nys (6) N-7. 1.35 Išrinktieji (72) N-14. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo.. Iki.. 7.05 Smalsutė Dora (17). 
7.35 Auklė (71) (kart.). 8.05 Havajai 
5.0 (3) (kart.) N-7. 9.05 K11. Komisa-
rai tiria (9) (kart.). N-7. 9.45 Tikras gy-
venimas. Niekada nesakyk niekada 
(kart.). 10.45 Auksinis gramofonas – 
15. 2010 m. (kart.). 12.55 Dreikas ir 
Džošas (40). 13.25 PREMJERA Kung 
Fu Panda (2). 13.55 Mažieji Tomas ir 
Džeris III (58). 14.25 Auklė (72). 15.00 
Uždrausta meilė (15) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
N-7. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 
Tikras gyvenimas. Motinos paklydė-
lės sugrįžimas. 20.20 K11. Komisarai 
tiria (10). N-7. 21.00 Kriminalinė Lie-
tuva N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 21.40 
Judantis objektas (4) N-7. 22.40 Pa-
skutinė tvirtovė (3) N-7. 23.35 Havajai 
5.0 (4) N-7. 0.35 Ties riba (14) N-14. 
1.30 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.10 Dienos programa. 6.15 

Nuo.. Iki.. 7.05 Smalsutė Dora (18). 
7.35 Auklė (72) (kart.). 8.05 Havajai 
5.0 (4) (kart.) N-7. 9.05 K11. Komisa-

rai tiria (10) (kart.). N-7. 9.45 Tikras gy-
venimas. Atleistos nuoskaudos (kart.). 
10.45 mES Europa (kart.). 12.30 Ma-
žieji Tomas ir Džeris III (58) (kart.). 
12.55 Dreikas ir Džošas (41). 13.25 
PREMJERA Kung Fu Panda (3). 13.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (59). 14.25 
Auklė (73). 15.00 Uždrausta meilė (16) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos N-7. 18.45 Žinios. 
Kriminalai. 19.30 Makheilio jūreiviai. 
Komedija. JAV, 1997 m. N-7. 21.45 
PENKTADIENIO BOMBA. Trintukas. 
Veiksmo f. JAV, 1996 m. N-7. 0.05 Mo-
liūgagalviai 4. Keršto kraujas. Siaubo f. 
Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. N-14. 
1.55 Judantis objektas (4) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Atgal 

į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas (81, 
82). 7.45 Policijos akademija (6). 8.10 
Ogis ir tarakonai (13-15). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(3). 9.00 Tomo ir Džerio nuotykiai (3). 
9.30 Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Ani-
macinis f. Rusija, 1978 m. 9.50 Kaip 
liūtukas ir vėžlys dainą dainavo. Ani-
macinis f. Rusija. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snie-
guolės nuotykiai. Animacinis f. JAV, 
Vokietija, 2008 m. 11.35 Bukas ir bu-
kesnis. Kai Haris sutiko Loidą. Kome-
dija. JAV, 2003 m. N-7. 13.25 Marsas 
atakuoja. Fantastinis nuotykių f. N-7. 
JAV, 1996 m. 15.35 Auksinis gramo-
fonas – 16. 2011 m. 17.45 Havajai 5.0 
(18) N-7. 18.45 Žinios. 19.00 Auksinis 
duetas. 2013 m. 21.00 SUPERKINAS. 
Hankokas. Veiksmo f. JAV, 2008 m. 
N-7. 22.50 Vasara Kosta Rikoje. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. N-14. 
0.45 Farai N-14. 

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 At-

gal į vaikystės miestą. 7.20 Garfildas 
(83, 84). 7.45 Policijos akademija (7). 
8.10 Ogis ir tarakonai (16-18). 8.35 
Benas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (4). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 
Apie ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. Pelenės istorija. Romantinė ko-
medija. JAV, Kanada, 2004 m. 12.00 
Kleopatra (1, 2). 15.50 Tai nutiko per 
Jonines. 17.45 Havajai 5.0 (19) N-7. 
18.45 Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 
PREMJERA Zambija. Ačiū, Lietuva! 
22.00 Laumės vaikas. Drama. JAV, 
2008 m. N-14. 0.50 PREMJERA Rei-
čel išteka. Romantinė drama. JAV, 
2008 m. N-14. 

Pirmadienis, rugpjūčio 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Atsargiai – mo-
terys! (9) (kart.) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas (kart.). N-7. 9.00 Dviese prieš 
gamtą (6) N-7. 10.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi 
širdis (97) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis (5) N-7. 
16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Gyve-
nimo spalvos. 21.25 Banditės. Veiks-
mo komedija. JAV, Meksika, Prancū-
zija, 2006 m. N-14. 23.10 Spartakas. 
Kraujas ir smėlis (8) N-14. 0.10 Gyvi 
numirėliai (7) N-14. 1.05 Laukinis (5) 
(kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Antradienis, rugpjūčio 27 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klu-
bas. N-7. 9.00 Dviese prieš gam-
tą (7) N-7. 10.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 11.00 Pasiklydusi šir-
dis (98) N-7. . 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Liejyklos ga-
tvė (kart.) N-7. 15.00 Laukinis (6) N-7. 
16.00 Mistinės istorijos N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Liejyklos gatvė N-7. 19.25 
Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 20.25 Juo-
ko kovos N-7. 21.25 Dvigubas užkeiki-
mas. Kriminalinė komedija. JAV, 2001 
m. N-14. 23.25 Spartakas. Kraujas ir 
smėlis (9) N-14. 0.25 Gyvi numirėliai 
(8) N-14. 1.20 Laukinis (6) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, rugpjūčio 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klubas. 
N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą (8) N-7. 
10.00 Belaisvis (4) (kart.) N-7. 11.00 
Pasiklydusi širdis (99) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Lie-
jyklos gatvė (kart.) N-7. 15.00 Lau-
kinis (7) N-7. 16.00 Mistinės istorijos 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos gatvė 
N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 Žinios. 
20.25 Užkalnio 5 N-7. 21.25 Nežino-
mas. JAV, 2006 m. Kriminalinė dra-
ma. N-14. 23.05 Spartakas. Kraujas 
ir smėlis (10) N-14. 0.05 Gyvi numirė-
liai (9) N-14. 1.00 Laukinis (7) (kart.) 
N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 29 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacio-

nalinė loterija. 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klu-
bas. N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą 
(9) N-7. 10.00 Naujakuriai (14) (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (100) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Laukinis (8) N-7. 16.00 Mistinės 
istorijos N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 Ži-
nios. 20.25 Ingos Valinskienės naujo 
albumo pristatymas koncerte „Mūsų 
meilė – mūsų turtas“. 22.35 Sinekdo-
ki, Niujorkas. Drama. JAV, 2008 m. 
N-14. 1.00 Gyvi numirėliai (10) N-14. 
1.55 Laukinis (8) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, rugpjūčio 30 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Komikų klubas. 
N-7. 9.00 Dviese prieš gamtą (10) 
N-7. 10.00 Daktaras Tyrsa (14) (kart.) 
N-7. 11.00 Pasiklydusi širdis (101) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Liejyklos gatvė (kart.) N-7. 
15.00 Laukinis (9) N-7. 16.00 Mistinės 
istorijos N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Liejyklos 
gatvė N-7. 19.25 Oplia! N-7. 20.00 Ži-
nios. 20.25 Jūrų velniai (7) N-7. 21.25 
RUSŲ KINAS Ten, kur gyvena meilė. 
Melodrama. Ukraina, 2006 m. N-7. 
23.20 Amerikietiškos imtynės (31) 
N-14. 0.20 Pasileidėlis. Drama. Di-
džioji Britanija, 2004 m. N-14. 2.25 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Pasitarki-

me. 8.00 Gyvenimo spalvos (kart.). 
9.00 Atsargiai – moterys! (10) N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus po-
kalbis. 11.00 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Latvijoje. 12.00 Juoko kovos 
(kart.) N-7. 13.00 Cukrus (kart.) N-7. 
13.30 Milijonieriai N-7. 14.00 Lietuvos 
muzikos legendos. N-7. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Pragaro 
virtuvė (15) N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis N-7. 19.00 Belaisvis (5) N-7. 
20.00 Auksarankiai N-7. 20.30 Taip. 
Ne. 21.30 MANO HEROJUS Mirties 
prabudimas. Veiksmo trileris. JAV, Pi-
etų Afrika, Prancūzija, Vokietija, 2004 
m. N-14. 23.10 AŠTRUS KINAS Įsi-
leisk mane. Siaubo drama. Didžioji 
Britanija, JAV, 2010 m. 1.15 Jūrų vel-
niai (7) (kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (27). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Užkalnio 5 (kart.) N-7. 
8.00 Cukrus N-7. 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Liutauro 
virtuvė. 10.00 Galileo (15, 16). 11.00 
Mitų griovėjai (22) N-7. 12.00 PLĖŠ-
RŪNAI. Pavojingi susitikimai. Žudy-
mo instinktas (1) N-7. 13.00 Nacio-
nalinė loterija. 13.30 Milijonieriai N-7. 
14.00 Sveikinimai N-7. 17.00 Dakta-
ras Tyrsa (15) N-7. 18.00 Mistinės 
istorijos N-7. 19.00 Naujakuriai (15) 
N-7. 20.00 MEILĖS ISTORIJOS Ro-
samunde Pilcher. Pavogta vasara. 
Romantinė drama. Austrija, Vokieti-
ja, 2011 m. N-7. 21.45 Dvigubas už-
keikimas JAV, 2001 m. Kriminalinė ko-
medija. (kart.) N-14. 23.45 Jūrų velniai 
(7) (kart.) N-7. 0.40 Belaisvis (5) (kart.) 
N-7. 1.35 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

m. N-7. 16.25 Virtuvė (37–40) (kart.) 
N-7. 18.45 TV3 žinios. 19.00 Drau-
giškos vyrų krepšinio rungtynės. Lie-
tuva – Gruzija. 21.00 Trys muškieti-
ninkai. Nuotykių f. JAV, Austrija, Di-
džioji Britanija, 1993 m. N-7. 23.05 
Mūsų šeimos vestuvės. Romantinė 
komedija. JAV, 2010 m. N-14. 1.15 
Bedvasis. Komiška drama. Rusija, 
2012 m. N-14. 
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„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Neįgaliųjų sportas Įvairenybės
Teismas pakeitė 
kūdikio vardą

Mažylis į teismo salę buvo įneš-
tas kaip Mesijas, o iš jos išneštas – 
kaip Martinas (Martin): teismas JAV 
Tenesio valstijoje savavališkai per-
vadino 7 mėnesių kūdikį, tokį savo 
sprendimą pagrįsdamas religiniais 
sumetimais. „Žodis „Mesijas“ yra ti-
tulas, kuris dera tik vienam asme-
niui, ir šis asmuo yra Jėzus Kristus“, – 
pareiškė teisėja Lu An Belju. Anot 
jos, vardas Mesijas gali įžeisti tikin-
čiuosius katalikiškoje valstijoje. Tie-
są sakant L.A.Belju tik turėjo išspręs-
ti ginčą tarp tėvų, kurie negalėjo su-
sitarti, kokią pavardę duoti jųdvie-
jų vaikui. Teisėja priėmė saliamoniš-
ką sprendimą – berniukas turi turė-
ti dvi pavardes, tačiau jo vardas esą 
turi būti pakeistas. Teisėja nuspren-
dė, kad berniukas nuo šiol vadinsis 
Martinu. Apstulbusi mažylio moti-
na paskelbė apskųsiantį tokį spren-
dimą. Ji ir jos vyras, pavadindami 
sūnų Mesiju, esą neturėjo jokių re-
liginių motyvų, jiems tiesiog patiko 
vardo skambesys. 

Mieganti vairuotoja 
Naujosios Zelandijos policija 

rado moterį, kuri miegodama au-
tomobiliu nuvažiavo 300 km. Mo-
terį, kurios vardas neskelbiamas, 
policija aptiko miegančią prie savo 
automobilio vairo pakrantės mies-
te, šalia namo, kuriame ji gyveno 
anksčiau. Pati vairuotoja neprisi-
minė važiavusi rugpjūčio 14-osios 
naktį automobiliu. Moterį rasti pa-
dėjo jos telefono buvimo vietą ro-
dantis signalas. Policija taip pat nu-
statė, kad mieganti moteris drau-
gams vairuodama siuntė trumpą-
sias SMS žinutes. „Paprašėme teis-
mo skubiai atimti iš moters vairuo-
tojo pažymėjimą ir priversti ją pasi-
tikrinti sveikatą. Gydytojai nustatys, 
ar ji apskritai gali vairuoti“, – kalbėjo 
pareigūnai. Vienas šios moters pa-
žįstamas papasakojo pareigūnams, 
kad jai sunku užmigti, todėl ji var-
toja migdomuosius. Būtent išgėru-
si vaistų ji ir sėdo prie vairo. Beveik 
prieš metus ji jau buvo rasta užmi-
gusi vairuotojo vietoje.Kryžiažodis „Anekdotas“Vertikaliai: 1. Populiari Kalma-

no operetė. 2. Žymus Lietuvos sporti-
ninkas, olimpinis čempionas. 3. Sky-
lėtas, išakijęs, korėtas. 4. Žvaigždynas 
„Grįžulo ...“ 7. Muzikos ir scenos veika-
las, atliekamas šokio ir pantomimos 
priemonėmis. 8. Indas vandeniui sem-
ti ir nešti. 10. Į koldūnus įdarytas mė-
sos faršo gabalėlis. 11. Lietuvoje po-
puliarus sporto žaidimas. 14. Moky-
klos rašomasis darbas. 16. Iškilmin-
ga kariuomenės apžiūra. 17. Balaga-
no juokdarys. 22. Miestelis Kelmės ra-
jone. 23. Kaušas viralui semti. 24. Af-
rikos valstybė. 28. Naminis gyvulys. 
29. ... laikrodžių taisymas. 30. Teroro 
... 32. Lietuvos upė.

Horizontaliai: 5. Ledo ... 6. Žy-
mus Lietuvos skulptorius, skulptūros 
„Pirmosios kregždės“ autorius. 9. Mo-
ters vardas. 11. Metalas. 12. Trum-
pas, žaismingas, juokingas pasako-
jimas. 15. Vakar universitete buvo ... 
durų diena. 18. Styginis muzikos ins-
trumentas. 19. Plėšrus paukštis trum-
pu lenktu snapu ir aštriais nagais. 
20. Arklio uodegos plaukai. 21. Eže-
ras Rokiškio ir Zarasų rajonuose, žir-
gų lenktynių vieta. 25. Brangakme-
nių svorio matas. 26. Įrankis javams 
ar žolei pjauti. 27. Centrinės Ameri-
kos valstybė. 31. Žymi Lietuvos ledo 
šokių šokėja. 33. „Karas ir ...“ 34. No-
belio premiją pelnęs Hemingvėjaus 
kūrinys „... ir jūra“. 35. Vartoti maistą, 
maitintis. 36. Garsi Lietuvos sportinin-
kė daugiakovininkė, olimpinių žaidy-
nių prizininkė. 

   Sudarė    Henrikas PUSKUNIGIS 

Kryžiažodžio „Grifas“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 32)

Vertikaliai: 2. Molis 3. Raigardas 4. Kopos 5. Klevas 6. Frakas 8. Mikroskopas 
9. Antikristas 12. Nakvynė 13. Piratas 14. Zarasai 15. Vaistas 21. Kartagena 25. Pasa-
ga 26. Balana 29. Liepa 30. Morta. 

Horizontaliai: 1. Amerika 7. Velingtonas 10. Grifas 11. Balsas 16. Afera 17. Mi-
ražas 18. Mirta 19. Varstotas 20. Pastorius 22. Nykos 23. Pamatas 24. Astma 27. Kra-
pas 28. Pasaka 31. Vašingtonas 32. Maratas.

Kauniečiai šventę surengė Suvalkijoje
Marijampolės savivaldybės Patašinės kaime esančioje Al-
gio Šlekio sodyboje surengta tradicinė sporto šventė. Joje 
dalyvavo Kauno krašto invalidų sporto klubo „Santaka“, 
Marijampolės „Siekio“ ir „Šešupės“, Ukmergės „Vilkmer-
gės“, Kauno miesto neįgaliųjų draugijos, Visagino „Visag-
galio“ neįgaliųjų sporto klubų atstovai – iš viso per pus-
šimtis dalyvių.

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas

Šeima ieško naujos auklės. 
Žmona klausia kandidatės:
 – Kodėl jus atleido iš pasta-
rojo darbo?
– Nes vakare nemaudžiau 
vaikų. 
Pasigirsta vaiko balsas:
– Imkime ją!

* * *
Senelė su mažąja Ana eina pa-
sivaikščioti. Mažylė: 
– Senele, ar paėmei plytelę šo-
kolado? Gali būti, kad aš pra-
dėsiu verkti.

* * *
 Storulė Monika stovi priešais 
veidrodį: 
– Veidrodėli, veidrodėli, pasa-
kyk, kas pasaulyje gražiausia?
Veidrodis: 
– Pasitrauk į šalį, nieko ne-
matau.

* * *
Pievelėje ganosi dvi avys.
– Beee! – subliauna viena.
– Ot, bjaurybė, – pagalvojo 
kita, – aš irgi norėjau tą patį 
pasakyti.

Kauno krašto invalidų spor-
to klubo „Santaka“ pirminin-
kės Irenos Sadauskienės teigi-
mu, mintis surengti sporto šven-
tę Suvalkijoje kilo pasitarus su 
Marijampolės neįgaliųjų sporto 
klubo „Siekis“ vadovu Narvy-
du Buzu. Lig šiol daugelį metų 
tokios šventės vykdavo vienoje 
netoli Kauno, Dotnuvoje, esan-
čioje sodyboje. Tačiau sodybos 
šeimininkui prieš kurį laiką mi-
rus, tradicinio renginio vieta 
buvo prarasta, taigi teko ieško-
ti naujos. Pasak I.Sadauskienės, 
naujoji renginio vieta, lyginant 
su ankstesniąja, kuklesnė, ta-
čiau neįgaliesiems tai ne nau-
jiena. „Svarbiausia, kad turime 
galimybę ne vien pasivaržyti, 
bet ir aptarti gyvenimo naujie-
nas, pasimatyti, pakeisti aplin-

ką, pabendrauti“, – pasidžiau-
gė kalbinti jauni šventės daly-
viai Jevgenijus Pyževskis ir Ju-
rijs Savickis.

Pirmąją renginio dieną gam-
ta sportininkų nelepino. Po vos 
prieš kelias dienas Lietuvą ke-
pinusio karščio, staiga pūstelėjo 
šaltokas rudeniu dvelkiantis vė-
jas, o iš dangaus protarpiais pra-
pliupdavo viską permerkiantis 
lietutis. Laimei, antroji sporto 
šventės diena buvo šiek tiek šil-
tesnė ir saulė švietė ilgiau.

Dvi dienas varžybų dalyviai 
demonstravo savo meistrišku-
mą žūklės, smiginio, šaudymo 
iš pneumatinio ginklo, lauko 
bočios, baudų mėtymo į krep-
šį rungtyse. Tad pasibaigus var-
žyboms paaiškėjo, jog lauko bo-
čios rungtyje stipriausi yra „Vil-

rosų ir kuojų pasidalijo prizines 
vietas. Žvejus vertingais prizais 
paskatino vienas iš didžiausių 
šalyje žūklės reikmenimis pre-
kiaujančių parduotuvių tinklų 
„Vienam gale kablys“. Baudas 
į krepšį mėtyti geriausiai sekė-
si „Vilkmergės“ sporto klubo 
nariui Antanui Matakauskui, 
o šaudymo iš orinio pistoleto 
rungtyje taikliausiu įrodė esąs 
taip pat „Vilkmergės“ atstovas 
Anatolijus Kuprijaškinas.

Vytautas KARSOKAS
Autoriaus nuotr.

kmergės“ neįgaliųjų sporto klu-
bo vyrai Konstantinas Truso-
vas, Feliksas Lermanas, Alvy-
das Puišys, smiginio rungtyje 
strėlytes taikliausiai mėtė „Še-
šupės“ sporto klubo atstovas 
Karolis Bliuvas. „Auksines“ žu-
veles iš kūdros geriausiai trau-
kė taip pat „Vilkmergės“ atsto-
vai, nuo jų nedaug atsiliko „Še-
šupės“ pirmos bei „Šešupės“ 
antros komandų žvejai. Jie visi 
per 3 varžybų valandas sužve-
joję apie pusšešto kilogramo ka-

Kauno krašto invalidų sporto klubo „Santaka“ surengtos sporto šventės dalyviai.Baudas meta Jurijus Savickis.

Žūklės varžybų akimirka.

Atrado naujas 
mėsėdis žinduolis

JAV mokslininkai atrado nau-
ją mėsėdį žinduolį, gyvenantį Ko-
lumbijos ir Ekvadoro miškuose. 
Gyvūnas (pavadintas olinguito) yra 
pirmoji nauja mėsėdžių rūšis, per 
35  m. atrasta Vakarų pusrutulyje. 
Pasak mokslininkų, tai neįtikėtinai 
retas reiškinys XXI amžiuje. Atra-
dimu gali didžiuotis mokslininkų 
grupė iš Smitsono instituto. Paieš-
kos prasidėjo, kai zoologas Kristofe-
ris Helgenas aptiko kaulų ir gyvūnų 
odos likučių muziejaus saugykloje 
Čikagoje. „Oda buvo ryškiai raudo-
nos spalvos. Pažiūrėjęs į kaukoles 
neatpažinau. Tai nebuvo panašu nė 
į vieną anksčiau matytą gyvūną, to-
dėl iškart supratau, kad tai gali būti 
nauja rūšis", – sakė dr. K.Helgenas. 
35 cm ilgio žinduolis yra naujausia 
žinduolių šeimos, kuriai priklauso ir 
meškėnai, rūšis. 
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Novelė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

Prie kūrybos 
šaltinio

Aguonėlė

Pievų spalvos. Violetinė.                                                            Rasos Skeiverienės nuotr.

Aukštos sniego pusnys gaubė 
kaimą iš trijų pusių, ketvir-

toje stūksojo miškas. Pamiškės 
tarpulaukėje prisiglaudęs var-
ganas namelis slėpė didelę dra-
mą. Jame buvo įkalinta Aguonė-
lė. Gyvenimas nelepino mergy-
tės. Tėvas dienas leido kalėjime, 
retai tepasirodydamas namuo-
se. Jo gyvenimą narkotikai val-
dė taip stipriai, kad net gimu-
sią dukrą pavadino jam brangiu 
Aguonėlės vardu. Motina pyko, 
bet priprato. Taip ją šaukė tėvas, 
motina, taip vadino kaime. Tik 
nesenai Anapilin išėjusi močiu-
tė Aguonulę vadino Mažute bei 
Širdele. Močiutei iškeliavus pas 
Dievulį iš namų dingo geres-
ni daiktai, vištos, karvė. Mama, 
keikusi vyrą ir jo pomėgius, pati 
įniko į aguonas. Jų gyvenimo lai-
krodžio rodyklės sustojo, o pas-
kui ėmė suktis atgal.

Tą rytą atsibudusi Aguonė-
lė atsisėdo lovoje ir atsargiai ap-
sižvalgė. Kambaryje buvo labai 
šalta, už lango šypsojosi žiema 
ir barstė ledo kruopas. Palei vi-
ryklę stovinčioje lovoje girdėjo-
si neaiškios dejonės. Ten miego-
jo mama su dėde Mykolu. Mer-
gytė supstėsi languota močiutės 
skara, bet drebulys nesiliovė krė-
tęs. Aguonėlė labai norėjo valgy-
ti. Prisiminė, kad vakar iš duo-
nos dėžutės, paseilėjusi pirštu-
ką, išrinko ir suvalgė visus tru-
pinius. Tušti buteliai išlaižyti ir 
išskalauti. Grindų kertelės tuš-
čios, maisto likučiai suvalgyti. 
Jos akys nukrypo į langą. Į jį bel-
dė obels šaka. Aguonėlė prisimi-
nė mačiusi ant šakos keletą suša-
lusių obuoliukų. Jos burna prisi-
pildė seilių, pagalvojus apie tokį 
skanėstą. Reikia keltis ir bandyti 
pasiekti obuoliukus.

Sugirgždėjo lova. Aguonė-
lė užsidengė galvytę ir sukluso. 
Atsikėlė Mykolas. Jis perėjo per 
kambarį, pasiekė stalą, ant ku-
rio gulėjo švirkštas ir... Aguonė-
lė drebėdama slėpėsi lovutėje, 
stipriai užmerkė akutes. Ji tarsi 

jautė, kaip didelė kruvina adata 
sminga jai į rankutę.

– Mykolai, ar man palikai? – 
pasigirdo motinos balsas.

– Tebuvo lašas, – ramiai atsa-
kė Mykolas, bet tokiu tonu, kad 
motina nepriekaištavo. Vyriškis 
staigiai ištraukė adatą, sulenkė 
ranką ir vėl griuvo lovon. Aguo-
nėlė nustėrusi klausėsi, kaip My-
kolas kažko reikalauja iš moti-
nos, o ši prieštarauja. Vėliau ji 
sutiko, bet supykęs Mykolas pra-
dėjo rengtis.

– Tu ką, išprotėjai, palieki 
mane, – vėl išgirdo Aguonėlė 
mamos žodžius. – Mykolai, bet 
tu žadėjai, tu man žadėjai, – mo-
tina spraudėsi į drabužius, kišo 
kojas į batus ir bėgo paskui su-
pykusį vyriškį. Spragtelėjo už-
raktas.

Aguonėlė sustingo iš bai-
mės. Ji žinojo, kad mamos kelio-
nės trunka kelias dienas, tačiau 
ji palikdavo mergaitei duonos, 
cukraus, kukurūzų lazdelių, o 
dabar namuose nėra nė trupinė-
lio duonos. Aguonėlė puolė prie 
durų, ėmė jas daužyti kumšte-
liais ir verkdama šaukti:

– Mama, mamyte, pamir-
šai mane!

Palaukusi pasiklausė. Tylu, 
tik lauke ūžavo šiaurys. Daugiau 
daužyti ir šaukti neturėjo jėgų.

– Narkomanė, kekšė, valka-
ta, – iš mažų lūpyčių pabiro bjau-
rūs žodžiai, kokiais kaimo mote-
rys vadino motiną. Alkis traukė 
vidurius, ragino veikti. Mergy-
tė priėjo prie viryklės, kur buvo 
degtukų dėžutė. Atidariusi ją 
rado tris rudagalvius degtukus. 
Prie viryklės mėtėsi sausi paga-
liai ir saujelė skalelių. Aguonėlė 
apsidžiaugė, kad vakar mama su 
Mykolu tingėjo kurti ugnį.

Nuo stalo į mergytę žvelgė 
didžiulis kruvinas švirkštas. Ji 
užmetė ant jo skudurą, kad ne-
matytų tų baisybių.

– Tau reikia išsivirti arbatos, – 
su savimi pradėjo kalbėtis Aguo-
nėlė, – bet pirmiau šilčiau apsi-
vilk, nes sušalsi ir numirsi kaip 
močiutė.

Aguonėlė atidarė spintą, bet 
vietoj kailinukų ir žieminių ba-
tukų rado keletą marliukų, ku-
riuos mama paruošė, paslėpė ir 
pamiršo.

– Viską prakaifavo, – pasibai-
sėjo Aguonėlė. Ji svarstė: galėtų 

išdaužyti langą ir nubėgti į kai-
mą, bet lauke šalta, o grįžusi mo-
tina negyvai primuštų.

– Dievuli, Dievuli, kodėl pasi-
ėmei močiutę? Ji buvo gera, nie-
kam nemelavo...

Kūkčiodama Aguonėlė priėjo 
prie viryklės, pasiėmė degtukus. 
Niekada anksčiau nebuvo jų lie-
tusi. Įbrėžė pirmą visa jėga, taip 
stipriai, kad jo galvutė nutrūko 
ir nulėkė šalin.

– O Dievuliau, dar malkelių 
nesudėjau.

Aguonėlė kišo malkeles į 
krosnį, priekyje kaišė skale-
lės. Įbrėžė antrą degtuką. Jis su-
šnypštė ir užgeso. Paskutinis. 
Aguonėlė drebėjo iš šalčio, nuo 
alkio svaigo galvelė. Brėžė pa-
skutinį. Jis puikiai užsidegė, bet 
Aguonėlė išgirdo beldžiant į 
langą. Mama grįžo! Išsigandusi 
metė degtuką tolyn ir jis nukri-
to į jos lovutę, kur iš prakiuru-
sio šieno maišo buvo pribyrėję 
šiengalių. Plykstelėjo ugnis, pa-
dvelkė karčiais dūmais. Išsigan-
dusi mergytė žiūrėjo, kaip jos lo-
vutėje įsisiautėja ugnis, o į langą 
vis beldė ir beldė... obels šaka – 
lauke sustiprėjo vėjas. Ji pribėgo 
prie kibiro su vandeniu, čiupo jį, 
bet silpnos rankutės neišlaikė ir 
vanduo subėgo į plyšį grindyse.

– Slėpkis, slėpkis Aguonėle! – 
kažkas jai sušuko. – Lįsk po lova!

Ji pribėgo prie tėvų lovos, 
palindo po ja ir spaudėsi prie 
viryklės šono. Ten buvo tamsu, 
smaugė dūmai, nes ugnis išmė-
tytais skarmalais bėgo vis nau-
jon vieton. Aguonėlė ėmė kosėti, 
ašarojo akytės. Staiga pasigirdo 
sprogimas ir vaikiškas kančios 
kupinas riksmas. Sprogo Myko-
lo užmirštas benzino bakas.

Alkana, artimiausių žmonių 
išduota, mergytė sudegė...

Po žiemos atėjo pavasaris. Po 
pavasario – vasara. Aguonėlės 
mama gavo pašalpą už sudegu-
sį namą ir vėl dingo. Toje vieto-
je, kur sudegė mažytė mergaitė, 
išdygo, sulapojo ir puikiu žiedu 
pražydo karalienė aguona. Žydi 
ji puikiai, vėliau, įpjovus žalią 
vaisių, išteka baltos sultys, ne-
šančios kančias ir mirtį. O rude-
nį sudžiūsta stiebas, lapai, vai-
sius atrodo lyg giltinė, žvelgian-
ti tuščiomis akiduobėmis.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ Aušrose pražydęs mūsų kaimo tvenkinys. Igno Raudonio nuotr.

***
Norėčiau būti meilė –
Didelė, ugninga.
Tarsi saulėgrąža –
Vis kviesti viltimi.
Norėčiau su tavim sutikti rytą
Tarp šviečiančių baltų lelijų 
Šilto ežero vilny.
Norėčiau skrosti petimi 
Audringą jūros bangą
Ir apkabint žuvėdros klyksmą
Liepos naktį alsią.
Norėčiau lubino akim 
Nusišypsot pasauliui
Ir būti meilė – 
Didelė, ugninga,
Be apgaulės...

***
Pilkos oro uosto grindinys
Mindo jį 
Tautybės
Pilietybės 
Rasės
Mindo spalvos
Lūkesčiai
Likimai
Papročiai 
Mindo jį 
Tikėjimai
Religijos
Svečiai
Mindo sielos 
Šviesios ir bedvasės
Mindo kojos
Didelės ir mažos
Pilkas oro uosto grindinys
... Tavo ilgesio čia niekas neišvys  

***
i
Ir KADA Tu išeisi 
Iš mano dienų ir nakties?
Juk žinai – 
Mano akys džiugia viltimi 
Tavęs NIEKADA nebekvies...
Aš stovėsiu lyg Eglė,
Apsigaubus kraujo putos skara.
Plyš iš skausmo širdis,
O lūpos kartos NIEKADA.
Skęs laivai
Ir vilios ežerai,
Užpustyti lelijų baltų.
Ir KADA Tu išeisi 
Iš mano nakties ir dienų?
                            
ii
Nepasveikinau šiandien Tavęs,
Nors šventei jubiliejų
Garbų...
Nepaskambinau,
Neparašiau...
Na, tiesiog nekilo rankos...
Kaupės ašaros,
Pyktis,
Kančia
Dėl prabėgusio laiko.
Laiko...
Ar mūsų?..
Vadinu NEBŪTUOJU laiku...
NEBŪTUOJU...
Ne mūsų.....

***
Aš žinau 
Dažnai ilgėsiuos 
                       Tavo rankų
                                          Tavo žvilgsnio
                                                                  Tavo lūpų
                                                    Vakaro prie židinio
                                          Tik dviese
                                                                   Aš ir Tu
Aš žinau
             Kad negalėsiu
                                Jau  pamiršti
                                                   To
                                             Kad
                            Būti dviese
                 Taip jauku

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai
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