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„Vilties paukštė“ pirmą 
kartą užsuko į Raseinius 

Prie kūrybos šaltinio

Leidinio išskirtinumas – 
pozityvus požiūris 
25-erius metus kiekvieną ket- 

virtadienį apie 3 tūkstančius pre-
numeratorių atokiausiuose šalies 
kampeliuose pasiekiančio „Bičiu-
lystės“ savaitraščio steigėjams, lei-
dėjams, autoriams šią popietę ne-
trūko nei dėmesio, nei gražių svei-
kinimo žodžių, nei nuoširdžių lin-
kėjimų. Popietę vedusi Ukmergės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Zita Kviklienė susirinku-
siems svečiams priminė „Bičiu-
lystės“ nueitą kelią, pristatė lei-
dinio įkūrėjus poetą Joną Mačiu-
kevičių, rašytoją Juozą Nekrošių. 
Tylos minute buvo pagerbti daug 
širdies laikraščiui atidavę redakci-
jos darbuotojai: pirmasis redakto-
rius Robertas Grikevičius, žurna-
listai Rimantas Cemnolonskis, Vi-
lius Laužikas, fotokorespondentas 
Egidijus Skiparis. 

Kalbėdami apie „Bičiulystę“ ju-
biliejinio renginio dalyviai ne kar-
tą akcentavo leidinio pozityvumą. 
Pasak Europos Parlamento narės 
Vilijos Blinkevičiūtės, savaitraš-
čio puslapiuose nesivaikoma pigių 
sensacijų, nesimėgaujama krimi-
nalinėmis kronikomis ar panašiais 
pranešimais. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė taip pat teigė „Bičiu-
lystę“ vertinanti už jos pastangas, 
suteikiančias neįgaliesiems pro-
gą susirasti bendraminčių, burti 
tvirtą ir draugišką bendruomenę, 
kurioje vietos užtektų visiems vi-
suomenės nariams. 

Ir tai iš tiesų atspindi „Bičiulys-
tės“ misiją – telkti žmones, skleis-
ti bendrystę, žadinti atsakomybę. 

Paduoki ranką, mielas  drauge.
Jau Tu ne vienas – mūsų daug.
Džiaugsme, skausme, varge tesaugo
bičiulių gydantis vanduo.

Prie jų šaltinio atsigerki.
Gyvenk ir dirbk draugams – ne sau.
Jeigu šioj Žemėj siela verkia,
ne vien tik sau aš priklausau.

Ne vien tik sau, dar lauko vėjui, 
drugeliui, vyturiui dangaus...
jeigu likimą nugalėjau,
turiu ir draugą juk užjaust.

Užjaust, paglostyti jam petį
ir jo skausmu pasidalint.
Nors akmenį likimas metė, 
negali džiaugsmo jis atimt.

Paduoki ranką, mielas  drauge.
Smagi pradžia – ne pabaiga.
Džiaugsme, skausme, varge tesaugo 
draugystės gydanti jėga!

Spalio 14 dieną surengtas Lietuvos neįgaliųjų mėgėjų 
meno kolektyvų šventės ,,Vilties paukštė 2015“ pirmas 
koncertas. Tradicine tapusi šventė šįsyk pirmą kartą 
savo sparnus išskleidė Raseiniuose, todėl nieko nuosta-
baus, kad šiame koncerte panoro dalyvauti net 12 ko-
lektyvų. Netrūko ir svečių. Šventės dalyvius sveikino Ra-
seinių rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos atstovės, Kėdainių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas. „Vil-
ties paukštės“ atidarymo renginį pradėjo Raseinių šokių 
kolektyvo „Svajonė“ mergaitės (vadovė Laura Balserie-
nė). Jos susirinkusiuosius pradžiugino sielą skristi kvie-
čiančiu šokiu. Šventinę nuotaiką kurti padėjo Raseinių 
rajono neįgaliųjų draugijos buhalterės Jūratės Blinevi-
čienės perskaitytas Prano Gerulaičio eilėraštis „Mėly-
na paukštė“. 

Šiaulių miesto ansamblio „Verbena” pasirodymas išsiskyrė kanklių skam-
besiu.

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“ paruošė labai 
rimtą repertuarą: Volfgango Amadėjaus Mocarto „Ten tarp žvaigždžių“, 
Frederiko Šopeno „Ruduo“ ir lietuvių liaudies dainą „Tylus tylus vakarėlis“.

Jauki popietė į Vilniuje įsikūrusius Marijos ir Jurgio Šla-
pelių namus-muziejų praėjusią savaitę sukvietė „Bičiu-
lystės“ savaitraščio sumanytojus, leidėjus, skaitytojus – 
čia paminėtas 25-asis neįgaliųjų laikraščio gyvavimo 
jubiliejus. Besirenkančius svečius pasitiko romantiš-
kos Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos moterų an-
samblio dainos, neįgaliųjų gyvenimą atspindinčių nuot- 
raukų paroda, šiltais skaitytojų vertinimais, prisimi-
nimais alsuojantis jubiliejinis, jau 1280-asis, „Bičiulys-
tės“ numeris. 

Elena Grincevičienė, 
Panevėžys

„Bičiulystės“ redaktorę Aldoną Milieškienę pasveikino ir europarlamenta-
rė Vilija Blinkevičiūtė.

LND pirmininkas Zigmantas Jančauskis padovanojo įrėmintą „Bičiulystės“ 
pirmo numerio kopiją.

Naują laikraščio numerį skaito bičiuliai: radijo laidos „Arčiau manęs“ ren-
gėja Gema Padribonienė  ir žurnalo „Mūsų žodis“ redaktorius Vytautas 
Gendvilas.
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Sulaukus kvietimo dalyvauti mūsų mielo savaitraš-
čio jubiliejiniame renginyje mane ypatingai nudžiu-

gino renginio vieta. Aplankyti Jurgio ir Marijos Šlape-
lių namus-muziejų renginio dalyviams buvo dar viena 
didžiulė organizatorių dovana. Jurgis Šlapelis (1876-
1941) – diplomuotas gydytojas, galėjęs pasiturinčiai 
gyventi iš savo praktikos, atidavė visą savo gyveni-
mą lietuvių kalbai, kultūrai ir visuomenės reikalams. 
M. Šlapelienė (1880-1977) – artistiška ir muzikali as-
menybė, pirmųjų mėgėjiškų lietuviškų spektaklių bei 
operečių pagrindinių vaidmenų atlikėja, publicistė, vi-
suomenininkė. 1906 m. įsteigtas M. Šlapelienės vardo 
lietuvių knygynas, įkurtas 1904 m. caro valdžiai panai-
kinus lietuviškos spaudos draudimą, iki pat 1946-ųjų 
metų buvo itin reikšminga Lietuvos inteligentų tiek po-
litinio, tiek kultūrinio gyvenimo Vilniuje vieta. Atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, Šlapelių dukrai Gražutei 
pagaliau pavyko įgyvendinti tėvų testamentą ir įkur-
ti muziejų. Jubiliejinis renginys kaip tik ir vyko buvu-
sio knygyno patalpoje, kurioje daugiau nei 100 metų 
skamba įtaigus lietuviškas žodis. 

Į kelias jaučio odas nesurašytume visų su laikraš-
čio kūrimo ir puoselėjimo aplinkybėmis susijusių is-
torijų. Jas sunku detaliai atsiminti net laikraščio stei-
gėjams, kurie, ačiū Dievui, dar beveik visi gyvi, sveiki 
ir kūrybingi. Klausaisi tų žmonių ir suvoki jų tarpu-
savio bičiuliškus santykius. Ir aš neabejoju, kad lai-
kraščio pavadinimas kilo iš tos tarpusavio šilumos ir 
slapto protesto okupacijai. O tas laikraštis per ketvir-
tį amžiaus, kaip ir mūsų atkurta valstybė, patyrė įvai-
rių sunkumų – ir politinių, ir ekonominių, ir morali-
nių. Bet sunkumai nebuvo beprasmiai – jie išgrynino 
,,Bičiulystės“ bičiulių ratą. Kartais mes neteisingai sa-
kome: ,,Aš turiu draugą“. Deja, draugo ,,turėti“ nega-
lima. Galima tik būti bičiuliu ar draugu. O tarp sąvo-
kų  turėti ir būti yra didžiulis skirtumas. Būti bičiuliu 
tai reiškia kitą išklausyti, suprasti, jei reikia – padėti 
bet kuriuo paros metu, ieškoti kartu išeities iš sunkių 
situacijų bei kartu džiaugtis. Liūdna statistika – mū-
sų planetoje gyvena apie 7 mlrd. žmonių, o mes esa-
me laimingi, jei šalia yra 1 ar 2 bičiuliai. Deja, dažnai 
dėl vienokių ar kitokių aplinkybių šalia nėra nei vie-
no artimo ir dažniausiai todėl, kad patys nemokame 
būti tikrais draugais, nes tai labai sunku ir atsakinga. 
Klausiausi sveikinusių ir kalbėjusių ir vis žvilgčiojau 
nedrąsią mokinukę primenančią redaktorę Aldoną bei 
dar kuklesnę jos padėjėją Aureliją ir žavėjausi. Žavė-
jausi tuo, kad ant tų dviejų moterų pečių laikosi vis-
kas: „karšti“ interviu su valstybinių įstaigų vadovais, 
dalyvavimai neįgaliųjų renginiuose, neįgaliųjų intere-
sų atstovavimas, jų asmeninių problemų sprendimas 
ir t.t. Ir čia neužtenka būti tik profesionaliu žurnalis-
tu, reikia sukaupti begalę informacijos apie įvairias or-
ganizacijas, jų vadovus, valdybą, veiklą bei permainas. 
Man tai tikrų bičiulių pavyzdys – būdamos sveikos jos 
savanoriškai ant savo pečių užsikrovė tokią naštą, ku-
rios nepaneštų joks vyras, kaip kad taikliai pastebėjo 
kažkas iš sveikinusių. 

LID pirmininkas Zigmantas Jančauskis visus daly-
vius labai nudžiugino gražiai įrėmintu pirmu ,,Bičiulys-
tės“ numeriu. ,,Šį leidinį būtina išsaugoti. Mums, Lietu-
vos neįgaliųjų draugijai, tas leidinys rūpi, tai mūsų ben-
dravimo įrankis, jis padeda mums susisiekti visoje Lie-
tuvoje“, – kalbėjo Z. Jančauskis. Džiugu, kad startavęs 
beveik pogrindyje, laikraštis entuziastų, vyriausybės 
bei LID remiamas išgyveno visus sunkius laikus, ku-
rių neįveikė net kai kurie tuo metu gyvavę dienraščiai. 
O kliūčių buvo ir rimtų, ir juokingų – laikraščiui net iš 
Karelijos atvežtas popierius buvo pavogtas... Vienas iš 
,,Bičiulystės“ įkūrėjų poetas Juozas Nekrošius laikraš-
čio išlikimą vadina stebuklu. Jis labai džiaugėsi, kad  
laikraščio pavadinimas ir M.K. Čiurlionio paveiksle ant 
karalių delnų švytinti saulė – tai rūpestinga tarpusa-
vio meilės šviesa, kuri pasiekia kiekvieną neįgalų žmo-
gų, nesvarbu, kuriame Lietuvos kampelyje jis gyventų. 

Esu laiminga, kad teko pabūti tarp tokių puikių 
bičiulių...

Kai yra gerų bičiulių...

Apie tai,
kas

jaudina
Kalvarija: Draugijai vadovaus 

nauja pirmininkė Vilija Vilkelienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais da-
lijasi informacija apie per-
mainas Kalvarijos savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gijoje. 

Spalio 20 dieną Kalva-
rijos savivaldybės neįga-
liųjų draugijoje vyko neei-
linė rinkiminė konferenci-
ja. Nuo gegužės 11 dienos 
draugija, galima sakyti, ne-
turėjo vadovo. Daug metų 
šį darbą dirbusi Roma Mu-
rauskienė susirgo, o po ke-
turių mėnesių atsistatydi-
no dėl pablogėjusios svei-
katos. Draugijos nariai 
dėkingi, kad organizaci-
jos veikla nebuvo sustab-
dyta – darbuotojos Daiva 
Rentelytė ir Irma Vaitke-
vičiūtė padedant tarybos 
nariams vykdė 2015 me-
tų socialinės reabilitaci-
jos paslaugų paraiškoje 
numatytas veiklas, rengė 
ekskursijas, 45 neįgalie-
ji vyko į Šventosios reabi-
litacijos ir mokymų cen-
trą pailsėti. Pamatę, kad 
jauna ir kompetentinga 
D. Rentelytė gali sėkmin-

gai dirbti, neįgalieji išrin-
ko ją Kalvarijos savivaldy-
bės Neįgaliųjų draugijos 
pirmininke, tikėdami, kad 
ji dorai ir demokratiškai 
atstovaus visiems neįga-
liesiems. Paklausta, kokie 
laukia pirmi darbai, nau-
jai išrinkta pirmininkė sa-
kė, kad dabar svarbiausia 
dėti visas pastangas, kad 
būtų įvykdytos 2015 me-

tų socialinės reabilitaci-
jos paslaugų paraiškoje 
numatytos veiklos.  

Atsinaujino ir taryba. 
Neįgalieji buvo patenkin-
ti kaimiškų seniūnijų ta-
rybos narių darbu, todėl 
ir vėl siūlė rinkti tuos pa-
čius, tik Liubavo seniūnijai 
draugijoje atstovaus Da-
nutė Vaičiulienė. Salomė-
ja Karasevičienė šį darbą 

Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininke iš-
rinkta Daiva Rentelytė. 

Šilutė:

Sušildė 
popietė  

„Su daina 
į širdį“

 Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė rašo apie roman-
tišką popietę. 

Tylią rudens dieną Ši-
lutės rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai rinkosi į 
draugijos kiemelį. Iš čia 
2 autobusai juos nuvežė 

į kavinę „Prūsija“ Juknai-
čiuose. Kavinėje papuošti 

darė nuo pirmos draugi-
jos susikūrimo dienos, ta-
čiau ji mielai atidavė vairą 
jaunesnei. Džiugu, kad ta-
rybos nariais išrinkti Edi-
ta Gumauskienė ir Vincas 
Algirdas Šnipkus. Edita 
jau daug metų yra draugi-
jos narė, ji įgyvendino ne 
vieną projektą su fizinę 
negalią turinčiais vaikais. 
Šiuo metu E. Gumauskie-
nė dirba Kalvarijos savi-
valdybėje, 2015 metais 
kandidatavo į mero postą, 
tikimės, kad tai padės nu-
tiesti draugystės tiltą tarp 
savivaldybės ir draugijos. 

V. Šnipkus – vienas iš 
neįgaliųjų veiklos Lietu-
voje pradininkų, 7 metus 
pirmininkavo Marijam-
polės I gr. neįgaliųjų drau-
gijoje, tad jo patirtis, ypač 
sprendžiant tokius klausi-
mus, kaip būsto pritaiky-
mas, padės draugijai. Be 
to, pat V.Šnipkus juda ra-
teliais, todėl manoma, kad 
jis geriausiai supras tokią 
pat negalią turinčius drau-
gijos narius.

Daugelis neįgaliųjų iš 
naujai išrinktos tarybos ir 
pirmininkės tikisi pozity-
vių permainų. 

Šilutės neįgaliesiems rudenišką nuotaiką praskaidrino ro-
mansų popietė. 

stalai laukė 120 svečių – 
Neįgaliųjų draugijos Ka-

tyčių, Vainuto, Gardamo, 
Švėkšnos, Šilutės padali-
nių narių. Visi dalyviai bu-
vo apsirengę retro stiliaus 
apranga. 

Popietės vedėjai drau-
gijos pirmininkė Laima 
Dulkytė ir narys Stasys 
Tunila popietę „Su daina 
į širdį“ pradėjo linksmu 
vaizdeliu. Ją romansų me-
lodijomis tęsė moterų an-
samblis „Kvietkelės“, vado-
vaujamas Antano Kmitos. 
Na, o pagrindinis popie-
tės svečias atvyko iš Vil-
niaus – tai romansų atli-
kėja Liuba Nazarenko. Pri-
tariamuoju choru tapo visi 
salės dalyviai. 

Vilkaviškis: 
 Laimutė Kandrotienė 
su „Bičiulystės“ skaityto-
jais dalijasi gražios šventės 
įspūdžiais. 

Spalio viduryje 34 Vil-
kaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos miesto grupės 
nariai atvyko į susitikimą 
su grupės vadove Albina 
Laimantavičiene. Tik at-
vykusius mus gerai nutei-
kė Marijos Kamineckienės 
darbas „Vincentas Rude-
nis“, padarytas iš moliū-
gų ir kitų rudens gėrybių. 
Salėje apžiūrėjome gražią 
„Kamanių“ būrelio, vado-
vaujamo Dalės Baltanavi-
čienės, rankdarbių parodą.

Pasveikinusi visus su 
rudeniu, A. Laimantavi-
čienė pasiūlė tylos minu-
te pagerbti išėjusius Ana-
pilin grupės narius. Ji taip 
pat papasakojo apie 2015 
metais nuveiktus darbus. 

Džiugu, kad į grupę atėjo 
naujų narių. Viena iš jų Bi-
rutė Vileikienė, kuri daug 
pasiekė sporto varžybose. 
Vadovė pasidžiaugė „Ka-
manių“, kurios žinomos vi-
soje Lietuvoje, veikla. Lyg 
ir naują gyvenimą pradė-
jo ansamblis „Likimas“, 
nes jam pradėjo vadovau-
ti nauja vadovė. Taip pat 
šiemet buvo organizuoja-
mos ekskursijos į Palangą, 
Šventąją. 

Naujai patvirtintas 
grupės aktyvas. Nemažai 
narių sulaukė gražių jubi-
liejų. Jie buvo pasveikinti.

Grupės narė Janina 
Kurtinaitienė paskaitė po-
etės Onos Jasinskienės ei-
lėraščių apie rudeninę tė-
viškę. Neseniai į grupę 
įstojęs Aras Valinskas pa-

Marijos Kamineckienės dar-
bas „Vincentas Rudenis“.

sidžiaugė, kad dalyvauja 
„Kamanių“ veikloje. Kybar-
tų grupės vadovė Laimutė 

Susitikome pasidžiaugti rudeniu 
ir nuveiktais darbais

Dovidaitienė atkreipė dė-
mesį, kad dabar į rengi-
nius surinkti žmonių vis 
sunkiau.

Susirinkusiuosius šil-
tai pasveikino Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė 
Masiliūnienė. Ji ypač išsky-
rė „Kamanių“ būrelio vei-
klą ir padėkojo jo vadovei 
D. Baltanavičienei. Jos ačiū 
buvo tariamas ir Marytei 
Kamineckienei bei A. Lai-
mantavičienei. 

A. Laimantavičienė už 
darbą grupėje padėko-
jo Vilmai Nagrockienei ir 
D. Baltanavičienei. 

Birutė Duobienė pa- 
skaitė savo sukurtą minia-
tiūrą apie rudenį.

Pasibaigus kalboms 
pabendravome prie rude-
niškų vaišių stalo. 
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„Vilties paukštė“ šiemet užsu-
ko ir į Mažeikius. Į rajono savi-
valdybės kultūros centrą kon-
certuoti susirinko 9 kolektyvai: 
Skuodo rajono neįgaliųjų drau-
gijos „Krantų gėlė“, Pakruojo – 
„Šiladis“, Akmenės – „Akmena“, 
Plungės – „Sugrįžk, jaunyste“, 
po 2 kolektyvus atvyko iš Tel-
šių („Unoravi“ ir „Svaja“) ir Šiau-
lių („Svaja“ ir „Viltis“) rajonų. Ži-
noma, pasirodė ir šeimininkai – 
nuotaikingas Mažeikių ben-
druomenės centro ansamblis. 

Šventę organizavęs Mažei-
kių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Edvardas Najulis 
sakė, kad „Vilties paukštė“ yra 
svarbi, nes tai ‒ galimybė neį-
galiesiems išvykti iš namų, pa-
bendrauti, pasirodyti, praplėsti 
akiratį. Tai patvirtino ir į rengi-
nį susirinkęs gausus klausyto-
jų būrys – kultūros centro salė 
buvo pilnutėlė. Koncertą stebė-
jo ne tik fizinę negalią turintie-
ji, bet ir aklieji, kurtieji bei kiti – 
jie visi glaudžiasi po bendruo-
menės centro stogu ir dalyvau-

ja tose pačiose veiklose. Todėl ir 
mažeikiškių kolektyvai, pasiro-
dę „Vilties paukštėje“, atstovau-
ja ne vienai kuriai organizacijai, 
o visam bendruomenės centrui 
(šventės žiūrovams koncertavo 
ir Mažeikių bendruomenės cen-
tro šokių kolektyvas).

Pasak E. Najulio, žiūrovai bu-
vo patenkinti koncertu, džiaugė-
si, kad kolektyvai gerai pasiruo-
šę, pasitempę, rimtai vertina pa-
sirengimą „Vilties paukštei“, to-
dėl šis koncertas Mažeikiuose 
tapo tikra švente. Džiugiu įvykiu 
jis tapo ir kolektyvams, kasmet 
noriai dalyvaujantiems „Vilties 
paukštės“ koncertuose ir visus 
metus jų laukiantiems. 

Koncerto dalyvius pasveiki-
no Mažeikių rajono mero pava-
duotoja Irena Macijauskienė ir 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Jolanta Kekytė, Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos atstovės Kris-
tina Vainienė ir Evelina Kelme-
lienė. Šventės dalyviai po kon-
certo galėjo paragauti žemaitiš-
kų patiekalų. 

„Vilties paukštė“ – 
svarbus renginys 

(atkelta iš 1 psl.)

Nuo ansamblių iki duetų
Į „Vilties paukštės“ sceną vie-

nas po kito žengė kolektyvai. Dai-
nos ir muzikos gerbėjai suvažia-
vo iš visos Lietuvos – Kelmės, Kė-
dainių, Pagėgių, Radviliškio, Ša-
kių, Šeduvos, Tauragės, taip pat ‒ 
Jurbarko ir Šiaulių miestų, Kauno 
miesto ir rajono. Žinoma, dalyva-
vo ir Raseinių rajono ansamblis. 

Vieni kolektyvai buvo gau-
sesni (Šiaulių miesto bei Rasei-
nių rajono) – atsivežė po dvylika 
dainininkų, kiti ‒ ne tokie gausūs, 
po šešis (Kauno miesto), septy-
nis (Radviliškio rajono, Šeduvos) 
žmones, bet visų dainos skambė-
jo taip pat garsiai ir jausmingai, 
visiems taip pat gausiai plojo.

Iš gausių kolektyvų išsiskyrė 
Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio „Svajonė“, vado-
vaujamo Romo Slunksnio, due-
tas. Lina Tiškovienė su seserimi 
Vitalija Leonavičiene melodin-
gai sudainavo lietuvių liaudies 
dainą „Tylūs armonikos tonai“. 
L. Tiškovienė sako, kad nuo ma-
žų dienų dainuodavo. Dainavo 
darželyje, dainavo mokykloje, 
dainuoja ir dabar. Moteris mei-
lę muzikai įskiepijo ir dukrai Di-
anai, kuri 2009 metais netgi ry-
žosi dalyvauti „Triumfo arkos“ 
muzikiniame konkurse.

Senos dainos ir naujas jų 
skambesys

Šių metų „Vilties paukštė“ pa-
sižymėjo temų gausa. Būta ir jau-
nystės ilgesio, ir rudens, ir jūros, 
ir gimtosios žemės motyvų. Visi 
kolektyvai turėjo pristatyti sa-
vo regiono liaudies dainą. „Vil-
ties paukštėje“ dalyvavusių an-
samblių vadovai itin rimtai žiūri 
į savo pasirodymus. Kai kurie ne 
tik patys kuria žodžius ir muziką, 
bet ir aranžuoja jau visiems gerai 
žinomas dainas ‒ taip senos me-
lodijos suskamba naujai. 

„Vilties paukštės“ pirmame 
koncerte buvo galima išgirsti 
dvi aranžuotas dainas. Pirmą-
ją ‒ lietuvių liaudies dainą „Ga-
le lauko, toli“ sudainavo Šakių 
rajono meno kolektyvas „Sie-
sartis“ (ją aranžavo vadovė Asta 
Grigaitienė). Antrąją ‒ nežinomo 
autoriaus dainą „Tikėk savo lai-
me“ atliko Raseinių rajono neį-
galiųjų draugijos ansamblis „Ga-
ja“ (aranžavo vadovė Regina Pe-
trauskienė).

Jau 14 metų dainuojantis Rad- 
viliškio rajono savivaldybės an-
samblis „Gabija“ sudainavo va-

„Vilties paukštė“ pirmą kartą 
užsuko į Raseinius 

dovės Romos Apšegienės sukur-
tą dainą „Ruduo“. 

Pavasarį penktąjį gimtadie-
nį švęsiantis Kauno miesto neį-
galiųjų draugijos ansamblis „At-
gaiva“ šių metų „Vilties paukštei“ 
parengė itin rimtą repertuarą. 
Kaunietės atliko Volfgango Ama-
dėjaus Mocarto „Ten tarp žvaigž-
džių“ (liet. tekstas A. Tamulaičio), 
Frederiko Šopeno „Ruduo“ (liet. 
tekstas Dalios Liutkienės) ir lie-
tuvių liaudies dainą „Tylus tylus 
vakarėlis“. Ansamblio vadovė 
D. Liutkienė teigia, kad repertu-
aro parinkimas – atsakingas ir il-
gas procesas. Anot vadovės, kad 
kolektyvų dainos suskambėtų 
profesionaliai, reikia daug ieš-
kojimų, nemažai širdies. Ieškau 
autorinių dainų, aranžuoju jas 
trims, keturiems balsams, kar-
tais ir tekstus pati rašau. Būna, 
randame gražią dainą, bet, jei-
gu tekstas primityvus, metam į 
šalį ir ieškome kito, norisi pras-
mės“, – sakė D. Liutkienė.

Ansambliai tobulėja
Daugybė ansamblių, daugybė 

dainų, visi tokie skirtingi ir kartu 
tokie panašūs – visi myli muziką 
ir džiaugiasi, galėdami ja džiu-
ginti kitus. 

Radviliškio rajono savival-
dybės ansamblio vadovė R. Ap-
šegienė, jau dešimtį metų daly-
vaujanti „Vilties paukštėje“, tei-
gia, kad kolektyvai patobulėjo. 
„Lygis pasikeitė, anksčiau buvo 
galima išskirti vieną ryškų kolek-
tyvą, kiti atrodė silpnesni, o da-
bar visų lygis panašus. Jeigu man 
reikėtų dirbti komisijoje ir skirs-
tyti vietas, manau, būtų sunku tai 
padaryti.“ Radviliškio ansamblio 
narės mano, kad muzikavimo ko-
kybė labai priklauso nuo vadovo. 

„Mūsų vadovė labai reikli, nelei-
džia traukti pro šalį. Mes labai 
tuo patenkintos.“

Kiek kritiškesnė buvo Kauno 
miesto ansamblio vadovė D. Liut-
kienė. Ji teigė, kad kai kuriems 
kolektyvams vis dar trūksta dai-
navimo kultūros, todėl vadovams 
reikėtų rimčiau padirbėti, pasi-
tempti. Ir vis dėlto D. Liutkienė 
neslėpė džiaugsmo, kad kolek-
tyvai dainuoja ir tuo mėgaujasi. 
Moteris sutinka, kad jos vado-
vaujamo ansamblio repertuaras 
nebūtinai turi viesiems patikti, 
bet sako, kad kartelės nenuleis. 
„Pavieniai kolektyvai tobulėja. 
Norime daryti bendrus susitiki-
mus, pabūti kartu, padėti vieni 
kitiems kelti kartelę, tobulėti“, – 
sakė vadovė.

Tikisi, kad „Vilties 
paukštė“ dar užsuks
Raseinių rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Janė Sta-
sevičienė džiaugėsi, kad šiemet 
„Vilties paukštę“ pirmą kartą 
pavyko surengti Raseiniuose. 
„Šiek tiek nustebome, tikėjomės 
šešių, septynių kolektyvų, o at-
vyko dvylika. Sužinojusi pama-
niau, kad pirmas blynas bus la-
bai prisvilęs. Vis dėlto tikiuosi, 
kad paukštė dar kada nors už-
skris pas mus.“

Baigiantis šventei, Raseinių 
rajono mero pavaduotoja Gitana 
Rašimienė visiems kolektyvams 
įteikė padėkos raštus. Kolektyvų 
vadovams taip pat įteiktos ir Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos padė-
kos. Ansambliai nuoširdžiai dė-
kojo renginio organizatoriams 
už jaukų sutikimą ir taip pat įtei-
kė savo rankų darbo dovanėles. 

Ieva JuodEIkIEnė 
Autorės nuotr.

Vienas „Vilties paukštės“ turas 
vyko ir uostamiestyje – neseniai 
duris atvėrusiame kūrybiniame 
inkubatoriuje „Kultūros fabri-
kas“. Šventę organizavęs Klaipė-
dos miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Vladas Alsys sako, 
kad šios patalpos buvo pasirink-
tos todėl, kad yra puikiai pritai-
kytos judėjimo negalią turin-
tiems – jie gali ir laisvai įvažiuo-
ti į sceną, ir patogiai pasinaudo-
ti sanitariniais mazgais. Tiesa, 
šventės organizatorius šiek tiek 
nuliūdino savivaldybės tarybos 
sprendimas nesuteikti „Vilties 
paukštės“ renginiui jokių nuolai-
dų – salės nuoma draugijai kai-
navo daugiau nei 300 eur (ren-
giniui buvo skirtas dalinis savi-
valdybės finansavimas). V. Alys 
apgailestauja, kad į šventę susi-
rinkusių neįgaliųjų pasveikinti 
neatėjo nė vienas savivaldybės 
atstovas. Tačiau tai nesukliudė 
surengti smagios, nuotaikingos 
šventės. Į Klaipėdą koncertuoti 

atvyko palyginti nedaug – 6 ko-
lektyvai: „Pagairė“ ir „Domino“ 
iš Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos, „Atgaiva“ iš Palangos, 
„Šviesulys“ iš Kretingos r., „Že-
maitija“ iš Telšių, „Kvietkelės“ iš 
Šilutės r. Šventės dalyviams kon-
certavo neįgaliųjų centro „Klai-
pėdos lakštutė“ breiko šokėjai. 

Kadangi šventėje dalyvavo 
nedaug kolektyvų, renginys ne-
prailgo, niekas neskubėjo skirs-
tytis, jo dalyviai dar smagiai pa-
buvo vakaronėje, kurioje kon-
certavo „Kvietkelės“ iš Šilutės, 
arbata vaišino maltiečiai. 

V. Alsys taip pat atkreipė dė-
mesį, kad kolektyvai šventei ge-
rai pasirengę, pasipuošę, kupini 
geros nuotaikos, palaiko vieni 
kitus. Renginyje dalyvavusi LND 
atstovė K. Vainienė pasidžiaugė, 
kad kasmet atsiranda organi-
zacijų, kurios imasi organizuoti 
„Vilties paukštę“ ir dėl to graži 
tradicija nenutrūksta. 

Nuotaikinga šventė 
uostamiestyje

„Bičiulystės“ inf. Kolektyvų vadovams įteiktos Lietuvos neįgaliųjų draugijos padėkos.

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos kolek-
tyvo „Svajonė” narės Lina Tiškovienė ir 
Vitalija Leonavičienė susirinkusiuosius nu-
džiugino duetu.

Kolektyvai į pagalbą pasitel-
kė muzikos instrumentus.

Scenoje – Mažeikių bendruomenės centro kolektyvas.

Elegantiškas klaipėdiečių kolektyvas „Domino“.
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Daktaras
Aiskauda „Vienas obuolys per dieną...“ Psichologo 

patarimai

Turbūt esate girdėję žo-
džius ekstravertas ir in-
trovertas. Dažniausiai 
jais apibūdinamas žmo-
nių polinkis bendrauti 
su aplinkiniais. Ekstra-
vertai įsivaizduojami 
kaip draugiški, nuolat 
bendraujantys, turin-
tys daug draugų ir ne-
vengiantys būti dėme-
sio centre. Introvertai – 
priešingai, dažniau linkę 
leisti laiką vieni namuo-
se skaitydami mėgsta-
mą knygą ar žiūrėdami 
televizorių. Tiek noras 
bendrauti, tiek būti vie-
nam yra visiškai priimti-
ni, jei tai netrukdo žmo-
gui džiaugtis gyvenimu. 
Tačiau visai kas kita, kai 
žmogus atsiriboja nuo 
aplinkinių ne dėl įgim-
tų charakterio savybių, 
o dėl to, kad bendravi-
mas jam kelia baimę ar 
nerimą.

Bijau... 
bendrauti

Baimė bendrauti moksliškai 
gali būti vadinama sociali-

nio nerimo sutrikimu. Tai ne tik 
baimė (kartais tokia stipri, kad 
ją galima vadinti fobija) ben-
drauti su kitais žmonėmis, bet 
ir baimė dalyvauti įvairiose so-
cialinėse situacijose. Pastaroji 
dažniausiai yra nepaaiškinama 
ir smarkiai perdėta. Dažniau-
siai žmonės nerimauja, jog kas 
nors juos nužiūrinės, vertins ar 
kritikuos.

Žmogus, patiriantis bendra-
vimo baimę, bijo padaryti klai-
dų, prastai atrodyti, būti sugė-
dintas ar pažemintas prieš ki-
tus žmones. Ši baimė gali dar 
labiau sustiprėti, kai žmogui 
apskritai trūksta bendravimo 
įgūdžių ar jis nėra pratęs būti 
viešumoje. Nerimas būti su ki-
tais gali pasidaryti toks stiprus, 
jog žmogų net gali ištikti pani-
kos priepuolis.

Kuo pavojingas 
socialinio nerimo 

sutrikimas?
Socialinio nerimo sutriki-

mas turi gana nemalonių pasek- 
mių. Nuolat baimę bendrau-
ti jaučiantis žmogus ilgainiui 
linksta atsiriboti nuo kitų, vengia  

Dar ir šiandien gaji sena an-
glų patarlė, kuri teigia: „Vie-

nas obuolys per dieną, ir gydy-
tojas bus nereikalingas.“ Gali-
ma suabejoti tokiu vieno obuo-
lio veiksmingumu, tačiau valgy-
ti obuolius tikrai naudinga, ypač 
dirbantiems protinį ir kitokį ne-
judrų darbą bei žmonėms, ne-
galintiems vaikščioti. Tik svar-
bu nepersistengti. Antai Pasau-
lio sveikatos organizacija reko-
menduoja suvalgyti per dieną ne 
daugiau kaip 0,7–0,8 kg vaisių ir 
daržovių (pageidautina, kad tai 
būtų skirtingi vaisiai ir daržo-
vės). Beje, kurį laiką ir vaisius, 
ir daržoves galima pakeisti vien 
tik obuoliais (pavyzdžiui, obuo-
lių sezono metu), laikantis tokių 
dienos normų: 0,7 kg vyrams ir 
0,5 kg moterims. 

Taigi, remiantis šiomis reko-
mendacijomis, teks rimtai pako-
reguoti (pasitarus su gydytoju) 
ir plačiai paplitusias vadinamą-
sias iškrovos dietas, kuriose re-
komenduojama per dieną suval-
gyti (pasirinktinai pagal reika-
lingumą), pavyzdžiui, 1,2–2 kg 
obuolių, 2 kg agurkų, 1,2–1,5 kg 
salotų (jas sudaro šviežios dar-
žovės ir vaisiai), 1,5 kg arbūzų.

Pastabos:
1. Obuoliuose esanti rūgštis 

stimuliuoja skrandžio sulčių iš-
siskyrimą (obuoliai virškinami 
20–30 min.), todėl obuolius rei-
kėtų valgyti prieš pietus, kai tuš-
čias skrandis. Tai sužadina ape-
titą, obuolių ląsteliena šiek tiek 
užpildo skrandį, todėl suvalgo-
ma mažiau maisto. Beje, padi-
dėjus skrandžio sulčių rūgštin-
gumui reiktų valgyti tik saldžius 
obuolius.

2. Obuoliai mažai kaloringi: 
100 g obuolių turi 43–47 kcal. 
Beje, 20 g džiovintų obuolių = 
100 g šviežių obuolių.

3. Obuoliuose esanti geležis 
yra tokios formos, kurios mūsų 
organizmas beveik negali įsisa-
vinti. Todėl sumažėjus hemoglo-
bino koncentracijai, geriau var-
toti kitus produktus, ypač gy-
vūninės kilmės. Beje, nemažai 
geležies prarandama vartojant 
antibiotikus, piktnaudžiaujant 
kava, vartojant vaistus, neutra-
lizuojančius skrandžio sulčių 
rūgštingumą.

Geriausi – vidutinio 
dydžio

Maži obuoliai dažniausiai bū-
na neprinokę, labai dideli – arba 
pernokę, arba tokiais pasidarę 
dėl cheminio stimuliavimo. Ge-
riausia rinktis vidutinio dydžio 
obuolius. 

Obuolius dera laikyti (ilges-
niam laikymui tinka tik rudeni-
niai ir žieminiai obuoliai) atski-
rai nuo kitų vaisių ir daržovių, 
mat obuoliai išskiria ypatingas 
dujas (etileną), dėl kurių grei-
čiau genda kiti produktai.

Ir dar. Obuolių kvapas pri-
klauso nuo eterinių aliejų, sko-
nis – nuo fruktozės, organinių 
rūgščių bei rauginių medžiagų 
kiekio ir santykio.

Žalsvieji obuoliai 
Šie vaisiai ilgiau išsilaiko 

sandėliuojant, pasižymi puikiu 
aromatu ir saldžiarūgščiu sko-
niu, padeda geriau virškinti rie-
bų maistą, taip pat tinka alergiš-
kiems žmonėms. Juose daugiau 
vitaminų ir mineralų negu kitų 
rūšių obuoliuose, gerai malšina 
troškulį ir alkį, tinka kulinarijai. 

Nors bet kokie obuoliai turi 
80 % vandens (likusią dalį su-
daro ląsteliena, pektinas, fiton-
cidai, vitaminai, mineralinės ir 
kai kurios kitos medžiagos), ta-
čiau žalsvuosiuose obuoliuose – 
ypač rudeninių ir žieminių veis-
lių – vandens mažiau, todėl to-
kie obuoliai tinka džiovinti. An-
tra vertus, žalsvieji obuoliai turi 
daugiau rūgščių ir vit. C, tačiau 
mažiau cukraus ir kalorijų nei 
raudonieji (beje, spalvoti obuo-
liai turi daugiau pektino ir anti-
oksidantų). 

Pastaba. Kai kas įsivaizduoja, 
kad džiovinti obuoliai, lyginant 
su šviežiais, yra nieko verti. Tai, 
žinoma, mitas. Džiovinti obuoliai 
daro teigiamą įtaką mūsų orga-
nizmo medžiagų apytakai, geri-
na virškinimą, padeda formuotis 
naudingosioms žarnyno bakteri-
joms; jie ypač rekomenduotini 
pagyvenusiems žmonėms.  

Obuoliai nevartotini, kai:
sergama gastritu (skrandžio 

gleivinės uždegimu), atsirado 
skrandžio gleivinės erozijai, ser-
gama skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige, turimas polinkis 
į alergiją (nevartotini oranžiniai 
ir raudoni obuoliai), sergama 
meteorizmu, pankreatitu.

Pastaba. Dalis čia nurodytų 
apribojimų yra sąlygiški. Kiek- 
vienu konkrečiu atveju naudinga 
pasitarti su gydytoju. Galbūt net 
ir sirgdami kokia viena ar kelio-
mis ligomis, galėsite kurį laiką 
vartoti tam tikrą kiekį obuolių 
ar gerti jų sulčių.

Obuolių nauda sveikatai
● tinka aterosklerozės, hiper-

tonijos, osteoporozės, artri-
to, podagros, reumato, inkstų 
akmenligės, pabrinkimų pro-
filaktikai,

● mažina nuovargį,
● gerina intelektines galimybes,
● lėtina organizmo senėjimą,
● gerina medžiagų apykaitą,
● stiprina imunitetą,
● padeda sulieknėti (kai saldu-

mynai pakeičiami obuoliais),
● gerina regėjimą, 
● palaiko normalią plaukų, 

odos ir nagų būklę,
● gerina apetitą,
● normalizuoja virškinimą 

(obuoliai valgomi, kol tuščias 
skrandis), 

● atkuria naudingąją žarnyno 
mikroflorą,

● padeda išvengti vidurių už-
kietėjimo,

● mažina kraujyje cholesterolio 
kiekį,

● neleidžia kraujagyslėse susi-
daryti krešuliams,

● stabilizuoja kraujyje cukraus 
kiekį,

● padeda atsikratyti (tam tikra 
dalimi) nervinės įtampos,

● blokuoja vėžinių ląstelių dau-
ginimąsi krūtyse, kepenyse, 
storojoje žarnoje ir prostato-
je, taip pat slopina gaubtinės 
žarnos vėžinių ląstelių dau-
ginimąsi; plaučių vėžio rizi-
ką mažina net iki 50 %!,

● skatina prakaitavimą, 
● didina šlapimo išsiskyrimą,
● greitina žaizdų gijimą,
● silpnina astmos priepuolius,
● „suriša“ ir pašalina į organiz-

mą patekusius sunkiuosius 
metalus, kai kurias bakterijas, 
radioaktyviąsias medžiagas, 

● silpnina antibiotikų sukeltą 
alerginę reakciją,

● sudaro sąlygas geležiai įsi-
savinti (iš kiaušinių, kepe-
nų, raudonos mėsos); patys 
obuoliai nėra tinkamas gele-
žies šaltinis,

● šiek tiek papildo organizmą 
vitaminais (ypač vit. C) ir mi-
neralinėmis medžiagomis.

Du obuoliai per dieną 
JAV prof. A. Keisis įrodė, jog 

obuoliuose esantis didelis kiekis 
pektino valo kraują nuo choles-
terolio pertekliaus. Pasirodo, jog 
tokios klastingos ligos, kaip ate-
rosklerozė, profilaktikai pakan-
ka per dieną suvalgyti du vidu-
tinio dydžio obuolius. Šios prof. 
A. Keisio mokslinės išvados bu-
vo ne kartą patvirtintos atlie-
kant tyrimus Islandijoje, Itali-
joje, Prancūzijoje ir Suomijoje.

Obuoliai saugo dantis 
nuo ligų

Įdomūs Oslo universiteto 
darbuotojų atlikti tyrimai su 
dviem vaikų grupėm. Viena jų 
priešpiečiams valgė bande-
les, kita – ir bandeles, ir obuo-
lius. Prie antrosios grupės vai-
kų dantų maisto likučiai beveik 
neprilipo. 

Išvada: obuoliai ne tik valo 
dantis, bet ir saugo juos nuo li-
gų (obuoliuose esanti fruktozė 
stabdo dantų kariesą bei dantų 
emalio irimą).

Obuolių sultys 
Obuolių sultyse yra apie 

30 įvairių mikroelementų. Sul-
čių skonis, aromatas ir chemi-
nė sudėtis daugiausia priklau-
so nuo obuolių rūšies, klimato, 
agrotechnikos ir kt. Ypač nuo 
šių veiksnių priklauso cukrų, 
vitaminų (ypač C), organinių 
rūgščių, pektino ir kt. medžia-
gų kiekis.   

Obuolių sulčių rūgštys geri-
na virškinimą, nuotaiką, bendrą 
savijautą, stimuliuoja fermentų, 
padedančių iš organizmo šalinti 
medžiagas, galinčias susargdin-
ti vėžiu, gamybą. Taip pat šios 
rūgštys neleidžia nitratams virs-
ti nitrozoaminais (šios medžia-
gos gali sukelti vėžį). Obuolių 

sultyse esančios pektininės me-
džiagos mažina organizme cho-
lesterolio perteklių bei padeda 
organizmui apsivalyti nuo va-
dinamųjų šlakų. Taip pat obuo-
lių sultys neblogai kovoja su di-
zenterijos sukėlėjais, stafiloko-
kais, pirmuonimis ir A grupės 
virusais. 

Liaudies medicinos recep-
tas

Sergant ateroskleroze, me-
džiagų apykaitos sutrikimu, 
bronchitu (taip pat rūkant), pa-
didėjus arteriniam kraujospū-
džiui, esant nesveikai tulžies 
pūslei: išgeriama apie 1/2 stikli-
nės obuolių sulčių 30 min. prieš 
valgį (jeigu padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas, sultys ge-
riamos po valgio praėjus maž-
daug valandai). Beje, sultis or-
ganizmas įsisavina per 15–20 
min., todėl jas reikia gerti ma-
žais gurkšneliais ir neskubant.  

Kurios sultys 
naudingiausios

Nustatyta, jog naudingiau-
sia gerti šviežiai išspaustas sul-
tis iš prinokusių saldžiųjų rūšių 
obuolių (diabetu sergantiems 
žmonėms tiks rūgščių obuolių 
sultys), turinčias kuo daugiau 
minkštimo priemaišų. Mat tik 
minkštime yra pektininių me-
džiagų ir fitoncidų. 

Prinokusiuose obuoliuose 
yra 8 kartus daugiau jodo (labai 
reikalingo skydliaukei), negu ba-
nanuose ir 13 kartų daugiau ne-
gu apelsinuose. Pagal tartrono 
rūgšties (ji kliudo gliukozei virs-
ti riebalais) kiekį obuoliai nu-
rungia daugelį vaisių ir daržovių.  

Pastabos: 
1. Jeigu sultys atrodo rūgš-

čios arba skrandis apskritai 
pernelyg jautrus tokiems pro-
duktams, sultys skiedžiamos 
kambario temperatūros virin-
tu vandeniu. 

2. Sergant podagra, reumatu, 
širdies ligomis (ypač kai atsiran-
da vandenė) labiau tinka lauki-
nių obuolių sultys. Beje, jos taip 
pat gali būti vartojamos pučiant 
vidurius.

Gali susargdinti 
toksiškos medžiagos
Nuo seno žmonėse tebėra ga-

jus pražūtingas paprotys valgy-
ti apipuvusius obuolius arba iš 
jų spausti sultis – atseit gaila iš-
mesti. Deja, nuo tokių vaisių ir jų 
sulčių galima susirgti kepenų vė-
žiu (šią ligą sukelia puvimo bak-
terijų ir pelėsių grybelių gamina-
ma toksiška medžiaga – aflatok-
sinas; dar yra ir kitas pragaištin-
gas puvimo produktas – patuli-
nas (jis ypač pavojingas nėščio-
sioms ir mažiems vaikams). Ne-
reikia turėti iliuzijų, jog iš apipu-
vusių, tačiau apipjaustytų obuo-
lių (ta pati nuoroda tinka ir ki-
tiems apipuvusiems vaisiams ir 
uogoms) pagaminta uogienė ar 
kompotas, veikiami karščio, taps 
nekenksmingais produktais. 

Įsidėmėtina! Karštis pražū-
tingas tik bakterijoms, o pasta-
rieji toksinai aukštai temperatū-
rai yra atsparūs. 

Romualdas oGInSkAS (nukelta į 5 psl.)
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išeiti į viešumą, būti su aplin-
kiniais. Tai skatina jį vis dau-
giau laiko praleisti užsidarius 
vienam namuose. Didelį neri-
mą jaučiantys žmonės nere-
tai įsivaizduoja būsimas situa-
cijas dar prieš joms įvykstant, 
nerimauja dėl jų keletą dienų 
ar net savaičių. Toks nuolatinis 
stresas kenkia žmogaus psicho-
loginei ir fizinei gerovei. Deja, 
net ir suvokdamas, kad jo bai-
mė yra neprotinga ir nepagrįs-
ta, dažniausiai žmogus nepajė-
gia jos nugalėti.

Neretai žmones, apimtus 
bendravimo baimės, taip pat 
kamuoja ir klaidingi įsitikini-
mai apie socialines situacijas bei 
neigiamas nusiteikimas prieš 
kitus žmones. Jei žmogus turi 
socialinio nerimo sutrikimą, jis 
gali bijoti ir labai specifinių situ-
acijų, pavyzdžiui, kalbėti viešai. 
Šios situacijos gali būti pačios 
įvairiausios. Keletas dažniausiai 
pasitaikančių pavyzdžių yra val-
gymas ar gėrimas viešai, darbas 
stebint aplinkiniams, buvimas 
dėmesio centre, dalyvavimas 
žmonių susibūrimuose, pagal-
bos prašymas ar kalbėjimas te-
lefonu. Tai taip pat gali būti kitų 
sutrikimų, pavyzdžiui, depresi-
jos pasekmė. Baimė bendrauti 
su aplinkiniais sutrikdo kasdie-
nį gyvenimą, darbą, santykius.

Kaip sau padėti?
Socialinio nerimo sutrikimo 

priežastys gali būti įvairios, ta-
čiau dažniausiai išskiriami bio-
loginiai, psichologiniai ir aplin-
kos veiksniai. Psichologiniai 
veiksniai neretai būna susiję su 
praeityje patirtomis nemalonio-
mis socialinėmis situacijomis, 
pavyzdžiui, patyčiomis. Tačiau 
baimė bendrauti gali būti įgy-
jama ir stebint kitus žmones. 
Galbūt pažįstate neįgalų žmogų, 
kuris kaip įmanydamas vengia 
būti su kitais, bendrauti ar gal 
matėte, kaip iš jo kas nors pasi-
tyčiojo, jį įskaudino? Panašioje 
situacijoje baimė bendrauti ga-
li atsirasti ir jums. Tačiau kaip ir 
dauguma sutrikimų šis taip pat 
nėra nuosprendis visam gyveni-
mui. Pasitelkus tinkamas prie-
mones ir pagalbą galima vėl iš-
mokti mėgautis bendravimu ir 
nebebijoti būti su aplinkiniais.

Skaitykite savipagalbos 
knygas

Paieškokite literatūros, ku-
rioje būtų plačiai aprašytas socia- 
linio nerimo sutrikimas, jo pa-
sekmės ir būdai sau padėti. Tai 
gali būti straipsniai žurnaluose 
ar internete, knygos. Kuo dau-
giau skirtingų šaltinių rasite, tuo 
įvairesnės informacijos gausite. 
Suradę keletą patarimų, galėsite 
išsirinkti ir gyvenime pritaikyti 
labiausiai jums tinkančius ir ga-
linčius padėti.

Praktikuokite 
nusiraminimo technikas

Vienas geriausių būdų įveik-
ti nerimą ir atsipalaiduoti yra 
gilus kvėpavimas. Jis sumažina 
kraujospūdį, lėtina širdies rit- 
mą, atpalaiduoja organizmą ir 
pašalina neigiamas mintis. Prieš 

kiekvieną nerimą keliančią situ-
aciją sustokite ir keletą kartų gi-
liai įkvėpkite. Kvėpuokite lėtai 
ir ramiai. Gilų kvėpavimą prak-
tikuokite kiekvieną dieną ir pa-
mažu tai taps įpročiu. Taip at-
sidūrę stresą keliančioje situa- 
cijoje gebėsite greitai ir efekty-
viai nusiraminti.

Įvertinkite baimes
Surašykite ant lapo dešimt 

socialinių situacijų ir jas įver-
tinkite balais nuo 1 iki 10, kai 
1 – situacija, nekelianti nerimo 
(pavyzdžiui, nueiti į parduotu-
vę), o 10 – labai daug streso ke-
lianti situacija (pavyzdžiui, pa-
pasakoti istoriją pobūvyje). Įgy-
vendinkite visas situacijas pra-
dėdami nuo lengviausios. Įveikę 
kiekvieną situaciją pamatysite, 
kiek iš tiesų galite, ir pradėsite 
labiau pasitikėti savimi bei savo 
gebėjimais. Net ir tos situacijos, 
kurios iš pradžių atrodė nepa-
keliamos, taps lengvai įveikia-
mos, jei judėsite į priekį mažais 
žingsneliais.

Išsikelkite realius tikslus
Kiekvieną kartą prieš atsi-

durdami nerimą keliančioje si-
tuacijoje išsikelkite sau realų 
ir pamatuojamą tikslą. Jei ne-
drįstate užkalbinti nepažįsta-
mų žmonių, prisiverskite tai 
padaryti bent kartą per dieną. 
Prieikite ir paklauskite kelio ar 
valandų, net jei jums visai ne-
svarbus atsakymas. Jei nedrįs-
tate kalbėti būryje žmonių, išsi-
kelkite sau tikslą pasakyti bent 
vieną sakinį. Kai pamatysite, 
kad jums puikiai sekasi, paban-
dykite išsikelti didesnius, ta-
čiau būtinai pasiekiamus tiks-
lus. Niekuomet nevertinkite sa-
vęs pagal tai, kaip jums pavyko 
tikslą įgyvendinti. Svarbiausia, 
kad tai padarėte.

Mąstykite racionaliai
Vertinkite galimas situacijas 

realistiškai. Jei bijote sakyti vie-
šą kalbą, negalvokite, jog jus iš-
tiks panikos priepuolis. Jei jau 
esate tai daręs, tiesiog prisimin-
kite, kad kartą jau susidorojo-
te su panašia situacija. Taip pat 
labai svarbu nepervertinti savo 
galimybių, nes jei kas nors ne-
pavyks, jausite didžiulį nusivy-
limą. Pasistenkite kuo raciona-
liau įvertinti nerimą keliančias 
socialines situacijas ir jums vis-
kas puikiai pasiseks. 

Kreipkitės į specialistą
Jei matote, kad jūsų baimė 

bendrauti yra tokia didelė, jog 
trukdo džiaugtis gyvenimu, o 
paprasti savipagalbos būdai 
nebepadeda, nebijokite kreip-
tis į psichologą. Profesionali pa-
galba gali padėti greičiau įveik-
ti nerimą ir sugrąžinti gyveni-
mo džiaugsmą bei norą būti su 
žmonėmis.

Žmogus – sociali būtybė, to-
dėl baimė bendrauti gali tap-
ti didele ir sunkiai pakeliama 
našta. Kad taip neatsitiktų, la-
bai svarbu laiku atkreipti dėme-
sį į tai, kas kelia jums nerimą ir 
surasti kuo daugiau veiksmin-
gų būdų problemoms išspręsti.

Parengė 
Miglė LEVInIEnė

Bijau... bendrauti

(atkelta iš 1 psl.)

Užuot eikvoję energiją situaci-
jos negalinčiai pakeisti kritikai, 
redakcijos žurnalistai stengiasi 
padėti su vienokiais ar kitokiais 
sunkumais susidūrusiems kon-
kretiems žmonėms. Mūsų many-
mu, daug prasmingiau surinkus 
telefono numerį laikraščio vardu 
su atsakingas pareigas užiman-
čiais žmonėmis tartis dėl pagal-
bos, nei klausytis ar skaityti dau-
gybės neveiklumą pateisinančių 
„motyvuotų“ argumentų.

Žinoma, čia nekalbame 
apie situaciją, kai „Bičiulystės“ 
straipsniai gali ir turi atkreip-
ti valstybės pareigūnų dėmesį 
į keistinus sisteminius dalykus, 
turinčius įtakos ateities sprendi-
mams. Juos pamatyti, išanalizuo-
ti, pateikti laikraščio puslapiuo-
se – kiekvieno save gerbiančio 
spaudos leidinio pareiga. Ir sten-
giamės tai daryti profesionaliai ir 
atsakingai. Nes labai svarbu, kad 
gindami neįgaliųjų interesus, tei-
sėtus jų lūkesčius, nesupriešin-
tume visuomenės, nenuteiktume 
jos prieš neįgaliuosius.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė taip pat neabejoja, kad 
tokia laikraščio pozicija priside-
da prie teigiamo visuomenės po-
žiūrio į neįgaliuosius formavi-
mo, skatina visuomenę spręsti 
svarbius neįgaliesiems klausi-
mus, daro įtaką neįgaliųjų socia- 
linės integracijos procesui. 

Bičiulystė – užkrečianti 
dvasinė būsena

Bičiulystė – tai ne tik dauge-
liui gerai žinomo laikraščio pa-
vadinimas. Tai ir dvasinė būsena, 
skatinanti dalytis džiaugsmais 
ir rūpesčiais, išsikalbėti ir būti 
suprastam, padėti silpnesniam, 
o prireikus – ir pačiam sulaukti 
pagalbos. Tokia dvasinė būsena 
jau ketvirtį amžiaus lydi ir pačią 
„Bičiulystę“. 

Jubiliejiniame renginyje „Bi-
čiulystės“ steigėjai, pirmieji sa-
vaitraščio darbuotojai prisiminė 
nelengvą leidinio gyvavimo pra-
džią. Jau pats pirmasis laikraščio 
numeris buvo išleistas sutelkto-
mis bičiuliškomis kelių redakci-
jų pastangomis: leidinio subur-
tų žurnalistų parengtus straips-
nius sumaketavo „Liaudies ūkio“ 
redakcija, „Bičiulystei“ atspaus-
dinti reikalingą popierių pado-
vanojo „Respublikos“ redakcija. 

J.Mačiukevičius prisiminė, 
kad sėkmingai „Bičiulystės“ lei-
dybai užtikrinti teko net mitin-
gą organizuoti, kai iš Karelijos 
pargabentą laikraštinį popierių 
užgrobė tuometinio komunistų 
partijos vadovo Mykolo Buro-
kevičiaus kariauna. 

Laimei, daugiau tokių mitin-
gų neprireikė, nors leisti savai-
traštį niekada lengva nebuvo.

Tačiau „Bičiulystė“ – ne tik 
redakcijoje dirbantys 5 darbuo-
tojai. Tai ir didžiulis talininkų 
būrys visoje Lietuvoje. Be jų pa-
galbos sunku būtų kas savaitę iš-
leisti vis naują laikraščio numerį. 

Padėkos raštais per jubilie-
jinį renginį atsidėkota nuo pir-

„Bičiulystės“ jubiliejuje – apie ketvirtį 
amžiaus skleidžiamą šilumą ir šviesą

mojo numerio iki šiol „Bičiulys-
tei“ rašančiam Algimantui Jaz-
dauskui, pirmosios redakcinės 
kolegijos nariui, buvusiam LID 
pirmininkui, šiandieninės „Bi-
čiulystės“ rubrikos „Apie tai, 
kad jaudina“ autoriui Algiman-
tui Grabauskui, niekada padė-
ti neatsisakančiai Angelei Ru-
džianskaitei. Paštu išsiųstos 
nuoširdžios padėkos pasieks ir 
daugiau kaip 20 metų žodžiais 
į sielą „Bičiulystės“ puslapiuose 
prabylančiai panevėžietei Stefa-
nijai Fedulaitei, rubriką „Prie kū-
rybos šaltinio“ savo rašiniais pa-
įvairinančiai Aušrai Verbliudavi-
čiūtei, naujienomis mielai besi-
dalijančiai radviliškietei Janinai 
Ožalinskaitei. Daugelio skaity-
tojų vardu už reikalingus ir nau-
dingus sveikatos patarimus pa-
dėkojome ir skyrelio „Daktaras 
Aiskauda“ autoriui Romualdui 
Oginskui.

Linkėta dar ilgai  
gyvuot

Leidinio sumanytojai J. Ma- 
čiukevičius ir J. Nekrošius pa-
sidžiaugė, kad „Bičiulystės“ re-
dakcija iki šiol ištikima pirma-
jame savaitraščio numeryje iš-
spausdintame leidėjų žodyje 
suformuluotiems priesakams – 
skleisti šilumą, žadinti mei-
lę, mielaširdingumą, jautrumą. 
Tokios vertybės šiandieninėje 
spaudoje nėra populiarios. Bet 
kokios jos reikalingos! Ar ne to-
dėl, kad visus šiuos metus jų bu-
vo laikomasi, „Bičiulystė“ išliko, 
išsaugojo savo skaitytojų ratą, 
yra jų laukiama ir mylima. Sei-
mo Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkės Kristinos 
Miškinienės sveikinime „Bičiu-
lystei“ pabrėžiama, kad 25-eri 
metai periodiniam leidiniui – tai 

solidi sukaktis. „Per tą laikotar-
pį Lietuvoje daugybė laikraščių 
pradėti leisti užgeso. O Jūs jau 
25 metus atkakliai ir užtikrin-
tai kiekvieną ketvirtadienį bel-
džiatės į savo skaitytojų namus. 
Jūsų skaitytojas ypatingas – ati-
dus ir jautrus, labiausiai verti-
nantis bičiulystę. Jūsų darbas 
reikalingas tūkstančiams žmo-
nių, reikšmingas ir vertas dide-
lės padėkos.“

Bičiuliška šiluma sklido iš 
daugelio šventinio renginio sve-
čių lūpų. Dar ilgai „Bičiulystei“ 
gyvuoti linkėjo Lietuvos neįga-
liųjų draugijos, Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
bos, Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro, Lietuvos neįga-
liųjų forumo, Valakupių reabili-
tacijos centro, UAB „Teida“, asoci-
acijos „Gyvastis“, Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos žurnalo 
„Mūsų žodis“, Lietuvos neįgalių-
jų forumo, Kauno, Ignalinos, Ša-
kių, Pasvalio neįgaliųjų draugijų 
atstovai, savaitraščio skaitytojai, 
kiti jubiliejinio renginio dalyviai.  

„Tikiu, kad per dvidešimt 
penkerius metus įgijote patir-
ties, įveikėte nemažai iššūkių ir 
patyrėte daug jaukių, harmonin-
gų akimirkų, tačiau prieš akis – 
ilgas kelias. Tegul jis būna kuo 
tiesesnis, kupinas ryžto, šilu-
ma ir gerumu spinduliuojan-
čių žmonių“, – „Bičiulystei“ vil-
tingai linkėjo socialinės apsau-
gos ir darbo ministrė A. Pabe-
dinskienė. 

Laikraščio leidėjai taip pat 
tikisi, kad ketvirtį amžiaus tru-
kusi sielų bičiulystė tęsis ir to-
liau, o „Bičiulystės“ savaitraštis 
dar ilgai lankys jo laukiančių-
jų namus.

Aldona MILIEškIEnė
Igno Stanio nuotr.

Šventę vedė ir koncertavo Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministė Algimanta Pabedinskienė su „Bičiu-
lystės“ darbuotoja A. Babinskienė ir redaktore A. Milieškiene.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 2 d.
9.15 Komisaras Reksas (36) 

N-7. 10.05 Senis (312) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/14-
2) (kart.). 11.25 Istorijos detektyvai 
(kart.). 12.20 Savaitė (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai (6/15-1). 
16.35 Senis (313) N-7. 17.40 Klaus-
kite daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.25, 22.55, 
23.50, 0.40, 4.15 Trumposios žinios. 
22.30 Lietuva gali. 23.00 Premjera. 
Šlovės dienos (60) N-7. Trumposios 
žinios (kart.). 23.55 Vyriausiasis gin-
kluotųjų pajėgų vadas Ovaliajame 
kabinete. Dok. Ser. 3 d. Bin Ladeno 
gaudynės. 0.45 Komisaras Reksas 
(N-7. 36) (kart.). 1.35 Klauskite dak-
taro (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė. (kart.). 5.10 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 

Antradienis, lapkričio 3 d. 
9.15 Komisaras Reksas (37) 

N-7. 10.05 Senis (313) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/15-
1) (kart.). 11.25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba kart.). 12.20 Vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas Ovaliaja-
me kabinete. 3 d. Bin Ladeno gau-
dynės (Subtitr., kart.). 13.10 Klaus-
kite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.15, 15.05 Laba die-
na, Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip at-
siranda daiktai (6/15-2). 16.35 Senis 
(314) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.30 Emigrantai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 22.25, 23.25, 
0.20, 1.15, 4.15 Trumposios žinios. 
22.30 Tikri vyrai. 23.30 Premjera. 
Šlovės dienos (61) N-7. 0.25 Komi-
saras Reksas (37) (kart.) N-7. 1.20 
Klausimėlis.lt. 1.35 Klauskite dakta-
ro (kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.20 Tikri vyrai (kart.). 5.05 
Emigrantai (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 4 d. 
9.15 Komisaras Reksas (38) 

N-7. 10.05 Senis (314) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/15-2) 
(kart.). 11.25 Emigrantai (kart.). 12.15 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“ (kart.). 13.10 Klauskite dak-
taro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai (6/16-1). 16.35 Senis (315) 
N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas. 22.45, 23.25, 
0.20, 1.15, 4.15 Trumposios žinios. 
22.50 Klausimėlis.lt. 23.30 Premje-
ra. Šlovės dienos (62) N-7. 0.25 Ko-
misaras Reksas (38) (kart.) N-7. 1.20 
Mokslo ekspresas (kart.). 1.35 Klaus-
kite daktaro (kart.). 2.20 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 4.20 Auksinis protas 
. (kart.). 5.30 Klausimėlis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. 
9.15 Komisaras Reksas (39) 

N-7. 10.05 Senis (315) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/16-
1) (kart.). 11.25 Gyvenimas (kart.). 
12.20 Stilius (kart.). 13.10 Klauskite 
daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 
Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (6/16-2). 16.35 Senis (316) 
N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
19.30 Specialus tyrimas. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Premjera. Užkariavimas. 
Biografinė drama. Prancūzija, 2011 
m. N-14. 23.25, 0.05, 1.05, 4.15 
Trumposios žinios. 23.30 Durys at-
sidaro. 0.10 Komisaras Reksas (39) 
(kart.) N-7. 1.10 Misija. Vilnija (kart.). 
1.35 Klauskite daktaro (kart.). 2.20 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Gy-
venimas (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 6 d. 
9.15 Komisaras Reksas (40) 

N-7. 10.05 Senis (316) (kart.) N-7. 
11.05 Kaip atsiranda daiktai (6/16-
2) (kart.). 11.25 Specialus tyrimas 

(kart.). 12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 13.10 Klauskite dakta-
ro (kart.). 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai (6/17-1). 16.35 Senis (317) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Duokim garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 20.59 Loterija „Per-
las“. 21.00 Muzikinis projektas „Vario 
audra“. 22.40, 1.10, 4.00 Trumposios 
žinios. 22.45 Klausimėlis.lt (kart.). 
23.00 Premjera. Hanibalas. Trileris. 
JAV, 2001 m. 1.15 Komisaras Rek-
sas (40) (kart.) N-7. 2.05 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 4.05 Muzikinis projek-
tas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 7 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 

6.50 Specialus tyrimas (kart.). 7.45 
Mažasis princas (18). 8.10 Premjera. 
Pasakininkas. Hanso Kristiano An-
derseno šiuolaikinė klasika (3). 8.35 
Vakavilis (3). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 
11.30 Žinios. Orai. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Didieji pasaulio išradimai. 
1 d. Dangoraižiai. 12.55 Pasaulio do-
kumentika. Jeloustouno nacionalinis 
parkas. Didingiausias Amerikos ste-
buklas (Subtitr.). 13.55 Šerloko Holm-
so nuotykiai (3, 4) N-7. 15.40 Moks-
lo ekspresas. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 16.45 
Lietuva gali (kart.). 17.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Bėdų turgus 
(Subtitr.). 19.40 Stilius. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Mu-
zikinis projektas „Dainų daina“. 23.00, 
0.35 Trumposios žinios. 23.05 Stok! 
Arba mano mama šaus. Veiksmo ko-
medija. JAV, 1992 m. (Subtitr.) N-7. 
0.40 Pasaulio dokumentika. Didieji 
pasaulio išradimai. 1 d. Dangoraižiai 
(Subtitr., kart.). 1.25 Pasaulio doku-
mentika. Jeloustouno nacionalinis 
parkas. Didingiausias Amerikos ste-
buklas. JAV, 2013 m. (Subtitr., kart.). 
2.20 Šerloko Holmso nuotykiai (3, 4) 
(kart.) N-7. 4.05 Emigrantai (kart.). 
5.00 Specialus tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 8 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 
Šventadienio mintys. 8.05 Gimto-
ji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 9.00 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1 (10). 9.15 
Vakavilis (4). 9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas (27). 10.00 Gustavo 
enciklopedija (Subtitr.). 10.30 Mūsų 
gyvūnai. 10.55 Hanso Kristiano An-
derseno pasakos (2) Princesė ant 
žirnio. Vokietija, 2010 m. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Ke-
rinti Prancūzijos gamta (2) (Subtitr.). 
12.55 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Pasaulio gamtos stebuklai. Gy-
venimas paribyje. 3 d. Gyvieji stebu-
klai. D. Britanija, 2015 m. (Subtitr.). 
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Mis Marpl (2/3) Sitafordo paslaptis. 
15.30 Misija. Vilnija. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Istorijos 
detektyvai. 17.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.30 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 19.00 Klausimėlis.lt 
(kart.). 19.30 Savaitė. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Premjera. Pavojingi jaus-
mai (17, 18). 21.55, 23.30 Trumpo-
sios žinios. 22.00 Premjera. Gžime-
kas (Grzimek). Biografinė drama. Vo-
kietija. 2015 m. N-7. 1) Rež. Roland 
Suso Richter. Trumposios žinios. 
23.35 Pasaulio dokumentika. Pasau-
lio gamtos stebuklai. Gyvenimas par-
ibyje. 3 d. Gyvieji stebuklai (Subtitr., 
kart.). 0.25 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta (2) (Subti-
tr., kart.). 1.20 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Mis Marpl (2/3) Sitafordo 
paslaptis (kart.). 2.55 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai (kart.). 3.45 Savai-
tė (kart.). 4.40 Pavojingi jausmai (17, 
18) (kart.). 5.30 Durys atsidaro (kart.). 

niai (10) N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (35) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios.  22.30 Kerštas (9) N-7. 23.30 
Melas ir paslaptys (9) N-14. 0.30 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius (9) 
N-14. 1.20 Amerikiečiai (5) N-14. 
2.20 Naujokė (17) N-7. 2.50 CSI kri-
minalistai (297) N-14. 3.40 Amerikie-
tiška siaubo istorija (1) N-14. 

Antradienis, lapkričio 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (19, 20) (kart.) N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (15) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (35) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2218). 10.00 Medikai (1) N-7. 11.00 
Rezidentai (8, 9) N-7. 12.00 Pavo-
jingi aukštakulniai (10) N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (16). 13.30 
Simpsonai (21, 22) N-7. 14.30 Ma-
žoji nuotaka (215) N-7. 15.30 Kerš-
tinga meilė (56) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Tobula kopija (20) N-7. 20.00 Prieš 
srovę N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (36) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.30 Kobra 11 (8) N-7. 
0.40 CSI kriminalistai (8) N-14. 1.35 
Amerikiečiai (6) N-14. 2.30 Naujokė 
(18) N-7. 2.55 CSI kriminalistai (298) 
N-14. 3.45 Amerikietiška siaubo is-
torija (2) N-14.

Trečiadienis, lapkričio 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (21, 22) (kart.) N-7. 
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis (16) 
(kart.). 8.25 Moterys meluoja ge-
riau (36) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(2219). 10.00 Medikai (2) N-7. 11.00 
Rezidentai (10, 11) N-7. 12.00 Prieš 
srovę  N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (17). 13.30 Simpsonai (23) 
N-7. 14.00 Simpsonai (1)  N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (216) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (57) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Tobula kopija (21) N-7. 20.00 
Svogūnų Lietuva. Lietuva, pramogų 
laida. N-7. 21.00 Moterys meluoja 
geriau (37) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 Statyk 
už favoritą. Komedija. JAV, D. Brita-
nija, 2012 m. N-14. 0.20 Elementaru 
(8) N-7. 1.20 Amerikiečiai (7) N-14. 
2.10 Naujokė (19) N-7. 2.35 CSI kri-
minalistai (299) N-14. 3.25 Amerikie-
tiška siaubo istorija (3) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (23) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17) (kart.). 
8.25 Moterys meluoja geriau (37) 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2220). 
10.00 Medikai (3) N-7. 11.00 Rezi-
dentai (12, 13) N-7. 12.00 Svogūnų 
Lietuva. N-7. 13.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (18). 13.30 Simpsonai (2, 
3) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (217) 
N-7. 15.30 Kerštinga meilė (58) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Tobula kopija (22) N-7. 
20.00 Farai. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (38) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.30 Kovotojas. Dra-
ma. JAV, 2010 m. N-14. 0.55 Kau-
lai (8)  N-14. 1.45 Amerikiečiai (8) 
N-14. 2.40 CSI kriminalistai (300) 
N-14. 3.30 Amerikietiška siaubo is-
torija (4) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (2, 3) N-7. 7.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18) (kart.). 8.25 
Moterys meluoja geriau (38) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2221). 10.00 
Medikai (4) N-7. 11.00 Rezidentai 
(14, 15) N-7. 12.00 Farai. N-7. 13.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 13.30 
Simpsonai (4, 5) N-7. 14.30 Mažoji 
nuotaka (218) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (59) N-7. 16.30 Vilnius gyvai. 
17.30 Karas 2020. Rusijos informa-
cinė agresija. Dok. f., 2015 m. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Krudžiai. 
Animacinis f. JAV, 2013 m. 21.20 
Geležinis žmogus. Veiksmo f. JAV, 
2008 m. N-14. 23.55 Mirties prabu-
dimas. Veiksmo f. Prancūzija, JAV, 
2004 m. N-14. 1.35 Statyk už fa-
voritą. Komedija. JAV, D. Britanija, 
2012 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 7 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (7) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (22). 8.00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (17). 8.30 
Legenda apie Korą (22) N-7. 9.00 
Mitybos ir sporto balansas. 9.30 Ma-
myčių klubas. 10.00 Skonio lenkty-
nės. 10.30 Gardu Gardu.  11.00 Ar-
tūras ir Maltazaro kerštas. Nuotykių 
f. Prancūzija, 2009 m. 12.50 Armi-
joje. Komedija. JAV, 1994 m. 14.45 
Mėnulio princesė. Fantastinis f. visai 
šeimai. Vengrija, D. Britanija, Pran-
cūzija, 2008 m. N-7. 16.45 Ekstra-
sensų mūšis (16) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.25 Eurojackpot. 19.30 Di-

Pirmadienis, lapkričio 02 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (5). 6.55 Madagas-
karo pingvinai (4) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (121) 
N-7. 8.50 Hugo išradimas. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2011 m. (kart.). 11.20 
Monstrai prieš ateivius. Animacinis f.. 
JAV, 2009 m. (kart.). 13.05 Mada-
gaskaro pingvinai (5). 13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15). 14.00 Mei-
lės randai (6) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Nuo... Iki.... 21.00 Visi vyrai 
– kiaulės... (37) N-7. 21.30 Žinios. 
21.54 Sportas. 21.58 Orai. 22.00 
VAKARO SEANSAS Infiltruoti. Trile-
ris. Honkongas, JAV, 2006 m. N-14. 
1.00 Sekso magistrai (12) N-14. 2.10 
Mentalistas (28) N-7. 

Antradienis, lapkričio 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (6). 6.55 Madagas-
karo pingvinai (5) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (122) 
N-7. 8.50 Kaip pavogti nuotaką. Ro-
mantinė komedija. D. Britanija, JAV, 
2008 m. (kart.) N-7. 10.50 Jau bai-
gėm? Nuotykių komedija. JAV, Ka-
nada, 2007 m. (kart.). 12.40 Tomo ir 
Džerio šou (15) (kart.). 13.05 Mada-
gaskaro pingvinai (6). 13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (16). 14.00 Mei-
lės randai (7) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.20 
Pagalbos skambutis. N-7. 21.00 Visi 
vyrai – kiaulės... (38) N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.00 VAKARO SEANSAS Žu-
dikai. Veiksmo f. JAV, 1995 m. N-7. 
0.45 Sekso magistrai (1) N-14. 1.55 
Mentalistas (29) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (7). 6.55 Madagas-
karo pingvinai (6) (kart.). 7.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (16) (kart.). 
7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(123) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.55 Yra, kaip yra (kart.) N-7. 
11.05 Tikras gyvenimas. Atleistos 
nuoskaudos. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Motinos paklydėlės sugrįžimas. 
13.05 Madagaskaro pingvinai (7). 
13.35 Kempiniukas Plačiakelnis (17). 
14.00 Meilės randai (8) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Nacionaliniai technikos apdovanoji-
mai TECHTOP 2015. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS Sargy-
binis. Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. 
N-7. 0.15 Kortų namelis (9) N-14. 
1.20 Sekso magistrai (2) N-14. 2.30 
Mentalistas (30) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (8). 6.55 Madagas-
karo pingvinai (7) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (17) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (124) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.55 Yra, kaip yra (kart.) N-7. 11.05 
Tikras gyvenimas. Čempionės liki-
mas. 12.05 Tikras gyvenimas. Egois-
tė. 13.05 Madagaskaro pingvinai (8). 
13.35 Kempiniukas Plačiakelnis (18). 
14.00 Meilės randai (9) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra, 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.00 Visi vyrai 
– kiaulės... (39) N-7. 21.30 Žinios. 

22.00 VAKARO SEANSAS Chao-
sas. Veiksmo f. D. Britanija, JAV, 
Kanada, 2006 m. N-14. 0.15 Kortų 
namelis (10) N-14. 1.20 Sekso ma-
gistrai (3) N-14. 2.30 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (9). 6.55 Madagas-
karo pingvinai (8) (kart.). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (18) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (125) 
N-7. 8.50 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 9.35 K11. Komisarai tiria (25, 
26) N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. 
Dvigubas gyvenimas. 12.05 Tikras 
gyvenimas. Netikėta meilė. 13.05 
Madagaskaro pingvinai (9). 13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (19). 14.00 
Meilės randai (10) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21.00 Vingiuotas kelias 
namo. Komedija. JAV, 2010 m. N-14. 
22.55 Ateinu su lietumi. Veiksmo tri-
leris. Airija, D. Britanija, Honkongas, 
Ispanija, 2008 m. N-14. 1.15 Chao-
sas. Veiksmo f.. D. Britanija, JAV, 
Kanada, 2006 m. (kart.) N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Mažieji Tomas ir Džeris II (16). 6.55 
Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje 
(13–16). 7.20 Dora ir draugai (17). 
7.45 Denis Vaiduokliukas (35). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (2). 8.35 To-
mo ir Džerio šou (16). 9.00 Ponas By-
nas (19). 9.30 Trejetas iš Rūgpienių 
kaimo. Animacinis f. Rusija, 1978 m. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 
Semio nuotykiai 2. Animacinis f. Bel-
gija, JAV, Prancūzija, 2012 m. 11.55 
Persirengimo meistras. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2002 m. 13.40 Gyve-
nimo šukės (19) N-7. 16.00 Beatos 
virtuvė. 17.00 Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios. 19.30 SUPERKINAS 
Batuotas katinas Pūkis. Animacinis 
f. JAV, 2011 m. 21.15 PREMJERA 
Storulis ringe. Komedija. JAV, 2012 
m. N-7. 23.25 Griaustinis tropikuose. 
Komedija. D. Britanija, JAV, Vokie-
tija, 2008 m. N-14. 1.30 Vingiuotas 
kelias namo. Komedija. JAV, 2010 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Mažieji Tomas ir Džeris II (17). 6.55 
Eskimų mergaitės nuotykiai Arktyje 
(17–20). 7.20 Nickelodeon valanda. 
Dora ir draugai (18). 7.45 Denis Vai-
duokliukas (36). 8.10 Madagaskaro 
pingvinai (3). 8.35 Tomo ir Džerio 
šou (17). 9.00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 9.30 Mes pačios. 10.00 KI-
NO PUSRYČIAI Kosminis krepšinis. 
Komedija. JAV, 1996 m. 11.45 Gam-
tos jėgos. Romantinė komedija. JAV, 
1999 m. N-7. 13.55 Gyvenimo šukės 
(20) N-7. 16.00 Bus visko. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Sekmadienio žinios su Alfa. 19.30 
Lietuvos balsas. 22.10 PREMJERA 
Tamsi tiesa. Veiksmo trileris. Kana-
da, 2012 m. N-14. 0.20 Šmėklos. 
Siaubo trileris. JAV, 1999 m. N-14. 
2.25 Ateinu su lietumi. Veiksmo tri-
leris. Airija, D. Britanija, Honkongas, 
Ispanija, 2008 m. (kart.) N-14.

Pirmadienis, lapkričio 2 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitrina. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (297) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (109) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 14.35 Amerikos talen-
tai (36). 15.35 Prokurorų patikrini-
mas (110) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Mentalistas (12) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (12) N-7. 20.30 Labai juokin-
ga laida. 21.00 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 21.30 Pelikano byla. Drama. 
JAV, 1993 m. N-7. 0.20 Mentalis-
tas (12) (kart.) N-7. 1.15 Prokurorų 
patikrinimas (110) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 3 d. 
6.15 Policija ir Ko (3) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (12) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (25) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (298) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (110) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (37). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (111) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Mentalistas (13) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (13) N-7. 20.30 Išgy-

venk, jei gali. 21.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21.30 Vyrai juodais dra-
bužiais 2. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. N-7. 23.15 Karo vilkai. Li-
kvidatoriai IV (9) N-14. 0.15 Menta-
listas (13) (kart.) N-7. 1.10 Prokuro-
rų patikrinimas (111) (kart.) N-7. 2.20 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 4 d. 
6.15 Policija ir Ko (4) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (13) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (26) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (299) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (111) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (38). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (112) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (1) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (1) N-7. 20.30 
Išgyvenk, jei gali. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Riterio žvaigždė. Nuotykių f. 
JAV, 2001 m. N-7. 0.15 Detektyvė 
Džonson (1) (kart.) N-7. 1.10 Proku-
rorų patikrinimas (112) (kart.) N-7. 
2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. 
6.15 Policija ir Ko (5) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (1) (kart.) N-7. 9.15 Žu-
rovas. Rožinis zuikis. I dalis (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (300) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(112) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (39). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (113) N-7. 16.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (2) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (2) N-7. 20.30 Labai juo-
kinga laida. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Aš – šnipas. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. N-7. 23.25 Karo vilkai. Likvi-
datoriai IV (10) N-14. 0.25 Detektyvė 
Džonson (2) (kart.) N-7. 1.20 Proku-
rorų patikrinimas (113) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 6 d. 
6.15 Policija ir Ko (6) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.15 
Policija ir Ko (2) (kart.) N-7. 9.15 Žu-
rovas. Rožinis zuikis. II dalis (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (301) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(113) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 Much-
taro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (40). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (114) N-7. 16.55 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Labai juokinga laida (kart.). 
19.00 Amerikietiškos imtynės (38) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Porininkai. Veiksmo trileris. 
JAV, 1997 m. N-14. 23.25 Sausas 
įstatymas (2, 3) N-14. 1.40 Proku-
rorų patikrinimas (114) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 7 d. 
7.05 Amerikos talentai (39, 40) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara. 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Kroatijoje. 2015 m. 12.00 Sa-
vaitės kriminalai (kart.) N-7. 12.30 
Aš myliu kaimą. 13.00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 14.00 Mitiajaus pasakėlės 
(18, 19, 20) N-7. 15.55 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Kvapų detekty-
vas (1) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(27) N-7. 19.00 Labai juokinga laida 
(kart.). 19.30 Muzikinė kaukė. 22.15 
MANO HEROJUS Nėra kur bėgti. 
Veiksmo f. JAV, 1993 m. N-14. 0.20 
AŠTRUS KINAS Šėtono žemė. Siau-
bo trileris. Kanada, 2009 m. S. 2.05 
Mitiajaus pasakėlės (18) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 8 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Kroatijoje (kart.). 8.30 Tauro 
ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 
Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiu-
liu. 10.00 Sveikatos kodas. 11.00 
FAILAI X. Katna – užmirštoji Egipto 
konkurentė. Dok. f. Vokietija, 2010 
m. 12.10 BBC dokumentika. Gam-
tos stebuklas. Mažyliai (1). 13.30 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Kvapų detektyvas 
(2) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (28) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS. Ke-
drų įlanka 7. Drama. Kanada, 2013 
m. N-7. 21.00 Sostų karai (5, 6) N-14. 
23.20 Matrica. Perkrauta. Veiksmo 
trileris. JAV, 2003 m. N-7. 2.00 Mi-
tiajaus pasakėlės (19, 20) (kart.) N-7. 
3.05 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

dysis magijos šou. N-7. 21.00 Lap-
kričio žmogus. Kriminalinis veiksmo 
trileris. JAV, D. Britanija, 2014 m. 
N-14. 23.10 12 vergovės metų. Os-
karu apdovanota biografinė drama. 
JAV, 2013 m. N-14. 1.55 Kovotojas. 
Drama. JAV, 2010 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (8) N-7. 7.30 
Vėžliukai nindzės (23). 8.00 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (18). 8.30 
Legenda apie Korą (23) N-7. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Padėkime augti. 
10.00 Svajonių sodai. 11.00 Artū-
ras 3. Dviejų pasaulių karas. Nuoty-
kių f. Prancūzija, 2010 m. 15. 13.05 
Ruonis. Nuotykių f. Australija, 2000 
m. 14.55 Dantukų fėja 2. Komedi-
ja visai šeimai. JAV, 2012 m. N-7. 
16.45 Ekstrasensų mūšis (17) N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 X Fakto-
rius. 21.45 Anoniminis tėtis. Kome-
dija. JAV, 2013 m. N-14. 23.55 Ne-
tikėtas prabudimas. Drama. Kanada, 
JAV, 2008 m. N-14. 01.50 Lapkričio 
žmogus. Kriminalinis veiksmo trile-
ris. JAV, D. Britanija, 2014 m. N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Ma-

giška vidurinė mokykla. Stebuklų ša-
lis. Animacinis f. JAV, 2015 m. 8.55 
Meilės sūkuryje (2217). 10.00 Medi-
kai (13) N-7. 11.00 Namas, kuriame 
vaidenasi. Fantastinė komedija. JAV, 
2003 m. N-7. 13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 13.30 Simpsonai 
(19, 20) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(214) N-7. 15.30 Kerštinga meilė (55) 
N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Tobula kopija 
(19) N-7. 20.00 Pavojingi aukštakul-
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Žiniasklaidoje 
apie neįgaliųjų 

gyvenimą

Rudenį atvėsus orams ne vie-
nas skundžiasi sąnarių skaus-
mais. Šie gali pranašauti sun-
kią ligą – artritą. Būtent todėl 
spalis Lietuvoje paskelbtas ko-
vos su artritu mėnesiu. 

Užklupusi klastinga liga ga-
li pažeisti ne tik sąnarius, bet ir 
kitus gyvybiškai svarbius žmo-
gaus organus, netgi pasodinti 
sergantįjį į neįgaliojo vežimėlį. 

Rokiškio rajono klubo „Ar-
tritas“ vadovė Albina Bražiū-
nienė, serganti artritu 18 metų, 
dalijosi savo ir klubo narių pa-
tirtimi, išgyvenimais. „Sąnarių 
ligomis suserga vis jaunesni as-
menys. Anksčiau sakydavo, kad 
artritas – senų žmonių liga. Mū-
sų klube, kuriame yra 225 ofi-
cialūs nariai, keturi asmenys, 
tesulaukę 30-ies, jau turi rim-
tų problemų. Teko girdėti, kad 
sostinėje reumatoidinis artri-
tas nustatytas 6 mėnesių kūdi-
kiui“, – kalbėjo A. Bražiūnienė.

Pašnekovės manymu, sąna-
rių ligos ateityje gali būti diag- 
nozuojamos vis jaunesniems 
asmenims: „Dabartinis jauni-
mas visai nejuda. Jų pagrindi-
nis užsiėmimas – kompiute-
ris, telefonas. Net į parduotu-
vę, esančią vos už 100 metrų, 
važiuoja automobiliu. Ilgai sė-
dint, užspaudžiami slanksteliai, 
dėvisi stuburas, pradeda skau-
dėti kojos. O tie, kurie sportuo-
ja, šoka, vedžioja šunį, net ir tu-
rėdami polinkį sirgti sąnarių li-
gomis, jas atitolina.“

Ne vienerius metus su to 
paties likimo žmonėmis ben-
draujanti A. Bražiūnienė pasa-
kojo, kokie simptomai išduo-
da apie artėjančią klastingą li-
gą: ryte ilgesnį laiką sustingę 
pirštai, sunkiau. Deja, neretai 
liga diagnozuojama vėlai. Mo-
teris siūlo žmonėms prašyti gy-
dytojų atlikti kraujo, kaulo tan-
kio, taip pat reumatoidinio ar-
trito tyrimus.

Gyventi sergant sąnarių li-
gomis – sunku. „Nepatogumai 
dideli: sunku vaikščioti, judėti 
laiptais, ypač nulipti. Labai sun-
ku įlipti į autobusą. Nebegali 
pats apsimauti kojinių, atidary-
ti durų, tinkamai ištiesti rankos 
pasisveikinti“, – pasakojo klubo 
„Artritas“ vadovė. 

Anot A. Bražiūnienės, gali-
ma pristabdyti klastingos ligos 
vystymąsi. Būtinas judėjimas, 
labai naudingos vandens pro-
cedūros. Reikalingos ir papras-
tos mankštos: raumenų, sąna-
rių tempimo pratimai, raume-
nų stiprinimas. Didelę reikšmę 
turi ir sveikas gyvenimo būdas, 
sveika mityba. Negalima varto-
ti daug druskos, valgyti riebių 
patiekalų.

Artritas – 
ateities 

jaunimo liga
Miglė Katinauskienė tinkla-
lapyje www.grokiskis.lt rašo 
apie vis jaunesnius žmones 
užklumpančią ligą artritą. 

Neįgaliųjų  
sportas

Neįgalieji 
pasaulyje Be kojos ir rankos – į ašigalius

Įkopti į aukščiausią kalną, perplaukti jūrą 
ar pasiekti ašigalį – didžiulis iššūkis. Ryž-
tis tokiam žygdarbiui reikia daug drąsos, 
fizinės bei psichologinės ištvermės. Daž-
niausiai į tokias ir panašias ekspedicijas 
leidžiasi stiprūs ir daug pasaulio jau matę 
vyrai. Tačiau nebūna taisyklių be išimčių.

Būtent tokia išimtimi galė-
tume pavadinti Janą Melą – 

jauną vyrą iš Lenkijos. Nors jam 
dar tik 27-eri, jis jau pabuvojo 
abiejuose ašigaliuose ir pateko 
į istoriją kaip jauniausias tai pa-
daręs žmogus. Tačiau ne tik tai 
stebina ir kelia susižavėjimą. Ja-
nas – vienintelis tai padaręs ne-
įgalus žmogus. 

Šiaurės ašigalį jis pasiekė 
2004 metais, būdamas penkio-
likos, o po aštuonių mėnesių 
jau keliavo Pietų ašigalio link. 
Tai nutiko praėjus vos dvejiems 
metams po nelaimės, palikusios 
jį neįgaliu.

Būdamas trylikos Janas ne-
teko dešinės rankos ir kairės ko-
jos. Tai atsitiko kai jis, slėpdama-
sis nuo lietaus elektros transfor-
matorinėje, patyrė elektros iš-
krovą. Galūnių nudegimai buvo 
tokie stiprūs, kad gydytojai ne-
turėjo kitos išeities, tik jas pa-

šalinti. Kas padėjo jaunam vaiki-
nui taip greitai grįžti į normalų 
gyvenimą ir atlikti neįtikėtinus 
žygius? „Norėjau įrodyti, kad jei 
iš tiesų ko nors labai nori, tai ir 
padarysi“, – po kelionės sakė Ja-
nas. Po nelaimės paaugliui vaiki-
nui teko iš naujo mokytis vaikš-
čioti, susitepti sumuštinį viena 
ranka, apsirengti. Namuose jį pa-
laikė mama, o į priekį stūmė tė-
tis, vis primindamas, jog norint 
ko nors pasiekti gyvenime, bū-
tina ką nors daryti. Dabar Janas 
džiaugiasi, jog būtent tai neleido 
jam aptingti ir užsisėdėti namie. 
„Jei būčiau galėjęs daryti ką no-
riu, būčiau nedaręs nieko“, – pri-
sipažįsta jaunas vyras.

Galbūt tai galima pavadin-
ti laimingu atsitiktinumu, bet 
kartą, Janui dar tebegulint ligo-
ninėje ir kenčiant vieną operaci-
ją po kitos, jo mama gatvėje su-
tiko seną pažįstamą – garsų len-

kų keliautoją Mareką Kaminskį. 
Moteris paprašė, kad šis nueitų 
pas sūnų į ligoninę ir padėtų jam 
šiek tiek prasiblaškyti bei susi-
taikyti su pasikeitusia padėtimi. 
Deja, susitikimas tuomet neįvy-
ko, bet M. Kaminskiui į galvą at-
ėjo nepaprasta mintis. Norėda-
mas padėti vaikinui atsigauti, 
Marekas pasiūlė kartu keliauti 
į Šiaurės ašigalį. Viskuo nusivy-
lusiam ir savimi nepasitikinčiam 
paaugliui tai atrodė neįmanoma, 
tačiau jis nusprendė pabandyti.

Jano pasirengimas ekspedi-
cijai truko pusantrų metų. Per 
juos jis sustiprėjo fiziškai ir psi-
chologiškai, po truputį pratino 
kūną prie šalčio ir kitų sunkumų. 
Pats Janas juokauja, kad tokia 
veikla jam, tuo metu paaugliui, 
dažniausiai būdavo labai nuo-
bodi, bet jis žinojo, kad tik nuo-
seklus darbas padeda pasiekti 
neįtikėtinų rezultatų.

Nors šiuo metu Jano vardą 
galima rasti rekordų knygose, 
jis to nesureikšmina. Daug svar-
biau jam yra ne šlovė (apie vai-
kino keliones net sukurtas fil-
mas!), o tai, kad jo žygdarbiai 
įkvepia žmones. Ekspedicijos 
buvo būdas ne tik sau pačiam, 
bet ir visiems, ypač neįgaliems, 
žmonėms įrodyti, jog esant dide-
liam norui viskas tampa įmano-
ma. Dar treniruočių metu Janas 
ne kartą norėjo viską mesti ir at-
sisakyti kelionės, tačiau į priekį 
jį vedė pareigos ir atsakomybės 
jausmas. 

„Kiekvieną kartą pasaky-
davau, kad privalau tai pada-
ryti, nes esu vienas iš daugelio 
neįgalių žmonių, ir tiems žmo-
nėms reikia įrodymo, jog tokie 
dalykai įmanomi“, – sakė Janas. 

  Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Regina 
Slabadienė laiške „Bičiulystei“ 
papasakojo apie Utenos regiono 
sporto žaidynes. 

Jau tapo tradicija, kad kiek- 
vieną rudenį Utenos regiono ne-
įgalieji renkasi Ignalinoje, Spor-
to ir pramogų centre. Šiemet bu-
vo susirinkę jau 8 kartą. Į spor-
to šventę atvyko svečiai iš Pas-
valio, Švenčionių, Molėtų, Visa-
gino, Ignalinos mokyklos-dar-
želio „Šaltinėlis“ ir, aišku, vieti-
niai – Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos atstovai.

Buvo numatytos nelengvos 
rungtys, bet neįgalieji nepabūgo, 
savo jėgas išbandė šaškių, šach-
matų, plaukimo, boulingo, rankų 
lenkimo, baudų mėtymo, kimšti-
nio kamuolio mėtymo, strėlyčių, 
pupelių rinkimo, lankų mėtymo 
rungtyse.

Žaidynės sukvietė Utenos 
regiono neįgaliuosius

Aukso medaliais apdovanoti 
šie sportininkai: Danutė Kuodie-
nė, Bernardas Kardelis, Aldona 
Žiūrienė, Anfiza Cicėnienė, Ro-
manas Urbanovas. Sidabro me-

dalius gavo Liubovė Lukauskie-
nė, Renė Peciulevičienė, Petras 
Dainys, Liuda Baltuškienė, Ele-
na Sėliukienė. Nenusiminė ir tie, 
kurie iškovojo bronzą: Lylia Bag-

Grįžęs po ekspedicijos jis sutiko 
daugybę neįgalių žmonių, kurie 
juo tikėjo, kuriuos jo žygis įkvė-
pė. Janas tai laiko didžiausia ke-
lionių sėkme. Jis kitiems neįga-
liesiems įrodė, jog būdamas neį-
galus taip pat gali nuveikti dide-
lius darbus, o ne tik sėdėti namie 
prie televizoriaus. 

Nors į ekstremalius žygius 
Janas nebesileidžia, tačiau jo die-
nos kaip niekad užimtos. Vyras 
vadovauja savo įkurtam fondui 
„Anapus horizontų“, kurio veik- 
la siekia motyvuoti neįgalius 
žmones, rinkti lėšas protezams, 
mokyti kitus bendrauti su neįga-
liaisiais ir jiems padėti. Laisva-
laikiu vyras dažnai fotografuo-
ja bei vaikšto lynu, bet didžioji 
jo aistra vis dėlto yra kelionės. 
Janas dažnai keliauja traukiniu 

Parengė 

Miglė LEVInIEnė

donavičienė, Liudas Ramelis, Si-
gita Rimonytė, Danutė Rakickie-
nė. Juk negali būti visi prizinin-
kai, vieni šiais metais, kiti kitą-
met bus nugalėtojais (tikimės, 
kad tokios varžybos įvyks).

Po apdovanojimų vaišino-
mės koše, šakočiu, arbata, ka-
va. Už paramą esame labai dė-
kingi rėmėjams, už organizavi-
mą – žaidynių teisėjams, spor-
to ir pramogų centro vadovui 
G. Guobiui bei visiems kitiems.

Džiaugiamės, kad mūsų me-
ras Henrikas Šiaudinis ir Socia-
linės paramos ir kaimo reikalų 
skyriaus pavaduotoja Irena Ma-
tešienė rado noro ir laiko pasvei-
kinti mus, susirinkusius, ir kar-
tu pasidžiaugti mūsų dalyvių lai-
mėjimais.

Neįgalieji įrodė, kad gali būti 
nenugalimi, kaip ir visi kiti. To-
kių varžybų tikslas – ne tik lai-
mėti medalių, bet susirasti drau-
gų, bendraminčių, užsimiršti sa-
vo negalią, pasijusti pilnaverčiu 
piliečiu. 

Apdovanojimų teikimas. 

ar autostopu, nes mėgsta ben-
drauti su žmonėmis ir susirasti 
naujų draugų. Neseniai kartu su 
tėvu jis aplankė Sibirą, susipaži-
no su vietine kultūra ir gyven-
tojais. Nors kasdien susiduria 
su vis naujais iššūkiais ir begale 
darbų, Janas stengiasi nepraras-
ti optimizmo ir juo užkrėsti šalia 
esančius žmones.

Dažnai nepaprastus žygdar-
bius padaro paprasti žmonės. 
Tie, kurie neužsiklijuoja sau ne-
galinčio etiketės, neklauso skep-
tiškų aplinkinių ir nepraranda 
tikėjimo savimi. Kaip sakė Ja-
nas, viskas yra įmanoma, jei tik 
labai nori.
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Mano vaikystės 
Vėlinės

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka visiems“, „Inte-
gracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Prie kūrybos šaltinio

Egidijaus Skipario nuotr.

Mes norim sušildyti šąlančią žemę –
Liepsnoja ugnelėmis žvakės.
Kaip dar išsakyti amžiną meilę?
Žieduos chrizantemų – mylinčio akys.

(D. Kuliavienė)

Kapinaitėse tankiai išsikeroję medžiai jau 
nubėrė lapų auksą, apklojo kapelius, kad 

mažiau šaltų miegantys amžinu miegu. Kry-
želiai, lietaus nuskalbti, saulutės išblukinti, 
liudija žemiškos kelionės baigtį. Su mamy-
te lankome kapelius, jos rankose ištisas lo-
bis – pundelis vaško žvakių. Prie mūsų kry-
želio šakeles tiesia diemedėlis – lenkia galve-
lę, sveikina mus. Žeriam klevų rūbelį, statom 
žvakelę, degam ją. Rudenis vėjas švilpauja 
laukinę dainą – gildo širdį, net dangus pra-
virksta. Krintančios ašarėlės pykdo ugnelę, 
ji šnypščia, net susitraukia iki grūdelio dy-
džio. Šokam į pagalbą – dengiame delnais, 
net palinkstame gyva sienele, kad tik neges-
tų. Daug kapelių skendi tamsoje, laikai ne-
ramūs – sunku gyviesiems, o mirusieji kan-
triai laukia. Vakarėja. Oras – kaip reta šiltas. 

Gailestingos rankos už kapinaičių tvoros su-
krovė ir uždegė laužą. Iš tamsos išnyra keistą 
šokį šokantys žmonių siluetai, kryželių ran-
kos, medžių malda. Degame žvakeles ant gi-
minių kapelių. Su vėju atskrieja kuždesiai, 
gal vėlelių? Man sakė, kad jos kalba, bet jų 
nematau. Dangaus skaroje angelėliai užde-
ga sidabro žvakeles, gręžiojuos atgalios, gal 
išvysiu vėlelę, gal ji seks paskui mus, kad tik 
nepasiklystų laukų tamsumoje. Vakaras pil-
nėja, sunkiai sutalpindamas atodūsius, kuž-
desius, laužo liepsnos pažadinto paukščio 
klyksmą, žvakelių spragsėjimą, žingsnių čiu-
žesį. Sustojame. Klausomės. Vėjas, pabaigęs 
dainą, užmigo medžių šakose. Skaisčiau su-
mirga liepsnelės – tarsi gyvos širdys. Mamy-
tės rankos tuščios – laikas namo.

Grįžtame, vėlelės seka paskui, pasišildys 
pirtelėje...
Susėskit, vėlelės, į vėlių suolelį
Susėskit, mieli giminėlės...

Liūdesys jau draugu man tapo
Netekus brangiausio žmogaus.
Ilgesys man širdį vis kausto –
Kodėl išėjai amžinai?

Geras žodis guodžia, ramina,
Sumažina skausmą širdies,
Ašaras nuo skruostų džiovina,
Suteikia saulėtos vilties.

Lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų diena, lapkričio 2-ąją – Vėlinės

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įta-
kos turėsiančias naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, 
kokias užimtumo veiklas jums žada neįgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruokite „Bičiu-
lystę“ 2016 metams.  

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bi-
čiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 7 eurus kainuojanti me-
tinė (arba 3,5 eurų – pusmečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 7 d.

Nelikite be „Bičiulystės“ 2016-aisiais!

Kai numirsiu, nestatykit man paminklo –
Neprislėkit akmeniu sunkiu širdies.
Gluosnis lai virš kauburio palinksta,
Gal jame lakštutė rytą sučiulbės.

Mažytis vilties lašelis
Dar vos tik įpūstas, –
Saugoju jį nuo vėjų,
Rymau ilgai tamsoj.

Juodas krepas ir verkančios žvakės, 
Šalia karsto suklupę vaikai, 
Ligi galo nenueitas takas – 
Šaltom rankom rožančių laikai.

Nekalbės daugiau lūpos sustingę, 
Nepaguos, kai širdy bus sunku.
Tyliai liejas giesmė graudulinga,
Kviečia eit Amžinybės taku.

Aš ateinu kasdien prie šitų geležinių vartų
Ir su viltim klausausi žingsnių,
Kurie betono takeliu nuaidi.
Aš juos visus seniai pažįstu,
Tiktai tavųjų, Tėve, negirdėti...
Visus takus, visus kelius išvaikščiojęs, 
Tu savąją ramybę anapus vartų suradai...

Išėjusiems
Nevilties šulinin krenta širdys:
– O Marija, stebuklo prašau.
Dievo Motina tyli, negirdi,
O gal aš jau prašyt pamiršau.

Tyliai žvyras subilda į karstą –
Netekties jau riba nubrėžta.
Nevilties gėlės žiedlapius barsto –
Mums visiems ši dalia paskirta.

Testamentas 
(Vaikams)

onutė ČIRVInSkIEnė 
Jurbarkas

Nesodinkit rožių, nei baltų gvazdikų, 
Lai ant mano kapo vien žolė žaliuos.
Man braidyt po pievas visada patiko, 
Kai rytais jos puošias deimantais rasos.

Ir brangių krepšelių man, prašau, nedėkit,
Jau geriau ramunių puokštė iš laukų.
Maldą, jeigu galit, tyliai sukalbėkit,
Kad lengviau būt eiti Amžinu taku.

kapinių vartai

Klaidžioja mano mintys
Tuščiom pakelėm ir pievom,
Nesutinku žvaigždžių take nieko, –
Kaip išvaryti ilgesį?
 

Liūdesys
Lapai virpa, paliesti vėjo,
Siūbuoja sodyboj beržai.
Taip mūsų gyvenimas ėjo
Su meile, džiaugsmu ir darbais.

Priskynus rasotų lelijų,
Puošiu kapą balčiausiais žiedais,
Žvaigždelėm mirgės liepsnos žvakių...
Gal Tau bus ilsėtis ramiau? 

Viena
Sušalus žemė ilgesio pilna
Kaip mano siela liūdi, 
Ledais sukaustyti jausmai,
Vai kas sušildys mano mintį.
 

Apsigaubiu juoda skara
Ir tyliai slankioju po laiką...
Pavargo siela vieniša
Ieškoti savo išsvajoto kranto.
 

Kas akmenį nuris man nuo širdies,
įpūs vilties žvakelę, –
Viena aš šiandien po tuščiais klevais,
Vienui viena prie šito kelio.

Zita VALEIkIEnė
Lazdijų r.

* * * 

Kantriai supu apsiaustą, 
Saugoju savo viltį, –
Ji negali numirti
...Kažkur toli girdisi žingsniai....

Julija GALBuoGIEnė
Jurbarkas

(D. Kuliavienė)

Gražina ČEkAVIČIEnė, Jonava
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