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Ar gali būti smagiau, kai 
vos atvykusį prie durų pa-
sitinka su linksma me-
lodija? Iš karto supran-
ti – atvykai į šventę, ir 
ne bet kokią, o muzikos. 
Su skambiomis šeimi-
ninkų atliekamomis me-
lodijomis prasidėjo ir 
abu Žemaitijoje (Plungė-
je ir Šilutėje) vykę „Vilties 
paukštės“ turai. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

(nukelta į 3 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

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 ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

veik nebendraujama. Tradicinis 
susitikimas Talačkoniuose, regio-
nuose vykstantys „Vilties paukš-
tės“ koncertai, dar kaimyninė-
se organizacijose rengiamos bei 
į Kauno sporto halę sukviečian-
čios sporto žaidynės – ko gero, ir 
visos galimos susitikimo su liki-
mo bičiuliais galimybės. Trum-
pos jos, fragmentiškos. Nedaug 
galimybių susipažinti, išsikalbė-
ti, susidraugauti. O toks poreikis 
tikrai yra. Tai patvirtina pastarai-
siais metais dalyvių gausa stebi-
nantys susitikimai Talačkoniuo-
se. Čia daugiau laiko, erdvės, čia 
žmonės laisviau bendrauja, ne 
tik rūpinasi, kaip geriau atlikti 
savo programą ar įveikti spor-
to rungtį. 

Prieš 4-erius metus tapu-
si Šventosios mokymų ir reabi-
litacijos centro administratore, 
A. Petrutienė sumanė, jog ši vieta 
gali tapti ne tik savarankiškų įgū-
džių ugdymo ir aktyvaus poilsio 
stovykla, bet ir LND narius vieni-
jančiu, vieniems kitus geriau pa-
žinti leidžiančiu centru. Tereikia 
žmones padrąsinti, paskatinti. 

Draugystės vakaruose – 
talentų prisistatymas 
Neįgaliųjų aktyvaus poilsio 

metas gerokai ilgesnis nei tradi-
cinis Šventosios vasaros sezonas. 

Tolerancijos link

Šventojoje – 
šalies 

neįgaliuosius 
vienijančios 
iniciatyvos

Šventosios mokymų ir re-
abilitacijos centre kas-
met pabuvoja maždaug 
po 2,5 tūkst. iš Lietuvos 
miestų bei rajonų neįga-
liųjų draugijų atvykstan-
čių žmonių. Tai – bene 
vienintelė vieta, kurio-
je neįgalieji gali pasijus-
ti esą didelės organizaci-
jos – Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) – dali-
mi, susitikti, susipažinti, 
pabendrauti su iš įvai-
rių šalies kampelių at-
vykstančiais panašaus 
likimo žmonėmis. Dide-
lę organizacinio darbo 
patirtį turinčios centro 
administratorės Adelės 
Petrutienės iniciatyva 
čia rengiami draugystės 
vakarai, neįgalieji skai-
to savo kūrybą, pasakoja 
linksmas istorijas, groja, 
dainuoja – taip Šventojo-
je mezgasi pažintys, su-
sibičiuliaujama, laukia-
ma naujų susitikimų. 

Daugiau erdvės 
susibičiuliauti 

Kretingos rajono neįgaliųjų 
draugijai kelerius metus vadova-
vusi A. Petrutienė neslepia jautu-
si, jog miestų ir rajonų draugijos 
gyvena gana uždarą gyvenimą – 
veikla vyksta saviškių rate, su ki-
tomis neįgaliųjų draugijomis be-

Jau ketverius metus Šventosios mokymų ir reabilitacijos centrui vadovauja 
administratorė Adelė Petrutienė.

Netrūko geros nuotaikos
Pakili nuotaika nesumažėjo 

ir Plungės kultūros centro mažo-
joje salėje, į kurią vos tilpo norin-
tieji pasiklausyti koncerto. Šven-
tę organizavusi Plungės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Zosė Gintalienė sakė, jog draugi-
jos narius į šventę kvietė ir susi-
rinkimo metu, ir per rajono laik- 
raštį, todėl ir norinčių pasiklausy-
ti ansamblių pasirodymų atsirado 
nemažai. Jie neturėjo nusivilti – 
žemaičiai parodė mokantys links-
mintis. Jau pirmasis šventėje pasi-
rodęs kolektyvas – plungiškių an-
samblis „Sugrįžk, jaunyste“ trau-
kė nuotaikingas dainas pritariant 
stipriai armonikierių kompanijai. 
Vadovaujami energingos vado-
vės Aldonos Smagurienės, plun-
giškiai dainavo su šypsena, netgi 
pasitelkė humorą. O koncerto pa-
baigoje jų atlikti kūriniai tikrai iš-
judino visą salę. 

Energingumu žiūrovus pa-
traukė ir daugybės plojimų su-

Dainos nuskaidrino 
rudenėjančią Žemaitiją
laukė Mažeikių rajono neįga-
liųjų kolektyvas „Indra“. Šis an-
samblis taip pat pasižymi „ka-
peliniu“ muzikavimu, o šventė-
je iš kitų išsiskyrė savita progra-
ma – ją paįvairino elegantiškai šo-
kančių moterų būrelis, pasivadi-
nęs „Nesenstančių širdžių klu-
bu“. Tačiau ir kiti mažeikiškių an-
samblio nariai scenoje jautėsi pui-
kiai – pajudėjo, net pašoko. „Pri-
pilkime į širdį dar daugiau žari-
jų, kad degtų, ne rusentų jinai“, – 
dainavo jie. 

Salę kartu dainuoti pakvietė 
ir Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Verbena“, atlikęs 
programą „Vakarėjant“. 

Ansamblis atsirado iš 
entuziazmo

Nuotaikingi buvo ir 2 ansam-
bliai iš Telšių: Neįgaliųjų drau-

gijos „Žemaitija“ bei Neįgalių-
jų ir neįgalių pensininkų drau-
gijos „Unoravi“. Akivaizdu, kad 
telšiškiai didžiuojasi savo šakni-
mis ir nevengia prisistatyti esan-
tys tikri žemaičiai. Ar žinote, ką 
reiškia „unoravi“? „No užsispy-
rėn tuokėj.“ O ar patikėsite, kad 
moterys Telšiuose – raganiukės 
(juk netoliese yra Šatrijos kalnas)? 
Apie tai sužinojome išklausę jų 
programą... Tiesa, ansambliai la-
bai skirtingi – „Unoravi“ scenoje 
lingavo valso ritmu, o „Žemaiti-
ja“ – lyriškesnis, nostalgiškesnis. 

Visiškai kitoks buvo Pakruo-
jo rajono neįgaliųjų draugijos Ly-
gumų padalinio ansamblis „Va-
karė“. Jo subtiliai, muzikaliai at-
likti kūriniai nukėlė mintimis 
į seną parką, sodą, prie jūros.  

Šilutės kultūros centro scenoje „Vilties paukštės“ dalyviai traukė bendrą dainą. Egidijaus Skipario nuotr.
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Linksmas plungiškių ansamblio „Sugrįžk, jaunyste“ pasirodymas.



Kiekvienam teko susidurti su žmonių šiurkštumu, 
įžūlumu, neišsiauklėjimu. Ypač paslaugų teiki-

mo aplinkoje. Štai į Vilniaus  parduotuvę „Gedimino 
9“ užsuko vyriškis nusipirkti maisto produktų. Neti-
kėtai prie jo prišoko apsaugininkas, ėmė kišti rankas į 
kelnių, striukės kišenes ir kaskart klausė, ką jis ten turi 
paslėpęs. Nieko jam „reikalingo“ neradęs, pasišalino. 
Žinoma, už pažeminimą kitų pirkėjų akivaizdoje net 
neatsiprašęs. „Tai įprasta scena“, – sakė šios parduo-
tuvės darbuotoja. 

Spaudos kioskas. Šilta rudens diena. Žiūriu – vidu-
je graudulinė (grabnyčia) dega. Išdrįsau pasmalsauti, 
kokią negandą išgyvena apyjaunė pažįstama kioskinin-
kė. „Čia nuo piktų pirkėjų, – sako. – Pas mus jų nedaug 
pasitaiko, bet va gretimoje „Maximoje“... 

Iš tos „Maximos“ ką tik ir aš. Vaizdelį mačiau ne 
itin malonų. Pagyvenusi moteris pusę delno uždėjo ant 
stiklo vitrinos ir prašo faršo. „Jūs savo ranką žinot kur 
susikiškit..., čia ne stulpas“, – užrėkė pardavėja. Į tokį 
storžieviškumą sunku nereaguoti. Paskui galvoju: štai 
kam reikėtų uždegti graudulinę.

Beje, iš kur kilęs nelemtas žodis „chamas“? Tai Bib- 
lijos personažas – jaunesnysis pasaulinio tvano laivo 
šeimininko Nojaus sūnus. Už pasišaipymą iš girto tėvo 
buvo jo prakeiktas ir pasmerktas vergauti. Vėliau cha-
mas tapo bendriniu daiktavardžiu, žyminčiu nejautrų 
ir brutalų žmogų, galintį viešai niekinti, įžeidinėti ki-
tus žmones. 

Šiuolaikiniams chamams vergauti netenka.Tačiau 
sunku paneigti, kad šiurkštuolis ir akiplėša nėra dva-
sios vergas. Jam nerūpi kitų interesai ir rami gyvensena. 
Savanoriai atkarpoje nuo Vilnelės žiočių iki Žaliojo til-
to ištraukė į krantą dešimtis automobilių padangų, ke-
liolika maišų plastiko ir alkoholio taros, baldų bei kitų 
„gėrybių“. Kas juos ten sumetė? Ar ne dvasios vergai, 
gamtos niokotojai? Ar jie nepanašūs į tuos žvejus, ku-
rie abejingai stebėjo savanorių darbą ir, užuot padėję, 
toliau suko savo meškerių rites. 

Sociologai, atlikdami tyrimus, pastebi, jog storžie-
viškumas, piktybinis egoizmas vis labiau veši, žmo-
nės piktesni, rečiau bendrauja, todėl ir įvairių konflik-
tų daugėja. Valstybinėse medicinos įstaigose, nepaisant 
užsirašymo eilės, nuolat baramasi dėl pirmumo patek-
ti pas gydytoją. O ta gydytoja tuo metu su sesele kavą 
gurkšnoja ir sujaukia visą tvarką. Daugiabučių namų 
kiemuose po tavo, žmogau, langais įžūliautojai iš toli-
miausių gatvių stato savo mašinas, o tu išvejamas į gat- 
vę. Pabandyk prieštarauti ir tau parodys trijų pirštų 
kombinaciją. Vienas toks tipelis, įvarydamas automo-
bilį tarp liepų, augančių prie namo, užsipuolė kiemsar-
gį, kodėl jis neapkarpo šakų, girdi, jos braižo kėbulą.

Tai, kas nutiko viename Karoliniškių daugiabutyje, 
kelia ne vien nuostabą, paryškina stačiokams būdingą 
nejautrumo bruožą. Namo bendrijos pirmininkė, išve-
džiodama kvailybes, atsisako remontuoti devynis mė-
nesius neveikiantį liftą. Aštuntajame aukšte gyvenan-
tis neįgalus Aleksandras Š. per didžiausius vargus ir 
skausmus, pasiramsčiuodamas ramentais, nusileidžia 
į kiemą. Dar sunkiau sugrįžti. Gyvena čia ir daugiau 
neįgaliųjų. Deja, kol liftas neveikia, jie nei regėjo tikros 
žalumos, nei įkvėpė gryno oro.  

„Nemandagumas – ne atskira yda, o padarinys dau-
gelio ydų: tuščio pasipūtimo, pareigingumo stokos, 
tingumo, kvailumo, puikybės...Įžūlumas nėra tyčinis 
veikimo būdas, tai charakterio savybė; yda, bet įgimta 
yda“ – rašė prancūzų rašytojas Žanas de La Briujeras. 
Rašė daugiau kaip prieš 300 metų. Šiuolaikinė medici-
na įgimtas kūno ydas sėkmingai operuoja ir žmogus 
vėl gali normaliai gyventi.

O kaip su įgimta chamizmo yda? Čia chirurgo pei-
lis netinka. Šiurkštumą ir atžagarumą galima gydyti 
tik visuotine neapykanta blogiui. Be „advokatų“ pa-
galbos. Kai minėtas apsaugininkas kraustė pirkėjo ki-
šenes, vienas „advokatas“ jį užstojo: ko čia įsižeisti, jei 
nieko nepavogei! Ne, be principingumo ir nepakantu-
mo skalpelio čia neišsiversi.

Įgimta yda

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Šilutės r.:

 „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Jadvyga Šimkie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš 
įdomios kelionės po Naisius.

Vėsoką spalio pabaigos 
rytmetį grupė Kelmės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narių išsiruošė į Naisius. 
Ši vieta nuo seno garsėja 
ypatingu tradicijų puose-
lėjimu ir autentiška dvasia. 
Naisiuose įkurtas vienin-
telis Lietuvoje baltų dievų 
muziejus prasideda Saulės 
aikšte. Aikštė orientuota į 
keturias pasaulio puses – 
į ją patenkama iš rytų pu-
sės ir einama link vaka-
rų vartų, kurie palieka ti-
krai neišdildomą įspūdį. 
Ant ąžuolinių vartų stul-
pų išraižyta pasaulio kryp-
čių simbolika. Iš šios aikš-
tės Alkos kalneliu pateko-
me į senovės baltų dievų 
skulptūrų parką, kuriame 
puikuojasi apie 50 skulp-
tūrų. Antroji mūsų aplan-
kyta vieta – Ugnies aikš-
tė, simbolizuojanti gyvy-
bės ratą ir ugnies energi-
ją. Šio projekto sumanyto-
jas – Ramūnas Karbauskis, 
o dievų takų erdves supro-
jektavo Vytautas Puzeris.

Aplankėme žemaitu-
kų žirgyną, kuriame yra 
33 žirgai. Altas – prizines 
vietas nuolat laimintis žir-
gas, Pokeris – tikras akto-

Kelmė:

Senovės baltų takais
rius, filmavęsis „Naisių va-
saroje“.

Į Naisių dvaro patal-
pas nepatekome. Iki 1795 
m. Naisiai priklausė vals-
tybės iždui, buvo Šiaulių 
ekonomijos dvaras. Ru-
sijos imperatorė Jakateri-
na II Naisius padovanojo 
grafui Platonui Zubovui. 
Po I pasaulinio karo dva-
ras jau priklausė Aleksan-
drai Zubovaitei. Šiandien 
dvaro sodyboje išlikę tik 4 
pastatai, tarp jų – ir buvę 

dvaro rūmai. 
Paskutinė mūsų aplan-

kyta vieta – Naisių vasa-
ros teatro ir bendruomenės 
kultūros rūmai. Čia 2 eks-
pozicijos salėse ir fonduose 
saugoma ir kaupiama me-
džiaga apie 78 praeities ir 
dabarties rašytojus, litera-
tus, kalbininkus. Antrame 
muziejaus aukšte ekspo-
nuojama unikali medalių, 
skirtų Lietuvos ir užsienio 
šalių rašytojams, kultūros 
veikėjams kolekcija. Me-

dalius sukūrė mūsų kraš-
to dailininkai.

Nors rudens šalnos jau 
buvo pakandusios ne vie-
ną gėlės žiedą, dar spėjome 
pasigrožėti ir Žolynų mu-
ziejumi, kuriame – seno-
viniai lietuviški žolynai ir 
prieskoniniai augalai.

Mus lydėjusi gidė sakė, 
kad tai, ką pamatėme, dar 
ne viskas. Naisių darbš-
tuoliai rengiasi įgyvendin-
ti naujus savo krašto pro-
jektus.

Kelmės neįgalieji Naisiuose sužinojo daug įdomių dalykų. 

Paskutinę spalio dieną, 
penktadienį, apie de-

šimtį tūkstančių smalsuo-
lių sutraukęs įspūdingas 
renginys Švėkšnoje „Mes – 
už šviesą“, pranoko visus 
organizatorių lūkesčius, 
nustebino nauju rekordu – 
1627 vienoje vietoje vienu 
metu degančiais moliūgų 
žibintais. 

Gal dėl to, kad prie ak-
cijos organizavimo prisi-
dėjo verslininkai, seniūni-
ja, „Saulės“ gimnazijos ir 
Švėkšnos specialiojo ug-
dymo centro bendruome-
nės, Inkaklių bendruome-
nė „Ašva“ bei dar daugelis 
kitų, moliūgų skobimas po 
vieną ir šeimomis, suvie-
nijo bendrai veiklai ir su-
teikė jaukumo rudeniškai 
pilkam Švėkšnos parkui. 

Nesėdėjo rankų sudė-
ję ir Švėkšnos neįgalieji. 
Draugijos narė švėkšniš-
kė Genovaitė Vengalienė 
nuo pavasario triūsė dar-
že augindama oranžinius 
gražuolius. „Daug priau-
ginau, kas tik norėjo, vi-
siems daviau“, – neslėpė 
Genovaitė.

Visą pusšimtį išraižy-
tų moliūgų į parką arklių 
kinkiniu atvežę draugi-
jos nariai juos išdėliojo 
ir ėmė kurti savo kieme-
lį. Po kurio laiko po par-
ką pasklido gardūs kva-
pai, viliojantys užsukti į 
Švėkšnos neįgaliųjų kie-
melį. Išradingoji neįgalių-

Švėkšnoje vėl nušvito 
moliūgai-žibintai 

jų vadovė Ingrita Riterie-
nė ir jai talkinusios mote-
rys kepė moliūgų blyne-
lius, pagardindamos mo-
liūgiene su svarainiais, ir 
dar siūlė paragauti gai-
viojo gėrimo iš milžiniškų 
„puodų“ – moliūgų. Ingri-
ta atviravo, kad šį kvapnų 
ir skanų sveikuolišką gėri-

mą gamino iš vakaro. Jam 
padaryti sunaudojo kibirą 
smulkiai pjaustytų moliū-
gų, po kilogramą svarai-
nių, apelsinų ir citrinų, 2 
kilogramus cukraus ir dar 
truputį natūralių apelsinų 
sulčių įpylė, kad per nak-
tį visi komponentai „susi-
draugautų“. 

Šviesos, ramios muzi-
kos, žvakelių liepsnelių ir 
gardžių kvapų užburti ne 
tik švėkšniškiai, bet ir sve-
čiai iš visos Lietuvos mė-
gavosi nepaprastu reginiu, 
bendravimu, buvimu kar-
tu šviesos šventėje.

Violeta AstrAuskienė
Švėkšna

Neįgaliųjų išskobti moliūgai į miesto parką buvo atvežti vežimu.
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Pirmosios neįgaliųjų grupės čia 
atvažiuoja gegužės pabaigoje, o 
paskutiniosios Šventąją palieka 
jau prasidėjus spaliui. Apie 2,5 
tūkst. iš visos Lietuvos savaitė-
lei prie Baltijos atvykstantiems 
neįgaliesiems tradicinio sezono 
nepakanka. 

Aktyvaus poilsio Šventojoje 
grafikas toks, kad vienu metu 
čia ilsisi dviejų neįgaliųjų drau-
gijų nariai. Neretai – net nepa-
žįstami, visai iš skirtingų ša-
lies pakraščių. Su abiejų drau-
gijų pirmininkais pabendravu-
si A. Petrutienė pasiūlydavo 
surengti bendrą vakarą, susi-
pažinti, parodyti savo kūrybi-
nius gebėjimus. Ne visi tai da-
ryti sutikdavo prieš 4-erius me-
tus, ne visi sutiko ir šią vasarą. 
Tačiau draugystės vakaro inicia- 
tyvai pritariančių kasmet atsi-
randa vis daugiau. 

Šiemetinę vasarą A. Petru-
tienė vadina išties sėkminga. 
Poilsio sezonas jau baigėsi, o 
mintyse – malonūs prisimini-
mai. Jau tapo tradicija, kad ko-
kiu nors muzikos instrumentu 
groti mokantys neįgalieji būti-
nai jį atsiveža į Šventąją. Repe-
ticijos, koncertai centro kieme-
lyje suburia draugėn ne tik liki-
mo bičiulius, bet priverčia stab-
telėti ir pro šalį einančius kituo-
se poilsio namuose apsigyve-
nusius žmones. Pasak A. Petru-
tienės, lyg medumi širdį tepa jų 
atsiliepimai: kokie šaunuoliai tie 
neįgalieji, kaip moka linksmin-
tis... Nepasimirš ir improvizuo-
ta muzikinė „sąšauka“, kai į cen-
tro balkone armonika grojusio 
jurbarkiškio melodijas atsiliepė 
gretimuose poilsio namuose įsi-
kūrusių jaunuolių dainavimas.

Įspūdingai bei draugiškai 
buvo paminėtos ir visai šaliai 
svarbios datos: Mindaugo karū-
navimo diena, jubiliejinis Balti-
jos kelias. Valstybės dieną Šven-
tojoje ilsėjęsi Kėdainių ir Šilutės 
rajonų neįgalieji centro kieme-
lyje sugiedojo Lietuvos himną, 
keletas kėdainiškių net tautinius 
drabužius buvo atsivežusios. 
Baltijos kelias suvienijo Jona-
vos ir Alytaus rajonų neįgaliųjų 
draugijų narius. Prie jūros ran-
komis susikibusius žmones su-
artino bendrystės jausmas. Grį-
žę į centrą jie šnekučiavosi kaip 
seni pažįstami, keitėsi telefonų 
numeriais, adresais. 

Pasak A. Petrutienės, įdomūs 
buvo ir draugystės vakarai, kai 
skambėdavo dzūkiškos ir že-
maitiškos, aukštaitiškos ir suval-
kietiškos dainos, tarmiškai pa-
sakojamos istorijos. Ypač įsimi-
nė Biržų ir Kupiškio rajonų ne-
įgaliųjų draugijų vakaras, kurį 
paįvairino ir tuo metu čia ilsėję-
si Tauragės kultūros centro fol-
kloro ansamblio „Radasta“ dai-
nininkai, tarp kurių – nemažai 
ir neįgaliųjų. Žinomoms melo-
dijoms gražiai atitarė kupiškė-
nės iš kolektyvo „Prie Kupos“. 
Žmonės ne tik susipažino, bet ir 
praplėtė savo akiratį. 

A. Petrutienė juokauja, kad 
tokie vakarai kartais nustebin-
davo net draugijų pirmininkus. 
Paprastai jų vieta – tarp žiūro-
vų, o programėlę rengia kūry-
binių gebėjimų turintys neįga-
lieji. „Ne sykį teko girdėti pir-
mininkų nuostabą bei prisipaži-
nimą, kad net neįtarė, jog vienas 
ar kitas draugijos narys kuria ei-
les, įtaigiai pasakoja šmaikščias 
istorijas ar atlieka savo kūrybos 
dainą, – pasakojo centro admi-
nistratorė. – Po tokių pasirody-
mų žmonės pasijunta įvertinti, 
sutvirtėja jų tarpusavio ryšiai.“ 

Poilsio namuose – 
pokyčiai į gera

Šventosios mokymų ir rea-
bilitacijos centre sąlygos suda-
romos ne tik kūrybiniams pro-
veržiams, bet ir aktyviam poil-
siui. LND pasirūpina tam reika-
lingomis priemonėmis. Biliar-
do stalas nepriviliojo šios spor-
to šakos mėgėjų, tad buvo įsigy-
tos šiaurietiško vaikščiojimo laz-
dos. Pasak A. Petrutienės, jomis 
labiausiai džiaugiasi atvykusie-
ji iš draugijų, kuriose rengiami 
šiaurietiško vaikščiojimo moky-
mai. Populiarėjantis nesudėtin-
gas aktyvaus poilsio būdas su-
domina vis daugiau neįgaliųjų. 
Nemažai jų šias lazdas į rankas 
pirmą kartą paėmė Šventojoje.

Norintieji išbandyti, o galbūt 
pratęsti treniruočių programą, 
sustiprinti sveikatą, kasdien po 
valandėlę, kitą gali padirbėti su 
specialiais treniruokliais. Porą jų 
yra nupirkusi LND. 

Yra centre ir neįgaliojo veži-
mėlis su AB „Puntukas“ jam pri-
taikytu trečiuoju ratu, padedan-
čiu įveikti įvairias kliūtis kelyje. 
Šventojoje besiilsintys neįgalie-
ji žino – medinį taką prie jūros 
dažnokai užkloja smėlio sluoks-
nis. Savarankiškai, be palydovo 
rateliais judančiam žmogui šią 
trasą įveikti ne visada lengva, 
tačiau trečiasis ratas suteikia ga-
limybę pasigrožėti saulėlydžiu, 
tikina šią judėjimą palengvinan-
čią priemonę išbandęs LND pir-
mininkas Zigmantas Jančauskis. 

Sveikatos į Šventąją pasisem-
ti atvykę neįgalieji kaskart su-
tinkami vis atsinaujinančiuose 
poilsio namuose. A. Petrutienė 
džiaugiasi, kad pakeisti visi lan-
gai, praėjusiais metais išdažytos 
vieno korpuso patalpos, šiemeti-
niam sezonui pasibaigus atnau-
jintas ir kitas gyvenamasis kor-
pusas, pakeistos durys, tad ki-
tąmet ilsėtis Šventojoje bus kur 
kas maloniau. 

Dar didesnio jaukumo atsi-
rastų, jei naujai išdažytas sie-
nas papuoštų šiame centre LND 
rengiamų kūrybinių dailininkų, 
fotografų stovyklų dalyvių dar-
bai – paveikslai, nuotraukos. Tai 
galėtų būti savita neįgaliųjų kū-
rinių paroda, turinti ne vien me-
ninę, bet ir pažintinę paskirtį. 
Kūrinys su autoriaus pavarde, 
draugijos, kuriai priklauso, pa-
vadinimu galėtų tapti ir visos 
LND vizitine kortele. 

Aldona MiLieŠkienė

Rašinių  
konkursui 

„Negalia – 
mano likimas“

Ne, tai ne likimas. Tai lem-
tis, nuo kurios neišsisuksi... 

Gimiau Marijampolėje gražiu pa-
vasario laiku, gegužę. Tėtis buvo 
suimtas, o spalį jį ištrėmė į Sibirą. 
Mamytė, aš silpnutė ir šešiame-
tė sesė visur slapstėmės. Kai pra-
dėjau atsiminti, gyvenome Prie-
nų rajone, prie miško. Ten aš pir-
mą kartą pamačiau, kaip žmonės 
praranda gyvenimą... 

Man buvo ketveri metai. Gy-
venome siaube. Dieną lanky-
davo stribai su ilgais šautuvų 
vamzdžiais, naktį slapčia ateida-
vo miško broliai pavalgyti, apsi-
prausti. Tą dieną, kai įvyko tra-
gedija, mamytė ir sesė buvo iš-
važiavusios į Marijampolę – teta 
ten buvo mums buvo suradu-
si ramesnį kampelį. Aš žaidžiau 
saulėje, kai atėjo keturi vyrai. 
Juos pažinojau, nes užsukdavo 
kiekvieną naktį. Vienas pakė-
lė mane, kitas, pavadinęs jį var-
du, pasakė: „Baik, čia mūsų liki-
mo brolio dukra.“ Vyras piktai 
mestelėjo mane į kampą. Paklau-
sė, kur Kastė ir ar yra berankis. 
Aš pasakiau: „Teta seklyčią plau-
na.“ Širdelė drebėjo nujausdama 
negerumą. Užlindau už dilgėlių 
krūmo. Išgirdau botago pliaukš-
telėjimą tris kartus, o paskui tra-
tėjimą virtuvėje. Nežinau, kiek 
laiko slėpiausi, paskui nusliūki-
nau į seklyčią. Berankis Antanė-
lis gulėjo aukštielninkas, o Kastu-
lė – sukniubusi ant grindų krau-
jo klane. Aš nubėgau pas 100-
metę močiutę į virtuvę. Ji buvo 
atsidariusi langą ir persisvėrusi 
pro jį. Per nugarą ir kojas lašėjo 
kraujas. Aš labai išsigandau, pa-
lindau po močiutės lova. Grįžusi 
mama mane rado vis dar po lova, 
dantys – sukąsti, akys išverstos, 
paklaikusios. Ilgai sirgau, o kal-
bą atgavau daug vėliau. Mamy-
tė labai skubėjo iš ten išvažiuoti. 

Paukštis skrenda – plunksną 
pameta, o mes visur palikdavo-
me savo daiktelių. Mamytė bran-
gindavo siuvamąją mašiną, kaž-
kokį gramofoną su plokštelėmis 
ir išklerusį pianiną. 

Į mokyklą pradėjau eiti šeše-
rių metų, jau mokėjau skaityti ir 
rašyti. Sakydama eilėraščius bū-
tinai užbaigdavau dar savo su-
galvota pabaiga. 

1953 m. žiema buvo šalta ir 
gili, o kovą mirė Stalinas. Moky-
toja paleido namo gedėti ir liūdė-
ti, o mes eidami namo lakstėme 

Tokia mano lemtis
ir šūkavome kaip paklaikę. Be-
kvailiojant įkritau į upelį. Vaikai 
ištraukė ir parvedė namo. Nors 
mamytė trynė visokiais užpilais, 
aš susirgau ir išgulėjau dvi savai-
tes. Kartais atsibusdavau ir maty-
davau ją atsiklaupusią prie žva-
kės. Artėjo Velykos, aš pradėjau 
sveikti. Mamytė sako: „Po gri-
po tu prakaitavai, ligą reikia iš-
plauti.“ Nors aš labai prašiau, 
kad nenoriu, ji vis tiek mane įso-
dino į vonelę ir prausė. Aš girdė-
jau jos žodžius: „Vaikeli, iš tavęs 
likę tik kauleliai.“ Tuo metu man 
stipriai nudiegė nugarą... Nors 
praėjo pusė amžiaus, to skaus-
mo niekad nepamiršau. Pasiro-
do, Stalinas mirdamas padova-
nojo vaikams poliomielito infek-
ciją. Mano kojelės tapo kaip bo-
tagėliai. Atėjusi viena giminaitė 
man girdint pasakė: „Žiūrėk, ko-
kia stipri, dar laikosi.“ Tik rude-
nį, sužinojusi iš laiško, kad taip 
atsitiko, atvyko teta iš Vilniaus. 
Nuvežė mane į geležinkelio sto-
tį, o kitą dieną jau buvau pagul-
dyta į Vilniaus pirmąją tarybinę 
ligoninę pas profesorių Rimše-
lį diagnozavus „pavėluotą“ po-
liomielitą. 

Mamytė mirė 46 metų nuo 
skrandžio vėžio. Man buvo 14, 
sesei – 20. Aš klausiau savęs, ką 
dabar darysiu. Verkti negalė-
jau. Buvo sausa gerklėje ir aky-
se. Nuėjus į šarvojimo salę, nu-
krausčiau gėles nuo suolo ir įli-
pau į karstą šalia mamos. Aš ne-
norėjau gyventi. Norėjau užmig-
ti amžinai. 

Po laidotuvių beveik visą lai-
ką gyvenau Vilniuje pas tetas. 
Mokiausi kirpimo ir siuvimo. 
Gyvenimas ėjo toliau, susitaikiau 
su likimu. Ištekėjau. Gimė dukra. 
Tai buvo mano stebuklas. Aš ver-
kiau iš džiaugsmo. Mano širdies 
ledai ištirpo. Kai vyras tragiškai 
žuvo, mano dukrelei buvo šeše-
ri metai. Turėjau specialybę, siu-
vau, dar dirbau darželyje. Į dar-
bą važinėjau mašina. Po pamo-
kų į darbą ateidavo dukra. Kar-
tu ruošdavome pamokas, vedė-
ja buvo gera, nepyko.

Kai pirmą kartą išvydau savo 
tėtį, mano dukrai buvo 7-eri, o 
man – 35-eri metai. Tėtis buvo 
antrą kartą vedęs. Likti Lietu-
voje jis jau nenorėjo, nes nebuvo 
kur ir pas ką. Jis grįžo į Krasno-
jarską. Tėvas dirbo ekskavatori-
ninku, uždirbdavo daug ir mums 
su dukra padėdavo. 

1997-ųjų rudenį grįžome su 
dukra iš sodų. Iš šalutinio kelio 
išsuko jaunuolio vairuojamas 

moskvičius. Jis važiavo su pa-
nele ir šuniuku ant kelių. Užka-
bino mūsų mašiną, ji vertėsi tris 
kartus. Dukra atsipirko guzu ant 
kaktos, iš mašinos liko laužo krū-
va, o aš „užsidirbau“ 18 kaulų lū-
žių... Ačiū Dievui, kad stuburas 
liko sveikas. Bet vis vien teko at-
sisėsti į neįgaliojo vežimėlį. 

Po traumos trejus metus va-
žiuodavau į Palangos reabilita-
cijos ligoninę. Ten sustiprėjau, 
susipažinau su puikiais žmonė-
mis. Pradėjau dirbti socialinį dar-
bą. Siuvau čiužinius nuo pragu-
lų, pagalvėles į vežimėlius. Užsi-
dirbau kelionei į Šveicariją, Not- 
vilio reabilitacijos centrą. Tada iš 
neįgalaus šveicaro jaunuolio ga-
vau dovanų – automobilį Fordą.

1998 m. buvau išrinkta Ma-
rijampolės I grupės neįgaliųjų 
draugijos pirmininke. Dirbau 12 
metų. Tie metai buvo prasmingi 
draugijoms, nes vykdėme būsto 
pritaikymo programą. Per mano 
vadovavimo laikotarpį mums 
buvo pritaikyta 19 būstų. Mano 
manymu, pirmininkas turi būti 
ne tik socialinis darbuotojas, bet 
ir psichologas, nes žmogaus sie-
la jautri kaip styga – užgausi gru-
biai, skaudės labai ilgai. 

Gyvenu prasmingą gyveni-
mą. Turiu dukrą, kuri dirba me-
dike. Anūkas jau studijuoja an-
trame kurse, anūkė dabar gimna-
zistė. Ji ne tik mano sielos drau-
gė, bet ir palydovė visose kelio-
nėse. Dėkoju likimui, kad teko 
pažinti daug gerų, nuoširdžių 
žmonių, buvusių kolegų. Ačiū, 
gerbiamieji, kad nepamiršote, 
dar ir dabar gaunu sveikinimų 
šv.Kalėdų, Velykų ar net var-
dadienio proga. Linkiu jums vi-
siems sėkmingos kūrybos, kurią 
taip susidomėjus skaitau, sveika-
tos, ištvermės ir gražių ateinan-
čių švenčių.

nijolė Michalina senkuVienė
Marijampolė

N. Senkuvienė su dukra.

Visiems „Artrito“ klubo na-
riams norisi gyventi visa-

vertį gyvenimą, todėl išnaudo-
jama kiekviena galimybė susi-
tikti su specialistais, draugais, 
bendruomenės centro nariais. Šį 
kartą visi skubėjo į susitikimą su 
Alytaus miesto savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro spe-
cialiste Jovita Katkauskaite. Pa-
sak jos, jeigu gyvename harmo-
ningai, mūsų užsiėmimų ir po-
ilsio režimas yra subalansuo-
tas, tinkamai maitinamės, tada 

Neužsisklęskime savyje
ligoms mus užklupti yra ma-
žiau priežasčių. Pateikusi sta-
tistiką apie osteoporozės susir-
gimus Alytaus mieste, ji papa-
sakojo, kad kaulus stiprinti pa-
deda jogos pratimai. Be to, da-
bar labai svarbu organizmą pa-
ruošti žiemai. 

Pasibaigus paskaitai klubo 
nariai specialistei Jovitai užda-
vė daug klausimų. 

Vilius Vaikšnoras visus nu-
džiugino pasiūlęs naujų pas-
kaitų apie etiką. „Mokytis gali-

ma visą gyvenimą ir tuo džiu-
ginti žmonės. Savo elgesiu da-
ryti mažyčius stebuklus ir tas 
džiaugsmas bumerangu grįš į 
mūsų širdis, džiugins mūsų sie-
las“, – kalbėjo būsimų užsiėmi-
mų lektorė Marytė Sinkevičie-
nė. Norinčių gauti naujų žinių 
arba įtvirtinti turimas atsirado.

Susirinkimo dalyviai buvo 
supažindinti su projektų įgy-
vendinimo eiga. Aptarta lapkritį 
ruošiama išvyka į Vilniaus San-
tariškių kliniką, numatomi susi-
tikimai su reumatologais, bičiu-
liais rokiškiečiais.

romutė udrAkienė

Šventojoje – šalies 
neįgaliuosius 

vienijančios iniciatyvos

2014 m. lapkričio 6–12 d., Nr. 44 (1123), „Bičiulystė“3 psl.



Psichologo 
patarimai

bė. Artėjančios santykių pabai-
gos ženklais gali būti nebenorėji-
mas dalintis savo mintimis, jaus-
mais, leisti laiką kartu. 

Sprendimas skirtis yra la-
bai didelė atsakomybė ir nema-
ža dalis žmonių nutaria verčiau 
palaikyti destruktyvius santy-
kius nei rizikuoti savo stabilu-
mu, kad ir koks nepatogus jis 
būtų. Dažnai net kai aplinkiniai 
mato, jog skyrybos yra geriausia 
išeitis, žmogus nusprendžia likti 
kartu dėl įvairiausių, kartais net 
nepaaiškinamų priežasčių. Ne-
retai priimant sprendimą vado-
vaujamasi ne sveika logika, o 
jausmais, emocijomis, intuicija. 

Kodėl taip sunku išsiskirti? 
Taip yra todėl, kad dažnai žmo-
nės jaučiasi priklausomi ir jiems 
būti vieniems atrodo daug bai-
siau, nei būti su netinkamu part- 
neriu. Be to, išsiskyrimas su ar-
timu žmogumi iš dalies yra ir iš-
siskyrimas su dalimi savęs. Iš-
siskirdami prarandame dalį to, 
kokie būdavome būtent su tuo 
žmogumi, su kuriuo skiriamės, 
ir dažnai manome, kad šios da-
lies susigrąžinti nebepavyks, 
nors tai nėra tiesa. 

Išsiskyrimo etapai
Mokslininkai taip pat ne 

kartą mėgino įvertinti, kiek lai-
ko trunka išsiskyrimo skaus-
mas. Vis dėlto ir čia duomenys 
yra labai prieštaringi. Vieni tei-
gia, kad minimalus laikas, kuris 
turi praeiti nuo išsiskyrimo mo-

Skyrimosi procesas – kodėl taip sunku?
Dažnai atsitinka taip, kad 
net ir labai blogiems san-
tykiams nutraukti, rodos, 
tinkamo laiko niekuomet 
nėra. Visada galima rasti 
pateisinimų ar pasiteisini-
mų, kodėl to nevertėtų da-
ryti: „Dabar neturėčiau kur 
išeiti... o gal jis pasitai-
sys... jau tiek metų praėjo, 
gal neverta ką nors keis-
ti”. Tokios ir panašios min-
tys sukasi galvoje, vis su-
grįžta net tuomet, kai jau 
iš tiesų matyti, jog ateities 
su jūsų artimu žmogumi 
nebėra. Nebėra, nes san-
tykiai beviltiškai blogė-
ja, nėra jokių prošvaisčių. 
Rodos, viskas turėtų būti 
taip paprasta – palaikyda-
mas santykius jautiesi blo-
gai, tad kodėl paprasčiau-
siai visko nenutraukus? 
Deja, bet labai dažnai, net 
ir tada, kai durys atviros, 
žmogus nesiryžta žengti 
pirmo žingsnio. 

mento iki santykinio nusirami-
nimo, lygus pusei kartu išbūto 
laiko. Ir vis dėlto, apibendrinti 
čia nevertėtų – vieniems žmo-
nėms daug lengviau susitaikyti 
su išsiskyrimu nei kitiems. Pa-
sitaiko ir taip, kad išsiskyrimo 
skausmas gali trukti metų me-
tus, kol sutinkamas kitas žmo-
gus, užpildantis tuštumą. 

Tam, kad geriau suprastume, 
kas vyksta su mumis išsiskyri-
mo metu, aptarsime keletą stadi-
jų, kurias pereina bene kiekvie-
nas skyrybas su artimu žmogu-
mi patiriantis asmuo. 

Šokas. Kiekvienas esame pa-
tyrę vienokį ar kitokį išsiskyri-
mą. Tai gali būti išsiskyrimas 
su jaunystės mylimuoju ar arti-
mo žmogaus mirtis. Pačioje pra-
džioje, vos po įvykio, kyla gau-
sybė baisių jausmų – neviltis, 
liūdesys. Gali būti sunku mie-
goti, norisi nuolatos verkti. Tai 
yra maišto, nenoro susitaikyti 
su skaudžia realybe stadija. To-
kia krizinė stadija gali trukti iki 
dviejų mėnesių – galiausiai or-
ganizmas išsenka ir žmogus no-
rom nenorom pereina į kitą, ra-
mesnę, išsiskyrimo stadiją.

Depresiškumas. Dažnai 
žmogų apninka liūdnos min-
tys, savikalta, svarstoma, ką ga-
lėjau padaryti kitaip, kad ne-
būtų įvykusios skyrybos. To-
kiu metu labai svarbus aplinki-
nių palaikymas, jog jie primin-
tų, dėl ko buvo skiriamasi ir kad 
toks žingsnis buvo apgalvotas 

bei subrandintas. 
Atgaila. Išsiskyrus neretai 

pasitaiko, kad imama abejo-
ti, svarstyti, kad gal nevertėjo 
žengti šio žingsnio – juk žmogus 
geras, kažkada yra pasistengęs 
ir dėl bendros gerovės. Tačiau 
šiame etape reiktų išlikti bud- 
riam. Jaučiant ilgesį ir vienišu-
mą tokios mintys labai galimos, 
bet kartu ir apgaulingos. Svarbu 
suprasti, kad bridimas du kar-
tus į tą pačią balą gero neatneša. 

Pyktis. Po atgailos gali sekti 
pyktis. Imamas kaltinti artimas 
žmogus, su kuriuo išsiskirta. 

Dažnai visiškai su padėti-
mi susitaikoma tik praėjus vi-
sas šias stadijas. Vienose užsibū-
nama kiek ilgiau, kitose – trum-
piau. Viskas labai priklauso nuo 
paties žmogaus – kiek vidinių 
resursų jis turi, kiek pajėgus yra 
susitvarkyti su savo jausmais.

Kaip palengvinti 
išsiskyrimą?

Nors teisingiausia, atrodo, 
būtų išsiskirti kartą ir visiems 
laikams, vis dėlto realybėje yra 
kiek kitaip. Skyrimosi procesas 
gali trukti metų metus. Daž-
nas žmogus tokį ilgo skyrimosi 
būdą priima kaip lengvesnį. Ei-
nant laikui ir galvojant apie iš-
siskyrimą dažnai žmonės ima 
mažiau pasakoti artimajam apie 
savo mintis, jausmus, dienos 
įvykius. Pamažu ima domėtis 
aplinkiniu pasauliu, kitais žmo-
nėmis, užsiima naujomis veiklo-

mis. Toks išsiskyrimas yra iš tie-
sų lengvesnis, bet nebūtinai ge-
resnis. Ilgas skyrimasis turi vie-
ną pliusą – jo metu žmogus vėl 
ima atrasti save, pradeda suvok-
ti, kad ir vienas gali gyventi. Blo-
gesnis variantas, jeigu skyrimai-
si vyksta nuolat. Nuolat pyks-
tantis ir vėl susitaikant išsiskyri-
mo stadijos yra išgyvenamos ke-
letą kartų, daug ir beprasmiškai 
kankinantis.

Išgyvenant išsiskyrimą rei-
kia duoti sau laiko. Ir suprasti, 
kad kai kurie jausmai gali praei-
ti tik laikui bėgant. Tam tikras si-
tuacijas tiesiog reikia išbūti. Pa-
tiriant pačius stipriausius nei-
giamus jausmus net patartina 
kiek atsitraukti nuo jų. Tai gali-
ma padaryti užsiimant aktyvia 
veikla, tuomet nebūna laiko gal-
voti. Pirmojoje išsiskyrimo sta-
dijoje reikėtų rasti kokią nors 
malonią veiklą, galiausiai jei to-
kios nėra – dirbkite, tvarkykitės. 
Tai padės atsitraukti nuo savo 
jausmų. Po kurio laiko jausmai 
tampa pakeliami. Sunkiose si-
tuacijose labai pagelbėti gali ir 
artimas žmogus, kuris būtų ša-
lia ir palaikytų sunkiomis aki-
mirkomis, jam galėtumėte pa-
sipasakoti. 

Svarbu nepamiršti, kad net ir 
neigiamiausios patirtys bei emo-
cijos praeina. Kartais vieninte-
lis dalykas, ką galima padary-
ti – duoti sau laiko.

Parengė  

Milda ViCkutė

Kada santykiai nebeturi 
vilties

Psichologinėje literatūro-
je galima rasti gausybę kriteri-
jų, nurodančių, kada santykius 
galima laikyti beviltiškais. Tam 
priskiriamas partnerių ilgalai-
kių tikslų išsiskyrimas, nepa-
garba vienas kitam, peraugan-
ti į žeminimą, kritinės santykių 
klaidos – smurtas ar neištikimy-

Imbieras (išvertus iš sanskri-
to – „raguotas“) yra 1–1,5 met- 

ro aukščio daugiametis žolinis 
atogrąžų augalas. Šakniastiebis 
mėsingas, gumbuotas, labai kva-
pus, turi daug šaknų. Imbieras 
auga Japonijoje, Indijoje, Centri-
nėje Amerikoje, Ceilone, Kinijo-
je, Pietryčių Afrikoje. Šis priesko-
ninis augalas, ilgus šimtmečius 
daugiausia naudotas paskaninti 
kulinarijos ir konditerijos gami-
niams, pastaraisiais dešimtme-
čiais tapo ypatingu vaistu (ypač 
Rytų Azijos medicinoje). 

Tarp elitinių augalų –  
5-oji vieta

Mokslinei medicinai imbieras 
žinomas beveik 500 metų. Apie jį 
europiečiai sužinojo XV a. pabai-
goje, Amerikos žemyne jis pasi-
rodė XVI a. pradžioje. Praėjusį 
dešimtmetį Europos medicina 
tvirtino, jog imbieras gerina ape-
titą, stabdo pykinimą ar vėmimą, 
mažina skrandžio sulčių rūgštin-
gumą ir nieko daugiau. Tačiau 
graikų ir bulgarų medicinoje nuo 
seno imbieru buvo gydomos ne 
vien minėtos ligos, bet dar ir an-
gina, dantenų uždegimas. Šian-
dien šių ir kitų šalių liaudies bei 
mokslinė medicina imbieru gydo 

Daktaras
Aiskauda

Imbieras – elitinis vaistinis augalas
kelias dešimtis ligų, net ir labai 
sunkių. Beje, Rytuose imbieras 
jau kuris laikas užima 5-ąją vie-
tą tarp 30-ies vadinamųjų elitinių 
vaistinių augalų.

Šviežių šakniastiebių 
kramtymas

Rytų šalių liaudies medici-
noje kai kurios ligos gydomos 
kramtant šviežių šakniastiebių 
gabaliukus. Jie būna aromatin-
gesni už džiovintus ir aštresnio 
skonio. Taip dažniausiai gydo-
mos įvairios burnos ir kvėpa-
vimo takų ligos: burnos ertmės 
gleivinės, dantenų gleivinės už-
degimas, sloga. 

Persišaldžius ir sergant slo-
ga galima ne tik kramtyti švie-
žius šakniastiebio gabalėlius, bet 
ir gerti jų nuovirą. Susmulkintas 
šakniastiebio gabaliukas užpila-
mas stikline vandens, virinama 
apie 10 min. ant silpnos ugnies, 
nukošiama ir geriama kaip pa-
prasta arbata 1–2 kartus per die-
ną po valgio. Jei norima pakeis-
ti skonį, galima įberti šiek tiek 
cinamono. Cukrus ar kiti saldu-
mynai nerekomenduotini. Švie-
žios šaknies kramtymas ir arba-
ta taip pat tinka ūminių kvėpavi-
mo takų uždegimų profilaktikai.

Eterinis aliejus
Vartojamas sergant artri-

tu (sąnarių uždegimu), artroze, 
esant raiščių ir sausgyslių pa-
tempimui, sumažėjus sąnarių pa-
slankumui, karščiuojant, pučiant 
vidurius, esant blogam apetitui, 

o taip pat gydant baimę, nepasi-
tikėjimą savimi, atminties susil-
pnėjimą, agresyvumą. Ant ga-
balėlio cukraus (arba į šaukšte-
lį smulkaus cukraus) užlašina-
mi 1–2 lašai aliejaus ir neskubant 
čiulpiama. Šis aliejus (3–5 lašai) 
taip pat gali būti naudojamas in-
haliacijoms, kai, pvz., sergama 
sloga, bronchitu. Be to, imbie-
ro eterinis aliejus, užlašintas ant 
cukraus, gali būti vartojamas ke-
liaujant lėktuvu, laivu ir kt. trans-
porto priemone, jei tuo metu py-
kina, svaigsta galva ir pan. Imbie-
ras tiks ir šių nemalonių reiškinių 
profilaktikai. Tačiau šiam reika-
lui labiau tiks ne aliejus, o imbie-
ro šakniastiebio milteliai (po 0,2 
g 1–2 kartus per dieną).

Priedas vaistinių augalų 
mišiniams 

Pasitarus su gydytoju, im-
biero šakniastiebių miltelių gali 
būti dedama į įvairius vaistinių 
augalų mišinius (jų toksiškumui 
neutralizuoti). Jei mišinys sve-
ria 300 g, imbiero miltelių turės 
būti įmaišyta ne daugiau kaip 10 
g, nes miltelių paros dozė – 0,2–
0,3 g. Tokie priedai dažniausiai 
rekomenduojami vyresnio am-
žiaus žmonėms, ypač nutuku-
siems, nusilpusiems, jaučian-
tiems pastovų nuovargį. Be to, 
imbieras gana sėkmingai varto-
jamas kaip imuninę sistemą stip- 
rinantis vaistas sergant sunkio-
mis ligomis (nepriklausomai nuo 
amžiaus), pvz., vėžiu. Juk ne pa-
slaptis, kad kai kurie priešvėži-

niai preparatai silpnina imuni-
nę sistemą bei gali sukelti kitokių 
nepageidautinų reiškinių.

Pateikiame kai kurių ligų są-
rašą, kurias gydant vaistinių au-
galų mišiniais, pastaruosius pa-
geidautina papildyti imbiero ša-
kniastiebių milteliais: • insulto 
sukeltas paralyžius bei kalbos 
sutrikimas • Alzheimerio liga • 
encefalopatija (galvos smegenų 
liga, kuria sergant vis didėja gal-
vos smegenų funkcijų nepakan-
kamumas) – atminties, intelekto 
sumažėjimas • nemiga, sukelta 
galvos skausmo • lėtinis sąna-
rių uždegimas • lėtinis adnek-
sitas, t. y. gimdos priklausinių 
(kiaušintakio ir kiaušidės) užde-
gimas • ūminis ir lėtinis kepenų 
uždegimas • disbakteriozė (nei-
giamas žarnyno mikrofloros su-
dėties bei savybių pasikeitimas) 
• inksto ir jo geldelės uždegimas 
• lėtinis šlapimo pūslės uždegi-
mas • pabrinkimai, atsiradę su-
silaikius šlapimui • neurasteni-
ja (funkcinė nervų sistemos liga, 
kylanti po psichikos traumos, 
protinio pervargimo).

Atvejai kada imbieras 
nevartotinas: 

• amžius iki 2 metų • insultas • 
infarktas • išeminė širdies liga • 
diabetas • širdies ritmo sutriki-
mas • skrandžio gleivinės erozi-
ja • gastritas • skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opaligė • lėtinis 
storosios žarnos uždegimas • rė-
muo • divertikulai (mažos mai-
šelio pavidalo žarnos gleivinės ir 

pogleivio išvaržos pro raumeninį 
žarnos sluoksnį) • stiprus karš-
čiavimas; kraujavimas (prade-
dant kraujavimu iš nosies ir bai-
giant hemorojumi) • kepenų ci-
rozė • hepatitas (kepenų uždegi-
mas) • tulžies pūslės akmenligė 
• individualus jautrumas tokios 
rūšies prieskoniams (pasireiškia 
alerginė reakcija) • nėštumas 
(norinčioms imbieru apsiginti 
nuo rytinio pykinimo, būtina pa-
sitarti su gydytoju) • žindymas.

Vaistai, su kuriais 
imbieras „nedraugauja“:

• lėtinantys kraujo krešėjimą • 
mažinantys arterinį kraujospū-
dį • stimuliuojantys širdies rau-
mens veiklą • mažinantys krau-
jyje cukraus kiekį.

Svarbu neperdozuoti
1. Imbiero perdozavimas 

dažniausiai pasireiškia raugėji-
mu, burnos gleivinės, skrandžio 
deginimu, viduriavimu. 

2. Dėl perdozavimo gali pra-
dėti sausėti oda, atsirasti išbėri-
mų, prasidėti niežėjimas.

3. Ilgai vartojant imbierą (ne-
svarbu kokiu pavidalu) netgi 
leistinomis dozėmis gali paste-
bimai pablogėti regėjimas.

Pastaba. Kai kada pasitai-
ko, jog visiškai sveiki žmonės, 
vartojantys imbierą net nedide-
lėmis dozėmis, pradeda skųstis 
nemiga arba mieguistumu die-
nos metu, sutrikusiu širdies rit- 
mu, greita nuotaikų kaita. 

romualdas OGinskAs
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Plungės nervų-raumenų sergan-
čiųjų asociacija įkurta 1994 m. 
Tad šiemet švenčiame 20 m. jubi-
liejų. Šia proga buvome susirinkę 
į šventinį susitikimą. Mus sveiki-
no Plungės rajono Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Genovai-
tė Vasylienė, Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Zosė Gintalienė.

Aš pati į asociaciją įstojau pra-
ėjus metams po jos įsikūri-

mo. Mane susirado pirmininkė 
Genovaitė Razbadauskienė su 
dukra Sonata. Su kitais asociaci-
jos nariais pirmą kartą susipaži-
nau išvykoje į Platelius, kur ilsė-
jomės „Linelio“ apartamentuo-
se. Labai džiaugiausi naujai gau-
tu vežimėliu, kurio iki tol neturė-
jau, nors man jau buvo daugiau 
nei 40 metų. Tada susipažinau su 
likimo bičiuliais Bronium, Emili-
ja, Donatu ir Jadvyga Diliautais iš 
Skuodo (telydi juos šviesus atmi-
nimas). Su jais ilgus metus ben-
dravau telefonu ir laiškais. O iki 
šių dienų šiltai draugaujam ir su 
kita skuodiške Elena Glizickaite. 

Su asociacijos nariais susitik-
davome šiltuose susiėjimuose, į 
kuriuos rinkdavomės neretai – 
juk buvome jaunesni ir sveikesni. 
Aš pati stengiausi dalyvauti or-
ganizacijos veikloje kiek tik leido 
sveikata. Manau, kad visi pagar-
biai prisimename patį vyriausią 
mūsų asociacijos narį Vladą Ma-
siliauską iš Stalgėnų, kuriam ne-
trukus sueis 98 metai. Geros svei-
katos norisi palinkėti ir asociaci-
jos veteranei Joanai Žygutei, taip 
pat ir kitiems bendrijos nariams, 
negalėjusiems atvykti į šventę. 

Noriu pasidžiaugti, kad tik 
asociacijos dėka sutikau daugy-
bę puikių draugų. Mums, rečiau 
išeinantiems iš namų, tai ne tik 
džiaugsmas, tai tikras šviesos 
gurkšnis sielai. 

Rudenį vykdavo renginiai 
„Mes mokam – mes galim“. Pri-
simenu pirmąjį koncertą. Tada iš-
sipildė mano ilgai puoselėta sva-
jonė padainuoti scenoje prie mi-
krofono. Kiekvienais metais vyk-
davome į ekskursijas, būtinai nu-
važiuodavome prie Baltijos jūros, 
aplankydavome Gintaro muzie-
jų, Birutės kalną, bent 3 kartus 
esu buvusi Delfinariume. Muzi-

kiniame teatre žavėjomės baletu 
„Karmen“. Net neatmenu visų 
muziejų, kuriuos esam aplankę...

Nepamirštamos kelionės į 
Vilniaus kraštą, į Trakų pilį. Ke-
lionėse patirti įspūdžiai užgož-
davo visas negandas, palikdami 
atminty tik neišdildomą džiaugs-
mą ir supratimą, jog pabuvojo-
me ten, pamatėme tai, apie ką 
dar visai neseniai nedrįsome nė 
sapnuoti...

Buvo ir labai dalykiškų išvy-
kų. Keliolika metų iš eilės važiuo-
davome į Kauną, kur susirink-
davo šiomis ar panašiomis rau-
menų ligomis sergantieji iš įvai-
rių šalies rajonų. Mums praneši-
mus skaitė gydytojai specialistai, 
buvo demonstruojami filmai apie 
užsienio šalių patirtis, įvairių ligų 
gydymo naujoves. Buvome mo-
komi susigyventi su negalia, ne-
pasiduoti blogoms mintims, ap-
siginti nuo šalutinių ligų. Su di-
džiausiu džiaugsmu prisimenu 
mūsų asociacijos pirmininkės su-
rengtą respublikinę konferenciją 
Plateliuose, į kurią buvo sukvies-
ti nervų raumenų ligomis sergan-
tys žmonės iš visos Lietuvos. O 
kur dar apsilankymai Oginskių 
dvaro menėse? 

Apie asociacijos renginius pa-
rašydavome laikraštyje „Nendre-
lė“, kurį bendrijos nariams siųs-
davome tiesiai į namus. Gaila, 
kad jis turėjo „nuvysti“.

Buvo rengiami ir mokymai – 
asociacijos nariai mokėsi siuvinė-
ti kryželiu, o R. Baginskas, meis-
triškai įvaldęs šį amatą, net gavo 
tautodailininko vardą. Kiti neįga-
lieji mokėsi pinti iš vytelių. 

Tikrai neįmanoma išvardyti 
visų mūsų asociacijos susibūrimų 
ar išvykų, tačiau kiekvieną kar-
tą džiaugėmės susitikę. Netrūko 
temų pašnekesiams, tik laiko vis 
buvo mažai. Grįžusi namo, ap-
mąstydama dienos įspūdžius, su-
vokdavau, jog šita ilgai diena gy-
vens atmintyje ir primins apie tą 
buvusį susitikimo džiaugsmą, jei 
kada netikėtai apimtų liūdesys. 
Šviesus prisiminimas apie mūsų 
asociacijos susibūrimus lyg vais-
tas nuo depresijos išsklaidys niū-
rią širdgėlą, privers tikėti, jog ne-
trukus vėl susitiksime.

Šviesiau nugyventas 
dvidešimtmetis

Dainos nuskaidrino 
rudenėjančią Žemaitiją

Maloniai žiūrovus nustebino ori-
ginaliai nuskambėjęs duetas. Šio 
ansamblio iniciatorė Zina Mišei-
kienė pasakoja, kad Lygumuose 
dainuoti norinčios moterys susi-
būrė pačios. Entuziazmas buvo 
didžiulis – jos rinkdavosi po dar-
bo tai pas vieną, tai pas kitą na-
muose. Prikalbino jiems patiku-
sią vadovę. Dabar gavo patalpas 
ir repetuoja be jokių atostogų. 
Dėl savo didelio noro dainuoti 
moterys kartais išgirsta pavadi-
namos keistuolėmis. 

Mažeikių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Edvar-
das Najulis pasakojo, kad mies-
te yra 3 neįgaliųjų kolektyvai: 
„Indra“ dainuoja ir groja, „Ne-
senstančių širdžių klubas“ šoka, 
dar yra aklųjų ir silpnaregių an-
samblis. Visi jie buriasi Mažeikių 
bendruomenės centre, todėl nu-
sprendė kitais metais susijungti. 

Šilutėje skambėjo 
lietuvininkų tarmė

Vos prasidėjus koncertui Šilu-
tės kultūros centre, iškart supra-
tome, kur atvažiavome – rengi-
nio vedėja etnografė Indrė Skab- 
lauskaitė visus pasveikino ši-
šioniškai – lietuvininkų šnekta. 
Nors buvo nelengva viską su-
prasti, bet užtat labai smagu pa-
justi šio krašto koloritą... I. Skab- 
lauskaitė netgi išdavė paslap-
tį – šiame vandenų krašte žmo-
nes dainuoti (giedoti) išmokė ne 
kas kitas, o žuvys. 

„Vilties paukštės“ šventėje 
Šilutėje dalyvavo 9 kolektyvai. 
Taip pat labai skirtingi. Vieni rin-
kosi labiau lyrines dainas, kiti at-
liko „vakaruškų tipo“ kūrinius... 

Lyrine gaida šventę pradė-
jo Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos ansamblis „Pagairė“, 
atlikęs programą „Apie jūrą, 
žemę ir jausmus“. Panašia to-
nacija koncertą tęsė ir Pagėgių 
neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Rambynas“ (nors negalėjęs at-
sivežti pusės dainininkių, ta-
čiau išlaikęs savitumą). Palan-
gos miesto neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Atgaiva“ paren-
gė programą „Rudens spalvos“. 
Kaip jau galima suprasti iš pava-
dinimo, joje – lyriniai kūriniai, 
romansai. 

Dainavimas – atgaiva
Skuodo rajono neįgaliųjų 

draugijos kolektyvas „Krantų 
gėlė“ iš kitų išsiskyrė savo mu-
zikalumu. Moterys pasirinktus 
kūrinius atliko su meile ir ati-
da, atrodė, kad jos maudosi mu-
zikos garsuose. Ir programa jų 
buvo taip pavadinta – „Su mei-
le“. Viena iš entuziastingų an-
samblio dalyvių Nijolė Jasienė 
pasakoja, kad dainuoti joms – 
atgaiva. Moterys į repeticijas 
renkasi ne tik iš Skuodo mies-
to, bet ir iš kaimų, nes labai nori 
dainuoti. Na, o joms vadovau-
janti profesionali chorvedė Au-
dronė Meškauskienė atvirau-
ja iš pradžių abejojusi, ar gerai 
padarė sutikusi vadovauti ne-
galią turinčiųjų ansambliui, ta-
čiau dabar dėl to džiaugiasi ir 

Spalio 27-osios popietę į Šiaulių 
Socialinės paramos centrą susi-

rinko gausus būrys Šiaulių Parkinso-
no draugijos narių ir svečių. Jau prieš 
mėnesį buvo pranešta, kad šio ren-
ginio tema „Prisiminimų takais“, kad 
bus demonstruojama filmuota me-
džiaga, kuri draugijos nariams pri-
mins prieš kelis metus vykusius ren-
ginius, ekskursijas, keliones, susirinki-
mus. Į praeitį mums sugrįžti padėjo 
draugijos narys Jonas Grigaliūnas. Jis 
jau keletą metų filmuoja ir vėliau de-
monstruoja maloniai nuteikiančius 
filmukus. Šiaulių Parkinsono drau-
gijos renginiai, gydytojų paskaitos, 
ekskursijos visada yra filmuojamos, 
archyvuojamos.

Renginyje dalyvavusi Kelmės ra-
jono Maironių kaimo bendruome-
nės pirmininko pavaduotoja Vita 
Gegvygienė labai išmoningai pa-
demonstravo savo humoristinius 

sugebėjimus – atliko keletą kūrinių, 
kurie labai patiko draugijos nariams 
ir svečiams. Artimiausiu laiku Šiaulių 
Parkinsono draugija ir Kelmės rajo-
no Maironių kaimo bendruomenės 
vadovai pasirašys bendradarbiavi-
mo sutartį, kuri dar labiau paskatins 
draugystei ir bendriems projektams.

Kaip ir kiekvieno renginio metu 
Parkinsono draugijos pirmininkė Zita 
Vaidilienė pasveikino gimusius spa-
lio mėnesį, įteikė sveikinimą ir atmi-
nimo dovanėlę. Susirinkusiuosius 
linksmino Šiaulių rajono Kairių ben-
druomenės kaimiškos kapelos „Šila-
dis“ muzikantės, kurios savo puikio-
mis dainomis ir muzika virpino susi-
rinkusiųjų širdis. O dalyviai ne tik dai-
navo kartu su muzikantėmis, bet ir 
sukosi valso ritmu, pamiršdami savo 
skausmą ir ligą.

Šiaulių Parkinsono  
draugijos inf.

Vincė VAsyLiūtė, Plungė

Prisiminimų takais

sako jaučianti užsimezgusį stip- 
rų ryšį tarp jos ir dainuojančių 
moterų. „Aš iš jų pasisemiu ge-
ros energijos, optimizmo ir į re-
peticijas einu džiugiai nusitei-
kusi, jų laukiu“, – sakė A. Meš-
kauskienė. Na, o ansamblietės 
taip pat negailėjo gerų žodžių 
vadovei: visada energinga, ge-
ros nuotaikos, įkvepia. Nors 
paprasta nėra – kad rezultatas 
būtų geras, reikia daug dirbti, 
ne visos ir atlaiko.

Buvo šventėje ir visai ki-
tokios stilistikos kolektyvų – 
nuotaikingas dainas, pritarda-
mi įvairiausiais instrumentais, 
atliko Raseinių rajono neįgalių-
jų draugijos ansamblio „Gaja“ 
dainininkai, „Svaja“ iš Taura-
gės, Kelmei atstovavo kolek-
tyvas „Svajonė“, Jurbarkui – 
„Draugystė“. 

Ne mažiau nuotaikingas 
buvo ir bene gausiausias kolek-
tyvas – šeimininkų šilutiškių an-
samblis „Kvietkelės“, šiemet pa-
sipildęs stipriais vyrų balsais. 
Atlikę savo programą, po šven-
tės dalyvių sveikinimų, padė-
kos žodžių vadovams, šeimi-
ninkai visus kolektyvus pakvie-
tė dar kartą užlipti į sceną – at-
likti bendrą dainą. 

Linksmosios „Kvietkelių“ 
moterys sakė neturinčios kada 
sustoti. Renginį organizavusi 
Laima Dulkytė pasakojo, kad 
nėra kada liūdėti, nes renginiai 
ir darbai veja vienas kitą. Liūd-
na tada, kai nėra veiklos. 

Linkėjimai kolektyvams 
Iš šalies daugiau matyti, tad 

tegu neįsižeidžia kolektyvai už 
įžvalgas, gimusias apsilankius 
ne viename „Vilties paukštės“ 
ture. Norėtųsi palinkėti kai ku-
riems kolektyvams (tai taiko-
ma tikrai ne visiems) labiau at-
skleisti savo muzikines galimy-
bes. Malonu klausyti, kai akom-
panimentas subtiliai papildo 
dainavimą, neužgožia gražiau-
sio instrumento – žmogaus bal-
so, kai kiekvienas žodis aiškiai 
ištartas... Kas tinka vakaronėje, 
nebūtinai tiks scenai... Neįdo-
mu klausyti, kai visos dainos 
atliekamos pagal vieną kurpa-
lių, negalvojant apie konteks-
tą – dainos prasmę, kilmę ir ki-
tus svarbius dalykus. Be to, jei 
žodžiai skaitomi iš lapo, atrodo, 
kad ir muzikinis tekstas nelabai 
išmoktas... Kita vertus, lengva 
netvarka scenoje atleistina, kai 
dainininkai spinduliuoja gerą 
nuotaiką, entuziazmą. 

Kai rudens nostalgija ima 
graužti lyg kirminas, kai darosi 
liūdna dėl praėjusių šiltų dienų, 
geriausiais vaistas – nuotaikin-
ga daina, gebėjimas į savo bėdas 
ir negalias pažiūrėti optimistiš-
kai, su humoru. Taip ir nuteikė 
abudu koncertai, pasibaigę itin 
nuotaikinga gaida – šeimininkų 
armonikų ansamblio mini kon-
certu Plungėje ir bendra visų ko-
lektyvų daina scenoje Šilutėje. 

Aurelija BABinskienė 
Egidijaus Skipario nuotr.

Daug aplodismentų sulaukė Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos Lygumų 
padalinio pasirodymas.

Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Krantų gėlė“.

„Žemaitija“ iš Telšių dainavo žemaitiškai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 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 10 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/8) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(85). 11.00 Pasaulio panorama (kart.). 
11.30 Savaitė (kart.). 12.00 Gyveni-
mas (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(2/1). 13.30 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/20). 14.00 Laba diena, Lietu-
va. 14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, 
Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Komisa-
ras Reksas (11/9) N-7. 17.10 Prem-
jera. Didysis Gregas (2/11) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(37). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Teisė žinoti. 21.55 Tautos bal-
sas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 
Tautos balsas. 22.30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 Aušvi-
co specialioji komanda – gyvieji nu-
mirėliai. Dokumentinis f. Didžioji Bri-
tanija, 2010 m. (Subtitruota, kart.). 
1.00 Senis (261) N-7. 2.00 Laba die-
na, Lietuva. (kart.). 3.45 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 4.35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.). 5.20 
Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, lapkričio 11 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/9) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(86). 11.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 12.00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 13.00 Aiven-
has (46). 13.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai (5/21). 14.00 Laba diena, 
Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Ko-
misaras Reksas (11/10) N-7. 17.10 
Premjera. Didysis Gregas (2/12) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.50 Emigrantai. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (38). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Speci-
alus tyrimas. 21.55 Lietuva gali. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.30 Durys atsidaro. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Neregėtoji 
Arabija. 1 d. Smėlis, vėjas ir žvaigž-
dės. Didžioji Britanija, 2013 m. (Sub-
titruota, kart.). 1.00 Senis (262) N-7. 
2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Emigrantai (kart.). 4.35 Stilius (kart.). 
5.20 Specialus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, lapkričio 12 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/10) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(87). 11.00 Emigrantai (kart.). 12.00 
Specialus tyrimas (kart.). 12.35 La-
šas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas. (kart.). 13.00 Maža-
sis princas (2/2). 13.30 Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (5/22). 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (11/11) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gregas 
(2/13) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas. 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(39). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Kankinimai. 
Švedija, 2009 m. 3 d. 0.35 Senis (263) 
N-7. 1.35 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota, kart.). 2.00 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.45 Gyveni-
mas (kart.). 4.35 Legendos (kart.). 
5.25 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, lapkričio 13 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/11) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(88). 11.00 Auksinis protas (kart.). 
12.30 Tautos balsas (kart.). 13.00 Ai-
venhas (47). 13.30 Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai (5/23). 14.00 Laba diena, 
Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba die-
na, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 Ko-
misaras Reksas (11/12) N-7. 17.10 
Premjera. Didysis Gregas 3 (3/1) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.55 „Carito“ paramos koncer-
tas „Degu kaip žvakė“. Pertraukose – 
20.25 Loterija „Perlas“; 20.30 Pano-
rama; 21.00 Dėmesio centre. 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.05 Svajonę tu-
riu. 23.45 Vakaro žinios. 0.10 Dabar 
pasaulyje. 0.45 Senis (264) N-7. 1.45 
Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.). 

2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 
4.35 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 5.25 Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 14 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11/12) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijose 
(89). 11.00 Meilė kaip mėnulis (37, 
38, 39) (kart.). 12.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 13.00 Mažasis prin-
cas (2/3). 13.30 Magiški fėjų Vink-
sių nuotykiai (5/24). 14.00 Laba die-
na, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 Laba 
diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 16.05 
Komisaras Reksas (14/1) N-7. 17.10 
Premjera. Didysis Gregas 3 (3/2) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.35 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 18.50 Premjera. Kelias į 
laimę (2/6) N-7. 19.50 Duokit šansą. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Duokim garo! Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 
Specialus tyrimas (kart.). 23.30 Da-
bar pasaulyje. 24.00 Premjera. Kars-
to uola . Psichologinis trileris. Australi-
ja, Naujoji Zelandija, Didžioji Britanija, 
2009 m. N-14. 1.50 Senis (265) N-7. 
2.50 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.35 
Duokit šansą. Ved. Skirmantė Pal-
činskaitė (kart.). 5.05 Mokslo eks-
presas (kart.). 5.25 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, lapkričio 15 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas (21, 
22). 9.25 Aivenhas (48). 9.50 Prem-
jera. Čaplinas (46). 10.00 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys 
atsidaro (kart.). 11.30 Lietuva gali 
(kart.). 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Žemynų raida 1 d. Afrika. 13.00 Is-
torijos detektyvai N-7. 14.00 Duokit 
šansą (kart.). 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 
Gyvenimas (kart.). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Sveiki-
nimų koncertas. 18.30 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Tautos 
balsas (kart.). 21.45 Futbolas. Euro-
pos čempionato atranka. Šveicarija – 
Lietuva. 23.45 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynių apžval-
ga. 0.20 „Niagaros“ motelis. Drama. 
Kanada, 2005 m. (Subtitruota) N-14. 
2.00 Senis (266) N-7. 3.00 Istorijos 
detektyvai N-7 (kart.). 3.45 Bėdų tur-
gus (kart.). 4.35 Stilius (kart.). 5.25 
Gimtoji žemė (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 16 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (23, 24). 9.25 Ai-
venhas (49). 9.50 Premjera. Čaplinas 
(47). 10.00 Magiški fėjų Vinksių nuo-
tykiai (5/25). 10.30 Gustavo enciklo-
pedija (Subtitruota). 11.00 Šv. Mišios. 
Didieji Gailestingumo Motinos atlai-
dai. 12.30 Pasaulio dokumentika. Ui 
kalnų arbatos kultūra. Kinija. 13.10 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro 10 (10/1) N-7. 15.00 Premjera. 
Pragaištingas karas. Dokumentinis f. 
Didžioji Britanija, 2014 m. (Subtitruo-
ta). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Klaipėdos „Neptūnas“ – Pa-
nevėžio „Lietkabelis“. Pertraukoje – 
Lašas po lašo 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 18.30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pa-
norama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Legendos. 22.00 Lileha-
meris (3, 4) N-7. 24.00 Auksinis pro-
tas (kart.). 1.10 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (10/1) (kart.) N-7. 
2.45 Pasaulio panorama (kart.). 3.10 
Savaitė (kart.). 3.35 Legendos (kart.). 
4.25 Svajonę turiu (kart.). 5.40 Lašas 
po lašo (kart.). 

Pirmadienis, lapkričio 10 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (23) (kart.) N-7. 7.20 Simpso-
nai (1) (kart.) N-7. 7.50 Virtuvė (11, 
12) N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (1985). 
10.00 Aistros spalvos (45). N-7. 11.00 
Veidrodėli, veidrodėli. Drama. JAV, 
2012 m. N-7. 13.00 Bailus voveriukas 
(6). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į pa-

galbą (38). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(11) N-7. 14.30 Simpsonai (2, 3) N-7. 
15.30 Nemylima (51) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
VIRAL'as N-7. 20.30 Pasmerkti 3 (41) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Kerštas (11) N-14. 
23.10 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (10) N-14. 0.10 Greislendas (10) 
N-14. 1.10 Skandalas (11) N-14. 2.00 
Daktaras Hausas (14) N-14. 

Antradienis, lapkričio 11 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Simp-

sonai (2) N-7. 6.55 Pertraukoje – Ža-
lioji enciklopedija. 7.20 Simpsonai (3) 
N-7. 7.50 Virtuvė (13, 14) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (1986). 10.00 Ais-
tros spalvos (46) N-7. 11.00 TV Pa-
galba N-7. 13.00 Bailus voveriukas 
(7). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą (39). 14.00 Slibinų dresuotojai 
(12) N-7. 14.30 Simpsonai (4, 5) N-7. 
15.30 Nemylima (52) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę. N-7. 20.30 Pasmerkti 3 
(42) N-7. 21.00 VIP (9) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Nematoma 
riba (4) N-14. 23.25 CSI kriminalis-
tai (305) N-14. 0.25 Greislendas (11) 
N-14. 1.20 Skandalas (12) N-14. 2.10 
Daktaras Hausas (15) N-14. 

Trečiadienis, lapkričio 12 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (4) (kart.) N-7. 7.20 Simpsonai 
(5) N-7. 7.50 Virtuvė (15, 16) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1987). 10.00 
Aistros spalvos (47) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 13.00 Bailus voveriu-
kas (8). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (40). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (13) N-7. 14.30 Simpsonai (6) N-7. 
15.00 Simpsonai (7) N-7. 15.30 Ne-
mylima (53) N-7. 16.30 TV Pagalba 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvies-
kite daktarą! N-7. 20.30 Pasmerk-
ti 3 (43) N-7. 21.00 Žvagulio klanas 
(2) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.05 Vikingų loto. 22.10 Elementaru 
(10) N-7. 23.10 Pelkė (9) N-14. 0.10 
Greislendas (12) N-14. 1.10 Skan-
dalas (13) N-14. 2.00 Daktaras Hau-
sas (16) N-14. 

Ketvirtadienis, lapkričio 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.50 Virtu-
vė (17, 18) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1988). 10.00 Aistros spalvos (48) 
N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 13.00 
Bailus voveriukas (9). 13.30 Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą (41). 14.00 Sli-
binų dresuotojai (14) N-7. 14.30 Simp-
sonai (8) N-7. 15.00 Simpsonai (9) 
N-7. 15.30 Nemylima (54) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ginčas be taisyklių. N-7. 20.30 
Pasmerkti 3 (44) N-7. 21.00 Opiu-
mas liaudžiai (9) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.10 Kobra 11 (9) N-7. 0.20 Kaulai 
(1) N-14. 1.20 Skandalas (14) N-14. 
2.10 Daktaras Hausas (17) N-14. 

Penktadienis, lapkričio 14 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (8, 9) N-7. 7.50 Virtuvė (19) N-7. 
8.25 Virtuvė (20) N-7. 8.55 Daktarė 
Emilė Ouvens (7) N-7. 10.00 Aistros 
spalvos (49) N-7. 11.00 TV Pagalba 
N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (1). 13.30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą (42). 14.00 Slibinų dresuoto-
jai (15). N-7. 14.30 Simpsonai (10, 11) 
N-7. 15.30 Nemylima (55) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.15 Euras 2015. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Madagas-
karas 3. Animacinis f. JAV, 2012 m. 
21.15 Geležinis žmogus 2. Vveiksmo 
f. JAV, 2010 m. N-14. 23.55 Pirmūnai. 
Drama. JAV, 2012 m. N-14. 1.30 Ne-
matoma riba (4) (kart.) N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (22). 7.25 Smurfai (12). 
8.00 Didvyrių draugužiai (33). 8.30 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Tobula moteris. 10.30 
Beatos virtuvė. 11.30 Paršelio filmas. 
Animacinis f. JAV, 2003 m. 13.00 Trys 
vyrai ir mažoji dama. Romantinė ko-
medija. JAV, 1990 m. 15.05 Daunto-
no abatija (2) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (18) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (50) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Garfildas. Komedija. JAV, 2004 m. 
19.30 Filmo pertraukoje – Eurojack-
pot. 20.40 Dantukų fėja 2. Komedija 
visai šeimai. JAV, 2012 m. N-7. 22.25 
Rytoj, kai prasidėjo karas. Veiksmo f. 
Australija, 2012 m. N-14. 0.40 Auklė. 
Drama. JAV, 2013 m. N-14. 

Sekmadienis, lapkričio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Mano 

mažasis ponis (23). 7.25 Smurfai 
(13). 8.00 Didvyrių draugužiai (34). 

Pirmadienis, lapkričio 10 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (40). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (10). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (11) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (76) 
N-7. 8.50 Rizikinga erzinti diedukus. 
Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. 
(kart.) N-7. 10.55 Skūbis Dū. Nuo-
tykių f. JAV, 2002 m. (kart.). 12.30 
Tomo ir Džerio pasakos (6) (kart.). 
12.55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). 13.25 Ogis ir tarakonai (68). 
13.35 Monstrai prieš ateivius (22). 
14.10 Ugnis ir Ledas (24) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Menta-
listas (17) N-7. 23.10 Judantis objek-
tas (17) N-7. 0.10 Mafijos daktarė (1) 
N-7. 1.05 Farų šeima (14) N-7. 2.00 
Slapti reikalai (10) N-7. 

Antradienis, lapkričio 11 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (41). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (11). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (12) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (77) N-7. 
8.50 Mergina iš Alabamos. Roman-
tinė komedija. JAV, 2002 m. (kart.) 
N-7. 10.55 Lietuvos balsas (kart.). 
13.05 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
13.35 Monstrai prieš ateivius (23). 
14.10 Ugnis ir Ledas (25) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 Yra 
kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Bau-
džiamasis būrys. Veiksmo f. JAV, 
2013 m. N-14. 0.10 Mafijos daktarė 
(2) N-7. 1.05 Farų šeima (15) N-7. 
2.00 Slapti reikalai (11) N-7. 

Trečiadienis, lapkričio 12 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (42). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris I (12). 7.25 Kempi-
niukas Plačiakelnis (13) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (78) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.55 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14). 13.25 Ogis ir tarakonai 
(69). 13.35 Monstrai prieš ateivius 
(24). 14.10 Ugnis ir Ledas (26) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Gy-
venimo receptai (10) N-7. 21.30 Ži-
nios. Verslas. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Sniegynų įkaitai. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2011 m. N-14. 0.25 Mafijos 
daktarė (3) N-7. 1.20 Farų šeima (16) 
N-7. 2.15 Agentai (1) N-7. 

Ketvirtadienis, lapkričio 13 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (43). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris I (13). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (79) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 KK2 
(kart.) N-7. 11.55 Gyvenimo recep-
tai (10) (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (15). 13.25 Ogis ir 
tarakonai (70). 13.35 Monstrai prieš 
ateivius (25). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(27) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
VAKARO SEANSAS Jokių stabdžių! 
Veiksmo trileris. Vokietija, 2008 m. 
N-14. 0.15 Mafijos daktarė (4) N-7. 
1.10 Farų šeima (17) N-7. 2.05 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, lapkričio 14 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (44). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (14). 7.25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (15) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (80) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
KK2 (kart.) N-7. 11.50 K11. Komi-
sarai tiria. Žudikė sesuo. N-7. 12.25 
K11. Komisarai tiria. Šokių karalie-
nės. N-7. 12.55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (16). 13.25 Ogis ir tarako-
nai (71). 13.35 Monstrai prieš ateivius 
(26). 14.10 Ugnis ir Ledas (28) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Norim dar! Su Radistais N-7. 
22.45 PREMJERA Kunigas. Veiksmo 
trileris. JAV, 2011 m. N-14. 0.30 Koš-
maras Guobų gatvėje. Siaubo trileris. 
JAV, 2010 m. N-14. 

Šeštadienis, lapkričio 15 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (8). 6.55 Nenu-
galimieji II (39). 7.20 Agentas Šuny-
tis (10). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (11). 
8.10 Vėžliukai nindzės (9). 8.35 Tomo 
ir Džerio pasakos (7). 9.00 Ponas By-
nas (8). 9.30 Mes pačios. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Netikšunis. Komedija 
šeimai. JAV, 2007 m. 11.30 Žiedų 
valdovas. Žiedo brolija. Nuotykių f. 
JAV, Naujoji Zelandija, 2001 m. N-7. 
14.45 Didingasis amžius (124) N-7. 
16.35 Dvidešimt minučių (20, 21) N-7. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti. Nuo-
tykių komedija. JAV, Kanada, 2004 
m. N-7. 20.50 Kelionė į Žemės cen-
trą. Nuotykių f. JAV, 2008 m. 22.40 
Pražūtinga audra. Veiksmo f. JAV, 
Vokietija, 2000 m. N-7. 1.10 Norim 
dar! Su Radistais (kart.) N-7. Vedėjai. 

Sekmadienis, lapkričio 16 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Peliukas Stiuartas Litlis (9). 6.55 
Nenugalimieji II (40). 7.20 Agen-
tas Šunytis (11). 7.45 Šegis ir Skū-
bis Dū (12). 8.10 Vėžliukai nindzės 
(10). 8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(8). 9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 10.00 KINO PUSRYČIAI Troški-
mų akmuo. Nuotykių komedija. JAV, 
2009 m. 11.50 Načas Libras. Kome-
dija. JAV, Vokietija, 2006 m. N-7. 
13.40 Mano puikioji auklė (132, 133). 
14.50 Didingasis amžius (125) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 21.45 PREM-
JERA Pasaulinė invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-14. 0.05 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas. Parodijų komedija. JAV, 2011 
m. N-14. 1.40 Kunigas. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2011 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, lapkričio 10 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitri-

na. 6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 
m. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis (19) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (13, 14) 
(kart.) N-7. (kart.) N-7. 11.00 Kalbame 
ir rodome (351) N-7. 11.55 Prokuro-
rų patikrinimas (196) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Jokių kliūčių (9). 15.00 Ameri-
kos talentai (29). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (197) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (12). 18.55 Detek-
tyvė Džonson (56) N-7. 20.00 Naktis 
ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21.30 Oušeno vienuo-
liktukas. Kriminalinis trileris. Australija, 
JAV, 2001 m. N-7. 23.50 PREMJERA 
Sostų karai (1) N-14. 0.50 Detektyvė 
Džonson (56) (kart.) N-7. 1.45 Pro-
kurorų patikrinimas (197) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Antradienis, lapkričio 11 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Gyvenimo pusiaukelėje (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (352) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (197) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliūčių 
(10). 15.00 Amerikos talentai (30). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (198) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (13) N-7. 18.55 Detektyvė Džon-
son (57) N-7. 20.00 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Bučiuok bučiuok, šauk šauk. Veiksmo 
komedija. JAV, 2005 m. N-14. 23.35 
PREMJERA Sostų karai (2) N-14. 
0.35 Detektyvė Džonson (57) (kart.) 
N-7. 1.30 Prokurorų patikrinimas 

(198) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 
Trečiadienis, lapkričio 12 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (39) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (353) N-7. 11.55 Pro-
kurorų patikrinimas (198) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Jokių kliūčių (11). 15.00 
Amerikos talentai (31). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (199) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (1) 
N-7. 18.55 Detektyvė Džonson (58) 
N-7. 20.00 Naktis ir diena N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Meilės lapkritis. 
Romantinė komedija. JAV, 2001 m. 
N-7. 23.55 PREMJERA Sostų ka-
rai (3) N-14. 0.55 Detektyvė Džon-
son (58) (kart.) N-7. 1.50 Prokurorų 
patikrinimas (199) (kart.) N-7. 2.55 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, lapkričio 13 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Muzikinė kaukė 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(354) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (199) (kart.) N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Jo-
kių kliūčių (12). 15.00 Amerikos ta-
lentai (32). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (200) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (2) N-7. 18.55 Detek-
tyvė Džonson (1) N-7. 20.00 Naktis ir 
diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Vinetu. Tarp grifų. Nuotykių f. 
Italija, Jugoslavija, Prancūzija, Vokie-
tija, 1964 m. N-7. 23.35 PREMJERA 
Sostų karai (4) N-14. 0.35 Detektyvė 
Džonson (1) (kart.) N-7. Detektyvinis 
serialas. JAV, 2009 m. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (200) (kart.) N-7. 2.35 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, lapkričio 14 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Vinetu. Tarp grifų. 
Nuotykių f. Italija, Jugoslavija, Pran-
cūzija, Vokietija, 1964 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (355) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (200) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Jokių kliū-
čių (1). 15.00 Amerikos talentai (33). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (201) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.30 Mitiajaus pasakė-
lės (7) N-7. 19.00 Mitiajaus pasakėlės 
(8) N-7. 19.30 Amerikietiškos imtynės 
(40) N-7. 21.30 Vienveidis. Veiksmo 
trileris. JAV, 2001 m. N-7. 23.10 Fa-
rai (kart.) N-14. 0.40 Prokurorų pati-
krinimas (201) (kart.) N-7. 1.45 Bam-
ba TV. S. 

Šeštadienis, lapkričio 15 d. 
7.00 Jokių kliūčių (1) (kart.). 8.00 

Amerikos talentai (33) (kart.). 9.00 
Laba diena. N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 10.30 Šefas 
rekomenduoja. 11.00 Lietuvos vilkikų 
tempimo čempionatas. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Mitiajaus pasakėlės (7) 
(kart.) N-7. 13.00 Džiunglių princesė 
Šina (15) N-7. 14.00 Šeimynėlė (25–
28) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Brolis už brolį (15) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (20) N-7. 
19.00 Muzikinė kaukė. 21.00 MANO 
HEROJUS Tamsos baikeris. Veiks-
mo trileris. Australija, JAV, 2007 m. 
N-14. 23.10 AŠTRUS KINAS Nakvy-
nės namai 2. S. Siaubo f. JAV, 2007 
m. 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, lapkričio 16 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (20) 

(kart.) N-7. 8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Nacio-
nalinė loterija. 12.00 Nacionalinė Ge-
ografija. Pavojingi susitikimai (4) N-7. 
13.00 Džiunglių princesė Šina (16) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (16) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (21) N-7. 19.00 MEILĖS ISTO-
RIJOS Rosamunde Pilcher. Garbės 
klausimas. Romantinė drama. Vo-
kietija, 2013 m. N-7. 21.00 Grubus 
žaidimas. JAV, 2012 m. (1, 2) N-14. 
23.00 Kerštas už Andželą. Veiksmo 
komedija. JAV, 2002 m. N-7. 1.00 
Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

8.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 9.00 Sportuok su mu-
mis. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Vir-
tuvės istorijos. 10.30 Svajonių so-
dai. 11.30 Sinbadas. Septynių jūrų 
legenda. Animacinis nuotykių f. JAV, 
2003 m. 13.05 Urmu pigiau. Komedi-
ja. JAV, 2003 m. N-7. 15.05 Daunto-
no abatija (3) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (19) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (51) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietu-
vos talentai 2014. 21.30 007 Opera-
cija „Skyfall“. Veiksmo f. D. Britanija, 
2012 m. N-7. 0.25 Keršytojas. Veiks-
mo f. JAV, 1993 m. N-14. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tinklalapyje lrytas.lt galime perskaityti Vėjūnės Inytės straipsnį 
apie naują neįgaliesiems prieinamą biblioteką. 

Šilainių rajone gyvenantys kau-
niečiai džiaugiasi, kad norėdami 
pasiskolinti knygą ar paskaityti 
spaudos nuo šiol galės tai dary-
ti erdvesnėje vietoje. Bibliotekoje 
vyks ir kultūros renginiai.

Baltų prospekto 81-ajame 
name Kauno miesto savivaldy-
bės Vinco Kudirkos viešoji bib- 
lioteka atidarė savo padalinį. Bi-
blioteka įrengta virš prekybos 
centro, antrame pastato aukšte.

Erdvi 500 kvadratinių metrų 
salė knygų lentynomis ir baldais 
suskirstyta į atskiras zonas. Yra 

vietos paskaityti spaudą, pasi-
naudoti kompiuteriu ir interne-
tu. Atskira zona skirta susitiki-
mams, koncertams. Ant sienų 
eksponuojamos menininkų kū-
rinių parodos. Vaikų zonoje pa-
tiestas kilimas ir pastatyti žais-
mingi spalvingi baldai. Ten vai-
kai gali ir žaisti, ir ruošti pamo-
kas. Šilainių biblioteka vienin-
telė Kaune gali pasigirti ir tuo, 
kad turi keltuvą neįgaliesiems. 
Prie keltuvo pritvirtintu veži-
mėliu neįgalieji tiesiog laiptais 
gali pakilti į antrą pastato aukštą.

Neįgaliesiems pritaikyta 
biblioteka 

Liepojos miestas yra pripažin-
tas palankiausiu neįgaliųjų tu-
rizmui Europoje. Dauguma Lie-
pojos ir visos Latvijos neįgaliųjų 
už tai dėkingi šių pokyčių inicia-
toriui Mariui Ceiruliui – Liepo-
jos neregių bendrijos vadovui.

Maris atvirauja, kad būda-
mas 25 metų pateko į autoįvykį, 
kurio metu dūžtančio priekinio 
automobilio stiklo šukės sužalo-
jo akis. Jis dabar mato tik kairią-
ja akimi ir tik šviesą bei spalvų 
kontrastus. Tada Maris pradėjo 
domėtis, kaip galima palengvin-
ti regėjimo negalią turinčių žmo-
nių gyvenimą. Sekdamas nor-
vegų pavyzdžiais jis įkūrė aklų-
jų bendriją. Liepojos savivaldy-
bė anuomet skyrė vos kelis kabi-
netus. Dabar veikia didelis neį-
galiųjų centras. Pirmasis aukštas 
dar įrenginėjamas, bet čia jau se-
niai veikia sporto salė, buitinės 
technikos pritaikymo neįgalie-
siems dirbtuvės, keletas kabine-
tų yra skirti brandžiame amžiu-
je regėjimą praradusių žmonių 
mokymams, čia veikia odos ap-
dirbimo, vytelių pynimo ir flo-
ristikos amatų mokymų klasės.

Visi užrašai ant sienų – ir 
Brailio, ir įprastu iškiliuoju raš-
tu – patogūs apčiuopti, įreng-
ti padedantys aplinkoje judė-
ti turėklai. Paveikslėliai taip pat 
palengvina orientavimąsi pro-
to negalią turintiems žmonėms. 
Muzikos terapijos kabinete ne-
įgalieji gali išbandyti groti pia-
ninu ir daugeliu kitų muzikos 
instrumentų, visus užsiėmimus 
veda kvalifikuoti mokytojai. Yra 
ir maldos patalpa. Informatikos 
kabinete – kompiuterinė įranga, 
skirta akliesiems.

Šalia silpnaregių ir aklų žmo-
nių centro Mario iniciatyva ne-
įgaliesiems buvo įkurti keletas 
butų daugiabučiame name – jų 
sienų spalvos pritaikytos silpna-
regiams (kontrastinės), o buitinė 
technika – vežimėlyje sėdinčiam 
bei aklam žmogui.

Liepojos paplūdimys – taip 
pat pritaikytas. Į jį veda šaligat- 
viai, pritaikyti regėjimo negalią 
turintiems žmonėms, ir žemėla-

piai, pritaikyti skaityti ir pirštais. 
Ant jūros kranto įrengtas specia- 
lus neįgaliesiems skirtas kom-
pleksas. Jame viskas pritaikyta: 
tualetai, reguliuojamo aukščio 
praustuvai su sensoriniu mui-
lo dozatoriumi, dušo kabinos, 
pagalbos signalizacija, specia-
lūs neįgaliajam persirengti skir-
ti stalai, daiktų saugojimo spin-
tos. Neregiams ir silpnaregiams 
orientuotis padeda sensorinis 
apšvietimas ir Brailio rašto ins-
trukcijos, kaip lengviau orien-
tuotis aplinkoje. Nepamirštos ir 
mamos – čia jos gali patogiai per-
vystyti vaiką. Lauke stovi kelio-
lika skirtingo tipo neįgaliųjų ve-
žimėlių, atitinkančių skirtingos 
negalios lygį turinčių žmonių 
poreikius.

Maris parodė ir įrenginį, 
skirtą akliesiems bei silpnare-
giams orientuotis vandenyje, o 
tiksliau – nustatyti kryptį kran-
to link. Mobilus lagaminas – tai 
stiprų signalą skleidžianti sirena 
su saulės baterija ir aktyvuojama 
paspaudus užsegamą mygtuką, 
panašų į rankinį laikrodį, kurį 
neregys užsisega prieš eidamas 
maudytis. Signalas – tai orien-
tyras, kur yra lagaminas (kran-
tas). Signalas taip pat gali būti 
kaip orientyras nustatant ats-
tumą nuo kranto, kad neplauk-
tum per toli.

Dar vienas Mario projektas – 
apie 25 km nuo Liepojos esan-
tis užmiesčio ūkis su moderniai 
pertvarkytu namu. 13 ha žemės 
plotai aplink – tai neįgaliųjų dar-
bo, poilsio ir reabilitacijos zona. 
1,5 ha ploto užimančiame miš-
ke planuojamos ir naujos poil-
siui skirtos zonos. Jau dabar vei-
kia botanikos sodas, pilnas kva-
pų ir galimybių su augalais susi-
pažinti juos liečiant. Be to, viskas 
pasodinta taip, kad būtų prieina-
ma ir aklam, ir vežimėlyje esan-
čiam žmogui.

Artimiausiuose Mario pla-
nuose – sodyboje įrengti 1 000 
kv. m tvenkinį, skirtą poilsiui ir 
pramoginei žvejybai, vasarna-
mius neįgaliųjų šeimos narių ap-
gyvendinimui bei žiemos sodą.

Liepojos neįgaliųjų 
pavyzdys: viskas įmanoma
Andrejus LARIONOVAS „Vakarų eksprese“ pasakoja apie Liepo-
jos miesto Latvijoje pritaikymą neįgaliesiems.

Neįgalieji 
pasaulyje

Rikas Alenas – vienarankis 
„Griaustinio dievas“

Pamenu jau gerokai nutolu-
sius 1988-uosius ar 1989-uo-

sius metus… Buvau devintoje 
klasėje, tada visi klausydavome 
sunkiai prieinamos vakarietiš-
kos roko muzikos, įsirašinėda-
vome į kasetes, o apie originalias 
plokšteles dauguma galėdavome 
tik pasvajoti. Man pasitaikė gera 
proga – močiutė viešėjo pas gi-
mines Australijoje, tad iš „Jauni-
mo gretų“ straipsnio persirašęs 
garsesnių grupių albumus, įda-
viau jai sąrašėlį – gal turės pro-
gą vieną kitą parvežti? Ir nenu-
sivyliau – po mėnesio su didžiu-
liu susidomėjimu varčiau nauju-
tėlaites, spalvingas ir net neįpras-
tai kvepiančias plokšteles. Tarp 
jų buvo ir vienas sėkmingiau-
sių anglų sunkiojo roko grupės 
„Def Leppard“ albumų „Hyste-
ria“. Turiu ir su malonumu pa-
klausau jį ir dabar. Manau, kad 
jei jūs ir nežinote šios grupės, 
per radiją tikrai ne kartą girdė-
jote melodingas jos balades, to-
kias kaip „Love Bites“, „Let’s Get 
Rocked“ ar „When Love & Hate 
Collide“. „Def Leppard“, susikū-
rusi 1977 m., sėkmingai tęsia mu-
zikinę karjerą ir dabar, o mums 
įdomiausias vienas jos narys – 
būgnininkas Rikas Alenas, kuris 
sugebėjo puikiai mušti būgnus ir 
netekęs vienos rankos.

Jau paauglys svajojo mušti 
tik būgnus

Ričardas Džonas Kirilas Ale-
nas, muzikos pasaulyje vadina-
mas tiesiog Riku, gimė 1963 m. 
lapkričio 1 d. Dronfylde, An-
glijoje. Pirmą būgnų komplek-
tą įsigijo būdamas 10-ties. Po 
metų jo motina, neapsikentu-
si pastovaus būgnijimo ir medi-
nių grindų gadinimo, sutarė su 
sūnumi, kad nupirks jam nau-
jus būgnus, jeigu Rikas sumo-
kės pusę kainos ir lankys mu-
zikos pamokas. Būdamas 12 
metų jaunasis entuziastas jau 
grojo pirmoje pusiau profesio- 
nalioje grupėje, o netrukus po 
savo 15-ojo gimtadienio paste-
bėjo laikraštyje vietinės grupės, 
ieškančios būgnininko, skelbi-
mą. Vėl padėjo mama – papra-
šyta sūnaus paskambino ir ne-
trukus Rikas Alenas tapo nuola-
tiniu garsiosios „Def Leppard“ 
būgnininku. Kai grupė pasirašė 
pirmą sutartį su įrašų kompani-
ja, už Riką tai padarė jo tėvas, nes 
15-metis buvo per jaunas pasira-

šyti ant teisinio dokumento. Po 
metų Rikas metė mokyklą (tuo 
metu kiti grupės nariai taip pat 
atsisakė kitų darbų), kad galėtų 
susikoncentruoti vien tik muziki-
nei veiklai. Viskas klojosi gerai – 
grupė jau buvo išleidusi 3 albu-
mus, rengė koncertinius turus ir 
šildėsi šlovės spinduliuose.

Nelemtos gatvių lenktynės
Tačiau paskutinę 1984 m. die-

ną Rikas Alenas pakliuvo į auto-
avariją, kuri vos neužbaigė taip 
sėkmingai prasidėjusios būgni-
ninko karjeros. 21-erių metų jau-

kalistas Džo Eliotas jį nuramino, 
kad viską dar galima sutvarkyti. 
Ir tikrai – pasveikęs Rikas Ale-
nas, padedant inžinieriams, su-
konstravo tokį būgnų rinkinį, su 
kuriuo kairė koja galėjo padary-
ti anksčiau kairės rankos atlieka-
mą darbą. Be to, akustiniai būg- 
nai buvo pakeisti elektroniniais ir 
Rikas muzikavo dar labiau užsi-
degęs, o „Def Leppard“ pasiekė 
dar didesnių aukštumų. D. Elio-
tas netgi yra pasakęs, kad Rikas 
tapo geresniu būgnininku, negu 
buvo tada, kai turėjo abi rankas.

Roko žvaigždės 
labdaringa veikla

Riką Aleną fanai praminė 
„Thunder God“, lietuviškai vers-
tume „Griaustinio dievas“. Ta-
čiau vienas geriausių roko pa-
saulio būgnininkų neapsiribo-
ja vien muzikine ir koncertine 
veikla. Prisimindamas savo vie-
narankio patirtį jis stengiasi pa-
dėti panašaus likimo žmonėms. 
Kartu su antrąja žmona, taip pat 
muzikante Loren Monro, jis Ma-
libu (Kalifornijoje) įkūrė Varno 
būgnų fondą (The Raven Drum 
Foundation), labdaringą orga-
nizaciją, kurios misija – padėti 
žmonėms įveikti fizinį ir psicho-
loginį skausmą patyrus traumas. 
Varno būgnų fondas organizuo-
ja įvairias programas, kurios pa-
deda žmonėms atsigauti: tai ir 
mokymai, ir patarimai, ir kon-
kreti pagalba. Viena iš progra-
mų vadinasi „Gydantis menas“: 
į būgnijimo užsiėmimus susirin-
kę jų dalyviai muzikuodami ieš-
ko susitaikymo su savimi, kitais 
ir aplinka. R. Alenas džiaugiasi: 
„Ritmas ėmė užimti tokią didelę 
jų bendravimo ir saviraiškos dalį, 
kad mums belieka tik tarpinin-
kauti, kad tai vyktų toliau. Ben-
dras būgnų mušimas jau ne vien-
kartinis įvykis, o tęstinė progra-
ma, mūsų stovyklų ašis. Tai neį-
tikėtinai didžiulė sėkmė.“ Rikas 
ir Loren taip pat veda interakty-
vią radijo laidą, kurioje dalijasi 
patirtimi ir įkvepia neįgaliuosius 
nepasiduoti, nugalėti sunkumus. 

Argi R. Aleno gyvenimo ke-
lias nėra puikus pavyzdys, kaip 
likti ištikimam savo gyvenimo 
pašaukimui ir skleisti gerą žinią 
tiems, kurie gali ir nori ją išgirs-
ti? Šį kartą – nenutylančiais būg- 
nų ritmais...

Parengė 

Paulius MAnusAdžiAnAs

nuolis su drauge važiavo savo 
„Chevrolet Corvette“ į pobūvį, 
rengiamą jo tėvų namuose Šefil-
de. Pakeliui jį aplenkė „Alfa Ro-
meo“. R. Alenas vėliau tvirtino, 
kad „Alfos“ vairuotojas provoka-
vo jį ir neleido aplenkti. Jis įnir-
šo, ėmė nepaisyti taisyklių, nepa-
stebėjo priekyje posūkio ir nesu-
valdė mašinos. Riko automobilis 
kliudė akmeninę sieną, nudardė-
jo į laukus ir apsivertė. Jis pats 
iškrito iš kabinos, o kairė ranka 
buvo smarkiai sužalota. Laimei, 
mergina rimtai nenukentėjo, nes 
buvo tvirtai prisisegusi diržu, ir 
po avarijos šoko gelbėti draugo. 

Tačiau ši istorija nesibaigė lai-
mingai – nors daktarams iš pra-
džių pavyko prisiūti Rikui ran-
ką, tačiau įsimetė infekcija, todėl 
liko tik viena išeitis – amputacija. 
Nors po mažiau nei mėnesio bū-
gnininkas išėjo iš ligoninės, bet 
gijimo procesas tęsėsi visą pus-
metį. Rikas galvojo nebegalėsiąs 
toliau groti su „Def Leppard“ ir 
dėl to labai nusiminė, bet gru-
pės lyderis bei pagrindinis vo-

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Mokslininkai iš Harvardo 
medicinos mokyklos su-

rado būdą, kaip kamienines ląs-
teles paversti naikinimo maši-
nomis, žudančiomis vėžines ląs-
teles. 

Atlikę eksperimentus su pe-
lėmis, mokslininkai genetiš-
kai modifikavo kamienines ląs-
teles, kurios gamina ir išskiria 
toksinus, žudančius tik smege-
nų auglį – kitos organizmo ląs-
telės ar pačios kamieninės ląs-
telės nenukenčia. Kitas moksli-
ninkų laukiantis tyrimo etapas – 

Vėžį žudančios 
kamieninės ląstelės

ląsteles patikrinti su žmonėmis. 
Kaip sako kamieninių ląstelių 
specialistai, tai yra vėžio gydy-
mo ateitis.

Tyrimą, kurio rezultatai iš-
spausdinti žurnale „Stem Cells“, 
atliko mokslininkai iš Masaču-
setso ligoninės ir Harvardo ka-
mieninių ląstelių instituto. Dau-
gelį metų jie ieškojo kamieninė-
mis ląstelėmis pagrįstos terapi-
jos, kuri galėtų naikinti tik vėži-
nes ląsteles ir jokių kitų. Jie pa-
naudojo genų inžineriją tam, kad 
sukurtų ląsteles, kurios išstumia 

vėžio žudymo toksinus, ir, svar-
biausia, pačios gali atsispirti nuo-
dams. Nuodai taip pat nekelia 
žalos įprastinėms ląstelėms.

Atliekant bandymus su gy-
vūnais kamieninės ląstelės buvo 
apsuptos želė ir įdėtos į smege-
nų auglio vietą. Vėžinės ląstelės 
žuvo, nes neturėjo priešnuodžių 
toksinams.

Mokslo pasaulyje toks atra-
dimas laikomas milžinišku pa-
siekimu.

„Bičiulystės“ ir  
technologijos.lt inf. 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Ugninis 
vanduo
Ugninį vandenį išrado nelabasis,
Jo neragavęs vargu ar rasis. 
Iš ko išmoko pekloj nebuvęs?
Namuos degtinę daro lietuvis.
Dzūkų naminė kvepia lyg duona,
Be užkandėlės gerti malonu.
Jei užsienietis, kažkoks turistas, 
Į dzūkų kraštą kartais užklysta,
Pusę pasaulio jau apkeliavęs,
Tokio gardėsio dar neragavęs.
Skanauja, geria, kvapą pauosto,
Šalia prisėdęs dzūkę paglosto.
Užsuko svečias net nuo Šilutės,
Išgėrė kvortą ir nepajutęs.
– Gert vandenėlį? To jau užtenka.
Gardus vo slabnas, – numojo ranka.
– Mes Žemaitijoj išvarom dratą,
Viena šklenkelė užima kvapą...
Negal suprasti žemaitis, dzūkas,
Kas išgalvojo nedoras štukas –
Už degtinėlę, švariai varytą,
Uždeda baudas šimtinėm litų.
– Vyrai, nežinot tikro gėrimo,
Ką mūsų bočiai seniau gamino, –
Porijo diedas, Biržų sodietis, 
Skanaut naminės prie jų prisėdęs. 
– Iš vandens tyro ir miežio grūdo,
Padarom alų, kvepiantį, rudą.
Apynio spurgas – dėlei kartumo,
Sviete nerasi tokio gardumo.
Kubile rūgsta, pūkši ir stena, 
Bačkon sukoštas ilgai gyvena.
Sėdam, kaimynai, prie bendro stalo, 
Košiam pro ūsą putą bokalo...
––––––
Vyrai gėrimus dar degustavo,
Kiekvienas gyrė gaminį savo. 

Mykolas KRUČAS 

Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Aldonos Milieškienės nuotr.

(Tęsinys – kitame numeryje)

Šlapia višta
Šiandien mūsų miestely šven-

tė – atlaidai, o vakare beržyne 
bus gegužinė, gal gros ugniage-
sių orkestras. Ruošiausi ir aš į ge-
gužinę. Iš vakaro susukus plau-
kus suraišiojau skuduriukais, kad 
būtų garbanoti, išplovus sporti-
nius batelius išbalinau dantų mil-
teliais ir padžioviau ant tvoros. 
Mama davė sijonui žalios neba-
lintos drobės ir teta pasiuvo siau-
rą, madingą sijonėlį.

Pavakary padėjau tėvams ap-
siruošti, o beržyne jau girdėjosi 
dainos, jaunimas rinkosi į gegu-
žinę. Brolis laukė manęs pasiė-
męs akordeoną ir ragino greičiau 
rengtis. Greitai apsirengus, apsia- 
viau batelius ir išėjom.

Kad būtų greičiau, pasukom 
per upelį, per kurį buvo liepte-

lis tiesiog iš kelių rąstigalių. Už-
lipus ant lieptelio, brolis eidamas 
iš paskos tyčia ar netyčia pajudi-
no rąstelius ir aš kaip varlė visu 
savo gražumu ant pilvo šliūkš-
telėjau į vandenį. Išlipusi iš van-
dens žiūrėjau, kaip upeliu plau-
kia nuo mano batelių dantų mil-
teliai, o nuo manęs teka vanduo. 
Brolis garsiai nusijuokęs mestelė-
jo „šlapia kaip višta“ ir nuėjo švil-
paudamas į gegužinę.

Sugrįžusi namo nuspyriau 
sportbačius į palovę, uždariau 
langą, kad negirdėčiau muzikos, 
ir su visais rūbais kritusi į lovą 
pravirkau.

Rytą prabudusi radau jau ati-
darą langą, o sportbačiai džiūvo 
ant palangės, tik pagalvė buvo 
šlapia tarsi iš vandens ištraukta, o 
ausyse skambėjo – „šlapia višta“.

Birutė GAILEVIČIENĖ

Jeigu jums svarbu nuolat jausti gyvenimo pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsiančias nau-
joves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš savivaldybių, kokias užimtumo veiklas jums žada ne-
įgaliųjų organizacijos – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2015 metams.  
Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „Bičiulystę“, turėtų kreip-
tis į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją. 24 litus (6,95 Eur) kainuojanti metinė (arba 12 litų (3,48 Eur) – 
pusmečio) prenumerata draugijose bus priimama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 19 d.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2015-aisiais!

Kaimo  
šulinys pas 
babą
Mano abi anūkės miestietės. 

Šulinys kiemo vidury – 
joms nematyta ir įdomi atrakcija, 
tad jos įdėmiai ir smalsiai spokso 
iš abiejų mano pašonių, kaip aš 
semiu, paskui traukiu pilną kibi-
rą vandens ir perpilu į kitą, su ku-
riuo jau nešiu gryčion. Sūkuriui 
kibire rimstant, nusistovint, išny-
ra keli erškėtrožių lapeliai (jomis 
apsodintas šulinys) ir maža nebe-
gyva kirmėlytė, kažkaip pateku-
si šulinin. Didžioji anūkė Jovita, 
pasižiūrėjusi į kibirą, sako:

– Baba, aš tokio vandens ne-
gersiu... Taigi... 

Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ 

Platelių  
ežeras budi
Ežeras budėjo. Pažvelgus at-

rodė, kad jis ramiai miega, 
tačiau sala pridengta akis bud- 
riai sekė naujai atvykusį. Žvejot 
ar pailsėt? O gal... Ačiū Dievui, 
išsinešdino raudonieji velniai, 
kurstę pragarą jo pašonėje, ke-
pinę gyvus žvėris, niekinę gam-
tą. Liko baisi skylė, vadinama 
šachta – gili žaizda žemės kūne. 
Dabar vėl ramu. Ramūs paukš-
čiai, žvėrys, medžiai, žolė. Tik 
jis neturi ramybės. Saugoja pilį 
ir brangų lobį – Zifrinos šukas. 
Daug kas jų gviešėsi, bet neran-
da. Juokiasi ežeras – štai jos šu-
kos, dieną spindi saulėje, nak-
tį – mėnulio šypsenoje. Linguo-
ja vandens lelijos, guodžia Ger-
vazo motiną, mažos žuvytės pe-
lekais šluosto ašaras. Ak, Zifri-
na, kodėl tavo širdis kieta lyg tie 

brangakmeniai, kurių nepaėmė 
sūnaus motina? 

Pilyje pasikeičia sargybiniai. 
Atsidūsta ežeras. Subanguoja. 
Pavargusią akį užmerkia, atmer-
kia kitą, budi. Saugoja deiman-
tines šukas, pilį, laumių juostas, 
skenduolių paslaptis.

– Daug lobių mano dugne, – 
sušnabžda gražuolis ir nuvilni-
ja baikščios bangelės, sujudinda-
mos miegančių vandens paukš-
čius plunksnas.

Gražina ČEKAVIČIENĖ 

Šventojoje
Pušų vargonais vėjas groja 
Švelniai paliesdamas stygas.
Su saule keliasi Šventoji.
Į krantą ritasi banga, 

Iš vandenynų atlingavus
Per Baltijos melsvas erdves.
Čia viskas mano širdį žavi,
Tik gaila, kad nėra tavęs. 

Kartu nueitumėm prie jūros,
Liūliuojančio vandens gaivos...
Išsisklaidytų mintys niūrios,
Kankinančios be paliovos.

Skaidri vandens vėsa užlietų,
Nuplautų rūpesčius visus,
Per žvarbų vėją, smarkų lietų 
Laimingas eitum ir šviesus

Kaip ši diena. Ir smėlio kopos,
Skambi erdvė viršum galvos...
Žaliais pušynas saulė kopia
Mielam kampely Lietuvos. 

Algirdas BUTKEVIČIUS

***
Kas atsiprašys tavęs, kad aš 
Nemoku-nekenčiu-nemyliu-meilėj,
Neturiu-turiu-apykantoj, kurioj –
Kantrybė mano – smėlis saujoj,
Erdvėj, kur vien stebuklai, 
Laike, kur vien širdis.
Į sielą sau įsimečiau šiek tiek 
              lietaus – lietus nurimo,
Į jūrą įžengiau – sūri.
Matei?
Irgi bridau beveidžio ežero 
                                paviršium.
Mačiau.
Buvai.
Esu.
Esi.

Diana VAITKEVIČIENĖ 

Pražuvau 
nebūty
Neskambink – 
Pražuvau nebūty.
Kavinukas išdžius,
Liks tik rūdys.
Atspindys mano sielos – 
Minties, o gal žodžio,
Apsvaiginto vien pykčio.
Žvelgiu į veidrodį – 
Tai ne aš,
Suvokt dar ilgai negaliu, 
Kas liekas iš žmogaus,
Kai apnuodija tavąjį aš...

Vilija VILKELIENĖ 

Zinaida Jurėnienė (kairėje) ir Birutė Gailevičienė – bendrą kalbą randan-
čios seminaro senbuvės.

Mykolas Kručas ir Gražina Čekavičienė mėgsta humorą.

Poezija Dianai Vaitkevičienei – 
vaistas nuo visų ligų.

Algirdas Butkevičius rašo dokumentines apybraižas, eiliuoja, domisi tau-
todaile – drožinėja.

Vilijai Vilkelienei artimos egzistenci-
nės temos.
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