Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Talačkoniai – išskirtinė vieta su tūkstančiais
draugiškų šypsenų ir rankos paspaudimų
Tolerancijos link
Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) rengiamas tradicinis likimo bičiulių susitikimas Talačkoniuose (Pasvalio r.) šiemet buvo neeilinis. Prieš 40 metų tuometis „Įstros“ kolūkio pirmininkas Povilas Džiūvė, nepabūgęs sustiprinto pareigūnų dėmesio
neįgaliųjų sambūriams, pakvietė juos rinktis kolūkio kultūros
namuose. Nuo 1979-ųjų jie čia suvažiuoja kasmet. Norinčiųjų pasimatyti, paspausti bičiuliui ranką, apsikabinti kasmet vis
gausėja. Ankšta tapusią buvusių kultūros namų salę pakeitė
gražiame gamtos prieglobstyje įsikūręs Balsių malūnas, o vietoj kelių dešimčių, šimtų neįgaliųjų šį vidurvasarį čia susirinko
daugiau kaip pora tūkstančių žmonių.
Gyvybinga tradicija
nenutrūks

Sveikindama į Balsių malūną iš atokiausių šalies kampelių – Zarasų ir Šalčininkų,
Lazdijų ir Skuodo, Kalvarijos
ir Kretingos, Pagėgių ir Visagino bei daugybės kitų miestų ir rajonų susirinkusiuosius
LND pirmininkė Jelena Ivančenko neslėpė džiugesio: „Kaip
gera, kad neblėsta, o tik stiprėja mūsų vienybė, kad norime ir
galime susitikti, pasidalyti smagiomis gyvenimo akimirkomis,
pajusti bičiulio petį rūpesčiams
prispaudus.“ Jokie technologiniai pasaulio stebuklai neatstos
nuoširdaus draugo žodžio, suprantančių akių žvilgsnio, skaudžios tylos minutės. Ja LND pirmininkė pakvietė pagerbti šio
susitikimo jau nebesulaukusio

Aplinka visiems
Tradicinis maratonas, į kurį
jau daugelį metų leidžiasi neįgaliojo vežimėliais su varytuvais judantys žmonės, šiemet tapo projekto „Dzūkijos
piliakalnių kelias“, kurį įgyvendina Trakų krašto, Prienų ir Alytaus rajonų savivaldybių vietos veiklos grupės
bei Dzūkijos kaimo plėtros
partnerių asociacija, dalimi.
Per keturias dienas 170 km
atstumą įveikę ir 6 piliakalnius aplankę neįgalieji maratono dalyviai išsakė įžvalgų,
ką reikėtų padaryti, kad unikaliomis Lietuvos vietomis
galėtume grožėtis visi.
Žygis buvo naudingas
visiems

Nuo Trakų rajone esančio
Mošos piliakalnio į žygį leidosi
per pusšimtį dalyvių. Dviračiais,

neįgaliųjų judėjimo pradininko, vieno iš šių susitikimų iniciatorių ir nuolatinio jų dalyvio
biržiečio Egidijaus Šato atminimą. Dar pernai visomis išgalėmis į Talačkonius besiveržusį,
bet medikų pritarimo tokiai kelionei nesulaukusį Egidijų slaugos ligoninėje aplankę Zinaida
Jurėnienė ir Edvardas Stankus
pasidalijo išmaniajame telefone
įamžintomis šventės akimirkomis. Tai buvo paskutinieji Egidijaus Talačkoniai.
Nuo pat pirmųjų susitikimų,
į kuriuos neįgalieji rinkdavosi
kaskart vis kito bičiulio sodyboje, pasimatyti su draugais atvykstanti Rasa Čiapienė neslėpė nerimo: ar be Egidijaus bus
kam rūpintis šių susitikimų tęstinumu? Vis mažiau neįgaliųjų
judėjimo veteranų ir čia sutin-

Į Balsių malūną paminėti Baltijos kelio 30-mečio susirinko per pora tūkstančių neįgaliųjų.

kanti moteris apgailestavo, kad
daugelis jų dėl garbaus amžiaus
ir sunkėjančios negalios vėl tarsi lieka tarp keturių sienų. Gerai, jeigu jais pasirūpina miesto ar rajono neįgaliųjų draugija, pakviečia vykti kartu. Dabar
kone visos draugijos turi neįgaliųjų vežimėliais keliauti pritaikytus autobusiukus, tad ir nevaikštantiems žmonėms prob
lemų neturėtų kilti. Tik ar užteks jiems rūpesčio ir dėmesio,
kai nebus kam paskambinti, nusiųsti elektroninį laiškelį, paraginti, kaip darydavo E. Šatas?
Jai ir kitiems „Draugystės“

būrelio senbuviams įteikdama
svarbiausius ir įsimintiniausius
Lietuvos neįgaliųjų draugijos
faktus užfiksavusią knygą „Kartu esame stipresni“ LND pirmininkė J. Ivančenko patikino,
kad ši prasminga tradicija tikrai
nenutrūks, o LND negailės pastangų, kad kasmet ji vienytų
ir telktų dar daugiau žmonių.
„Susitikimai Talačkoniuose –
tai ne tik istorija. Tai ir tam tik
ra duoklė ir pagarba žmonėms,
daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius išdrįsusiems prabilti apie savo gyvenimo skaudulius, inicijavusiems judėjimą už

lygias neįgaliųjų teises“, – sakė
J. Ivančenko.

Kiekvienas susitikimas ir
panašus, ir skirtingas

Keturis dešimtmečius Talačkoniuose vykstantys neįgaliųjų
susitikimai turi savo tradicijas,
bet kasmet jų dalyviams LND
pateikia ir kokią nors staigmeną. Šiemet į Balsių malūną suvažiavusiųjų laukė net keletas
netikėtumų.
Į šventę besirenkančius žmones pasitiko plazdančios vėliavos. Pasvalio rajono savivaldybės
(nukelta į 5 psl.)

Į žygį Dzūkijos piliakalnių keliu leidosi
ir rateliais judantys žmonės

Maratono dalyviai – neįgaliųjų vežimėliais judantys žygeiviai.

neįgaliųjų vežimėliais su varytuvais judančius žygeivius lydėjo
lietus, tačiau maratono dalyvių
entuziazmo jis nenumalšino ‒
visiems norėjosi įsitraukti į Dzūkijos etnografinio regiono istorinį ir kultūrinį savitumą siekian-

tį išsaugoti projektą, pasidalyti
mintimis, kaip šį Lietuvos kampelį padaryti dar patrauklesnį tėviškės gamtai neabejingiems keliautojams, sukurti naujus maršrutus, pritaikyti socialiniam turizmui. Noriai jame dalyvavo ir

potencialūs rateliais judantys turistai – jų organizuojamo maratono „Nugalėk save“ dalyviai jau
ne vienus metus domisi neįgaliųjų galimybėmis keliauti, lankytinų objektų pritaikymu.
Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos atstovė Ginta Žemaitaitytė sako, kad šis žygis buvo
naudingas abiem pusėms: neįgalieji be pagalbos tokio maršruto
nebūtų įveikę, o sveikieji geriau
suprato jų poreikius, sužinojo,
ką jie gali, o ko – ne, kada jiems
užtenka minimalios pagalbos, o

kada reikia imtis konkrečių iniciatyvų, kad rateliais judantiems
žmonėms aplinka būtų tinkamai
pritaikyta.

Žvyro kelkraščiai – sunkiai
įveikiama užduotis

Antrą kartą prie neįgaliųjų
maratono prisijungęs ką tik iš
Portugalijoje vykusio pasaulio
orientavimosi sporto čempionato grįžęs tauragiškis Petras Kasanavičius juokavo, kad kai kuriuos Dzūkijos kelius buvo netgi
(nukelta į 3 psl.)

 Pirmąją rekordų knygą sudarė lietuvis ........................................... 2 psl.
 Vaistinė ramunė – odos ir plaukų grožiui .................................... 4 psl.
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Pirmosios rekordų knygos
autorius – lietuvis

Visi esame girdėję pasaulinės rekordų knygos leidėjo Artūro Gineso (Arthur Guinness, 1725–1803) pavardę, bet tik nedaugelis žinome, kad pirmosios rekordų
knygos autorius yra mūsų tautietis kunigas Augustinas
Liepinis (1896–1977), 1933 metais (perleista 1937 m. ir
1939 m.) išleidęs knygą ,,Kitų pėdomis. Gyvenimo pavyzdžiai“. Joje gausu pamokymų, aprašyti įvairiausi
atsitikimai Lietuvoje ir pasaulyje. Nors A. Liepinio aprašymai neatitinka šių dienų rekordų sąvokos, bet autorius tikrai supažindino skaitytoją su tuometiniais rekordais. Knyga buvo labai populiari, tad kiekvienas leidimas siekė beveik 1 000 egzempliorių tiražą.
Neabejotina, kad kunigas A. Liepinis yra pasaulinės
rekordų knygos pradininkas, nes pasaulyje pripažintos
rekordų knygos leidėjas aludaris A. Ginesas pirmą rekordą savo knygoje užregistravo tik 1951 metais. Ir prasidėjo viskas nuo gerai įkaušusių aludės lankytojų ginčo. Kuris medžiojamas paukštis yra greičiausias? Mat
vienas iš besiginčijančių, seras H. Byveris, nepataikė į
dirvinį sėjiką ir norėjo pasiteisinti, kad tai greičiausiai
skraidantis paukštis. Jo oponentas, žinoma, nenusileido, kilo ginčas, o kaip tokiais atvejais elgiasi alaus apsvaiginti žmonės, galime tik įsivaizduoti. Bet kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Ieškodamas
teisybės mokslo įstaigose ir leidiniuose, H. Byveris sumanė sukurti knygą apie pasaulio rekordus, kad ją atsivertus aludėje būtų galima užgesinti dar neįsiplieskusius ginčus. Skirta ,,tarnybiniam vartojimui“ 198 puslapių knygelė, pasirodžiusi 1 000 egz. tiražu, greitai iš
aludžių dingo ir jau 1955 m. buvo išleista „Gineso rekordų knygos“ pavadinimu. Knyga iki šiol pirmauja pasaulio bestselerių sąrašuose ir yra verčiama į 100 kalbų.
Šia idėja susidomėjo įvairių kraštų žmonės ir pradėjo registruoti nacionalinius rekordus. Tokios rekordų knygos pirmiausia pasirodė Indijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje. Netrukus jas pradėjo kurti visų šalių
entuziastai. 1992 m. Danijoje išleista pirmoji vaikų rekordų knyga. Vėliau vaikų rekordus pradėjo registruoti ir Gineso kompanija.
Dar kartą sukurti Lietuvos rekordų knygą paskatino žvejybos laimikiai. Prancūzai gyrėsi, kad sugavo
ir į Gineso rekordų sąrašą įtraukė 42,6 kg šamą. Tuo
metu Lietuvoje jau buvo sugautas didesnio svorio laimikis. Išstudijavę pasaulinės rekordų knygos registravimo
taisykles ir atlikę didžiulį žinomų rekordų registravimo
darbą, 1985 m. grupė autorių tuometiniame ,,Komjaunimo tiesos“ laikraštyje paskelbė apie ,,Lietuvos rekordų knygą“, bet pirmasis Vytauto Navaičio parengtas
„Lietuvos rekordų“ 128 psl. žinynas pasirodė tik 1990
metais. Rekordus dabar padeda registruoti ir prie Lietuvos kultūros fondo įkurta „Factum“ agentūra. Nuo
2006 m. pradėtos leisti ir Lietuvos regionų rekordų knygos, o 2015 m. pasirodė vaikams skirta rekordų knygelė.
Galbūt reikėtų užsikrėsti šiuo visuotiniu azartu ir sukurti „Neįgalią turinčių žmonių rekordų“ knygą, nes fiksuoti turime ką, o mūsų veiklos ir rezultatai nė kiek nenusileidžia pasaulyje registruotiesiems. Štai, pavyzdžiui,
2016 m. į „Lietuvos rekordų“ knygą buvo įtraukta Danguolė Plečkaitytė – 86 cm ūgio neįgalioji paskelbta mažiausia Lietuvos moterimi. Įregistruotas ir Švėkšnos neįgaliųjų rekordiniu kiaušinių skaičiumi papuoštas velykinis
medis. O palangiškis Vytautas Kusas, irgi turintis negalią, sako nė pats nesuskaičiuojantis, kiek jo rekordų užfiksuota – jis ir mažiausio stalo (8,98 mm aukščio), mažiausios taburetės (6,23 mm aukščio), mažiausio smuiko (40,57 mm ilgio, 12,25 mm pločio su 55,79 mm ilgio
stryku), mažiausios gitaros (65,25 mm dydžio, 23,34 mm
pločio), ilgiausios Lietuvoje miniatiūros (7 m 20 cm ilgio
ir 2 cm aukščio) ir neseniai paties pagerinto mažiausios
knygos (8 mm aukščio, 7 mm pločio ir 2,5 mm storio)
rekordų savininkas. Beje, 60 psl. knygelėje „Būsenos“ išspausdinti 34 V. Kuso eilėraščiai.

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Vievis:
Laiške „Bičiulystei“ Ka
rolina Naprienė dalijasi
vasaros kelionių įspūdžiais.
Pačią karščiausią vasaros dieną, kai termomet
ro stulpelis pakilo virš 30
laipsnių, mes, Vievio neįgaliųjų draugijos atstovai, slėpėmės žiemos sode. Taip! Kretingos žiemos sode!
Į Kretingą atvykome iš
Šventosios, kur džiaugėmės poilsiu prie jūros. Beveik visi Kretingoje lankėmės pirmą kartą, tad negalėjome atsistebėti miestelio
švara ir grožiu, jo aikštelėmis ir skverais, gėlėmis ir
vandens tvenkiniais. Pasimelsti ir pagal tradiciją uždegti žvakelių ėjome
į Viešpaties apsireiškimo
Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, čia stebėjome vaikų
krikštynas. Ši didinga gotikinio stiliaus šventovė yra
seniausia bažnyčia Žemaitijoje, pastatyta 1617 m. ir
gausiai lankoma tiek turistų, tiek vietinių. Visus sudomino priešais bažnyčią
esantis paminklas iškiliai
Žemaitijos asmenybei Jurgiui Pabrėžai.
Prieš aplankydami žiemos sodą ilgokai vaikštinėjome po Kretingos muzie-

Akmenė:
Laiške „Bičiulystei“ Ak
menės rajono neįgaliųjų drau
gijos tarybos narė Albina Ba
lodienė papasakoja apie turiningą išvyką į Biržų kraštą.
Iš Akmenės Biržų link
pajudėjo pilnas autobusas. Atvykusius mus pasitiko gidė, pasiruošusi papasakoti apie Biržų praeitį, miesto įkūrimo istoriją.
Pirmiausia aplankėme
Kirkilų apžvalgos bokštą,
Karvės olą ir smegduobes.
Tada nuvykome iki Astravo dvaro, valdyto grafų
Tiškevičių. Pasigrožėjome
Širvėnos ežeru.
Apžiūrėję miestą, jo
apylinkes, vykome į Biržų
pilį. Ten mus pasitiko kita

J

Jurbarkas:

urbarko rajono neįgaliųjų draugijos nariai
jau septintus metus iš eilės vyksta pasigrožėti Nida, pasisemti jėgų ir sveikatos. Apsistoję Neringos
kultūros, poilsio ir reabilitacijos centre 15 draugijos narių šiemet ne tik ilsėjosi, bet ir aplankė visas istorinės vietas: Parnidžio kopą ir saulės laikrodį, Tomo Mano muziejų,
Gintaro galeriją, evangelikų kapines. „Grožėjomės Kuršių mariose boluojančiomis jachtomis,
prisėdome prie Vytauto
Kernagio skulptūros, susikaupėme prie aktoriaus
Daliaus Mertino amžino

Neišdildomi įspūdžiai

Vievio neįgalieji apsilankė „Atostogų parko“ gintarinėje saulės pirtyje.

jų. Šio krašto istorijos ekspozicija įrengta buvusiame dvaro ūkvedžio name.
Apžiūrėjome ir etnografinę ekspoziciją, įrengtą vandens malūne. Visi pastatai
restauruoti ir yra reprezentacinė dvaro sodybos dalis. Jie įtraukti į nacionalinį Lietuvos vertybių registrą. Kretingos dvaras žinomas nuo 1874 m. Jį nusipirko grafas Juozapas Tiškevičius. Jo iniciatyva įkurtas ir
iki šiol veikiantis Žiemos
sodas – botanikos ekspozicija nuo kaktusų kolekcijos iki bugenvilijos žiedų.
Stebėjomės augalų įvairove, grožiu ir tvyrančia ra-

mybe. Amatų centre pasigaminome po suvenyrą ‒
kaldintą monetą. Pailsėję
nuo alinančio karščio, važiavome į poilsio ir pramogų parką. Skaniai pavalgę,
apsirūpinę suvenyrais, kelionę tęsėme. Mūsų tikslas ‒ gintarinė pirtis.
Gintarinė saulės pirtis ‒
pirmoji natūralaus gintaro pirtis pasaulyje, kurioje
sumontuotos 3 tonos natūralaus Baltijos gintaro.
Pastebėta, kad įšilęs gintaras į aplinką skleidžia
žmogaus organizmui naudingas medžiagas – gintaro rūgštį. Pati pirtis įrengta poilsio ir sveikatingu-

mo komplekse „Atostogų
parkas‘‘.
Vakare grįžome į Šven
tąją. Jūra mus sutiko grėsmingomis bangomis. Buvo labai vėjuota, plevėsavo
maudytis draudžianti raudona vėliava, bet jodo prisotintu oru galėjome mėgautis iki soties.
Namo važiavome kupini įspūdžių ir, žinoma,
sveikesni nei atvažiavome. Esame dėkingi Vievio neįgaliųjų draugijos
pirmininkei Marijai Slavinskienei už tai, kad rūpinosi kiekvienu iš mūsų,
gerai organizavo poilsį, subūrė draugišką kolektyvą.

Kelionė į Biržų kraštą

Kelionėje akmeniškiai patyrė daug naujų įspūdžių.

gidė ir pristatė edukacinę
programą biržietiško alaus
tema. Pristatymas buvo la-

bai įdomus, su dainomis,
šokiais ir tarmiška šneka.
O kaip be alaus ir giros de-

gustacijos? Paragavome...
Paskui vykome į Dvargalius. Milišiūnų ūkyje
mūsų laukė dar viena edukacinė programa – „Avis
aprengs ir pamaitins“. Apžiūrėjome įvairių veislių
aveles, apie jas įdomiai papasakojo pati šeimininkė.
Paskui ragavome įvairių
patiekalų iš avienos, avių
pieno ir sūrio. Didelį įspūdį padarė jurtos ir net pirtis, apšiltintos avių vilna.
Nuoširdžiai dėkojame
Akmenės padalinio vadovei Vidai Veignorienei už
įdomią ekskursiją. Namo
grįžome pavargę, bet laimingi ir pilni įspūdžių.

Grožėjosi Nida

Šįkart Jurbarko neįgalieji aplankė itin daug Nidos įžymybių.
poilsio vietos, ‒ pasakoja
Pasak V. Pieniutienės,
draugijos pirmininkė Vi- neįgalieji dėkingi Nerinda Pieniutienė. ‒ Apniu- gos miesto savivaldybei už
kęs dangus buvo labai pa- galimybę atvykti nemolankus pažinčiai su Nidos kant ekologijos mokesčio,
įžymybėmis“.
Smiltynės perkėlai ‒ už

suteiktą paramą persikeliant keltu. Auksinės Nidos kopos, Kuršių marios,
ošianti Baltija dar ilgai neišdils iš jų atminties.
„Bičiulystės“ inf.
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Į žygį Dzūkijos piliakalnių
keliu leidosi ir rateliais
judantys žmonės
(atkelta iš 1 psl.)

sunkiau įveikti nei čempionato
trasas. To priežastis – gana kalvotas šio krašto reljefas. „Buvo
tokių ruožų, kurių be mus dviračiais lydėjusių komandos narių nebūtume įveikę“, – maratono įspūdžiais dalijosi Petras.
Tačiau vaikinas pasidžiaugė ir
smagiomis nuokalnėmis, kai neįgaliųjų vežimėliai riedėjo netgi
greičiau už dviračius. „Greičiui
atsispirti neįmanoma“, – sako
adrenaliną mėgstantis vaikinas.
G. Žemaitaitytė sako, kad
neįgalieji nekelia neįgyvendinamų reikalavimų. „Mes neprašome ištiesinti Dzūkijos kelių, bet
norime, kad galėtume jais saugiai keliauti. Dzūkijos keliuose visai nėra asfaltuotų kelkraščių. Jeigu mūsų nebūtų lydėję
du policijos ekipažai, numatyto maršruto, ko gero, nebūtume
įveikę“, – sako Ginta.

Žvilgsnis į piliakalnius –
iš jų papėdės

P. Kasanavičius neslepia: nuo
piliakalnių atsiveriančiais vaizdais žygeiviai pasimėgauti negalėjo. Teko tenkintis maratono
dalyvius prie jų pasitikusių gidų
pasakojimais. Beje, netgi piliakalnių prieigos rateliais judantiems žmonėms ne visur buvo
pritaikytos.
Kartu su žygeiviais keliavusios lazdijiškės Editos Savukynaitės teigimu, piliakalniai priklauso saugomoms teritorijoms, todėl
galimybės juos pritaikyti vežimėliais judantiems žmonėms yra gana ribotos. Ko gero, nuolydis, kuriuo galima pasiekti piliakalnio
viršuje įrengtą apžvalgos aikštelę, įrengtas tik netoli Ukmergės
esančiame piliakalnyje.
G. Žemaitaitytė sako, kad
svarbiausia – ne galimybė pakilti ant vieno ar kito piliakalnio,
o taip sutvarkyti jų prieigas, kad
juos aplankyti sumanę žmonės
galėtų kuo daugiau sužinoti: be
didelių pastangų prie jų patektų, rastų tinkamai įrengtas informacines lentas, kuriose galėtų perskaityti su tomis vietomis
susijusių istorinių faktų, padavimų ar legendų, būtų papasakota
apie čia vykstančius tradicinius
renginius, šventes ir pan. O jeigu dar būtų įrengta patogi poilsio aikštelė, kur galėtum arbatos
išgerti, ramiai pasigilinti į piliakalnio ar aplinkinių vietovių istoriją, pasak G. Žemaitaitytės,

to ir pakaktų. Tiesa, dar reikėtų, kad netoliese būtų įrengtas
ir tualetas. Jų ratuoti žygio dalyviai taip pat labai pasigedo. Jeigu pakeliui nebūtų pasitaikę degalinių, ši problema būtų tapusi
kone didžiausiu iššūkiu.
Beje, nemažai problemų kilo
ir ieškant, kur apgyvendinti žygio
dalyvius. Šįkart žvalgytasi netoliese lankytinų objektų įsikūrusiose kaimo turizmo sodybose.
Papildomo pritaikymo prireikė
visur. G. Žemaitaitytė apgailestavo, kad rasti sodybą, kuri vienu
metu galėtų patogiai apgyvendinti 10 rateliais judančių žmonių,
Dzūkijoje taip ir nepavyko rasti.

Didžiausias akibrokštas –
įrengtas, bet neveikiantis
keltuvas

Neįgaliuosius žygeivius lydėjusiai savanorei Samantai Borovikaitei įsiminė ne tik puikios emocijos, pozityvus keliautojų nusiteikimas, nors per dieną tekdavo
įveikti pusšimtį ir daugiau kilometrų, bet ir didžiausiu akibrokštu tapusi situacija Metelių regioniniame parke. Ant Dusios ežero kranto yra įsikūręs dviaukštis
parko lankytojų centras. Pastato
antrojo aukšto sienos – stiklinės.
Pro jas atsiveria nepakartojamas
vaizdas. Maratono dalyviai nudžiugo pamatę, kad čia pasirūpinta ir neįgaliaisiais – įrengtas į
antrą aukštą pakeliantis keltuvas.
Deja, džiaugsmas truko neilgai. Greitai paaiškėjo, kad keltuvas neveikia. Gal net apskritai niekada neveikė, nes esą nėra kam atlikti patikros darbų, o
to nepadarius keltuvu naudotis
negalima. „Apmaudžiausia, kad
Metelių regioninio parko lankytojų centras, taigi – ir keltuvas,
ten esanti įspūdinga ekspozicija įrengta už Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir valstybės
biudžeto lėšas“, – nusivylimo
neslepia G. Žemaitaitytė.
Vilties, kad į žygyje pastebėtus taisytinus dalykus bus atkreiptas dėmesys, neįgaliesiems
suteikė tai, kad savo pastabas jie
galėjo išsakyti prie Prelomčiškės
piliakalnio juos sutikusiam Lazdijų rajono mero pavaduotojui
Audriui Klėjui. Pasak G. Žemaitaitytės, tik tuomet, kai valdžios
atstovai nori kalbėtis, bendrauti, išklausyti, galima tikėtis, kad
reikalai pajudės į priekį.
Aldona DELTUVAITĖ

Maratono dalyvių archyvo nuotr.

Integracijos keliu

Mus suartino... molis

Keramikas Algimantas Patamsis su savo ugdytine Aleksandra ir socialine darbuotoja Laura Žilinskiene.

Algimantas Patamsis – keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, kuriantis unikalius kristalinės glazūros kūrinius. Jis gerai pažįsta intelekto negalią turinčius žmones, nes jau 19 metų
dirba užimtumo specialistu
Naujojoje Vilnioje esančiame
dienos centre „Mes esame“.
Džiugina ugdytinių
entuziazmas

Algimantas sako neprisimenąs, kad ankščiau jam būtų tekę susidurti su proto ar intelekto negalią turinčiais žmonėmis,
nebent atsitiktinai. Sužinojęs,
kad šiame centre reikia keramikos darbų mokytojo, nuvažiavo
ir pasiprašė priimamas. „Manęs
paklausė, ar nebijosiu savo mokinių, ir paaiškino, kad žmonės,
turintys intelekto negalią, gali
būti agresyvūs, nenorėti dirbti.
Atsakiau, kad molis turi nuostabią savybę visus, kurie su juo
dirba, nuraminti.“
Algimantas neapsiriko, centro lankytojai noriai mokėsi lipdyti, piešti. Bendrojo lavinimo
mokyklose būna, ir ne taip jau
retai, kad mokiniai stengiasi išsisukti nuo pamokų, o į darbų pamokas išvis žiūri nerimtai. Centre visai kitos nuotaikos. Algimantas sako, kad jeigu centras
atsidarytų net 5 valandą ryto ir
lankytojai galėtų patekti į keramikos dirbtuves, jie jau ten būtų.
„Niekada neverčiu savo ugdytinių dirbti daug, per prievartą. Jie
daro tiek, kiek gali, kiek nori“, –
sako neįgaliųjų mokytojas.
Iš pradžių keramikas kiekvieną savo ugdytinį supažindina su
moliu. „Sakau, kad molis yra tokia medžiaga, su kuria negali ilgai terliotis, nes sudžius, aiškinu, kaip reikia lipdyti, kad priliptų“, ‒ pasakoja jis. Klausosi visi. Keramikas sako greitai pastebėjęs, kad jo ugdytiniai turi ne
menkesnių gebėjimų negu kiti.

Pažinti ir suprasti reikia
individualiai

Metelių regioninio parko lankytojų centre keltuvas yra, bet neveikia.

Kaip aš pažinau negalią

Algimantas pasakoja, kad
visi jo ugdytiniai darbštūs, bet
kiekvienas vis kitoks. Maksimą
jam pristatė kaip nieko nesugebantį, nieko nenorintį daryti.

Algimantas Maksimo neišskyrė
iš kitų, davė jam formą ir pasakė:
„Nulipdysi, ką norėsi“. Vaikinas
neatsisakė, dirbo. Maksimas su
niekuo iki šiol nekalba, bet telefonu atsiliepia. Algimantas ir nesistengė jo prakalbinti. „Kai man
reikėdavo, paskambindavau jam
telefonu, vyras atsiliepdavo storu, sodriu balsu, nors toks menkutis, smulkutis“, – pasakoja keramikas.
Pirmuosius metus Maksimas
lipdė palengva, įsiklausydamas į
Algimanto patarimus, o po metų
pradėjo ir lipdyti, ir glazūruoti.
Dabar jis savarankiškas, ateina ir
pats griebiasi darbo, o iš pradžių
jam molį reikėdavo padėti ant
stalo, kantriai palaukti, kol pradės dirbti. „Nurašyti žmogų lengviausia, – sako Algimantas. –
Pasakai, kad nieko nesugeba ir
tarsi atsikratai atsakomybės“. O
Maksimo darbai neprastesni.

Kam ta pertrauka?

Mantas, kitas Algimanto auk
lėtinis, gali dirbti 26 valandas per
parą. Jam sunkiausia nieko neveikti, atostogos jam kone nelaimė. Vis skundžiasi, kad neturi ką veikti, bet piešti nemėgsta.
O lipdyti gali nuo ryto iki vakaro. „Kai pasakau Mantui – dabar
pertrauka, jis susiraukia, o aš raginu atsistoti, pasivaikščioti, pakeisti aplinką.“ Algimantas pasikalbėjo su socialine darbuotoja
Laura Žilinskiene ir ši, pasitarusi
su Manto mama, nukreipė vyrą į sporto salę, bet Mantas visą
laiką klausinėjo: „Kada vėl lipdysiu?“ Ir lipdo.

Netikėtas merginos
proveržis

Pasakodamas apie savo ugdytinį Marką Algimantas sako, kad
šis vyras ne tik lipdo, glazūruoja, bet ir piešia, tapo. O Aleksandra, apie kurią socialinė darbuotoja sakydavo, kad centre ji tiesiog siaučia, pyksta, keramikos
dirbtuvėse tuojau pat nurimdavo,
matėsi, kaip gerai ją veikia molis.
Prieš rugsėjo 1-ąją molio pritrūkdavo, o ir atsivežti jo daug
negalėdavo, nes molis greitai sudžiūsta, tad norėdamas užimti
savo ugdytinius, kol neturėdavo iš ko lipdyti, Algimantas pasiūlydavo piešti. Aleksandra ta-

da nustebino. Jai tereikėjo duoti
pieštukų ar teptukų, dažų, didelį
lapą (vėliau – drobę) ir ji dirbdavo neklausdama, ką daryti. „Įsižiūrėjau į Alytės darbus, ir kvapą
užgniaužė. Jeigu juos pristatytų
kaip garsaus užsienio dalininko
kūrinius, turėtų milžinišką pasisekimą. Alytė taip puikiai žaidžia spalvomis, tarsi būtų mokiusis garsiausiose pasaulio dailės mokyklose, mačiusi daugybę paveikslų pasaulio muziejuose! Ir pavadinimus savo darbams
sugalvoja, nemėgink pakeisti.“
Dabar Algimantas kartu su
socialine darbuotoja L. Žilinskiene organizuoja Aleksandros
darbų parodas. „Norisi pasakoti
visuomenei, kokių gabumų turi
šie žmonės“, – sako jis.
Savo darbus Algimanto ugdytiniai prieš šventes dovanoja
artimiesiems, jų dirbiniais prekiauja Pilies gatvėje įsikūrusi suvenyrų parduotuvė.

Žavi atvirumas ir
sąžiningumas

Pasak Algimanto, Aleksandros ir kitų jo ugdytinių jokiu
būdu negalima versti lipdyti ar
piešti. Jiems būtina laisvė, supratimas, tik tada jie sukuria nuostabių dalykų. Negalima stovėti
jiems už nugaros ir stebėti, kaip
dirba. Kai jie patys viską padaro, pasijunta, kad gali, ir tai jiems
be galo svarbu! Ir svarbiausia –
dirba iš širdies, negalvodami apie
rezultatą, atlygį, tiesiog išsako
save per savo darbus. „Esu dėstęs buvusio Edukologijos universiteto studentams, – pasakoja A. Patamsis, – nepasakyčiau,
kad mano ugdytiniai dienos centre „Mes esame“ kuo nors prastesni, sakyčiau ‒ net darbštesni.
Man liežuvis neapsiverčia sakyti, kad mano ugdytiniai turi intelekto negalią. Jie yra kitoniški,
bet ir mes juk skirtingi.“
Dirbti dienos centre Algimantui tikrai malonu, nes jis žino, kad jo ugdytiniai niekada neapgaus, nemeluos ir visada pasakys, ką galvoja. „Leiskime jiems
būti tokiems, kokie yra, labai
subtiliai padėdami tobulėti“, –
savo įžvalgomis dalijasi A. Patamsis, profesionalus keramikas
ir atidus mokytojas.
Eglė KULVIETIENĖ
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Po insulto – moderni
reabilitacija prie
kompiuterio ekrano

Daktaras
Aiskauda

ietuvoje gydymui dažniausiai vartojama vaistinė ramunė (sinonimai: tikrosios ramunės, ramunėlis, ramulis, ramuliukai, vaistinės ramunėlės,
ramulė, remulė, marūna, moterūnė) ir kiek rečiau – bevainikė
ramunė (sinonimai: šunramunės, aklosios ramunės, gardžiakvapės ramunės).
Beje, pasaulyje yra žinoma
350 ramunių rūšių, 26 pasaulio
šalyse vaistinė ramunė vartojama oficialioje medicinoje.
Antrojo pasaulinio karo me
tais bevainikė ramunė buvo gau
siai vartojama kaip vaistinės ramunės pakaitalas. Taip atsitiko
ne todėl, kad abi ramunių rūšys yra lygiavertės (vertingesnė vaistinė ramunė), o dėl to,
kad bevainikių ramunių gamtoje visada buvo daugiau. Pasitaiko, jog ir šiandien (ypač liaudies medicinoje) įvairiems skalavimams, vonelėms, plaukų
dažymui (šviesinimui) kartais
naudojami ir bevainikės ramunės graižai.

Botaninė
charakteristika

Vaistinė ramunė – vienmetis, 20–40 cm aukščio žolinis
augalas. Šaknis liemeninė. Stiebas status, plikas, labai šakotas.
Lapai pražanginiai, bekočiai,
2–3 plunksniškai suskaldyti,
pliki. Žiedai susitelkę į graižą
(plokščio ritinio pavidalo žiedyną). Kraštiniai graižo žiedai
piesteliniai, liežuviški, balti, viduriniai – dvilyčiai, vamzdiški,
geltoni. Vaisius pailgas, rusvai
žalias lukštavaisis.
Lietuvoje vaistinė ramunė
auga laukuose, pakelėse, prie
namų. Žydi gegužės–rugpjūčio
mėn., lukštavaisiai bręsta augalams baigiant žydėti. Dauginasi sėklomis, kurių vienas augalas užaugina per 29 tūkstančius.
Vaistinė ramunė nesunkiai
auginama. Pasėjus rugsėjį, ji
pradės žydėti kitų metų gegužės pabaigoje, pasėjus balandžio
pabaigoje, žydės liepos mėnesį.
Paaiškinimas: bevainikė ramunė auga pakelėse, panamėse, patvoriuose; Lietuvoje dažnai
skiriasi nuo vaistinės tuo, kad
jos graižai be liežuviškų, tik su
gelsvai žaliais vamzdiškais žiedais; augalas aromatinis. Vaisiai
cilindriški, rudi.

Vaistinės žaliavos rinkimas
ir apdorojimas

Vaistinės ramunės graižai
nupjaunami su graižkočiu, ne
ilgesniu kaip 1–3 cm, tada, kai
graiže būna prasiskleidęs vienas
trečdalis vamzdelinių žiedelių.
Anksčiausiai nuskinami pirmieji žiedynai, kai augalai labai
žydi. Nereikia rinkti peržydėjusių graižų, nes jie pajuoduoja ir
turi mažiau biologiškai aktyvių junginių. Plonai paskleista
žaliava džiovinama specialiose džiovyklose arba pastogėse,
saugant nuo tiesioginių saulės
spindulių. Apšildomose džiovyklose žaliava džiovinama ne
aukštesnėje kaip 40 0 C temperatūroje.

Jūsų veido oda ir
plaukai problemiški?
Pasidomėkite vaistinės
ramunės galimybėmis
Išorinės paskirties receptai

Nuoviras, minkštinantis ir
gaivinantis odą
1–2 šaukštai išdžiovintų vais
tinės ramunės graižų užpilami
stikline vandens, apie 10 min.
virinama. Ataušęs nuoviras nukošiamas. Nupraustas veidas
šluostomas šiame nuovire sudrėkintu vatos tamponu 2–3 kartus
per dieną.
Maitinantis kremas sausai
ir normaliai odai
Šaukštelis sutrintų ramunės graižų gerai sumaišomas su
šaukštu sviesto. Ši masė užtepama ant veido, po 20–30 min.
nuvaloma minkšta servetėle.
Kompresas sausai, prara
dusiai elastingumą ir raukš
lėtai odai
Šaukštas ramunės graižų užplikomas 2 stiklinėmis karšto
vandens, po to 5–10 min. pavirinama ant silpnos ugnies. Nukoštu nuoviru sumirkomas ir
nugręžiamas nedidelis keturlinkas rankšluostis, indas su nuoviru uždengiamas dangčiu (kad
taip greitai neatvėstų). Kompresas prispaudžiamas prie veido
ir laikomas, kol ataušta (paskui
rankšluostis vėl sumirkomas šiltu nuoviru ir t.t.). Ši procedūra
paprastai kartojama tol, kol atvėsta inde esantis nuoviras (antrą kartą jis nebevirinamas). Po
to veidas nuprausiamas vėsiu
vandeniu ir plonu sluoksniu patepama riebiu kremu.
Kompresas sausai, jautriai
odai
3 šaukštai ramunės graižų
užplikomi stikline verdančio
vandens, ataušęs užpilas nukošiamas. Į likusius po nukošimo
tirščius įpilamas šaukštas augalinio aliejaus ir gerai išmaišoma. Tada ši masė užtepama ant
lininio ar medvilninio audeklo
atraižos (tiks ir kelių sluoksnių
marlė), iš viršaus uždengiama
vienu sluoksniu marlės. Kompresas ant veido laikomas 30–
40 min. Po to veidas nuvalomas
vatos tamponu, sudrėkintu šiltu vandeniu.
Kaukė sausai, sudirgintai,
netekusiai vandens odai
Ruošiamas mišinys kaukei:
šaukštas medaus, kiaušinio try-

nys, šaukštas augalinio aliejaus
ir 0,5 stiklinės ramunės graižų
nuoviro (paruošto pagal pirmąjį receptą). Ši masė užtepama
ant veido, laikoma 15–20 min.
Kaukės likučiai nuvalomi vatos
tamponu, sudrėkintu šiltu vandeniu. Tokias kaukes tikslinga daryti 1–2 kartus per savaitę
1–1,5 mėnesius. Po 2–3 mėnesių
gydymo kursą galima pakartoti.
Pastabos:
 su žmogaus amžiumi vandens kiekis tiek apskritai organizme, tiek odoje (beje, 2/3 odos
sudaro vanduo, tai maždaug 8
litrai) keičiasi; embriono organizme vandens yra 94 %, sulaukus 30-ies metų – 70 %, po
70-ies – 60 %;
 kai dėl kokių nors priežasčių (nebūtinai susijusių su
amžiumi) organizme sumažėja
vandens (būtų gerai tai išsiaiškinti su gydytoju), oda vandens
atsargomis pasidalina su kitais
organais;
 netekusi vandens oda turi
būti drėkinama (iš dalies drėg
mę gali atstoti drėkinamieji kremai), o sausa ‒ maitinama (nors
daugeliu atvejų taip pat prireiks
vandens);
 odoje trūkstant drėgmės
nukenčia net ir normalaus, riebaus ir mišraus tipo oda (pavyzdžiui, riebi ‒ vidurinėje veido
dalyje, ir sausa ‒ pakraščiuose).
Plaukų šaknų stiprinimas,
pleiskanų naikinimas, plaukų
gelsvinimas
Plaukams skalauti gaminamas vaistinės ramunės graižų
užpilas: 4 šaukštai džiovintų
graižų užplikomi 1,5 litro verdančio vandens, virinama 5–10
min., nukošiama.
Plaukų dažymas (šviesi
nimas)
Šiam tikslui gaminamas kon
centruotesnis tirpalas: 1 dalis
sausų vaistinės ramunės graižų
užplikoma 3 dalimis verdančio
vandens. Sandariai uždarytas
indas (gali būti termosas) paliekamas 2–3 val. Paruoštoje augalo graižų ištraukoje plaukai
mirkomi 5–10 min. Po 40–60
min. plaukai išskalaujami drungnu vandeniu
Romualdas OGINSKAS

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) mokslininkai išeminį galvos smegenų insultą patyrusių pacien
tų reabilitacijai pirmą kartą pasitelkė virtualią realybę
ir kompiuterines programas.
Taip buvo pasiekta žymaus
pacientų savarankiškumo
ir pažinimo funkcijų pagerėjimo.
Galvos smegenų insultas –
viena pagrindinių sergamumo,
mirtingumo ir neįgalumo priežasčių visame pasaulyje. Per minutę Europoje įvyksta daugiau
kaip vienas mirtį arba sunkią
negalią sukeliantis insulto atvejis, išgyvenusieji patiria pažinimo funkcijų sutrikimų, susiduria su žymiais savarankiškumo
apribojimais.
Patyrus ūminį galvos smegenų insultą, svarbi laiku suteikta reabilitacija, padedanti kiek
įmanoma atkurti sutrikusias paciento funkcijas, lavinti išlikusius gebėjimus, padedanti mokytis naujų negalią lengvinančių įgūdžių.
Su pacientais, patyrusiais
ūminį galvos smegenų insultą,
reabilitacijos laikotarpiu dirbantys ergoterapeutai sutrikusioms funkcijoms lavinti šiandien sėkmingai pasitelkia įvairias inovatyvias reabilitacijos
priemones.
Asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijos ir savarankiškumas ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu reikšmingai pagerėja, kai per ergoterapijos pratybas taikomos interaktyviosios
priemonės – virtualios realybės
reabilitacijos sistemos ir kompiuterinės pažinimo funkcijas
lavinančios programos.
Tai pirmą kartą Lietuvoje atlikto tyrimo metu nustatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos dr. Daiva Baltaduonienė.
Dviem tiriamosioms gru-

pėms pacientų šalia įprastų individualių ergoterapijos pratybų, lavinančių sutrikusias pažinimo, savarankiškumo, motorikos funkcijas, 3 kartus per savaitę vykdavo ir interaktyviosios pratybos.
Vienai grupei tiriamųjų kompiuterine pažinimo funkcijas lavinančia programa reikėjo atlikti užduotis, padedančias sukaupti dėmesį, lavinančias atmintį,
vykdomąsias funkcijas ir problemų sprendimo įgūdžius. Kitai –
naudojantis virtualiosios realybės
reabilitacijos sistema ir atliekant
įvairius specializuotus žaidimus
virtualioje realybėje buvo skatinamas viso kūno judėjimas.
Pastebėta, kad jau ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu pagerėjo tyrime dalyvavusių asmenų pažinimo funkcijos
(atmintis, vizualiniai-erdviniai
gebėjimai, gebėjimai abstrahuoti, sukaupti dėmesį, orientuotis vietoje) – be to, didėjo ir
jų savarankiškumas bei gebėjimas atlikti sudėtingesnes kasdienes veiklas.
„Naudojant kompiuterines ir
virtualiąsias reabilitacijos sistemas, pacientai gerokai aktyviau
įsitraukė į pratybas nei per įprastus ergoterapijos užsiėmimus: jie
siekė užbaigti užduotis, lavindami vaizduotę ieškojo naujų iššūkių, netgi didžiavosi, kad geba
naudotis kompiuteriu. Tyrimo
dalyviai rodė didelį susidomėjimą šia veikla, daugiau komentavo savo laimėjimus ir nesėkmes,
rodė emocijas, tad manome, kad
tai taip pat turėjo įtakos geresniems rezultatams“, – pastebėjo dr. D. Baltaduonienė.
Mokslininkės teigimu, siekiant, kad greičiau atsigautų
išeminį insultą patyrusių asmenų pažinimo funkcijos, ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu
per ergoterapijos pratybas tikslinga ne tik naudoti interaktyvias reabilitacijos priemones, bet
ir skirti užduočių, kurios lavintų ne vieną, o kelias pažinimo
funkcijas.
LSMU ir „Bičiulystės“ inf.

Ergoterapeutai sutrikusioms funkcijoms lavinti šiandien sėkmingai pasitelkia įvairias inovatyvias reabilitacijos priemones.

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

www.biciulyste.lt
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Talačkoniai – išskirtinė vieta su tūkstančiais
draugiškų šypsenų ir rankos paspaudimų

LND pirmininkė Jelena Ivančenko neįgaliųjų veteranams pažadėjo: susitikimai tęsis.

Šventiniame renginyje – karinės technikos paroda.
(atkelta iš 1 psl.)

Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė sako, kad sužinojusi,
jog šiųmetis susitikimas bus skirtas svarbiai datai – Baltijos kelio
30-mečiui paminėti, sugalvojo,
kaip jam suteikti kuo daugiau
iškilmingumo, sužadinti patrio
tinius jausmus. „Įvairių švenčių
proga savo miestą vėliavomis
puošiame, pamaniau, kad čia jos
taip pat labai tiktų. Prie mūsų
trispalvių tereikėjo pridėti Latvijos ir Estijos vėliavas“, – šypsosi
moteris. Trijų Baltijos sesių vėliavas scenoje išskleidė ir Ukmergės
rajono neįgaliųjų draugijos meno
kolektyvas „Goda“.
Dar labiau šią idėją sustiprino
iš Latvijos atvykę svečiai – jungtinį pasirodymą surengęs mišrus
senjorų choras „Atbalss“ ir mišrus choras „Vivat“. O Panevėžio
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aurelija Petronienė pasirūpino specialiai Baltijos kelio
30-mečiui skirtais ženkliukais,
kuriais pasipuošė ne tik šios organizacijos nariai, bet ir daugelis šventės svečių. Ir vėliavėlių,
kuriomis rugpjūčio 23-iąją bus
galima pamojuoti, nepamiršo.
Rankomis susikibę šventės
dalyviai mojavo jomis ir Balsių
malūne skambant Baltijos kelio
himnu tapusiai trimis kalbomis
skambančiai dainai „Bunda jau
Baltija“.
Dar vienu siurprizu tapo susibūrimo vietos pakraštyje įsikūrę Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai, išrikiuota karinė technika: šarvuotis, kulkosvaidžiai,
kita įranga. Ši naujovė labiausiai
domino vyrus ir vaikus. Prisiminę savo tarnybos kariuomenėje
metus ne vienas ir prie šarvuočio vairo pasėdėjo ir automato
vamzdį į taikinį nukreipė. Na, o
vaikams didžiausia atrakcija tapo

kareiviški dryžiai ant veidų, šalmas, žiūronai rankose – kone
tikrų tikriausi žvalgai...

Amatų kiemo šurmulys

Neįgaliųjų susitikimams per
sikėlus į Balsių malūną gimė dar
vienas sumanymas, kurį šiandien jau drąsiai galime vadinti
tradicija – tai rankdarbių mugė. Prasidėjusioje nuo vieno kito auksarankio atsivežtų dirbinių dabar savo išmonę joje pristato keliasdešimt sumaniausių
neįgaliųjų.
Bene šeštus metus į Balsių
malūną iš Panevėžio rajono,
Smilgių, atvykstanti Zinaida
Gečienė siūlė spalvotais karoliukų ornamentais išpuoštų riešinių. Moteris prisimena – pirmąją riešinę mezgė savaitę. Seniūnijoje papuošalus iš karoliukų verti besimokiusiai Zinaidai
sesuo atvežė riešines ir padrąsino: „Pabandyk, tau turėtų patikti.“ Ilgokai studijavo, kaip tuos
ornamentus į mezginį įkomponuoti, o išanalizavusi virbalų ėmėsi. Pradžia užtruko, bet
naujas užsiėmimas taip įtraukė, kad nė neketina jo atsisakyti. Dabar per porą vakarų dailiausiais raštais riešines išmargina. Paprastus karoliukus pakeitė spalvoti, iš jų sukomponuoti
ornamentai, gėlės. Auksarankė
neslepia idėjų, naujų raštelių internete pasiieškanti. „Megzdavau ir anksčiau – kojines, šalikus, megztinius vaikams, batukus kūdikiams, – pasakoja moteris. – Dabar visi mezginiai, išskyrus riešines, iš rankų krenta.
O jas beveik užsimerkus galiu
megzti...“
Rankdarbiai – neatsiejama
ir anykštėnės Alfonsos Burneikienės gyvenimo dalis. Niekada
netrūksta jos papuošalais besidominčių žmonių. Originalios
segės, pakabukai, stambūs kaklo

papuošalai – sumani auksarankė kaskart ką nors nauja, nematyta pasiūlo. Šiemet ji atvežė iš
karoliukų vertų, dekoratyviniais
elementais paįvairintų juostelių
akiniams. „Kai pati ant ne vietoje paliktų akinių atsisėdau, iškart suskubau į optikos parduotuvę juos prilaikančios juostelės pirkti. O kai ją rankose pavarčiau, pagalvojau: kodėl ji turi būti tokia nuobodi?“ – apie
naujo dirbinio atsiradimą pasakoja Alfonsa. Ji šypsosi: labiausiai moterys pirko vilna apveltą
muilą, akinių laikikliams teko
antroji vieta, bet nemažai ir kitų papuošalų pardavė. „Kelionei
į Šventąją štai ir užsidirbau“, –
džiaugėsi Alfonsa.
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos moterys į Balsių
malūną atvežė įvairių siuvinių:
pagalvėlių užvalkaliukų, servetėlių, maišelių, rankšluostėlių,
šalikėlių, netgi skraisčių. Draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė sako, kad tai jų vykdomo
Europos Sąjungos projekto, kuriame žmonės su negalia mokosi
siuvimo amato, rezultatas. Projekto vadovė, daug metų siuvėja
dirbusi Erika Jončienė šių įgūdžių jau apmokė 13 neįgaliųjų,
laukia dar viena 7 žmonių grupė. Dailiai pasiūta prijuoste pasipuošusi jos mokinė Gražina

Sauspreikšaitienė džiaugėsi –
šie mokymai pagaliau paskatino
ją išpakuoti bene prieš 20 metų
įsigytą siuvamąją mašiną. Išardžiusi daugybę netiesiai nusiūtų siūlių, Gražina tikino ir patalynės komplektą, ir suknelę
pasisiuvusi. „Dabar bus švarkelio eilė“, – ateities planais dalijosi moteris. O jeigu pačiai nepavyks, vadovė padės. „Visoms
esu pasakiusi, kad tos, kurios iš
tikrųjų norės pradėtą darbą tęsti, bet kada gali pagalbos kreiptis“, – tikino E. Jončienė.
Iš tradicinės neįgaliųjų šventės be lauktuvių namo niekas
negrįžo. Išskirtinių varinių papuošalų atvežė pakruojiškė Lolita Narkevičiūtė, nematytais raštais megztų kojinių – Radviliškyje vykusiame kojinių mezgimo čempionate moderniausio
rašto nominacijos apdovanojimą
pelniusi kėdainiškė Milda Verkauskienė, dailiai ištekintų medinių indų – pasvalietis Alvidas
Svilis, medinių suvenyrų – pakruojiškis Bronislavas Gedminas, molio dirbinių – tauragiškis
Kęstutis Gavėnė ir daugelis kitų.
O į jubiliejinį renginį susirinkusiųjų nuotaiką labiausiai
pakėlė įspūdingas grupės „Sare
Roma“ pasirodymas.
Aldona MIILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Šauniosios Pagėgių siuvėjos Gražina Sauspreikšaitienė ir Erika Jončienė.

Lolita Narkevičiūtė atvežė originalių papuošalų, o Zinaida Gečienė – riešinių.

Aurelija Petronienė Baltijos kelio 30-mečio ženklelį įsegė Zitai Kviklienei.

Gyvenimo
tikslas – savęs
pažinimas
XX a. legenda Briusas Ly
(Bruce Lee, 1940‒1973) laikomas šiuolaikiniu mąstytoju, savo žodžiais padedantis
išspręsti daugybę problemų.
Nugaros trauma jį buvo prikausčiusi prie lovos (mirė būdamas 32 metų). Briusas Ly
laikomas ir disciplinos, jėgos,
išminties pavyzdžiu.
Ir štai ką jis mano apie nelaimes.

Briusas Ly.

Kiekviena nesėkmė veikia
kaip šokas, primenantis, kad
neturi įklimpti į rutiną. Nelaimė priverčia apmąstyti savo elgesį. Norėdamas daryti, ką nori, kartais turi daryti, ko nenori. Svarbu ne tai, kas vyksta, o
tai, kaip tu reaguoji.
Nelaimė ‒ geriausias mokytojas. Pro ašarą žmogus gali
matyti toliau nei pro teleskopą.
Pralaimėjimas moko. Jis nieko nereiškia, išskyrus pamoką,
išskyrus pirmą žingsnį kažko
geresnio link.
Niekas mums nepadės pasaulyje žengti savo keliu tvirčiau
nei gebėjimas kantriai atlaikyti
skriaudas. Kantrybė padeda sutelkti jėgas.
Kelyje į tikslą visada yra kliūčių. Svarbu ne pačios kliūtys, o
tai, kaip žmogus jas įvertina.
Aplinkybės dažnai mus talžo. Reikia vidinio pasipriešinimo, reikia geriau sutelkti jėgas, prisitaikyti prie aplinkybių,
vengti konfliktų, kurių metu
prarandamos jėgos.
Mūsų jaudulys sukelia prob
lemų aplinkiniams. Jaudulio paveiktas žmogus ne tik nesugeba
išspręsti savo problemų, bet jo
nervingumas ir irzlumas sukelia
papildomų bėdų aplinkiniams.
Gyvenimo tikslas ‒ savęs pažinimas. Kol esame gyvi, turime
atrasti, suprasti ir išreikšti save.
Padėti sau galima įvairiais
būdais: kiekvieną dieną stebėti
ir daryti atradimus, būti sąžiningam sau, atsiduoti ir daryti viską, kas nuo tavęs priklauso, ir suprasti, kad nėra ribų, nes gyvenimas ‒ amžinas raidos procesas.
Darykime tai, kas atrodo pro
tinga. Eikime toliau. Eikime ir
žiūrėkime į skrendančius paukščius. Eikime į priekį, o už nugaros palikime tai, kas trukdo įsilieti gyvenimiškai patirčiai.
Nelaimės pakelia mus į aukštesnius lygmenis. Po pavojingo
lietaus ir griaustinio suveši visa
augmenija.
Pagal Bruce Lee knygą
„Stulbinančios mintys“ parengė
Janina Ožalinskaitė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, liepos 29 d.

09:20 Senis. N-7. 296 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7.
8/1 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7.
15/12 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 118 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 3. N-7. 3/16
s. 23:43 Kostiumuotieji 4. N-7. 4/1 s.
00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00
LRT radijo žinios. 04:05 Komisaras
Reksas 15. N-7. 15/12 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 118 s. (kart.).

Antradienis, liepos 30 d.

09:20 Senis. N-7. 297 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7.
8/2 s. 11:10 Komisaras Reksas 16.
N-7. 16/1 s. 12:00 Stiliu. (kart.). 13:00
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 119 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4. N-7. 4/2, 4/3
s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai.
(subtitruota). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/1
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 119 s. (kart.).

Trečiadienis, liepos 31 d.

09:20 Senis. N-7. 298 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7.
8/3 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7.
16/2 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 120 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Mano mama gamina geriau! 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 4. N-7. 4/4, 4/5 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stiliu.
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT
radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/2
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 120 s. (kart.).

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.

09:20 Senis. N-7. 299 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7.
8/4 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7.
16/3 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 121
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-

timu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 4. N-7. 4/6, 4/7
s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita.
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT
radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/3
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 121 s. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.

09:20 Senis. N-7. 300 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7.
8/5 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7.
16/4 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 122 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 Beatos
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Muzikinis
pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu
Starkumi. 22:40 Fantastiškas penktadienis. Hobitas: nelaukta kelionė.
N-14. 01:25 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/4
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 122 s. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d.

06:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:25
Jaunieji detektyvai ir Juodojo karaliaus prakeiksmas. 09:00 Labas rytas,
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. Didingoji upė. 2 d. Riaumojantys
vandenys. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos. 1 d. Milžinų karalystė.
(subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 8.
N-7. 8/9, 8/10 s. 15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras su
Edita. 19:30 Stiliu. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Gražiausios
poetų dainos. 22:40 Antikvariato paslaptys 9. Atsisveikinimo žinutė. N-7.
(subtitruota). 00:05 Hobitas: nelaukta
kelionė. N-14. (kart.). 02:50 Klausimėlis.lt (kart.). 03:05 54-osios Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora 2018“. 04:30 Džesika Flečer
8. N-7. 8/9, 8/10 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d.

06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 07:30
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 27 s. Skaistaveidė. 10:00 Gustavo enciklopedija.
(subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2. 2 d. Gelmės. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas. 6 d. Triukšmingas
sugrįžimas. (subtitruota). 13:50 Mis
Marpl 4/2 s. Žudyti lengva. 15:25
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno
Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė
su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas.
Orai. 21:00 Premjera. Laisvės kaina.
Sąjūdis. 7, 8 s. 22:50 Ūsuotasis ponas
Mordekajus. N-7. 00:35 Ekspromtas.
N-14. (subtitruota). 02:20 Klausimėlis.lt (kart.). 02:35 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta 2. 2 d. Gelmės.
(subtitruota, kart.). 03:30 Pasaulio
dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 6
d. Triukšmingas sugrįžimas. (subtitruota, kart.). 04:25 Mis Marpl 4/2 s.
Žudyti lengva. (kart.).

TV3
Pirmadienis, liepos 29 d.

01:30. Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
(kart.). 03:20. Nepatyręs. 06:10. Televitrina 34. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 13. 06:55. Simpsonai (kart.) 22,
1. 07:25. Simpsonai (kart.) 22, 2. 07:55.
Ūkio šefas (kart.) 1, 9. 08:20. Skaniai ir
paprastai (kart.) 2, 13. 08:55. Meilės
sūkuryje 3119. 10:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 5. 11:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 6. 12:00. Svotai 102. 13:00.
Pažadėtoji 6, 569. 13:30. Pažadėtoji 6,
570. 14:00. Pažadėtoji 6, 571. 14:30. Pažadėtoji 6, 572. 15:00. Simpsonai 22, 3.
15:30. Simpsonai 22, 4. 16:00. TV3 žinios 149. 16:25. TV3 orai 149. 16:30. TV
Pagalba 11, 61. 18:30. TV3 žinios 210.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
210. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 60.
20:00. Atsargiai! Merginos 4, 61. 20:30.
Kam ta meilė? 2, 17. 21:00. TV3 vakaro
žinios 119. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 119. 22:00. Žmonijos biuras.
23:55. Kaulai 11, 20.

Antradienis, liepos 30 d.

00:55. Legendos 2, 1. 01:45. Detektyvas Bekstriomas 1, 11. 02:35. Salemas 3, 10. 03:30. Kaulai (kart.) 11,
20. 04:20. Moderni šeima 7, 21. 04:50.
Svotai (kart.) 102. 06:10. Televitrina 34.
06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3, 38.
06:55. Simpsonai (kart.) 22, 3. 07:25.
Simpsonai (kart.) 22, 4. 07:55. Atsargiai!
Merginos (kart.) 4, 60. 08:25. Atsargiai!
Merginos (kart.) 4, 61. 08:55. Meilės sūkuryje 3120. 10:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 7. 11:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 8. 12:00. Svotai 103. 13:00. Pažadėtoji 6, 573. 13:30. Pažadėtoji 6, 574.
14:00. Pažadėtoji 6, 575. 14:30. Pažadėtoji 6, 576. 15:00. Simpsonai 22, 5. 15:30.
Simpsonai 22, 6. 16:00. TV3 žinios 150.
16:25. TV3 orai 150. 16:30. TV Pagalba
11, 62. 18:30. TV3 žinios 211. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 211. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 62. 20:00. Atsargiai! Merginos 4, 63. 20:30. Kam ta meilė? 2, 18. 21:00. TV3 vakaro žinios 120.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 120.
22:00. Teta Helena.

Trečiadienis, liepos 31 d.

00:25. Kaulai 11, 21. 01:20. Legendos 2, 2. 02:10. Detektyvas Bekstriomas
1, 12. 03:00. Greislendas 3, 1. 03:50. Kaulai (kart.) 11, 21. 04:40. Svotai (kart.) 103.
06:10. Televitrina 34. 06:25. Žvaigždžių
karai. Sukilėliai 3, 39. 06:55. Simpsonai
(kart.) 22, 5. 07:25. Simpsonai (kart.) 22,
6. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 4,
62. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 4,
63. 08:55. Meilės sūkuryje 3121. 10:00.
Paslaptingas gyvenimas 1, 9. 11:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 10. 12:00. Svotai 201. 13:00. Pažadėtoji 6, 577. 13:30.
Pažadėtoji 6, 578. 14:00. Pažadėtoji 6,
579. 14:30. Pažadėtoji 6, 580. 15:00.
Simpsonai 22, 7. 15:30. Simpsonai 22,
8. 16:00. TV3 žinios 151. 16:25. TV3 orai
151. 16:30. TV Pagalba 11, 63. 18:30. TV3
žinios 212. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 212. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 64. 20:00. Atsargiai! Merginos
4, 65. 20:30. Kam ta meilė? 2, 19. 21:00.
TV3 vakaro žinios 121. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 121. 22:00. Alinanti misija. 22:25. Vikinglotto 31. 23:50.
Kaulai 11, 22.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.

00:50. Legendos 2, 3. 01:40. Detektyvas Bekstriomas 1, 13. 02:30.
Greislendas 3, 2. 03:20. Kaulai (kart.)
11, 22. 04:10. Moderni šeima 7, 22.
04:35. Naujakuriai 2, 15. 05:00. Svotai
(kart.) 201. 06:10. Televitrina 34. 06:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 102. 06:55.
Simpsonai (kart.) 22, 7. 07:25. Simpsonai (kart.) 22, 8. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 64. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 65. 08:55. Meilės sūkuryje
3122. 10:00. Paslaptingas gyvenimas 1,
11. 11:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 12.
12:00. Svotai 202. 13:00. Pažadėtoji 6,
581. 13:30. Pažadėtoji 6, 582. 14:00. Pažadėtoji 6, 583. 14:30. Pažadėtoji 6, 584.
15:00. Simpsonai 22, 9. 15:30. Simpsonai 22, 10. 16:00. TV3 žinios 152. 16:25.
TV3 orai 152. 16:30. TV Pagalba 12, 9.
18:30. TV3 žinios 213. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 213. 19:30. Atsargiai! Merginos 4, 66. 20:00. Atsargiai!
Merginos 4, 67. 20:30. Kam ta meilė?
2, 20. 21:00. TV3 vakaro žinios 122.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
122. 22:00. Aukštis. 23:45. Kaulai 12, 1.

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.

00:45. Legendos 2, 4. 01:35. Raitelis be galvos 2, 1. 02:25. Greislendas 3,
3. 03:15. Kaulai (kart.) 12, 1. 04:05. Naujakuriai 2, 16. 04:30. Naujakuriai 2, 17.
04:55. Svotai (kart.) 202. 06:10. Televitrina 34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 103. 06:55. Simpsonai (kart.) 22,
9. 07:25. Simpsonai (kart.) 22, 10. 07:55.
Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 66. 08:25.
Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 67. 08:55.
Aš matau tave 1, 9. 10:00. Paslaptingas gyvenimas 1, 13. 11:00. Paslaptin-

gas gyvenimas 1, 14. 12:00. Svotai 203.
13:00. Pažadėtoji 6, 585. 13:30. Pažadėtoji 6, 586. 14:00. Pažadėtoji 6, 587.
14:30. Pažadėtoji 6, 588. 15:00. Simpsonai 22, 11. 15:30. Simpsonai 22, 12.
16:00. TV3 žinios 153. 16:25. TV3 orai
153. 16:30. TV Pagalba 12, 16. 18:30. TV3
žinios 214. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 214. 19:30. Krepšinis: Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Ispanija – Lietuva. 21:30. Nepriklausomybės
diena. Atgimimas. 23:50. Džesabelė.

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d.

01:30. Teta Helena (kart.). 03:35.
Žmonijos biuras (kart.). 06:15. Televitrina 34. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 3.
07:00. Keršytojų komanda 1, 48. 07:30.
Aladinas 1, 108. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 4. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis
1, 104. 09:00. Simpsonai 12, 11. 09:30.
Simpsonai 12, 12. 10:00. Maisto kelias 2,
6. 10:30. Bibliotekininkai 4, 2. 11:30. Kačių motina. 13:20. Įpėdiniai. 15:45. Havajai 5.0 6, 2. 16:45. Ekstrasensų mūšis
19, 16. 18:30. TV3 žinios 215. 19:17. TV3
sportas 1. 19:22. TV3 orai 215. 19:25. Eurojackpot 31. 19:30. Šuns tikslas. 21:25.
Iksmenai. Pradžia. Ernis. 23:40. Pavojingas susitarimas.

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d.

01:25. Nepriklausomybės diena. Atgimimas (kart.). 03:25. Alinanti
misija (kart.). 05:00. Svotai 203. 06:15.
Televitrina 34. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 4. 07:00. Keršytojų komanda 1, 49. 07:30. Aladinas 1, 109. 08:00.
Elena iš Avaloro 1, 5. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 105. 09:00. Simpsonai 12, 13. 09:30. Ūkio šefas 1, 10. 10:00.
Keliauk išmaniai 1, 6. 10:30. Bibliotekininkai 4, 3. 11:30. Pinokis. 13:15. Paauglių paplūdimys 2. 15:40. Mylinčios
širdys. 17:25. Už Kaukazo. 18:30. TV3
žinios 216. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 216. 19:30. Krepšinis: Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva – Suomija. 21:30. Įniršis.

LNK
Pirmadienis, liepos 29 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(964). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (965). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (966). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (37). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(38). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (39). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (116). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(117). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (5). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (8). N-7. 12:00
„Neklausk meilės vardo“ (77). 12:30
„Neklausk meilės vardo“ (78). 13:00
„Paskolinta meilė“ (8). 14:00 „Našlaitės“ (40). 15:00 „Svajoklė“ (40). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 „PREMJERA Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (1).
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS
Draugeliai. N14. 00:40 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 01:35 Rizikinga erzinti diedukus 2 (kart.). N14.

Antradienis, liepos 30 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (967). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (968). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (969). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (40). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(41). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (42). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (118). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(119). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (6). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (9). N-7. 12:00
„Neklausk meilės vardo“ (79). 12:30
„Neklausk meilės vardo“ (80). 13:00
„Paskolinta meilė“ (9). 14:00 „Našlaitės“ (41). 15:00 „Svajoklė“ (41). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 „PREMJERA
Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (2). 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra. N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ (3).
N-7. 01:15 Draugeliai (kart.). N14.

Trečiadienis, liepos 31 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (970). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (971). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (972). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (43). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(44). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (45). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (120). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(121). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (7). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (10). N-7. 12:00
„Neklausk meilės vardo“ (81). 12:30
„Neklausk meilės vardo“ (82). 13:00
„Paskolinta meilė“ (10). 14:00 „Našlaitės“ (42). 15:00 „Svajoklė“ (42). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 „PREMJERA Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (3).
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30

Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Aklavietė. N14. 00:15 „Juodasis
sąrašas“ (4). N-7. 01:10 Greitojo reagavimo būrys. Ugnies audra (kart.). N14.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (973). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (974). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (975). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (46). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(47). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (48). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (122). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(123). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (8). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (1). N-7. 12:00
„Neklausk meilės vardo“ (83). 12:30
„Neklausk meilės vardo“ (84). 13:00
„Paskolinta meilė“ (11). 14:00 „Našlaitės“ (43). 15:00 „Svajoklė“ (43). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „PREMJERA
Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (4). 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Misionierius. N14. 00:25 „Juodasis sąrašas“ (5). N-7. 01:20 Aklavietė (kart.). N14.
02:45 Alchemija. VDU karta. 03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (976). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (977). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (978). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (49). 07:40 „Tomas ir Džeris“
(50). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (51). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (124). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(125). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (1). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (2). N-7. 11:55
„Neklausk meilės vardo“ (85). 12:25
„Neklausk meilės vardo“ (86). 13:00
„Paskolinta meilė“ (12). 14:00 „Našlaitės“ (44). 15:00 „Svajoklė“ (44). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „PREMJERA
Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (5). 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS
HITAS Bėgte visą naktį. N14. 23:20 Viskas ore! N14. 01:25 Baimės kaina. N14.
03:25 Misionierius (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d.

06:25 „Tomas ir Džeris“ (46) (kart.).
06:35 „Tomas ir Džeris“ (47) (kart.).
06:45 „Tomas ir Džeris“ (48) (kart.).
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“
(22). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (7). 07:45
„Monstrai prieš ateivius“ (5). 08:15 „Riterių princesė Nela“ (11). 08:45 „Tomo
ir Džerio pasakos“ (2). 09:15 „Ogis ir tarakonai“ (10). 09:25 „Ogis ir tarakonai“
(25). 09:35 „Ogis ir tarakonai“ (26). 09:50
„Ponas Bynas“ (9). 10:15 KINO PUSRYČIAI Pabėgimas iš Žemės planetos.
12:00 Paskutinis drakonų nugalėtojas. N-7. 14:15 Šnipė Harieta. 16:20 Šeimos savaitgalis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS
Šunų viešbutis. 21:35 Zūlanderis 2. N14.
23:40 Kosminė stotis 76. N14. 01:35
Bėgte visą naktį (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d.

06:25 „Tomas ir Džeris“ (49) (kart.).
06:35 „Tomas ir Džeris“ (50) (kart.).
06:45 „Tomas ir Džeris“ (51) (kart.). 06:55
„Įspūdingasis Žmogus-voras“ (23).
07:20 „Sveiki atvykę į „Veiną““ (8). 07:45
„Monstrai prieš ateivius“ (6). 08:15 „Riterių princesė Nela“ (12). 08:45 „Tomo
ir Džerio pasakos“ (3). 09:15 „Ogis ir tarakonai“ (28). 09:25 „Ogis ir tarakonai“
(29). 09:35 KINO PUSRYČIAI Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsiasi.
11:25 Kapitonas Zumas. 13:10 Nelydimi
nepilnamečiai. 15:00 Pamišę dėl šokių.
N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Transformeriai. Paskutinis riteris. N-7. 22:30 Angelai ir Demonai. N14. 01:15 Šmėklų namai. S. 02:40 Zūlanderis 2 (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, liepos 29 d.

06:25 „Mentalistas“ (2) (kart.).
N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (7) (kart.).
N-7. 08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“
(18) (kart.). N-7. 09:15 „Teisingumo
agentai“ (21) (kart.). N-7. 10:15 „Kobra
11“ (5) (kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų
mūšis“ (10) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro
virtuvė“ (8). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (22). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (3). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (24). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“
(4). N-7. 21:00 Gaudynės. N14. 23:05
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus (kart.). N14. 00:50 „Juodasis sąrašas“ (7) (kart.). N-7. 01:40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“ (6) (kart.). N14. 02:35
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (24) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 30 d.

06:25 „Mentalistas“ (3) (kart.). N-7.
07:20 „Pragaro virtuvė“ (8) (kart.). N-7.
08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19)
(kart.). N-7. 09:15 „Teisingumo agentai“ (22) (kart.). N-7. 10:15 „Kobra 11“
(6) (kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“ (11) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (9). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20). N-7. 15:55 „Teisingumo
agentai“ (23). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (4). N-7. 19:30 „Akloji zona“
(1). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (5). N-7.
21:00 Gatvių kovotojas. N14. 23:05
Gaudynės (kart.). N14. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ (49). N-7. 01:50 „Akloji zona“ (1) (kart.). N-7.

Trečiadienis, liepos 31 d.

06:35 „Mentalistas“ (4) (kart.). N-7.
07:30 „Pragaro virtuvė“ (9) (kart.). N-7.
08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20)
(kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“ (23) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“
(7) (kart.). N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (10).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(21). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(24). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (5).
N-7. 19:30 „Akloji zona“ (2). N-7. 20:30
„Kvailiai šėlsta“ (6). N-7. 21:00 Pavojus
iš kosmoso. N14. 22:55 Gatvių kovotojas (kart.). N14. 00:50 „F. T. Budrioji
akis“ (50). N-7. 01:40 „Akloji zona“ (2)
(kart.). N-7.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 1 d.

06:15 „Mentalistas“ (5) (kart.). N-7.
07:10 „Pragaro virtuvė“ (10) (kart.). N-7.
08:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ (21)
(kart.). N-7. 09:05 „Teisingumo agentai“ (24) (kart.). N-7. 10:05 „Kobra 11“
(8) (kart.). N-7. 11:05 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (11).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(22). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(25). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (9). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (6). N-7.
19:30 „Akloji zona“ (3). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (7). N-7. 21:00 Atvira ugnis.
N14. 22:50 Pavojus iš kosmoso (kart.).
N14. 00:45 „F. T. Budrioji akis“ (51). N-7.
01:35 „Akloji zona“ (3) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 2 d.

06:35 „Mentalistas“ (6) (kart.). N-7.
07:30 „Pragaro virtuvė“ (11) (kart.). N-7.
08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (22)
(kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“ (25) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“
(9) (kart.). N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (12).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(23). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(26). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (10). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (7). N-7.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (29)
(Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (29) (Wrestling SmackDown). N-7. 21:30 Snaiperis. Palikimas. N14. 23:35 Atvira ugnis (kart.).
N14. 01:25 „F. T. Budrioji akis“ (52). N-7.

Šeštadienis, rugpjūčio 3 d.

06:05 „Kvailiai šėlsta“ (4) (kart.).
N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (5) (kart.).
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (6) (kart.). N-7.
07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (27).
N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (7) (kart.). N-7.
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas. 10:00 „Geriausi šuns
draugai“ (9). 10:30 „Gamtos stebuklas.
Našlaičiai“ (1). 11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ (3). 12:10 „Būk ekstremalas“ (11).
N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ (3). 13:40 „Policijos akademija“ (17). N-7. 14:35 „Ekstrasensų mūšis“
(12). N-7. 16:55 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“ (16). N-7. 17:50 „Nusikaltimų miestas“ (16). N-7. 18:20 „Pavojingi kaimynai“ (1). N-7. 19:30 Muzikinė
kaukė. Muzikinis šou. 22:05 MANO HEROJUS Tuk tuk. N14. 00:10 AŠTRUS KINAS Išleistuvių naktis. N14. 01:50 „F. T.
Budrioji akis“ (51) (kart.). N-7. 02:35 „F. T.
Budrioji akis“ (52) (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugpjūčio 4 d.

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas (kart.). 07:30
„Džiunglių princesė Šina“ (28). N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“ (4). N-7.
10:00 „Geriausi šuns draugai“ (10).
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“
(2). 11:40 „Ekstremalūs išbandymai“
(4). 12:10 „Būk ekstremalas“ (12). N-7.
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro
ir atgal“ (4). 13:40 „Policijos akademija“ (18). N-7. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“
(13). N-7. 16:50 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“ (17). N-7. 17:50 „Nusikaltimų miestas“ (17). N-7. 18:20 „Pavojingi kaimynai“ (2). N-7. 19:30 „Šuo“ (13).
N-7. 20:45 „Šuo“ (14). N-7. 21:50 „Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 22:50 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“ (7). N14. 23:50 Snaiperis. Palikimas (kart.). N14. 01:40 Išleistuvių naktis (kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje

Margarita rašys knygą
suorganizavo fotosesiją, pati sukūrė savo įvaizdį – jis labai tiko
ir buvo vertas žurnalo viršelio.
„Jei atvirai, aš vis dar jaučiuosi svetima savo kūne, – sako Margarita. – Man nepatinka,
kad kairė ranka patinusi ir pamėlynavusi nuo randų, o dešinioji įkišta į juodą protezą, kuris netiktų, tarkime, prie rožinės
suknelės. Laimė, seksualumas –
ne tik išorė, kojų ilgis, plaukai ar
apgamas intymioje vietoje. Tai
slypi viduje“.

Pamaskvės gyventojai Margaritai Gračiovai 2017 metais pavydus buvęs vyras
nukirto abi plaštakas. Praėjo dveji metai. Jauna moteris
tapo socialinių tinklų žvaigžde. Gelbėdamasi nuo prisiminimų apie išgyventą siaubą, ji atvirai pasakoja dabartinio gyvenimo smulkmenas
ir nori padėti likimo draugėms, patiriančioms smurtą
artimoje aplinkoje.
Išgyventa tragedija jos
nepalaužė

Margaritos istorija sukrėtė
pasaulį. Buvęs vyras Dmitrijus,
ištiktas pavydo priepuolio, išvežė moterį į mišką, ten pusantros valandos kankino, paskui
surišo rankas ir kirviu nukirto
plaštakas. Plaukai stojasi piestu
bandant įsivaizduoti aukos kančias ‒ visą tą laiką ji neprarado
sąmonės. Paskui Dmitrijus nugabeno ją į ligoninę.
Kairiąją ranką pavyko prisiūti, o dešiniąją pakeitė brangus bioninis protezas, kuriam
pinigus surinko tragedijos sukrėsti žmonės.
Apie viską Margarita žada
papasakoti knygoje, kurią skirs
moterims, patiriančioms smurtą
artimoje aplinkoje. Atsigavusi ir
nepasidavusi, ji rodo meilę ir supratimą visiems, patekusiems į
bėdą. Savo sekėjus socialiniuose
tinkluose Margarita nemokamai
konsultuoja neįgaliųjų pašalpų,
protezavimo, prisitaikymo prie
pasikeitusio kūno klausimais.

„Viskas tavo rankose, net jei
turi tik vieną“

Tai Margaritos šūkis. Ji puikiai įvaldė bioninį protezą. Dėkodama žmonėms, rėmusiems
pinigais, ji rodo nuotraukas: štai
čia ‒ vairuoja automobilį, čia ‒

Neįgaliųjų sportas

Č

ekijoje, Nove Mesto mieste, vyko Europos taurės neįgaliųjų šaudymo iš lanko varžybos. Jos atviros visiems, tad į
jas susirenka lankininkai iš viso pasaulio – korėjiečiai, brazilai, Jungtinių Amerikos Valstijų
atstovai ir daugelis kitų.
Šiemet varžybose dalyvavo
du negalią turintys lankininkai
iš Alytaus – Linas Vengelis ir
Rolandas Baranauskas. Jie vyko su treneriais. Linui tai buvo
pirmosios tokio rango varžybos,
o Rolandas jau yra susipažinęs
su tarptautinių varžybų startais.
Varžybų lygis yra aukštas,
bet tai nesutrukdė alytiškiams
parodyti, kad gali kovoti. Po
trijų kvalifikacijos serijų R. Baranauskas tarp 34 dalyvių buvo
aštuntasis. Visą kvalifikaciją (12
serijų po 6 strėles) Rolandas baigė su 648 taškais. Iki paralimpinio normatyvo jam pritrūko vos
2 taškų. Normatyvas paralimpiadai yra 650 taškų.
Linas kvalifikaciją baigė su
585 taškais. Kitą dieną varžybos tęsėsi atkrintamosiomis ko-

geria kavą, siūlo obuolį arkliui,
apkabina katę, ruošiasi į vakarėlį. „Man viskas gerai!“ – šaukte šaukia.
2018-aisiais Dmitrijui skirta
14 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje.
Jis neteko tėvystės teisių. Margarita viena užaugins du jųdviejų vaikus.
Ar ji dabar jaučiasi saugi?
Tikrai ne. Buvęs vyras žada atkeršyti, kai atliks bausmę.
O Margarita nepaliauja stebinti draugus ir artimuosius. Ji
svajoja šokti su parašiutu! Ji išmoko nardyti atviruose vandenyse ir uždaruose baseinuose.
Ji dalyvauja įspūdingose fotosesijose.

Nuotraukos privertė
aiktelėti

Jei sutiktumėte Margaritą
gatvėje, neatkreiptumėte į ją
dėmesio. Ji – iš tų pelyčių, kurios tyliai praeina pro šalį. Nepatrauks akies ir odos spalvos
pirštine aptrauktas protezas, vos
matomas iš po rankovės.
Bet ne be reikalo specialistai
teigia, kad smurto aukoms reikia
labai daug paramos ir pritarimo.
Trumpa juoda suknelė, neslepianti gražaus jauno kūno,
aulinukai, juodi plaukai ir šiek
tiek gotiškas makiažas... Ji pati

Atpažino joje Alitą – Kovos
angelą

Anot Margaritos, anksčiau
jos kūnas buvo nepriekaištingas. Kai Dmitrijus ją sužalojo,
Margarita ilgai sielojosi. Ji bijojo, kad jau nebus patraukli ir
geidžiama. Juk randai liko ne
tik ant kairiosios rankos, bet ir
ant kojos. Nežinia, kaip pozuoti, kad į nuotrauką tai nepatektų. Nežinia, kaip išmokti nesigėdyti kūno.
Laimė, baimė dingo. Sidabru blizganti metalinė plaštaka – tai jėga! Šią vasarą vykusi
fotosesija įrodė ir Margaritai, ir
jos gerbėjams, kad tinkamai parinktas įvaizdis – pusė sėkmės.
Nuotraukos parodė moters vidinę jėgą ir atskleidė charakterį.
Komentatoriai aikčiojo: „Stipri
moteris su randais – tai visuomet veža!“, „Prisiminkite Alitą iš filmo „Alita“. Juk tai – ji“.
Margarita išties panaši į animacinio filmo heroję Alitą, Kovos angelą. Filme ji buvo rasta
Geležinio miesto metalo laužo
supirktuvėje. Ir Margaritą bandyta sutrypti, bet ji nepasidavė.
Moteris dalyvauja įvairiose programose, kur teikiama pagalba
smurto aukoms. Visą tą patirtį ji
sudės į knygą. Anot Margaritos,
svarbiausia – atpažinus smurto
daigelius gelbėti save ir vaikus.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Lietuvos lankininkai –
Europos taurės varžybose

vomis. Deja, čia lietuvių sėkmė
nelydėjo: jie abu pasitraukė jau
po pirmosios dvikovos.
Jų trenerė Inga Timinskienė sakė: „Labai džiugu, kad abu
sportininkai rodo vis geresnius
rezultatus, kad jiems užtenka
entuziazmo treniruotis, tobulėti.
Tai skatina ir dalyvavimas varžybose. Nesvarbu, ar jose laimi ‒
svarbu, kad po kiekvieno starto

jie grįžtų labiau motyvuoti. Taip
buvo ir šį kartą“.
Artimiausios varžybos L. Ven
geliui ir R. Baranauskui – liepos
27–28 d. Utenoje vyksiantis Lietuvos šaudymo iš lanko čempionatas, kur jie dar kartą parodys,
kad negalia nėra kliūtis sėkmingai varžytis su sveikaisiais sportininkais.
„Bičiulystės“ inf.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jūros šventėje laukiami ir neįgalieji
Portale klaipeda.diena.lt skelbiama gera žinia neįgaliesiems.
Ir šiemet per Jūros šventę Krui
zinių laivų terminale, priešais
koncertų sceną, bus sumontuota pakyla neįgaliesiems. Judėjimo negalią turintiems asmenims
skirta aikštelė bus ant paaukštinimo, užtikrinsiančio gerą matomumą, į ją ves patogus pandusas. Prie pakylos per liepos 26 ir
27 dienų koncertus budės neįgaliesiems padėsiantys savanoriai.
VšĮ „Klaipėdos šventės“ su
kompanija ITCC šį socialinę atskirtį mažinantį projektą įgyvendina jau antrus metus. „Pirmųjų metų patirtis, leidusi šventės
muzikine programa mėgautis ir
dešimtims žmonių rateliuose,
įkvepia tęsti. „Jūra tinka kiekvienam!“ – toks šiųmetės Jūros šventės šūkis. Siekiame, kad
čia jaukiai jaustųsi kiekvienas“, –
sakė organizatorių komanda,
kviesdama negalią turinčius
žmones išeiti iš namų ir drąsiau

naudotis jiems skirta paslauga.
„Bendrystė ir pagarba vieni
kitiems – tai vertybės, neatsiejamos nuo mūsų įmonės. Džiugu, kad šis Jūros šventės projektas įprasmina mūsų darbą, o pastolių konstrukcijos išpildo dar
vieną poreikį. ITCC iniciatyvos
gyvuos, nes tikime, kad tik kartu kuriame bendrą sėkmę“, –
teigė ITCC direktorius Modestas Siliūnas.
Liepos 26 d. po Jūros šventės eisenos Kruizinių laivų terminale vyksianti šventės atidarymo ceremonija irgi laužys socialinės atskirties ribas – Klaipėdos apskrities gestų kalbos centro
vertėjai sveikinimo kalbas vers į
gestų kalbą.
Beje, visose susibūrimo vietose, kur bus pastatyti mobilieji
lauko tualetai, negalią turintys
žmonės ras ir jiems pritaikytus
įrenginius.

Neįgaliųjų nedarbas ir
užprogramuotas skurdas
Portale kauno.diena.lt Patricija Naujanytė kalbasi su Jungtinių
Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto nariu Jonu Ruškumi.
Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, 14 proc. žmonių
pasaulyje turi negalią. Lietuvoje oficiali statistika skelbia, kad
turinčių negalią žmonių yra 158
tūkst., o darbą iš jų turi tik 48
tūkst. „Europos komisija (EK)
kasmet teikia raportą, kuriame pristatoma kiekvienos šalies
analizė ir rekomendacijos. Šiemet EK Lietuvai pasiuntė aiškų
signalą, kad mūsų šalyje esama
didelių socialinės nelygybės problemų. Labai daug žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, tarp
jų – ir negalią turintieji“, – teigia VDU profesorius J. Ruškus.
Pasak jo, taip yra būtent todėl,
kad žmonės su negalia nedirba,
o jei ir dirba – dažniausiai prastai apmokamus darbus.
Atskirtis prasideda dar švietimo sistemoje, kai vaikai pradedami skirstyti, siųsti į specialiąsias mokyklas. „Būdami atskirti nuo kitų, jie neįgyja tų pačių
gebėjimų kaip visi. Vėliau darbo rinkoje jų niekas nemato kaip
potencialių darbuotojų“, – sako
J. Ruškus. Ratifikuodama Neįgaliųjų teisių konvenciją, Lietuva
įsipareigojo padėti jiems integruotis į visuomenę ir į darbo rinką.
Pasak J. Ruškaus, reikia sukurti
mechanizmus, kurie padėtų negalią turintiems žmonėms dirbti su visais, o ne atskirai, tik neįgaliesiems skirtuose centruose.
„Lietuvoje yra dienos centrų neįgaliesiems, bet ką jie ten veikia?
Šoka, dainuoja, piešia. Į žmones
su negalia žiūrima kaip į negalinčius dirbti. Tačiau Lietuva yra
įsipareigojusi įdarbinti neįgaliuo-

Padėka

sius atviroje darbo rinkoje“, – sako J. Ruškus. Jo teigimu, socialinės įmonės – neefektyvus modelis. Joms valstybė skiria 31 mln.
eurų per metus, kad įdarbintų 8
tūkst. neįgaliųjų, o atviroje darbo rinkoje dirbantiems 40 tūkst.
negalią turinčių žmonių – vos
4 mln. eurų. Pasak J. Ruškaus,
socialinės įmonės „suvalgo“ didžiąją dalį pinigų, skirtų neįgaliesiems įdarbinti. Yra gerų socia
linių įmonių, kurios dirba atviros
darbo rinkos sąlygomis, tačiau
yra ir tokių, kurios įdarbina žmones su negalia tik dėl vaizdo, kad
įmonė gautų subsidijas.
Kai kurie politikai siūlo Lietuvoje įvesti kvotas, kad kiekviena įmonė privalėtų įdarbinti tam
tikrą skaičių neįgaliųjų. „Užsienyje tai neretai taikoma. Pirmasis siūlymas ‒ Lietuvoje viešojo
sektoriaus įstaigose įdarbinti 5
proc. neįgaliųjų nuo 50 žmonių.
Tai būtų visiškai nereikšminga
priemonė, nes 50 žmonių įmonėse yra santykinai mažai, vadinasi, vėl bus įdarbinti pajėgiausi. Pavyzdžiui, Lenkijoje nuo 25
žmonių – 5 proc., Slovėnijoje
privačiose įmonėse nuo 25 žmonių – 6 proc. Ir tai nelabai prisideda prie tinkamų darbo sąlygų
sudarymo neįgaliesiems atviroje
darbo rinkoje“, – sako J. Ruškus.
Neįgaliųjų integracijai į darbo rinką svarbiausia parama
žmogui, o ne įmonei. J. Ruškaus teigimu, geriausias sprendimas būtų už valstybės skiriamus
milijonus eurų, kurie tenka įmonei, pritaikyti darbo vietas pagal
žmogaus individualius poreikius.

Nuoširdžiai dėkoju Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkei
Loretai Stašinskienei už visapusišką pagalbą. Linkiu jai puikios sveikatos,
kantr ybės, laimės.
Birutė Ašakėnienė
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Prie kūrybos
šaltinio
Integracijos keliu

Monika Kalesnikaitė-Blauzdienė, Gi
vienima vaizdieliai, Kaunas: Naujasis lankas, 2019.

„Givienima vaizdieliai“ ‒
antroji Monikos KalesnikaitėsBlauzdienės knyga: proza, piešiniai, koliažai, nuotraukos...
Tekstai rašyti tarmiškai. Juos
skaityti reikia įprasti, bet paskui
žodžiai atveria sodrų, jau į istoriją benueinantį pasaulį. Telieka
sekti prisiminimų pėdomis ‒ iki
pat vaikystės. O mergaitės, pasirodo, būta ne iš kelmo spirtos:
Na mažumės buvau biškį pracimna ar navatna, nežinau, kaip
čia pasakius. Mani domino visa,
kas gražu. Kožnas kitoks daiktelis, augalėlis, žiedelis ar akmenėlis. Visa tai ėmiau domėn. Graitai
pastebėdavau, kas, kur, kaip vyksta gamtoje. Jau išdyga naujas daigelis, pražyda kvietkelis.
Pastabumas ‒ viena svarbiausių istorijų pasakotojo, rašytojo savybių. Taigi istorijos knygoje liejasi viena po kitos. Mergaitė augo Bajorų kaime, Želvos
valsčiuje, Ukmergės rajone. Kelias iki mokyklos buvo ilgas, eiti
reikėjo apie keturis kilometrus,
per miškus, tad tėvai į pirmą
klasę ją išleido kartu su pusant
rų metų vyresniu broliu ‒ taip
spakainiau. Laikai buvo neramūs ‒ 1948-ieji. Vos pasibaigęs
Antrasis pasaulinis karas.
Kaip autorė sako:
Mokė tai mokė, bet toji Stalina chebra ir unkėla kojų Lietuvėlan, su visu letenu drūtai prispaudus laikė ilgai, ilgai. Tada Stalino
saulutė švietė mum skaisčiai raudonai. Pirmam skyriuj pripratau prie mokyklos tvarkos ir gerai
mokinausi.
Daug ką mergaitei teko suprasti savo jėgomis. Iš pasakojimų aiškėja, kad ji sarmatijosi
prašyti suaugusiųjų pagalbos ‒
geriau rasdavo išeitį pati. Štai į
pamoką atsinešė pusseserės pradėtą siuvinėti darbelį, mokytoja pamanė, kad ji jau moka,
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Dalytis givienima
vaizdieliais
ir nuėjo prie kitų vaikų nieko
nepaaiškinusi. Ir ką ‒ mergaitė
pažiūrėjo, kaip pusseserės siuvinėta, praardė šiek tiek siūlus
ir suprato.
Mokytis labai norėjo, bet
tais laikais pirmiausia raikeja padaryt darbai, a puoskai tik makintis. Vaikai namuose taip pat turėjo daug pareigų, ypač rudenį:
raikeja bulbas nukuost, linai nuraut, ir savi, ir kolchoza didžiausias plotas, daržai nuimt ir gyvulėliai sužiūrėt. Tad nenuostabu,
kad pamokų nemažai praleisdavo, nuo kitų atsilikdavo. Būdavo ir graudžiai komiškų nutikimų. Šiandien su šypsena skaitome, kaip mama įduoda mergaitei kašikėlį cibulių nunešti mokytojai, kad paaiškintų aritmetikos uždavinius:
Muon benešant prilakė prie
many gerokai didesnė už mani
mergiotė, pastvėrė tų kašikėlį ir
nunešė mokytojai kaip užu savi.
Ir va, aš likau ir be cibulių, ir be
kašikelia, ir be pamokymo. Ale,
nars ir labai sunkiai, perpratau
ir išmokau.
Toks tas pokaris vaiko akimis. Toks išlieka prisiminimuose. Skyriuje „Kųsnelis duonos“
aprašytos sovietmečio neteisybės: vaikščioja surašinėtojai,
surašo ne tik gyvulius, bet ir
padargus, ir viską, kas žemelėj augo, kad paskui atėję derlių atimtų:
Ale kaip raudojo Tatulio ir
Mamulas širdielas, kai svetimi
prie pat namų nupjovė Tatulio pasėtus nunokusius javus. Buvo gerai prižiūrėti, tai ir gausiai užderėjo. Atuomenu, kaip užu pirkios
siūbavo sunkios rugių varpos. Tų
pilnų ir gražių varpų mum patiem
nevalna buvo nusikult.
Tiek, kiek laiko atlikdavo
nuo darbo kolchozuose, kur už
darbadienį, anot autorės, gaudavo po 200‒300 gramų avižų
arba prasčiausių grūdų. Jei neišdirbi darbadienių minimumo ‒
baudos. Skurdo, badavo. Tai užrašyti svarbu kaip liudijimą. Istorikai, žinoma, surašo faktus,
datas, o štai tokie žmonės, kaip
Monika, gali tuos faktus nuspalvinti asmeniniais, paprastų žmonių išgyvenimais, jausmais. Įvilkti į literatūrinį rūbą.
Švelniai, mažybiniu žodžiu pavadinti jos prisiminimai ‒ Givienima vaizdieliai. Ne nuoseklus
romanas, o vaizdieliai. Nuotrupos, subirusios į knygą, iš kurių pamažu ryškėja pagrindinės veikėjos paveikslas: pastabi, smalsi, savarankiška mergaitė čia puslapis po puslapio auga,

tampa mergina, sugebančia perprasti ne tokius ir lengvus dalykus: pavyzdžiui, įstojus į technikumą, tenka sėsti prie žemės
ūkio mašinos vairo.
Pagal sudarytų grafikų nuveinu ir prisistatau instruktoriui.
Uonas paskubom biškį paaiškino ‒ ir sėsk, važiuok! Aš kai ko
nesupratau. Da norėjau paklaust,
a uonas kad pradėja rėkt un many
iš visos gerklės! Nepaaiškina, a vis
rėkia. Taip rėkia, kad apsklausyt
nemuožna. Aš nusigundau ir iš
to strioko da sunkiau sekėsi. Net
pradėjau raudot, a uonas vis rėkia
ir rėkia. Netikusį pažymį parašė.
(Nu da ne puotį blogiausį, ale...)
Kitų rozų vėl pagal grafikų
atuoja muona eilė. Bijau ait. Be
reikala. Muona sčestei to rėksnio
jau nebebuva. Naujasis instruktorius nei kiek neberėkė un many.
Viso kū ramiai paaiškino ‒ kas,
kur, kaip. Ir aš jau gerai važiuoju pirmyn, atgal ir visus posūkius
gerai darau.
Norisi pagirti autorę ir už
sugebėjimą savo pasakojimus
struktūruoti: atrinkti, suskirstyti į skyrius ir sudėlioti, kuris
vaizdelis kuriam priklauso. Atsivertus knygos turinį tai gerai
matyti ‒ „Kaip mani mokino“
(mokyklos, studijų laikų prisiminimai: Va kū znočija ‒ kokis
mokytojas ir kaip uonas makina), „Dievas geras“ (pamintijimai apie tikėjimą ir religiją: Ir
tas mažutis Jazusiukas un mažučia kryžielia toks slabnutis! Muon
būdava labai markuotna un jį žiūrėt. Ir kolgi uonas turėjo tiek daug
kintėt? Mum da daug kas nežinoma. Guol tureja teip būt. A guol ir
paslaptis? I da ne bet kokia, a labai gili, gili), „Gamtos prieglobstyje“ (čia atsiveria pasakotojos
santykis su gamta, sugebėjimas
vaizdingai, personifikuotai perteikti tai, ką dažnas pastebime,
bet aprašyti nesugebame: Žiū,
kokie faini purpuriškai rožiniai
lazdynų žiedeliai! Tik neraškyk,
nekliudyk tų žiedelių. Jei nuraškysi, nebus riešutėlių. Ir žibutės
jau ruošias iškišt mėlynus nosiukus į saulytę. Kai pramerks mėlynas akeles, tai visas miškas prisipildys žibučių mėlynumo. Paupiais, pabaliais, paraisčiais karklai ir blindės jau didžiuojasi savo gražumu. Kačiukai susaulyte
šnekasi), „Viečna prauda“ (šiek
tiek gyvenimiškų pamokymų
iš patirties, dažnai ‒ su humoru: Taigi biškį paklausykit muona žodžia. Štiš, štiš, štišš, štišš...
vištas kol da nenupeštos! Niekur
nepaskavokit. Netupėkit papečky
ar un pečiaus. Aikit, lėkit laukan,

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies
remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“,
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Galiną Dunovskają,
Akmenės r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Zofiją Švažienę,
Kalvarijos sav. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Daivą Rentelytę,
Telšių r. neįgaliųjų draugijos pirmininką
Sigitą Tumbrotą.

Lai palinkėti žodžiai skleidžiasi žiedais,
Lai šypsenos draugų nušvinta spinduliais,
Ir lai ne tik šią dieną, bet visus metus
Srovena džiaugsmas pro gyvenimo vartus!
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

grynu oru pakvėpuokit, palakstykit, paskapstykit, paspaciravokit arba nars lungielį atsdarykit,
nesėdėkit visakių smarvių pristušini. Padarykit mankštielų ir be
vaistielų būsite sveikas, drūtas,
laibas, nešpėtnas ir da ūpa giera
gauste) ir kt.
Dabartis irgi išgyvenama,
vertinama, reaguojama į naujoves, pavyzdžiui, interneto galimybes ‒ viskas tenai atpečentuota, visako tinai yra. Nestebina
ir nepatiklumas, ironiškas požiūris: I da internetas daro teip,
kaip juom naudingiau. Telefoną
sujungia su televizorium, vis keičia, perkeičia, nesuprasi, kū uonas duora, kū uonas mįslina. A
mum tokia dažna pertvarka visai
neraikalinga. Ir štai ‒ netikėtas
palyginimas: Guol grait iškeliausim Anapilin. A tinai jau kitas internetas ‒ Amžinybė.
Autorės kalba itin žodinga,
sodri ne vien tarmiškų žodžių,
bet ir sinonimų, nors rašoma
proza, bet netikėtai pastebi,
kad sakiniai, ypač apie gamtą,
subanguoja ir pradeda rimuotis lyg juose būtų paslėptas eilėraštis: Jonvabalių akutės bliksi, šviečia, paparčia žieda jieškoti
kviečia. Žiburiukai jų spindės, visų kielių lydės.
Už literatūrinę kūrybą Moniką Blauzdienę 2000-aisiais
įvertino Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras, bet, kaip
pati autorė sako, jai „mieliausia
ne apdovanojimai, bet buvimas
tarp žolelių ir gėlelių savo daugiabučio namo trečiojo aukšto kambarėlyje, kuriame kalba
atsiminimai, praleisti su tautodailininkais parodose, 50-yje
sudalyvauta“. Tad skaitydami
knygą būtinai stabtelėkite akimis ir prie iliustracijų ‒ koliažų
iš gamtos dovanų: tai iš žiedelių, lapelių, samanėlių sudėlioti
paveikslai, margi ir trapūs kaip
gyvenimas. Čia atsirado vietos
ir keliems ant languoto popieriaus spalvotais pieštukais išpaišytiems ar akvarele nulietiems
jau į Amžinybę išėjusios dukros
Loretos piešiniams. Jie, kaip ir
žodžiai, tebealsuoja gyvybe.
Nijolė Kvietkauskė

***
Ar atmeni, kampuotas akmenėli,
vaikystę mano ir džiaugsmus,
ar leistumei prisėdus vėlei
praversti atminus senus?
Kartu sklaidykim Laiko knygą,
jos nedūlėjančius lapus, –
ten buvus praeitis užmigo,
ten atminimai veda mus...
Aš batukus jau panešiotus,
prisėdęs ant tavęs, aunuos
prieš Žolinę ar prieš rarotus
klausau giesmės arba dainos,
kai skamba, kviečia maldai
varpas, –
vaikystė grįžtanti žavi, –
o debesys padangėj kerpa
tik užmaršties audrų avis...
Batukai dingo nudėvėti.
Tu, akmenėli, man likai –
tad leisk minutę pasėdėti
su praeities žilais vaikais...
Gintautas STANKAITIS
Ukmergė

Eičiau
Paskui saulėlydį
eičiau ir eičiau,
taip labai
jis pavergia mane.
Atiduočiau dangun
niekada neišaustą
kraitį
už tą vakaro grožį
dangaus žydrume.
Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Panevėžio r.

***
Ar daug žmogui reikia, –
Tiktai vieno šilto delno,
Tik vieno apkabinimo,
Tiktai vieno gero žodžio,
Tik vienos tekančios saulės,
Tik vieno pakelės žiedo,
Tiktai paukščio giesmės, –
Ar daug žmogui reikia,
Kad būtum laimingas?
Zita Valeikienė
Lazdijų r.

