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Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare, mūsų ša-
lies, kaip ir visų 28 ben-
drijai priklausančių vals-
tybių, atstovai renkami 
į Europos Parlamentą. 
Lietuvai šiuo metu jame 
atstovauja 11 europar-
lamentarų. Sulaukusi 
100 tūkst. šalies gyven-
tojų palaikymo, jau ant
rą kadenciją jame dir-
ba Vilija Blinkevičiūtė. 
8erius metus ji vado-
vavo Socia linės apsau-
gos ir darbo ministeri-
jai (prieš tai dar 6erius 
dirbo viceministre). Nuo 
šios srities ji nenutolo ir 
Briuselyje. Tuo galėjo įsi-
tikinti jos kvietimu Euro-
pos Parlamente apsilan-
kę socialinėje srityje dir-
bantys lietuviai.

Integracijos keliu

Savaitgalį vykusiame 
Moterų ralyje dalyvavo 
ir neįgaliųjų vežimėliais 
judančios merginos. Ir 
ne tik dalyvavo – Agnieš-
kos Toločko vairuojamas 
automobilis su rankiniu 
valdymu, kuriame važia-
vo 4 moterų komanda, 
pasivadinusi „Racing la-
dies 4“, šiame ralyje iško-
vojo pirmąją vietą. 

Tolerancijos link

se ir pan. „Baltijos ugdymo cen-
tro“ atstovei Žydrei Gedrimai-
tei kilo mintis, kad jos Moterų 
ralyje galėtų varžytis kartu su 
negalią turinčiomis dalyvėmis. 
Tarė ir padarė. Kadangi atsira-
do ne viena savo jėgas norinti 
išbandyti mergina, susidarė 4 
„Racing ladies“ komandos, ku-
rių narėmis tapo ir neįgaliojo 
vežimėliu judančios A. Toloč-
ko, Aistė Krušinskaitė bei An-
želika Molis, taip pat prisijun-
gė ir neįgalų berniuką auginan-
ti Živilė Kulėšė. Vienai iš jų itin 
pasisekė – aplenkusi kitus 272 
ekipažus, kuriuose iš viso va-
žiavo 1064 moterys, A. Toloč-
ko, Ilonos Steponėnės, Jolitos 
Kuliešytės ir Žydrės Gedrimai-
tės komanda „Racing ladies 4“ 
laimėjo Moterų ralį. 

Be „Baltijos ugdymo centrui“ 

atstovavusių neįgaliųjų, dar Mo-
terų ralyje dalyvavo ir atskirai 
užsiregistravusi Ramunė Šid

lauskaitė, kuriai taip pat pavy-
ko pasiekti puikų rezultatą – ji 
ralyje buvo ketvirta.

Pirmas ralis –  
sėkmingas

A. Toločko sako visą dieną 
negalėjusi patikėti, kad pavyko 
laimėti. Tai buvo pirmas jos ralis, 
ir toks sėkmingas. Mergina sa-
kė maniusi, kad tai bus papras-
tas pasivažinėjimas. Tačiau toli 
gražu nebuvo lengva. Teko di-
deliu greičiu važiuoti nuošaliais 
kalvotais keliukais, įveikti slalo-
mo rungtį ir svarbiausia – laiku 
spėti į finišą Vilniaus Rotušės 
aikštėje. Daug taškų vertinant 
komandas pridėjo ir įveiktos ki-
tos rungtys, kurios neturėjo nie-
ko bendro su vairavimu: reikėjo 
šokinėti per virvutę, užlipti į La-
jų taką ir išsiaiškinti, koks auga-
las pavaizduotas ten esančiame 
stende, surasti pandą, atsakyti 
į sudėtingus klausimus ir pan.  

Moterų ralyje – neįgalios merginos pergalė 

Gimtojo krašto 
dvelksmas

Susipažinti su Europos Są-
jungos institucijomis kiekvienas 
Europos Parlamento narys kas-
met gali pakviesti apie 100 savo 
šalies atstovų. Po dvitris grupes 
socialinėje srityje dirbančių lie-
tuvių svetingai priima ir V. Blin-
kevičiūtė. Vienus ji sutinka Briu-
selyje, kitus – Strasbūre. 

Per 30 iš Lietuvos atvyku-
sių žmonių Europos Parlamento 

duris pravėrė ir balandžio mė-
nesį. Galimybe praplėsti akira-
tį, papildyti bei pagilinti savo 

žinias džiaugėsi socialinių pas-
laugų, neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centrų darbuotojai iš Zara-

sų ir Telšių, Kelmės ir Ignalinos, 
Panevėžio ir Prienų rajonų, ki-
tų šalies vietų. Jaunatvišku šur-
muliu keliautojų būrį paįvairi-
no grupė Linkuvos gimnazijos 
moksleivių ir juos lydėjusių mo-
kytojų. Su šia gimnazija V. Blin-
kevičiūtę sieja ne tik gražūs jau-
nystės prisiminimai. Europarla-
mentarę džiugina, kad mokyk la 
keičiasi, yra visiems atvira, puo-
selėja ir skatina jaunų žmonių 
talentus. 

Kitąmet 100ąsias savo gy-
vavimo metines minėsianti Lin-
kuvos gimnazija 2005aisiais at-
kūrė savo vardą ir statusą. Į dau-
giau kaip 400 mokinių ugdančią 
gimnaziją labai natūraliai įsilie-

ja ir negalią turintys mokiniai. 
Renovuojama mokykla pritai-
koma jų poreikiams – įrengtas 
įvažiavimas į pastatą, viduje vei-
kia liftas, pritaikytas sanitarinis 
mazgas. 

Linkuvos gimnazijos moki-
niai į Briuselį atvyko ne tuščio-
mis. V. Blinkevičūtei jie įteikė 
originaliai įpakuotą kompaktinę 
plokštelę, į kurią įrašytas dviejų 
gimnazistų – Gintaro Butnoriaus 
ir Mindaugo Kazokaičio – kūry-
binis darbas „Kaip mokykla pa-
dėjo pasirinkti gyvenimo kelią“. 
Jame – keturios istorijos apie 
šiandien gerai žinomus Linku-
vos gimnaziją baigusius žmones:  

Varžėsi kartu su 
profesionalėmis

„Racing ladies“ (lenktyniau-
jančios damos) – vairuojančių 
moterų asociacija. Jos narės 
dalyvauja automobilių lenkty-
nėse, tobulina savo vairavimo 
įgūdžius įvairiuose mokymuo- (nukelta į 3 psl.)

Moterų ralyje dalyvavo ir vežimėliais judančios merginos (iš kairės): A. Toloč-
ko, A. Molis, A. Krušinskaitė.

Vilijos Blinkevičiūtė kvietimu Europos Parlamente viešėjo grupė Linkuvos gimnazijos mokinių ir mokytojų. 

(nukelta į 5 psl.)

Europos Parlamentas kasdien sulaukia nemažai svečių.

Aldonos Milieškienės nuotr.

„Baltijos ugdymo centro“ nuotr.
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Druskininkai: 
�� Ramutė Matiukevičiū-

tė-Saveikienė su „Bičiulys-
tės“ skaitytojais dalijasi par-
odos atidarymo įspūdžiais.

Druskininkų socialinių 
paslaugų centre sureng-
ta tautodailininkės teksti-
lininkės Dalios Gaidytės
Dulkienės skaitmeninės 
grafikos fotodrobėje par-
oda „Pavasario svajos“.

D. GaidytėDulkienė 
nuo 1989 m. yra Tauto-
dailininkų sąjungos narė. 
Ji jau surengė 10 persona-
linių parodų, dalyvavo res-
publikinėse parodose Vil-
niuje, Alytuje, Šiauliuose, 
Druskininkuose. Geriau-
si jos darbai publikuoti 
spaudoje. Pirmoji perso-

Pavasariu dvelkianti paroda
nalinė Dalios paroda buvo 
surengta 1992 m. Vilniaus 
„Arkos“ galerijoje. 1998 m. 
ji dalyvavo bendrose paro-
dose Italijoje, Šveicarijoje. 
2003 m. menininkė pradė-
jo domėtis kompiuterine 
grafika. Dar po metų Da-
lia pradėjo domėtis tapy-
ba ant drobės.

Parodos atidaryme 
įžanginį žodį ir sveikini-
mą susirinkusiesiems ta-
rė Druskininkų neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Rai-
mundas Tenenis. Jo teigi-
mu, Dalia visą laiką sunkiai 
dirbo ieškodama geriausio 
sprendimo, kaip perteikti 
savo jausmus. Jos kūryba – 
tai nuolatinis ieškojimas. 

Dailės mokytoja Elma 
Šturmaitė dailininkei lin-
kėjo stiprybės, kad ir toliau 
galėtų būti savimi ir daly-
tųsi su kitais tuo, ką moka.

D. GaidytėsDulkienės 
kūrybą įvertino menoty-
rininkas, muziejininkas, 
dailininkas, Druskininkų 
garbės pilietis, Lietuvos 
dailininkų sąjungos na-
rys, M. K. Čiurlionio drau-
gijos Druskininkų skyriaus 
pirmininkas Albertas Ne-
dzelskis. Jis atkreipė dė-
mesį, kad Dalia pasirinko 
labai sunkią, daug triūso ir 
fizinių jėgų reikalaujančią 
techniką ir pasiekė gerų re-
zultatų. Ji pradėjo nuo ne-
drąsios pažinties su kom-
piuteriu, nuo ieškojimų. 

Ir įsitikino, kad galimybės 
nepaprastai didelės. A. Ne-
dzelskis atkreipė dėmesį į 
spalvos derinius paveiks-
luose, ypatingą jų kolori-
tą. Jo teigimu, kiekvienas 
paveikslas nepaprastas, 
apie kiekvieną galima kal-
bėti atskirai.

Socialinių paslaugų  
cent ro direktorė Asta 
Aleksienė, tautodailinin-
kė karpinių meistrė Diana 
Lukošiūnaitė pasidžiaugė, 
kad Daliai po ilgo triūso 
pagaliau pavyko pasiekti 
rezultatą. 

Daug gražių žodžių au-
torei išsakė mokytojai, tė-
vai, draugai ir kiti į paro-
dą susirinkusieji. Jie linkė-
jo stiprybės, naujų darbų.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Į D. Gaidytės-Dulkienės parodos atidarymą atėjo visas būrys 
bičiulių.

Viena rytiečių patarlė byloja: „Baigiasi vanduo – 
baigiasi ir gyvenimas.“ Jie dar sako: „Kur nė-

ra vandens, nėra ir gyvybės. Egzistuojame iš van-
dens malonės.“

Vanduo – „skystasis auksas“. Brangesnis už gel-
tonąjį metalą. Be aukso gali gyventi ir išgyventi. Ta-
čiau be vandens?

Beveik 70 proc. mūsų organizmo sudaro vanduo. 
Kraujyje jo randama apie 90 proc. Be maisto žmo-
gus galėtų išgyventi apie du mėnesius, o be vandens 
neištvertų nė savaitės. Praradus bent vieną kitą pro-
centą vandens sutrinka dėmesys, gali atsirasti streso 
būsena. Kiek žmogui reikia vandens, priklauso nuo 
lyties, amžiaus, medžiagų apykaitos, fizinio krūvio.

Teko skaityti, kad 40 proc. pasaulio gyventojų 
vandenį semiasi iš netoli jų namų esančių požemi-
nių šachtinių šulinių, upių, tvenkinių ar balų, visiškai 
nežinodami jo kokybės. Yra šalių, kur moterys už-
trunka net iki šešių valandų, kol aprūpina savo šei-
myną vandeniu: eina su vaikais jo prisipilti ir par-
velka indus, sveriančius apie 20 kilogramų.

Visoje planetoje yra 97,5 proc. sūraus vandens 
ir tik 2,5 proc. – gėlo, kuris sunkiai prieinamas, nes 
dažniausiai yra giliuose požeminiuose telkiniuo-
se, ežerėliuose ir pelkėse arba ledynuose. Štai juo 
ir tenka naudotis 7 milijardams žmonių bei kitoms 
gyvoms būtybėms.

Tikrovė tokia, kad daugiau nei trečdalis žmoni-
jos išgyvena sunkią vandens, vadinasi, ir sanitarijos 
krizę. Ši problema ypač opi Afrikos žemyne. Čia 6 
iš 10 gyventojų neturi net tinkamos išvietės, o pa-
gal vieną Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) 
pranešimą, tai veiksnys, dėl kurio bakterijos, viru-
sai ir parazitai, esantys ekskrementuose, užteršia 
vandens telkinius, dirvožemį, maistą. Tarša sudaro 
sąlygas plisti įvairioms ligoms, ypač vaikų diarėjai 
(viduriavimui), kuri besivystančiose šalyse užima 
antrą vietą pagal vaikų mirčių skaičių.

Deja, pasaulio šalys švaisto „skystąjį auksą“ taip 
beatodairiškai, kad pagrindinės jų upės, galima sa-
kyti, nebeturi ko nešti į jūras. 70 proc. pasaulyje 
sunaudojamo vandens tenka laukams drėkinti, mi-
lijonai tonų išgaruoja. Dėl garavimo senka didelės 
upės ir ežerai. Baigia išnykti didžiulis Čado ežeras 
Afrikoje, Aralo jūra Centrinėje Azijoje ir t.t. Garavi-
mas dėl klimato atšilimo pastebimas ir mūsų šalies 
vandens telkiniuose.

Laimė, Lietuva kol kas retai patiria vandens sty-
gių. Tik per didžiąsias sausras išdžiūsta kaimo gy-
ventojų šuliniai, tvenkiniai bei kūdros. Tačiau ir pa-
tys žmonės neišmintingai elgiasi su vandeniu, nesu-
vokdami, kad viskas turi pradžią ir pabaigą, kad že-
mės gelmių turtą dera tausoti. Dažnai be saiko ant 
savęs pildami vandenį, stebimės, iš kur tokios sąs-
kaitos. Suprantama, maudant vaikus ar nevaikščio-
jančius neįgaliuosius vardan jų sveikatos vandens 
nereikėtų gailėtis. Bet kai pro langą iškišę žarną lie-
jame darželį gėlu vandeniu, kai nesugebame šiems 
reikalams surinkti lietaus vandens! Kuo tada gyvu-
lius girdyti? 

Dėl prastai prižiūrimos karšto vandens siste-
mos, taip pat gyventojų įsitikinimo, kad šilto van-
dens pakaks amžių amžiais, ir įvyko Vilniuje trage-
dija, kai vamzdynuose „apsigyveno“ mirtinos bak-
terijos legionelės. Neišmanūs žmonės, norėdami su-
taupyti pinigų, kad skaitliukas nesisuktų, kūno šva-
rai palaikyti ėmė leisti iš čiaupo plonesnę už degtu-
ką srovelę. Su tiek vandens nenusiprausi, o tik ne-
laimę prisišauksi.

Nuo 1992 m. kasmet kovo 22ąją minima Van-
dens diena. Tai gera proga susimąstyti apie van-
dens svarbą sveikatai, pakalbėti apie gėlo vandens 
saugą ir kokybę. 

Skystasis auksas

Apie tai,
kas

jaudina

D. Gaidytės-Dulkienės paveikslas „Grojantis fontanas“.

Kalvarija: Atvelykis – maloni šventė
�� Vilija Vilkelienė „Bi-

čiulystei“ atsiųstame laiš-
ke papasakojo apie Kalva-
rijos neįgaliųjų draugijoje 
surengtą Atvelykio šventę.

Beveik visose Lietu-
vos neįgaliųjų draugijo-
se nuskambėjo, nuaidėjo 
Velykų ir Atvelykio sam-
brūzdis. Neatsiliko ir kal-
varijiečiai. Atvelykio pro-
ga nešini savo rankų dar-
bo margučiais jie gausiai 
rinkosi į draugiją. Rengi-
nį vedė draugijos tarybos 
narė Angelė Zigmantienė. 

Ji paskaitė Bernardo Braz-
džionio eilių apie bundantį 
pavasarį, šv. Velykas. Drau-
gijos pirmininkė Daiva 
Rentelytė visus pasveiki-

no, palinkėjo šilto pavasa-
rio. Ji priminė, kad pas ma-
žus vaikučius ateina Vely-
kų bobutė, o kadangi mes, 
neįgalieji, taip pat kartais 
būname lyg maži vaikai, 
norime švelnumo, dėme-
sio, atjautos, ši šventė ma-
loni ir mums. 

Šventišką nuotaiką pa-
laikė Jusevičių laisvalai-

kio salės satyros ir humo-
ro grupė ,,Babcės“, Oncė 
ir Fazė – Danutė Giedrai-
tienė ir Dalė Zaveckienė. 
Jų prisistatymas primi-
nė ir mūsų pačių gyveni-
mą: pirmus žingsnius mo-
kantis kompiuterinio raš-
tingumo, bandymus ben-
drauti feisbuke. „Babcės“ 
pristatė ir senjorų mankš-
tos ypatumus bei ėjimo su 
šiaurietiškomis lazdomis 
nuotykius. 

Šventiškai nusiteikę 
dar ilgai gurkšnojome ar-
batą su pyragaičiais. Pir-
mininkė dar kartelį pabuvo 
Velykų bobute ir padalino 
visiems po mažą dovanėlę, 
padėkojo, kad taip gausiai 
renkamės į draugiją. 

Atvelykio šventė Kalvarijos neįgaliųjų draugijoje.

�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntęs palangiškis Valdas 
Umbrasas pasidalijo įspū-
džiais iš neįgaliųjų draugi-
jos ataskaitiniorinkiminio 
susirinkimo.

Naujose Palangos mies-
to neįgaliųjų draugijos pa-

talpose balandžio mėnesį 
įvyko ataskaitinisrinkimi-
nis susirinkimas. Pradėta 
nuo linksmosios dalies – 
koncertavo draugijos mo-
terų ansamblis „Atgaiva“. Po 
koncerto vyko oficialioji da-

lis. Draugijos pirmininkas 
Antanas Šiupinys pateikė 
išsamią ataskaitą apie nu-
veiktus darbus, pasiektus 
rezultatus. Gana ilgai vy-
ko diskusijos, pasisakė ne-
mažai draugijos narių. Jie 

išsakė savo pageidavimus, 
buvo ir kritikos. Dar vienai 
kadencijai Palangos mies-
to neįgaliųjų draugijos pir-
mininku išrinktas A. Šiupi-
nys. Taip pat išrinkta tary-
ba bei revizijos komisija. 

Palanga: Pirmininkas vadovaus dar vieną 
kadenciją 

Jusevičių laisvalaikio salės satyros ir humoro grupė ,,Babcės“. Kalvarijiečiai atsinešė savo rankų darbo margučių.
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Jurbarkas: Atsiskaitė už praėjusių metų 
veiklą

Į Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinį susirinkimą atėjo visas būrys draugijos narių.

�� Onutė Čirvinskienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos atas-
kaitinį susirinkimą. 

Susirinkimą, kaip visada, 
pavasariniu sveikinimu pradė-
jo draugijos literatai. Po jų išsa-
mią ataskaitą už praėjusių me-
tų veik lą pateikė draugijos pir-
mininkė Vida Pieniutienė. Ji pa-
kvietė pasigrožėti pavasarinė-
mis kompozicijomis ir draugijos 
narių pagamintais rankdarbiais.

Savo apžvalgoje pirminin-
kė paminėjo, kad visus metus 
buvo vykdomas Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tas. Tai gana plati veikla, ap-
imanti kasdienių įgūdžių pa-
laikymą, ugdymą – supratimą 
apie higieną bei sveikos gyven-
senos įgūdžius. Draugijos spor-
tininkai iš varžybų Tauragėje ir 

Kaune grįžo su apdovanojimais. 
Raudonės seniūnijoje vyko se-
minaras – mokymai apie sveiką 
gyvenseną. Seminaras apie fi-
zinio aktyvumo įtaką sveikatai 
buvo surengtas Smalininkuose. 
Daug draugijos narių keliavo ne 
tik po Lietuvą, bet ir lankėsi už-
sienyje – rugpjūčio mėnesį vy-
ko į trijų dienų kelionę kruizi-
niu laivu, aplankė Taliną, Stok-
holmą ir Rygą, spalio mėnesį 
autobusu važiavo į Lenkiją, čia 
apžiūrėjo Varšuvą, Krokuvą, Za-
kopanę. Praėjusių metų pavasa-
rį surengtoje neįgaliųjų literatų 
šventėje „Gegužės burtai“ savo 
kūrybą skaitė ne tik kuriantys 
draugijos nariai, bet ir svečiai 
iš kelių rajonų – Šilutės, Rasei-
nių, Kelmės, Pagėgių. Spalio mė-
nesį vykusioje neįgaliųjų drau-
gijų meno kolektyvų šventėje 
„Vilties paukštė“ sėkmingai pa-

sirodė ansamblis „Draugystė“, 
kuriam jau ne pirmus metus va-
dovauja Valdas Žemaitis. Daug 
gražių darbelių sukūrė rankdar-
bių būrelio moterys. Baigdama 
apžvelgti praėjusių metų drau-
gijos veiklą, pirmininkė padė-
kojo visiems, aktyviai dalyva-
vusiems joje, taip pat rajono sa-
vivaldybei ir kitiems rėmėjams. 

Su 2016 metų draugijos veik
los finansine ataskaita susirin-
kusiuosius supažindino projek-
to finansininkė Nijolė Ševelienė. 
Revizijos komisijos ataskaitą pa-
teikusi Virginija Kripaitienė pasi-
džiaugė, kad finansinė veikla bu-
vo vykdoma be priekaištų.

Žinoma, veiklų būta daug ir 
įvairių. Visas išvardyti būtų tie-
siog sunku. Ko gero, nesuklysiu 
pasakydama, kad didžiulį darbą 
jas organizuotant nuveikė drau-
gijos pirmininkė V. Pieniutienė. 

�� Regina Slabienė laiške „Bi-
čiulystei papasakojo apie Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugijos atas-
kaitinęrinkiminę konferenciją. 

Į Kužių seniūnijos salę sugu-
žėjo aštuonių Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos padalinių de-
leguoti atstovai. Čia vyko atas-
kaitinė rinkiminė konferencija, 
kurioje dalyvavo 47 Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos nariai. 
Konferencijos pirmininke išrink-
ta Ona Baziulienė pasveikino vi-
sus susirinkusiuosius ir palinkė-
jo darbingos atmosferos. Neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Elena 
Kačinskienė savo ataskaitą pra-
dėjo pakviesdama visus dalyvius 
tylos minute pagerbti per atas-
kaitinį laikotarpį Anapilin iške-
liavusius draugijos narius. Ji in-
formavo, kad šiuo metu draugi-
ja vienija 403 narius, iš kurių 59 
turi visišką negalią. Pirmininkė 
pabrėžė, kad draugijos uždavi-
nys – teikti neįgaliesiems die-
nos užimtumo paslaugas. Tam 
ir skiriamas dėmesys rengiant 
projektus, organizuojant įvairių 
būrelių veiklą, dalyvaujant įvai-
riuose renginiuose ne tik Šiaulių 
rajone, bet ir visoje šalyje. 2016 
metais Šiaulių rajono draugijos 
nariai dalyvavo „Vilties paukštė-
je“ Kretingoje ir Šiauliuose, ren-
ginyje Talačkoniuose (Pasvalio 
rajonas), šventėje „Tau, Vilniau“, 
taip pat surengė dvi parodasmu-
ges Šiaulių rajono savivaldybės 
patalpose. Pirmininkė džiaugė-

si darbščiomis ir kūrybingomis 
draugijos narėmis, kurios akty-
viai dalyvauja rengiant ir įgyven-
dinant projektus, kuriant fantas-
tiško grožio rankdarbius.

Konferencijos dalyviai pirmi-
ninkės ataskaitą ir ataskaitinių 
metų darbą įvertino labai gerai. 
Aktyvia neįgaliųjų veikla džiau-
gėsi ir draugijai sėkmės linkėjo 
konferencijos svečiai: Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos teisininkė 
Evelina Kelmelienė, Šiaulių ra-
jono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja In-
grida Venciuvienė, Kužių seniū-
nijos seniūnė Jolanda Rudavi-
čienė, Kužių parapijos klebonas 
kunigas Tomas Reinys, Kelmės 
rajono neįgaliųjų draugijos va-
dovė Elena Kančiauskaitė, Šiau-
lių miesto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Rolanda Petronienė.

Konferencijoje dar vienai ket
verių metų kadencijai Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninke vienbalsiai išrinkta E. Ka-
činskienė, jos pavaduotojomis – 
Onutė Niekienė, Palmira Parna-
rauskienė ir Nijolė Stonkienė, ak-
tyviu ir vieningu balsavimu pa-
tvirtinta revizijos ir viešųjų pir-
kimų komisijų sudėtis.

Konferencija baigėsi nau-
jai išrinktų pavaduotojų, tary-
bos narių ir aktyviausiai dir-
bančių draugijos narių pristaty-
mu. Jiems draugijos pirmininkė 
E. Kačinskienė padėkojo už dar-
bą ir visiems kartu palinkėjo su-
siklausymo ir sėkmės.

Konferencijos dalyviams me-
lodingus romansus skyrė Kužių 
moterų ansamblis, vadovauja-
mas kultūros darbuotojos Kris-
tinos Lučinskaitės.

Šiaulių r. Draugijai vadovaus ta pati 
pirmininkė

E. Kačinskienė Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke išrinkta dar vie-
nai kadencijai.

Agnieška sako, kad kojų neval-
dant vairuoti šiek tiek sunkiau – 
ypač slalomo trasoje. Kitos mer-
ginos vairą tvirtai laiko abiem 
rankom (juk jos stabdo ir akce-
leratorių spaudžia kojomis), o 
neįgaliesiems tenka verstis su 
viena ranka – kita būtinai turi 
būti ant stabdžių ir akcelerato-
riaus svirties. 

Mergina nuo vaikystės ne-
vaikšto dėl stubure esančio aug
lio, todėl automobilis – jos nuo-
latinis palydovas. Vairavimo eg-
zaminą vilnietė Agnieška išlaikė 
tuoj po 18 savo gimtadienio ir 
nuo tada vairuoja bene kasdien. 
Be to, ir studijuoja Kaune, Vytau-
to Didžiojo universitete, aktyviai 
dalyvauja „Baltijos ugdymo cen-
tro“ ir kitose veiklose. „Viešasis 
transportas pas mus nėra labai 
patogus. Kai lankiau mokyklą, ry-
te tėtis nuveždavo, o po pietų pa-
čiai tekdavo grįžti. Draugės nuva-
žiuodavo, o man tekdavo praleisti 
ne vieną autobusą, kol sulaukda-
vau žemagrindžio ar kol kas nors 
padėdavo įlipti. Dabar jau situa-
cija geresnė“, – pasakoja Agnieš-
ka. Ji džiaugiasi, kad automobilis 
suteikė judėjimo laisvę.

Niekas nepastebėjo,  
kad nevaikšto

Moterų ralyje dalyvavusi 
R. Šidlauskaitė sako niekur ne-
pabrėžusi, kad juda neįgaliojo 
vežimėliu ir vairuoja automobilį 
su rankiniu valdymu. Tik regis-
truodamasi paklausė, ar nebus 
rungčių, kurių ji, sėdinti vežimė-
lyje, nepajėgs įveikti. Kai organi-
zatoriai pasakė, kad visas rung-
tis gali atlikti bet kuri komandos 
narė, ramiai užsiregistravo. „Ka-
dangi daug vairuotojų nelipdavo 
iš mašinų, trasoje niekas net ne-
pastebėjo, kad aš nevaikštau, – 
sakė Ramunė. – Jaučiausi taip, 
kaip visi, niekuo neišskirtinė.“ 

Jau turinčiai dalyvavimo pa-
našaus pobūdžio varžybose pa-
tirties (ji dalyvavo ralyje „Aplink 
Lietuvą“) R. Šidlauskaitei pavy-
ko pasiekti labai gero rezultato. 
„Svarbiausia – sugebėti nesu-
trikti, viską daryti tiksliai“, – da-
lijasi patirtimi, kaip įveikti ralio 
trasą, mergina. Jos teigimu, la-
bai daug prie pergalės prisidė-
jo ir komanda. Merginos padėjo 
susiorientuoti trasoje, joms te-
ko pademonstruoti ne tik vaira-
vimo įgūdžius, bet ir kojų mik
lumą, proto aštrumą. 

Neįgalieji gali  
ne mažiau 

A. Krušinskaitė į neįgalio-
jo vežimėlį atsisėdo prieš tre-
jus metus, po patirtos traumos. 
Mergina vairuoja jau 10 metų ir 
labai mėgsta tai daryti. Mielai 
sėda už automobilio vairo, net 
didesni atstumai jos nevargina. 
Aistė prieš traumą keletą kartų 
dalyvavo orientacinėse automo-
bilių lenktynėse, vairavo moto-
ciklą ir netgi svajojo pasimoky-
ti motociklų akrobatikos. Tik ne-
spėjo. Tačiau atrado, kad ir ne-
valdant kojų galima sėkmingai 
vairuoti, netgi dalyvauti raliuo-
se. Tiesa, nebuvo paprasta įgus-
ti važiuoti su rankiniu valdymu, 
priprasti prie pasikeitusio kūno. 

Dalyvavimas Moterų raly-
je A. Krušinskaitei suteikė labai 
daug emocijų. Ji sako supratusi, 
kad norėtų dažniau dalyvauti 
panašaus pobūdžio varžybose, 
ne tik kartą per metus. Taip pat 
kilo ūpas labiau pasitreniruoti, 
įgyti daugiau vairavimo įgūdžių. 
Mergina tikisi, kad pavyks šį no-
rą įgyvendinti. 

Aistė sako, kad kuo dažniau 
aplinkiniai matys neįgaliuosius 
tokiose situacijose, tuo labiau 
supras, kad nėra didelio skirtu-
mo tarp jų ir vadinamųjų „svei-
kųjų“ galimybių. Mergina pasa-
koja sulaukianti daugiau dėme-
sio dėl to, kad juda neįgaliojo 
vežimėliu, o ypač jo daug pati-
ria tokio pobūdžio renginiuose – 
aplinkiniai nustemba, nesitiki, 
kad neįgaliojo vežimėliu judan-
tis žmogus gali dalyvauti ralyje 
ar panašiose veiklose. „Aš pati 
prieš traumą maniau, kad neį-
galieji tik sėdi namuose užsida-
rę ir nieko įdomaus jų gyvenime 
nevyksta, – prisipažįsta Aistė. – 
Tikiuosi, kad pamažu taps nor-
ma, niekas nebesistebės pamatę 
neįgalųjį ralio trasoje, sportuo-
jant, keliaujant, išbandant kitus 
dalykus. Ralis – vienas iš būdų 
parodyti, ką mes galim“, – sako 
A. Krušinskaitė.

Jai pritaria ir Agnieška. Mer-
gina sako pastebinti, kad nema-
žai neįgaliųjų daug ko nedrįs-
ta, abejoja, ar pavyks. Prieš kur 
nors eidami, pradeda baimin-
tis, kad negalės patekti į pasta-
tą ir pan. „Noriu paskatinti vi-
sus drąsiai eiti, bandyti, siekti 
savo svajonės. Jei labai norėsi, 
viskas kažkaip pavyks...“ – drą-
sina A. Toločko. 

Aurelija BABinskienė

Moterų ralyje – 
neįgalios merginos 

pergalė

R. Šidlauskaitė ralyje dalyvavo ne pirmą kartą. 

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Ragina pasitikrinti
Specialistų teigimu, prosta-

tos vėžys Lietuvoje vis dar daž-
niausia vyrų onkologinė liga. Lai-
mei, ankstyva diagnostika pade-
da gerokai sušvelninti šios ligos 
pasekmes ir išsaugoti pacien to 
gyvybę. Būtent todėl vyrai yra 
skatinami pasitikrinti profilak-
tiškai. „Raginame ir kviečiame 
vyrus nuo 50 iki 70 metų nedels-
ti ir pasitikrinti dėl prostatos vė-
žio. Šis tyrimas apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu visiškai nekainuoja, nes už 
gydymo įstaigų suteiktas pas-
laugas ligonių kasos joms sumo-
ka Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto lėšomis“, – sa-
ko Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Sveikatos priežiūros paslaugų 
departamento direktorius Via-
česlavas Zaksas.

Norint pasitikrinti, tereikia 
kreiptis į šeimos gydytoją ir at-
likti nesudėtingą kraujo tyri-
mą – prostatos specifinio anti-
geno (PSA) tyrimą. Ankstyvoje 
ligos stadijoje pacientai nepati-
ria jokių simptomų, kai jų atsi-
randa – liga jau būna pažengusi, 
o jos gydymas apsunkintas. Sta-
tistika rodo, kad Lietuvoje pro-
statos vėžio diagnozę kasmet 
išgirsta maždaug 2 tūkst. vyrų. 
Sergamumas šio tipo vėžiu ša-
lyje šiek tiek viršija Europos vi-
durkį, tačiau mirštamumas nuo 
prostatos vėžio šį rodiklį vis dar 
gerokai lenkia.

Medikai optimistiški
Pasak Nacionalinio vėžio ins-

tituto Onkourologijos skyriaus 
vedėjo urologoonkologo Alber-
to Ulio, prostatos vėžys – tai li-
ga, kuri vienam žmogui gali pa-
sireikšti aštriai ir agresyviai, o 
kitam –  lėtai, neskausmingai ir 
paslapčia.

Skaičiuojama, kad apie 80 
proc. prostatos vėžiu sergan-
čių vyrų yra vyresni nei 65 me-
tai. Šia liga serga ir jaunesni, 40 
ar 50 metų vyrai, juos užklupusi 
liga dažnai būna agresyvios for-
mos, greitai besivystanti.

Prostatos 
vėžys – liga 

nereiškia 
nuosprendžio
Vyrai, sužinoję prostatos 
vėžio diagnozę, išsigąsta, 
o vėliau prisimena girdė-
tas istorijas ir medicini-
nius mitus. Prostatos vė-
žį gydantys medikai nu-
siteikę optimistiškai, nes 
ši liga Lietuvoje yra gerai 
gydoma, nauji ir moder-
nūs gydymo būdai teikia 
vilties.

Paradoksas: ištisus metus di-
džiuosiuose prekybos cen-

truose lentynos lūžta nuo vaisių ir 
daržovių įvairovės, bet kiekvieną 
pavasarį vis primenama apie mū-
sų organizmui gresiantį vitaminų 
stygių. Nors parduotuvių lenty-
nose ir labai gražiai atrodo, pvz., 
pernykščiai obuoliai ir kriaušės, 
tačiau pavasarį jie nepigiai kai-
nuoja ir – svarbiausia – juose iš-
likę visai nedaug vitaminų. 

Vieni žmonės skuba į vaistinę 
tablečių, kiti – į parduotuvę žalu-
mynų, treti tikisi, kad nemalonu-
mai praeis savaime. Tik nedidelis 
procentas žmonių apsilankę miš-
ke, pasidairę pievoje ar net savo 
sode pavasarį susiranda piktžo-
lių ar kitokių laukinių augalų, ku-
riuose gausu vitaminų ir kitų or-
ganizmui svarbių medžiagų. Pa-
girtina, kad vis dažniau atsiranda 
žmonių, sugebančių ant palangių 
užsiauginti ne tik svogūnų laiškų, 
bet ir kitokių prieskoninių augalų.

Tabletės – kraštutiniu 
atveju

1. Sintetinius vitaminus ir 
mineralines medžiagas, kurias 
tapo įprasta vadinti maisto pa-
pildais, mūsų organizmas įsisa-
vina blogiau negu iš natūralių 
produktų. Svarbu ir tai, kad tab
letės gali sukelti alergiją ar turė-
ti kitokį šalutinį poveikį. Antra 
vertus, koncentruoti maisto pa-
pildai gali pabloginti kitų maisti-
nių medžiagų įsisavinimą.

2. Jeigu, pvz., kiek padaugin-
sime žalumynų, turinčių didesnį 
kiekį vitamino E, greičiausiai nie-
ko neatsitiks, o padauginus vais-
tinėje pirkto vitamino E, padidės 
polinkis kraujuoti, sumažės imu-
nitetas, atsiras bendras nuovar-
gis, galimi odos uždegimai ir kai 
kurios kitos blogybės. Antra ver-
tus, vitamino E perteklius pablo-
gins vitamino K įsisavinimą. 

3. Vartojant sintetinio vita-
mino C tabletes didelėmis do-
zėmis ir dar ilgesnį laiką, galima 
sulaukti pykinimo, vėmimo, vi-
duriavimo ir net inkstų akmen-
ligės (akmenys susidaro iš ok-
salo rūgšties). Vartojant natū-
ralius produktus, turinčius kad 
ir mažiau vitamino C (pvz., apel-
sinus), mūsų organizmas kar-
tu gauna dar ir karoteno, folio 
rūgšties, kalcio, ląstelienos ir ki-
tų sveikatai naudingų medžiagų.

Išvada: nepasitarus su gy-
dytoju nepatartina vartoti jokių 
maisto papildų ar jų kompleksų.  

Nemaža dalis laukinių 
augalų tinka maistui
Pavasario pradžia – metas, 

kai anksčiau už mums įprastas 
daržoves pradeda augti lauki-
niai augalai (piktžolės). 

Nemaža jų dalis tinka mais-
tui – salotoms, troškiniams, sriu-
boms, kiaušinienei, įdarams.

Lietuvoje auga kelios dešim-
tys laukinių augalų, puikiai tin-
kančių salotoms. Tai vaistažolės, 
šiaip žolės, krūmai ir medžiai. 
Prieš šimtą metų kaimietės ga-
mino salotas iš maždaug 45 au-
galų. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
šis skaičius sumažėjo perpus, da-
bar – nesiekia ir dešimties (balan-
dūnė, didžioji dilgėlė, kiškiako-

pūstis, baltažiedė notrelė, valgo-
moji rūgštynė ir kt.). Šiuolaikinės 
šeimininkės, naudojančios mais-
tui, pvz., dilgėles ar rūgštynes 
(pastarosios netiks asmenims, 
turintiems polinkį sirgti oksalo 
rūgties kilmės akmenlige), daž-
niausiai iš jų verda sriubą, bet ne-
ruošia salotų. Kartais laukinių au-
galų salotų atsisakoma tik todėl, 
kad nežinoma kaip jas paruošti, 
susilpninti arba panaikinti (jeigu 
yra) kartų ar kitokį nemalonų ar 
neįprastą skonį. Beje, nevalgiems 
žmonėms nereiktų vengti karčių 
valgių ar gėrimų, nes visi kartu-
mynai gerina apetitą.

Kultūriniai augalai 
nusileidžia laukiniams

Laukinių augalų niekas netrę-
šia, nelaisto, neravi ir kitais bū-
dais nepadeda jiems augti. Ka-
dangi jie priversti nuolatos kovoti 
dėl išlikimo, juose būna didesnė 
vitaminų, mineralų ir kitų veiklių-
jų medžiagų koncentracija negu 
kultūrinėse daržovėse ir priesko-
niniuose augaluose. Dėl to lauki-
nių augalų skonis būna stipresnis, 
mažiau jų suvalgoma, greičiau pa-
sisotinama, kartu pastebimai ge-
rėja nuotaika, dingsta nuovargis. 
Pvz., jaunuose dilgėlės lapeliuo-
se vitamino C 3–4 kartus dau-
giau negu apelsinuose, 2,5 karto 
daugiau negu citrinose, karoteno 
daugiau negu morkose, maistin-
gumu net 30 % lenkia špinatus.   

Ir dar: laukiniai augalai kur 
kas kietesni, todėl juos ruošiant 
maistui reiktų smulkiau supjaus-
tyti. Taip pat svarbu neužmiršti, 
kad laukinių augalų ląsteliena yra 
sunkiai virškinama, todėl kai ka-
da gali pūsti vidurius. Kad to bū-
tų išvengta, reiktų, pvz., į salotas 
įmaišyti jaunų pipirmėtės lapelių.

Naudingiausias 
patiekalas – salotos
Didžioji dilgėlė. 2–3 sau-

jos smulkiai supjaustytų viršu-
tinių jaunų dilgėlės lapų sugrū-
dama su 6–7 supjaustytais jau-
nais svogūnų laiškais. Pagardai: 
2–3 šaukštai augalinio aliejaus, 
2 šaukštai citrinos rūgšties arba 
šiek tiek (pagal skonį) obuolių 
acto. Salotų piurė papuošiamos 
ridikėlio griežinėliais.

Nelabai geras paprotys dil-
gėlių lapus prieš ruošiant mais-
tui mirkyti verdančiame vande-
nyje, nes žaliava praranda sa-
vo privalumus, o joje esančios 
rūgštys iš organinio būvio per-
eina į neorganinį ir tampa sun-
kiai virškinamomis.

Pastabos 
1. Dilgėlės nedilgins, jei bus 

keletą valandų apvytintos ar-

ba nuplikytos karštu vandeniu 
(deja, terminis apdorojimas su-
mažina jų vertingumą), arba su-
maišytos su grietine.

2. Dilgėlių vartoti negalima 
nėščiosioms, taip pat jeigu pa-
didėjęs kraujo krešėjimas arba 
yra joms alergija.

Paprastoji kiaulpienė. Sa-
lotoms dažniausiai vartojami 
lapai, nors taip pat tinka stie-
bai ir žiedpumpuriai. Kartumas 
išnyks, jei žaliavą bent 30 min. 
pamerksime į vėsų sūdytą van-
denį. Tačiau su kartumynais pra-
rasime ir nemažą kiekį vitaminų 
bei mineralinių medžiagų. Pa-
naikinti kartumą neprarandant 
organizmui reikalingų medžia-
gų, galima ir taip: supjausto-
ma sauja kiaulpienių žaliavos, 
dukart tiek – dilgėlių lapų, įbe-
riami 2 šaukšteliai smulkiai su-
pjaustyto svogūno (ne laiškų) ir 
2 skiltelės susmulkinto česnako. 
Pagardai (po šaukštą): spanguo-
lių sultys, raugintų kopūstų sul-
tys, augalinis aliejus. Salotų miš-
rainė pabarstoma susmulkintais 
graikiniais riešutais.

Pastabos:
1. Kiaulpienių lapai vertin-

gesni net už gūžines salotas: tu-
ri 3 kartus daugiau vitamino C, 
11 kartų daugiau karoteno, 4–5 
kartus daugiau geležies ir kal-
cio, 3 kartus daugiau baltymų!

2. Turint laiko naudinga pasi-
gaminti kiaulpienių ir bulvių salo-
tų. Daroma taip: išverdamos ne-
skustos bulvės, atšaldomos, nu-
lupamos ir supjaustomos grieži-
nėliais. Nuplaunami ir smulkiai 
supjaustomi kiaulpienių lapai, 
truputį įpjaustoma svogūno, su-
dedama į salotinę, įberiama drus-
kos, cukraus, pipirų ir mediniu 
šaukštu sutrinama. Įdedama (jei 
turima) krienų ir pomidorų pa-
dažo. Kad būtų daugiau padažo, 
įpilama rūgusio pieno arba actu 
parūgštinto vandens. Bulvės ir 
kiaulpienės sudedamos į salotinę, 
įberiama prieskoninių žalumynų: 
petražolių, laiškinio česnako, pa-
prastosios kraujažolės lapų, bui-
lio ir išmaišoma.

3. Augalas nevartotinas vi-
duriuojant, nelaikant šlapimo.

Plačialapis gyslotis. Mūsų 
krašte gysločio salotos beveik 
nevartojamos. Kaimyninėse ša-
lyse žinoma net keliolika šio vais-
tingo augalo salotų receptų. Pa-
teikiame pačius populiariausius:

a) supjaustomos 2 saujos 
jaunų gysločių lapų. Pagardai: 5 
susmulkinti graikiniai riešutai 
ir 2 šaukšteliai medaus arba 2 
šaukšteliai augalinio aliejaus ir 
medaus mišinio (1:1).

b) 3 saujos supjaustytų jau-

nų gysločio lapų sumaišoma su 
maždaug perpus mažesniu kie-
kiu smulkiai supjaustytų svogū-
nų, šiek tiek įdedama tarkuotų 
krienų, sauja supjaustytų jaunų 
dilgėlių lapų. Pagardai: grietinė 
su citrinos sultimis arba obuo-
lių actu. Salotos apiberiamos su-
smulkintu virtu kiaušiniu.

c) 100 g supjaustytų jaunų 
gysločio lapų, 200 g supjaustytų 
raudongūžių kopūstų lapų, 3 kie-
tai išvirti kiaušiniai, pagal sko-
nį – augalinio aliejaus ir druskos.

Atsargiai nulupami kiauši-
niai, perpjaunami išilgai į 2 dalis 
ir ant jų užtepama salotų masė.

Pastaba: plačialapis (ir siau-
ralapis) gyslotis nevartojamas, 
kai yra pastoviai mažas skran-
džio sulčių rūgštingumas.

Norvegų receptai
Balandų ir morkų sriuba
Nuplaunama ir supjausto-

ma apie 250 g balandų lapų, 
5 min. pavirinama kiek pasūdy-
tame vandenyje, nusunkiama. 
Supjaustoma skridinėliais apie 
250 g morkų, verdama kiek pa-
sūdytame vandenyje, kol su-
minkštėja. Puode ištirpinamas 
šaukštas sviesto ir paskrudina-
mi 3 šaukštai miltų. Paskui supi-
lamas morkų nuoviras, sumaišy-
tas su 2 litrais vandens (dar ge-
riau tiks bulvių ar kitų daržovių 
nuoviras) ir stikline pieno. Įbe-
riama pagal skonį druskos, pipi-
rų, cukraus, petražolių. 

Dilgėlių ir bulvių sriuba 
Nuplautos dilgėlės 10 min. 

verdamos uždengtame puode, 
po to išgriebiamos, nuvarvina-
mos ir smulkiai supjaustomos. 
Po to puodas su viralu vėl pasta-
tomas ant ugnies, įpilama dau-
giau vandens (bendras vandens 
tūris turi būti apie litrą), užvi-
rinama. Tada į puodą įdedama 
dviejų nemažų sutarkuotų bul-
vių masė ir verdama, kol sriuba 
sutirštės. Galop suberiamos su-
smulkintos dilgėlės, pasūdoma 
(dar galima įberti pipirų, laiški-
nio česnako) ir vėl užvirinama. 
Sriubą išpilsčius į lėkštes, galima 
užberti kokių nors prieskoninių 
žalumynų, pvz., petražolių.

Garšvos ir bulvių troškinys
Į troškintas bulves ir troškin-

tus svogūnus įdedama šiek tiek 
troškintų susmulkintų garšvos 
lapų, įmaišoma grietinės, 10 mi-
nučių kaitinama ant ugnies, po to 
pagardinama pomidorų padažu.

Garšvos sriuba
Į verdantį kiek pasūdytą van-

denį suberiama 1,5 litro nuplau-
tų ir nuo kotelių nuplėštų garšvos 
lapų, verdama, kol suminkštėja. 
Po to išverčiama į kiaurasamtį, 
nuvarvinama, supjaustoma arba 
sumalama mėsmale ir sumaišo-
ma su 3 šaukštais miltų. Į puodą 
įdedamas šaukštas riebalų (pvz., 
sviesto), sukrečiama garšvos ty-
rė, truputį paverdama, įpilami 2 
litrai verdančio vandens. Pagal 
skonį įberiama druskos, cukraus, 
pipirų. Uždengtame puode viri-
nama10 min., sriuba sutirština-
ma šaukštu krakmolo.

Romualdas OGinskAs

Pavasarį organizmui trūksta 
vitaminų – geriausiai padės ne 

tabletės, o laukiniai augalai

(nukelta į 5 psl.)

Didžioji dilgėlė.
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Urologoonkologo A. Ulio 
teigimu,  jam dažnai tenka susi-
durti su pacientais, kurie išgir-
dę prostatos vėžio diagnozę itin 
sunerimsta, reikalauja skubaus 
gydymo „Didžioji dalis vėžio for-
mų, pasitaikančių Lietuvoje, yra 
tie vadinamieji „geresni“, ma-
žiau agresyvūs vėžiai. Kuomet 
jie diag nozuojami,  paskiriamas 
aktyvus stebėjimas, bet nepuo-
lama operuoti  ar spinduliuo-
ti, nes dažnai toks gydymas ga-
li sukelti daugiau komplikacijų 
nei naudos“, – pabrėžė A. Ulys.

Unikalūs ligos  
vingiai

Specialistas pripažino, kad 
pacientai ne visada supranta, 
jog ligą galima stebėti ir nebūti-
na jos gydyti. Medikų nuomone, 
kone pusė visų naujai nustato-
mų pirmos ar antros stadijos ne-
agresyvaus prostatos vėžio atve-
jų galėtų būti tik aktyviai stebi-
mi ir 510 metų jiems nereikėtų 
skirti jokio gydymo. Aktyvi ste-
bėsena reiškia, kad ligonis turė-
tų kas pusmetį atlikti tyrimus, o 
kartą per 2 ar 3 metus – kontro-
linę magnetinio rezonanso to-
mografiją, o neaiškiais atvejais – 
kontrolinę prostatos biopsiją.

Prostatos vėžio agresyvumas 
dažniausiai nustatomas pagal 
Glisono sistemą. Prostatos audi-
nio pokyčiai yra vertinami ska-
lėje nuo 1 iki 5, tas pats vertini-
mas gali būti ir nuo 0 iki 10. Kuo 
didesnis skaičius pagal Glisono 
sistemą – tuo rimtesnis susirgi-
mas. „Tarkime, prostatos vėžys, 
kuris pagal Glisoną yra 5 ar 6, 
vystosi labai lėtai. Atsiranda vie-
na ląstelė, po kelių ar keliolikos 
metų – kita. Tai silpnas vėžys, 
kurį privalu stebėti, bet aktyviai 
gydyti nereikia. Daugelis seny-
vo amžiaus vyrų serga prosta-
tos vėžiu, jei tirtume visus, pa-
aiškėtų, kad serga daugiau nei 
neserga“, – pažymėjo Naciona-
linio vėžio instituto Onkourolo-
gijos skyriaus vedėjas.

Gydymas individualus ir 
sėkmingas

Nepaisant paslaptingos ligos 
eigos, prostatos vėžys Lietuvoje 
yra gydomas tikrai sėkmingai. 
„Neoficiali statistika rodo, kad 
penkerių metų išgyvenamumas 
su prostatos vėžiu yra apie 100 
proc. Net ir tie vėžiai, kurie yra 
diagnozuojami gana vėlai, o to-
kių diagnozių pasitaiko vis re-
čiau, yra puikiai gydomi“, – sakė 
gydytojas A. Ulys.

Jei vėžys agresyvus, siūlo-
mos radikalaus gydymo for-
mos – operacija ir spindulinė 
terapija. Jei pacientui nustatytas 
išplitęs prostatos vėžys, jis gydo-
mas hormonų terapija, taip pat 
taikoma chemoterapija, biologi-
nė terapija. Sergant pradine vė-
žio stadija, nesvarbu – agresyvi 
ji ar ne, šansai pasveikti yra di-
džiausi.

Prostatos vėžio atveju che-
moterapija dažniau skiriama 
tada, kai liga progresuoja, iš-
sivysto metastazės kauluose 
ar kepenyse, skauda. Paskyrus 
chemoterapiją skausmai mažė-
ja arba dingsta, taip gelbstimos 
gyvybės, pailginama gyvenimo 
trukmė.

„Bičiulystės“ inf. 

(atkelta iš 4 psl.)

Europos Parlamento narę Vili-
ją Blinkevičiūtę, literatūrologę 
Donatą Mitaitę, Troškūnuose 
(Anykščių r.) vienuolyną atsta-
čiusį kunigą Saulių Filipavičių ir 
Seimo narį Stasį Tumėną. 

V. Blinkevičiūtė neslėpė – šis 
gimtojo krašto dvelksmas jai bu-
vo malonus.

Komiteto pirmininkė – 
didžiulis įvertinimas
Pažintis su Europos Parla-

mentu prasidėjo nuo Vizitų ir 
seminarų skyriaus vedėjos Rim-
gailės Razauskienės pasakojimo 
apie šios institucijos veiklą. Ji pa-
lydėjo ir į Europos Parlamento 
posėdžių salę, pateikė įdomios 
informacijos apie europarla-
mentarų darbą, jų funkcijas, 
sprendimų priėmimą. 

Pagrindinis Europos Parla-
mento tikslas – ginti demokrati-
ją ir kitas pamatines Europos Są-
jungos vertybes, užtikrinti žmo-
gaus teises, lyčių lygybę, skatinti 
demokratiją trečiosiose šalyse. 
Europos Parlamentas rūpinasi 
įstatymų leidyba, tvirtina Euro-
pos Sąjungos biudžetą, bendra-
darbiauja su nacionaliniais par-
lamentais, tvirtina tarptautines 
sutartis ir kt. 

Europos Parlamentas – vie-
nas didžiausiųjų demokratiš-
kai rinktų parlamentų pasau-
lyje. Jame dirba 751 parlamen-
taras. Jie išrinkti 28 valstybėse 
ir atstovauja 500 milijonų Eu-
ropos piliečių interesams. Lie-
tuvai atstovauja 11 mūsų šaly-
je išrinktų narių. Jie dirba pen-
kiose frakcijose.

Moterys Europos Parlamen-
te vidutiniškai sudaro 37 proc. 
Po rinkimų mūsų šaliai atsto-
vavo tik viena moteris – antrai 
kadencijai išrinkta V. Blinkevi-
čiūtė. G. Landsbergį pakeitus 
L. Andrikienei, dirba dvi eu-
roparlamentarės. Pasak R. Ra-
zauskienės, dabar pagal šį ro-
diklį esame antri nuo galo. Šiuo 
metu viena moteris atstovauja 
tik Kiprui. Beje, tokiose šaly-
se, kaip Belgija, Prancūzija, jau 
rinkimų į Europos Parlamentą 
metu nustatytas reikalavimas 
išlaikyti vienodą vyrų ir mote-
rų santykį. 

Europarlamentarai dirba 20 
komitetų. Paprastai jiems vado-
vauja didžiųjų Europos valsty-
bių atstovai, tačiau nuo šių me-
tų sausio komitetų pirmininkų 
atstovaujamų šalių sąraše at-
sirado ir Lietuvos vėliavėlė – 
Moterų ir lyčių lygybės komite-

to pirmininke tapo V. Blinkevi-
čiūtė. Tai didžiulis įvertinimas. 

Be pirmininkavimo Mote-
rų ir lyčių lygybės komitetui, 
V. Blinkevičiūtė dar dirba Užim
tumo ir socialinių reikalų komi-
tete bei yra pavaduojanti na-
rė Piliečių teisių, vidaus reika-
lų ir teisingumo komitete. Pa-
sak europarlamentarės, visi šie 
komitetai labai svarbūs mūsų 
žmonėms. 

Europos parlamente – 
dėmesys negaliai 

Neįgaliųjų tema, V. Blinkevi-
čiūtės teigimu, Europos Parla-
mente aptariama gana dažnai. 
Praėjusią kadenciją čia dirbo 
vos vienas neįgalusis, šiuo metu 
jų interesams atstovauja ketu-
ri negalią turintys parlamenta-
rai. Tai Helga Stevens (Belgija), 
Adamas Koša (Vengrija), Ma-
rekas Plura (Lenkija) ir Kosta-
dinka Kuneva (Graikija). Nors 
ir priklauso skirtingoms frakci-
joms, jie dažnai susitinka Užim-
tumo ir socialinių reikalų komi-
teto posėdžiuose. Trys iš jų yra 
šio komiteto nariai, vienas – pa-
vaduojantis narys. Šiame komi-
tete dirba ir V. Blinkevičiūtė – 
Socialistų ir demokratų pažan-
giojo aljanso frakcija, kuriai ji 
priklauso, Lietuvos europarla-
mentarę yra paskyrusi savo at-
stove neįgaliųjų reikalams.

Vardydama pastaraisiais 
metais spręstas negalią turin-
tiems žmonėms aktualias prob
lemas, priimtus sprendimus, 
V. Blinkevičiūtė atkreipia dė-
mesį į Europos Parlamento pa-
tvirtintą Interneto tinklalapių 
ir mobiliųjų programų prieina-
mumo direktyvą, įpareigojančią 
valstybes nares kurti tokias vie-
šojo sektoriaus institucijų in-
terneto svetaines ir programė-
les, kad jomis būtų patogu nau-
dotis ne tik neįgaliesiems, bet ir 
vyresnio amžiaus žmonėms. Pa-
sak jos, labai svarbi ir Europos 
Parlamento priimta Gestų kal-
bos ir profesionalių gestų kal-
bos vertėjų rezoliucija, kurio-
je pateikti siūlymai, kaip plė-
toti šią paslaugą neįgaliesiems.

Europos Parlamentas pri-
ėmė ir V. Blinkevičiūtės reng-
tą rezoliuciją, kurioje siūloma 
paruošti teisės aktą, įteisinan-
tį senyvų, sergančių ar neįgalių 
šeimos narių priežiūros atos-
togas. Jų metu šiems žmonėms 
būtų išsaugotos socialinės ga-
rantijos, o tokios paslaugos po-
reikiui pasibaigus jie galėtų su-
grįžti į darbą. 

Tie, kas domisi Europos Par-

lamente svarstomais su neįga-
liųjų reikalais susijusiais klau-
simais, tikriausiai atkreipė dė-
mesį į čia aptariamą Europos 
Komisijos pateiktą pasiūlymą 
dėl Europos prieinamumo ak-
to, kuriuo bus nustatyti bendri 
prieinamumo reikalavimai, tai-
komi pagrindiniams gaminiams 
ir paslaugoms. Tai padės neįga-
liesiems visapusiškai dalyvauti 
visuomenės gyvenime. Social-
demokratų frakcija V. Blinkevi-
čiūtę paskyrė Europos prieina-
mumo akto šešėline pranešėja. 
Po sunkių derybų Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetas ga-
liausiai priėmė progresyvią po-
ziciją. „Pagrindiniai Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto iš-
kovojimai: išplėtėme gaminių, 
kurie turės būti prieinami ne-
įgaliesiems ar senyvo amžiaus 
asmenims sąrašą iki kompiute-
rių ir namų apyvokos prietai-
sų, nustatėme privalomą vals-
tybėms narėms fizinės aplin-
kos pritaikymą teikiant tele-
fonijos, bankininkystės, viešo-
jo transporto infrastruktūros 
paslaugas. Numatėme, kad ši di-
rektyva aktuali ne tik neįgalie-
siems, bet ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, taip pat asmenims, 
turintiems laikinų sveikatos 
sutrikimų, ir kitiems, kuriems 
reikia didesnio prieinamumo 
(vertinant tai, kad senėjančioje 
Europoje tokių gaminių ir pas-
laugų poreikis nuolat didės), – 
sako V. Blinkevičiūtė. – Pagrin-
dinis komitetas, formuosiantis 
Europos Parlamento poziciją 
dėl šios direktyvos, yra Vidaus 
rinkos ir vartotojų teisių komi-
tetas. Socialdemokratų frakcija 
Parlamente daro viską, ką gali-
me, kad galutinė Europos Par-
lamento pozicija būtų kuo prog
resyvesnė ir įtraukesnė, ir bū-
tų išlaikyti Užimtumo ir socia-
linių reikalų komitete pasiekti 
iškovojimai.“

Dirbti Europos Parlamen-
te tikrai nelengva. „Būna, kad 
ankstų rytą prasidėjusi darbo 
diena baigiasi vos prieš vidur-
naktį. Kartais ištariu sau: šian-
dien tikrai pavargau. Bet tai ge-
ras nuovargis. Jaučiuosi reika-
linga, atlikusi naudingą darbą. 
Tai mano varomoji jėga“, – sa-
ko V. Blinkevičiūtė. Turbūt ne-
atsitiktinai susitikusi su savo 
krašto žmonėmis, ji prisiminė 
V. M. Putino žodžius, kuriais 
dažnai įvardija ir savo gyveni-
mo credo: svarbiausia – likti 
ištikimu žmogui ir sau pačiam.

Aldona Milieškienė 
Autorės nuotr.

Svarbiausia – likti ištikimu žmogui ir sau pačiam

(atkelta iš 1 psl.)

Vilija Blinkevičiūtė pasitiko iš Lietuvos atvykusius socialinės srities darbuotojus. Europos Parlamente dirba 28 bendrijos šalių atstovai.

Už apsilankymą Europos Parlamente svečiams padėkojama įvairiomis kal-
bomis.

Svečius iš Lietuvos Vilija Blinkevičiūtė supažindino su Europos Parlamento 
narių darbu.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 1 d. 
06:05 Savaitė. (kart.). 07:00 Lietu-

va juokiasi 2016. 08:35 Premjera. Titio-
fas. 10:10 Šešios gulbės. 11:45 Pasau-
lio dokumentika. Kūdikiai. 13:05 Tele-
vizijai Lietuvoje - 60. Tadas Blinda. 1, 
2, 3, 4 s. 15:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
16:00 Premjera. Seserys. N-7. 37 s. 
17:00 Mūsų legenda – Stasys Povilai-
tis. 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 „Eu-
rovizija 2017“. Nacionalinės atrankos 
akimirkos. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Super 
Džonis. 22:30 Premjera. Medičiai, Flo-
rencijos valdovai. N-7. 3 s. 23:25 Prem-
jera. Ukraina. Gilus randas. (subtitruo-
ta). 00:15 Pasaulio dokumentika. Kūdi-
kiai. (kart.). 01:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Kelionės 
su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Savaitė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Karinės 
paslaptys. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 2 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 36, 37 s. 
(kart.). 11:45 Ukraina. Gilus randas. 
(subtitruota, kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 38 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
60 metų televizijai Lietuvoje. 20:55 Lo-
terija „Keno Loto“. 21:00 Panorama. 
21:35 Dėmesio centre. 21:50 Spor-
tas. 21:55 Orai. 21:59 Loterija „Jėga“. 
22:00 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. 22:55 Trumposios žinios. 23:00 
Istorijos detektyvai. 23:50 Trumposios 
žinios. 23:55 Premjera. Drakula. N-14. 
10 s. 00:40 Gamtos inspektoriai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 12/9 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 03:35 Laisvės vė-
liavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, gegužės 3 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 38 s. 
(kart.). 10:55 Stilius. (kart.). 11:45 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:10 Premjera. Sese-
rys. N-7. 39 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Skola. N-14. 00:40 Trumposios 
žinios. 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 12/10 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksi-
nis protas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Auksinis protas. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 4 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 39 s. 
(kart.). 10:55 Gyvenimas. (kart.). 11:50 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 40 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lie-
tuvos patriotai. Bendruomenių turny-
ras. Finalas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Kamikadzė. N-14. 00:25 Trum-

posios žinios. 00:30 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 12/11 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos patri-
otai. Bendruomenių turnyras. Finalas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. Finalas. (tęsinys, kart.). 05:25 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, gegužės 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

12/12 s. 10:00 Seserys. N-7. 40 s. 
(kart.). 10:55 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:50 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 41 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 3. N-7. 3/3 s. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. Mir-
ties lenktynės. N-14. 00:30 Trumposios 
žinios. 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 12/12 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos tele-
vizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 
akimirkų“. (tęsinys, kart.). 05:40 Klausi-
mėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 6 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 28 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 25 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 21 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/14 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Tacho upė. Žmones ir gam-
tą siejanti riba. (subtitruota). 13:05 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Per 
žingsnį nuo išnykimo. (subtitruota). 
14:05 Džesika Flečer 2. N-7. 2/6, 2/7 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-metį pasitinkant. Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom“. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Lietuvos te-
levizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Prem-
jera. Skuba tik kvailiai. N-7. (subtitruo-
ta). 00:20 Trumposios žinios. 00:25 Pa-
saulio dokumentika. Tacho upė. Žmo-
nes ir gamtą siejanti riba. (subtitruota, 
kart.). 01:20 Pasaulio dokumentika. 
Per žingsnį nuo išnykimo. (subtitruo-
ta, kart.). 02:10 Džesika Flečer 2. N-7. 
2/6, 2/7 s. (kart.). 03:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 04:00 Stilius. (kart.). 04:45 Lie-
tuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. 
Finalas. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 7 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gy-

venimas. (kart.). 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Tobotai 2. 2/1 s. 09:25 
Džiunglių knyga 2. 2/15 s. 09:35 Prem-
jera. Auklė Mun. 29 s. 09:45 Premjera. 
Šikšnosparnis Patas. 23 s. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Planeta Žemė 2. 
2/3 d. Džiunglės. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Ni-
las. Didingoji upė. 3 d. Gyvybės gija 
dykumoje. (subtitruota). 13:45 Puaro. 
N-7. 12/4 s. Trijų veiksmų drama. 15:20 
Gamtos inspektoriai. (kart.). 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Koncertas Motinos dienai. 17:40 
Klausimėlis.lt. 18:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Lais-
vės vėliavnešiai. 18:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savai-
tė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Elžbieta: aukso am-
žius. N-7. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Kino žvaigždžių alėja. Paskuti-
nis Kristaus gundymas. N-14. (kart.). 
01:45 Trumposios žinios. 01:50 Pasau-
lio dokumentika. Planeta Žemė 2. 2/3 
d. Džiunglės. (subtitruota, kart.). 02:40 

Pirmadienis, gegužės 1 d. 
06:35 Teleparduotuvė. 06:50 

Nuotykių metas (5). N-7. 07:20 Bar-
bės ir jos sesės nuotykiai su šuniu-
kais. 08:50 Didysis šunų pabėgimas. 
N-7. 10:40 Tarzanas. 12:25 Išdykėlis 
Danstonas. N-7. 14:10 Džonsonų atos-
togos. N-7. 16:05 Vaikų darželio poli-
cininkas. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ilgai 
ir laimingai. Pelenės istorija. N-7. 22:00 
Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Sau-
lius ir Paulius. N-14. 00:05 Transporte-
ris (10). N-7. 01:10 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba (7). N-14. 02:00 Apsukrios 
kambarinės (12). N-14.

Antradienis, gegužės 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 Simpso-
nai (18) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (19) 
(R). N-7. 07:55 Vėžliukai nindzės (69). 
08:25 Vėžliukai nindzės (70). 08:55 
Meilės sūkuryje (2580). N-7. 10:00 Vir-
tuvė (3). N-7. 10:30 Virtuvė (4). N-7. 
11:00 Du tėvai ir du sūnūs (15). N-7. 
11:30 Du tėvai ir du sūnūs (16). N-7. 
12:05 Svajonių sodai. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (13). N-7. 13:30 
Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simpsonai 
(21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1172). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1173). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (171). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (82). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (28). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bė-
gliai (4). N-14. 23:30 24 valandos. Pa-
likimas (4). N-14. 00:30 Transporteris 
(11). N-7. 01:30 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (8). N-14. 02:20 Apsukrios 
kambarinės (13). N-14.

trečiadienis, gegužės 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (7). N-7. 06:55 Simp-
sonai (20) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(21) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (82). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (28). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2581). N-7. 
10:00 Virtuvė (5). N-7. 10:30 Virtu-
vė (6). N-7. 11:00 Du tėvai ir du sū-
nūs (17). N-7. 11:30 Du tėvai ir du sū-
nūs (18). N-7. 12:05 Prieš srovę. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (1). N-7. 14:00 
Simpsonai (2). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1174). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1175). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (172). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (83). N-7. 20:00 
Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Švieso-
foras (29). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kauty-
nės mažajame Tokijuje. N-14. 00:05 
Transporteris (12). N-7. 01:10 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (9). N-14. 
02:00 Apsukrios kambarinės (1). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (1) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(2) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (83). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (29). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2582). N-7. 
10:00 Virtuvė (7). N-7. 10:30 Virtuvė 
(8). N-7. 11:00 Du tėvai ir du sūnūs 
(19). N-7. 11:30 Du tėvai ir du sūnūs 
(20). N-7. 12:05 Gero vakaro šou. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (15). 
N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 14:00 
Simpsonai (4). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1176). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1177). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (1). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (84). N-7. 20:00 Fa-
rai. N-7. 21:00 Šviesoforas (30). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Į Ro-
mą su meile. N-14. 00:50 Bruklino tak-
si (1). N-7. 01:50 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba (10). N-14. 02:40 Apsu-
krios kambarinės (2). N-14.

Penktadienis, gegužės 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (3) (kart.). N-7. 07:25 Simpso-
nai (4) (kart.). N-7. 07:55 Rezidentai 
(84). N-7. 08:25 Šviesoforas (30). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2583). N-7. 
10:00 Virtuvė (9). N-7. 10:30 Virtuvė 
(10). N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų (12). 
N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų (13). N-7. 
12:05 Farai. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (16). N-7. 13:30 Simpso-
nai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1178). N-7. 15:00 

Pirmadienis, gegužės 1 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Zigis ir Ryklys“ (16). 06:50 Naujieji 
keršytojai. Augantys didvyriai. 08:15 
Tomas ir Džeris Marse. 09:40 Raša-
lo širdis. 11:45 Haris Poteris ir Azka-
bano kalinys. N-7. 14:25 Mis Slap-
toji agentė. N-7. 16:35 Mano super 
buvusioji. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Marlis ir 
aš. N-7. 21:50 Susišaudymas. N14. 
23:35 Maksimali bausmė (kart.). N14. 
01:25 „Taikinys“ (13). N-7. 02:15 „Už-
kampis“ (8). N-7.

Antradienis, gegužės 2 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (11). 07:05 „Zigis ir 
Ryklys“ (17). 07:30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris III“ (37). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (52). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (53). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 
Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos 
(kart.). N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (101). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (102). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Skolos kaina. 
N14. 00:20 „Kultas“ (15). N14. 01:15 
„Judantis objektas“ (1). N-7. 02:05 
„Užkampis“ (9). N-7.

trečiadienis, gegužės 3 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (12). 07:05 „Zigis ir 
Ryklys“ (18). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (38). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (54). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (55). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (103). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (104). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Ka-
linių žmonos. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Drakonų tiltas. N14. 
00:05 „Kultas“ (1). N14. 01:00 „Judan-
tis objektas“ (2). N-7. 01:50 „Užkam-
pis“ (10). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 4 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (13). 07:05 „Zigis ir 
Ryklys“ (19). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (39). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (56). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (57). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (105). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (106). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 

yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Čem-
pionas 3. Išpirkimas. N14. 00:15 „Kul-
tas“ (2). N14. 01:10 „Judantis objek-
tas“ (3). N-7. 02:00 Sveikatos ABC 
televitrina (kart.). 02:25 Alchemija. 
Kultūrinė publicistika 02:55 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 5 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys“ (14). 07:05 „Zigis ir 
Ryklys“ (20). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (40). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (58). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (59). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... 13:35 
Būk mano meile! N-7. 14:30 „Amžina 
meilė“ (107). N-7. 15:30 „Amžina mei-
lė“ (108). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas. N-7. 23:40 Bėgliai. N14. 01:30 
Čempionas 3. Išpirkimas (kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (19) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (39) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviu-
kai burbuliukai“ (3). 07:45 „Ančiukai 
Duoniukai“ (10). 08:10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (5). 08:35 „Linksmie-
ji Tomas ir Džeris“ (8). 09:00 „Ponas 
Bynas“ (2). 09:30 „Saugokis meški-
nų“ (28). 09:45 „Saugokis meškinų“ 
(29). 10:00 KINO PUSRYČIAI Pra-
muštgalviai iškylauja. 11:35 Ciuci-
kas. 13:20 Šokis hip-hopo ritmu. Re-
voliucija. N-7. 15:15 Pričiupom! N-7. 
15:45 Žmogus - orkestras. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį. 
21:45 Tėtukas namie. N14. 23:40 Pini-
gų kalba. N14. 01:30 Neįmanoma mi-
sija. Šmėklos protokolas (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (20) (kart.). 06:55 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (40) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žuviu-
kai burbuliukai“ (4). 07:45 „Ančiukai 
Duoniukai“ (11). 08:10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (6). 08:35 „Linksmieji 
Tomas ir Džeris“ (9). 09:00 Sveika-
tos ABC televitrina. 09:30 „Saugokis 
meškinų“ (30). 09:45 „Saugokis meš-
kinų“ (31). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Išlaisvinti Vilį 4. Pabėgimas iš Piratų 
įlankos. 12:00 Daktaro Parnaso fanta-
zariumas. N-7. 14:20 Pričiupom! N-7. 
14:50 Paskutinis šansas įsimylėti. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. 22:10 
Ponas ir ponia Smitai. N-7. 00:30 Ur-
varausiai. S. 02:20 Tėtukas namie 
(kart.). N14.

Pirmadienis, gegužės 1 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). N-7. 
07:35 Dainuok mano dainą. 09:30 Dai-
nuok mano dainą. 11:30 Dainuok ma-
no dainą. 13:30 Dainuok mano dainą. 
15:30 Dainuok mano dainą. 17:30 Dai-
nuok mano dainą. 19:30 Dainuok ma-
no dainą. 21:30 Kaukazo belaisvė. N-7. 
23:35 Dainuok mano dainą. 01:25 Dai-
nuok mano dainą. 03:10 Dainuok ma-
no dainą. 04:40 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (61) (kart.). 05:00 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (62) (kart.). 
05:20 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(63) (kart.). 05:40 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (64) (kart.).

Antradienis, gegužės 2 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(7). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (9) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (4) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (413) (kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (2) 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (23). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(64). N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (10). N-7. 
16:50 „Prokurorų patikrinimas“ (414). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (3). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Negyva žemė. I 
dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (86). N-7. 21:30 Se-
ni laikai. N14. 23:35 Kaukazo belais-
vė (kart.). N-7. 01:30 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (7) (kart.). N-7. 02:15 „Sostų 
karai“ (7). N14. 03:05 „Penktoji pava-
ra“ (15). 03:50 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(86) (kart.). N-7. 04:15 „Penktoji pava-
ra“ (14) (kart.).

TV3

LNK

BTV

Pažadėtoji (1179). N-7. 15:30 Pamil-
ti vėl (2). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Kaip prisijaukin-
ti slibiną 2. N-7. 21:20 Ji - šnipė. N-14. 
23:55 Geriausias egzotiškas Marigold 
viešbutis. N-7. 02:10 Kalėjimo bėgliai 
(4). N-14. 03:00 24 valandos. Paliki-
mas (4) (kart.). N-14.

Šeštadienis, gegužės 6 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (21). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (1). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (71). 08:00 Ančiukų is-
torijos (22). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Princesė ir Janekas. N-7. 12:45 
Kadetė Kelė. N-7. 14:50 Padavėjų var-
žybos. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Suaugusiųjų priežiūra. 
N-7. 21:40 Dantės viršukalnė. N-7. 
23:50 Geriausias egzotiškas Marigold 
viešbutis 2. N-7. 02:10 Ji - šnipė. N-14.

Sekmadienis, gegužės 7 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Ančiukų istorijos (22). 07:00 Nindža-
go: Spinjitzu meistrai (2). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (72). 08:00 Ančiukų 
istorijos (23). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Prancūziškas bu-
činys. N-7. 13:15 Muzika, suradusi 
mus. N-7. 15:40 Simpsonai (318). N-7. 
16:10 Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:00 
Raudonas kilimas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Mes nusipirkome zoologi-
jos sodą. N-7. 22:00 Ilgiausia kelionė. 
N-7. 00:40 Žmonės kaip žmonės. N-7.

LRT
Pasaulio dokumentika. Nilas. Didingoji 
upė. 3 d. Gyvybės gija dykumoje. (sub-
titruota, kart.). 03:30 Puaro. N-7. 12/4 
s. Trijų veiksmų drama. (kart.). 05:00 
Savaitė. (kart.).

trečiadienis, gegužės 3 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(8). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (10) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (5) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(28) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (414) (kart.). N-7. 12:15 
„Šuo“ (3) (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (24). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (65). N-7. 14:50 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (11). N-7. 16:50 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (415). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Šuo“ (4). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Negyva žemė. II dalis. N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (87). N-7. 21:30 Išban-
dymų diena. N14. 23:55 Seni laikai 
(kart.). N14. 01:50 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (8) (kart.). N-7. 02:35 „Sostų 
karai“ (8). N14. 03:30 „Penktoji pava-
ra“ (16). 04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(87) (kart.). N-7. 04:40 „Penktoji pava-
ra“ (15) (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 4 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(9). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (11) 
(kart.). N-7. 08:05 „Voratinklis“ (6) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(29) (kart.). N-7. 10:05 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų 
patikrinimas“ (415) (kart.). N-7. 12:15 
„Šuo“ (4) (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (25). N-7. 14:20 „Vie-
na už visus“ (66). N-7. 14:50 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (12). N-7. 16:50 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (416). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Šuo“ (5). N-7. 19:30 Voratinklis. 
Negyva žemė. III dalis. N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Kylanti audra. N14. 23:35 Išban-
dymų diena (kart.). N14. 01:50 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (9) (kart.). N-7. 
02:35 „Sostų karai“ (9). N14. 03:35 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (23) (kart.). 
N-7. 04:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(24) (kart.). N-7. 05:05 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 5 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(10). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (12) 
(kart.). N-7. 08:00 „Kvapų detektyvas“ 
(3). N-7. 09:05 „Kvapų detektyvas“ 
(4). N-7. 10:05 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (416) (kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (5) 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(67). N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (13). N-7. 
16:50 „Prokurorų patikrinimas“ (417). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (6). 
N-7. 19:30 Voratinklis. Negyva žemė. 
IV dalis. N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (17). N-7. 21:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (17). N-7. 22:30 Tikras teisin-
gumas 2. Mirties angelas. N14. 00:20 
Kylanti audra (kart.). N14. 02:15 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (10) (kart.). N-7. 
03:00 „Sostų karai“ (10). N14. 04:05 
Tikras teisingumas 2. Mirties angelas 
(kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 6 d. 
07:05 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (25) (kart.). N-7. 08:00 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (1) (kart.). N-7. 09:00 
Brydės. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Ame-
rikos mieliausieji“ (1). 11:00 Baltijos 
galiūnų čempionatas. I etapas. Kur-
šėnai. 12:05 Foilo karas. Prancūziš-
kas triukas. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ (6). 
N-7. 15:15 „Džuna“ (11). 16:15 „Kas 
žudikas?“ (24). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis fa-
ras“ (30). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Juodoji aušra. 
N14. 00:05 AŠTRUS KINAS Apsėsta-
sis Maiklas Kingas. S. 01:40 „Sostų ka-
rai“ (9) (kart.). N14. 02:40 „Sostų karai“ 
(10) (kart.). N14. 03:45 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (kart.).

Sekmadienis, gegužės 7 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. I etapas. Kuršėnai (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 „Viena už visus“ (135). 
N-7. 09:35 „Amerikos mieliausieji“ (2). 
10:35 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (65). 11:05 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (66). 11:35 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (67). 12:05 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (68). 12:35 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:05 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 13:35 Sveiki-
nimai. 16:15 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (27). N-7. 17:25 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Pasku-
tinis faras“ (31). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (1). N-7. 21:40 Kroko-
dilas Dandis. N-7. 23:40 „Gyvi numi-
rėliai“ (9). N14. 00:40 „Gyvi numirėliai“ 
(10). N14. 01:35 Juodoji aušra (kart.). 
N14. 03:10 Apsėstasis Maiklas Kin-
gas (kart.). S.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Balstogėje gyvenantis 26 
metų Maciejus Okštuls-
kis dabar yra, galima sa-
kyti, tikra įžymybė. Jam 
buvo ketveri, kai gydy-
tojai diag nozavo autiz-
mą. „Kas?! Autizmas?!“ – 
berniuko tėveliams tai 
skambėjo lyg baisiausias 
nuosprendis. Jie nežinojo, 
koks užaugs jų vaikas, ko 
iš jo tikėtis.

Prieš ketvirtį amžiaus jaunai pa-
nevėžietei Ritai Virinaitei gydy-
tojai pranašavo siaubingą lemtį: 
esą dėl džiūstančių raumenų ji 
niekada nebevaldys rankų. Šian-
dien moteris ne tik valdo galū-
nes, bet ir padeda kitiems. 

Panevėžietė procedūras pa-
rengia pagal įvairias rytiečių me-
todikas. Panevėžietė žinių ir įgū-
džių įgijo kursuose bei semina-
ruose, kai pati ieškojo būdų gel-
bėtis nuo medikų išpranašautos 
negalios.

„Man buvo pasakyta, kad ne-
pasveiksiu, kad medicina čia be-
jėgė, nėra tokių vaistų, bet aš bu-
vau įsitikinusi, kad turi būti kaž-
koks kitas kelias, ieškojau, ban-
džiau, ėjau“, – teigė pašnekovė.

Kaip pasakojo R. Virinaitė, 
liga ją užklupo prieš 25ąjį gim-
tadienį. Tuo metu ji dirbo auto-
kompresorių gamykloje. Po 7 
darbo metų gamykloje jaunos 
merginos rankos staiga neteko 
jėgos: ne tik dirbti nebepajėgė, 
bet ir šaukštas iš rankų krisdavo. 

Prasidėjo žygiai per gydyto-
jus. Net po įvairių tyrimų medi-
kai negalėjo įvardyti tikslios di-
agnozės. Gydymas buvo vienas: 
iki alkūnių rankos langetėse. 

Vienas ką tik medicinos uni-
versitetą baigęs gydytojas į R. Vi-
rinaitės ligą pažiūrėjo kitaip, pa-

siūlė nuimti langetes ir gydymą 
pradėti nuo sisteminio organiz-
mo veiklos subalansavimo. „Jis 
pirmas nurodė, kad turiu judė-
ti, sportuoti, teisingai maitintis ir 
kantriai atlikti daug fizioterapi-
nių procedūrų. Atrodė labai pa-
prasti nurodymai, bet aš ėmiau 
juos vykdyti, pradėjau kasdien 
bėgioti, paisyti maisto produk-
tų suderinamumo, rankas kišti 
į karšto ir šalto vandens vone-
les“, – pasakojo pašnekovė. Po 
pusmečio rankos ėmė pamažu 
atsigauti.

Tada moteris pradėjo sava-
rankiškai gilintis į metodus, ga-
linčius padėti subalansuoti or-
ganizmą, ypač susidomėjo gy-
domąja energija, vadinama „rei-
ki“. Moteris išmoko dirbti Tibe-
to dubenimis. Tai iš 7 skirtingų 
metalų lydinio pagaminti skam-
bantys dubenys. Sudavus lazde-
le jie ilgai aidi, sukelia obertoni-
nius dažnius. Jų vibracijos, jos 
žiniomis, veikia organų struktū-
rą, anot R.Virinaitės, taip šalina-
mi energetiniai blokai, kūnas da-
rosi pralaidus energijos tėkmei.

Panevėžietė tikina, kad šios 
procedūros jos rankoms labai 
padėjo.

Sveikatinimo seansų kabi-
netą R.Virinaitė atidarė prieš 6 
metus.

Rankos nenudžiūvo – gelbėjo judėjimas
Gailutė Kudirkienė portale www.panskliautas.lt rašo apie tai, 
kaip moteris išsigydė sunkią ligą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Moka 6 kalbas, bet 
neįstengia ištarti nė 

žodžio

Kandidatas į Šakių rajono me-
rus, dabartinis rajono viceme-
ras Edgaras Pilypaitis savo rin-
kimų programoje prie nuveiktų 
darbų įrašė: „GriškabūdžioKu-
dirkos Naumiesčio krašto neį-
galiesiems Paluobių daugiafunk-
ciame centre atidarytas dienos 
centras“. Tačiau toks centras iš 
tiesų neveikia.

Neįgalų vaiką auginanti Ores-
ta Naumavičienė teigė, kad Šakių 
rajono taryba pritarė tokio cent
ro steigimui, tačiau jis duris neį-
galiesiems gal atvers tik rudenį. 

„Įskaudino toks jauno poli-
tiko poelgis. Juk yra ir daugiau 

tarybos narių, kurie balsavo už 
tokio centro steigimą, tačiau nė 
vienas jų nesiskelbia, kad cen-
trą atidarė. Šiuo metu yra trys 
neįgalūs vaikai, kuriems rei-
kia nuolatinės slaugos, nes tu-
ri sunkią negalią ir jiems tos 
paslaugos būtinai reikia. Yra 
vaikų, kurie neturi nuolatinės 
slaugos poreikio, bet dėl nega-
lios reikia priežiūros, tad tokio 
centro atsiradimas labai pa-
lengvintų situaciją“, – pasakojo 
O. Naumavičienė. 

Pasak E. Pilypaičio, įstaigai 
beliko gauti licenciją, tad lyg ir 
įkurta.

Šakių politiko poelgis įskaudino 
neįgalius vaikus auginančias šeimas 

Indrė Vainalavičiūtė portale www.lrytas.lt rašo apie tai, kaip po-
litikai prieš rinkimus naudojasi neįgaliųjų vardu. 

Normalus? Nenormalus?
Maciejaus mama Danuta Okš-

tulska pasakoja: „Išgirdę diagno-
zę, labai nusiminėme. Sūnus au-
go, bet nekalbėjo, jį ištikdavo 
triukšmavimo priepuoliai. Rėk-
davo. Išsigąsdavo, jei kas arčiau 
prieidavo. Aš taip pat bijojau. Ir 
dabar bijau. Kuo toliau, tuo labiau 
bijau. Nuolat teko kovoti – už tai, 
kad galėtų mokytis kaip visi vai-
kai, už šansą normaliai gyventi.“

Daug metų tėvai svarstė, 
koks yra jų vaikas: normalus ar 
ne? Bet kokiu atveju, Maciejus – 
pirmasis nekalbantis Lenkijos 
autistas, kuris baigė mokyklą, 
įstojo į aukštąją, o neseniai ta-
po doktorantu.

Vaikino kelias į mokslą buvo 
labai sunkus. Jei ne užsispyrusi 
mama Danuta, Maciejus nebūtų 
tiek pasiekęs.

Valdininkams – galvos 
skausmas

Kai tėvai nusprendė, kad ma-
žąjį Maciejų jau laikas vesti į pa-
rengiamąją klasę, paaiškėjo, kad 
nė viena Balstogės mokykla nėra 
pasiruošusi priimti tokio moki-
nio. Švietimo sistemos valdinin-
kai siuntė berniuką į centrą, kur 
buvo ugdomi turintieji intelekto 
negalią. Tačiau jis neturėjo pro-
tinio sutrikimo, kaip galėtų pa-
sirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ma-
ma neabejojo jo aukštu intelek-
tu, bet kaip tai įrodyti? Juk Ma-
ciejus nekalba. Net ir šiandien, 
jau būdamas doktorantas. Ko-
munikuoja rašydamas atsaky-
mus kompiuteriu, rodydamas 
raides arba naudodamasis spe-
cialiomis lentelėmis.

Maciejus internete dėsto už-
plūdusias mintis: „Gražiai skam-
ba šūkiai apie neįgaliųjų integ
raciją. Deja, autistų visi bijo – 
kaip velnias šventinto vandens. 
Mama kartu su kitais autistų tė-
vais dėjo daug pastangų, per-
prato sistemą ir, galima sakyti, 

ją įveikė. Juk iš pradžių niekas 
net nekalbėjo su mano mama – 
juk jokių galimybių tokiam vai-
kui kaip aš tiesiog nėra. Pirmoji 
pergalė: mane priėmė į bendrą 
darželį, kad galėčiau pasiruošti 
mokyklai.“ 

Teko šokti su mama
Maciejus 3 metus lankė dar-

želį, stengėsi kuo geriau pasi-
ruošti mokyklai, į kurią dėjo 
daug vilčių. Atėjus laikui mama 
stojo į kovą ir vėl laimėjo. Ma-
ciejų priėmė į įprastą mokyklą, 
nors visi valdininkai labai norėjo 
įgrūsti į specialiąją. Jam paskyrė 
individualų mokymą.

Mama siekė, kad sūnus nors 
kiek dalyvautų klasės gyvenime, 
bet dėl jo sutrikimo tai padary-
ti buvo labai sunku. Nupirkusi 
sūnui šokių kursų abonementą, 
mama turėjo tapti jo partnere, 
nes jokia mergaitė nesutiko šok-
ti su tokiu nerangiu vaikinuku.

Vis dėlto šis tas keitėsi – 
Balstogėje buvo įsteigtas autis-
tų organizacijos skyrius, pradė-
jo veikti konsultavimo tarnyba. 
Pagaliau buvo patikrintas Ma-
ciejaus intelektas. Jo IQ buvo 
daug aukštesnis už vidutinį – 
140. Berniuką iš pirmos klasės 
perkėlė į ketvirtą. Ten buvo skir-
ta papildomų individualaus mo-
kymo valandų, jis ėmė drauge su 
visa klase lankyti kūno kultū-
ros, tikybos pamokas. Maciejui 
labai pravertė mokyklos prakti-
ka skirti ypač talentingiems vai-
kams mokytojus, kurie padėtų 
įsisavinti specialias matemati-
kos, chemijos programas.

O pats didžiausias lūžis įvyko 
licėjuje, kai Maciejus prasiveržė į 
įvairių Europos Sąjungoje vyks-
tančių teisės olimpiadų finalus. 
Keitėsi ir bendravimas su klasės 
draugais. Niekas nebesistebėjo, 
kad jis keistai stato kojas ir ges-
tikuliuoja, kad nekalba. Lyg di-
džiausią dovaną Maciejus pri-
ėmė bendraklasių norą sukurti 
jam saugią aplinką. Tai jis jautė 
iš nežymių smulkmenų, iš vos 
pastebimų rankos judesių, iš el-
gesio prie durų ar laiptų.

„Mokslas – dar ne 
viskas“

Teisės studijos Balstogės 
universitete Maciejui sekėsi len-
gviau nei kadaise pasiruošimas 
pirmai klasei. Studentai jį suti-
ko labai draugiškai, tarp jų buvo 
daug pažįstamų iš licėjaus. Išties 
svarbiausia – žmogaus bendra-
vimas su žmogumi!

„Kai sėdžiu šalia jo ir ste-
biu, kaip mokosi, kažką tyrinė-
ja kompiuteryje, jaučiuosi tokia 
maža, – sako Danuta. – Jo aki-
ratis yra neaprėpiamas. Macie-
jus moka anglų, vokiečių, rusų, 
prancūzų, italų, ispanų kalbas. 
Dabar mokosi lotynų, planuo-
se – vengrų kalba. Bet moks-
las – ne viskas. Sūnus nori bū-
ti su žmonėmis, su kolegomis, 
bet neįstengia su niekuo suar-
tėti. Autizmas – viena iš baisiau-
sių negalių. Ir visuomenei labai 
sunku juos priimti. Yra savano-
rių, kurie pagelbėja, tačiau to ne-
užtenka. Autistui reikėtų asis-
tento, kuris kartu eitų į biblio-
teką ar auditoriją. Juk aš nega-
liu visą laiką jo lydėti. Maciejus 
yra labai protingas, bet nesava-
rankiškas, gali mirtinai išsigąsti 
net ir savo šešėlio.“ Mama iki šiol 
šalia jo – lyg šešėlis. Tuoj pat su-
skumba padėti, jei pastebi, kad 
Maciejus pateko į bėdą, pyksta ir 
raudonuoja. Danuta dažnai susi-
tinka su kitais autistų tėvais. To-
kie susitikimai – tikra atgaiva ir 
naujų jėgų antplūdis, bendri sie-
kiai ir planai. 

Neseniai žurnalistas paklau-
sė Maciejaus: „Apie ką svajoji?“

Šis atsakė: „Apie normalu-
mą“.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Maciejus nori būti su žmonėmis, su kolegomis, bet neįstengia su niekuo su-
artėti. 

       Sveikiname
Sveikiname balandžio mėnesį gimtadienius šventusius 

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininką  
Kęstą Petkų, Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Ramutę Sarapinavičienę, Mažeikių  
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininką Edvardą Najulį,  
Trakų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Rimą  
Kaliukevičiūtę, Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirminin-
ką Petrą Jonušą, Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkę Joaną 
Kraujalienę, Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininką Vilių 
Grabskį, Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkę Mariją Slavinskie-
nę, VšĮ „Bičiulystė“ redaktorę Aldona Milieškienę.

Tegul prabėgusių metų našta neišsekina Jūsų gerųjų širdžių, neuž-
gesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta Jūsų darbščiosios 
rankos, rūpesčių kasdienybėje neišnyksta šypsena nuo lūpų, o gy-
venimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Maciejus – pirmasis nekalbantis Lenkijos autistas, kuris baigė mokyklą, įstojo 
į aukštąją, o neseniai tapo doktorantu.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Cukrinių lažas
***
Reiktų gyventi
palikau egzistuoti
ištirpus sniegui
***
liūdna žinoti:
žeidžia ne laikinumas –
karti nemeilė
***
širdyje šalta –
už lango pavasaris,
o likai vienas
***
skubi žydėti
kaip tos baltos obelys – 
viskas laikina
***
poezijos posmai
gimsta širdies gilumoj
tekantis kraujas
***
noriu mylėti
trokštu būt mylima –
argi daug noriu?
***
sugrįžta paukščiai
žydi pievoj ramunės
nesugrįš meilė
***
įgriso tyla
sienos gyvus laidoja –
trūksta oro
***
danguje saulė
širdyje pavasaris – 
dar pagyvensim
***
žydės obelys 
reabilituokim tą 
buvimo ženklą
***
atrodė nebus
prasmės žemėje būti –
sugrįžo paukščiai
***
einu ir einu
kruvinos vargo kojos,
o eiti noriu
***
dabar visados 
prisiminsiu kas gera –
blogis užknisa

***
menu žodžius
tartus mylinčių lūpų –
didžiausias turtas
***
visiems sakysiu:
mylėkit gyvenimą –
gaila, kad trumpas
***
sunku kalbėti:  
kurčios vienišos sienos –
kaukiantis vilkas
***
žiūri – nematai,
klausai – tylu, nė garso –
aplink dykuma
***
vėl pavasaris
grįžo į namus paukščiai –
nebūsi vienas
***
šypsosi saulė 
danguje vaivorykštė –
gana liūdėti
***
vienąkart mylint 
visa širdim, be proto –
aklos pamokos 

Laikrodžiai
Ant kiekvienos sienos po laikrodį –
kabantį, stovintį, skubantį,
skaičiuojantį tavo ir mano laiką,
duotąjį vienąkart šioje žemėje,
kad prisimintum jį nesugrįšiantį 

atgal,
kad nedrįstum niekad vėluoti,
nepaliktum nepasakytų žodžių, 
neatliktų darbų, neištaisytų klaidų...
Šimtai ir tūkstančiai 

ne – ne – ne...
Laikrodžiai – būties įprasmintojai 

ir teisėjai, 
laikrodžiai – nueito kelio 

liudininkai,
be kaltės kaltų advokatai ir 

apgynėjai.
Nesugrąžinsi prarasto laiko
kaip nesugrąžinamas traukinys, 
skriejantis maršrutu AMŽINYBĖ. 

Danutė kuliAvienė 
Jonava 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Iš ciklo „Stiklinė kisieliaus“

Įkyriai purškiantis rudenis lie-
tus – didžiausias nedraugas 

kaimui. Pievose nusiminusios, 
šlapiais šonais stovi karvės, lyg 
atbulais dantimis papešančios 
nulytą dobilą. Retkarčiais gyvu-
lys pakelia galvą ir mūkia, tar-
si prašosi namo, į tvartą. Į krū-
vą spiečiasi avys. Tik vienintelis 
padaras – žmogus – skuba, bėga, 
jei turi, ragina arklį. Visur reika-
linga ranka, akis – sužiūrėti, ką 
reikia suvalyti, nukasti, iškulti, 
sugabenti į pastogę. Nesuskub-
si – užklups žiema. 

Dienos trumpėja, užgesus 
dienos šviesai dažnas apmau-
dauja: lyg katino ašara – čia bu-
vo, čia nebėra.

Vilius tupi prie aukštos cukri-
nių krūvos ir „drožia“ runkelius: 
nukerta lapus, pavalo šonus, „nu-
muša barzdą“. Apmaudžiai pasi-
žiūri į dangų, kurio pilkinėje ne-
matyti baltų properšų. Tiek gerai, 
kad savaitę siautęs šiaurys užmi-
go, spėjęs brigadieriui taip pri-
švilpti ausis, jog šis kaukė lyg šu-
va, jokie vaistai negesino uždegi-
mo ir tik senės Daratos paslaptyje 
laikomas tepalas padėjo nelaimė-
liui. Kaime buvo vieša paslaptis, 
kad kalta samanė, nes pažadėjęs, 
bet netesėjęs našlei Petrutei cuk
raus, buvo nepriimtas nakvynės. 
Badu dvasinamas arklys nukly-
do į pamiškę, tad kol brigadie-
rius parpėdino namo, buvo tiek 
išsivoliojęs patižusioje molynė-
je, kad jį sutikusi kaimynė dieva-
gojosi mačiusi nelabąjį. Dar Da-
rata prigrasė ausis laikyti šiltai ir 
brigadierius nori nenori privers-
tas muturiuotis bobiška skepeta, 
nes batsiuvys Antanas teturi pusę 
zuikenos, o iš tiek padorios kepu-
rės nepasiūsi. Pasikeitusi išvaiz-
da labai gąsdina jo valdišką ar-
klioką. Droždamas runkelį Vilius 
smagiai šypteli prisiminęs senio 
Alaušo (kurio duktė nutekėjusi į 
Karakumus) patarimą:

– Tau reikia verbliūdo, – ste-
bėdamas arklio baimę patarė.

– Ko? – perklausė apsimutu-
riavęs brigadierius.

– Verbliūdo, – suriko. Ir paaiš-
kino: – Turi dvi kupras, ėda viską 

ir tik kartą metuose. Tarp kuprų 
linguosi lyg laive, o našlės iš jo 
vilnos primegs tau tiek kepurių, 
kad užaugs dar sveikesnės ausys. 

Matydamas, kad brigadie-
rius vis tiek nesupranta, pasakė 
svarbiausia:

– Tai tokis arklys. 
Vilius krūpteli šaltam lašui 

nuriedėjus nugara žemyn – dra-
bužiai kiaurai permirkę, jis paju-
dina kaklą, jaučiasi lyg stingtų į 
kaulą. Jau ilgokai kovoja su run-
keliais, o darbų galo nematyti. 
„Lažas, pats tikriausias lažas, – 
dūsauja, – gerai, jeigu numes ko-
kį rublį, o tai bus kaip pernai – 
už ganyklą.“ 

Į pagalbą vieną dieną pasisiū-
lė jaunėliai: „Mes dideli ir stip
rūs, pagelbėsim tau.“ Dirbo gerą 
valandą, rovė runkelius, tempė į 
krūvą ir labai nudžiugo pasiūlius 
grįžti namo. Jis apsidairo: tokie 
pat nelaimėliai – sustirę, įtraukę 
galvą, kad kuo mažiau tektų lie-
taus, valo runkelius. Visi skuba, 
niekas neateina pasidalyti nau-
jienomis ar padejuoti dėl šuniš-
ko darbo. Net varnos susislapstė 
eglyne ir nekiša snapo.

– Ar nenušalai rankų? Tas lie-
tus plaka lyg botagu, – išgirsta ir 
pamato motiną. – Štai, imk, – ji 
tiesia skudurėlį apsivalyti ran-
koms ir krausto atneštinį: jame 
dubuo su karštais varškėčiais. Vi-
liaus veidas nušvinta, skubiai ap-
sišluosto rankas ir puola valgyti. 
Su tyliu grauduliu motina stebi 
raudonas, suskeldėjusias sūnaus 
rankas, keliančias prie burnos 
šaukštą, nuovargio žymes pa-
kumpusioje figūroje, atsidususi 
skuba padėti. Keturios rankos – 
tai ne dvi. Nuvalytų cukrinių krū-
va platėja ir aukštėja. Ir lietus eina 
miegoti, užleisdamas vietą ūkui. 
Laukas tuštėja, žmonės skuba 
namo – reikia apeiti gyvulius, iš-
ruošti vaikus mokyklon, pridėti 
ranką labiausiai jos šaukiančiam. 

– Tų runkelių – lyg aguonų, ga-
lo nematyti, – pasiguodžia Vilius.

– Ryt eisi į mokyklą. O ši-
tuos, – apveda ranka, – vieni nie-
kai, pabaigsiu pati.

Jis nori paprieštarauti, nes 
pasižadėjo vienas įveikti cukri-
nių lažą, bet tyli. Tik čeksi pei-
liai, droždami lapus, skusdami 

žemes ir bumbsi į krūvą didžiu-
liai šakniavaisiai.

– Laikas namo, – nuspren-
džia mama. Vilius apsidairo. Jie 
vieninteliai likę lauke. Jis tiesi-
na sustingusią nugarą, mankšti-
na kojas, stengiasi suvaldyti ap-
ėmusį drebulį. Mama surenka 
peilius, atneštinį ir abu nuskuba.

– Nespėja žemelė sugerti 
vandens, ne pavasaris, – bris-
dama per balas atsidūsta mama. 

– Žemė... Kaip gerai, kad pri-
minėt. Reikia parašyti rašinį te-
ma „Žemė“, buvau pamiršęs.

– Ar suspėsi? Sušlapęs, pa-
vargęs užmigsi prie stalo.

– Suspėsiu, aš greit, ilgokai 
kalbėjausi su žeme, nebus sunku.

Ant kupros vilkdami dienos 
nuovargį Vilius su mama pėdina 
namo. Kelias atrodo dvigubai il-
gesnis, nes kiekvienas raumenė-
lis trokšta poilsio, rodos, imtum 
ir klesteltum, kur sustojai, bet 
vidaus varikliukas ragina eiti. 
Nutraukdamas tylą Vilius gar-
siai svajoja:

– Ak, kad taip brigadieriaus 
arklioką, – ir pajunta pagalbos 
ieškančius mamos pirštus, kim-
bančius į rankovę. Abu stabteli. 
Rudens laukų miego valandoje 
tamsu, nors į akį durk, papras-
tas krūmas panėši į vaiduoklį. 
Pro šalį tarsi ore praplaukia fan-
tastinis gyvūnas su keistu raite-
liu. Šiam nutolus Vilius atsitoki 
ir pradeda juoktis:

– Raitelis su galva vyksta į 
Petrutės hasiendą. 

Vilius pajunta, kad ir mama 
šypsosi, nors neįžvelgia jos vei-
do, bet pirštai, prieš minutę ieš-
koję pagalbos, nurimę.

– Cukrinis raitelis, – papil-
do mama.

Keliukas, vedantis juos na-
mo, stebuklingai trumpėja.

– Gal mažieji bus ramūs, deg-
tukus paslėpiau, – su sunkiai sle-
piama nerimo gaidele pasiguo-
džia mama.

– Bus ramūs, – išduoda pa-
slaptį Vilius. – Pažadėjau iš An-
tano parnešti šalmą, jeigu ge-
rai elgsis.

Keliukas – geras draugas, 
nepaklaidinęs rudens laukų pa-
slaptyje, parveda juos namo.

Gražina ČekAviČienė  
Jonava

Jau tiek daug pasakyta, o visgi
Viskas lieka lyg puslapiai 

knygos, –
Ir svajingi, ir šviesūs, ir skaudūs...
 
Tiktai tu, mano mylimas drauge,
Nežinai, kas yr bėgantis laikas...
Vėl mintis gali maudytis saulėj
Ir viena paliūdėti, kai skauda. 
 
Tas beprotiškas laiko lėkimas
Tik atrodo neatneša nieko, –

O laikydamas ranką likimo
Šitoj žemėj tu patiri visko...
 
Vis sunkėja našta atminimų,
O likimas po truputį lipdo
Tave tokį, kokio jam prireikia,
Kad galėtum kitiems išdalinti.
 
Visas skausmas ir ašaros tavo,
Visos saulėtos dienos likimo, –
Įsirašo širdin tartum kraitis
Šito amžino laiko lėkimo...

Zita vAleikienė
Lazdijų r.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Apie laiką, lyg byrantį smėlį

Pro langą...


