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NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI,
Negalią turinčius

(darbingumo lygis 0–45%),
ir šiuo metu nedirbančius žmones,

kviečiame į mokymus Druskininkuose!
Labai geros sąlygos.
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ir šiuo metu nedirbančius asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą. 
Galite pasirinkti apskaitininko, kasininko–pardavėjo, manikiūrininko, kirpėjo, duonos gaminių ke-
pėjo, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, maketavimo ir projekta-
vimo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, konditerio, virėjo, picų ruošimo bei kitas paklausias specialybes.
Bus mokama pašalpa, teikiamas maitinimas. Atvykusius iš kito miesto – apgyvendinsime.
Platesnė informacija www.vzdrmc.lt, tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

kviečia negalią turinčius 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Proveržiai Baidare – į žygį už poliarinio rato
Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius 
Gintaras Zavadckis – prisiekęs keliautojas. Į pirmąjį pakan-
kamai sudėtingą slidžių žygį Karpatuose išvažiavo būda-
mas aštuntokas. Šis pomėgis dar labiau sustiprėjo studi-
juojant, o vėliau – ir dirbant Vilniaus universitete, 11 metų 
vadovaujant jo žygeivių klubui. Iki daugiau kaip prieš 10 
metų patirtos sunkios traumos, kurios metu lūžo stuburas, 
Gintaras buvo išsirengęs į 50 žygių: pėsčiomis, su slidėmis, 
dviračiais, baidarėmis. Sportiniam turizmui savotiškus įža-
dus davęs vyriškis kelionių neatsisakė ir atsisėdęs į neįga-
liojo vežimėlį. Po traumos nelikus galimybių keliauti pės-
čiomis, didžiąja Gintaro aistra tapo žygiai baidarėmis. Vos 
ne kasmet (išskyrus metus, kai vyksta parolimpinės žaidy-
nės) į juos išsiruošiantis G.Zavadckis šiemet su 7 bičiuliais 
pabuvojo Šiaurės Suomijoje, už poliarinio rato. Šiame žy-
gyje dalyvavo ir dar vienas neįgalusis – sporto klubo „Vi-
saggalis“ vadovas Modestas Baltakis. 

Aukso kasyklas menančia 
upe žemyn

8 ekstremalių potyrių ištroš-
kę entuziastai iš Lietuvos 17 die-
nų kelionei šįsyk pasirinko Šiau-
rės Suomijoje tekančią Ivalojoki 
upę. Tokį apsisprendimą lėmė 
pakankamai nesudėtingas pri-
važiavimas prie žygio pradžios 
ir pabaigos punktų. Ir, žinoma, 
legendomis apipintos šios upės 
pakrantės – juk čia būta aukso 
kasyklų. Įrengto muziejaus pri-
eigose turistams iki šiol siūloma 
pamėginti rasti aukso. 

Gintaras pasakoja, jog nema-
žai laiko pranaršius internete pa-
vyko aptikti tik šykščius infor-
macijos trupinius, jog šiuo marš-
rutu prieš 3-4 metus yra plau-
kę čekai. Pirmoji maršruto pusė 
vandens turistų nėra labai mė-
giama, mat nors upė ir pakan-
kamai plati, slenksčiuose beveik 
nėra vandens, labai sunku juos 
įveikti. Antroje lietuvių pasirink-
to maršruto pusėje upė tampa ge-
rokai vandeningesnė, tad ir kur 
kas patrauklesnė vandens žygei-
viams. Čia jau yra ir daugiau in-

Gintaro ir Lino irkluojama baidarė įveikia Ivalojoki upės slenkstį.

Siekiant ekonominių tikslų negalima 
pamiršti socialinės dimensijos

Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) surengė susitikimą su 
Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais. Į susitiki-
mą atvyko Vilija Blinkevičiūtė ir Vytautas Landsbergis. LNF 
tokį susirinkimą organizavo jau penktą kartą. Tokio pobū-
džio renginiuose aptariamos neįgaliųjų problemos, kurias 
sprendžiant europarlamentarai gali turėti įtakos, pasikei-
čiama turima informacija, aptariamos bendradarbiavimo 
galimybės. 

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė nuolat domisi neįgaliųjų pro-
blemomis.                                                                                        Aurelijos Babinskienės nuotr.

Neįgalieji nereikalauja 
jokių privilegijų 

LNF prezidentės Dovilės 
Juodkaitės teigimu, nė viena ne-
įgaliųjų reikalaujama teisė nėra 
papildoma. Neįgalusis pirmiau-
sia yra žmogus, todėl turi turėti 
tokias pat galimybes, kaip ir kiti. 
Pasak jos, norisi sužinoti, kaip 
įvairūs neįgaliųjų klausimai apta-
riami Europos Sąjungos konteks-
te, kokie darbai padaryti. 

sudėtingais socialiniais klausi-
mais, už kurių stovi žmonės“, – 
sakė V.Blinkevičiūtė. 

Jos teigimu, per krizinį laiko-

tarpį ES suduotas smūgis ir Eu-
ropos socialiniam modeliui, su-
mažintos socialinei sričiai skiria-
mos lėšos. Daugelis žmonių atsi-
dūrė sudėtingoje situacijoje, ypač 

V.Blinkevičiūtė pabrėžė, 
kad Europos Parlamente nuolat 
sprendžiami socialiniai klausi-
mai. Pavyzdžiui, užsibrėžta, kad 
iki 2020 m. 75 proc. 20–64 metų 
žmonių, tarp jų ir neįgaliųjų, tu-
rėtų darbą. Taip pat siekiama  
20-čia mln. sumažinti skurde gy-
venančių ir socialiai atskirtų žmo-
nių arba žmonių, kuriems tai gre-
sia, skaičių. 

Pasak europarlamentarės, 

siekiant ambicingų ekonominių 
tikslų, Europai reikėtų nepamirš-
ti socialinės dimensijos. „Svarbu, 
kad ekonomika rastų balansą su 

formacijos – aprašymų, pažymė-
tų stovyklaviečių. 

G.Zavadckis pasakoja, jog 
didžiąją maršruto dalį teko 
plaukti laukinėmis sąlygomis, 
aplink – jokių gyvenviečių, 
pastatų. O gamta graži, stebina 
akmenuotas reljefas. Už poliari-
nio rato medžiai kur kas žemes-
ni, nei esame įpratę juos maty-

ti, vyrauja beržai keružiai, atsi-
randa kerpės. Išskirtinis gamto-
vaizdžio bruožas – elnių gausa. 
Čia jie – pusiau laukiniai, pu-
siau naminiai gyvūnai, nesi-
baidantys žmonių, mėgstantys 
išeiti į upės pakrantes. Vienas 
toks smalsus baltųjų elnių jau-
niklis buvo užsukęs ir lietuvių 
stovyklavietę. 

Per slenksčius – dviem 
katamaranais ir baidare

Ivalojoki upę mūsiškiai sporto 
turistai pasirengė įveikti dviem – 
keturviečiu ir dviviečiu – katama-
ranais bei dviviete baidare. Į bai-
darę sėdo Gintaras ir 18-metis 
jo sūnus Linas, M.Baltakis tapo 
4-viečio katamarano įgulos nariu. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Mokykimės klausytis
Aklųjų draugijoje šventėme Pasaulinę baltosios laz-

delės dieną. Ant stalo, tarp kitko, buvo ir buteliukas bal-
tosios. Vienas iš reginčiųjų svečių pajuokavo: pas jus, 
akluosius, patogu daug gerti, jūs vis tiek nematote... Šei-
mininkas nusijuokė: „Broliukai, jūs net nežinote, nesu-
vokiate, kaip sunku nuo mūsų pasislėpti. Mums nerei-
kia taureles skaičiuoti, iš jūsų kalbėsenos, iš balso tem-
bro mes tiksliausiai galime nustatyti, ar išgėrėte vieną, 
ar du „noperskus“.

Garsus rusų psichologas ir rašytojas, daugelio po-
puliarių knygų autorius Vladimiras Levi rašo: ,,Kar-
tais, kad pamatytum tiesą, reikia užsidengti akis – jo-
kiu būdu ne ausis.“ Išlavinęs klausą klausantysis kita-
me žmoguje gali įžvelgti daugiau, nei regintysis. Žmo-
gaus balsas, tembras, žodynas, kalbėsena mums gali su-
teikti begalę informacijos. Įsiklausę nesunkiai galime 
pasakyti, iš kokio krašto žmogus kilęs, koks jo išsilavi-
nimas, profesija, temperamentas, moralinės nuostatos. 
Tačiau dažnam kalbėti yra kur kas lengviau negu klau-
sytis. Amerikiečių rašytojas Edgaras Alanas Po paste-
bi: „Dauguma žmonių ieško kompanijos ne tam, kad 
klausytų, o tam, kad kalbėtų patys.“

Teko stebėti kalbantis kaimo žmones, vyrus ir mote-
ris. Ar politikuodami, ar aptardami ūkio reikalus, jie el-
gėsi labai skirtingai. Vieni greitai susinervindavo, savo 
pašnekovą dažnai pertraukdavo, neleisdavo nė ma-
žiausiai suabejoti savo teisumu. Kiti pašnekovui leis-
davo išsisakyti, atidžiai jį išklausydavo ir tik po atitin-
kamos pauzės ramiai, nekategoriškai išsakydavo savo 
nuomonę. Iš šalies klausant, didesnę simpatiją visada 
pajusdavai pastariesiems. 

Šnekamės, kalbamės daug – šeimoje, su draugais, 
darbovietėje. Retai susimąstome, kad nuo mokėjimo 
kalbėtis priklauso visas mūsų gyvenimas: geri santy-
kiai su šeimos nariais, draugais, pažįstamais, sėkmė 
darbe, karjera. Pokalbis susideda iš dviejų dalių: kalbė-
jimo ir klausymo. Pastarasis, nors dažnai mes jam lin-
kę skirti mažiau dėmesio, yra nė kiek ne mažiau svar-
bus. Ne be reikalo Dievas žmogui davė dvi ausis, o lie-
žuvį – tik vieną.

Mūsų kultūroje pokalbis nyksta, diskusijų vietą už-
ima barniai, plūdimasis. Užtenka pasiklausyti televizi-
nių pokalbių laidų, kad tuo įsitikintume. Diskutantams 
susikalbėti trukdo didelis noras ne aiškintis, ieškoti są-
lyčio taškų, o nugalėti oponentą. Norėtųsi tikėtis, kad 
šis visų karas su visais kada nors baigsis ir atsiras noras 
kalbėtis, aiškintis. Mes dažnai esame taip įsimylėję savo 
nuomonę, kad ją bent kiek keisti mums labai sunku. 

Vien savo protu negyvename. Jei kas taip galvoja, 
tai apgaudinėja save. Mus veikia ir veikė tėvai, šeimos 
nariai, kaimynai, mokytojai, bendradarbiai, žiniasklai-
da, visa buvusi ir esama aplinka. Vieno žmogaus pro-
tas kažką supranta tik padedant kito žmogaus protui. 
Natūralu, kad tas kitas protas priklauso nuo trečio, ke-
tvirto ir taip toliau. Norintis protingai elgtis, nedary-
ti klaidų, turi išmokti klausytis, absorbuoti, sintetinti 
kitų žmonių išmintį.

Vis dažniau su šiuolaikiniu žmogumi kalba ne ki-
tas žmogus, o televizorius, radijas, kompiuteris, spau-
da. Susitikę draugai ne tiek dalijasi savo patirtimi ir 
jausmais, kiek komentuoja televizijos laidas ar laikraš-
čių straipsnius.

Kiekviena žmonių grupė reikalauja savito pokalbio. 
Yra žmonių, kuriems ypač reikia šilto žodžio, nuošir-
daus pokalbio. Tai mūsų seneliai, ligoniai ir neįgalieji. 
Sunku žmogui jausti, kaip prastėja jo sveikata, blėsta 
entuziazmas, dažnėja draugų mirtys, menkėja galimy-
bė pelningai veikti, mažėja jų svoris visuomenėje. Tin-
gumas, nenoras išklausyti, išankstinis manymas, kad 
silpnas žmogus negali nieko vertingo pasakyti, juos 
skaudina labiausiai. 

Per Vėlines vaikščiodamas Antakalnio kapinių kal-
neliu, sustojau ties rašytojo Vytauto Petkevičiaus kapu. 
Atkreipė dėmesį antkapyje iškalta epitafija:

Suprasti kitą – dorybė,
Būti suprastam – laimė.

Klaipėda:

Miniatiūrų teatre – nauja 
komedija 

 Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugijoje žmonės 
moka pasilinksminti ir pra-
džiuginti savo narius, drau-
gus, svečius ne tik šokdami, 
dainuodami, bet ir kurdami 
vaidmenis žodinės raiškos mi-
niatiūrų teatre „Pegasas“. Jo 
pasirodymuose sujungiama 
poezija, proza, liaudies kūry-
ba, dainos ir muzika.

Prieš pusmetį idėjos 
virto darbais – teatro „Pe-
gasas“ aktoriai mėgėjai pa-
bandė sukurti muzikinę 
komediją apie Levanoros 
ir Jeronimo gyvenimą pa-
gal draugijos narės Rožės 
Poškienės kūrinėlius. Juos 
redagavo ir scenai pritai-
kė Marija Radauskienė. Ji 
į spektaklį įtraukė liaudies 
posakių ir patarlių, o pati 
suvaidino Jeronimo žmo-

Marijampolė: 

nos vaidmenį. Teatriuko 
vadovė Jūratė Bražickaja 
parašė Jeronimo – nuobo-
džiaujančio vyriškio, atra-
dusio gyvenimo tikslą, žo-
džius. Anelę – Levanoros 
varžovę suvaidino Marta 
Petrauskienė.

Komediją stebėję žiū-
rovai galėjo išgirsti ir pa-
matyti daug juoko bei rim-
tų, pamokančių situacijų, 
o įspūdis būtų blankesnis, 
jei ne Rimanto Paldausko 
grojimas akordeonu. Vy-
ras po ligos vėl prisiminė 
žinomas melodijas ir da-
bar žengia į meno ir kū-

rybos pasaulį. Spektakly-
je skambėjo dainos „Jau-
nystė“, „Neskusk, broleli, 
tu barzdos“ ir kt.  O kitų 
dainų melodijos buvo pri-
taikytos madoms demons-
truoti. 

Nuotaikingai svečius 
vaišino „šeimininkė“ Edi-
ta Grabauskaitė, uždegan-
čiu šokiu plojimus sukė-
lė „čigonė“ Fausta Gečie-
nė, „šokėjėlė“ Rita Narbu-
tienė, taip pat įtaigiai de-
klamuodama eiles, iškil-
mingai, su vėduokle ran-
koj tarsi ant pakylos pra-
žingsniavo „dama“ Onu-

Muzikinės komedijos akimirka. 

Akordeonu groja Rimantas 
Paldauskas. 

tė Jarušaitienė. Na, o Jero-
nimo ir sportininkės vaid- 
menį atliko pati Jūratė, nes 
tarp vyrų neatsirado drąs- 
uolių, norinčių atsistoti 
prieš publiką, nors ir savą, 
draugišką.

Teatriuko vadovė tikisi, 
kad ateityje į vaidybą įsi-
jungs gausesnis būrys ak-
torių mėgėjų, kurie pano-
rės tobulinti šį saviraiškos 
būdą, nes po premjeros bū-
relio vadovė turi daug nau-
jų sumanymų, o taip pat ir 
svajonių pasisvečiuoti kito-
se draugijose.

„Bičiulystės“ inf.

 Lina Cvirkienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasako-
jo apie gražią šventę, kurioje 
kartu su darželio auklėtiniais 
buvo pagerbta duona. 

Marijampolės Meilės 
Lukšienės švietimo cen-
tre vyko vaikų darželio 
„Linelis“ renginys „Sugrį-
žo duona ant mūsų stalo“. 
Į šią gražią šventę buvo 
pakviestas ir Marijampo-
lės savivaldybės neįga-
liųjų draugijos ansamblis 
„Gija“, vadovaujamas Da-
nės Jančienės. Darželio ug-
dytiniai kartu su ansam-
blio nariais traukė dainas 
apie rugelį. Buvo papa-
sakotas visas sunkus ru-
gių grūdo kelias nuo pir-
mo prisilietimo prie Mo-
tulės Žemės iki gardaus ir 
kvepiančio duonos kepa-
lėlio ant mūsų stalo. Tai – 
mūsų tautos kultūros pa-
veldas, nes nuo senų se-
novės mūsų protėviai ger-

Pagerbta duonelė

bė duonelę. Duona – vie-
nas seniausių valgių. 

Šiame renginyje patys 
mažiausieji duonelei sky-
rė daug gražių žodžių. Jie 
minė mįsles, sakė patar-
les ir stebėdamiesi išklau-
sė ansamblio „Gija“ narės 

Aldonos Vaišnorienės pa-
sakojamo padavimo apie 
mergaitę, labai mylėjusią 
duoną. Dėl jos meilės tru-
pinėliai saujelėje virto ro-
žės žiedeliais. Gražūs žo-
džiai apie duonelę sutei-
kė daug džiaugsmo ne tik 

darželio ugdytiniams, bet 
ir ansamblio nariams.

Ši bendra darželio „Li-
nelis“ ir ansamblio „Gija“ 
parengta programa buvo 
parodyta ir Marijampo-
lės Šv. Arkangelo Mykolo 
globos namų gyventojams.

Ventos kultūros na-
muose vyko tradicinis ne-
įgalaus jaunimo šokių ma-
ratonas „Šok ir nesustok“. 
Iš viso maratone dalyvavo 
27 jaunuoliai iš Naujosios 
Akmenės dienos užimtu-
mo centro, Papilės neįga-
liųjų klubo, o gausiausias 
būrys šokėjų atvyko iš ne-
toliese įsikūrusių Ventos 

Akmenės r.: Šokis žmogui suteikia sparnus
socialinės globos namų. 

Maratonas vyko 5 va-
landas (45 min. šokio su 
15 min. pertraukėlėmis). 
Pasak Ventos kultūros 
namų vedėjos Dalios Te-
nienės, visi maratono da-
lyviai labai aktyviai šoko, 
stengėsi, buvo kupini pa-
čių geriausių emocijų. Jie 
visi buvo apdovanoti pa-

dėkos raštais.
Maratono pažiūrėti at-

vykę žiūrovai, įsibėgėjus 
renginiui, taip pat prisi-
jungė prie šokėjų. 

D.Tenienės teigimu, 
neįgalieji visus metus lau-
kia maratono, skambina, 
teiraujasi, kada jis vyks. 
Šokėjai ateina pasipuošę, 
pasitempę – maratonas 

jiems tikra šventė. 
Šokių maratonas Ven-

toje – tradicinis renginys. 
Anksčiau jį organizuoda-
vo neįgaliųjų klubas „Da-
lia“, o jau antrus metus 
rengia Ventos kultūros na-
mai. D.Tenienė pažadėjo, 
kad ir kitais metais toks 
renginys tikrai vyks. 

„Bičiulystės“ inf. 

Dainuoja Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gija“.
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Plaukimo entuziastų laukė 
apie 140 km vandens distancija 
ir 70 įvairių kliūčių. Apie pusė 
jų, pasak Gintaro, buvo ne tik ne-
įdomios, bet ir kėlė daug rūpes-
čių. Iš vandens kyšančios aštrios 
akmenų briaunos tapo tikra pra-
gaištimi: Linui teko nuolat lipti iš 
baidarės, atsargiai stumti ją pro 
akmenis. „Po pirmų rimtų klija-
vimų supratom, kad jeigu ir to-
liau viskas taip tęsis, neužteks nei 
lopų, nei klijų ir teks arba anks-
čiau baigti kelionę (o tai praktiš-
kai neįmanoma), arba persikel-
ti į katamaraną. Katamaranas – 
pripučiamas kaip balionas ir ne 
taip bijo stūmimo per akmenis. 
Tai kur kas saugesnė plaukimo 
priemonė, jam nepavojingos ir 
didesnės bangos, tik jei pučia 
priešpriešinis vėjas, reikia dau-
giau jėgos irkluojant. O baidarės 
pagrindas kietas, todėl stumiant 
labiau nukenčia.“ 

Dvivietėje baidarėje Gintaras 
sėdi antras. Pasak jo, tai pagrin-
dinio irkluotojo vieta. Pirmajam 
dažnai tenka išlipti – būna si-
tuacijų, kai upėje vandens tiek, 
kad baidarėje gali plaukti tik vie-
nas žmogus. Rateliais judančiam 
žmogui tai padaryti būtų neįma-
noma. G.Zavadckis tikina, jog 
plaukiant svarbiausia ne jėga, o 
galva. „Neteisingas yris į vieną 
ar kitą pusę – ir virtimas. Dažnai 
kolegas tenka tramdyti, kad neį-
sibėgėtų, o tiksliai techniškai įei-
tų į kliūtį, – savo patyrimu dali-
jasi Gintaras. – Jeigu stipriausias 
žmogus nesupranta, kas yra van-
duo, viskas baigsis virtimu arba 
skyle baidarėje.“ 

Žvalgybos neprireikė
Plaukiant nepažįstama upe, 

kurioje yra sudėtingų slenks-
čių, įprasta, kad kas nors iš ko-
mandos paskiriami žvalgais – šie 
žmonės apžiūri būsimas kliūtis, 
įvertina jų sudėtingumą ir nu-
sprendžia – galima plaukti ar 
geriau lukterėti, kol, tarkim, nu-
slūgs vanduo ir slenkstį bus ga-
lima perplaukti saugiai. Saugu-
mas panašiuose žygiuose – bū-
tina sąlyga, kurios laikosi visi 
žygeiviai. 

Kelionių sudėtingumas ver-
tinamas kategorijomis. Iš viso jų 
yra 6. Kelionė už poliarinio rato 
buvo vidutinio sunkumo – tre-
čios kategorijos. Pradžioje įver-
tinus kelis pirmuosius slenks-
čius nuspręsta – lietuviai plauks 
be žvalgybos. Keliautojams net-
gi šalmų neprireikė, pakako vien 
liemenių.

Pasak Gintaro, šioje kelionė-
je buvo įspūdingo grožio slenks-
čių, kai uolos suartėja. Tada at-
rodo, kad priešakyje laukia itin 
sudėtingas ruožas. Tačiau šie lū-
kesčiai ne visada pasiteisinda-
vo. Didelių išbandymų Ivalojo-
ki upėje lietuviai nepatyrė, išsky-
rus priešpaskutinį slenkstį, ku-
ris prie nesudėtingų kliūčių jau 
spėjusiems priprasti keliauto-
jams pateikė nemenką staigme-
ną. „Buvo labai ekstremalus iš-
ėjimas iš slenksčio – gavom tokį 
smūgį, kokio jau seniai nebuvau 
patyręs, – prisimena Gintaras. – 
Tarp akmenų vanduo pasislėpė, 
o netikėtai atšniokštusi šoninė 
banga smogė taip, kad vos išsi-

laikėm baidarėje.“ Po tokio susi-
dūrimo su vandens stichija tik į 
trečią rimtesnę kelionę pasiimtą 
baidarę vėl teko klijuoti. 

„Jeigu nors 20 cm būtų bu-
vęs aukštesnis vandens lygis, 
būtume išvengę pusės proble-
mų. O kai kurie slenksčiai būtų 
turėję daugiau jėgos – dar sma-
giau būtų buvę plaukti“, – kelio-
nę įvertina G.Zavadckis. 

„Ant vandens“ žygeiviai pra-
leido 10 dienų. Vėsus oras (apie 
13-14 laipsnių, vos pora dienų 
pasitaikė šiltesnių) ką tik iš Lio-
ne vykusio pasaulio čempionato, 
kur vyravo 28-33 laipsniai karš-
čio, grįžusiam Gintarui buvo ne-

siai reikia. G.Zavadckis šypso-
si, prisiminęs, kiek mantos atsi-
vežė pirmą kartą į tokią kelionę 
išsiruošęs M.Baltakis. „Pusė jos 
liko Vilniuje. 8 žmonių asmeni-
niai bei bendri daiktai, tarp ku-
rių – ir pačios plaukimo priemo-
nės, turi tilpti dviejuose automo-
biliuose „universaluose“. Išnau-
dojamos net pačios menkiausios 
ertmės, nemažai bagažo sukelia-
ma ant stogo. Dažnai pajuokau-
jam, kad į kelionei paruoštus au-
tomobilius net uodas snapo ne-
įkištų.“

Modestas nuoširdžiai stebė-
josi, kaip tiksliai vyrai apskai-
čiuoja netgi pasiimamo maisto 
kiekį. „Nieko nėra per daug, bet 
nieko ir netrūksta“, – pasakojo 
jis. „Sudarėm racioną, suplana-
vom, ką kada gaminsim, susi-
pirkom visus produktus, – pri-
siminė G.Zavadckis. – Dieno-
mis dažniausiai būdavo lašinių 
ir dešrų racionas, o pagrindinis 
valgymas – vakare išlipus į kran-
tą. Tada kurdavom laužą, kais-
davom puodą. Be karšto maisto 
būtų buvę ne kas. Virėm košes, 
sriubas, kepėm žuvį.“

Didžiausias įspūdis – 
sėkminga žvejyba

G.Zavadckis – prisiekęs žve-
jys, o tokios kelionės nuo šio po-
mėgio neatsiejamos. Ivalojoki 
upė tam labai tiko. Vyriškis pri-
sipažįsta tokia sėkminga žvejy-
ba jau senokai besimėgavęs. Tiek 
didžiulių lydekų, kiršlių buvo 
pagavęs tik prieš 21-erius me-
tus Karelijoje, plaukdamas Pa-
govos upe. 

Metrinės lydekos (juokais 
Gintaras jas vadino lydekomis 
monstrais) – labai stiprios, tad 
tekdavo gerokai su jomis pasi-
galynėti. Ne kiekvieną plėšrūnę 
žygeiviams pavykdavo į valtį įsi-
traukti. Žvejojant vienam ir dar 
neturint visos reikalingos įran-
gos, kartais būdavo neramu, kad 
lydeka paties žvejo į vandenį ne-
įsitemptų.

Žvejybai ypač sėkminga 
buvo pirmoji upės pusė. Lei-
džiantis žemyn žuvų gerokai su-
mažėjo, nors atrodė kad ir vietos, 
ir sąlygos tokios pat, tačiau laimi-
kis ankstesniam neprilygo. „Pra-
plaukėme 2 licencijuotus ruo-
žus, kur neršia, veisiasi upėta-
kiai, lašišinės žuvys“, – pasakojo 
G.Zavadckis. Pasak jo, galėdami 
pasigauti raudonos žuvies, suo-
miai lydekų nevertina, o pagavę 
dažnai jas paleidžia.

Didžiulį įspūdį žūklė padarė 
ir M.Baltakiui. „Tokių lydekų gy-
venime nebuvau pagavęs“, – pri-
simindamas nepakartojamą sėk- 
mę šypsojosi Modestas. 

Žygis už poliarinio rato ir 
Gintarui, ir Modestui buvo pir-
masis. Tik Gintarui – pirmasis 
už buvusios Sovietų sąjungos, 
o Modestui – už Lietuvos ribų. 
Abu neįgalūs vyrai nė nedvejo-
ja – keliaus ir toliau, kad tik svei-
kata leistų. Vandens žygeiviai 
žino – slenksčių traukai neįma-
noma atsispirti. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Gintaro Zavadckio asmeninio albumo nuotr. 

Neatsitiktinai redakcija pa-
siūlė mums šią temą. Matyt, no-
rėta, kad pamąstytume ir pasi-
dalintume mintimis, kaip su-
prantame savo, kaip piliečių, 
teises ir kaip yra gyvenime su 
tuo, ką garantuoja Konstitucija.

Vartau tą gražiai išleis-
tą knygelę, kurioje surašytos 
visų mūsų teisės ir pareigos. 
Dar kartą perskaitau II skirsnį 
„Žmogus ir valstybė“. Net dvi-
dešimtyje straipsnių suguldy-
tos tos teisės. Ir dar tiek pat ran-
du III ir IV skirsniuose. Pagar-
biai padedu tą visos šalies pi-
liečių valia priimtą aktą ir su-
simąstau. Tapus neįgalia visos 
teisės ir, žinoma, pareigos man 
tebeliko. Niekas iš manęs jų ne-
atėmė ar kaip kitaip neapribojo. 
Tik ką su jomis veikti, jei mano 
galimybės sudužo į šipulius? – 
kirba išdavikė mintis. Ir tikriau-
siai ne man vienai.

Vasaros sekmadieniais ger-
dama kavą balkone, matau, 
kaip iš gretimo daugiabučio 
namo laiptinių išeina pasipuo-
šusios šviesiais rūbais, su bal-
tom skrybėlaitėm mano ben-
draamžės. Viena kita pasirams-
čiuodama lazdele. Persimetu-
sios per petį rankines, tipena jos 
į bažnyčią ar kokį renginį mies-
te. Ne apie teises, oi ne apie tei-
ses tada aš mąstau, o apie savo 
galimybes. Net ir turėdama di-
delių norų, technines priemo-
nes, be to, atsiradus nuoly-
džiams bei keltuvams. Tik rate-
liuose sėdintys žino, kiek čia su 
visu tuo „klapato“. Todėl daž-
nas tūno namuose, lyg sraigė 
savo kriauklėj, užuot naudoję-
sis atsiradusiom galimybėm. 
Gal su jomis kaip reikiant dar 
neapsipratom? Juk ir Neįgalių-
jų teisių konvenciją Lietuva ra-
tifikavo ne taip seniai. O juk tik 
ji iš esmės pakeitė neįgaliųjų pa-
dėtį visuomenėje ir atvėrė nau-
jas galimybes. 

Ar daug tų teisių ir galimy-
bių turėjo mūsų ankstesnės kar-
tos, o ypač pokarinė, tie sprog- 
menų sužaloti „karo vaikai“? Jų 
mano tėviškėje, Karaliaučiaus 
krašto pasienyje, buvo ne vie-
nas. Po aršių mūšių, frontui pa-
sitraukus, liko užminuotos pa-
vieškelės, kelkraščiai, laukai. 
Vaikai smalsūs. Argi vaikščios 
tik keliukais? Pasistraksėdami, 
vis laukais, pagrioviais... Apie 
technines priemones neįgalie-
siems, kokias nors pašalpas ar 
kompensacijas niekas ir girdė-
jęs nebuvo.

Dabar ne tik mes patys ži-
nom savo teises, bet ir valsty-
bė prisiima atsakomybę už jų 
įgyvendinimą. Žinia, tiek, kiek 
jos finansiniai ištekliai leidžia. 
Kol valstybė neturtinga, tol ir 
kai kurios teisės... pasakyčiau 
šiurkščiau, bet nedrįstu. Todėl 
sakau: „Pakimba ore“. Valsty-
bę valdyti – tai ne tik Valdovų 
rūmus už pusę milijardo pasta-
tyti, kai tuo tarpu didelė dalis 

Lietuvos skursta. Čia reikia iš-
minties ir patirties ir dar, kaip 
dabar mėgstama sakyti, politi-
nės valios. Tai gal per rinkimus 
į tuos valdžios olimpus turėtu-
me būti akylesni, žiūrėti, ką ren-
kam, kad po to, kai bus „šaukš-
tai po pietų“, neverkšlentume, 
kad ir vėl išsirinkom ne tuos, 
žiūrinčius vien savo naudos ar 
garbės. Tik tada tapsime tikrais 
savo šalies piliečiais, kai daly-
vausime jos gyvenime, užuot 
stovėję šalikelėj ir dejavę.

Nelengva ta mūsų integraci-
ja į visuomenę. Ir pati visuome-
nė dar tik pratinasi mus priim-
ti. Juk keliame jai daug proble-
mų. „Integravimosi į visuome-
nę sunkumai“ – taip vadinosi 
vienas K.Platelio eilėraštis, skai-
tytas šių metų Tarptautinio poe-
zijos festivalio atidarymo metu. 
Jo esmės nesupratau, matyt, ne-
priaugau iki tikros poezijos. Bet 
pavadinimas labai patiko. Gal 
todėl, kad jis taip tinka, kai kal-
ba sukasi apie mūsų, neįgalių-
jų, padėtį visuomenėje.

Be visų tų teisių, kurias 
mums garantuoja Jos Dideny-
bės Konstitucija ir Konvencija, 
ne mažiau (o kartais netgi dau-
giau) svarbus yra ir vadinama-
sis žmogiškasis faktorius. Ar 
pastebėjote, kaip į mus, turin-
čius ryškią negalią, žvelgia su-
tiktų žmonių akys? Vieni, vos 
mus pamatę, skuba nusukti 
žvilgsnį į šalį. Atseit nepaste-
bėjo. Kitų veidai spinduliuoja 
šiluma, gerumu, o akys saky-
te sako: „Kuo galiu padėti“? Ir 
nuo amžių taip buvo. Kai dar tų 
konstitucijų niekas nežinojo.O 
žmonės gyveno ir išgyvendavo, 
vadovaudamiesi tik viena – pa-
protine teise, tai yra pagal savo 
papročius ir tradicijas. Didelis 
globojo mažą, stiprus – silpną. 
Tas bendruomenės saviregulia-
vimas prisimintas ir dabar, ban-
dant suteikti didesnes galias sa-
vivaldai. Ar tai pasiteisins – vie-
nas Dievas težino. Daug kas pri-
klausys nuo mūsų pačių pilie-
tiškumo, aktyvaus dalyvavimo 
procese. Negalia tam ne kliūtis.

Ir kaip čia ta proga nepaš-
maikštauti ir neprisiminti seno 
anekdoto, kurį maniau esant 
mus, neįgaliuosius, pajuokian-
tį. Gerai pagalvojus, yra atvirkš-
čiai. Jame slypi didelė prasmė. 
„Girdėjau, karas bus“, – tarė 
kurčiasis. „Kai bus – pamaty-
sim“, – atsiliepė aklasis. „Jeigu 
reiks, tai ir eisim!“ – pasakė be-
kojis. Ir tuo pasakymu tarsi at-
metamos visos mūsų negalios, 
pabrėžiant, kas yra žmogaus 
esmė, jo, kaip piliečio, atsako-
mybė už viską, kas vyksta ar 
gali vykti.

Taigi, eikime, bičiuliai. Ir ne-
būtinai kariauti. Eikime kartu 
su visais kurti savo šalies atei-
tį. Kiek galimybės leidžia. Dide-
lės ar mažos. Visos jos svarbios. 
Kaip ir kiekvienas iš mūsų.

Gražina DAuGINIENĖ

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

Jeigu reiks –  
tai ir eisim...

Baidare – į žygį už 
poliarinio rato

Tokių lydekų Modestas dar nebuvo 
pagavęs. 

lengvas išbandymas. Tačiau už-
sigrūdinęs vyriškis jokių sveika-
tos sutrikimų nepatyrė. Didesnių 
problemų nekilo ir kitiems gru-
pės nariams. Gintaras sako, jog 
kelionėse turistai paprastai ne-
serga. „Yra kažkoks vidinis nu-
siteikimas – sirgti negali.“ 

Vandeny – nereikalingas, 
krante – būtinas

Neįgaliojo rateliais judantis 
vyriškis pasakoja, kad vien bai-
darėmis toks žygis būtų neįma-
nomas, nes nebūtų kur dėti ve-
žimėlio. Žinoma, yra alternaty-
va – trivietė baidarė. Joje galėtų 
plaukti du žmonės, o trečiojo vie-
ta atitektų vežimėliui. Nors van-
denyje jis nereikalingas, tačiau 
krante be šios pagalbinės judė-
jimo priemonės Gintaras neišsi-
verstų. „Tiesa, iš baidarės iškeltas 
stovyklavietės vežimėliu nepa-
sieksi: krantai akmenuoti, vieto-
mis – pelkėti, rateliais tokių vie-
tų neįveiksi, bet pačioje stovy-
klavietėje vežimėlis gerokai pa-
lengvina gyvenimą.“

Gintaro patirtis byloja, jog 
mišrus variantas, kai plaukiama 
ir baidare, ir katamaranu – ge-
riausias. Baidarės irkluotojams 
kilus problemų, katamarano ko-
manda gali nedelsiant padėti. Į 
katamaraną lengviau sutalpin-
ti ne tik negabaritinius daiktus, 
bet ir visą kelionės bagažą, pra-
dedant nuo maisto, drabužių ir 
baigiant palapinėmis. 

Daiktų kiekis, kurį pasiima 
keliautojai, turi būti labai apgal-
votas. Imama tik tai, ko būtiniau-
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo
patarimai

Psichologiniai rizikos 
veiksniai

Šiuolaikiniai moksliniai ty-
rimai patvirtina, kad sergan-
tiems onkologinėmis ligomis 
žmonėms yra būdingi panašūs 
asmenybės bruožai ir kad nere-
tai jie turi panašią gyvenimiš-
ką patirtį.

Taigi, kas priskiriama prie 
„psichologinių kancerogenų“? 

Psichologų manymu, tai:
• aukštos vertybinės normos 

(paprastai žmogus turi aiškią 
vertybių sistemą, kurios atkak- 
liai laikosi ir labai išgyvena, jei 
aplinkinių žmonių vertybės ne-
sutampa su jo paties; būna sun-
ku susitaikyti su patiriama ne-
teisybe, netinkamu kitų elge-
siu, vertybių nepaisymu ir pan.);

• tarpasmeniniuose santy-
kiuose dominuoja „vaiko“ pozi-
cija (nori būti globojamas, atidė-
lioja sprendimų priėmimą, tiki, 
kad viskas išsispręs savaime ste-
buklingu būdu ir pan.);

• artimo žmogaus netektis 
ankstyvame amžiuje; 

• psichologinės traumos vai-
kystėje;

• nesugebėjimas atvirai reikš-
ti neigiamus ir agresyvius jaus-
mus, sąlygotas vidinio nusista-
tymo nerodyti savo emocijų;

• išorinis kontrolės lokusas 
(psichologijoje skiriami vidi-
nis ir išorinis kontrolės lokusai: 
žmonės su išoriniu kontrolės lo-
kusu linkę manyti, kad viskas, 
kas su jais vyksta, ar viskas, ko 
jiems pavyksta pasiekti, yra at-
sitiktinumas arba kitų žmonių 
nuopelnas, o tie, kuriems bū-
dingas vidinis kontrolės loku-
sas, su jais vykstančius dalykus 
laiko savo nuopelnu, savo akty-
vumo, sugebėjimų ir pasirengi-
mo rizikuoti rezultatu); 

• nesugebėjimas „nutraukti 
bambagyslę“ su vienu iš tėvų; 

• dažnai tokių žmonių mama 
būdavo valdinga ir užimdavo 
dominuojančią padėtį šeimoje;

• seksualinės sferos sutriki-
mai (silpnas lytinis potraukis ir 
t.t.);

• nesugebėjimas atskirti esmi-
nius dalykus nuo šalutinių (daž-
nai į mažmožius reaguoja taip 
pat stipriai, kaip ir į svarbius da-
lykus; keliami aukšti reikalavi-

„Psichologiniai 
kancerogenai“

mai aplinkai, nediferencijuojant 
dalykų pagal svarbą);

• reakcija į gyvenimiškus sun-
kumus pasireiškia bejėgiškumu 
ir atsisakymu kovoti (susidūrus 
su traumuojančiu įvykiu, nusi-
vylimas išgyvenamas „viduje“, 
kaupiant savo skausmą, pyktį ar 
priešiškumą);

• polinkis pesimistiškai ver-
tinti gyvenimo įvykius (būdin-
gi ilgalaikiai nuotaikų svyravi-
mai, polinkis į depresiją, bevil-
tiškumo jausmas);

• gyvenimo džiaugsmo pra-
radimas (gyvenimas ne toks, ko-
kio norėtųsi, nėra kuo džiaugtis, 
neįdomu gyventi, jausmas, kad 
vis kažko trūksta iki laimės).

Stresas – gyvenimo 
druska ir pipirai

Daugkartiniai tyrimai su gy-
vūnais parodė, kad ilgalaikis 
chroniškas stresas reikšmingai 
padidina onkologinių susirgimų 
skaičių. Ir žmonių gyvenime stip- 
rūs traumuojantys įvykiai gali 
tapti ligą „paleidžiančiu“ me-
chanizmu.

Dar 1926 m. K.G.Jungo moki-
nė ir pasekėja Elida Evans savo 
tyrimuose atskleidė, kad beveik 
kiekvienas onkologinis pacientas 
iki susirgimo išgyveno dėl nutrū-
kusių artimų santykių ir nesuge-
bėjo užsitikrinti tinkamos emoci-
nės energijos „iškrovos“.

Sankt Peterburgo N.N.Petro- 
vo onkologinėje ligoninėje buvo 
atliktas tyrimas, kuriame dalyva-
vo 212 naujai hospitalizuotų pa-
cientų. Atlikus gyvenimo istori-
jų anamnezę, paaiškėjo, kad net 
83 proc. sergančiųjų per pasku-
tiniuosius 1–2 metus iki diagno-
zės patyrė stiprią psichologinę 
traumą. Svarbu paminėti, kad 21 
proc. buvo išgyvenę artimojo ne-
tektį, iš kurių 14 proc. – artimo-
jo mirtį nuo onkologinės ligos.

Kiti autoriai ( J.Meerloo, 
J.Schmale, E.Iker) pabrėžė dep- 
resijos, atsiradusios dėl išsiskyri-
mo su svarbiu objektu (žmogumi 
ar situacija), įtaką onkologiniams 
susirgimams.

Vėlesni tyrimai parodė, kad 
iki išsivystant ligai daugelis vė-
žiu sirgusių žmonių iš tiesų sti-
priai išgyveno dėl nutrūkusių 
emocinių santykių ir jiems nebu-
vo pavykę psichologiškai „svei-
kai“ atsiskirti nuo prarastų bran-
gių žmonių.

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
sunkiau netektį ar pasikeitimus 
išgyvena tie žmonės, kurie yra 
linkę save atiduoti vienam objek-
tui (žmogui, darbui, namams). 
Kitaip tariant, besąlygiškas atsi-
davimas vienam žmogui ar veik- 
lai gali labai pasunkinti išsiskyri-
mą ir padidina tikimybę susirgti 
onkologine liga.

Kitais svarbiais psichosocia-
liniais stresoriais galima laikyti:

• nepasitenkinimą socialiniu 
statusu (pvz., bedarbis, vieniša 
motina ir pan.);

• socialinio statuso pasikeiti-
mą (pvz., išėjimas į pensiją, sky-
rybos ir pan.);

• gyvenamosios vietos pasi-
keitimą;

• nepasitenkinimą darbu;

• dramatiškus gyvenimo įvy-
kius ir krizes, kurie yra lydimi 
gedėjimo, nusivylimo, depresi-
jos ir beviltiškumo.

Žmogus – ne taupyklė, 
neigiamos emocijos – ne 

monetos
Ne mažiau svarbus veiksnys 

yra nesugebėjimas arba nenoras 
išreikšti emocijas ir jausmus, ki-
taip tariant, nepakankama emo-
cijų „ventiliacija“. Tokiu atveju 
emocijos kaupiamos viduje dėl 
vidinių nusistatymų apie gero 
tono elgesį („taip elgtis nepri-
dera“, „save gerbiantis žmogus 
niekada neims šaukti ant kito“ ir 
pan.) arba siekiant „racionalių“ 
tikslų („apsimesiu, kad nežinau 
apie vyro neištikimybę, ir viskas 
ilgainiui susitvarkys“, „reikia ty-
liai iškentėti sunkų periodą dar-
be“ ir t.t.). Laikomasi bendrai 
priimtų socialinių normų, todėl 
stengiamasi neigti ir užgniaužti 
negatyvias emocijas, kad nebūtų 
užgautas kitas asmuo, kad būtų 
išvengta konfliktų, kurie galėtų 
sugriauti „malonaus, mielo ir 
patrauklaus“ žmogaus įvaizdį 
aplinkinių akyse.

Ne vienas tyrimas įrodė, kad 
paciento išmokymas reikšti nei-
giamas emocijas turi teigiamos 
įtakos sveikimui ir kad onkolo-
giniams pacientams galima pa-
dėti, padidinus jų vidinio pasi-
priešinimo lygį ir „pakursčius“ 
norą kovoti su liga.

Kas būdinga moterims, 
sergančioms krūties vėžiu

Užsienio mokslininkų atlik-
ti tyrimai parodė, kad iki suser-
gant krūties vėžiu, moterys:

• buvo nepatenkintos savo 
gyvenimu;

• išgyveno depresijos epizo-
dą arba patyrė ryškių nuotaikos 
svyravimų;

• jautė didelį nerimą.
Rusų mokslininkų atliktas 

tyrimas parodė, kad iki ligos 
moterys buvo nepatenkintos 
santykiais šeimoje (36 proc. visų 
tyrime dalyvavusių moterų), 
išgyveno skyrybas (12 proc.), 
tapo našlėmis (12,3 proc.), lyti-
nius santykius vertino kaip ne-
harmoningus (46,9 proc.), buvo 
užgniaužusios savo lytinius ins-
tinktus (32 proc.). Visoms mo-
terims be išimties buvo būdin-
ga aukoti savo interesus vardan 
aplinkinių gerovės (vyro, vaikų, 
darbo ir t.t.).

Pabaigai. Norint išsiaiškin-
ti psichologinių „kancerogenų“ 
įtaką ligos atsiradimui ir jos ei-
gai, pasaulyje nuolat atliekama 
išties daug mokslinių tyrimų. 
Kai kurie rezultatai kelia rim-
tų abejonių, kiti – visiškai pati-
kimi ir jais remiantis kuriamos 
bei efektyviai taikomos inter-
vencinės priemonės. Tačiau aiš-
ku viena – vėžio prevencijai ga-
lima priskirti ne tik sveiką mi-
tybą, judėjimą, reguliarias pa-
tikras, bet ir psichohigieną, o 
svarbiausia – gerą nuotaiką bei 
džiaugsmą gyvenimu!

Laura BRATIKAITĖ-
ČEKANAuSKIENĖ

Psichologė

Ar gali psichologiniai fak-
toriai turėti įtakos pikty-
binės ligos atsiradimui ir 
vystymuisi? 
Ar iš tiesų kai kurie žmo-
nės turi didesnę tikimybę 
susirgti vėžiu? 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) informuoja, kad cen-
tralizuotai perkami sulanksto-
mieji akių lęšiukai jau greitai 
pasieks gydymo įstaigas, ku-
rios juos gaus tiesiai iš tiekėjo ir 
galės nemokamai implantuo-
ti savo pacientams, apdraus-
tiems privalomuoju sveikatos 
draudimu. Akių lęšiukus gavu-
sios įstaigos galės sėkmingai 
planuoti akių operacijas, o pa-
cientai – skubėti į gydymo įs-
taigą tartis dėl konkrečios rei-
kalingos operacijos datos. 

Dėl VLK viešųjų pirkimų 
būdu perkamų akių lęšiukų su-
tartis su paslaugų teikėju jau pa-
sirašyta. Nupirkta 4 800 įvairių 
dioptrijų akių lęšiukų, kurie ne-
trukus bus pristatyti gydymo įs-
taigoms. Planuojama, kad šių lę-
šiukų turėtų užtekti iki 2014 m. 
kovo–balandžio mėnesio. 

VLK primena, kad akių ope-
racijos, kai drumstas akies lęšiu-
kas pakeičiamas dirbtiniu, nere-

tai būna neišvengiamos vyres-
nio amžiaus žmonėms, kuriems 
diagnozuota katarakta. Tokios 
operacijos atliekamos Santariš-
kių klinikose, Respublikinėje Vil-
niaus universitetinėje ligoninė-
je, Vilniaus Antakalnio polikli-
nikoje, Vilniaus Centro polikli-
nikoje, Kauno klinikose, Klaipė-
dos universitetinėje ir Respubli-
kinėje Klaipėdos ligoninėje, Res-
publikinėse Šiaulių ir Panevėžio, 
Alytaus S.Kudirkos ligoninėje, 
UAB „Lirema“ Akių ligų klini-
koje (Vilniuje), UAB „SK Impeks 
Medicinos diagnostikos centras“ 
(Vilniuje), UAB „Akių lazerinės 
chirurgijos centras“ (Vilniuje).

Išrašydami ligoniui siunti-
mą operuoti akių gydytojai (of-
talmologai) dažniausiai reko-
menduoja kreiptis į artimiausią 
iš minėtųjų gydymo įstaigų, bet 
žmonės gali rinktis ir jam priim-
tiną kitą įstaigą. 

„Bičiulystės“ inf.

Veiksmažodis užgulti ne-
būtinai reiškia kūnu už-

slėgti, prispausti, bet taip pat var-
tojamas vietoje veiksmažodžių 
užkimšti (užkimšta ausis, nosis), 
užkimti (užgulta gerklė). Nosies 
užgulimas nėra atskira liga, o 
tik kokios nors ligos ar kitokio 
faktoriaus, sutrikdžiusio kvė-
pavimą pro vieną ar abi nosies 
landas, požymis. Kai sutrin-
ka kvėpavimas per nosį, tenka 
kvėpuoti per burną. Tai trukdo 
valgyti, gerti, kalbėti, dirbti, il-
sėtis ir galų gale stipriai nervi-
na. Dėl nosies užgulimo ne tik 
džiūsta burna, pasikeičia balsas, 
nebeužuodžiama kvapų, vargi-
na kosulys, bet taip pat paraus-
ta akys, atsiranda bukas skaus-
mas smilkiniuose, sutrinka mie-
gas, gali pakilti kūno tempera-
tūra. Ligoniai nurodo, jog kar-
tu su nosies užgulimu atsirado 
bendras nuovargis, pastebimai 
sumažėjo darbingumas, apsun-
ko galva.

Priežastys:
• peršalimas,
• sloga,
• sinusitas,
• gripas,
• nosies šunvotės,
• pernelyg sausas patalpų oras,
• alergija,
• stresas,
• nėštumas (ypač pirmaisiais 

mėnesiais),
• kai kurių vaistų (tarp jų netin-

kamai vartojamų lašų nuo slo-
gos) vartojimas,

• gausus alkoholinių gėrimų 
vartojimas,

• rūkymas,
• pernelyg didelis fizinis krūvis,
• iškrypusi nosies pertvara, 
• įgimtas nosies landų susiaurė-

jimas,
• trauminė išorinės nosies defor-

macija (lotyniškai deformatio – 
formos pakeitimas),

• tonzilės – limfoidinio audinio 

sankaupos ryklėje; 
• svetimkūnis nosyje,
• nosies ertmės ir nosiaryklės 

augliai. 

Ilgalaikis nosies  
užgulimas gali sukelti:

• haimoritą (žandinio ančio [si-
nuso] uždegimą),

• faringitą (ryklės gleivinės už-
degimą),

• tonzilitą (ryklės tonzilių užde-
gimą)

• knarkimą,
• arterinio kraujospūdžio padi-

dėjimą,
• lėtinį bronchitą,
• vegetacinę distoniją,
• alerginę slogą,
• kai kurias ausų ligas,
• depresiją (depresija – prislėg-

tos psichikos būsena, kuriai 
būdinga prasta nuotaika, mąs-
tymo ir judesių slopinimas),

• neurozę (neurozė – psichinės 
kilmės liga, kuri kyla dėl žmo-
gaus vidinės graužaties arba 
dėl labai jį žeidžiančių konf-
liktų su aplinka),

• kai kuriuos galvos smegenų 
sutrikimus,

• protinio vystymosi sulėtėjimą 
(vaikams).

Ką daryti?
Atsiradus tokiai problemai, 

kaip nosies užgulimas, visų pir-
ma reikia apsilankyti pas gydy-
toją, kad būtų nustatyta šio ne-
galavimo priežastis ir paskirtas 
gydymas. Vienais atvejais ski-
riami vaistai, atliekamos įvairios 
procedūros, kitais – gali prireik-
ti ir chirurginės operacijos (pa-
vyzdžiui, esant iškrypusiai no-
sies pertvarai, nosies polipams. 

Čia aptariamą negalę gydy-
ti įvairiomis liaudies medicinos 
priemonėmis nepatartina. Tai ne 
tik mažai veiksminga, bet netgi 
rizikinga. 

Romualdas OGINSKAS

užgulta 
nosis – rimtas 

signalas

Valstybinė ligonių 
kasa informuoja 

Akių lęšiukai jau 
greitai pasieks 

gydymo įstaigas
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„Šiaulių krašte“ skaitome informaciją apie tai, kam Radvilišky-
je atiteks sutaupytos socialinėms išmokoms turėjusioms atitek-
ti lėšos. 

Sutaupius 144 tūkst. litų socia- 
linių išmokų ir pašalpų lėšų, jos 
buvo paskirstytos įvairioms rajo-
no reikmėms. Dalis lėšų atiteks il-
gesniam Radviliškio ir Šeduvos 
miestų bei Baisogalos gatvių ap-
švietimui. Tam tikslui Radviliš-
kio miestui skirta 18 tūkst. litų, 
Šeduvai ir Baisogalai – po 4 tūkst. 
litų. Radviliškyje gatvės bus ap-
šviestos praėjus pusei valandos 
nuo saulėlydžio, lempos bus iš-
jungtos likus pusvalandžiui iki 
saulėtekio. Šeduva ir Baisogala 
bus apšviesta trumpiau. Apšvie-
timas čia bus įjungiamas nuo 6 
val. ryto ir išjungiamas likus pus-
valandžiui iki saulėtekio, o vaka-
re gatvės nušvis praėjus pusei va-
landos nuo saulėlydžio ir bus iš-

jungiamas 23 val..
Dalis sutaupytų lėšų papil-

dys rajono neįgaliųjų draugijų 
iždus. Po 10 tūkst. litų skirta Še-
duvos miesto ir Radviliškio ra-
jono neįgaliųjų draugijoms, po 
5 tūkst. litų – Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos Radviliškio 
rajono filialui, Radviliškio diabe-
to klubui „Likimas“ ir sutrikusio 
intelekto žmonių bendrijai „Rad- 
viliškio viltis“.

Pagal Radviliškio rajono sa-
vivaldybės tarybos sprendimą, 
20 tūkst. litų kompensacija skir-
ta šeimos gydytojui, atvykusiam 
dirbti į Šeduvos pirminės sveika-
tos priežiūros centrą. Lėšų skir-
ta ir vandentvarkos infrastruk-
tūros plėtrai.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Iš sutaupytų lėšų bus 
apšviestos gatvės

„Sekundėje“ išspausdinta Vitalijos Jalianiauskienės straipsnis 
apie unikalią parodą, kurioje eksponuojami nufilmuoti glo-
bos namuose gyvenančių, dėl senatvės ir negalios nebegalin-
čių pasirūpinti savimi žmonių išgyvenimai ir pasakojimai apie 
gyvenimą. 

Panevėžio Dailės galerijoje 
eksponuojami žymaus videome-
nininko, tapytojo Andriaus Kvi-
liūno darbai nė kiek neprimena 
šios salės erdvei įprastų parodų. 
Nėra nei paveikslų, nei kerami-
kos, nei fotografijų ar drožinių, – 
tik senolių gyvenimai ir dešimt- 
mečių nugludinti, išryškinti jų 
prisiminimai.

Parodos „Tylioji istorija“ ati-
daryme dalyvavo ir tikrieji šios 
meno instaliacijos dalyviai – Šv. 
Juozapo globos namų gyvento-
jai. Salėje – keliolika televizorių, 
rodančių besijuokiančius, susi-
mąsčiusius, kalbančius senjorus. 
Kai kurių pasakojimai – nedrą-
sūs, pertraukiami ilgų tylos mi-
nučių, kitų – išsamūs, atsklei-
džiantys praeities patirtį, išgy-
venimus.

Parodoje eksponuojami ir pa-
tys brangiausi, vertingiausi se-
nolių daiktai – tie, kuriuos, pali-
kę visą savo užgyventą buitį, pa-
siėmė į bene paskutinę gyveni-
mo buveinę – senelių globos na-
mus. Nuotraukų albumai, gar-
bės raštai, laiškai, porcelianinės 
figūrėlės, laikrodžiai, eilėraščių 
sąsiuviniai – viskas, be ko sunku 
įsivaizduoti gyvenimo saulėlydį.

Prie televizoriaus, kuriame 
rodomas įrašytas jos pačios pa-
sakojimas, ašarą braukia 86 metų 
Juozapota Savickienė. „Pasiklau-
sykite“, – kviečia arčiau ekrano 
moteris. Molėtų rajone gyvenu-
si ir prieš dvejus metus, kai jau 
nebegalėjo savarankiškai tvarky-
tis, į Šv. Juozapo globos namus 
persikėlusi J.Savickienė pasako-
ja, koks gražus ežeras buvo ne-
toli jos sodybos, prisimena, kaip 
per pusnis į Molėtus 18 kilome-
trų klampodavo produktų pirk-
ti ir tiek pat atgal su maišais ant 
pečių grįždavo, kaip vaikus au-
gino, kolūkyje darbavosi. Ne visi 
praėjusiais metais filmuoti žmo-
nės sulaukė tos dienos, kai vaiz-
dai su jų gyvenimo detalėmis, 

pasakojimais pateko į viešumą.
Mažiau nei metus globos na-

muose gyvenanti ir kuriant pro-
jektą nedalyvavusi 85 metų pa-
nevėžietė Angelė Povilonytė pa-
prašė, kad ir ją atvežtų į paro-
dos atidarymą. „Kol sveika, stip- 
ri buvau, dažnai Dailės galerijo-
je lankydavausi, parodas apžiū-
rėdavau. Įdomu man“, – sakė 
senjora.

Darbas Šv. Juozapo globos 
namuose nebuvo trumpas. Per 
kelis mėnesius menininkas įga-
vo šių namų gyventojų pasiti-
kėjimą, filmavo jų pasakojimus, 
fotografavo erdves, interjerą. 
Šv. Juozapo globos namų direk-
torius Patrikas Skrudupis sako, 
kad čia gyvena 80 žmonių. Visų 
norinčiųjų priimti nebėra gali-
mybės, jau sudaryta pretenden-
tų eilė. 

Paroda „Tylioji istorija“, ku-
rios dalyviai – globos namų gy-
ventojai, yra socialinio projek-
to „Menas sveikatai ir gerovei“ 
programos, kuri įgyvendina-
ma Panevėžyje šių metų rude-
nį, dalis. Pasitelkus profesiona-
lųjį meną siekiama atkreipti dė-
mesį į senyvo amžiaus žmones, 
gyvenančius globos namuose.

Šv. Juozapo globos namų so-
cialinė darbuotoja Alma Kon-
derauskienė, nuo vieno televi-
zoriaus prie kito vežiodama ne-
įgaliųjų vežimėliuose sėdinčius 
globotinius, matė, kad senoliams 
paroda labai patiko. Jie džiau-
gėsi išvydę pažįstamus veidus, 
save ir buvo patenkinti rodomu 
dėmesiu.

Šv. Juozapo globos namų di-
rektoriaus P.Skrudupio teigimu, 
kiekvieno žmogaus gyvybė ir 
gyvenimo vertė yra šventa nuo 
pradžios iki pabaigos.

„Žmogaus orumas yra verty-
bių hierarchijos viršuje“, – sakė 
direktorius. Ypač tai svarbu žino-
ti ir justi gilioje senatvėje ar išti-
kus negaliai.

Parodoje – senolių gyvenimai

(atkelta iš 1 psl.)

pensininkai, šeimos su mažais 
vaikais, neįgalieji ir kt. To reikia 
nepamiršti tvirtinant nacionali-
nius biudžetus valstybėse. Kol 
kas, pasak V.Blinkevičiūtės, Lie-
tuvoje žmonės dar gyvena sun-
kiai ir valstybė jiems turi padėti. 

„Kai kam atrodo, kad socia- 
linės investicijos – lėšų švaisty-
mas. Atvirkščiai, – sako V.Blin- 
kevičiūtė. – Socialinės investici-
jos duoda labai didelę ekonomi-
nę grąžą ir kartu užtikrina tvarų 
mūsų valstybių augimą.“ Pasak 
europarlamentarės, kiekvienoje 
valstybėje turi būti užtikrinamas 
socialinis saugumas visiems – 
nuo gimimo iki orios mirties. 

Stringa neįgaliesiems 
aktualūs dokumentai 
D.Juodkaitė pabrėžė, kad itin 

didelį susirūpinimą kelia JT Ne-
įgaliųjų teisių konvencijos – vi-
siems neįgaliesiems labai svar-
baus dokumento – įgyvendini-
mas. 

V.Blinkevičiūtė patvirtino, 
kad iki šiol Europos Komisija 
nėra parengusi šios Konvenci-
jos ES įgyvendinimo ataskaitos, 
nors tai turėjo būti padaryta dar 
šių metų pradžioje. Teisinamasi 
tuo, kad reikia sulaukti ataskai-
tų iš visų valstybių-narių. 

LNF prezidentė, apgailestau-
dama, kad iki šiol nėra parengta 
minėta ataskaita, kuri turėtų at-
skleisti, kokių veiksmų imamasi 
įgyvendinant Konvenciją, atkrei-
pė dėmesį, kad europinis Kon-
vencijos įgyvendinimo mecha-
nizmas yra gerokai pažangesnis 
nei Lietuvoje, nes į šį procesą yra 
įtrauktos įvairios institucijos: Eu-
ropos Parlamento Peticijų komi-
tetas, Europos Ombudsmenas, 
Europos Komisija, ES Pagrindi-
nių teisių agentūra bei Europos 
neįgaliųjų forumas. Na, o Lietu-
voje itin trūksta tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo ir veiklos ko-

Siekiant ekonominių tikslų negalima 
pamiršti socialinės dimensijos

ordinavimo, todėl šioje srityje ga-
lima būtų pasimokyti iš Europos 
Sąjungos. Pavyzdžiui, Konvenci-
jos įgyvendinimas patikėtas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos veikiančiai Neįgalių-
jų reikalų tarybai. Ji pati ir pata-
ria dėl įgyvendinimo, ir stebi tą 
procesą. Kyla interesų konfliktas 
ir reikalai beveik nejuda.

Tai pasakytina ne tik apie 
Konvencijos įgyvendinimą. Ne-
įgaliųjų asociacijų atstovai pa-
siguodė, kad tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo labai trūks-
ta ir įgyvendinant Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje programą, 
sprendžiant kitus neįgaliesiems 
aktualius klausimus. Neįgaliųjų 
reikalų taryba yra silpna, šiemet 
dar nė karto nebuvo susirinkusi, 
nes nuolat keičiasi už šią sritį at-
sakingi viceministrai. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Zigmantas Jančaus-
kis atkreipė dėmesį, kad neįga-
lieji dar negali laisvai keliauti po 
Europą: nepritaikytas visuome-
ninis transportas, lėktuvai, nėra 
neįgaliesiems pritaikytų auto-
busų, kuriais jie galėtų važiuoti 
į ekskursijas ir pan. 

V.Blinkevičiūtė priminė, kad 
yra rengiamas Prieinamumo aktas, 
turėsiantis padėti neįgaliesiems 
laisviau judėti visoje Europoje. 
Šis dokumentas jau šią vasarą tu-
rėjo būti pateiktas Europos Par-
lamentui svarstyti, tačiau iki šiol 
jis nėra parengtas. 

Taip pat buvo inicijuotas ben-
dro neįgaliojo pažymėjimo viso-
je Europoje įvedimas, tačiau Eu-
ropos Parlamente sprendžiant 
šį klausimą nebuvo surinkta pa-
kankamai parašų. Be to, buvo iš-
sikeltas tikslas, kad iki 2015 m. 
visi valstybinių ir viešojo sekto-
riaus tinklalapiai būtų pritaikyti 
neįgaliesiems (tai reglamentuo-
ja E-prieinamumo aktas ), tačiau 
šis reikalavimas taip pat atidėtas.

Visi esame potencialūs 
neįgalieji

Neįgaliųjų atstovai išsakė ne-
rimą, kad Europos struktūrinių 
fondų (ESF) parama ne visada 
panaudojama tikslingai. Atkreip-
tas dėmesys, kad kitame finansa-
vimo etape turėtų daugiau lėšų 
atitekti „minkštiesiems“ projek-
tams. Be to, jau senokai susitar-
ta, kad Lietuva, kaip ir kitos Eu-
ropos Sąjungos šalys, turėtų pa-
mažu pereiti prie globos įstaigų 
deinstitucionalizacijos – t.y. dide-
lės, ligonines primenančias įstai-
gas turėtų pakeisti jaukūs, nedi-
deli savarankiško gyvenimo arba 
globos namai. Nepaisant to, šiuo 
finansavimo laikotarpiu nemažai 
ESF skiriamų lėšų atiteko senoms 
įstaigoms remontuoti. O tai reiš-
kia, kad situacija nesikeis dar ne 
vieną dešimtmetį. 

V.Blinkevičiūtė pažadėjo ir 
toliau domėtis, kaip Europos lyg- 
meniu yra sprendžiamos neįga-
liųjų problemos, inicijuoti įvairių 
teisės aktų spartesnį priėmimą. 
Jos teigimu, mes, lietuviai, turė-
tume labiau pasitikėti savo jėgo-
mis, suprasti, kad esame niekuo 
ne prastesni nei labiau pasiturin-
čių šalių gyventojai. 

Prof. V.Landsbergio nuomo-
ne, jei žmonės suvoktų, kad mes 
visi ar mūsų artimieji bet ku-
rią dieną galime tapti neįgaliais, 
tada ir problemos spręstųsi grei-
čiau. V.Landsbergis pasiūlė įkur-
ti Potencialių neįgaliųjų organi-
zaciją ir pakviesti į ją įstoti val-
džios atstovus, kitus atsakingus 
asmenis – galbūt gavę tokį kvie-
timą susimąstytų. 

Pasak V.Landsbergio, svarbu 
nesuskaldyti visuomenės į vadi-
namuosius įgaliuosius ir neįga-
liuosius. Galbūt vieni yra neįga-
lūs fiziškai, o kiti – neįgalūs savo 
sąmonėje.

Aurelija BABINSKIENĖ 

Visų šventųjų išvakarėse 
Švėkšna trumpam buvo tapu-
si moliūgų-žibintų sostine. Tre-
čius metus iš eilės švėkšniškiai 
organizuoja ir kviečia dalyvauti 
projekte-akcijoje „Mes už švie-
są“. Viskas prasidėjo prieš tre-
jus metus, Švėkšnos Saulės gim-
nazijos technologijų mokytojui 
V.Didžiūnui kartu su abiturien-
tais išskaptavus 38 moliūgus ir 
jais papuošus miestelio centrą. 
Pernai Lietuvos rekordų agen-
tūra „Factum“ užregistravo 668 
vienoje vietoje šviečiančius mo-
liūgus-žibintus. Šiemet akcija 
pranoko lūkesčius – Švėkšnos 
grafų Pliaterių parke švėkšniš-
kiai „įžiebė“ 1128 kūrybiškai iš-
skaptuotų moliūgų-žibintų.

Neabejinga šiai akcijai liko 
ir Švėkšnos neįgaliųjų draugija, 
vienijanti 117 narių. Pasak drau-
gijos pirmininkės Ingritos Rite-
rienės, ne visi nariai galėjo pa-
demonstruoti savo kūrybišku-
mą, 40 yra gulintys, tad moliū-
go skaptavimas jiems būtų neį-
veikiama užduotis. Tačiau 20 ak-

Švėkšna tapo moliūgų-žibintų sostine

tyviausių ir santykinai sveikiau-
sių narių savo daržuose užaugi-
no įvairaus dydžio moliūgų. Ak-
cijos dieną Švėkšnos neįgalie-
ji sugebėjo išskaptuoti net 150 
moliūgų! Savo kūrinius sukro-
vę į dviejų arklių traukiamą veži-
mą, atvažiavo į parką. Moliūgus 
užregistravę ir išrikiavę, akcijos 
dalyvius vaišino pačių iškeptu 
moliūgų pyragu ir gėrimu. Švie-

čiančių moliūgų jūroje visų dė-
mesį traukė moliūgas, įprasmi-
nęs 510-ąjį Švėkšnos gimtadienį, 
su išskaptuotu miestelio herbu, 
kuris, beje, organizatorių buvo 
apdovanotas specialiuoju prizu.

Besigrožintiems moliūgais 
skambėjo sakralinė muzika, 
vyko koncertas ir pasirodė fa-
kyras.

Violeta ASTRAuSKIENĖ
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
9.00 Kobra 11 (64) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
11.45 Žingsnis po žingsnio. 12.00 
Namelis prerijose (175). 13.00 Sti-
lius (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (51) N-7. 17.00 Kobra 
11 (65) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (39). 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Perlas. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.30 Teisė žinoti. Pertraukoje – 
22.00 Perlas. 22.40 Vakaro žinios. 
22.55 Užsienio naujienos. 23.10 Do-
kumentinio kino vakaras. Premjera. 
Keisčiausi pasaulio ginklai. 1 d. Slap-
tieji D dienos ginklai. Didžioji Britani-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 0.10 Viena 
byla dviem (51) (kart.) N-7. 1.25 Dė-
mesio centre (kart.). 

Antradienis, lapkričio 12 d. 
9.00 Kobra 11 (65) (kart.) N-7. 

10.00 Muzikinis projektas „Auksinis 
balsas“ (kart.). 12.00 Namelis preri-
jose (176). 13.00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 Laba 
diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 
14.05, 15.45 Orai. 15.40 Sportas. 
15.50 Viena byla dviem (52) N-7. 
17.00 Kobra 11 (66) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 
Premjera. Rojus Lietuvoj (40). 19.30 
Emigrantai. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Pinigų karta. Pertraukoje – 22.00 Per-
las. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 Prisi-
kėlęs faras (21) N-7. 0.10 Viena byla 
dviem (52) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 13 d. 
9.00 Kobra 11 (66) (kart.) N-7. 

10.00 Nacionalinis šokio talentų kon-
kursas „Šok!“ (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (177). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (53) N-7. 17.00 Kobra 
11 (67) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.25 Verslas. 
18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 
Premjera. Rojus Lietuvoj (41). 19.30 
Bėdų turgus. 20.25 Perlas. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Dėmesio centre. 21.30 
Lietuva gali. Pertraukoje – 22.00 Per-
las. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 Prisi-
kėlęs faras (22) N-7. 0.10 Viena byla 
dviem (53) (kart.) N-7. 1.25 Dėmesio 
centre (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
9.00 Kobra 11 (67) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (39, 40) (kart.). 
11.00 Pinigų karta. Publicistinė lai-
da (kart.). 12.00 Namelis prerijose 
(178). 13.00 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (54) N-7. 17.00 Kobra 
11 (68) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (42). 19.30 Klaidos kaina 
N-7. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.30 Speci-
alus tyrimas. Pertraukoje – 22.00 Per-
las. 22.40 Vakaro žinios. 23.10 Urva-
rausiai. Siaubo trileris. JAV, 2008 m. 
1.10 Viena byla dviem (54) (kart.) N-7. 
2.25 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
9.00 Kobra 11 (68) (kart.) N-7. 

10.00 Rojus Lietuvoj (41, 42) (kart.). 
11.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (179). 13.00 Klai-
dos kaina N-7 (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (55) N-7. 
17.00 Kobra 11 (69) N-7. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai 20.25 Per-
las. 20.30 Panorama. 21.00 Duokim 
garo! Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.00 Durys atsidaro. 23.30 Detek-
tyvė King (10) N-7. 0.30 Viena byla 
dviem (55) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 7.45 Nacionali-
nė paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gim-
toji žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas 
(50). 9.30 Odisėjo klajonės (3). 10.00 
Linksmoji knyga. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Pasaulio 
panorama. 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Čingischanas. Istorinis dok. f. Di-
džioji Britanija, 2005 m. 13.00 Šešta-
dienio detektyvas. Premjera. Inspek-
torius Luisas (3/3) N-7. 15.00 Istori-
jos detektyvai. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikini-
mų koncertas. 18.30 Lyderių turny-
ras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 Visi 
namie. 20.25 Perlas. 20.30 Panora-
ma. 21.00 Muzikinis projektas „Auksi-
nis balsas“. 23.00 Premjera. Rokis 3. 
Veiksmo drama. JAV, 1982 m. N-14. 
1.00 Pasaulio dokumentika. Čingis-
chanas. Istorinis dok. f. Didžioji Bri-
tanija, 2005 m. (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (14). 9.30 Odisėjo 
klajonės (4). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Žvaigždžių taleriai. Vo-
kietija, 2011 m. 11.45 Klausimėlis.
lt 12.00 Pasaulio dokumentika. Se-
novės pasauliai. 4 d. Karaliaus su-
grįžimas. Didžioji Britanija, 2010 m. 
(Subtitruota). 13.00 Detektyvo klasi-
ka. Mis Marpl. Vienu pirštų spragtelė-
jimu. Didžioji Britanija, 2006 m. (2/2) 
N-7. 15.00 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Utenos „Juventus“ – Kauno „Žal-
giris“. Pertraukoje – 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
17.30 Stilius. 18.30 Nacionalinis šokio 
talentų konkursas „Šok!“. 20.30 Pano-
rama. 20.45 Savaitė. 21.15 Premje-
ra. Rob Rojus. Istorinė drama. JAV, 
1995 m. N-14 (subtitruota). 0.00 De-
tektyvo klasika. Mis Marpl. Vienu 
pirštų spragtelėjimu. Didžioji Brita-
nija, 2006 m. N-7. (2/2) (kart.). Rež. 
Peter Medak. 

Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (8). 7.25 Simp-
sonai (19) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (123) N-7. 8.55 Meilės sūku-
ryje (1771). 10.00 Vyno kelias (48, 
49) N-7. 11.00 Ziusas ir Oksana. Ko-
medija. JAV, 1997 m. 12.55 Monsu-
nas (10) N-7. 13.30 Antinas Narsuo-
lis (9). 14.00 Madagaskaro pingvinai 
(9). 14.30 Simpsonai (20) N-7. 15.00 
Rosarija (14) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (36) N-7. 17.00 TV Pagal-
ba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(39) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gra-
žus N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas N-7. 20.57 Misija „Lituanica 80“. 
21.00 Pasmerkti 2 (40) N-7. 21.35 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kerštas (3) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (124) N-14. 0.00 Tėvynė (5) N-14. 
1.15 Liudininkai (10) N-14. 2.05 Cho-
ras (6) N-7. 2.55 Penktadienio vaka-
ro žiburiai (12) N-7. 

Antradienis, lapkričio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (9). 7.25 Simp-
sonai (20) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (124) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1772). 10.00 Vyno kelias (50, 51) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 12.25 Juodo-
ji skylė (8) N-7. 12.55 Monsunas (11) 
N-7. 13.30 Antinas Narsuolis (10). 
14.00 Madagaskaro pingvinai (10). 
14.30 Simpsonai (21) N-7. 15.00 Ro-
sarija (15) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (37) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė (40) 
N-7. 20.00 Prieš srovę N-7. 20.57 Mi-
sija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerkti 2 
(41) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Transporteris (11) N-14. 23.05 
CSI kriminalistai (11) N-14. 0.05 Tė-
vynė (6) N-14. 1.10 Liudininkai (11) 
N-14. 2.00 Choras (7) N-7. 2.50 Penk-

tadienio vakaro žiburiai (13) N-7. 
Trečiadienis, lapkričio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (10). 7.25 Simp-
sonai (21) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (125) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1773) 10.00 Vyno kelias (52, 53) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieski-
te daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė (9) 
N-7. 12.55 Monsunas (12) N-7. 13.30 
Antinas Narsuolis (11). 14.00 Mada-
gaskaro pingvinai (11). 14.30 Simp-
sonai (22) N-7. 15.00 Rosarija (16) 
N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (38) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Moterų laimė (41) N-7. 20.00 
Motina ir du sūnūs (10) N-7. 20.30 
Opiumas liaudžiai N-7. 20.57 Misi-
ja „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerkti 2 
(42) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Elementaru 
(9) N-7. 23.05 CSI Niujorkas (8) N-14. 
0.05 Tėvynė (7) N-14. 1.20 Liudininkai 
(12) N-14. 2.10 Choras (8) N-7. 3.00 
Mažylė Houp (1, 2) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (11). 7.25 Simp-
sonai (22) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (126) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1774). 10.00 Vyno kelias (1, 2) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(10) N-7. 12.55 Monsunas (13) N-7. 
13.30 Antinas Narsuolis (12). 14.00 
Madagaskaro pingvinai (12). 14.30 
Simpsonai (1) N-7. 15.00 Rosarija 
(17) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (39) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 17.55 
Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Moterų laimė (42) N-7. 
20.00 Humoro grandų šou N-7. 20.57 
Misija „Lituanica 80“. 21.00 Pasmerk-
ti 2 (43) N-7. 21.35 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kobra 11 (8) N-7. 23.05 Kaulai 
(8) N-14. 0.05 Tėvynė (8) N-14. 1.10 
Liudininkai (13) N-14. 2.00 Choras 
(9) N-7. 2.55 Mažylė Houp (3, 4) N-7. 

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ma-

dagaskaro pingvinai (12). 7.25 Simp-
sonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Meilės tri-
umfas (127) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje 
(1775). 10.00 Vyno kelias (3, 4) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Juodoji skylė 
(11) N-7. 12.55 Monsunas (14) N-7. 
13.30 Antinas Narsuolis (13). 14.00 
Madagaskaro pingvinai (13). 14.30 
Simpsonai (2) N-7. 15.00 Rosarija 
(18) N-7. 16.00 Nepaklusni širdis (40) 
N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Madagaskaras. Ani-
macinis f. JAV, 2005 m. 21.10 Toras. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-14. 23.30 
Absoliutus blogis. Apokalipsė. Fantas-
tinis t. D. Britanija, Vokietija, Prancūzi-
ja, 2004 m. N-14. 1.15 50 tablečių. Ko-
medija. JAV, 2006 m. N-14. 2.40 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (34). 7.30 
LEGO Čima legendos (5). 8.00 Simp-
sonai (21) N-7. 8.30 Sportuok su mu-
mis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Trys didvyriai ir Šamachando prin-
cesė. Animacinis f. Rusija, 2010 m. 
12.35 Titanikas. Drama. JAV, 1997 
m. N-7. 16.20 Elementaru (9) (kart.) 
N-7. 17.20 Kastlas (17) N-7. 18.20 
Eurojackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Romeo ir Džiuljeta. 21.15 Čihuahua iš 
Beverli Hilso 2. Komedija. JAV, 2011 
m. 23.00 Juodoji gulbė. Oskaru ap-
dovanotas mistinis trileris. JAV, 2010 
m. N-14. 1.10 Spąstuose. JAV, 2006 
m. N-14. 2.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

Sekmadienis, lapkričio 17 d.
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (35). 7.30 
LEGO Čima legendos (6). 8.00 Simp-
sonai (22) N-7. 8.30 Sportuok su mu-
mis (2). 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Lai-
kas keistis. 10.00 Beatos virtuvė. 
11.00 Asteriksas ir Obeliksas prieš 
Cezarį. Komedija. Prancūzija, Vokie-
tija, Italija, 1999 m. N-7. 13.15 Bran-
gioji, aš padidinau vaiką. Fantasti-
nė nuotykių komedija. JAV, 1992 
m. N-7. 15.05 Žiurkių lenktynės. Ko-
medija. JAV, Kanada, 2001 m. N-7. 
17.25 Grožio architektai N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 X Faktorius. 21.10 Pagrobi-
mas 2. Neišvengiamas kerštas. Veiks-
mo trileris. JAV, 2012 m. N-14. 23.05 

Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (69). 6.50 Tomas 
ir Džeris (50). 7.20 Apie begemo-
tą, kuris bijojo skiepų. Animacinis f. 
Rusija, 1966 m. 7.40 Ežiukas rūke. 
Animacinis f. Rusija, 1975 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (152) 
N-7. 8.50 Poniutė kaime. Romanti-
nė komedija. JAV, Kanada, 2009 m. 
(kart.) 10.50 Ko nori gyvūnai? Nuoty-
kių f. šeimai. Vokietija, 2012 m. (kart.) 
12.55 Nugalėtoja (31). 13.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15). 13.55 Audra 
(6) N-7. 15.00 Uždrausta meilė (66) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
18.00 Namai, kur širdis (76). 18.45 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 
20.20 Nuo...Iki.... 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 Judantis objektas (14) N-7. 
23.00 Paskutinė tvirtovė (13) N-7. 
0.00 Visa menanti (18) N-7. 0.55 Ka-
rališkos kančios (10) N-7. 1.50 Išrink-
tieji (21) N-14. 

Antradienis, lapkričio 12 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (70). 6.50 Tomas ir 
Džeris (51). 7.20 Riki Tiki Tavi. Ani-
macinis f. Rusija, 1966 m. 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (153) N-7. 
8.50 Skonis (kart.). 10.45 Lietuvos 
balsas (kart.). 12.55 Nugalėtoja (32). 
13.25 Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
13.55 Audra (7) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (67) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(77). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Pašėlusios močiutės 
N-7. 21.21 Žinios. Verslas. 22.00 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Adju-
tantas. Veiksmo trileris. JAV, Rumuni-
ja, 2006 m. N-14. 23.50 Visa menanti 
(19) N-7. 0.45 Karališkos kančios (11) 
N-7. 1.40 Išrinktieji (22) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 13 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (1). 6.50 Tomas ir 
Džeris (52). 7.20 Coliukė. Animacinis 
f. Rusija, 1964 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (154) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.30 KK2 penkta-
dienis (kart.) N-7. 11.00 KK2 (kart.) 
N-7. 11.55 Judantis objektas (14) 
(kart.) N-7. 12.55 Nugalėtoja (33). 
13.25 Kempiniukas Plačiakelnis (17). 
13.55 Audra (8) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (68) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 Namai, kur širdis 
(78). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Diagnozė. Valdžia. 
21.21 Žinios. Verslas. 21.35 Renka-
mės Europą. 22.00 VAKARO SEAN-
SAS Kuždesių sala. Kriminalinis trile-
ris. JAV, 2009 m. N-14. 0.50 Karališ-
kos kančios (12) N-7. 1.45 Čarlio an-
gelai (1) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (2). 6.50 Tomas ir 
Džeris (53). 7.20 Auksinė antilopė. 
Animacinis f. Rusija, 1954 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (155) 
N-7. 8.50 Pašėlusios močiutės (kart.) 
N-7. 9.50 Nuo...Iki... (kart.). 10.55 
Didingasis amžius (19) (kart.) N-7. 
12.55 Nugalėtoja (34). 13.25 Kem-
piniukas Plačiakelnis (18). 13.55 Au-
dra (9) N-7. 15.00 Uždrausta meilė 
(69) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 18.00 Namai, kur širdis (79). 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.21 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS V- tai 
Vendeta. Veiksmo trileris. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Vokietija, 2006 m. N-14. 
0.45 Ties riba (3) N-14. 1.40 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (3). 6.50 Linksmie-
ji Tomas ir Džeris (1). 7.20 Batuo-
tas šuo. Animacinis f. Rusija, 1981 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (156) N-7. 8.50 Valanda su Rūta 
(kart.). 10.45 Didingasis amžius (20) 
(kart.) N-7. 12.55 Nugalėtoja (1). 
13.25 Kempiniukas Plačiakelnis (19). 
13.55 Audra (10) N-7. 15.00 Uždraus-
ta meilė (70) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.00 24 valandos N-7. 
18.45 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
penktadienis N-7. 21.00 PENKTA-

DIENIO BOMBA Da Vinčio kodas. 
Veiksmo trileris. JAV, 2006 m. N-14. 
0.00 Drakonų karai. Veiksmo trileris. 
Pietų Korėja, 2007 m. N-14. 1.45 Ar-
nas. Riteris tamplierius. Nuotykių f. 
Danija, Didžioji Britanija, Norvegija, 
Suomija, 2008 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (21). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (14). 7.20 Policijos akademi-
ja (28). 7.45 Keista šeimynėlė (21). 
8.10 Agentas Šunytis (1). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(25). 9.00 Ponas Bynas (7). 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Skūbis Dū. Nuotykių f. JAV, 2002 
m. 11.45 Naminukai. Nuotykių kome-
dija. Didžioji Britanija, JAV, 1997 m. 
13.30 Komisaras Aleksas (16) N-7. 
14.30 Didingasis amžius (21). 17.00 
Viešbutis Grand Hotel (32) N-7. 18.45 
Žinios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 
SUPERKINAS Linkėjimai iš Pary-
žiaus. Veiksmo trileris. JAV, Prancū-
zija, 2010 m. N-14. 23.05 Skaistuo-
lė amerikietė. Romantinė komedija. 
JAV, 2009 m. N-14. 0.50 Da Vinčio 
kodas. Veiksmo trileris. JAV, 2006 
m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pir-

mykštė žemė (22). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (15). 7.20 Policijos akademi-
ja (29). 7.45 Keista šeimynėlė (22). 
8.10 Agentas Šunytis (2). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(26). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie 
ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Policijos akademija. Komedija. JAV, 
1984 m. 12.05 Katės ir šunys. Nuoty-
kių f. JAV, 2001 m. N-7. 13.50 Komi-
saras Aleksas (17) N-7. 14.50 Didin-
gasis amžius (22) N-7. 17.00 Ne vie-
nas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Ži-
nios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Sko-
nis. 21.30 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS Nuotykiai su Diku ir Džei-
ne. Kriminalinė komedija. JAV, 2005 
m. N-7. 23.20 Spąstai. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2011 m. N-14. 1.05 Linkė-
jimai iš Paryžiaus. Veiksmo trileris. 
JAV, Prancūzija, 2010 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (N-7. 8.00 Ekstrasensų 
mūšis (kart.) N-7. 9.00 Rosamunde 
Pilcher. Moteris ant uolos. Romantinė 
drama. Vokietija, 2013 m. (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (23) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
(N-7. 14.00 Runkelių sala (6) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (28). 
15.30 Tikri pabaisos (39). 16.00 Pra-
garo virtuvė (6) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Bosas (11) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 Meilė choleros metu. Ro-
mantinė drama. JAV, 2007 m. N-14. 
0.15 Sostų karai (9) N-14. 1.30 Bo-
sas (11) (kart.) N-7. 2.30 Prokuro-
rų patikrinimas (23) (kart.) N-7. 3.35 
Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 12 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. . 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (N-7. 8.00 Mistinės isto-
rijos (kart.) N-7. 9.00 Pirato širdis (2 
dalis). Nuotykių f. Ispanija, Vokietija, 
2006 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokuro-
rų patikrinimas (24) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) (N-7. 14.00 
Runkelių sala (7) N-7. 15.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (29). 15.30 Ti-
kri pabaisos (40). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (7) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas (N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bo-
sas (12) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dvi-
račio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Perskaityk ir sudegink. Kri-
minalinė komedija. Didžioji Britani-
ja, JAV, Prancūzija, 2008 m. N-14. 
23.20 Gyvi numirėliai (9) N-14. 0.20 
Bosas (12) (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (24) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, lapkričio 13 d.
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Jūrų velniai (1, 2) 

(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (25) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) (N-7. 14.00 Runkelių sala (8) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(30). 15.30 Tikri pabaisos (41). 16.00 
Pragaro virtuvė (8) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Bosas (13) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Šeštasis pojūtis. Trile-
ris. JAV, 1999 m. N-14. 23.45 Bordži-
jos (6) N-14. 0.50 Bosas (13) (kart.) 
N-7. 1.50 Prokurorų patikrinimas (25) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. . 7.03 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) (N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Svotai (8) (kart.) N-7. 
10.00 Mistinės istorijos (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (26) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) (N-
7. 14.00 Runkelių sala (9) N-7. 15.00 
Narutas. Viesulo kronikos (31). 15.30 
Tikri pabaisos (42). 16.00 Pragaro vir-
tuvė (9) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas (N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Bosas 
(14) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Nuošali vieta mirti. Veiksmo f. Didžio-
ji Britanija, 2011 m. N-14. 23.40 Karo 
vilkai. Likvidatoriai 2 (9) N-14. 0.40 
Bosas (14) (kart.) N-7. 1.40 Prokuro-
rų patikrinimas (26) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) (N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.). N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Ekstrasensų mū-
šis (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (27) N-7. 12.00 Kalbame 
ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) (N-7. 14.00 Runke-
lių sala (10) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (32). 15.30 Tikri pabai-
sos (43). 16.00 Pragaro virtuvė (10) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Bosas (15) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Šnipų vaikučiai 4. 
Komedija šeimai. JAV, 2011 m. N-7. 
21.45 Amerikietiškos imtynės (42) 
N-14. 22.45 Robotas policininkas. 
Prisikėlimas. Kriminalinis veiksmo f. 
Kanada, 2001 m. N-14. 0.35 Šeštasis 
pojūtis. Trileris. JAV, 1999 m. (kart.) 
N-14. 2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.). N-7. 8.00 Galileo (37) 
N-7. 8.30 Cukrus N-7. 9.00 Nerea-
lu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Naru-
tas. Viesulo kronikos (17, 18). 11.00 
Galiūnų čempionų lygos etapas Slo-
vakijoje. 12.00 Žmogus prieš gamtą. 
Juta – raudonųjų uolų kraštas (9) N-7. 
13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Svo-
tai (9) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Jūrų velniai (3) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Fan-
fanas Tulpė. Nuotykių f. Prancūzi-
ja, 2003 m. N-7. 21.35 MANO HE-
ROJUS Atsitraukimas. Fantastinis 
veiksmo f. Italija, JAV, 2004 m. N-14. 
23.25 AŠTRUS KINAS Požemių gy-
ventojai. Siaubo f. JAV, 2003 m. S. 
1.15 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (38). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.00 Galileo (38) N-7. 8.30 Tauro ra-
gas N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krep-
šinio pasaulyje. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas 12.00 
Nacionalinė Geografija. Gėlavan-
denių monstrų medžiotojas. Šamas 
monstras (2) N-7. 13.00 Nacionali-
nė loterija. 13.30 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Sveikinimai. 16.00 Muchtaro 
sugrįžimas (282) (N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (4) N-7. 18.00 Mistinės istori-
jos (37) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Inga Lindstrom. Keturios įsimy-
lėjusios moterys. Romantinė drama. 
Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 RUSŲ 
KINAS Pabėgimas. Trileris. Rusija, 
2005 m. N-14. 23.25 Meilė choleros 
metu. Romantinė drama. JAV, 2007 
m. (kart.) N-14. 2.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Majamio katastrofa. Veiksmo drama. 
JAV, 2011 m. N-14. 0.55 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 
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Neįgalieji pasaulyje Įvairenybės

Talentas, atsiskleidęs nuo 
mažų dienų

Sudha Chandran gimė 1964 
metais tamilų šeimoje, Indijoje. 
Tiek Sudhos mama, tiek ir tėtis 
buvo dideli meno gerbėjai, todėl 
nuo mažų dienų mergaitę pažin-
dino su įvairiomis meno formo-
mis. Kai Sudhos tėvai pastebėjo, 
kaip jų trijų metų dukra įsijautusi 
šoka pagal skambančią muziką, 
nusprendė, kad tai gali būti au-
gantis talentas ir mergaitę būtina 
vesti į šokių pamokas. 

Palaukę, kol dukrelei sukaks 
5-eri, Sudhos tėvai nuvežė ją į 
vieną geriausių Mumbajaus šo-
kių mokyklų. Garsiosios mokyk- 
los mokytojai nenorėjo priimti to-
kios mažos mergaitės, tačiau po 
ilgų tėvų įtikinėjimų direktorė 
sutiko bent pasižiūrėti, kaip ma-
žoji šoka, ir tuomet nuspręsti, ar 
ji tinkama prestižinei mokyklai. 
Vos pamačiusi įstabų Sudhos pa-
sirodymą, jos gracingus judesius, 
direktorė neabejodama priėmė 
jaunąją mokinę į šokių mokyklą.

Mergaitė šokio mokėsi su di-
deliu noru ir užsispyrimu. Audi-
torijai pirmą kartą ji pasirodė bū-
dama vos 8-erių metų. Sukakus 
17-ai, Sudha buvo pasirodžiusi 
scenoje net 75 kartus. Daugelis 
žmonių žavėjosi jos talentu.

Brangiai kainavusi 
medikų klaida

Deja, likimas trumpam nu-
stojo šypsojęsis merginai ir ją iš-
tiko didelė nelaimė. Važiuodama 
autobusu aplankyti Tiruchi šven-
tyklos, ji pateko į avariją. Sudhai 
buvo stipriai prispaustos kojos. 
Kad ir kaip aplinkiniai stengėsi 
pagelbėti žinomai šokėjai ir kuo 
greičiau išlaisvinti ją, liūdnų pa-
sekmių nepavyko išvengti. Deši-
nioji merginos koja buvo sunkiai 
sužalota. Ji kuo skubiau buvo nu-
vežta į ligoninę, kurios medikai 
padarė lemtingą klaidą ir visiems 
laikams pakeitė merginos gyve-
nimą. Įvertinę sužalojimus jie su-
gipsavo sužeistą koją, bet nepa-
stebėjo ant jos buvusio nedidelio 
gilaus įbrėžimo. Praėjus porai sa-
vaičių mergina pastebėjo, kad jos 
koja pamėlo. Skubiai nuvykusi į 
ligoninę ji išgirdo nuosprendį – 
būtina amputuoti dalį kojos, ka-
dangi prasidėjo gangrena. 

Tuo metu atrodė, kad jaunos 
ir sėkmingai į gyvenimą besiski-
nančios kelią merginos gyveni-

Viltis ir tikėjimas daro stebuklus
Patyrus sunkią traumą, rodos, ankstesnio gyvenimo jau 
nebeįmanoma susigrąžinti. Belieka susitaikyti su esama 
padėtimi ir atsisakyti dalies svajonių. Sudha Chandran – 
žinoma Indijos šokėja ir aktorė įrodė, kad tai netiesa. Net-
gi netekusi dalies kojos ji nepalūžo – išgarsėjo kaip puiki 
šokėja ir įrodė, kad neįmanomų dalykų nebūna. Būna tik 
per mažai vilties ir ryžto.

mas sutrupėjo į šipulius. Sudha 
negalėjo įsivaizduoti savęs ne-
šokančios. 

Pirmieji žingsniai
Laimei, šalia buvo merginai 

pasiduoti neleidę artimieji. Jie 
apsupo Sudhą rūpesčiu ir palai-
kymu. Nuo mažens mergina pa-
sižymėjo tvirtu ryžtu, kuris atsi-
skleidė ir patyrus traumą. Mer-
gina rado savyje jėgų ir pamažu 
ėmė žengti pirmuosius žings-
nius. Iš pradžių – su ramentais, 
vėliau – su mediniu kojos prote-
zu. Iki nelaimės atrodžiusi tokia 
paprasta veikla tapo labai skaus-

kad taip. To merginai pakako, 
kad ji vėl patikėtų savimi ir im-
tųsi darbo.

Kadangi pagaminta pėda ga-
lėjo sukiotis 360 laipsnių kam-
pu, šokti tapo įmanoma. Gydy-
tojas vis tobulino kojos protezą, 
kad judėjimas būtų kuo mažiau 
skausmingas. Atliekant tam tik- 
rus judesius, su protezu besilie-
čianti Sudhos kojos dalis imda-
vo kraujuoti ir skaudėti. Tačiau 
noras vėl šokti buvo stipresnis 
už viską. Gydytojas labai prisi-
dėjo prie merginos svajonės įgy-
vendinimo – jis kantriai analiza-
vo šokių judesius ir vis tobuli-
no protezą. Patį gydytoją įkvė-
pė Sudhos tvirtas ryžtas ir ne-
blėstanti viltis. Vieną dieną gy-
dytojas prisipažino padaręs vis-
ką, ką galėjo, kitkas priklauso tik 
nuo pačios šokėjos.

Pranoko net drąsiausius 
lūkesčius

Šokių repeticijas lydėjo stip- 
rus skausmas, bet atkakli mer-
gina dirbo toliau. Ji ne tik ėmė-
si mėgstamos veiklos, bet ir sie-
kė įrodyti sau ir pasauliui, kad 
gali šokti net geriau nei anks-
čiau. Tam prireikė 3-ejų metų, o 
šio sunkaus ir atkaklaus darbo 
įprasminimu tapo šokėjos pasi-
rodymas Mumbajuje. Užlipusi 
ant scenos ji tarsi užmiršo apie 
patirtą traumą, kojos protezą ir 
pasirodė taip puikiai, kad kelis 
mėnesius visa žiniasklaida mir-
gėjo nuo giriančių komentarų. Į 
šį pasirodymą atvyko ir ypatin-
gąjį protezą pagaminęs gydyto-
jas. Jis apstulbęs paklausė mer-
ginos, kaip jai taip pavyko. Ši 
kiek nustebo – juk pats gydyto-
jas buvo sakęs, kad ji galės šok-
ti kaip anksčiau. Tačiau protezų 
meistras prisipažino, kad tuo-
met taip pasakė tik todėl, kad 
tokioms vilties kupinoms akims 
nieko kito ir negalėjo atsakyti. 
Jam toks Sudhos pasiekimas pri-
lygo stebuklui.

Mergina vėl tapo žvaigžde – 
dar didesne nei anksčiau. Ji ne-
sustojo ir šoko vis daugiau – ne-
trukus gavo keletą garbingiau-
sių Indijos šokėjų apdovanoji-
mų.  S.Chandran užsispyrimas 
ir sakymas savo svajonei „taip“ 
įkvėpė vietos režisierius sukurti 
apie ją filmą, kuriame atsispindė-
jo Sudhos gyvenimo šūkis – vil-
tis ir tikėjimas daro stebuklus. Ši 
jauna šokėja tapo puikiu pavyz-
džiu daugeliui žmonių, kurie po 
įvykusios traumos nuleidžia ran-
kas ir susitaiko su nauja padė-
timi.  Sudha Chandran parodė, 
kad tikėjimas neįmanomus da-
lykus paverčia realybe. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Milda VICKuTĖ

Anek do tai
Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Gydytojas pacientui: 
– 4 savaites gerkite mažiau 

alaus. Tada pažiūrėsime, ar jau-
sitės geriau. 

Pacientas: 

mingu procesu. Tačiau mergina 
save ramino – skausmas tik pa-
deda tapti stipresnei ir nereikia 
pasiduoti. Nors Sudhos tėvas 
buvo nupirkęs jai skirtą neįgalio-
jo vežimėlį, mergina juo nepasi-
naudojo nė karto. 

Ryžto ir tikėjimo triumfas
Praėjus 6 mėnesiams po ko-

jos amputacijos, Sudha netikė-
tai laikraštyje pamatė straipsnį, 
kuriame buvo rašoma apie ypa-
tingų gabumų turintį gydytoją. 
Jis buvo žymus tuo, kad gamino 
protezus, suteikiančius išskirti-
nes judėjimo galimybes. Nieko 
nelaukdama Sudha susitarė dėl 
susitikimo su juo. Ji viltingai pa-
klausė, ar su protezais galės šok-
ti taip, kaip anksčiau. Šis atsakė, 

– O gal man gerti daugiau? 
Tada pažiūrėtume, ar aš jausiuo-
si blogiau?

* * *
– Nesirūpinkite. Jūsų tėvui 

viskas gerai. Jis tik išsigalvo-
ja sergąs. 

Kitą dieną: 
– Kaip tėvas jaučiasi šiandien?

– Jis išsigalvoja esąs miręs.

* * *
– Jūsų kairės kojos skausmai 

susiję su senatve. 
– Kaip tai? Dešinė koja juk 

tokio pat amžiaus, o jos ne-
skauda.

„Titaniko“ daiktų 
paroda Taline

Estijos laivybos muziejus pri-
statys parodą, pasakojančią apie 
prieš 101 m. nuskendusį „Titani-
ko“ laivą, jo statybą, keleivius ir tra-
gišką pabaigą. Parodoje bus gali-
ma išvysti daugiau nei 150 iš „Ti-
taniko“ iškeltų daiktų. Čia bus at-
kurti tuomet didžiausio ir praban-
giausio laivo interjerai. Lankyto-
jai pasijus kaip tikri kelionės da-
lyviai: jie gaus įlaipinimo į „Titani-
ką“ bilieto kopiją su vieno iš tik- 
rų laivo keleivių vardu ir pavarde, 
pereis pirmosios klasės koridoriu-
mi, galės apžvelgti įvairioms sociali-
nėms klasėms skirtas kajutes, pama-
tyti didžiuosius laiptus bei turės pro-
gą pajusti tikro ledo sienos šaltį. De-
šimt parodos salių demonstruos lai-
vo statymo procesą, „Titaniko“ kelei-
vių gyvenimo istorijas, tragišką laivo 
likimą bei nelaimės padarinius. Pa-
skutinė parodos dalis nušvies sudė-
tingą ekspediciją į keturių kilometrų 
gylį ir įvairių daiktų iškėlimą. Lapkri-
čio 15-ąją Talino hidroplanų uosto 
angaruose duris atversianti paroda 
yra pirmoji galimybė tokiu būdu su-
sipažinti su šiuo žymiuoju laivu šiau-
rinėje Europos dalyje.

Atrado „antrą Saulės 
sistemą“

Vokietijos mokslininkų koman-
da teigia atradusi „antrą Saulės sis-
temą“, sudarytą iš septynių planetų, 
skriejančių aplink žvaigždę, panašią 
į mūsų Saulę. Vokietijos aviacijos ir 
kosmoso centro astrofizikai skelbia, 
kad atrado iki šiol didžiausią plane-
tų sistemą. 7 planetos skrieja aplink 
žvaigždę KOI-351. Planetos išsidės-
čiusios panašiai kaip mūsų Saulės 
sistemoje: mažesnės uolinės pla-
netos skrieja arčiau žvaigždės, o di-
džiosios dujinės planetos – toliau. 
Skirtumas tas, kad atrastoje nau-
joje sistemoje planetos išsidėsčiu-
sios arčiau viena kitos ir arčiau savo 
žvaigždės. 3 iš 7 planetų orbitų pe-
riodai yra 331, 211 ir 60 dienų, t. y. 
panašūs į Žemės, Veneros ir Merkuri-
jaus orbitų periodus. Visos kitos pla-
netos išsidėsčiusios dar arčiau savo 
žvaigždės ir ją apskrieja per 7, 9, 92 
ir 125 dienas.

Nustebino vagį
JAV Oklahomos valstijoje vagis 

iš moters paėmė rankinę. Studen-
tė, keturių vaikų motina D.Ivz apti-
ko, kad nebeturi piniginės ir prisi-
minė, kad prie jos buvo priėjęs kaž-
koks vyras. Ji pamatė vagį prie kasų 
ir jau ruošėsi kviesti policiją, tačiau 
nusprendė pasielgti kitaip. Moteris 
pasakė vagiui, kad žino, jog jis turi 
tai, kas priklauso jai, ir pasiūlė pasi-
rinkti: arba kviečia policiją, arba va-
gis atiduoda piniginę, o ji sumoka 
už jo pirkinius. Nepažįstamasis ke-
letą sekundžių žiūrėjo išpūtęs akis 
ir atidavė jai piniginę.

Džesika priėjo prie kasos ir su-
mokėjo už pieną, duoną, dešrą, sriu-
bą, sausainius ir sūrį. Iš viso tai kai-
navo 27 dolerius. Vyriškis negalėjo 
sulaikyti ašarų. 

Kaip žuvo 
Tutanchamonas

Britų mokslininkai pateikė naują 
ankstyvos 20-mečio faraono Tutan-
chamono mirties versiją. Jie priėjo 
išvadą, kad Senovės Egipto valdovas 
žuvo po kovos vežimo ratais. XIV a. 
pr. Kr. gyvenusio ir 9 metus valdžiu-
sio Tutanchamono mumija buvo ap-
tikta 1922 m. Nuo to laiko buvo iš-
keltos kelios jo mirties versijos. Tarp 
jų – nužudymas smogus faraonui į 
galvą, taip pat liga, galbūt maliari-
ja. Sukūrę išsamią trimatę kompiu-
terinę Tutanchamono mumijos ver-
siją, Didžiosios Britanijos mokslinin-
kai nustatė, kad jį sutraiškė kovos ve-
žimo ratas. Išanalizavę patirtų trau-
mų vaizdą, mokslininkai priėjo iš-
vadą, kad ratas pervažiavo kairiąją 
faraono kūno pusę. Jis mirė iškart. 
Tutanchamonui padarytus sužaloji-
mus galima palyginti su tais, kuriuos 
patiria šiuolaikiniai žmonės, atsidū-
rę po automobilio ratais.

Italijoje rasta 
„šventosios“ mumija

Italė Graciela Džiraudo, tų, ku-
rie eilėse laukdavo prie jos durų su 
viltimi sužinoti savo ateitį, vadinta 
„šventa moterimi“, buvo rasta sė-
dinti užrakintame kambaryje, vie-
ną ranką padėjusi ant kelių, o kitą 
pakėlusi, tarsi laimintų. Tyrėjams 
kol kas neaišku, ar ji mirė prieš ke-
lis mėnesius, ar kelerius metus, ta-
čiau manoma, kad jos palaikus kaž-
kas apdorojo, siekdamas apsaugoti 
nuo irimo. Pareigūnai pradėjo tyri-
mą „dėl nežinomų asmenų“, kad nu-
statytų, kas balzamavo G.Džiraudo 
ir ar tas lavonas „siaubo viloje“, kaip 
dabar ją vadina žiniasklaida, galėjo 
tapti kulto objektu vietos tikintie-
siems. Netoli nedidelės vilos, kurio-
je rasti palaikai, gyvenantys artimi 
velionės giminaičiai negalėjo prisi-
minti, kada paskutinį kartą ją matė. 
Incidentas įvyko Borgo San Dalma-
če Pjemonte. Vietos gyventojai, ku-
rie pasakojo apie G.Džiraudo suge-
bėjimus numatyti ateitį ir apie tai, 
kad „net vienuolės prašydavo jos pa-
tarimų“, sakė neprisimenantys, kad 
būtų ją matę po 1995 metų. „Nega-
lime atmesti galimybės, kad ji buvo 
garbinama“, – po savo mirties, sakė 
vietos prokuroras Masimiliano Bola. 

Miestelį pirmą kartą 
apšvietė saulė

Norvegijos Riukano miestelio 
gyventojai pagaliau galėjo pasi-
džiaugti saule. Tarp stačių kalnų įsi-
kūrusį miestelį įprastai gaubia šešė-
lis beveik 6 mėnesius per metus. Ta-
čiau lapkričio 30 d. blankūs saulės 
spinduliai pirmą kartą pasiekė tur-
gaus aikštę dėl kalnuose pastatytų 
trijų 17 kv.m veidrodžių. Į aikštę su-
sirinkę žmonės džiūgavo, kai iš po 
debesų pasirodžiusios saulės spin-
duliai atsispindėjo tiesiai į mieste-
lio aikštę. Idėja veidrodžiais apšviesti 
Riukaną kilo prieš 100 metų, tačiau 
projektas atrodė pernelyg sudėtin-
gas ir buvo įgyvendintas tik dabar.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Riukano miestelio gyventojai džiaugiasi saulės spinduliais.
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Palyginimas
Žinok, ugnis ir moteris yra tas pat; 
Neprižiūrėsi – gaisras įsiplieks kaipmat. 
Ugnis suryja viską – lieka pelenai, 
Kita suryja sielą – lieka tuščia visiškai.
Per aukštus kalnus ir per slėnius aš žygiuoju,
O kelio netikėtuos vingiuos – daug pavojų,
Erškėčiai nepaliauja mano kūną plakt.
Einu pailsęs, bet sustoti nesvajoju.
Drauguži mano, o kas tamsą išsklaidys,
Jei mumyse kaitriausia neliepsnos ugnis.
Ir jeigu saule mes netapsime šviesiausia, 
Pasaulį užvaldys bauginanti naktis.

Jonas BALTuŠIS

ugnis. Ji turi daug vardų, spalvų ir galių

(tęsinys kitame numeryje)

Tęsinys. Pradžia 39 numeryje

Aldonos Milieškienės  nuotr.

Prometėjo ugnis
Žmonijai Prometėjas ugnį dovanojo,
Už ką buvo prikaltas prie uolos.
Jo širdį draskė grifai ir kepenis kapojo,
Pasmerktas amžiams virš bedugnės
Iki mirties jis ten kabos.

O tarp žmonių ugnelė greit prigijo
Ir iš mažutės žėrinčios žarijos
Įsiplieskė liepsna,
Kuri sušildo žmogų iki šiolei.
Ugnis – stipriausia stichija. 

Įkritusi į širdį kibirkštėlė 
Krūtinėje užsiplieskia staiga,
Kaip žaibas apšviečia ji protą,
Sušildo dvasią.
Ir pražysta meile nemaria. 

Nijolė RAILAITĖ

Akys dvi
Atsitrenki į visišką tylą – graudu.
Pasilieki abejinguos kampuos –  
                                                   šalta.
Kai vienatvė graužia širdį ir sielą,
Saulėta tyla brangesnė už tuščią 
                                                    vietą. 

Laukuose gėlė nepražysta.
Nesušildo širdies pelenai.
Užgęsta nekurstoma ugnis, 
Pasilieka šalta naktis.
Ir apstulbusios akys dvi
Nebeįžvelgiančios nieko. 

Leokadija MOCKIENĖ 

Anelė Mažeivaitė ir Leokadija Mockienė susibičiuliavo literatų seminare.

Nurimo vasaros karščio nualinta rugpjūčio die-
na. Palangos botanikos parkas paniro į vakaro 

sutemas, kurios susiliejo su amžinai linguojančia jūra ir 
įmantriomis medžių figūromis, žmonių siluetais, sutū-
pusiais prie Žemaičių kalnelio. Staiga suspindo, sulieps-
nojo, sudundėjo muzikos garsais pagoniškasis kalnelis.

Būgnininkas kaip magas mušė ritualinį vakaro ri-
tmą. Suvinguriavo vyrų ir moterų sutartinės. Netikėtai 
iš tamsos išniro vaidilutės – amžinosios ugnies saugoto-
jos. Jos įžiebė laužus, ugnis vis skaisčiau liepsnojo, ap-
šviesdama medinius kalnelio simbolius, drobinius vai-
dilučių rūbus, puoštus žalvariniais papuošalais, pago-
nišką ansamblio aprangą ir pačius muzikantus, tarsi įkū-
nijančius liepsnos galią, didingą ir galingą jėgą, kaip ir 
pačius žemaičius, užgrūdintus kovose su kryžiuočiais, 
narsius ir drąsius vyrus.

Mes, žiūrovai, pasijutome lyg laiko mašinos nublokš-
ti praeitin į didingos mūsų istorijos tarpsnį, į tuos lai-
kus, kai kunigaikštis Kęstutis pamatė Palangoje vaidi-
lutę Birutę, ją vedė, o jų sūnus Vytautas išplėtė Lietu-
vos Didžiosios kunigaikštystės ribas iki Juodosios jūros.

Vakaro vaidilutės – garsiosios kunigaikštienės pa-
likuonės, vis kurstė ugnį, kuri augo, didėjo, plazdėjo, 
žėrė karštas žiežirbas, primindama mums, kokia galin-
ga jėga yra ugnis, o šalia jos – mintis ir svajonė. Jos vi-
sos trys vienos prigimties. Juk svajonę užaugina min-
tis, o ugningas žmogaus būdas ją įgyvendina. Tai su-
prasi žmogaus akysna pažvelgęs, nes akys degančią 
ugnį atspindi.

Tą vakarą magiškoji svajonė atsispindėjo ir mūsų 
akyse, liepsna užvaldė jausmus ir sielą. Ją matė, supra-
to, jautė visi – žmonės, jūra, pušys, Žemaičių kalnelis, 
Birutės kalnas ir jos papėdėje rymanti Birutė. 

Anelė MAŽEIVAITĖ 

Pabūk su manim
Dar neišeik, pabūk su manimi,
Kada už lango rudenėja,
Kai lapai virsta ugnimi
Ir liekną beržą vėjas glamonėja.

Dar neišeik, pabūk su manimi,
Kai nuvingiuoja rogių kelias. 
Kai sninga, sninga žvaigždėmis
Ir mirga žvaigždės lyg ugnelės.

Dar pabūk, pasėdėk su manimi.
Pabūk man liūdesiu, džiaugsmu.
Pabūk man saule, dangumi,
Pabūk man meilės ugnimi. 

Eugenija OČIKIENĖ 

Kas ta ugnis?
Ugnis lyg motina geroji
Maitina, glosto, šildo, glaudžia.
Ugnis, ta žiežula piktoji, 
Dažnai mums ašarą išspaudžia.

Ugnis. Ji turi daug vardų, 
Daug pareigų tarnauti žmogui.
Jei mylim ją, ji myli mus, 
Su ja bendrauti bus malonu.

Kaip mums gyventi be ugnies.
Liepsnojančių laužų, be saulės,
Be meile degančios širdies...
Be jos būt liūdnas šis pasaulis.

Regina KAJuTIENĖ

Regina Kajutienė su Rima Danyliene aptaria naujausią kūrybą.

Mistinė liepsnos galia

Vienatvėj draugystė
Tylu... Tylu kieme, nes tuštėja kaimas, 
O troboje draugę – Ugnį aš turiu.
Tik takeliais vaikštau su Vienatvės Laime,
O namuos draugystei Ugnį vis kuriu. 

Nors sudėtingiausias – tai vienatvės kelias.
O likau viena aš... net suvokt baugu.
Bet tą baimės jausmą tramdo man Ugnelė,
Ją pakursčius spragsi. Ir visai jauku.

Kasdienė paguoda vėl kaime Ugnelė.
Kaime ji draugystė, kad ir be draugų. 
Kaime kiemą pildo rūkstantis dūmelis,
Pravažiuojant matos, kad dar gyvenu.

Šiluma plevena... paliečia krūtinę,
Net lange sublyksi atšvaitai liepsnos.
Tik po savo stogu galiu kurstyt UGNĮ,
Džiaugčiaus, jei taip būtų... kol širdis sustos...

Ona PRIALGAuSKIENĖ

„Bičiulystė“ vėl buria savo bičiulius
Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo naujienos ar nori sužinoti, kokias permainas jiems žada 
valstybė, kurie ieško patarimų, kaip sveikai gyventi, ar nori gauti atsakymus į jiems rūpimus klausi-
mus, kuriems rūpi bičiulius pradžiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kviečiame užsiprenume-
ruoti „Bičiulystės“ savaitraštį 2014 metų I pusmečiui. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į 
savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenumerata draugijose bus pri-
imama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 22 d.
prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1 mėn. – 9,50 Lt.

Nelikite be „Bičiulystės“!

Nijolė Railaitė.

Biržiečiai Eugenija Očikienė ir Jonas Baltušis.
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