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Garsus prancūzų politikas, 
diplomatas Šarlis Morisas 
Taleiranas yra pasakęs: „Kas 
valdo informaciją – tas valdo 
pasaulį.“ Žiniasklaida – vie-
na tokių informacijos valdy-
tojų, tiksliau – informacijos 
kaupėjų ir dalintojų. 

Atvira visuomenė

Trisdešimtus metus skai-
čiuojantis Lietuvos ne-

įgaliųjų draugijos laikraštis 
„Bičiulystė“ tapo neatsiejama 
žmonių su negalia bendruo-
menės dalimi, įdomiu ir lau-
kiamu leidiniu net ir atokiau-
siame Lietuvos kampelyje bei 
ypač vertingu informacijos šal-
tiniu žmonėms su negalia. „Bi-
čiulystė“ nušviečia pagrindi-
nius įvykius, susijusius su  ne-
įgaliųjų socialine integracija, 
lygių galimybių tematikomis, 
išsamiai pristato Lietuvos neį-
galiųjų draugijos bendruome-
nės veiklą, rūpesčius ir džiaugs-
mus. Per šį trijų dešimtmečių 
laikotarpį „Bičiulystė“ išgyve-
no įvairiausių sunkumų, keitė-
si, tačiau sugebėjo priimti mo-
dernėjančio pasaulio iššūkius ir 
išlikti sudėtingame žiniasklai-
dos sūkuryje. 

Dėkojame „Bičiulystės“ ko-
lektyvui už atliekamą didelį ir 

reikalingą darbą, linkime re-
dakcijai visokeriopos sėkmės ir 
naujų kūrybinių sumanymų to-
liau leidžiant laikraštį. Tai, kad 
esate laukiami ir skaitomi – di-
džiulis Jūsų skaitytojų įverti-
nimas, parodantis, kad dirbate 
atsakingai ir kūrybingai. Na, o 
visai neįgaliųjų bendruomenei 
ir skaitytojams norime palin-
kėti ir toliau skaityti „Bičiu-

lystę“, kad kartu galėtume pa-
sidžiaugti ir sulaukti kitų jubi-
liejinių metų!

Visas Lietuvos neįgalių-
jų draugijos kolektyvas nuo-
širdžiai sveikina „Bičiulystės“ 
redakcijos kolektyvą ir skaity-
tojus su jubiliejiniu, 30-uoju, 
gimtadieniu!

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
administracija 

Tai, kad esate laukiami ir skaitomi – 
didžiulis Jūsų skaitytojų įvertinimas

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija.

Sveikindamas „Bičiulystę“ 30-
ojo gimtadienio proga, visų pir-

ma noriu padėkoti už jau nueitą ke-
lią: žmonių su negalia bendruome-
nės stiprinimą ir palaikymą, suteik-
tas žinias bei kasdienes pastangas, 
kad neįgalieji nebūtų palikti vieni. 

Į geras rankas ir jautrią širdį 
atiduotas viešai skelbiamas žodis – 
galingas įrankis. Tai priemonė, 
vienijanti tuos, kuriems dėl nega-
lios vienoje srityje, prireikia įgyti 
stiprybės kitose. Tokia stiprybė yra 
įgyjama padedant supančiai aplin-
kai, suradus įkvepiančių pavyz-
džių. Ir būtent čia ranką ištiesia ir 
savo žinojimu dalijasi „Bičiulystė“.

Esu tikras, jog „Bičiulystės“ 
misija – šviesti visuomenę, vie-
nyti jos narius, stiprinti neįgaliųjų 
bendruomenę ir kiekvieną jos narį 
atskirai. Bendrystė, dalijimasis ži-
niomis, pagalba vienas kitam išliks 
aktualu tol, kol gyvuos žmonija. 

Iš visos širdies dėkoju „Bičiu-
lystės“ kolektyvui už skleidžiamą 

dvasinę šilumą, gerai atliekamą 
kasdienį darbą, atidumą detalėms 
ir dėmesį kiekvienam visuome-
nės nariui.

Nuoširdžiai linkiu, kad Jūsų ir 
Jūsų skaitytojų balsas būtų girdi-
mas, kad skleidžiamas žodis būtų 
tas grūdas, iš kurio išauga galia.  

Pagarbiai Jūsų,
Linas KUKURAITIS

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Dalijimasis žiniomis 
ir bendrystė augina galią

Linas Kukuraitis.

Ir „Bičiulystė“ jau 30 metų 
po kruopelytę renka Jums svar-
bią informaciją, visomis išgalė-
mis siekdama, kad šios žinios 
Jums padėtų valdyti savo gyve-
nimą – paskatintų ne tik domė-
tis savo teisėmis, bet ir drąsiai už 
jas kovoti, reikalauti, kad būtų 
vykdomi daugiau savarankišku-
mo suteikiantys įstatymai, kad 
visuomenė atsikratytų dešimt-
mečiais gajų stigmų ir stereo-
tipų, kad neįgaliuosius priimtų 
kaip savo tikslų siekiančius, ku-
riančius ir prie valstybės gero-

vės lygiai su visais prisidedan-
čius žmones. 

Per tris gyvavimo dešimtme-
čius „Bičiulystė“ subūrė didelę 
ir gražią bendruomenę, su ku-
ria dalijasi ne tik naujausiomis 
žiniomis, svarbiais patarimais, 
bet ir Jūsų laiškais, mintimis, 
įžvalgomis, kūryba. Visada jau-
dina nuoširdūs Jūsų atsivėrimai. 

Štai ukmergiškė Leono-
ra Valatkienė pasakoja „Bičiu-

lystę“ skaitanti dar nuo tų lai-
kų, kai rūpindamasi savo neį-
galiu broliu, pati ranka perra-
šinėdavo laiškus, iš kurių gimė 
„Draugo žodis“, išauginęs „Bi-
čiulystę“. 30 metų su laikraščiu 
nesiskirianti šeduvė Aušra Ver-
bliudavičiūtė ,„Bičiulystę“ vadi-
na „krikštamote“ – tai ji priėmė 
nedrąsiai pasiūlytus pirmuosius 
kūrybinius bandymus, supažin-
dino su kitais literatais ir iki šiol 

dalijasi jos rašiniais. O štai laz-
dijiškis Juozas Rasiulis, prie ne-
įgaliųjų bendruomenės prisijun-
gęs 1992-aisiais, prisipažįsta ta-
pęs ne tik „Bičiulystės“ skaity-
toju, bet ir jos platintoju. Tokių 
atvirų pasakojimų jubiliejiniame 
„Bičiulystės’“ numeryje rasite ir 
daugiau. Jie jaudina, leidžia įsi-
tikinti, kokia prasminga mūsų 
bendrystė, ir įkvepia ją saugoti 
ir dar labiau stiprinti. 

Nuo pat savo gyvavimo pra-
džios „Bičiulystė“, kaip ir dau-
guma Jūsų, balansuoja ant išgy-
venimo ribos. Vos po kelių mė-
nesių paskelbus Lietuvos Nepri-
klausomybę įkurtam laikraščiui 
teko ieškoti geradarių, kurie su-
maketuotų ir atspausdintų Sausio 
13-osios įvykius liudijantį nume-
rį. Jonas Mačiukevičius prisime-
na, kad buvo net piketas sureng-
tas siekiant susigrąžinti sovietų 
kariaunos užgrobtuose sandė-
liuose laikytą laikraščiui spaus-
dinti skirtą popierių. Išbandymų 
būta įvairiais „Bičiulystės“ gyva-
vimo laikotarpiais: tekę skolintis 
pinigų jo leidybai, perpus suma-
žinti redakcijos kolektyvą, o li-
kusiems darbuotojams prisiimti 
gerokai didesnį darbo krūvį, pa-
togias redakcijos patalpas pakeisti 
į vieną nedidelį kabinetą ir pan. 
Vis dėlto laikraštis nepalūžo, sa-
vo veiklos nesustabdė. 

(nukelta į 6 psl.)

Kurkime „Bičiulystę“ kartu 
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Tolerancijos testas

Eglė Čaplikienė.Telkia žmones
„Mano nuomone, „Bičiulys-

tė“ yra buriantis leidinys. Pir-
miausiai jis yra svarbus pačiai jį 
įsteigusiai organizacijai – Lietu-
vos neįgaliųjų draugijai. Per „Bi-
čiulystę“ draugijos nariai ben-
drauja, vienas kitą palaiko, su-
žino aktualijas. Tai labai svarbu. 
Gaudamas laikraštį, žinai, kad 
priklausai bendruomenei, kad esi 
ne vienas, kad kažkur yra žmo-
nių, kuriems rūpi tas pats, kaip ir 
tau“, – sako E. Čaplikienė.

Jos teigimu, žmonėms yra 
svarbu burtis į bendruomenes. 
Ir nenuostabu, kad vienijančiu 
faktoriumi tampa spausdintas 
žodis. „Vien tai, kad jau 30 me-
tų išsilaikėte, kai viskas keičiasi 
ir daug laikraščių užsidarė, ro-
do, kad esate reikalingi“, – įsi-
tikinusi Neįgaliųjų reikalų de-
partamento vadovė. E. Čapli-
kienės teigimu, svarbu tai, kad 
„Bičiulystė“ telkia įvairius žmo-
nes – vieni skaito popierinį lai-

kraštį, jaunesni skaitytojai pasie-
kiami per socialinius tinklus, o 
redakcijos įgyvendinamas pro-
jektas „Aš galiu“ skirtas plates-
nei auditorijai. 

Ji atkreipė dėmesį, kad nuo 
kitų metų keičiasi ir „Bičiulys-
tės“ finansavimas. Leidyba tam-
pa viena iš neįgaliųjų teises gi-
nančių organizacijų veiklų. 

Svarbu gauti informaciją
E. Čaplikienės įsitikinimu, 

kuo daugiau žmonės gauna in-
formacijos, tuo labiau jie gali ap-
siginti ir jaustis stipresni. Infor-
macijos skelbimas yra kasdienis 
„Bičulystės“ darbas. 

„Nors, atrodytų, šiais laikais 
neturėtume ginti savo teisių, tu-
rėtų būti savaime suprantama, 
kad jos užtikrinamos, bet, deja, 
dar taip nėra“, – teigia Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė. 

Pasak jos, žmonėms pir-
miausia reikia paprastų dalykų – 

techninės pagalbos priemonių, 
galimybės laisvai judėti, gau-
ti pagalbą. Labai svarbu žinoti, 
kokių esama galimybių. „Esate 
minėję, kad kartais žmonės laik-
raštyje rastą informaciją nešasi į 
savivaldybę ar kitas įstaigas. Tai 
dar kartą parodo, kaip tokios in-
formacijos reikia. Svarbu nuolat 
rašyti ir apie lengvatas, ir apie 
naujus teisės aktus. 

E. Čaplikienės teigimu, in-
formacijos sklaida yra labai svar-
bi ir keičiant visuomenės nuos-
tatas. „Mano nuomone, tai, kaip 
žiūrime į vienus ar kitus daly-
kus, yra vienas svarbiausių da-
lykų, lemiantis, kokie bus prio-
ritetai“, – įsitikinusi Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė.  

„Dėl to labai norime išeiti į 
platesnius vandenis, kad ir kiti 
žmonės, kurie tiesiogiai nesusiję 
su neįgaliųjų sritimi, susipažintų 
su tais klausimais. To siekiame 
rubrika „Aš galiu“, kurią galima 
rasti interneto portale www.tv3.
lt. Turbūt natūralu, kad šio dar-
bo ėmėsi „Bičiulystė“, didžiau-
sias neįgaliųjų laikraštis, – da-
lijasi mintimis E. Čaplikienė. – 
Jūsų patirtis, teisingas požiūris 
ir galimybės leidžia jį atlikti iš-
ties kokybiškai.“

Domina naujienos
„Kai patenka į rankas „Bi-

čiulystė“, perverčiu ir paskaitau 
tai, kas mane sudomina. Man 

Mus visus buriantis leidinys
Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Eglė Čapli-
kienė jau daugiau kaip 20 
metų dirba socialinėje srityje. 
Didelė jos darbo dalis susijusi 
su rūpesčiu negalią turinčiais 
žmonėmis. Visą tą laiką šalia 
buvo ir „Bičiulystė“ – laik
raštis, nuolat alkanas žinių, 
informacijos, naujienų.

ninką. Nepasinaudoti jų patir-
timi man būtų buvęs nusikal-
timas. Gal todėl prieš kiekvie-
ną svarbesnį susitikimą su Vy-
riausybės, Seimo nariais, visada 
su „Bičiulystės“ žurnalistėmis“ 
apsitardavome, suderindavome 
taikiklius ir į „karą“. 

Aš ir šiandien negaliu įsi-
vaizduoti jokio LND ar jos aso-
cijuoto nario kultūrinio rengi-
nio, susitikimo su savivaldybės, 
valstybės, Seimo atstovais, ku-
riuose nedalyvautų „Bičiulys-
tės“ žurnalistės.

Zigmantas JANČAUSKIS 
LND pirmininkas 2008–2016 m.

Esate ne tik žurnalistės 
„Bičiulystė“ yra pagrindinis 

mūsų informacinis leidinys. Čia 
mes susipažįstame su teisės ak-
tų pakeitimais, kitomis aktua-
lijomis. Mums, draugijų vado-
vams, šios žinios labai naudin-
gos. Žmonėms svarbu sužinoti 
apie kitų neįgaliųjų gyvenimą. 
Taip pat labai gerai, kad vienoje 
vietoje galime rasti informaciją 
negalios klausimais. Patiems in-

ternete ją surasti nėra paprasta. 
Pirmą kartą apie šį laikraštį 

sužinojau atėjęs į Kauno miesto 
neįgaliųjų draugiją. Atsimenu, 
kad tuo metu jis buvo nespal-
votas. Kai tapau Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
ku, žmonės noriai užsisakyda-
vo neįgaliųjų laikraštį. 

„Bičiulystės“ darbuotojos vi-
sada dalyvauja įvairiuose ren-
giniuose, važiuoja ir pas neįga-
liuosius, aprašo jų problemas. 
Labai svarbu, kad nuolat infor-
muojate apie būsto pritaikymą, 
techninių priemonių remontą, 
analizuojate kylančias proble-
mas. Džiaugiuosi, kad rašote 
ne tik apie draugijos problemas, 
bet matote situaciją plačiau. Ga-
liu drąsiai pasakyti, kad jūs jau 
esate ne tik žurnalistės, bet tam 
tikra prasme ir socialinės dar-
buotojos. Dažnai ne tik iškeliate 
problemas, bet ir pačios inicijuo-
jate įvairius sprendimo būdus. 

„Bičiulystei“ linkiu, kad 
plėstųsi skaitytojų ratas, o skai-
tant laikraštį ir jų akiratis prasi-
plės. Jūs savo patirtimi paįvairi-
nate ir Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos darbą. 

Ignas MAČIUKAS 
LND pirmininkas 2020 m.

Informacija mažina 
atskirtį

Kalbant apie „Bičiulystės“ 
svarbą, reikia prisiminti „Drau-
gystės“ būrelį, pirmąjį leidinį 
„Draugo žodis“. Susirašinėjimas, 
dalijimasis informacija daugeliui 
tapo langu į pasaulį. Mano ma-
nymu, kaip tuomet nebuvo in-
formacijos neįgaliesiems, taip ir 
dabar nėra. Jei visur spaudoje 
būtų rašoma apie negalią turin-
čių žmonių problemas, neatsitik-
tų taip, kad negalime patekti net 
į kai kurias poliklinikas. 

Manau, kad kaip tada, taip ir 
dabar, „Bičiulystė“ mažina at-
skirtį tarp neįgaliųjų ir negalios 
neturinčių žmonių. Štai žmogus 
parašo eilėraštį. Per „Bičiulystę“ 
juo gali pasidalinti su visais. Ne 
vienam neįgaliajam šis laikraš-
tis tapo langu į pasaulį, suteikė 
pasitikėjimo savimi. 

Stebėdama tą atskirtį, sten-
giausi prisidėti, kad ji kuo labiau 
sumažėtų. Mačiau didelę pras-
mę sudaryti galimybes negalią 
turintiems žmonėms realizuo-
ti kūrybinį potencialą. Jau prieš 
man ateinant vadovauti Lietu-
vos neįgaliųjų draugijai buvo 
rengiami kūrybiniai seminarai 
Anykščiuose. Mačiau, kad to-
kie renginiai yra reikalingi, to-
dėl juos palaikiau. Atrenkant li-

teratus į kūrybinius seminarus 
„Bičiulystė“ buvo pirmoji pagal-
bininkė – jos darbuotojai paži-
no rašančius žmones, galėjo juos 
profesionaliau atrinkti. Kartu 
su „Bičiulyste“ leidome alma-
nachus. Koks buvo džiaugsmas 
negalią turinčiam žmogui pa-
matyti savo kūrybą išspausdin-
tą knygoje! O kokie buvo ren-
giami pristatymai! Visiems tai 
buvo didžiulė šventė. Kartu su 
„Bičiulyste“ išleidome ir ne vie-
ną savo veiklos ataskaitą. Buvo 
labai malonu, kad kur nors va-
žiuodami galėdavome ją nuvež-
ti ir parodyti, ką mes darome. 

Manau, kad „Bičiulystė“ yra 
ir bus reikalinga. Apskritai, jei 
ne neįgaliųjų spauda, ne infor-
macija, mes nebūtume ten, kur 
esame šiandien.

Zita VALAITYTĖ
LND pirmininkė 1998–2008 m. 

„Bičiulystė“ man buvo 
lyg LND valdyba

Man vadovaujant Lietuvos 
neįgaliųjų draugijai, tiek neįga-
liųjų asociacijoms, organizaci-
joms, tiek ir leidiniams teko iš-
gyventi ne vieną Socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijos ir 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to sugalvotą projektinio finansa-
vimo reformą. Manau, kad lei-
dybos atskyrimas nuo asociaci-
jų buvo vienas pagrindinių LND 
uždavinių. 

„Bičiulystė“ man buvo dar 
vienas organizacijos valdymo 
organas, dar viena LND valdy-
ba. Ministerijoje ir Departamen-
te vykstantys neįgaliųjų organi-
zacijų, leidybos veiklų finansa-
vimo reorganizaciniai procesai 
buvo tokie intensyvūs ir ben-
dri visų grupių neįgaliesiems, 
kad „Bičiulystėje“ rašyti vien 
tik apie fizinę negalią turinčių 
asmenų problemas tapo nebe-
aktualu. Vienas didžiausių neį-
galiųjų leidinys „Bičiulystė“ tapo 
visų neįgaliųjų grupių leidiniu.

„Bičiulystės“ darbuotojai 
(redaktorė Aldona Milieškienė, 
Aurelija Babinskienė) su LND 
yra praėjusios ilgą bendradar-
biavimo kelią, kartu išgyveno 
ne vienos organizacijos, ne vie-
no neįgaliuko problemas, „pra-
gyveno“ ne vieną LND pirmi-

„Bičiulystė“ mano gyvenime

įdomios nacionalinio lygmens 
naujienos, straipsniai apie po-
kyčius, konferencijas“, – dalijasi 
mintimis Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorė. Ji džiau-
giasi, kad „Bičiulystė“ renka-
si temas, kurios aktualios vi-
siems – neįgaliųjų užimtumas, 
asmeninis asistentas, techninės 
pagalbos priemonės, aprašomi 
įdomesni projektai. „Jaučiamas 
geras požiūris – rašoma ne tik iš 
neįgaliųjų, bet iš lygių galimy-
bių, įtraukties pozicijos, patei-
kiamos ne tik mūsų, bet ir Eu-
ropos bei pasaulio aktualijos“, – 
sako E. Čaplikienė. Jos teigimu, 
visada įdomu skaityti naujienas, 
kurios gali būti pretekstu giles-
niam apmąstymui. Pavyzdžiui, 
prieš rinkimus viena kandidatė 
negalėjo patekti į rinkimų apy-
linkę. Tokios situacijos galėtų 
išprovokuoti straipsnių ciklą. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė sako suprantan-
ti, kad kitiems žmonėms svar-
būs ir daktaro patarimai, ir kū-
rybos puslapis, kitų bendruome-
nių veiklos. „Bendravimas yra 
labai svarbu. Jauni žmonės ne 
visada tai įvertina, o vyresnia-
me amžiuje labai svarbu nebū-
ti vienišam. To išvengti padeda 
įvairios neįgaliųjų draugijų or-
ganizuojamos priemonės. Džiu-
gu, kad žmonės turi užsiėmimą, 
kad jie šoka, dainuoja, o paskui 
savo džiaugsmais ir pasiekimais 

pasidalija „Bičiulystėje“, – sako 
E. Čaplikienė. 

Informacijos sklaida visada 
bus aktuali

„Socialinėje srityje dirbu 
daugiau nei 20 metų. Iš pradžių 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Socialinių paslaugų 
skyriuje, paskui perėjau į Neį-
galiųjų integracijos skyrių, visą 
laiką bendraudavome su „Bičiu-
lyste“. Dažnai sulaukdavau klau-
simų: „Kas naujo įvyko“, „Gal 
turite ką nors papasakoti?“ Teko 
dažnai komentuoti įvairias situ-
acijas. Džiaugiuosi tokiu bendra-
darbiavimu. Informacijos sklaida 
aktuali ir jums, ir mums“, – pri-
simena E. Čaplikienė. Vis dėlto 
ji pabrėžia, kad gyvenimas kas-
dien keičiasi, visiems reikia ieš-
koti naujų veik los formų, galvo-
ti, kaip padaryti, kad informacija 
apie negalios aktualijas pasiektų 
kuo daugiau žmonių. 

„Bičiulystė“ – labai gražus, 
talpus žodis. Dar kartą pasikar-
tosiu – jūs suburiate ir tuos, ku-
rie turi priimti sprendimus, ir 
tuos, kurie turi negalią, ir vi-
suomenę – visi esame viename 
tinkle, susibičiuliavę. Linkiu ir 
toliau būti tuo vienijančiu, jun-
giančiu tinklu“, – 30 metų su-
kakties proga „Bičiulystę“ svei-
kina Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorė. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Zita Valaitytė.

Ignas Mačiukas.

Zigmantas Jančauskis.
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Jonas Mačiukevičius – vienas iš „Bičiulystės“ įkūrėjų.

Esate vienas iš prieš 30 me-
tų pradėtos leisti „Bičiulystės“ 
įkūrėjų. Kokią jos viziją tu-
rėjote? 

Kuriant organizaciją, inkrus-
tuojant ją į valstybės būtį, sie-
kiant jos pripažinimo, tiesiog or-
ganiškai, kaip viena iš būtinybių 
buvo laikraščio įkūrimas. Ka-
dangi tuo metu neįgalieji buvo 
terra incognita, visuomenei bū-
tinai reikėjo papasakoti apie tą 
„nežinomą pasaulį“, apie užribio 
žmones, atlikti nuolatinę švietė-
jišką misiją. Tai galėjo padaryti 
tik spaudos leidinys. Apie leidi-
nio steigimo peripetijas būtų ga-
lima labai daug įdomių dalykų 
papasakoti, bet, manau, kad šio 
interviu ne toks tikslas. 

Ar laikraštis pateisino stei-
gėjų lūkesčius? 

Labai norėjome, kad „Bičiu-
lystę“ skaitytų ne tik neįgalie-
ji, bet ir sveikieji. Manau, kad ir 
dabartiniai laikraščio leidėjai nori 
to paties. Labai sunku siekti ne-
pasiekiamo. Bet „Bičiulystė“ įsi-
tvirtino, rado savo nišą, tapo ne 
tik neįgaliųjų, bet ir socialinių 
darbuotojų laikraščiu. Neįgalieji 
savo laikraštį myli, brangina, ja-
me ne tik randa informacijos apie 
įvairias problemas, pasakojimų 
apie savo likimo brolių gyveni-
mus. „Bičiulystė“ prisideda ir prie 
socialinės politikos formavimo.

Gyvenimas keičiasi – kas-
dien pasitinkame naujus iššū-
kius, siekiame naujų tikslų. Į 
aktualijas reaguoja ir „Bičiu-
lystė“ – analizuojame neįga-
liesiems kylančias problemas, 

stengiamės, kad jie kuo dau-
giau sužinotų apie savo teises, 
drąsiname aktyviau reikšti sa-
vo pilietinę poziciją, siekiame 
keisti visuomenės požiūrį į ne-
galią. Ką Jūs patartumėte ak-
centuoti neįgaliesiems skirta-
me laikraštyje? 

O ką čia daugiau patarsi?! Ir 
toliau dirbkite ta linkme. Man 
belieka tik palinkėti sėkmės.

30-aisiais savo gyvavimo 
metais „Bičiulystės“ savai-
traštis tapo dvisavaitiniu lei-
diniu – finansavimas mažėja, 
o išlaidos tik auga, daug lėšų 
reikalauja laikraščio spausdi-
nimas, platinimas. Vis pasi-
girsta siūlymų persikelti į elek-
troninę erdvę. Ar pritariate to-
kiai nuomonei? 

Gerai suprantu tuos sunku-
mus, su kuriais susiduria „Bi-
čiulystė“. Laikraščio skaitytojai 
Jus pasirinko, vadinasi, belieka 
jų neapvilti. O ar „persikelti“ 
į elektroninę erdvę? Man bū-
tų gaila, jei neliktų laikraščio. 
Įvairiuose elektroniniuose pus-
lapiuose ir dabar neįgalieji akty-
viai reiškiasi, jie yra gerai mato-
mi. Tikriausiai pats gyvenimas 
nulems „Bičiulystės“ pobūdį.

Kai prieš 30 metų kūrėte 
negalios žmonėms skirtą laik-
raštį, neabejojote jo prasmin-
gumu. Dabar galima išgirsti, 
kad nišiniai leidiniai neprisi-
deda prie neįgaliųjų socialinės 
įtraukties, gal net didina at-

skirtį. Kaip Jums atrodo – ar 
reikia tikslinei skaitytojų audi-
torijai skirtų leidinių?

Klausimas tikrai įdomus. 
Pradėdami leisti laikraštį svars-
tėme (beveik tuo pačiu metu „iš-
maldavome“, kad ir televizijoje 
atsirastų laida apie neįgaliuosius 
„Svetimo skausmo nebūna), kad 
būtina neįgaliuosius sugrąžinti į 
visavertį gyvenimą, grąžinti juos 
visuomenei. Dabar jau neįgalieji 
sugrįžę: teatruose, ekskursijose, 
sporto varžybose, įvairiose eity-
nėse ir t.t. jie matomi. Be abejo, 
dar tenka spręsti įdarbinimo, už-
imtumo, atskirties ir daugelį ki-
tų konkrečių socialinių proble-
mų, bet procesas jau nesulaiko-
mas. Tik nepamirškime, kad tu-
rime Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją ir nuolat sten-
kimės, kad to nepamirštų mūsų 
valdžios vyrai ir moterys.

Ar matote „Bičiulystę“ dar 
po dešimties metų? Kokia ji 
turėtų būti, kad ir Jūs, ir kiti 
žmonės su negalia jos lauktų, 
skaitytų?

Man jau turbūt neduota vi-
są dešimtmetį kentėti gyveni-
mą arba juo džiaugtis. Juolab 
kad šalia – visokiausi covidai, 
mokslininkai nuogąstauja dėl 
planetos likimo, netyli ir pra-
našai. Turėčiau būti didelis op-
timistas, kad matyčiau „Bičiu-
lystę“ po dešimties metų. Bet 
pasikliaukime stebuklais.

Kalbėjosi Aldona MILIEŠKIENĖ

„Laikraščio  
skaitytojai jus pasirinko, 

belieka jų neapvilti“

Atvira visuomenė

Atvira visuomenė

ko tarp neįgaliųjų tos ypatingos 
bendrystės. 

Aš pati jau nepamenu, nuo 
kurių metų užsisakau laikraštį. 
Jį pradedu skaityti nuo paskuti-
nio puslapio. Mėgstu paeiliuoti 
ar kokią novelę sukurti, tad vi-
sada gera skaityti bičiulių kūry-
bą. Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos ir „Bičiulystės“ dėka ne kar-
tą teko dalyvauti literatų stovyk-
loje ir taip susipažinti su rašan-
čiais žmonėmis iš visos Lietuvos. 
Buvo išleistas ne vienas kūrybos 
almanachas. 

Linkiu „Bičiulystės“ laikraš-
čiui dar ilgai gyvuoti. Tai mūsų, 
neįgaliųjų, laikraštis, kuriame 

rašoma mums, apie mus ir dėl 
mūsų. Tiesa, truputėlį gaila, kad 
jau ne kiekvieną ketvirtadienį 
mus aplanko, bet tikėkimės, kad 
pagerės finansinė padėtis ir vėl 
laikraštis išeis kiekvieną savaitę. 

Vilija VILKELIENĖ
Kalvarija 

Prisiminimais grįžtu į 1993 
metus, kai buvau pakal-

binta įstoti į Lietuvos invalidų 
draugijos (LID) Marijampolės 
rajono skyrių. Tada pirmą kar-
tą sužinojau apie tokias draugi-
jas. Buvau nustebinta, kad yra 
tiek daug neįgaliųjų. Tačiau dar 
labiau apstulbau, kai pamačiau 
ant skyriaus pirmininkės stalelio 
savaitraštį „Bičiulystė“. Kiek-
vienas straipsnelis buvo susijęs 
su negalia, pirmame lape – nau-
ji įstatymai, antrame – neįgalių-
jų draugijų gyvenimas, trečiame 
– sporto ir kultūrinio gyveni-
mo pasiekimai, o labiausiai ma-
ne domino paskutinis puslapis, 
kuriame buvo galima rasti neį-
galių žmonių, įvaldžiusių vaiz-
dingą žodį, kūrybos.

Paklausus, kaip būtų gali-
ma įsigyti šį laikraštį, man bu-
vo paaiškinta, kad lengvatinė-
mis sąlygomis užsako draugi-
ja, tačiau norinčių skaityti „Bi-
čiulystę“ buvo labai daug. Taigi 
mūsų draugijoje buvo padalinta, 
kiek kas gali užsakyti. Kaimiš-
koms seniūnijoms buvo skir-
ta po keturis, penkis laikraščio 
egzempliorius, o norinčių bū-
davo dvidešimt ir dar daugiau. 
Kalvarijos ir Kazlų Rūdos mies-
teliams sekėsi labiau, nes jiems 
tekdavo po 14–15 egz. Tačiau ir 
čia poreikis buvo daug didesnis. 
Tad tuometinė skyriaus pirmi-
ninkė Roma Murauskienė pasi-

rinkdavo iš kiekvienos gatvelės 
po neįgalų asmenį, kuriam už-
sakius laikraštį buvo paprašy-
ta dalintis su dar bent penkiais 
neįgaliaisiais. Kai kam tai pri-
minė laikus, kai neįgalieji rink-
davosi Talačkoniuose ir dalin-
davosi ranka rašytu laikraštuku 
„Draugo žodis“. Reorganizavus 
Marijampolės rajoną į tris savi-
valdybes (Marijampolės, Kalva-
rijos ir Kazlų Rūdos), keitėsi ir 
savaitraščio prieinamumas skai-
tytojui. Jau buvo galima jį už-
sakyti visiems norintiems. Vie-
na vertus, buvo gera kiekvieną 
ket virtadienį gauti į namus „Bi-
čiulystę“, bet kita vertus, neli-

Šiandien, kaip ir tą pačią die-
ną prieš tris dešimtmečius, 
skaitytojus pasiekė „Bičiu-
lystė“. Tik tuomet tai buvo 
1asis numeris, o šiandien – 
jau 1509asis. Per 30 me-
tų nueitas ilgas kelias. Ne vi-
suomet jis buvo lengvas, bet 
nepaisydama visų sunkumų 
„Bičiulystė“ ir toliau skleidžia 
čiurlionišką šviesą ir šilumą, 
vykdo jos įkūrėjų jai skirtą 
misiją. Apie tai, kaip jai se-
kasi tai daryti, kalbamės su 
laikraščio sumanytoju rašy-
toju ir poetu Jonu Mačiu-
kevičiumi. 

Čia rašoma mums, apie mus 
ir dėl mūsų

Vilija Vilkelienė.

Esu jau pradėjusi devin-
tą dešimtį, bet gyvenimu 

nesiskundžiu ir rankų sudėju-
si nesėdžiu. Didžiąją laiko dalį 
skiriu rankdarbiams, tiksliau – 
nėrimui vąšeliu. Dar vaikystė-
je susirgau šia „liga“ ir iki šiol 
negaliu pasveikti. Netrukdo nei 
du patirti mikroinsultai, nei ka-
muojančios visokios ligos. Nė 
įsivaizduoti negaliu, ką dary-
čiau, jeigu dėl kokių nors prie-
žasčių turėčiau vąšelio atsisaky-
ti. Didžiulės lovatiesės, skaros, 
staltiesės, servetėlės – daugybė 
jų parodose pabuvojo, ne tik į 
artimųjų, bičiulių, bet ir kitų 
žmonių namus iškeliavo. 

Neapsieinu ir be „Bičiulys-
tės“. Šį laikraštį prenumeruo-
ju nuo 2006-ųjų, kai dėl silps-
tančio regėjimo ir gresiančios 
glaukomos turėjau išeiti iš AB 
„Alytaus tekstilė“. Įstojau į ne-
įgaliųjų draugiją, jos pirminin-
kė man ir pasiūlė užsiprenume-
ruoti „Bičiulystę“. Laikraščiu 
esu labai patenkinta, jį perskai-
tau nuo 1 iki 8 puslapio. Tada 
nesijaučiu, kad tik mane vieną 
visokios bėdos puola, pamatau, 

kad yra žmonių, kuriems dar 
blogiau. „Bičiulystė“ – geriau-
sias receptas, padedantis nusi-
raminti.

Įdomu paskaityti ir neįga-
liųjų kūrybą. Man labai patiko 
„Bičiulystėje“ išspausdinti pri-
siminimai apie sudegintus Pir-
čiupius „Ko nutilo dainos my-
limoj Dzūkijoj?“ Daugybę kar-
tų skaičiau tą straipsnį, beveik 
atmintinai išmokau. Gerai, kad 
žmonės nepamiršta skaudžios 
praeities, ja dalijasi...

Laikraštyje randu ir daug ki-
tokios naudingos informacijos – 
apie sveikatą, vaistus, jų kainas. 
Mums, neįgaliesiems, tai labai 
svarbu, nes daugelis verčiamės 
sunkiai. Glaukoma, skydliau-
kės problemos, Parkinsono pra-
džia, plaučių veiklai palaikyti 
skirti vaistai „suvalgo“ vos ne 
pusę mano nedidelės pensijos, 
bet sutikčiau dar keliais papil-
domais eurais prisidėti prie „Bi-
čiulystės“ prenumeratos, kad 
laikraštis mane džiugintų ne 
kas antrą, o kiekvieną savaitę. 

Genovaitė ŠVEITERIENĖ
Alytaus r.

Noriu pasveikinti laikraš-
tį „Bičiulystė“ gražaus 

30-mečio jubiliejaus proga. 
Apie laikraštį sužinojau ir juo 
susidomėjau, kai dirbau Tau-
pomajame banke Matuizo-
se. Prie banko buvo paštas, su 
laiškininkėmis palaikiau ryšius. 
Pašte pamačiusi „Bičiulystę“ ir 
paskaičiusi, apie ką rašo, susi-
domėjau. Kai Taupomąjį ban-
ką uždarė, man buvo nustaty-
tas neįgalumas. Vienas Varė-
nos neįgaliųjų draugijos narys, 
kuris gyveno Matuizose (jis jau 
yra miręs), pasiūlė man įstoti į 
neįgaliųjų draugiją. Tą aš ir pa-
dariau. O Varėnos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas pasiūlė 
užsisakyti „Bičiulystę“. Nuo to 
laiko, kai pradėjau prenumeruo-
ti (apie 2005 m.), taip ir prenu-

meruoju iki šiol. Kai randu įdo-
mių ir reikalingų straipsnių, lai-
kraštį parodau ir savo socialinei 
darbuotojai. Varėnos socialinių 
paslaugų centre aš lankau būre-
lius. Viename būrelyje, t. y. ke-
ramikos, lipdau iš molio įvai-
rius darbelius. Kituose dviejuo-
se daugiausia siuvinėju. Matui-
zų bibliotekoje buvo surengta 
mano siuvinėtų atvirukų paro-
da. Varėnos Socialinių paslaugų 
centre vyko mano ir kitų neįga-
liųjų nuotraukų paroda. 

Laikraštyje randu ką paskai-
tyti. Nežinau ką ir išskirti. Per 
tuos metus keitėsi tai, kad laik-
raštis pradėjo rečiau eiti. Lin-
kiu sėkmės, kad ir toliau ilgai 
gyvuotų laikraštis „Bičiulystė“.

Laima JEZEPČIKAITĖ 
Varėna

Geriausias receptas, 
padedantis nusiraminti

Įdomiais straipsniais 
dalinuosi ir su kitais

„Bičiulystė“ mano gyvenime
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„Bičiulystę“ ir mano gyve-
nimo istoriją sieja labai svar-
bus įvykis – laikraštis įkurtas  
vos paskelbus Lietuvos Nepri-
klausomybę, o ją ginant Sau-
sio 13-ąją patirtos traumos ta-
po mano negalios priežastimi. 
Vis dėlto mūsų keliai susikirto 
vos pieš porą metų. 

Apie „Bičiulystę“ pirmą 
kartą išgirdau iš Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos teisininkės 
Evelinos Kelmelienės. Bu-
vau pradėjęs gilintis į viešojo 
transporto pritaikymo proble-
mas Vilniuje ir kartu su LND 
atstove vykome į susitikimą su 
susisiekimo paslaugomis sosti-
nėje besirūpinančios bendrovės 
vadovais. Kalbai pasisukus apie 
tai, kad reikia kuo daugiau vie-
šinti neįgaliųjų savarankiškumą 
ribojančias problemas, Eveli-
na papasakojo apie tai nušvie-
čiantį „Bičiulystės“ laikraštį. 
Buvau neseniai įsitraukęs į ne-
įgaliųjų judėjimą, jų teisių gy-
nimą ir apie neįgaliųjų spaudą 
nieko nežinojau. Prisėdęs prie 
kompiuterio ir į Google paieš-
kos laukelį įvedęs „Bičiulystės“ 
pavadinimą, nesunkiai patekau 
į laikraščio interneto svetainę, 
pradėjau skaityti straipsnius. 
Kai apie tai užsiminiau likimo 
bičiuliams, jie man parodė ir 
popierinį „Bičiulystės“ varian-
tą – paaiškėjo, kad nemažai 
asociacijos „Savarankiškas gy-
venimas“ narių jau seniai skai-
to šį laikraštį. 

Netrukus sulaukiau ir „Bi-
čiulystės“ redaktorės skambu-
čio. Viešojo transporto priei-
namumo problemos sudomino 
laikraščio žurnalistę ir ji papra-
šė kartu pasivažinėti miesto au-
tobusais ir troleibusais, kad sa-
vo akimis įsitikintų, kaip rate-
liuose sėdinčiam žmogui sun-
ku judėti viešuoju transportu. 
Po pusdienį trukusios akci-
jos, viešojo transporto proble-
mas aptarėme sklaidydami do-
kumentus – tokį eksperimen-
tą atlikau ne pirmą kartą ir jau 
buvau sukaupęs nemažai raštų, 
atsakymų. Biurokratija pas mus 
dabar tokia visagalė, kad jeigu 
neturėsi tavo žodžius patvirti-
nančio dokumento – popieriu-
ko, vaizdo ar garso įrašo, niekas 
tavimi nepatikės. 

Dokumentų, įrodančių 
transporto neprieinamumą, 
mano kaupiamame archyve 
netrūko. Bet šalia jų buvo ir 
kita žurnalistę sudominusi by-
la, liudijanti apie mano dalyva-
vimą Sausio 13-osios įvykiuo-
se, negalią išprovokavusius su-
žalojimus, oficialius praneši-
mus, kad esu miręs (daug so-
vietinės valdžios į Afganistaną 
išsiųstų vaikinų iš tikrųjų na-

mo negrįžo, bet man pasisekė, 
nors dokumentai to ir nepatvir-
tino – ypatingajame archyve bu-
vo tik įrašas apie išvykimą, o ka-
dangi grįžimo niekas neužfiksa-
vo, padaryta išvada, kad žuvęs), 
vienas kitą paneigiantys Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos išduoti dokumentai...

„Bičiulystės“ žurnalistė bu-
vo ne pirmoji, su kuria prisimi-
niau skaudžius savo gyvenimo 
įvykius, bet daugeliui užtekda-
vo mano pasakojimo, todėl nu-
stebau, kad ji atidžiai domėjosi 
dokumentais, tikslinosi, dažnai 
perklausdavo, ne kartą ištarda-
ma: „Taip negali būti“. Daug ką 
galėjau įrodyti – mano sukaup-
ti oficialių institucijų atsaky-
mai, pareigūnų parašai, atrodo, 
išsklaidė abejones, vis dėlto ne-
buvau tikras, kaip visa tai atsi-
spindės laikraštyje. 

Vienas paskui kitą „Bičiulys-
tėje“ pasirodė straipsniai „1991-
ųjų sausį gynė Lietuvą, šian-
dien – žmogaus orumą“ ir „Į ke-
lionę visuomeniniu transportu – 
kaip į mūšį“. Pirmiau nei aš juos 
pamatė ir elektroninę nuorodą 
atsiuntė bičiulis. Tai, ką perskai-
čiau – nenuvylė. Straipsniuose 
buvo akcentuojami faktai, ci-
tuojami dokumentai. Ir artimieji 
pasidžiaugė, kad pasirinktas pa-
sakojimo būdas nekelia abejonių 
ir nepalieka vietos interpretaci-
joms, esą ligotas žmogus visko 
prisifantazavo.

Šis „Bičiulystės“ bruožas la-
biausiai ir imponuoja – infor-
macija patikrinta, pagrįsta, jos 
straipsniais galima remtis ne tik 
susipažįstant su neįgaliųjų prob-
lemomis, bet ir kreipiantis į val-
džios institucijas. Todėl kai aso-
ciacija „Savarankiškas gyveni-
mas“ imasi kokios nors akcijos ar 
iniciatyvos – rengia eitynes, ne-
įgaliųjų problemas pristato Pre-
zidentūroje, Seimo pirminin-
kui įteikia peticiją dėl stringan-
čio Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo pasirašiusių žmo-
nių sąrašus, organizuoja aplin-
kos, transporto prieinamumo 
tik rinimo reidus ar pan. – vi-
sada kviečiuosi ir „Bičiulystę“. 
Mums svarbu, kad viskas būtų 
tiksliai užfiksuota, kad prirei-
kus, pasitelkę laikraščio straips-
nius, aukštiems pareigūnams ga-
lėtume priminti jų duotus paža-
dus. O ir jie, matydami, kad si-
tuaciją stebi žiniasklaidos atsto-
vai, į viską žiūri rimčiau.

„Bičiulystė“ – svarbus įran-
kis ginant neįgaliųjų teises. No-
rėčiau ir toliau kartu siekti šio 
bendro tikslo. 

Ričardas DUBICKAS 

Aš – pilietis

Norėčiau 
kartu siekti 

bendro tikslo

Atvira visuomenė Išbandymus 
atlaikiusi bičiulystėBičiulystė! Jei jos ilgiesi, ypa-

tingai skamba šis žodis. 
Žmonės sako, kad bičiulystė sal-
di kaip medus. Juk ji siejama su 
senoviniu papročiu laikyti bites. 
Bičiulystei užgimti ir išlikti tarp 
mūsų reikia ne tik išminties, bet 
ir didelių pastangų. Svajinga ir 
prasminga.  Juk ir mūsų, neįga-
lių žmonių, kolektyvines pas-
tangas susiburti, sustyguoti savo 
gyvenimus galima palyginti su 
bičių šeima. Ir mums bičiulystė 
buvo ir tebėra socialinių ryšių 
ieškančių žmonių sielos troški-
mas išsaugoti tik rumo, atviru-
mo ir artumo saitus, tapti atra-
ma vieni kitiems. 

Bičiulystę suvokdami kaip 
bendrystę, dar 1988 metais ieš-
kojome saitų su bendramin-
čiais. Poreikis gyventi kitaip 
nusidriekė daugialypėmis gijo-
mis, persipynė ir veržėsi į tokias 
tolumas, kurioms įveikti jau ne-
pakako prabanga laikytų pokal-
bių telefonu, ranka perrašomų ir 
platinamų laiškų su patarimais 
ar nedažnų susitikimų su liki-
mo draugais. 

Tuo metu, kai Lietuva gyve-
no permainų troškimu, norėjo-
si ir mums dalintis savo lūkes-
čiais, pasidžiaugti pergalėmis. 
Norėjosi savo krašto žmonėms 
papasakoti, kokie mes, neįga-
lūs žmonės, esame, kokie nori-
me būti. Ir tada, 1990-aisiais, – 
didelių permainų Lietuvoje me-
tais – gimė bičiulystės vardu pa-
vadintas savaitraštis neįgalie-
siems. Nuo tų atmintin giliai 
įsirėžusių dienų prabėgo trys 
dešimtmečiai, o juose – neleng-
vas „Bičiulystės“ kūrimosi ir iš-
likimo kelias. Jame pėdsaką pa-
liko ir Jonavos krašto žmonės. 

Kai paimu į rankas naujausią 
„Bičiulystės“ numerį, prisime-
nu, kaip ekonominės blokados 
metais ieškojome paramos mū-
sų laikraščiui ir ją rasdavome. 

„Bičiulystę“ nuo pirmojo jos 
numerio galėjo skaityti ir Jo-
navos rajono neįgaliųjų drau-

gijos nariai, O už tai dėkojame 
šio krašto žmonėms, didžio-
sioms rajono įmonėms, kurios 
suprato, kad mums svarbi „Bi-
čiulystė“. Jonavos rajono orga-
nizacijų, įstaigų parama Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos lei-
diniui „Bičiulystė“ tęsėsi kelis 
metus, kol auditoriai galop nu-
sprendė, kad tokia labdara ne-
suderinama su įmonių paskir-
timi. Toks sprendimas įnešė 
nerimo ir naujų rūpesčių į Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos Jo-
navos rajono skyriaus gyveni-
mą. Bendraudami su tuometi-
niu „Bičiulystės“ redaktoriumi 
Robertu Grikevičiumi, ieško-
jome kitų išlikimo kelių. Ir su-
laukėme pagalbos. Jonavos ra-
jono savivaldybės administra-
cijos Socialinės paramos sky-
riaus teikimu, Jonavos rajono 
savivaldybės taryba ne vienus 
metus skyrė tikslines lėšas ne-
įgaliųjų integracijos, socialinės 
reabilitacijos programai, o taip 
pat ir savaitraščio „Bičiulystė“ 
prenumeratai Jonavos rajono 
neįgaliesiems.

Įveikusi ne vieną kliūtį, su-
kaupusi išmintį, patirtį, rečiau, 
bet jau tris dešimtmečius mus 
lanko „Bičiulystė“. Ir pirminiu 
savo pavidalu, ir įsikūrusi vir-
tualioje erdvėje, ji ieško naujų 

kelių pas neįgalų žmogų, tapda-
ma jo bičiule, guodėja, patarėja, 
naujų idėjų skleidėja. 

Gaila, kad „Bičiulystės“ ju-
biliejumi jau negali pasidžiaugti 
pirmasis jos redaktorius R. Gri-
kevičius ar gražios idėjos ben-
draautoriai: poetas Juozas Ne-
krošius, buvęs Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus vadovas gydyto-
jas Juozas Šapoka. 

Džiaugiamės, galėdami už 
išbandymus atlaikiusią bičiu-
lystę ir už spalvingą, turiningą 
„Bičiulystę“ padėkos žodžius 
tarti leidinio steigėjui Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmajam 
pirmininkui, rašytojui Jonui 
Mačiukevičiui ir visam „Bičiu-
lystės“ kolektyvui: redaktorei 
Aldonai Milieškienei, jos ištiki-
mai pagalbininkei Aurelijai Ba-
binskienei, aktyviems „Bičiu-
lystės“ bendraautoriams. Lin-
kime „Bičiulystei“, jos nenuils-
tančiam, kūrybingam kolekty-
vui tiesių kelių į mūsų namus, 
į mūsų širdis. Tegul „Bičiulys-
tės“ skleidžiamas žodis padeda 
tapti geresniems, stipresniems, 
vieningesniems. Tegul nepra-
randa tikėjimo, meilės ir vilties 
bičiulystės ieškantys. 

Violeta NEIMONTAITĖ
Pirmoji Jonavos rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė

Esu negalią turinti pensinin-
kė. Iš namų niekur nebe-

išeinu, todėl labai džiaugiuosi, 
kad bent du kartus per mėnesį 
mane aplanko „Bičiulystė“. Šis 
laikraštis jau tapo lyg šeimos na-
riu, nes jį skaitau visus 30 metų. 
Skaičiau ir net pati perrašinėjau 
ir „Bičiulystei“ pradžią davusius 
ranka rašytus laiškus. Tuomet, 
kai neįgalieji pradėjo burtis, vie-
nytis, kurti draugiją, prižiūrėjau 
neįgalų brolį. Gaudavome laiš-
ką, jį perskaitydavome ir perra-
šiusi keliais egzemplioriais iš-
siųsdavau kitiems. Kai atsirado 
„Bičiulystė“, tapome jos skaity-
tojais. Brolis jau iškeliavęs Ana-
pilin, o metams bėgant ir pati 
tapau neįgali, tad „Bičiulystė“ 
taip ir liko su manimi, praskai-
drina nuotaiką, paįvairina kas-
dienybę. 

Man patinka šis laikraštis – 
parašo apie visas naujoves, su-
pažindina su neįgaliesiems svar-
biais įstatymais, žmonės pasi-
pasakoja, kur kas buvo išvažia-

vę, ką įdomaus pamatė. Su ma-
lonumu perskaitau ir neįgalių-
jų sukurtus apsakymėlius. Bet 
pirmiausia visada ieškau patari-
mų apie sveikatą, visokias žole-
les, vitaminus. Labai gerai, kad 
laikraštis dalijasi naudingomis 
konsultacijomis, ko galime rei-
kalauti iš gydymo įstaigų. Kai 
reikėjo daryti operaciją, žinoda-
ma, kad pati nieko neturiu pirk-
ti, sutaupiau pinigų. Pravertė ir 
tai, kad buvau perskaičiusi, jog 
tokiems ligoniams, kaip aš (turiu 
diabetą, širdies problemų) pri-
klauso tam tikri vaistai (ir gy-
dytojai ne visada viską žino)  – 
kreipiausi ir į teritorinę ligonių 
kasą, ten „Bičiulystėje“ skelbtą 
informaciją patvirtino. 

Esu dėkinga Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugijai kuri 
padeda užsisakyti „Bičiulystę“ 
mažesne kaina, nes kiti laikraš-
čiai daug brangesni ir neišgaliu 
jų užsiprenumeruoti. 

Leonora VALATKIENĖ
Ukmergė 

Violeta Neimontaitė Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke dirbo 
tuo metu, kai buvo kuriamas „Bičiulystės“ laikraštis. 

Prenumeruoju ir su malonu-
mu skaitau laikraštį „Bičiu-

lystė“ apie dešimt metų. Įdomios 
visos rubrikos, suteikiančios 
naujų žinių. Perskaityti straips-
niai apie neįgalių  žmonių nu-
veiktus darbus, jų ryžtą, įkvepia 
kurti, nepalūžti. Labiausiai su-
domino puslapis „Prie kūrybos 
šaltinio“ (dabar – „Kūrybos la-
boratorija“), nuotraukų konkur-
sai. Laikraščio dėka aš įsidrąsi-
nau, pradėjau siųsti nuotraukas, 
o paskui – ir savo rašinėlius.

Ačiū „Bičiulystės“ redakci-
jai už suteiktas žinias, už drą-
są, pasitikėjimą savimi kuriant, 
rašant.

 30-mečio proga linkiu nau-
jų, įdomių rubrikų apie neįgalių 
žmonių gyvenimą, naujų idė-
jų ir norėčiau, kad „Bičiulystė“ 
pradžiugintų kas savaitę.

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Lyg šeimos narys Laikraščio 
dėka pradėjau 

kurti
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miausi iš jų patirties, išminties, 
užsikrėčiau jų nuotaika ir veikla. 
Nedrąsiai žengę pirmuosius kū-
rybinius žingsnius „Bičiulystė-
je“, ne vienas vėliau išleido eilė-
raščių ar prozos knygas, fotogra-
fijų albumus, suruošė parodas. 
Padrąsinta ir aš išleidau pirmąją 
eilėraščių knygelę, vėliau antrą. 
Pabandžiau rašyti esė. Spausdi-
no. Gyvenimas nušvito kitom 
spalvom, įgavo naują prasmę.

Ketvirtadienis man – šven-
tinė diena. Laukiu „Bičiulystės“ 
kaip brangaus svečio. Tiesa, da-
bar kas antrą ketvirtadienį. Už-
tat laikraštis tapo dar turininges-
nis, talpesnis. Redakcija plačiau 
supažindina su mums, neįgalie-
siems, rūpimomis aktualijomis, 
techninės pagalbos priemonių 
ir įvairių paslaugų naujovėmis. 

Gyvename aukštų infor-
macinių technologijų laikais. 
Yra internetas, visokie portalai. 
Dauguma mokame jais naudo-
tis. Bet mūsų „Bičiulystės“ nie-
kas nepakeis. Paimi į rankas 
laik raštį, verti puslapį po pus-
lapio, ieškai pažįstamų vardų, 

pavardžių. Gali neskubėdamas 
peržvelgti, po to pasidėti po ran-
ka ir vėl pasiimti paskaitinėti, 
sugrįžti prie tau svarbios infor-
macijos ar prie paskutinio – kū-
rybos – puslapio, kuris ne vie-
nam tapo dvasios terapija.

„Bičiulystė“ yra ir, tikiuosi, 
išliks mūsų kultūros, mūsų pa-
veldo dalis. Reikėtų pasidžiaug-
ti, kad šiame leidinyje nėra vie-
tos gyvenimo tuštybių mugėms, 
ir jis geba žurnalistinės etikos 
kartelę laikyti aukštai iškeltą. 
Ačiū „Bičiulystės“ žurnalistėms 
Aldonai Milieškienei ir Aureli-
jai Babinskienei. Ačiū mūsų val-
džios žmonėms, globojantiems 
šį laikraštį, ir jo leidėjams. Ačiū 
visiems, rašantiems į „Bičiulys-
tę“ ir ją skaitantiems.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Atradau neįgaliuosius, 
atradau „Bičiulystę“

Laimutė kone 25-erius me-
tus prenumeruoja ir skaito „Bi-
čiulystę“. Ji sako, kad šiame laik-
raštyje randa viską, kas jai įdo-
mu. Smagu skaityti, kad Lietu-
voje neįgaliųjų gyvenimas tam-
pa vis įvairesnis, jog atsiranda 
vis daugiau vietų, kuriose įreng-
tos prievažos, kad į pastatus ga-
lėtų patekti neįgaliojo vežimė-
liu judantys žmonės. Gerai, kad 
spausdinami neįgaliesiems ak-
tualių teisės aktų komentarai, 
kad neįgaliuosius vienijančios 
organizacijos dalijasi darbo pa-
tirtimi, įdomu pasiskaityti ne-
įgaliųjų kūrybą. Dabar ir pati 
Laimutė siunčia savo eilėraščius 
į „Bičiulystę“. „Visada siunčiu 
spalį, savo gimtadienio mėne-
sį“, – sako moteris ir pasakoja, 
kaip atrado laikraštį, prie kurio 
prisirišo ir kiekvieno naujo nu-
merio laukia kaip šventės.

Į Laimutės gyvenimą „Bi-
čiulystė“ atėjo drauge su dar-
bu Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugijoje.

„Mano pažintis su žmonė-
mis, turinčiais negalią, prasidė-
jo 1992-aisiais. Pradėjome dirb-
ti kartu su Neįgaliųjų draugijos 
pirmininke Violeta Neimontai-
te. Violeta turi judėjimo nega-
lią, bet mane stebino ir tebeste-
bina savo energija, optimizmu. 
Ji – ir puiki organizatorė“, – pa-
sakoja L. Šatienė. 

Laimutė prisipažįsta, kad iki 

tol mažai žinojo apie neįgaliųjų 
gyvenimą, juolab apie jų prob-
lemas. Jai viskas buvo nauja, 
norėjosi įsigilinti, sužinoti, kaip 
dirba neįgaliųjų draugijos kituo-
se rajonuose, kokie teisės ak-
tai priimami neįgaliųjų naudai. 
Norėjo padėti, buvo pasiryžusi 
dirbti, ir daug, bet patirties ne-
turėjo. Tada Laimutei į pagalbą 
ir atėjo „Bičiulystės“ laikraštis. 
„Perskaitau, kokį renginį suor-
ganizavo Pakruojo, Rokiškio ar 
kurio nors kito rajono neįgalių-
jų draugija ir pradedu sukti gal-
vą: o ko mes negalėtume? Gal 
ir įdomiau padarytume?“ – pri-
simena ji.

Kiekviename „Bičiulystės“ 
numeryje Laimutė rasdavo rei-
kalingos informacijos. Jai rūpėjo 
naujienos apie neįgaliųjų aprū-
pinimą techninės pagalbos prie-
monėmis, apie galimybes vyk-
ti į reabilitacijos stovyklas. „Bi-
čiulystė‘ buvo ir yra laikraštis ne 
pramogai, ne kokių nors niekų, 
paistalų apie vadinamąjį „elitą“ 
pasiskaityti, bet laikraštis, pade-
dantis dirbti, bendrauti“, – sako 
L. Šatienė ir priduria, kad ir pati 
pradėjo laikraštį prenumeruoti, 
ir kitiems negalią turintiesiems 
siūlydavo paskaityti. 

Atraskite savo paslėptas 
galimybes

Į draugiją ateidavo jauni vy-
rai ir moterys, turintys įvairių 
negalių. „Prisimenu judėjimo 
negalią turinčius vaikinus: Sau-

lių Koirą, kitus. Jie buvo nusimi-
nę, nes neįsivaizdavo, kaip ga-
lėtų save realizuoti. Tačiau tuo 
metu pradėjo kurtis neįgaliųjų 
sporto klubai, skatinome vaiki-
nus ryžtis ir pradėti treniruotis, 
dalyvauti varžybose, – pasakoja 
ji. – Sakydavau, kad gali rink-
tis, ar graužtis dėl savo negalios, 
ar realizuoti tai, kas juose yra 
stip raus, gal dar patiems nepa-
žinto.“ Laimutė prisimena, kaip 
spindėdavo vaikinų akys, kai jie 
vykdavo į sporto varžybas, ko-
kie laimingi rodydavo iškovotus 
medalius. „Mes su Violeta glo-
bojome juos kaip savo vaikus, 
džiaugėmės, kai vienas iš vai-
kinų sukūrė šeimą, – pasakoja 

Laiko ratelyje verpiu metus

„Bičiulystėje“ nėra vietos 
gyvenimo tuštybių mugėms

Gražina Dauginienė.

Laimutė Šatienė.

Kaip aš pažinau negalią

Laimutė Šatienė džiaugiasi gyvenanti nuostabaus grožio gam-
tos kampelyje – Upninkų gyvenvietėje, Jonavos rajone. Buvo 
Upninkų seniūnaite, kaimo bendruomenės pirmininke, dabar 
Laimutė – dainininkė, aktyvi Upninkų kultūros centro liaudiš-
kos kapelos „Širvinta“ ir folkloro ansamblio „Lietaukėla“ daly-
vė. Jonavos krašte užgimė Laimutės eilėraščiai. Juos spausdina ir 
„Bičiulystėje“. Su šiuo laikraščiu L. Šatienę sieja ypatingas ryšys.

Laimutė. – Pradėjome keliauti 
po Lietuvą, vykti į vasaros sto-
vyklas Šventojoje.“ 

Draugijoje susikūrė rašan-
čiųjų būrelis. Prie jų prisijun-
gė ir Laimutė. „Tiek kūrybingų 
žmonių susirinko! Nė patys ne-
sitikėjome, kad jų bus tiek daug. 
Ir iki šiol susirenkame“, – pri-
simena moteris  ir pasidžiaugia, 
kad yra išleidusi tris poezijos 
knygas. „Eilėraštį nešioju ilgai, 
o ant popieriaus jis gimsta daž-
niausiai naktį“, – sako Laimutė, 
o balse – tiek optimizmo, džiu-
gesio. „Skaitydavau „Bičiulystė-
je“ išspausdintus kitų skaityto-
jų eilėraščius ir išdrįsau nusiųs-
ti savo, o kai pamačiau išspaus-

dintą, taip gera ir šilta širdy pa-
sidarė...“

Liga – iššūkis ir pamokos
Kai išdrįstu paklausti apie 

jos pačios negalią, Laimutė sa-
ko, kad mes nė vienas negali-
me nujausti, kada užklups sun-
ki, klastinga liga, apie kurią taip 
nelengva kalbėti. Moters sveika-
ta pašlijo prieš 18 metų.

„Neslėpsiu, kai sužinojau, 
kad susirgau onkologine liga, 
iš visų jėgų bandžiau ją neig-
ti“, – atvirai pasakoja moteris, 
prisimindama, kokios sunkios 
mintys tuomet kamavo. Reikė-
jo laiko, kad susivoktų, susitai-
kytų su neganda bei pačia savi-
mi ir išdrįstų prisipažinti: „Taip, 
aš sergu, bet pasveiksiu, tik tu-
riu dirbti, nepasiduoti. Tik taip 
įveiksiu neviltį, baimę ir gyven-
siu.“ „Po operacijos mano fizi-
nis kūnas pasikeitė, bet pajėgiau 
su tuo susitaikyti ir ėjau į prie-
kį“, – pasakoja moteris ir pridu-
ria, kad išmokusi ligos pamokas 
dabar labai brangina tai, ką turi. 

Laimutės dukra ir sūnus su-
augę, padovanojo jai anūką. O 
ji suranda laiko ir vaikaičiui, ir 
ansambliui, ir poezijai. Dar spė-
ja ir paveikslų nulipdyti. „Kodėl 
nulipdyti?“ – klausiu, o Laimu-
tė aiškina, kad esama tokios me-
džiagos, iš kurios paveikslai lip-
domi. Upninkuose jau surengė 
savo darbų parodą. „Dukra ma-
ne lipdymu užkrėtė, ji – visokių 
naujovių žinovė“, – šypsosi mo-
teris. O siužetai? Galvoje suka-
si ir sukasi, kaip ir eilės. „Gyve-
nimas įdomus, jo neįmanoma 
atsivalgyti“, – atsisveikindama 
pasako L. Šatienė, o aš dar pa-
klausiu, ar galiu jos eilėraščio 
žodžiais pavadinti savo pasako-
jimą. Laimutė neprieštarauja...

Eglė KULVIETIENĖ

Su savaitraščiu „Bičiulystė“ 
susipažinau prieš 20 metų. 

Atsitiktinai. Vieną ketvirtadienį 
laiškanešė, matyt, netyčia, įme-
tė jį į mano pašto dėžutę. Nu-
stebau, kad yra toks leidinys. Į 
neįgaliųjų gretas buvau patekusi 
vos prieš metus. Patikėkite, vi-
suomenė nedaug žino apie ne-
įgaliųjų gyvenimą, juolab apie 
jų spaudos leidinius. Perskaičiau 
ir supratau: čia mano laikraštis, 
jame rašoma apie mano likimo 
žmones, jų problemas, veiklą, 
galimybes ir pomėgius.

Nuo tos dienos su „Bičiu-
lyste“ susidraugavau visam gy-
venimui. Ji man padėjo vaduo-
tis iš pasimetimo, nevilties ir 
skausmo. Čia rašoma apie kito-
kį gyvenimą, negu mano ligšio-
linis. Gyvenimą kitame krante. 
Pateikiama įvairios neįgaliajam 
reikalingos informacijos teisių, 
sveikatos klausimais, supažin-
dinama su naujausiomis moks-
lo žiniomis, techninės pagal-
bos priemonėmis ir jų įsigijimo 
tvarka, socialinėmis paslaugo-
mis. Tik iš laikraščio sužinojau, 
kad yra tokios socialinės dar-
buotojos, kurios gali padėti ne-
įgaliam žmogui buityje ir kur 

galima kreiptis dėl pavėžėjimo 
paslaugų.

Laikraštis spausdino repor-
tažus apie neįgaliųjų likimus, 
jų buitį, kasdienybę ir šventes, 
aktyvų sportą ir įspūdingas iš-
vykas. O kur dar visas pusla-
pis, skirtas kūrybiniams ban-
dymams – poezijos, prozos, fo-
tografijų konkursai... Sužinojau, 
kad redakcija kartu su Lietuvos 
neįgaliųjų draugija organizuoja 

kūrybines stovyklas, plenerus, 
leidžia almanachus. Pabandžiau 
rašyti ir aš. Išspausdino. Pakvie-
tė į literatų seminarą.

Ilgainiui susipažinau su ki-
tais kūrėjais: literatais, dailinin-
kais, fotografais, susidraugavau 
su bendro likimo žmonėmis. Jie 
man tapo dvasine atrama. Sė-

Tolerancijos testas

Asmeninio archyvo nuotr.
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Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė

Savo rajone kasmet užsako-
me daugiau nei 100 „Bičiulys-
čių“. Žmonės labai laukia laik-
raščio, laukia informacijos. Dau-
geliui jų tai – vienintelis laikraš-
tis. Spauda dabar brangi, o „Bi-
čiulystę“ žmonės gali užsiprenu-
meruoti už 10 eurų per metus. 
Tiesa, daugelis norėtų laikraštį 
gauti kiekvieną ketvirtadienį. 
Kartais tomis savaitėmis, kai jis 
neišeina, žmonės neduoda ra-
mybės. Nueina prie pašto dė-
žutės ir ten neradę laikraščio, 
grįžta nuliūdę. Tuomet skam-
bina, klausinėja. Kai laikraštis 
eidavo kas savaitę, neįgalieji la-
bai džiaugėsi jame spausdinama 
televizijos programa.

Žmonės skaito apie drau-
gus, kaimynus, džiaugiasi eilė-
mis. Labai naudinga informaci-
ja apie ligas, psichologo patari-
mai. Kalbėdami draugijoje ne-
retai prisimename, kas „Bičiu-
lystėje“ buvo parašyta. Jei reikia 
minčių, atsiverti kokį „Bičiu-
lystės“ numerį, žiūrėk, ir randi 
daug konk rečių patarimų.

Labai svarbu, kad „Bičiulys-
tėje“ pateikiama tiksli, konkre-
ti informacija. Daugelis žmonių 
neturi kompiuterio, neturi feis-
buko. Jiems „Bičiulystė“ – labai 
svarbus žinių šaltinis. 

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė  

Janina Žekienė

Mūsų neįgaliųjų draugija yra 
įtikėjusi į Jūsų laikraštį. Ir taip 
yra jau daugelį metų. Straipsnių 
santraukas netgi keliame į savo 
tinklalapį. Apie visas naujienas, 
kurios aktualios neįgaliesiems, 
galime rasti informacijos Jūsų 
laikraštyje. Čia yra ką paskai-

tyti – ir apie įstatymų naujoves, 
ir apie ligas. Yra žmonių, kurie 
nori gydytis žolelėmis, jie džiau-
giasi naudingais receptais. „Bi-
čiulystėje“ randame labai gražių 
eilėraščių. Jie dažniausiai para-
šyti žmonių, kurie yra išgyvenę 
daug skausmo. Skaitome juos 
renginiuose ir verkiame.

Būna žmonių, kurie dar ne-
paskelbus prenumeratos, prieš 
pusę metų, jau neša pinigėlius. 
Kiti net rajoninio laikraščio ne-
užsisako, tik „Bičiulystę“. Kai 
vyksta susitikimai seniūnijose, 
visada primename, kad yra toks 
laikraštis, paraginame jį užsipre-
numeruoti. 

Svarbiausia, kad nestovi-
te vietoje, kad skelbiama įvai-
ri informacija – kiekvieną kar-
tą „Bičiulystėje“ randame vis ką 
nors naujo. 

Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė Daiva Rentelytė

Kalvarijos savivaldybėje ne-
mažai žmonių nori skaityti „Bi-
čiulystę“. Jei neužsisako, tai nors 
draugijoje atėję paskaito. Čia 
randame daug informacijos – ir 
naujienos, ir pasaulio įvairovės, 
domimės ir apie ligas, ir apie 
kitas draugijas. Mums svarbu 
pamatyti, kuo gyvena žmonės 
kitur. „Bičiulystėje“ randame 
konkrečią informaciją – tai, kas 
gali būti aktualu negalią turin-
čiam žmogui.

Deja, mūsų bendruomenė la-
bai sensta – dalis draugijos na-
rių neišlipa iš lovos, kiti gyvena 
slaugos namuose, trečius vaikai 
pas save išsiveža. Kitais būdais 
informacija jų nepasiekia, tik per 
„Bičiulystę“. O jei kas ir ieško 
naujienų internete, realų laikraš-
tį skaityti daugeliui maloniau.

Žmonės priprato prie laik-
raščio kaip prie savo, kai kurie 
jau iš anksto patys skambina dėl 
prenumeratos, kiti, jei pamiršta, 
paskutinę minutę atbėga: „Kaip 
aš gyvensiu be laikraščio“. 

Manau, kad tokie laikraš-
čiai labai reikalingi – toks tokį 
greičiau išgirsta ir supranta. Ki-
tą kartą žmogui skauda, puo-
la depresija, jis paskaito „Bičiu-
lystėje“, kad kitam dar blogiau, 
pergalvoja, gal ir kitaip pažiūri 
į situaciją.

Pagėgių savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė 
Loreta Stašinskienė

„Bičiulystė“ tikrai labai rei-
kalinga, ypač pagyvenusiems 

žmonėms kaimo vietovėse, ku-
rie mažai kur išeina, neturi in-
terneto ar išmaniųjų telefonų. 
Labai reikalinga informacija 
apie neįgalaus žmogaus teises, 
įvairias paslaugas. Svarbu, kad 
žmonės žinotų, kur kreiptis, 
kad apskritai yra tokia pavėžė-
jimo ar dienos globos paslauga. 
Ypač aktualūs įvairūs piniginiai 
klausimai – kaip gauti pašalpas, 
kompensacijas, paveldėjimas, 
socialinis būstas ir kt. Žmonės 
ne visada žino, ką daro viena ar 
kita organizacija. Aktualu pa-
skaityti ir kas vyksta Seime, ko-
kios laukia naujienos. Dabar taip 
dažnai viskas keičiasi.

Pagrindinis daugelio vyres-
nio amžiaus žmonių informaci-
jos šaltinis – televizorius. Žmo-
nės nugirsta kokią žinią, bet ne 
viską tiksliai supranta, o laikraš-
tį gali pasidėti, dar kartą atidžiai 
perskaityti, pasibraukti, nusi-
nešti į kokią nors įstaigą. Pla-
nuojame daliai žmonių „Bičiu-
lystę“ užsakyti iš savo pinigų. 

Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos 

pirmininkė  
Ramutė Sarapinavičienė 

Labai įdomūs straipsniai 
„Bičiulystėje“, ypač žmonės 
mėgsta skaityti apie sveikatą. Ir 
eilėraščius labai noriai skaito. 
Pasidžiaugiame gražiomis fo-
tografijų konkursui atsiųstomis 
nuotraukomis. Žmonės sužino 
apie mūsų renginius, pamato sa-
ve, savo kaimynus. Tuomet bū-
na ypač patenkinti. Manau, kad 
toks laikraštis labai reikalingas – 
ne visi naudojasi internetu, o 
„Bičiulystę“ žmonės gali užsisa-
kyti už prieinamą kainą. O juk 
apie neįgaliuosius beveik niekas 
daugiau nerašo. Ne visi gali sau 
leisti užsisakyti kitos spaudos. 
„Bičiulystė“ - mūsų laikraštis. 
Daug metų jį skaito tie patys 
žmonės – yra „Bičiulystę“ pre-
numeruojančių daugiau nei 20 
metų. Ir savivaldybei užsakome 
laikraštį. Jie taip pat randa nau-
dingų dalykų.

Mums reikalingas laikraštis 

„Bičiulystę“ skaitau... nuo 
paskutinio puslapio. Čia, 

8-ajame, pirmiausia akį traukia 
plunksnos bičiulių eilės, humo-
reskos, apsakymėliai. Nėra bana-
lių, perdėm saldžių ar grafoma-
niškų kūrinių, kokių dabar aps-
tu rajonų laik raštėliuose. „Bičiu-
lystė“, be abejo, gauna visokių – 
visais laikais pramokusius poezi-
jos meno viliojo Parnasas. Todėl 
svarbu atranka, budrumas ir tak-
tas, kurio, regis, nestokojo šau-
ni kritikė bei įvairių inicia tyvų 
autorė Nijolė Kvietkauskė. Tai ji 
gabiuosius paskatino, talentingus 
atrado, o tupinėjantiems ne sa-
vo darže nepiktai priminė – ar 
verta rašyti?

Galėčiau paminėti ne vieną 
Mūzos sparnu paliestąjį. Tai ir 
Rita Mockeliūnienė, ir Danutė 
Mažeikienė, Rasa Stankevičie-
nė, Jonas Katkevičius, ir Vincė 
Vasyliūtė, Antanas Marčiuly-
nas, Birutė Jonelienė, Gražina 
Kalvaitienė, ir mano kraštie-
čiai – nepailstantis eiliuotojas 
bei pasakorius Mykolas Kru-
čas, įvairius žanrus pažabojanti 
Gražina Čekavičienė. Tai savito 
žvilgsnio, plačios širdies, išties 
profesionaliai eilučių sąskam-
bius dėliojantys literatai. Jų žo-
dis iš tolo džiugina, švyti, tegul 
niekad neužgęsta. 

Marius GLINSKAS
Jonava

Atvira visuomenė

Akį traukia plunksnos 
bičiulių kūryba 

Tenka apgailestauti, kad il-
gus metus kiekvieną ketvirta-
dienį Jūsų namus lankiusią „Bi-
čiulystę“ šiemet savo pašto dė-
žutėje randate tik du kartus per 
mėnesį. Suprantame skaitytojų 
liūdesį ir nepasitenkinimą, kad 
laikraštis suretėjo. Šį praradimą 
redakcija stengiasi kompensuo-
ti peržiūrėdama laikraščio turi-
nį – pateikdama daugiau aktu-
alios informacijos, supažindin-
dama su negalios žmonėms pri-
klausančiomis socialinėmis, me-
dicininėmis paslaugomis ir pan. 
Ar „Bičiulystė“ grįš prie savait-
raščio formato, šiandien sunku 
pasakyti. 

Sujaudino alytiškės Genovai-
tės Šveiterienės žodžiai – moteris 
sako sutinkanti nuo savo nedide-
lės pensijos atseikėti dar kelis pa-
pildomus eurus, kad tik dažniau 
sulauktų „Bičiulystės“. Pagėgių 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Loreta Stašinskienė užsime-
na, kad prie laikraščio leidybos 
galėtų labiau prisidėti draugijos.

Neįgaliųjų draugijų pirmi-
ninkai iš tiesų yra svarbiausia ir 
patikimiausia mūsų bendrystę 
palaikanti grandis. Kai kas dar 
prisimena, kaip pieš gerus porą 
dešimtmečių organizacijų vado-
vai spręsdavo, kam užsakyti „Bi-
čiulystę“, nes norinčių ją gauti 
buvo gerokai daugiau nei leido 
galimybės. Situacija ėmė keistis, 
kai kurį laiką visiškai nemoka-
mai laikraštį gavusių neįgaliųjų 
buvo paprašyta ir patiems sim-
boliškai prisidėti prie „Bičiulys-
tės“ leidybos – draugijų siun-
čiami prenumeratorių sąrašai 
gerokai sutrumpėjo. Tačiau ne 
visur. Esame nuoširdžiai dėkin-
gi Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Aurelijai 
Petronienei – jos dėka „Bičiu-
lystė“ kasmet pasiekia daugiau 
kaip 100 neįgaliųjų. Džiaugia-
mės, kad net pasikeitus organi-
zacijos vadovams, laikraščio po-
puliarumas nesumažėjo Vilka-
viškio rajone. Ilgus metus tik-
ra „Bičiulystės“ patriotė buvo 

ir anksčiau Marijampolės rajo-
no, vėliau – Kalvarijos savival-
dybės neįgaliųjų draugijai vado-
vausi ir nuoširdžiai laikraštį po-
puliarinusi Roma Murauskienė. 
Džiugina prenumeratorių gausa 
ir tokiose mažose savivaldybėse 
kaip Kazlų Rūda, Pagėgiai. Šių 
neįgaliųjų draugijų vadovės kas-
met atranda vis naujų laik raščio 
skaitytojų.

Per šiuos 30 metų „Bičiu-
lystė“ neišsižadėjo ir neįgaliųjų 
gyvenimo metraštininko vaid-
mens. Laikraščio publikacijos 
labai pravertė leidžiant Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos 30-mečiui 
skirtą knygą „Kartu esame stip-
resni“. Tai, kuo gyvenate Jūs, 
Jus vienijančios organizacijos, 
kokiose bendruomeninėse ir 
pilietinėse akcijose dalyvaujate, 
kokių iniciatyvų imatės ginda-
mi negalią turinčių žmonių tei-
ses – visa tai atsispindi „Bičiu-
lystės“ puslapiuose, kuriuos ga-
lėsite pasklaidyti ir po 5-erių ir 
po 10-ies metų. Tiesa, laikrašti-
nė spauda išgyvena sunkmetį – 
vienas po kito savo periodišku-
mą mažina ar netgi visai užsi-
daro didelius tiražus turėję laik-
raščiai. Informacinės technolo-
gijos ima viršų – į elektroninę 
erdvę keliasi oficialios žinios, 
įvairių sričių specialistų patari-
mai, į socia linius tinklus – Jūsų 
nuomonės ir komentarai. Tačiau 
ir šiuose virtualiuose vandeny-
se nardyti įpratusiems žmonėms 
(beje, tam dar reikia turėti kom-
piuterį ar bent išmanųjį telefoną 
ir internetą) nesunku pasiklys-
ti – informacinis srautas griūva 
vis didesne lavina. Ar sugebėsi-
te jame rasti tai, kas Jums rūpi, 
ką turite žinoti, kad galėtumė-
te apginti savo teises? O „Bičiu-
lystė“ gali būti visada po ranka.

„Bičiulystė“ – Jūsų laikraš-
tis. Rašykite, skambinkite, pa-
sakokite, kuo gyvenate, dėl ko 
nerimaujate ir kuo džiaugia-
tės – dalinkimės viskuo, kurki-
me „Bičiulystę“ kartu.

Aldona MILIEŠKIENĖ
„Bičiulystės“ redaktorė

Kurkime 
„Bičiulystę“ kartu

(atkelta iš 1 psl.)

„Bičiulystė“ mano gyvenime
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Pasaulio kompasas

Tokia vaikino svajonė
Lešekas pats negali nei apsi-

rengti, nei pavalgyti... Cerebri-
nis paralyžius. Apie ką jam sva-
joti? Lenkijoje – tik apie kalnus. 
Pataikysite važiuoti traukiniu 
per Lenkiją slidinėjimo sezono 
metu – kojas išsisuksite mėgin-
dami perlipti visą erdvę užėmu-
sias slides. Zakopanė, Kryni-
ca – dešimtys puikių kurortų su 
įrengtomis slidinėjimo trasomis.

20-mečio vaikino svajonė 
pasiekti Snežkos viršūnę bu-
vo graži ir visiems patiko. Bet 
kaip ją įgyvendinti? Snežka – 
aukščiausias Krkonošės kalny-
no kalnas. Be abejo, nuo jo at-
siveria puiki panorama. Jaudina 
ir tai, kad per viršūnę driekia-
si Lenkijos ir Čekijos valstybės 
siena. Šis akcentas jau seniai yra 
tik formalus, niekas nepriekaiš-
taus, jei slidinėdami užklysite į 
kaimyninę valstybę.

Į kalnus anksti ateina žiema. 
Tuoj pikti vėjai ir šaltis, kietai 
sustingdantis net ir minkščiau-
sius sniego patalus, vilios tik vi-
siškus ekstremalus, kurie dardė-
dami leisis nuo viršūnės kiaurai 
per stingdančius rūkus. Praėju-
sį mėnesį, kai Lešekas „išėjo į 
kalnus“, Snežka dar buvo pa-
sikaišiusi savo atbrailas žydin-
čiais gėlynais.

Lemtingas susitikimas prie 
šiltojo Atlanto

Prieš porą metų šauni triju-

lė – gydytojas Mačiejus Pšeta-
kievičius, buvęs parlamentaras 
ir valdančiosios partijos spau-
dos atstovas Adamas Hofma-
nas ir vienas geriausių pasaulio 
kalnų bėgikų Marcinas Švier-
cas – susipažino viename spor-
to renginyje Tenerifėje. Jie turė-
jo tiek kalbos, kad neužteko nei 
vakarų, nei naktų. Susidrauga-
vo, ėmė aptarinėti visiems pa-
tinkančias idėjas, kurti bendrus 
planus. Taip ir atsirado fondas 
„W Gory Serca“ (liet. „Į kalnus 
širdys“), visi trys tapo jo steigė-
jais. Sutarė, kad fondo tikslas 
bus padėti neįgaliesiems... kop-
ti į kalnus.

Fondo taisyklėse įsipareigo-
ta siekti, kad Lenkijoje visi – ir 
sveiki, ir neįgalūs – turėtų vie-
nodus šansus gyventi taip, kaip 
nori. Užteks negalią turintiems 
žmonėms nurodinėti, kaip jiems 
nueiti iš punkto A į punktą B. 
Fondas apsiėmė remti įvairias 
neįgaliesiems priimtinas sporto 
šakas, nes jau seniai pastebėta – 
tarp neįgalaus jaunimo yra daug 
talentingų sportininkų, bet jie 
neturi pinigų nusipirkti įrangos.

Taigi, punkte A atsirado sva-
jojantis vaikinas Lešekas, punk-
te B – įkurtas fondas svajonėms 
įgyvendinti.

Kelionės pradžia – prie 
legendinės bažnytėlės
Ta bažnytėlė tokia ypatinga! 

Keliautojai prie jos renkasi prieš 

Į kalno viršūnę – sėdint 
neįgaliojo vežimėlyje 

Kartu ėjo keliasdešimt vyrų, keletas vaikų ir šuo. Pakeliui sutikti 
keliautojai stebėjosi, klausinėjo, šypsojosi. Kaip tai suprasti? Ką 
jūs čia darote? Pasiekę Snežkos viršūnę, Lešekas su draugais nu-
sifotografavo ilgam prisiminimui.

Pirmą kartą su „Bičiulystės“ 
leidiniu susipažinau 1992 m. 
Tais metais įstojau į tuometi-
nę Lietuvos invalidų draugi-
ją (LID). Supratau, kad tik pri-
klausydami šiai organizacijai 
galėsime tinkamai spręsti savo 
problemas. Tuo metu mūsų ra-
jone faktiškai nebuvo draugijos 
vadovo, nes pirmininkas Vladas 
Mikelionis buvo išėjęs į nebū-
tį. Tais pačiais metais nuo LID 
buvau įtrauktas į rajono Globos 
ir rūpybos tarybą, kuri sprendė 
įvairius socialinius klausimus. 

Kiek prisimenu, rugsėjo mė-
nesį Nemenčinėje (Vilniaus r.) 
kartu su būsimuoju rajono drau-
gijos pirmininku dalyvavome 
LID respublikinėje konferen-
cijoje. 1992 m. buvo itin svar-
būs Lietuvai. Vyko pasiruošimas 
pirmiesiems LR Seimo rinki-
mams ir šalies Konstitucijos pri-
ėmimui (referendumui). Konfe-
rencija vyko 2 dienas. Ataskaiti-
nį pranešimą skaitė pirmininkas 
Jonas Mačiukevičius. Jos darbe 
dalyvavo tuometinis Socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Antanas Vinkus. Visiems kon-
ferencijos dalyviams buvo įteik-
ta po vieną „Bičiulystės“ egzem-
pliorių. Konferencija man buvo 
pirmoji pažintis su „Bičiulyste“ 
ir neįgaliųjų gyvenimu bei prob-
lemomis. 

Kadangi mūsų rajone nebuvo 
draugijos pirmininko, organiza-
cijos veikla buvo sustojusi. Neei-
linėje Lazdijų rajono konferen-
cijoje buvau išrinktas draugijos 
rajono tarybos pirmininku. Nuo 
tada tapau ne tik „Bičiulystės“ 

skaitytoju, bet ir platintoju. Dar 
tais pačiais metais pirmą kar-
tą parašiau į „Bičiulystę“. Ma-
no straipsnis buvo išspausdin-
tas. Apie ką rašiau, tiksliai nepri-
simenu. Bet nuo to laiko tvirtai 
suaugau su „Bičiulyste“ ir nesi-
skiriu su ja iki šiol. Džiugu, kad 
retkarčiais pasirodo mano raši-
niai. Už tai esu dėkingas „Bičiu-
lystės“ redakcijai. Visą laiką jos 
laukiu, perskaitau visus straips-
nius. Visi rašiniai man įdomūs, 
pamokantys ir įkvepiantys. Čia 
sužinau apie neįgaliųjų gyveni-
mą ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienyje. Džiugu, kad yra daug 
brandžių autorių. Man patinka 
visos rubrikos. Ypač „Apie tai, 
kas jaudina“. Patinka žinios apie 
rajonų ir miestų draugijų gyve-
nimą bei veiklą. Tai skatina mus 
tobulėti, telktis bendram darbui, 
naujiems siekiams.

Su nostalgija prisimenu ben-
dravimą su buvusiais draugijos 
vadovais J. Mačiukevičiumi, 
a.a. Algimantu Grabausku, vie-
nu „Bičiulystės“ steigėjų, švie-
saus atminimo Raudonojo Kry-
žiaus draugijos pirmininku Juo-
zu Šapoka, jau minėtu dabarti-
niu Seimo nariu A Vinkumi. 
Visa tai – jau kelių dešimtme-
čių draugijos istorija.

Bičiulystė“ – tai mūsų, neį-
galiųjų, istorijos metraštis. Rašy-
kime ir puoselėkime mūsų judė-
jimo istoriją. Lai ji primena būsi-
moms kartoms, kad ir mes sten-
gėmės pagal galimybes kovoti už 
savo teises, mūsų šviesesnę ateitį. 

Juozas RASIULIS
Lazdijai

Tolerancijos testas

Neįgaliųjų 
judėjimo metraštis

išeidami link Sniežkos. Bažny-
tėlė stovi kurortiniame Karpačo 
miestelyje Lomnicos upės slėny-
je. Kadaise čia kasė auksą ir si-
dabrą, dabar tai garsus slidinė-
jimo centras. Medinė bažnytė-
lė, pavadinta Vang, pastatyta XII 
amžiuje Vang vietovėje, Norve-
gijoje, iš stiprių vietinių pušų. 
XIX amžiuje perkelta į Karko-
nošių kalnyną, 1844 metais pa-
šventinta.

Sniežka – aukščiausias Krko-
nošės kalnyno kalnas. 1603 me-
trai virš jūros lygio. Iš Čekijos 
pusės viršūnę galima pasiekti 
funikulieriumi, o iš Lenkijos – 
atvykus į Karpačo miestelį ir pa-
simeldus Vang bažnytėlėje, ke-
liautojams tenka pasirinkti vie-
ną iš trijų įvairaus sudėtingu-
mo trasų.

Užlipo ir nusileido 
be nuotykių

Kelionė buvo suplanuota, 
viskas apgalvota. Lešekui skir-
tas specialus vežimėlis, kuriuo 
neįgalieji gali lipti į kalnus. 
Nors vežimėlis labai patogus, 
bet vis tiek reikia dar dviejų pa-
galbininkų, kurie padėtų judėti 
aukštyn. Išgirdę apie šią akciją, 
atsiliepė daug savanorių, kurie 
buvo laimingi galėdami padė-
ti neįgaliam jaunuoliui. Grupė 
startavo rugsėjo 19 dieną, šeš-
tadienį. Aistringai kalnus my-
lintis Lešekas žvelgė aukštyn ir 
džiūgavo. 10 km pirmyn, 10 – 
atgal. Nepaprastai laimingi bu-
vo ir Lešeko tėvai, kurie nieka-
da negalvojo, kad su neįgaliu 
sūnumi jiems teks pakeliauti 
po kalnus.

Kalnų bėgikas M. Šviercas 
sakė žurnalistams: „Lipti į kalną 
su Lešeku man buvo visai nau-
jas patyrimas. Buvau laimingas 
galėdamas padėti tam nuosta-
biam jaunuoliui, o pasiekus vir-
šūnę pergalės skonis buvo dar 
stipresnis nei mano ekstrema-
laus sporto varžybose. Parodė-
me, kad sportinę energiją gali-
ma nukreipti į pagalbą neįgalie-
siems ir taip pasiekti šio to pras-
mingesnio.“

Be abejo, Lešekui labai pa-
sisekė. Naujasis fondas jam pir-
mam parodė tiek dėmesio ir fi-
nansavo kelionę. Jau planuojama 
ir daugiau ekspedicijų.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Už lango pilkas rudenio dan-
gus. Krapnoja lietus. Krin-

ta medžių lapai: geltoni, raudo-
ni, rudi. Mielas bičiuli, ar matai, 
ar girdi rudens simfoniją pras-
mingą. Viskas gamtoje vyksta 
dėsningai. Ruduo leidžia žmo-
gui apmąstyti, ką jis per metus 
nuveikė, ko nepadarė. Ir kokios 
dabar laukti iš dangaus malo-
nės, kad toliau galėtų tęsti savo 
gyvenimo kelionę prasmingiau.

Prirašiusi šitiek žodžių, einu 
prie esmės – prie laikraščio „Bi-
čiulystė“. Be šio leidinio visas 
mano gyvenimas būtų tuščias 
buvimas tarp sienų ir langų. Be 
„Bičiulystės“ aš niekada nebū-
čiau pajutusi tiek meilės, drau-
gystės, atjautos. Nebūčiau paty-
rusi išdidumo jausmo – skaityti 
savo mintis laikraščio lapuose.

„Bičiulystė“ švenčia savo 
30-metį. Su tuo aš ir sveikinu 
leidinį leidžiančias žurnalistes 
Aldoną Milieškienę ir Aureliją 
Babinskienę. Mielosios, gero-
sios fėjos, „Bičiulystės“ leidėjos, 
nuoširdžiai dėkoju už Jūsų sun-
kų darbą, mūsų rašinių redaga-
vimą, už kantrybę ir norą padėti 
žmogui keltis. Linkiu, kad „Bi-
čiulystė“ klestėtų ir niekada ne-

kiltų jokių trikdžių jos leidybai.
Kol pirštai rašė šiuos žo-

džius, išsiblaivė dangus ir pro 
belapes medžių šakas pasirodė 
saulės spindulys. Šviesoje imi 
galvoti šilčiau, šviesiau. Prisi-
meni gyvenime sutiktus bičiu-
lius, kurie tarsi prikėlė kalbėti, 
rašyti, išsakyti susikaupusius žo-
džius apie savo gyvenimo kelio-
nę, jame sutiktus žmones. Gal, 
bičiuli, pasakysi: „Tu nevaikš-
tai“. Taip, seniai jau nevaikš-
tau, bet važiuoju. Kartais žmo-
nės ateina pas mane. Žinoma, 
retai, bet reikia laukti.

Dar kartą dėkoju visiems, 
rašantiems į „Bičiulystę“ ir lei-
džiantiems šį puikų leidinį, jun-
giantį visus, kuriems gyvenimas 
kažko pagailėjo.

Gyvuokite dar 100 metų!
Stefanija FEDULAITĖ

Panevėžys

Į mano gyvenimą „Bičiulystė“ 
atėjo prieš 30 metų. Tada jai 

vadovavo šviesaus atminimo re-
daktorius Robertas Grikevičius. 
Prisimenu nedrąsius savo litera-
tūrinius bandymus ir toleran-
tišką redaktoriaus dėmesį ma-
no rašiniams. Praėjus dešimčiai 
metų „Bičiulystės“ puslapiuo-
se radau žemaitės Vincės Va-
syliūtės rašinių. Nusirašiusi iš 
savait raščio šios literatės adre-
są, parašiau jai laišką. Ir ta laiš-
kų bičiulystė tęsiasi iki šių die-
nų. Tad mintyse „Bičiulystę“ 
pavadinu krikštamote, padėju-
sia man susipažinti su ta šaunia 
smalsia drauge.

Su malonumu skaitau Graži-
nos Dauginienės, Gražinos Če-
kavičienės ir kitų literatų kūry-
bą. Patinka sveikatos skyrelis, 
rubrika „Konsultuojame ko-
mentuojame“. Dar mane, dėl 
sunkios ligos tapusia namisė-
da, domina straipsniai iš visos 
Lietuvos kampelių apie susiti-
kimus, iškylas, vasaros kūry-
bines stovyklas. Žaviuosi nebe 
pirmus metus besitęsiančiais li-
teratūriniais seminarais ir spaus-
dinamais tų seminarų dalyvių 
kūriniais.

Ačiū redaktorei Aldonai Mi-

„Bičiulystė“ mano 
gyvenime

lieškienei už mums, neįgalie-
siems, reikalingą ir kilnų darbą. 

Pasigendu savaitraštyje li-
teratūrinių kūrinių, konkursų, 
kuriuose būdavo galima išban-
dyti savo kūrybinius sugebėji-
mus. Norėtųsi daugiau dėme-
sio gal ir ne itin profesionaliems 
mūsų, savamokslių, rašinukams. 

Baigdama rašinį linkiu ne-
išsenkančios kūrybinės ugnelės 
ir turiu viltį, kad savaitraštis dar 
ne vienus metus lankysis mūsų 
namuose. 

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva 

Padėjo man susirasti 
draugų

Vienija tuos, kuriems 
gyvenimas ko nors pagailėjo

Stefanija Fedulaitė.
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kitas „bičiulystės“ numeris išeis lapkričio 5 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo rubri-
kas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos testas“, „Universali aplinka“, 
„Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“. Jam skirta 
9 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Nuotraukų konkursas

Šešėlių dryžiai
Kai ilgesiu nualpsta nužydėję lankos,
Dygsniuoju metų drobę siūlais 

ašutų,
O kelyje šermukšnių liepsnos rangos,
Kai savo rudeniais į tolumas brendu.

Šešėlių dryžiuose apanka saulė,
Aš nuo griaustinio aido apkurstu –
Taip kurčias aklą vedas per pasaulį,
Neliesdamas tulžingų rudenio šalnų...

Šešėlių dryžiams vangiai susiliejus,
Nuskęstame pavėsyje klevų,
Ir ilgesys ražienomis nuskrieja,
Kai viltimi šešėlius apsikabinu...

Prigludus metų drobė sudygsniuota
Nedrįsta kūnų raižyt siūlais ašutų...
Keliuos į kitą krantą laiko luotu –
Savo gyvenimo rudens upe 

plaukiu...
Aldona MAKSVYTIENĖ

Vilkaviškis

Į rudenį...
Bučiniais raškysim žemuoges 

nuo lūpų,
Ištaškysim saldžius vasaros kerus.
O žiedų glėby lyg bitės dūgsim,
Medų pilsim į jausmų korius 

tuščius.

Nėriniais voratinklių 
pasidabinsiu,

Jei pakviesi eit į rudenį kartu,
Kur šermukšniai šypsosi 

laimingi,
Bėgantys raudonų kilimų taku.

Sąlyty delnų šėlios vėl kraujo 
tvinksniai,

Žodžių aidas vyno taurėje suduš,
O nuo lūpų šermukšnius 

nuskynęs,
Sidabruos plaukuos saulėlydis 

tylus...



Jaudulys
2009-ųjų vasaros vakaras. 

Kraunu kelionkrepšį ir klausiu 
savęs, ką pasiimti „iš kūrybos“? 
Atrenku keletą humoreskų ir 
einu miegoti. Galvoje daugybė 
klaustukų, tad užmigti pavyks-
ta tik auštant rytui: stoviu prieš 
sunkias duris, bet vos paliečiu 
rankeną, jos atsidaro... Sapnas 
dingsta, laikas keltis. Šiandien 
vykstu į respublikinį neįgaliųjų 
literatų plenerą Šventojoje, kurį 
organizuoja Lietuvos neįgaliųjų 
draugija ir „Bičiulystės“ redak-
cija. Važiuoju kartu su Mykolu 
Kruču ir Danute Kuliaviene. Jie 
tikri senbuviai, o aš – pirmokė. 
Labai jaudinuosi.

Nedidelė naujokų saujelė 
įsiliejame į grupės gyvenimą. 
Trys Mūzos veda plenerą. Tai 
poetė Paulina Žemgulytė, ra-
šytoja Birutė Vėlyvytė ir mūsų 
mylima „Bičiulystės“ redakto-
rė – Aldona Milieškienė. Gy-
venu su Onute Prialgauskiene 
ir Aldute Vosyliene. Onutė sku-
bina mus, pirmokes, atlikti na-
mų užduotį, sukurti literatūrinį 
kūrinį tema „Duona“. Aldutė 
kuria eilėraštį, aš „lipdau“ no-
velę. Prieš akis iškyla keistuo-
lė kaimo senbuvė Gabriūnė. 
Pervadinu ją Kaziūne ir nove-
lė gimsta tarsi savaime. Jaudi-
nuosi, kaip ją įvertins literatū-
ros mūzos. Paprastai plunksną 
bandau satyros srityje.

Paukščių pėdučių raštas
Pusė šešių ryto. Tyliai iš-

slenku pro duris ir pėdinu prie 
jūros. Lauke pasitinka saulė, vė-
jas ir tas ypatingas gaivus pajū-
rio oras, išvalantis ne tik plau-
čius, bet ir smegeninę. Dar pa-
ėjus pasigirsta galingas Baltijos 
ošimas, tarsi milžinė kalbėtų 
savo vaikams. Smėlis drėgnas 
ir vėsus – naktį lijo. Prieinu 
prie jūros, užsimerkiu ir stoviu. 
Žodžiais nenusakomas jausmas 
kalbėtis su jūra. Deja, nesusi-
kalbame. Man, žemės ženklui, 
vanduo visada kels grėsmę. Jau 
atėmė iš manęs tai, kas moti-
nai brangiausia. Patraukiu to-
liau. Šlapiame smėlyje aptin-
ku nuostabią dovaną – paukš-
čių kojyčių paliktą raštą. Jis toks 
trapus ir trumpalaikis, netrukus 
saulės spinduliukai jį išdžiovins. 
Besigėrint pėdučių ornamentais 
smilkteli mintis – gal senovėje 

žmonės pirmuosius hieroglifus 
nusižiūrėjo iš paukščių ir paskui 
savaip interpretavo? Raidės gi-
mė vėliau. Rikteli praskrendanti 
žuvėdra, apsuka ratą ir nusilei-
džia netoli manęs. O gal ji at-
skrido perskaityti jai parašyto 
meilės laiško? 

Durys atsidaro
Žvalgausi į naujų draugų vei-

dus. Stebina jų geležinė valia 
gyvenant trapiame kūne. Ste-
fanija Fedulaitė, kurianti nuos-
tabią poeziją proza. Susimąs-
tęs Egidijus Šatas. Linksmuo-
lis Pranas Pliuška. Žemai len-
kiuosi jiems.

Šiandien skaitome namų už-
duotį. Dauguma plenero daly-
vių – kuriantys eiles. Skamba 
nuostabūs posmai apie duoną. 
Skaitau savo rašinį, pavadin-
tą „Kaziūnės paslaptis“. Burna 
išdžiūvusi, liežuvis kliūna tar-
si jame styrotų kaulas – bijau 
auditorijos. Šiaip taip pabaigiu. 
Atsisėdu ir jaučiuosi lyg po pir-
ties. Laukiu, ką pasakys Mūzos. 
Išgirstu ir žiopteliu: įvertina tei-
giamai ir netgi paragina toliau 
miklinti plunksną šioje srityje.

Su kambariokėmis pasikei-
čiame adresais, telefonais. Daug 
šnekamės apie mėgstamas kny-
gas, prisipažįstame apie slapčiau-
sią svajonę – autorinę knygą.

Vėjo laiškas
Vėl rytas. Paskutinis Šven-

tojoje. Truputis liūdesio lenda į 
širdelę, nes „durys atsidarė“. Gal 
reikėtų pasiturkšti jūroje? Be-
dvejojant prisiartina dailus vy-
riškis ir mandagiai pasiūlo kartu 
pasimaudyti. Nužvelgiu jo savi-
mi pasitikinčio patino povyzą ir 
mestelėjusi frazę: „Aš – katinas 
bastūnas ir vaikštau kur noriu“, 
nueinu. Einu ten, kur paukščiai 
rašo meilės laiškus, nors matau, 
kad smėlis sausas ir laiškų ne-
bus. Tačiau gamta vėl nustebi-
na: nematoma vėjo ranka smė-
lyje nutapė nuostabias bange-
les, tarsi prabangiomis klostė-
mis aprėdė smėlio karalienę. O 
gal tai vėjo laiškas? Kam rašo 
laiškus vėjas? Jūrai? Atsisuku 
į kopas. Gal pajūrio zunda ži-
no paslaptį? Einu arčiau, glos-
tau žolių kepurėles. Deja, zun-
dos tarp jų nėra. „Ji čia negy-
vena“, – šnabžda muilinės gu-
bojos, joms pritaria smilgos, 
purtydamos ilgus plaukus. „O 
kur ją rasti? – pasmalsauju. – 
„Raudonojoje knygoje“, – liūd-
nai prataria druskė. Pasuku na-
mų link. 

Laiškas sau
Vakare nubėgu prie jūros 

įmesti monetą. Mano noras la-
bai žemiškas: po metų vėl atva-
žiuoti į literatų plenerą. Čia su-
radau naują šeimą. Jos nariai – 
žodžių dailininkai, puoselėjan-
tys gerumą, atjautą, kuriantys 
grožį. Paveiksle nebūna vienos 
spalvos. Padrąsinta Kaziūnės 
sėk mės, bandysiu rašyti noveles. 

Metu monetą, lūpose virpa 
noras. Atsisuku ir matau: jū-
ra priėmė auką. Ji dovanoja dar 
vieną puikią dovaną, vertą Čiur-
lionio teptuko – į jūrą besilei-
džiantį saulės diską. Mintyse 
siunčiu užrašą – BIČIULYSTĖ.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Sveikiname                           mėnesį gimusius:
Stanislavą Maslinskienę – 
Širvintų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę;

Jūratę Bredulskienę – 
Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę;

Vladą Alsį – Klaipėdos m. 
neįgaliųjų draugijos pirmininką;

Eugenijų Senovaitį – Garliavos 
neįgaliųjų draugijos pirmininką.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

                Kūrybos laboratorija

Pažintis su žodžių 
dailininkų pasauliu

Iš dienoraščio

Virginijos 
Jurevičienės 

karpinys

Pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą kitiems metams
Mieli skaitytojai, 

jau 30 metų Jus lankantis laikraštis kviečia draugystę 
pratęsti ir kitais metais. Du kartus per mėnesį „Bičiu-
lystė“ Jums praneš svarbiausias naujienas, supažindins 
su aktualių teisės aktų pasikeitimais, įsiklausys į Jūsų 
nuomonę ir kels į viešumą problemas, atsakys į rūpimus 
klausimus, pasakos įkvepiančias neįgaliųjų gyvenimo 
istorijas, patars, kaip aktyviai ir sveikai gyventi, skelbs 
Jūsų kūrybą. 

Norėdami nelikti be šio Jums svarbių žinių šaltinio, kreip-
kitės į savo neįgaliųjų organizaciją ir užsiprenumeruokite 
„Bičiulystę“ 2021 metams. 
Prenumerata priimama iki gruodžio 10 dienos. 
Laikraščio prenumeratos kaina metams – 10 eurų.

Nelikite be savo „Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!


