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Savaitraščio „Bičiulystė“ leidėjams 
ir skaitytojams

Yra didelių įvykių, nuo kurių skaičiuoja-
mas laikas. Tas datas visi gerbia ir istorijoje 
rašo didžiosiomis raidėmis. Savaitraščio „Bi-
čiulystė“ skaitytojams neįmanoma pasimes-
ti: jų mylimas laikraštis gimė kartu su atgimu-
sia Lietuva – 1990-aisiais.

Skaitytojas yra pats reikliausias spaudos 
vertintojas. O juk ir savaitraštis ypatingas – 
neįgaliesiems. Ir jeigu skaitytojai džiaugiasi, 
per „Bičiulystę“ sužinoję naujausius įstatymų 
pakeitimus, paskaitę apie kitų neįgaliųjų gy-
venimą, gavę teisinių patarimų, išgirdę apie 
valstybės paslaugas, techninės pagalbos 
priemones, apie galimybę būti naudingais 
ir visaverčiais visuomenėje – tai gerai. Tai ta 
„geroji žurnalistika“, kuri dar neišmirė ir kuri 
neišnyks, jeigu mes patys neužmiršime soli-
darumo, paramos ir atjautos idėjų. 

Sveikindamas „Bičiulystę“ su 25-uoju 
gimtadieniu, dėkoju už kuriamą dvasinę ši-
lumą neįgaliesiems. Linkiu Jūsų skaitytojams 
laimės ir sveikatos, linkiu jautros ir šviesos 
mūsų visų gyvenime.

Gerbiami „Bičiulystės“ kūrėjai,
Nuoširdžiai sveikinu visą kolektyvą gra-

žaus jubiliejaus – 25-ųjų laikraščio „Bičiulys-
tė“ gyvavimo metų proga.

Dėkoju redakcijos darbuotojams už svar-
bų ir nuoširdų darbą skleidžiant aktualią in-
formaciją ne tik neįgaliesiems, bet ir visiems 
šalies gyventojams. Jūsų straipsniai priside-
da prie teigiamo visuomenės požiūrio į ne-
įgaliuosius formavimo, skatina visuomenę 
spręsti svarbius neįgaliesiems klausimus, lei-
džia išgirsti ir pamatyti šalia mūsų esančius 
ypatingus žmones. 

Vertinu Jūsų profesionalumą, didžiulį pa-
sišventimą darbui, skiriamą dėmesį visiems 
ir kiekvienam, žmogiškųjų vertybių puose-
lėjimą. Tikiu, kad Jūsų kuriamas laikraštis ne-
įgaliųjų bendruomenei yra kasdienybę paį-
vairinantis šviesos šaltinis.

Linkiu ryžto, sėkmingų darbų, aktualių, 
neįgaliųjų gyvenimo pokyčius įtakojančių 
straipsnių. Išlikite svarbiu, kiekvieno skaity-
tojo širdyje vietą randančiu laikraščiu!

Istorijos įvykiai, užrašyti ant molio 
plokštelių, papiruso, pergamen-

to ar paprasčiausio popieriaus lapo 
buvo ir liks didžiausias žmonijos iš-
radimas, davęs pradžią informacijos 
sklaidai. Šiandien sunku įsivaizduo-
ti gyvenimą be pažangiausių visuo-
menės informavimo priemonių, bet 
visada su pagarba privalome nusi-
lenkti spausdintam žodžiui bei žmo-
nėms, sugebantiems mūsų mintis, 
viltis ir naujienas sudėlioti į savaitraš-
tį „Bičiulystė“.

Privalome didžiuotis tuo, kad 
prieš 25 metus susirinkusi iniciatyvi-
nė grupė nutarė neįgaliųjų gyvenimą 
perkelti į Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos savaitraščio „Bičiulystė“ pusla-
pius, džiaugtis, kad per visus šiuos 
metus leidinio darbuotojams pavy-
ko išsaugoti „nepaliestą“ pirminę lei-
dinio dvasią: informuoti valdžios ins-
titucijas ir visuomenę apie neįgalių-
jų siekius tapti visaverčiais bendruo-
menės nariais, apie neįgaliųjų pasie-
kimus kūrybinėje, užimtumo, sporti-
nėje veikloje. 

Visų skaitytojų vardu reiškiame 
didžiulę pagarbą ir dėkingumą sa-
vaitraščio „Bičiulystė“ darbuotojams, 
kurie kas savaitę prie spausdinto žo-
džio priverčia palinkti ne vien tik ne-
įgaliuosius. Labai norisi tikėti, kad 
paskutiniu metu iš valstybės insti-
tucijų pusės jaučiami skersvėjai ne-
sunaikins neįgaliųjų pagimdyto lei-
dinio, kad dar ne vieną dešimtmetį 
„Bičiulystė“ bus paguoda ne tik neį-
galiesiems, jų šeimos nariams, bet ir 
visiems bendraminčiams. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos valdyba

Mieli „Bičiulystės“ bičiuliai – redakcijos 
darbuotojai ir talkininkai, savaitraščio 
skaitytojai!

Sveikinu Jus savaitraščio 25-mečio proga. 
Regiu itin prasmingą datų sutaptį – pirmasis aš-

tuonių puslapių „Bičiulystės“ numeris pasiekė savo 
skaitytojus 1990-aisiais, kai buvo atkurta mūsų vals-
tybės Nepriklausomybė.

„Bičiulystė“ augo ir keitėsi kartu su Lietuva, su jos 
žmonėmis. Per tą laiką redakcijai teko įveikti nema-
žai ekonominių ir kūrybinių iššūkių, o svarbiausia – 
atlikti patarėjo, pagalbininko darbą, siekiant paska-
tinti savo skaitytojus nesustoti, nebijoti, neatsitrauk-
ti. Taigi savaitraščio gyvybingumą liudija ne tik gausi 
skaitytojų auditorija, bet ir jų laiškai, mintys, kurioms 
visada atvira „Bičiulystės“ redakcija. 

Nuoširdžiai sveikinu „Bičiulystės“ redakcijos ko-
lektyvą, neetatinius korespondentus ir ištikimus 
skaitytojus gražios sukakties proga ir visiems linkiu 
optimizmo bei kūrybinės sėkmės. Ir toliau vienyki-
te neįgaliųjų bendruomenę, padėdami jiems atrasti 
jų vidinę galią teigiamiems visuomenės pokyčiams.

Tegul Jūsų prasmingas darbas ir glaudus dialo-
gas su skaitytojais praturtina Lietuvos žurnalistiką!

Lietuvos Respublikos  
Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

Loreta Graužinienė

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos direktorė 

Asta Kandratavičienė
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 prisiminimai
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 su socialinės apsaugos  
 ir darbo ministre  
 Algimanta Pabedinskiene

 „Bičiulystės“ autorių ir 
 skaitytojų įžvalgos



Paprašytas papasakoti apie 
tai, kaip mažoje mūsų Lietu-

voje atsirado „Bičiulystės“ laik- 
raštis, pirmą akimirką atsidu-
sau: ši istorija šiek tiek žinoma, 
man pačiam yra tekę apie tai ra-
šyti, kai ką pasakojo ir kiti.

Po to atodūsio prisiminiau, 
kaip 1957 metais tapau pirmos 
grupės neįgaliuoju. Buvo žiema, 
bet vieškelis Betygala-Ariogala 
dar buvo pravažiuojamas. Anks-
tų rytą, kad suspėtume aštuntą 
valandą, brolis mane, klykiantį 
iš skausmo, šiaip ne taip įgrū-
do į sunkvežimio kabiną. Buvo-
me gavę žinią, kad ketvirtadie-
nį iš Raseinių atvažiuos gydy-
tojas, „nustatinėjantis invalidu-
mus“. Atrodo, kad anksčiau toks 
svarbus asmuo iš Raseinių ne-
pajudėdavo, o jį susirasti turė-
davo patys neįgalieji, bet nese-
niai mane buvo aplankęs rajoni-
nio laikraščio korespondentas ir 
prirašė visokiausių dalykų apie 
mano katastrofišką padėtį. Gir-
di, jis guli lovoje suriestas į ka-
muolį, negauna jokios medici-
ninės pagalbos, jo net neaplan-
ko apylinkės gydytojas, jis ne-
turi jokių pajamų, neseniai mi-
rė tėvas, o motina metų uždarbį 
iš kolūkio parsineša maiše ant 
pečių ir, žinoma, tame maiše ne 
pinigai... Korespondentas buvo 
gana drąsus, jis net pasamprota-
vo, kad tikriausiai man būtų ga-
lima suteikti invalidumo grupę, 
bet pasiekti Raseinius tokie kaip 
aš neturi jokių galimybių. Baig-
damas straipsnį, pasiūlė tokią 
idėją: kas pusmetį, surinkus di-
desnį būrelį likimo nuskriaustų-
jų, juos suvežti ar į Ariogalą, ar į 
Vosyliškį, ar į Betygalą, ten galė-
tų atvykti iš komisijos...

Po to straipsnio labai grei-
tai gavau žinią, kad turėčiau at-
važiuoti į Ariogalą, kur man bus 
nustatyta grupė.

Suspėti 
ir atspėti 

save

Būna... Iš toli aiškiau ir ge-
riau matosi. Ir viskas – kas 

svarbiausia!.. Tai galiu pasakyti 
ir apie „Bičiulystę“. Ji man arti-
ma ir suprantama, kaip vienam 
iš jos sumanytojų, įkūrėjų, krikš-
tatėvių, ugdytojų ir puoselėtojų, 
žinoma, kartu – ranka rankon, 
širdis širdin – su tikru bičiuliu 
rašytoju Jonu Mačiukevičiumi...

Stipriųjų ir dvasingųjų žodis

Ir čia, atleiskite, šiek tiek pa-
nirsiu į savotišką mistiką, liki-
mo piršto galią ir mįslę, į kurią 
iki šiol negaliu atsakyti.

Jonas ir aš – kraštiečiai, tos 
pačios Maironio Betygalos gim-
nazijos mokinukai, auklėtiniai, 
beveik iš to pačio suolo, prisi-
lakstę, prisivaikščioję, prisisva-
joję Dubysos pakrantėse, braidę 

šalia virvančioje Vėviršėje... Bet 
tai tik kol kas fonas, peizažas... Ir 
jokių mįslių...

Bet štai – šiek tiek skaidrė-
jant „sutemoms iš rytų“ – liki-
mo pirštas bakstelėjo į Jono bei 
mano pusę – jam patikėta rū-
pintis neįgaliaisiais, kurti Drau-
giją, manęs – galų gale pripaži-
nus, jog „pakelyje į komunizmą“ 
yra ir nelaimingų našlaičių, ta-
da paprašoma ir pavedama or-
ganizuoti Lietuvos vaikų fondą...

Ir nieko... Buriame entuzias-
tus, kiek galima tomis sąlygomis, 
kažką padarome... O kartą, lyg ir 
tarp kitko, vienas kito paklau-
sėme: o kodėl mes?.. Na, pasiū-
lė, na, gal neturėjo kam, na, pa-
matė... Ką dabar padarysi?.. Ma-
žiau parašysime eilėraščių, bet 
galbūt vienai kitai sielai greičiau 
nudžius skausmo ašara...

Bet vis tiktai, kodėl? Gal ko-
kia genetikos mįslė, gal gandas, 
legenda, o gal atsitiktinumas?.. O 
gal tik mūsų naivūs pramanai?..  
Bet, kaip sakoma, nieko nebūna 
be nieko!

Ir štai šioks toks šviesulys, 
kaip „numanomasis veiksnys“, 
mums blykstelėjo 1992 metais, 
pasirodžius Maironio raštų tre-
čiojo tomo antrajai knygai... 620 
puslapyje užtikau Poeto straips-
nį „Apie Lietuvos elgetas (uba-
gus)“, rašytą dar 1905 metais ir 
paskelbtą tų metų „Lietuvių laik- 
raštyje“!

Maironis savo koresponden-
cijoje (!), laikinai atidėjęs į šalį 
poeziją, rašė:

1990 m. spalio mėnesį pasirodė 
pirmasis savaitraščio „Bičiulys-
tė“ numeris. Tai buvo grynai hu-
manitarinio pobūdžio leidinys. 
Galiu didžiuotis, kad teko būti 
prie šio laikraščio ištakų. Mana 
apžvalgininko užduotis buvo nu-
šviesti Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus veiklą (kitiems kolegoms 
teko Invalidų draugijos, Vaikų 
fondo reikalai).

Pradiniame numeryje buvo 
išspausdintas maniškis repor-
tažas apie tai, kaip didžiulia-
me sandėlyje labdaros komisija 
skirstė iš užsienio gautus vais-
tus. Kalnai ryšulių ir dėžių, tūks-
tančiai flakonų. Visa tai reikėjo 
patikrinti, supakuoti ir išsiųs-
ti šalies gydymo įstaigoms, net 
pavieniams ligoniams. 

Labdaros siuntos iš užsie-
nio nepaliaujamai plūdo į Rusi-
jos ekonominės blokados steke-
namą Lietuvą. Ištisos vilkstinės 
su medicinos įranga, baldais li-
goninėms, neįgaliųjų globos na-
mams, drabužiais vargingiems 
žmonėms. Žodžiu, temų raši-
niams „Bičiulystėje“ apie žmo-
niškumo vertybes, jautrumą pa-
kako. Pakako ir prenumerato-
rių – jų buvo 15 tūkst.

Praėjus keleriems metams, 
savaitraštis iš dalies keitė savo 
tematiką, tapo neįgaliųjų leidi-
niu. Tačiau jau 25 metus nepa-

sikeitė vinjetė tituliniame pusla-
pyje: žmogus rankoje neša gyve-
nimo šviesą skleidžiantį rutulį. 
Nuo pirmojo numerio ir epigra-
fas tas pats: „Šeimai, ieškantiems 
bendraminčių ir paguodos.“

Vilties ir gerumo šaltinis
„Bičiulystei“ teko įmesti akme-
nėlį į savivaldybių, kai kurių mi-
nisterijų daržą už tai, kad men-
kai rūpinamasi neįgaliųjų įdarbi-
nimu, jų integracija, būsto pritai-
kymu. Ne visada šios bėdos susi-
jusios su lėšų stygiumi – tiesiog 
pro šalį praplaukia dėmesys silp- 
nesniam.

Kai kurie leidinio skaitytojai, 
matyt, pirmiausia atsiverčia pus-
lapį su rubrika „Daktaras Ais-
kauda“. Žmonėms, ypač tiems, 
kuriems likimas nepagailėjo fi-
zinių trūkumų, negali nerūpėti 
patarimai, kaip būti stipresniam, 
kaip vartoti vaistus, žinoti, kurie 
naudingi jų sveikatai, o kurie net 
gali pakenkti.

„Apie tai, kas jaudina“ – pub- 
licistinis skyrelis (beje, tokius 
publikuoja daugelis spaudos lei-
dinių), kuriame aptariami aktu-
aliausi šalies gyvenimo reikalai, 
keliamos problemos, būdingos 
visiems Lietuvos gyventojams.

Visų „Bičiulystės“ temų ir pri-
valumų bei pasitaikančių trūku-
mų čia nepaminėsi. Nėra abejo-
nės, jog laikraštis bus ištikimas 
savo epigrafui ieškoti bendra-
minčių, prireikus paguosti ir pa-
dėti nuskriaustiems, rūpintis, 
kad visuomet trykštų vilties ir 
gerumo šaltinis. 

Algimantas JAZDAUSKAS
„Bičiulystės“ bendradarbis

Taigi 1957 metais brolis ma-
ne (vėlgi klykiantį) iškrapštęs 
iš sunkvežimio kabinos, įnešė 
į Ariogalos poliklinikos korido-
rių, pasodino ant laisvos kėdės 
ir kažkam pranešė, kokiu tiks-
lu aš sėdžiu tame koridoriuje.

Bėgo laikas, pro šalį vaikš-
čiojo ligoniai ir medikai, keitė-
si veidai ir kosuliai, bet manęs 
niekas netrukdė. Kai jau buvau 
praradęs viltį, net išdrįsau pra-
einančios seselės paklausti, ar 
yra atvažiavę... „Yra, yra, lauki-
te ir sulauksite.“

Sulaukiau. Pavakariais iš an-
tro aukšto nulipo šiek tiek įrau-
dusi net be jokio chalato mergi-
na, pasakė, kad jau galiu važiuo-
ti namo, man grupę nustatė ar iš 
lubų, ar iš ligos istorijos, o pažy-
mėjimą gausiu paštu...

Niekada nebuvęs agresy-
vus, brolis panoro užlipti į an-
trą aukštą ir visiems ištalžyti 
snukius. Visą kelią jis siaubin-
gai piktinosi: „Tai jei net nenu-
lipęs pažiūrėti, kaip tu atrodai, 
galėjo nustatyti grupę, tai kam 
tada reikėjo į tą Ariogalą bels-
tis? Galėjo Raseiniuose surašy-
ti. Bet, žinoma, atvažiavo, pagė-
rė (vaikščiodamas koridoriais, 
supratau, kad viename kabine-
te geriama), gaus komandiruo-
tę, o kad koridoriuje šąla, ne-
valgęs skausmus kenčia sun-
kus ligonis...“

„Tiek to“, – nuraminau bro-
lį, suprasdamas, kad turbūt ne 
aš vienas taip nugydomas, taip 
žeminamas...

Iki „Bičiulystės“ dar bu-
vo toli. Bet jau atsirado aiškus 
supratimas, kad gyvename di-
delių blogybių apsuptyje. Su-
prantu, kad realybė sudėtinga, 
bet ir žmogus nėra visiškai be-
jėgis. Aš jau rašinėjau eilėraš-
čius ir galbūt jie jau šiek tiek 
bylojo apie asmenybės kali-
brą. Savo aforizmų sąsiuviny-
je radau įrašyta: „Juk yra to-
kių žmonių, kurie nesitaiksto 
su tuo, kas gyvenime amžinai 
netobula. Kiekvienas maištas 
prieš pasaulio realybę reikalau-
ja daug fizinių ir moralinių jėgų.  

Paimkite šiandien bet ku-
rią „Bičiulystę“ ir kiekviename 
laikraštyje rasite tos gyvenimo 
šviesos, kuri patenka į neįgalių-
jų namus. Visada įdomu sužinoti, 
ką veikia, pavyzdžiui, Žemaitijos 
ar Dzūkijos neįgaliųjų bendri-
jos, kur keliauja, kaip bendrau-
ja aukštaičiai ir sūduviai. Visada 
malonu susipažinti su neįgalių-
jų kūryba. 

Nesvetimos savaitraščiui 
probleminės temos. Ne kartą 
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Rašytojas, poetas Jonas Mačiukevičius. Igno Stanio nuotr.

Poetas Juozas Nekrošius. Igno Stanio nuotr.

Algimantas Jazdauskas.
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5-erių metų savaitraščio įsteigimo sukaktis paminėta 
1995 m. spalio 25 d. „Bičiulystėje“ paskelbtu nedideliu straips-
neliu „Kuklaus leidinio kuklus jubiliejus“. Jame rašoma: „Malo-
nu, kad kiekvieną dieną redakcija gauna pluoštą laiškų. Skai-
tytojai dalijasi džiaugsmais, ieško bendraminčių ir paguodos. 
Ne vienas savaitraščio puslapiuose surado pašaukimą. Ilgus 
metus savyje užsisklendusi nuoširdžiai ir įtaigiai platesniam 
bendraminčių būriui prabilo panevėžietė Stefanija Fedulai-
tė, dorus ir įsimintinus Suvalkijos žmones aprašo kruopštus 
plunksnos brolis iš Pilviškių Bronius Rapulskis, lyriškos sielos 
Aldona Šulcienė iš Ukmergės, nuoširdus žemaitis Virginijus 
Bielskis. Sparčiais kūrybos žingsniais savaitraščio puslapiuo-
se žengia Aušra Verbliudavičiūtė, klaipėdietė Rasa Norkutė 
ir daugelis kitų. Mielai savaitraščio galimybėmis pasidalinti 
sumanymais ir aktualijomis naudojasi LID (Lietuvos invali-
dų draugijos) miestų ir rajonų pirmininkai: Vilniaus – Rasa 
Kavaliauskaitė, Klaipėdos – Eugenija Starodubceva, Alytaus – 
Julius Būtėnas, Lazdijų – Juozas Rasiulis, nepaprastai nuošir-
di ir kūrybinga jonavietė Violeta Neimontaitė ir kiti. Maloniai 
mums talkina ir žurnalistai profesionalai: molėtiškis Algir-
das Meilus, zarasietė Liucija Guzejeva, Rimantas Petrikas iš 
Radviliškio, Vilius Laužikas ir Antanas Marcinkevičius. Visų, 
suprantama, nesuminėsi. Tačiau kiekvienam nuoširdžiai ta-
riame ačiū ir tikimės tolimesnės bičiulystės.“

10-asis savaitraščio gimtadienis minėtas 2000 m. 
spalio 27 d. Vilniuje, AB „Puntukas“ salėje. Čia susirinko dau-
giau nei pusšimtis bičiulių, tarp kurių buvo „Bičiulystės“ ak-
tyvus talkininkas, ne kartą laikraščiui rašęs vilnietis Vytautas 
Simanavičius, į minėjimą atvažiavęs savuoju elektriniu trira-
čiu vežimėliu. Renginio dalyvius pirmasis pasveikino Seimo 
socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Artūras Me-
lianas. Invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės sekretoriato 
vadovė Genovaitė Paliušienė „Bičiulystės“ redakcijai įteikė pa-
dėkos raštą, kuriame konstatuota: „Nuoširdžiai dėkojame už 
informacijos prieinamumo neįgaliesiems didinimą ir objek-
tyvumą.“ Redakcijos darbuotojus ir jų pagalbininkus pasvei-
kino renginyje dalyvavusios LID pirmininkė Zita Valaitytė ir 
LID programų direktorė Vilija Grincevičienė, LID Vilniaus, 
Kauno miesto, Širvintų rajono skyrių, AB „Puntukas“, Respu-
blikinio invalidų kompensacinės technikos centro atstovai. 

„Bičiulystės“ savaitraštis lei-
džiamas jau 25 metus. Jis, pra-
dėjęs eiti nepriklausomybės 
aušroje, daugeliui neįgaliųjų 
tapo langu į pasaulį, padrąsi-
nimu integruotis į visuomenę. 
Dabar informacijos yra daug, 
tačiau laikraštis yra skaito-
mas ir mylimas. Kokia, Jūsų 
nuomone, šiuo metu yra neį-
galiųjų spaudos reikšmė?

Kalbėdama apie neįgaliųjų 
spaudą visada galvoju apie ke-
lis tikslus, bet, manyčiau, svar-
biausias yra bendruomenės in-
formavimas ir švietimas.

„Bičiulystė“, kaip ir daugu-
ma kitų neįgaliųjų leidinių, pui-
kiai informuoja ir šviečia savo 
bendruomenės narius. Man, 
kaip žmogui, labai svarbu tai, 
kad informacija juose patei-
kiama kiekvienai negalios spe-
cifikai priimtina forma, pavyz-
džiui, suvokimo sutrikimą tu-
rintiems asmenims – lengvai 
skaitoma kalba, akliesiems – 
Brailio raštu, silpnaregiams – 
padidintu šriftu, kurtiesiems – 
gausiau iliustruota. Toks leidi-
nių pritaikymas užtikrina ak-
tualios informacijos neįgalie-
siems prieinamumą ir sklaidą, 
padeda kompensuoti informa-
cijos stygių. 

Jūsų leidžiami leidiniai supa-
žindina su negalios žmonių ben-
druomenėmis, jų kultūriniu ir 
meniniu savitumu, padeda for-
muoti teigiamą įvaizdį visuome-
nėje – tai labai svarbu skatinant 
neįgaliųjų socialinę integraciją į 
visuomenę. Labai gerai, kad juo-
se plėtojamos temos skirtos ne-
įgaliųjų socialiniam švietimui, 
socialinei integracijai ir lygių ga-
limybių klausimams, o aktualią 
informaciją randa tiek neįgalieji, 

Spausdintus leidinius  
remiame ir remsime

jų šeimos nariai, tiek specialistai, 
dirbantys su neįgaliaisiais. 

Todėl mes leidinius remiame 
ir remsime. 2016 m. toliau bus 
tęsiamas periodinių leidinių ne-
įgaliesiems projektų finansavi-
mas. Šiuo metu yra rengiami Pe-
riodinių leidinių neįgaliesiems 
leidybos ir platinimo finansavi-
mo projektų atrankos konkurso 
nuostatai, o metų pabaigoje bus 
vykdomas ir pats 2016 m. pro-
jektų atrankos konkursas. 

Laikraščių ir žurnalų neį-
galiesiems leidėjai yra sune-
rimę dėl pastaruoju metu la-
bai sumažėjusio finansavimo 
ir vis pasigirstančių kalbų apie 
leidinių skaičiaus mažinimą. 
Esant dabartiniam finansavi-
mui išsilaikyti neįgaliųjų spau-
dai darosi neįmanoma. Kokie 
galėtų būti susidariusios situ-
acijos sprendimo būdai? 

Manyčiau, kad informacijos 
poreikis tik auga. Jauni organi-
zacijų, bendruomenių nariai vis 
daugiau ieško informacijos, kar-
tu ir panašaus likimo draugų, 
bendraminčių. Šiandienos in-
formacijos sklaida „perlipo“ vien 
spausdintą formą – vis daugiau 
žiniasklaidos priemonių atsisako 
spausdintų formų ir plečia inter-
netinius leidinius.

Bet tikrai nesakau, kad neliks 
spausdintų leidinių ir to nesiū-
lau. Jau antrus metus kalbamės 
ir diskutuojame, kaip eiti toliau. 
Reikia pokyčių, nes finansų ne-
daugėja ir abejoju, ar šioje eilu-
tėje jų bus daugiau ateityje, o vi-
sos spausdintų leidinių išlaidos 
tik auga dėl infliacijos ir brangs-
tančio popieriaus, spausdinimo 
ar pristatymo paslaugų. O kur 
dar redakcijose dirbantys žmo-

nės, kurie greitai turės dirbti už 
dienpinigius, o ne už atlyginimą. 
Nemanau, kad tai išeitis. Todėl 
tikimės ir pačių redakcijų pasiū-
lymų, kaip su turimais resursais 
išsaugoti ir žmones, ir informa-
cijos sklaidą.

Gal kurkime internetinę te-
leviziją, gal radijo stotį, inter-
netinį laikraštį kartu su kuriuo 
nors nacionaliniu informaciniu 
portalu, o gal informacijos sie-
ną socialiniuose tinkluose? Dėl 
naujų informavimo neįgalių-
jų socialinės integracijos klau-
simais formų diskutuojama jau 
ne vienerius metus. Turime pra-
dėti žiūrėti plačiau ir skleisti in-
formaciją ne tik neįgaliesiems 
jiems aktualiais klausimais, bet 
ir plačiai šviesti bei informuoti 
visuomenę. 

Variantų yra labai daug, bet 
iniciatyvos laukčiau iš pačių lei-
dėjų, bendruomenių. Lėšų ne-
mažės, jų nenaudosim kitiems 
tikslams, bet efektyvumo augi-
mo norėčiau tikėtis.

Kaip minėjote, ieškoma ir 
naujų žiniasklaidos formų – 
liepos mėnesį startavo rubri-
ka internete „Aš galiu“, kuria 
rūpintis patikėta taip pat „Bi-
čiulystei“. Kaip vertinate šį 
projektą? Ar numatoma tęsti 
jį kitais metais?

Rubriką „Aš galiu“ vienoje 
iš labiausiai skaitomų Lietuvos 
interneto naujienų svetainių 
vertinu kaip pozityvų žingsnį 
pirmyn.

Naujoji rubrika – tai kitoks 
požiūris ir kitokios žinios apie 
negalią, kurias skleidžia dirban-
tys su neįgaliaisiais ir patys neį-
galieji. Naujienų sraute žmonės 
turi galimybę stabtelėti ir suži-
noti, kaip gyvena neįgalieji, kaip 
gyventi su neįgaliaisiais, kokias 
jie turi problemas ir kaip jas ga-
lima spręsti. Rubrikoje skelbia-
ma informacija labai įvairi, vie-
šinamos įvairios neįgaliesiems 
ir visai visuomenei svarbios sri-
tys bei temos. Tai ir aktualijos, 
ir lygios galimybės, universali 
aplinka, veikla bendruomenė-
je, gražūs neįgaliųjų gyvenimo 
pavyzdžiai. 

(nukelta į 4 psl.)

„Bičiulystės“ savaitraščio jubiliejaus proga apie neįga-
liųjų spaudą kalbamės su socialinės apsaugos ir darbo 
ministre Algimanta Pabedinskiene. 

Aktualus interviu

Minint 25-ąjį „Bičiulystės“ įsteigimo jubiliejų kvie-
čiame prisiminti, kaip buvo minėti laikraščio gim-
tadieniai anksčiau.

(nukelta į 5 psl.)

„Bičiulystės“ redaktorių Robertą Grikevičių sveikina Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Artūras Melianas bei In-
validų reikalų tarybos prie Vyriausybės sekretoriato vadovė Geno-
vaitė Paliušienė (dešinėje).

Linkėjimai ir sveikinimai nuo LID pirmininkės Zitos Valaitytės ir LID 
programų direktorės Vilijos Grincevičienės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė mielai bendrauja su neįgaliaisiais.
Igno Stanio nuotr.

„Bičiulystės“ sukaktis 
prisimenant
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(atkelta iš 3 psl.)

Suspėti ir atspėti save
Pasiklysti savo epochoje labai 
nesunku, bet sąmoningai nu-
sprendęs gyventi kitų žmonių 
likimu, įtvirtini save kaip indi-
vidą, kaip asmenybę. Laisvas 
žmogus yra tas, kuris didžiulė-
mis pastangomis pats kuria sa-
vo tvarką.“

Man visada daug reiškė di-
džiųjų pasaulio protų išvados. 
Jos tarsi vertė suspėti ir atspėti 
save. Rašiau knygą „Laikrodžiai 
nesustoja“, kuri vėliau tapo neį-
galiųjų „stalo knyga“. Tūkstančiai 
laiškų plaukė į mano namus. Pa-
žemintieji tarsi pajautė, kad gali 
būti ir kitaip. Atsirado neįgalių-
jų judėjimas, kažkas panašaus į 
Sąjūdį. Beje, neįgalieji savo or-
ganizaciją, griežtai sovietinės 
valdžios institucijoms priešta-
raujant, įkūrė mėnesiu anks-
čiau, nei įvyko Sąjūdžio steigia-

masis suvažiavimas. Ir štai pa-
čiais pirmaisiais Nepriklauso-
mos Lietuvos metais, sakyčiau, 
didelio sunkmečio laiku, spalio 
22 d. pasirodė pirmasis „Bičiu-
lystės“ numeris.

Aš ne be reikalo parašiau il-
goką įžangą. Ji tarsi turėjo at-
skleisti, kad laikraštis susideda 
ne tik iš popieriaus (beje, jeigu 
apie jo pirkimą, atsivežimą iš to-
limų pakraščių, paskui atsiėmi-
mą iš Burokevičiaus kariaunos 
nuosekliau pasakočiau, būtų 
daug daugiau, negu dešimt tokių 
įžangų), kitų techninių dalykų.

Pamatai dedami iš daugelio 
aspektų. Akivaizdu – reikėjo ir 
talentų, ir asmenybių, ir vidinio 
orumo, jautrumo, dorovingu-
mo ir dar daug ko. Kurti Drau-
giją ir jai vadovauti žmonės ma-
ne pasirinko todėl, kad aš jau 

(atkelta iš 2 psl.)

Svarbu ir tai, kad šie straips-
niai adaptuojami ir suvokimo 
sutrikimus turintiems žmo-
nėms, tad jie gali lengvai skaity-
ti visas šios rubrikos naujienas.

Manau, kad šį projektą arti-
miausiu metu aptarsime ir kartu 
nuspręsime – tęsti jį ar ieškoti ki-
tos formos. Tačiau patį principą 
vertinu labai teigiamai ir many-
čiau, kad galėtų atsirasti naujos 
skiltys, pavyzdžiui, skelbiančios 
aktualią užsienio šalių informa-
ciją apie negalią, neįgaliuosius. 
Taip pat galėtų būti organizuo-
jamos įvairios apklausos aktua-
liais klausimais, rašinių konkur-
sai ar pan. Galėtų atsirasti dau-
giau garso ir vaizdo reportažų. 
Taigi, turime gerą rezultatą, o to-
bulėjimui erdvės dar tikrai yra.

Laikraščio leidyba – ne-
lengvas ir atsakingas dar-
bas. Laikraštis pergyveno ne 
vieną ministrą, keitėsi įsta-
tymų bazė, požiūris į neįga-
liuosius, tačiau išliko pagrin-
dinė kryptis – skatinti neįga-
liuosius gyventi iškelta galva, 
siekti mokslo, darbo, nepasi-
duoti negalios sunkumams, 
pagaliau – kovoti už savo tei-
ses. Kokios būtų aktualiau-
sios temos, į kurias palinkė-
tumėt „Bičiulystės“ leidėjams 
atkreipti dėmesį?

„Bičiulystės“ leidėjai yra su-
kaupę be galo didelę patirtį lei-
džiant neįgaliųjų socialinei inte-
gracijai skirtą savaitraštį, kuris 
atspindi ne tik negalios paliestų 
žmonių aktualias problemas, bet 
ir pačių neįgaliųjų pastangas ak-
tyviai dalyvauti visuomenės gy-
venime. Publikacijomis siekia-
te ne tik informuoti visuomenę 
apie neįgaliųjų gyvenimą, bet ir 
keisti visuomenės požiūrį į ne-
galią, ugdyti toleranciją, didin-
ti informuotumą apie negalios 
ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus 
ir pasiekimus – tai yra be galo 
svarbu ir sveikintina.

Be abejo, išlieka aktualūs 

aplinkos prieinamumo klausi-
mai, populiarių mokslo pasieki-
mų, įvairių tyrimų pristatymai, 
analitiniai straipsniai, gerosios 
patirties Lietuvoje ir užsienio 
šalyse pavyzdžiai.

Atskirose savivaldybėse taip 
pat nemažai skiriama dėmesio 
žmonių su negalia integracijai 
ir geresnių gyvenimo sąlygų su-
darymui, apie tai taip pat rei-
kia rašyti, skleisti gerą prakti-
ką ir patirtį. 

Tačiau svarbiausia – linkiu 
ir toliau neprarasti entuziaz-
mo ir noro vykdyti šią svarbią 
misiją informuojant neįgaliuo-
sius jiems svarbiais klausimais 
bei skatinant integruotis į vi-
suomenę.

Kokie apskritai iššūkiai 
šiuo metu neįgaliųjų gyveni-
me? 

Labai džiugina tai, kad žmo-
nės su negalia tampa vis labiau 
išsilavinę, vis aktyviau rodo ini-
ciatyvą įsijungti į visuomeni-
nį gyvenimą. Liūdina, kad dar 
nemaža dalis visuomenės sun-
kiai priima ar perpranta neį-
galiesiems aktualius klausimus 
bei jų problemas. O iššūkiai yra 
skirtingi skirtingą negalią turin-
tiems žmonėms. 

Žmonėms su judėjimo nega-
lia, judantiems neįgaliojo veži-
mėliu, valstybės ir savivaldybių 
lėšomis pritaikome būstą, „išlei-
džiame“ juos į viešas erdves, ta-
čiau būtent ten jie susiduria su 
ne visai pritaikyta aplinka, ne-
gali patekti į viešosios paskirties 
statinius ar pasinaudoti viešuo-
ju transportu. Daugelyje mokyk- 
lų dar nėra pritaikyta aplinka. 
Juk į mokyklą turėtų patekti ne 
tik vaikai su judėjimo ar kita ne-
galia, bet ir vaikų tėvai, kurie taip 
pat gali būti neįgalūs, ar net mok- 
yklos mokytojas gali sėsti į ne- 
įgaliojo vežimėlį.

Žmonėms su intelekto bei 
psichikos negalia sunku sulauk-
ti supratimo ir reikalingos pagal-
bos, paslaugų bendruomenėje. 

Tiek savo įstaigoms, tiek ki-

toms valstybės ir savivaldybių 
įstaigoms aiškiname apie val-
džios pareigą imtis priemonių 
neįgaliųjų problemoms spręsti, 
rodyti pavyzdį privačiam sekto-
riui, kaip prisidėti, kad visi mū-
sų visuomenės nariai jaustųsi 
reikalingi ir gerbiami.

Norėčiau apibendrindama 
pasakyti, kad šalies Vyriausybės 
politiką neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos srityje orientuojame į 
žmogaus gebėjimų akcentavimą, 
socialinį potencialą, savarankiš-
kumo skatinimą, žmogaus teisių 
užtikrinimą bei bendruomenės 
įtraukimą ir atsakomybę.

Toliau įgyvendinama neį-
galiųjų socialinės integracijos  
programa, vykdomos nedis-
kriminavimo skatinimo prie-
monės, didelis dėmesys skiria-
mas pagalbos šeimai, skurdo ir  
socialinės atskirties mažinimo 
klausimams. 

Neįgalių asmenų padėtį dar-
bo rinkoje gerinti siekiame vyk-
dydami užimtumo politiką, kuri 
dabar didele dalimi nukreipta 

Spausdintus leidinius remiame ir remsime

buvau žinomas rašytojas. Gerai 
suvokiau savo paskirtį ir lemtį, 
greit susigaudžiau, kad laikraš-
tis greičiau mus suburs, kad jis 
greičiau padės žmonėms susio-
rientuoti, kas mes esame ir kuo 
galime būti.

Pinigų niekas nelaikė atkišę, 
bet kaip teigia posakis, kartais 
už pinigus geriau draugai. Rau-
donajam Kryžiui tada vadovavo 
šviesios atminties J. Šapoka, Vai-
kų fondui – mano kraštietis po-
etas J. Nekrošius. Visiems trims 
buvo aišku, kad neįgaliesiems 
reikia savo tribūnos, kad juos 
reikia įtikinti, jog mes esame ly-
giai tokie patys žmonės, kaip vi-
si, ir kartu su kitais galime kurti 
savo valstybės ateitį. Tuo metu 
Draugija turėjo gausybę darbų: 
skyriams reikėjo patalpų, gamy-
binių cechelių, patys kūrėme ne-

įgaliųjų gyvenimą reglamentuo-
jančius įstatymus. Vėliau paaiš-
kėjo, kad mes pirmieji pokomu-
nistinėje erdvėje sukūrėme ir 
įteisinome „Invalidų socialinės 
integracijos įstatymą“, pirmie-
ji pradėjome leisti savo laikraš-
tį, pirmieji išsireikalavome, kad 
televizijoje būtų laida „Svetimo 
skausmo nebūna“...

Toliau nenorėčiau pasakoti 
Draugijos istorijos. „Ištraukime“ 
iš šio konteksto „Bičiulystę“, ap-
kabinkime ją, kaip mylimą mote-
rį, ir pasidžiaukime, kad vis dar 
turime ją. Aš dėkingas tiems, ku-
rie vėliau tęsė laikraščio leidybą, 
ieškojo naujų darbo formų, tobu-
lino turinį. Kaip minint „Bičiulys-
tės“ 20-metį sakė Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė: „Jūsų ilgametis 
darbas – kilnus ir reikalingas, o 
principai, kuriais vadovaujatės, 

svarbūs mums visiems: Jūs įkve-
piate žmones ne tik bendrauti, 
kurti, siekti mokslo aukštumų, 
bet ir įsitraukti į visuomeninę 
veiklą ir aktyviai joje dalyvauti.“

Ką gi čia daugiau ir bepasa-
kysi. Valstybinis žodinis palaiky-
mas yra. Tai pagrindas ir finan-
siniam palaikymui.

Skaitytojai myli „Bičiulystę“. 
Aš irgi ją myliu. Labai myliu. Ir 
tikiuosi, kad ji neišduos, kaip sa-
vanaudė neiškeliaus tik jai pačiai 
žinomais keliais, kaip atsitiko su 
„Bičiuliu“. Todėl ir vėl pacituosiu 
Prezidentę: „Bičiulystės“ kūrė-
jams linkiu sėkmingų darbų, di-
delių siekių, naujų idėjų, ryžto ir 
drąsos įgyvendinant užsibrėžtus 
tikslus, o skaitytojams – stipry-
bės, santarvės, artimųjų šilumos 
ir skaitymo džiaugsmo.“

Jonas MAčiUKevičiUS

į visų galinčių ir norinčių dirb-
ti gyventojų užimtumo skatini-
mą. Vykdomos aktyvios darbo 
rinkos bei specialiosios priemo-
nės, kuriomis siekiama sudaryti 
galimybes neįgaliesiems, norin-
tiems integruotis į darbo rinką, 
gauti reikiamą paramą ir pagal-
bą, didinti darbdavių socialinę 
atsakomybę.

Kuriant visuomenę, kurioje 
skatinama visų asmenų aprėp-
tis, atsiranda daugiau rinkos ga-
limybių ir skatinamos naujovės. 
Šioje vietoje norėčiau paminė-
ti Lietuvoje parengtą Socialinį 
modelį, į kurį taip pat įtraukti 
neįgaliųjų socialinės integraci-
jos klausimai. 

Dar turime nemažai padir-
bėti, kad integracija būtų įgy-
vendinta sėkmingai. Visų pirma 
turime užtikrinti kompleksinės 
pagalbos neįgaliesiems ir jų šei-
moms teikimą. Socialinės para-
mos, ugdymo, užimtumo, sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimas 
neįgaliam vaikui ir šeimai turi ei-
ti kartu, atsižvelgiant į tuo metu 

susiklosčiusią gyvenimo situaci-
ją ir tokių asmenų poreikius, nes 
viena priemonė be kitos nevei-
kia arba jomis nepasiekiama no-
rimo rezultato. 

Taip pat norėčiau atkreip-
ti dėmesį, kad aktyviai dirbame 
prie pagalbos ir paslaugų siste-
mos, kuri sudarytų galimybes 
neįgaliam ar likusiam be tėvų 
globos vaikui, neįgaliam suau-
gusiam asmeniui gauti indivi-
dualias pagal poreikius pritai-
kytas paslaugas ir reikiamą pa-
galbą, įsitraukti į bendruomenės 
gyvenimą. Tikimės, kad sociali-
nių paslaugų decentralizacijos 
procesai, perėjimo nuo institu-
cinės globos prie paslaugų ben-
druomenėje sistemos kūrimas 
taip pat prisidės prie asmenų 
su negalia gyvenimo kokybės 
gerinimo.

Tad siekti ir tobulėti yra kur, 
o bendradarbiavimas, neįgaliųjų 
bendruomenių įsitraukimas į 
bendrą darbą yra labai svarbus.

Kalbėjosi 

Aurelija BABinSKienė

Landšafto terapijos ir rekreacijos centras – mėgstama neįgaliųjų susibūrimo vieta. Aldonos Milieškienės nuotr.
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Prisimintas „Bičiulystės“ dėmesys Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos veiklai. Už tai „Raudonojo Kryžiaus“ žurnalo 
redaktorius Algimantas Jazdauskas „Bičiulystei“ įteikė aukš-
čiausią Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos apdovanoji-
mą – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įkūrėjo daktaro 
Roko Šliūpo medalį. Aklųjų ir silpnaregių sąjungos vardu kal-
bėjęs „Mūsų žodžio“ žurnalo redaktorius Vytautas Gendvilas 
dėkojo „Bičiulystei“, kad ji savo puslapiuose nepamiršta aklų-
jų ir silpnaregių, priima jų rašinius. Sveikinimo žodžius tarė 
ir „Bičiulystės“ 10-mečiui skirtą specialią laidą „Kartu su Ju-
mis“ parengęs Lietuvos nacionalinio radijo žurnalistas, geras 
„Bičiulystės“ bičiulis Gražvydas Tučkus, Lietuvos radijo laidos 
„Sutik mane“ redaktorė Gema Padribonienė.

Poetas Juozas Nekrošius 10-mečio proga „Bičiulystei“ su-
kūrė ir minėjime perskaitė nuotaikingą eilėraštį, kurio vieną 
posmą pacituosime:

Pašlovint „Bičiulystę“ dera –
Ji saugo savo vardą gerą. 
Neparsidavę, neišdavę
Ir per krizes nebankrutavę,
Išlaikę savo žodį duotą: 
ŠEIMA, DRAUGYSTĖ IR PAGUODA!
Minėjimo metu tarp kalbėtojų vis įsiterpdavo LID Vilniaus 

skyriaus moterų ir LID Širvintų rajono skyriaus vyrų ansam-
bliai, kurie atliko lyriškų ir nuotaikingų dainų. 

Neįgaliųjų savaitraščio redakciją ir skaitytojus sveikino (iš kairės) 
Invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės sekretoriato vadovė Ge-
novaitė Paliušienė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkas Algirdas Sysas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė, ministrės patarėja Indrė Trakimaitė.

15   Į Vilniuje, Inva-
lidų reikalų tarybos salėje, 
2005 m. spalio 29 d. surengtą 
„Bičiulystės“ 15-mečio šven-
tę atvykę laikraščio bičiuliai 
buvo pavaišinti medaus ko-
riu. Prisiminimais apie sa-
vaitraščio gimimą ir jo pir-
muosius žingsnius pasidali-
ję jo steigėjai rašytojas Jonas 
Mačiukevičius ir poetas Juo-
zas Nekrošius akcentavo, kad 
visus 15 metų „Bičiulystė“ li-
ko ištikima pirmajame laik- 
raščio numeryje paskelbtai 
programai – dalinti šviesą ir 
gerumą, žadinti pilietiškumą, 
visada būti kartu su bendraminčių ir paguodos ieškančiais. 
J. Nekrošiaus pastebėjimu, per 15 metų „Bičiulystės“ pusla-
piuose sukoncentruota labai daug gerumo, ypač pasakojant 
apie žmones, kuriems reikia pagalbos. 

Renginyje dalyvavusi socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Vilija Blinkevičiūtė gerai įvertino „Bičiulystės“ misi-
ją ir žadėjo dar ilgai būti šio laikraščio skaitytoja. Šiltus lin-
kėjimus „Bičiulystei“ išsakė Seimo Socialinių reikalų ir dar-
bo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Redakciją sveikino 
LID pirmininkė Zita Valaitytė, Lietuvos invalidų reikalų ta-
rybos prie Vyriausybės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, AB „Puntu-
kas“, „Ortopedijos technika“, Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
ir „Atgaivos“ bendrijos atstovai, Vilniaus ir Panevėžio apskri-
čių neįgaliųjų draugijų vadovai, skaitytojai iš Vilniaus, Kau-
no, Lazdijų, Trakų ir kt. 

Toks geltono medaus korys buvo 
skirtas „Bičiulystės“ bičiuliams. 

(nukelta į 7 psl.)

„Bičiulystę“ atradau prieš 
15 metų. Į kitą gyveni-

mo krantą lemtis mane nubloš-
kė gerokai anksčiau, bet negalė-
jau su tuo susitaikyti. Netikėjau 
garbių profesorių prognozėm, 
kad niekada nebevaikščiosiu, 
o su skausmu man teksią susi-
draugauti. 

Lankoma buvusių bendra-
darbių, paslaugių (o gal smal-
sių?) kaimynių, laiką leidau lovo-
je, tikėdamasi, kad vieną gražią 
dieną atsistosiu ir eisiu... Galbūt 
laukiau stebuklo? Kai tai neat-
sitiko, o šurmulingi draugų ap-
silankymai retėjo, pradėjau su-
vokti realybę su visais jos as-
pektais. Persėsti į vežimėlį ilgai 
nesiryžau manydama, kad tada 
jau amžiams. Bet „Puntuko“ pa-
gamintos patogios kėdės ant ra-
tukų neatsisakiau.

Prasidėjo kitoks gyvenimas: 
keturios sienos, langas... „O už 
lango – laikas bežadis / vynio-
ja valandų kamuolį“, – parašiau 
viename savo eilėraštyje. 

Ir tada laiškanešė, matyt, 
per klaidą, į mano pašto dėžu-
tę įmetė „Bičiulystę“. Stvėriau 
tą laikraštį kaip skęstantis šiau-
dą. Nuo to laiko ji – mano drau-
gė, guodėja, informatorė ir sie-
los atrama. Mano laukiamiausia 
viešnia. Neįtikėtina, bet aš laiką 
skaičiuoju nuo ketvirtadienio iki 
ketvirtadienio. Tą rytą vos išgir-
dusi paaštrėjusia klausa, kaip į 
pašto dėžutes metami laikraš-
čiai, raginu sūnų leistis laiptais 
(gyvename ketvirtame aukšte) 
ir parnešti „Bičiulystę“. Ketvirta-
dieniais kava „patiekiama“ kartu 
su laikraščiu. Man šventė.

Modernus jaunimas pasaky-
tų, kad yra internetas, o ten – vi-
sokie portalai. Sutinku, portalai 
irgi gerai. Turiu ir aš „kompą“, 
moku juo naudotis. Bet mums, 
neįgaliesiems, portalai laikraš-
čio neatstos. Ypač tokio, kaip 
mūsų „Bičiulystė“. Paimi į ran-

„Bičiulystė“– mano sielos atrama

kas, perverti puslapius, peržvel-
gi nuotraukas, akimis ieškai pa-
žįstamų veidų, pavardžių. Gali 
neskubėdamas skaitinėti visą 
dieną, po to pasidėti ant stale-
lio – „po ranka“. Iki kito ketvir-
tadienio.

Nesenai susiradau 2000 me-
tų „Bičiulytės“komplektą. Skai-
čiau labai susidomėjusi. Juk tai 
mūsų gyvenimo metraštis. Kito 
tokio nėra. Nenoriu įžeisti kitų 
spaudos leidinių. Tik leisiu sau 
pastebėti, kad mūsiškis gyve-
nimo „tuštybės mugėse“ neda-
lyvauja ir jų neaprašinėja. Žur-
nalistinės etikos kartelę „Bičiu-
lystė“ iškėlusi aukštai. Šiame sa-
vaitraštyje dirba talentingos ir 
kūrybingos žurnalistės Aldona 
Milieškienė ir Aurelija Babins-
kienė. Jų reportažai apie neįga-
lių žmonių likimus ir gyvenimus 
labai nuoširdūs, parašyti su mei-
le negalios paliestam žmogui. 
Tokios lemties nepatyrusiems 
sunku suprasti, kaip mums rei-
kia bendro likimo žmonių pa-
tirties, įgytos per ilgą laiką, jų 
išminties ir palaikymo. Ne ma-
žiau svarbūs ir renginių apra-
šymai, informacija mūsų teisių, 
techninių priemonių įsigijimo ir 
kitais klausimais.

O kur dar pačių skaitytojų ko-
mentarai aktualiomis temomis, 
literatūrinis puslapis, įvairūs kū-
rybiniai konkursai. Kas suskai-
čiuos, kiek neįgaliųjų, „Bičiu-
lystėje“ nedrąsiai pradėję pub- 
likuoti savo pirmuosius kūrinė-
lius, vėliau išleido poezijos, pro-
zos knygas, fotoalbumus, suren-
gė parodas? 

Tik „Bičiulystei“ esu dėkin-
ga už paskatinimą rašyti, už kū-
rybinius seminarus Šventojoje. 
Ir, manau, ne aš viena. Juk kaip 
svarbu neįgaliam žmogui padė-
ti susirasti pomėgį, kuris galbūt 
seniai tūnojo jame, o pažadintas 
tapo terapija nelengvose grum-
tynėse su skausmu ar vienatve, 
kartais net ir su depresija. Koks 
kitas spaudos leidinys imtųsi to-
kios misijos – praskaidrinti ne-
įgalaus žmogaus kasdienybę ir 
pažadinti jame kūrėją?

Už tą nuoširdų pasišventi-
mą tarnauti neįgaliesiems „Bi-
čiulystės“ žurnalistams ir rė-
mėjams 25-ojo jubiliejaus pro-
ga rašančiųjų ir skaitytojų var-
du tariu AČIŪ.

Gyvuok, mūsų „BIČIULYSTE“, 
ilgai ir sėkmingai!

Gražina DAUGinienė
Vilnius

Randu ką paskaityti Laikraštis 
gyvuos dar 

ilgai 

Laima JeZepčiKAitė
Varėnos r.

Laikraštuką „Bičiulystė“ 
skaitau jau ne pirmus me-

tus. Jame daug naudingos in-
formacijos, kuri supažindina 
su numatomomis naujovėmis. 
Smagu skaityti istorijas žmo-
nių, kurie savo stipria valia 
nepasiduoda nesėkmėms, bet 
siekia užsibrėžto tikslo. Kar-
tais net ir pati pagalvoju, juk 
reikia taip ar anaip daryti. La-
bai įdomus puslapis „Dakta-
ras Aiskauda“. Čia daug nau-
dingos informacijos apie svei-
katą. Taip pat džiugu skaityti 
apie sportą. Na, o kūrybos pus-
lapis dar įdomesnis. Manau, 
kad šis laikraštukas, sulaukęs 
šitiek metų, dar ilgai gyvuos ir 
pasieks įvairiausius Lietuvos 
kampelius. 

Gitana MAžeiKienė
Mažeikių r. 

Pirmą kartą „Bičiulystės“ laikraštį į rankas paėmiau, kai dar 
dirbau Taupomajame banke Matuizų kaime (Varėnos r.). Tai 

buvo 1991 m. Šalia banko buvo paštas (jis ir dabar yra toje pa-
čioje vietoje). Su pašto darbuotojomis draugiškai bendrauda-
vome, todėl savo spaudą galėjau pasiimti laiškininkų skyriuje. 
Vieną kartą, pamačiusi „Bičiulystę“, pažiūrėjau, apie ką rašo šis 
laikraštis. Man jis patiko. Pašto darbuotojos pasakė, kad jis už-
sakomas per Neįgaliųjų draugiją. O aš tada dar neįgalumo ne-
turėjau (bet jau nuo mažens buvau pradėjusi gydytis). Kai bu-
vo uždarytas bankas Matuizose ir man buvo nustatytas neįga-
lumas, įstojau į Varėnos rajono neįgaliųjų draugiją. Kada drau-
gijos pirmininkas pasiūlydavo užsisakyti „Bičiulystę“, aš iš kar-
to sutikdavau ir iki šiol ją prenumeruoju ir dar padedu pirmi-
ninkui prenumeruoti.

„Bičiulystę“ jau skaitau apie 10 metų. Joje randu įdomios, 
o kartais ir reikalingos informacijos. Laikraštyje rašoma apie 
neįgaliųjų gyvenimą, neįgaliųjų draugijų reikalus. Anksčiau do-
mėjausi poezija, „Bičiulystėje“ buvo išspausdintas ir mano eilė-
raštis. Taip pat domina rašinių konkursas „Mano sielos stipry-
bė“, šioje rubrikoje taip pat buvo išspausdintas mano rašinys. 
Ir daugiau mano straipsnių buvo išspausdinta. Manau, kad per 
tą laiką, kol aš skaitau, laikraštis per daug nepasikeitė. Tiesa, 
anksčiau buvo nedidelis skyrelis „Pasaulyje“, tačiau jo aš per 
daug nepasigedau. Randu ką paskaityti.

Gražina Dauginienė. Aldonos Milieškienės nuotr.

(atkelta iš 3 psl.)

„Bičiulystės“ sukaktis prisimenant

2015 m. spalio 22–28 d., Nr. 41 (1280), „Bičiulystė“5 psl.



Stipriųjų ir dvasingųjų žodis
„Ant galo keletą metų atgal 

Betygalos iš Mackūnų dvarpo-
nis p. Blad Dulevičė, kuriam vi-
suomenės reikalai rūpi, prašė 
Kauno rėdybos gubernatoriaus 
Rogavyčės, kad leistų Betygalos 
miestely įsteigti šelpiamąją drau-
giją, kuri aprūpintų savo parapi-
jos tikrus pavargėlius beturčius. 
Buvo tai pirmoji Kauno rėdybo-
je leista šelpimo draugija.“ (ma-
no pabraukta). 

Ir dabar nežinau – ar tai at-
sakymas, jog betygališkasis 
„maironiškojo rūpesčio genas“ 
poeto J. Mačiukevičiaus ir ma-
no likimui bei apsisprendimui, 
kai kuriai veiklai turėjo įtakos. 
Tad asmeniškumus palikime 
nuošalyje... Svarbiausia – ir ne-
ginčytina – kas kita!.. Betygaloje 
ir dabar stovi garsusis raudonų 
plytų namas, deja, jau ne „prie-
glaudos namai“. O reikėtų, būti-
nai reikėtų juos atgaivinti, išgar-
sinti, nė kiek ne mažiau kaip kai 
kuriuos dvariukus ar piliakal-
nius! Juk tai XVIII a. pabaigos ir 
XIX a. pradžios vieni iš pirmųjų 
prieglaudos rūmų!.. Dvasin-
gumo reliktas!

Ir dar... Tai parašęs, su len-
gva ironija nusišypsojau: „Gal 
ir būtų neprošal šiandien kiek- 
vienam „patriotui“ prieš giedant 
„Lietuva brangi...“ smegenų pra-
skaidrėjimui perskaityti Mairo-
nio korespondenciją „Apie Lie-
tuvos elgetas (ubagus)“... Tėvy-
nės meilės jausmams tai nepa-
kenktų...

* * *
O dabar bičiuliškai apie „Bi-

čiulystę“, žinoma, taip pat su po-
etiškais atspalviais ir lyriniais 
motyvais...

1980-ieji... Susiformuojan-
ti neįgaliųjų bendruomenė, są-
lyčiai su vienišais, suaugusiųjų 
atstumtais, į pagalvę verkian-
čiais ir negalinčiais niekam pa-
siskųsti našlaičiais, traumuotų 
šeimų žaizdos nori nenori ta-
po užslėptu didžiu visuomenės 
skauduliu... Todėl papūtus gai-
viems Sąjūdžio vėjams, banga-
vo ne vien tik MITINGAI, bet ty-
liai ir nepastebimai artojų pa-
vyzdžiu buvo pradėta puren-
ti dirva būsimai sėjai. Jautėme, 
jog laikas išdrįsti ir realizuoti 
naujus ketinimus, kalbėti atvi-
rai, dirbti sutartinai, klausantis 
širdies balso, blaiviai vertinant 
situaciją. Lietuvos vaikų fondas, 
pradėjęs savo leidybos progra-
mą, pakvietė į talką tuometinę 
invalidų draugiją (J. Mačiukevi-
čius) ir Raudonąjį Kryžių (J. Ša-
poka)... O kaip be atviros tribū-
nos, be laikraščio, be kontakto 
su visuomene?.. Tad tvirtai, bi-
čiuliškai sukirsta rankomis ir 
suformulavus devizą „Šeimai, 
ieškantiems bendraminčių ir 
paguodos“, prisiminta, kad lie-
tuviai visada mokėsi ir stiprėjo 
su meile globodami darbščiųjų 
bitučių avilius... Atrodo, jog ta-
da trys iniciatoriai beveik vie-
nu metu ir nedvejodami ištarė:

(atkelta iš 2 psl.) – B I Č I U L Y S T Ė !
Bet... Skaidrius žmogišku-

mo užmojus ir artimojo atjau-
tos siekius, išdėstytus pirmaja-
me savaitraščio programiniame 
vedamajame, iš karto užgriu-
vo pykčio ir smurto uraganas – 
l991 metų sausio įvykiai... Urz-
giantys tankai, vikšrai, traiškan-
tys jaunystę, kraujas, žuvusieji...

Ir dabar, kai sunku ir nera-
mu, paimu į rankas tiems įvy-
kiams skirtą laikraštį, vėl ir vėl 
perskaitau ir apgalvoju kiekvie-
ną antraštę, J. Mačiukevičiaus 
ekspromtu parašytą simboli-
nį eilėraštį, kaip neįgalusis sa-
vo vežimėlį nukreipia prieš ge-
ležinę pabaisą – tanką, žaviuo-
si drąsa vaikų, kurie vėliau laiš-
ke sovietų karo ministrui ra-
šo: „Mums nereikia jūsų žaislų 
su penkiakampėmis žvaigždė-
mis – bombų, raketų, šautuvų!.. 
Jie kruvini! Atsiimkite!..“

„Bičiulystėje“ tada paskelb-
ti ir pirmieji kruvinųjų Sausio  
l3-osios nakties įvykių liudinin-
kų parodymai, kaltinimai oku-
pantams, vakarykščių įvykių 
vertinimai... Tai tapo paskata 
neatidėliojant nė minutės rinkti 
gyvą atsiminimų medžiagą, liu-
dininkų nuotraukas, dokumen-
tus apie susidorojimą su tai-
kiais, dainuojančiais ir giesmes 
giedančiais, laisvės siekiančiais 
lietuviais. 

Savaitraščio redakcija, tuo-
metinio Spaudos komiteto, lei-
dyklų žmonės per labai trum-
pą laiką priėmė per 900 nu-
kentėjusiųjų ir mačiusiųjų įvy-
kius savo akimis. Jie visus bai-
sumus patvirtino raštiškai. Re-
daguoti laiškus ir ruošti juos 
spaudai talkino daugelio lei-
dyklų, laikraščių geriausieji re-
daktoriai.Visą medžiagą apdo-
rojo leidyklos „Alka“, tuomet 
leidžiančios „Bičiulystę“, kom-
piuterių centras... Jau 1991 m. 
kovo 3 d. knyga „LIETUVA, 
1991.01.13: dokumentai, liu-
dijimai, atgarsiai“ – buvo pasi-
rašyta spaudai ir netrukus iš-
leista, o jos pirmas tiražas siekė  
50 000 egzempliorių!

Negaliu nepaminėti ir to, jog 
tada, mirties ir susidorojimų, 
nesutraukytų okupacijos pan-

čių akivaizdoje, „BIČIULYSTĖ“ 
kartu su kitais savo bičiuliais 
nedvejodama pasirašė po ben-
dru kreipimusi ir kvietimu su-
sitelkti skausmo valandą, kuris 
užbaigiamas žodžiais:

Kas žudynių krankliai?
Lietuva turi žinoti viską ir 

tarti savo žodį!
Lietuvos Motinų vardu šau-

kiame:
– Būkite prakeikti!!!
Gėris turi įveikti smurtą ir 

klastą!
Iš žemės, sugėrusios krau-

ją, kyla Viltis ir Laisvė! 

Taigi!..
Gėris turi nugalėti!.. Taip, 

nieko nesibijant, tikint savo tie-
sa, savo laisve, buvo pasakyta 
prieš 25 metus.

Lengva prisiekti, bet, kaip 
sakoma, gyvenimas nėra pagei-
davimų koncertas. Tačiau „Bi-
čiulystei“ be jokių abejonių ir 
sąžinės graužaties galima pa-
sakyti: ačiū! Gėrio vėliavą sau-
gote ir ginate!

Prieš keletą metų, apžvelg-
damas „Bičiulystės“ bičiulių kū-
rybą, jų sielos virpesius ir ato-
dūsius, rašiau: „Ir taip, kas savai-
tę, iš numerio į numerį, ir taip – 
jau beveik du dešimtmečius. Tai 
sakau ne dėl tuščių pagyrų, ne 
dėl pigios reklamos, o sujaudin-
tas tos humanistinės POZICIJOS, 
to kantraus ir pastovaus medu-
nešio – kiekvieno žmogaus šir-
dyje – kenčiančio, nuskriausto, 
užmiršto ar nelaimingo – suras-
ti švytinčią gerumo dulkelę, kil-
numo krislą.“

Triūsęs prie „Bičiulystės“ iš-
takų, esu laimingas, kad aplink 
savaitraštį susibūrė dvasinga 
bendruomenė, rodanti mums 
viltingą pavyzdį – tikėti gėrio 
pergale, ginti žmogiškumą, ne-
nukabinti nosies. Su jais, su dva-
singaisiais, visada norisi tęsti  
dialogą, juos išgirsti, suprasti, iš 
jų pasimokyti.

Kaip antai, kad ir „Bičiulys-
tės“ bičiulės literatės Stefani-
jos Fedulaitės seniau skaitytos 
įžvalgos:

„...susimąstai, kas yra siela. 
Netiksi. Nepulsuoja. Bet joje visa 
esybė ir prasmė manoji. Paimk, 
viltie, mane už rankos ir veskis. 
Laikyki stipriai, kad neišsprūs-
čiau. Atrodo, tereikia tik suploti 
delnais, ir atsilieps paklydusi lai-
mė. Deja, jau paskaudo delnai, o 
ji vis tyli.“ 

Vargas ne plojančiai, lau-
kiančiai, o tiems, kurie neat-
siliepia!

„Bičiulystė“ man buvo ir li-
ko, ir toliau lieka – unikalus atvi-
rumo ir žmogiškojo pasitikėji-
mo laukas, kur galima išpažin-
ti slapčiausias savo sielos min-
tis, dalytis bėdomis ir paslapti-
mis, nesigėdyti abejonių, o tuo 
pačiu tvirtai tikėti, jog neliksi 
neišgirstas, nesuprastas, nelik-
si vienišas.

Lai aplink savaitraščio avi-
lį žiemą ir vasarą žydi gėrio 
gėlynai.

Juozas neKROŠiUS

Pirmadienis, spalio 26 d. 
9.15 Komisaras Reksas (31) N-7. 

10.05 Senis (307) (kart.) N-7. 11.05 Kaip 
atsiranda daiktai (6/12-1) (kart.). 11.25 
Istorijos detektyvai (kart.). 12.20 Savai-
tė (kart.). 13.10 Klauskite daktaro (kart.). 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai (6/12-2). 16.35 
Senis (308) N-7. 17.40 Klauskite dak-
taro. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lo-
terija „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 22.25, 
22.55, 23.50, 0.40, 4.15 Trumposios ži-
nios. 22.30 Lietuva gali. 23.00 Premjera. 
Šlovės dienos (57) N-7. Trumposios ži-
nios (kart.). 23.55 Vyriausiasis ginkluo-
tųjų pajėgų vadas Ovaliajame kabinete. 
2 d. Persijos įlankos karas. 0.45 Komisa-
ras Reksas (31) (kart.) N-7. 1.35 Klaus-
kite daktaro (kart.). 2.20 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 4.20 Teisė žinoti (kart.). 5.10 
Istorijos detektyvai (kart.). 

Antradienis, spalio 27 d. 
9.15 Komisaras Reksas (32) N-7. 

10.05 Senis (308) (kart.) N-7. 11.05 Kaip 
atsiranda daiktai (6/12-2) (kart.). 11.25 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
12.20 Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų 
vadas Ovaliajame kabinete. 2 d. (Subti-
tr., kart.). 13.10 Klauskite daktaro (kart.). 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.20 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai (6/13-1). 16.35 
Senis (309) N-7. 17.40 Klauskite dak-
taro. 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Emigrantai. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 
per Lietuvą“. 22.25, 23.25, 0.20, 1.15 , 
4.15 Trumposios žinios. 22.30 Tikri vy-
rai. 23.30 Premjera. Šlovės dienos (58) 
N-7. Trumposios žinios (kart.). 0.25 Ko-
misaras Reksas (32) (kart.) N-7. 1.20 
Klausimėlis.lt. 1.35 Klauskite daktaro 
(kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.20 Tikri vyrai (kart.). 5.05 Emigran-
tai (kart.). 

Trečiadienis, spalio 28 d. 
9.15 Komisaras Reksas (33) N-7. 

10.05 Senis (309) (kart.) N-7. 11.05 Kaip 
atsiranda daiktai (6/13-1) (kart.). 11.25 
Emigrantai. Socialinės dokumentikos 
laida (kart.). 12.15 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (6/13-2). 16.35 Senis (310) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 19.30 Gyveni-
mas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Auksinis protas. 
22.45 Trumposios žinios. 22.50 Klausi-
mėlis.lt. 23.25, 0.20, 1.15, 4.15 Trum-
posios žinios. 23.30 Premjera. Šlovės 
dienos (59) N-7. 0.25 Komisaras Rek-
sas (33) (kart.) N-7. 1.20 Mokslo eks-
presas (kart.). 1.35 Klauskite daktaro 
(kart.). 2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.20 Auksinis protas (kart.). 5.30 Klau-
simėlis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, spalio 29 d. 
9.15 Komisaras Reksas (34) N-7. 

10.05 Senis (310) (kart.) N-7. 11.05 Kaip 
atsiranda daiktai (6/13-2) (kart.). 11.25 
Gyvenimas (kart.). 12.20 Stilius (kart.). 
13.10 Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 14.15, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai (6/14 -1). 16.35 Se-
nis (311) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 19.30 Specialus tyrimas. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Bornholmo gatvė. Komiška dra-
ma. Vokietija, 2014 m. N-7. 23.05, 23.40, 
0.35, 1.30, 4.15 Trumposios žinios. 23.10 
Durys atsidaro. 23.45 Istorijos detekty-
vai (kart.). 0.40 Komisaras Reksas (34) 
(kart.) N-7. 1.35 Klauskite daktaro (kart.). 
2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Gy-
venimas (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, spalio 30 d. 
9.15 Komisaras Reksas (35) N-7. 

10.05 Senis (311) (kart.) N-7. 11.05 Kaip 
atsiranda daiktai (6/14 -1) (kart.). 11.25 
Specialus tyrimas (kart.). 12.20 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai (kart.). 13.10 
Klauskite daktaro (kart.). 14.00, 15.00, 
16.00 Žinios. 14.15, 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (6/14-2). 16.35 Senis (312) N-7. 
17.40 Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Duokim 
garo! 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Muzikinis projektas „Vario audra“. 22.40 
Trumposios žinios. 22.45 Mirtinas gro-
žis (Fatal Beauty). Kriminalinė komedija. 
JAV, Japonija. 1987 m. N-14. Rež. Tom 
Holland. 0.30, 1.30, 4.15 Trumposios ži-
nios. 0.35 Komisaras Reksas (N-7. 35) 
(kart.). 1.35 Klauskite daktaro (kart.). 
2.20 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 
Muzikinis projektas „Dainų daina“ (kart.). 

Šeštadienis, spalio 31 d. 
6.05 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 

6.50 Specialus tyrimas (kart.). 7.45 Ma-
žasis princas (17). 8.10 Premjera. Pa-
sakininkas. Hanso Kristiano Anderse-
no šiuolaikinė klasika (2). 8.35 Vakavi-
lis (1). 9.00, 09.35, 10.35 11.35 Labas 
rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Pietinių jūrų žvejai. 3 d. Kulos žiedas 
(Subtitr.). 12.55 Pasaulio dokumentika. 
Didysis Kanjonas. Amerikos gamtos 
šedevras. Dok. f. JAV, 2013 m. (Subti-
tr.). 13.55 Šerloko Holmso nuotykiai (1, 
2) N-7. 15.40 Mokslo ekspresas. 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titr.). 16.45 Lietuva gali (kart.). 17.15 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.50 Bėdų 
turgus (Subtitr.). 19.40 Stilius. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Muzikinis projektas „Dainų daina“. 
22.40 Trumposios žinios. 22.45 Didis 
grožis. Drama. Italija, Prancūzija, 2013 
m. (Subtitr.) N-14. 1.05 Trumposios ži-
nios. 1.10 Pasaulio dokumentika. Pieti-
nių jūrų žvejai. 3 d. Kulos žiedas (Sub-
titr., kart.). 2.05 Pasaulio dokumentika. 
Didysis Kanjonas. Amerikos gamtos 
šedevras. Dok. f. JAV, 2013 m. (Sub-
titr., kart.). 3.10 Šerloko Holmso nuo-
tykiai (1, 2) (kart.) N-7. 5.00 Specialus 
tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, lapkričio 1 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 Šventa-
dienio mintys. 8.05 Gimtoji žemė. 8.30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 9.00 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 1 (9). 9.15 Vakavilis (2). 9.40 Šervu-
do padauža Robinas Hudas (26). 10.00 
Gustavo enciklopedija (Subtitr.). 10.30 
Mūsų gyvūnai. 10.55 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. Nauji karaliaus 
drabužiai. Vokietija, 2010 m. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Kerinti 
Prancūzijos gamta (1) (Subtitr.). 12.55 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Mar-
pl (2/2). Vienu pirštų spragtelėjimu N-7. 
14.30 Misija. Vilnija. 15.00 Visų Šven-
tųjų diena. Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Antakalnio kapinių. 16.00 Žinios 
(su vertimu į gestų kalbą). 16.15 Istorijos 
detektyvai. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.00 Klausimėlis.lt (kart.). 19.30 
Savaitė. 20.30 Panorama. 21.00 Prem-
jera. Pavojingi jausmai (15, 16). 21.55, 
0.05 Trumposios žinios. 22.00 Prem-
jera. Atpirkimas. Drama. D. Britanija, 
Prancūzija, 2007 m. N-7. 0.10 Muziki-
nis projektas „Vario audra“ (kart.). 1.50 
Pasaulio dokumentika. Kerinti Prancūzi-
jos gamta (1) (Subtitr., kart.). 2.40 Auk-
sinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
(2/2). Vienu pirštų spragtelėjimu (kart.) 
N-7. 4.15 Savaitė (kart.). 5.05 Pavojin-
gi jausmai (15, 16) (kart.). 

televizijos programa  
artimiausią savaitę

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 6.05, 6.37, 
6.55, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  8.00, 8.30, 
9.00 – žinios. 6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 – orai, sportas.

Pirmąjį „Bičiulystės“ numerį papuo-
šė Mariaus Baranausko nuotrauka, 
kurioje įamžintas kompozitorius 
J. Gaižauskas su žmona ir anūkais.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stoties  

skelbimus, nes programoje  
gali būti pakeitimų.
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„Bičiulystė“ – 
įkvėpimo šaltinis

Kaip greit bėga laikas. Rodos, 
dar taip neseniai gaudavo-

me neoficialų, ant sąsiuvinio la-
pų ranką rašytą „Draugo žodį“, 
vėliau jo leidimą perėmė likimo 
draugų pastangomis įkurtas res-
publikinis invalidų sporto klu-
bas „Draugystė“. O štai jau 25 
metus kas savaitę mus lanko už 
nedidelį mokestį prenumeruo-
jama „Bičiulystė“. Keletą metų 
ji globojo ir „Draugo žodį“, kie-
kvieną mėnesį jam skyrė vieną 
puslapį, kurį redagavo Kelmėje 
gyvenanti Janina Baliutavičiūtė. 

20   Laikraščio įkūrimo 20-osios metinės paminėtos 
2010 m. spalio 27 d. Vilniuje, „Menų spaustuvėje“. „Bičiulys-
tės“ redakcijai teko išgirsti nemažai pagyrimo bei padėkos žo-
džių iš pačių įvairiausių institucijų atstovų ir bičiulių – rengi-
nyje perskaityti Prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo pir-
mininkės Irenos Degutienės sveikinimai. Šventėje apsilankė ir 
jos dalyvius pasveikino socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Donatas Jankauskas. Geriausius linkėjimus „Bičiulystei“ 
tarė Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis, Neįgaliųjų reikalų departamento, Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos, Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro, Valakupių reabilitacijos centro, neįgaliųjų tech-
ninės pagalbos priemonėmis besirūpinančių įmonių „Teida“, 
„Ortopedijos technika“, AB „Puntukas“, žurnalo „Mūsų žodis“, 
kurčiųjų laikraščio, Lietuvos radijo laidos neįgaliesiems „Ar-
čiau manęs“ atstovai. Ir žinoma, vienas po kito gražiausius žo-
džius išsakė iš visos Lietuvos suplaukę nuoširdžiausi laikraš-
čio bičiuliai – literatai, neetatiniai korespondentai, neįgaliųjų 
draugijų atstovai.

„Stalo teatras“ „Bičiulystės“ bičiuliams padovanojo spek-
taklį-regėjimą „Avinėlio kelionė“. Jo režisierė ir dailininkė – 
Saulė Degutytė, muziką spektakliui kūrė kompozitorė Snie-
guolė Dikčiūtė, kuri ją ir atliko scenoje. Be to, vaidino aktorė 
Edita Zizaitė ir grupelė neįgaliųjų. 

„Bičiulystės“ 20-mečio šventėje dalyvavo tuometinis socialinės ap-
saugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Kuo virstų mūsų kasdienybė 
be švenčių, kurių metu gali-

me akimirkai sustoti, atsikvėpti, 
atsisukus atgal apžvelgti nueitą 
kelią ir įvertinti atliktus darbus?

Mūsų rankose jubiliejinis ,,Bi-
čiulystės“ laikraštis. Norisi pa-
juokauti, kad tie, kurie jį skaito 
ar rašo laikraščiui, tikrai pieš-
tuką laiko savo rankose dažniau 
nei šaukštą…

Kiek daug besišypsančių vei-
dų, apsuptų rudens spalvų vaivo-
rykšte… Malonu, kad laikraštis 
jau daug metų yra išlipęs iš juo-
dos ir baltos spalvos marškinė-
lių, o dabar yra ir internete – pa-
sipuošęs visomis rudenio spalvo-
mis. Aš šį laikraštį pardavinėčiau 
ir... vaistinėse kaip gyvenimo po-
livitaminus, nes iš tų besišypsan-
čių veidų savininkų yra ko pasi-
mokyti ir jau tikrai – nepasiduo-
ti gyvenimo sunkumams. Kad su-
prastumėte, ką aš noriu pasakyti, 
pasiimkite į rankas bet kokį kitą 
Lietuvoje leidžiamą savaitraštį: 
pilni puslapiai smurto, neapy-
kantos, žmonių nesusikalbėji-
mo ar perdėto sėkmės šlovinimo. 
Kartais atrodo, kad mes jau ne-
mokame nei mylėti, nei suprasti 
vieni kitų, o juo labiau – atleisti…

Aktualios ir įdomios visos sa-
vaitraščio rubrikos, o ypač – ve-
damieji straipsniai, lenktyniau-
jantys tarpusavyje parašytų sa-
kinių aktualumu bei jų gausa. 
Kartais klausiu savęs: ,,Ir kaip 
redakcijos kolektyvas visur su-
spėja?“ Turi suspėti, nes pirma-
dienį laikraštuko maketas jau 
turi būti paruoštas, o iki kito 

„Bičiulystę“ be pertraukos skaitau jau daugelį metų. Laikraš-
čiu esu patenkintas. Jame randu daug naudingos informacijos. 
Ne tik man, bet ir daugeliui neįgaliųjų labai reikalingi straips-
niai apie sveikatą, liaudies medicinos patarimai, kaip gydyti 
įvairias įsisenėjusias ligas. Naudingi ir piliules atstoti galintys 
psichologų pamokymai, konsultacijos teisiniais klausimais. 

Mėgstu paskaityti apie neįgaliųjų organizacijų rengiamas 
įvairias išvykas. Žinutėse pateikta informacija padeda neaki-
vaizdžiai pakeliauti po Lietuvą, sužinoti nemažai naujo.

Labai vertinu ir neįgaliųjų kūrybai skirtą „Bičiulystės“ pus-
lapį „Prie kūrybos šaltinio“. Atidžiai perskaitau kiekviename 
numeryje skelbiamus eilėraščius. Skaitau juos kitaip nei dau-
gelis poezijos mėgėjų. Pirmiausia išskiriu tuos, kurių tekstai 
gilūs, prasmingi. Paskui imu skaičiuoti skiemenis, žiūriu, ar 
jie taisyklingai rimuojasi. Tokia atranka – ne šiaip sau. Radęs 
patikusį eilėraštį sėdu prie pianino, ieškau melodijos, kuriu 
muziką, suteikiu jiems dainos skambėjimą. 

Jau kuris laikas „Bičiulystė“ man yra tapusi įkvėpimo šal-
tiniu. Bene daugiausiai neįgaliųjų eilėraščių dainomis paver-
čiau Lietuvai švenčiant savo tūkstantmetį – tuomet neįgalūs 
poetai parašė labai prasmingų eilių. 

Sukurtas natas eilių autoriams perduodu lankydamasis 
jų renginiuose arba tarpininkaujant „Bičiulystei“. Labai malo-
nu išgirsti, kaip mano sukurtas dainas atlieka neįgaliųjų me-
no mėgėjų kolektyvai. Į savo repertuarą po vieną kitą dainą 
yra įtraukę Širvintų, Alytaus, Marijampolės, Varėnos, Lazdi-
jų, Druskininkų neįgaliųjų ansambliai. 

Jubiliejaus proga linkiu „Bičiulystei“ ne tik šviesti visuo-
menę, skleisti neįgaliesiems svarbią ir reikalingą informaci-
ją, bet ir puoselėti jų kūrybiškumą, būti įkvėpimo šaltiniu.

vincas viniKAitiS, Alytus

Savaitraštis – tikras 
polivitaminas

pirmadienio vėl viskas iš naujo. 
Esame tik žmonės ir pridėję 

ranką prie širdies sąžiningai gali-
me prisipažinti, kad ne visuomet 
informuojame redakciją, išvydę 
vieną ar kitą aktualų neįgaliųjų 
gyvenimo aspektą, ir tik vienin-
teliam redakcijos kolektyvui yra 
žinomi slapti mūsų motyvacijos 
receptai, kurie mus, skaitytojus, 
paverčia poetais, prozininkais 
bei žurnalistais... Todėl visus ra-
ginu – rašykite apie tai, ką matė-
te ar girdėjote, rašykite, jei nega-
lite nerašyti, informuokite, kokie 
renginiai vyksta jūsų draugijose, 
ir nepatingėkite dalyvauti redak-
cijos organizuojamuose konkur-
suose – garantuoju, kad išspaus-
dinto kūrinio vaizdas atpirks vi-
sus sunkumus.  

Dažnai TV reklamose ma-
tome Lietuvos žemėlapį, kuria-
me taškeliais pažymėti Tele2 ar 
Omnitel komunikacijas teikian-
čių bendrovių retransliatoriai. 
Jei palinkę virš žemėlapio taš-
keliais pažymėtume visus ,,Bi-
čiulystės“ savaitraščiui rašan-
čius, manau, turėtume nė kiek 
ne mažesnį tinklą. Ir tie neetati-
niai savaitraščio žurnalistai kaip 
jonvabalių švieselės tamsią naktį 
mums šviečia. Nei jūs, nei aš ne-
turime galimybės aplankyti ato-
kiausių šalies kampelių, kur daž-
nai vyksta neįgalių literatų, dai-
lininkų, medžio drožėjų ir kitų 
amatininkų plenerai, sporto var-
žybos. Apie tarptautinius rengi-
nius galime sužinoti per televi-
ziją ir šalies dienraščius, o apie 
vietinius – tik savaitraščio ,,Bi-

čiulystė“ bendraautorių dėka…
Jau 25 metus mes kartu. Nuo 

ketvirtadienio iki ketvirtadienio 
lieka laiko perskaitytus tekstus 
permintyti, o kai kuriuos faktus 
ar teisės aktus bei jų projektus ir 
internete pasižiūrėti ar su drau-
gais telefonu aptarti. Nors gyve-
name XXI a., mūsų užimtumas ne 
visuomet leidžia sukaupti išsa-
mių žinių apie neįgaliųjų gyveni-
mą tiek Lietuvoje, tiek užsieny-
je, todėl savaitraštyje pateikia-
mi faktai mums nužymi gaires, 
kuria kryptimi turime judėti ir į 
kokias aktualiausias problemas 
atidžiau įsigilinti…

Ir tikra tiesa, kad ,,Bičiulys-
tės“ laikraščio skaitytojų ratas 
daug platesnis nei tas trejetas su 
trims nuliukais, t. y. 3000. Ketvir-
tadieniais pasiekęs neįgaliųjų na-
mus laikraštukas dažnai skaito-
mas visų šeimos narių.

Draugauti su ,,Bičiulyste“ pra-
dėjau bene prieš du dešimtme-
čius. Į pirmą savo gyvenime ne-
įgalių literatų stovyklą nuvykau 
didelės depresijos apimta. Ir čia 
mūsų miela redaktorė Aldona 
Milieškienė „išrašė“ patį veiks-
mingiausią mano gyvenime re-
ceptą ligai pagydyti, kurio pa-
grindinis komponentas buvo op-
timizmas. Ji skatino nenusimin-
ti ir pakvietė rašyti į savaitraštį. 
Tuo receptu naudojuosi iki šiol...

Labai norisi padėkoti laikraš-
čio kolektyvui už neišsenkantį 
humanizmą, drąsą, operatyvu-
mą, už informacijos aktualumą, 
geras nuotraukas bei iliustraci-
jas... Stiprios jums sveikatos, kū-
rybinės energijos – būkite visuo-
met ten, kur labiausiai esate lau-
kiami – tarp savo bičiulių, laik- 
raščio ,,Bičiulystė“ skaitytojų.

Angelė RUDžiAnSKAitė, Kaunas

Tai mūsų žodis
Jai draugai siųsdavo savo raši-
nius, o ji persiųsdavo „Bičiulys-
tei“. Kadangi etatiniai laikraščio 
darbuotojai lankydavosi neįga-
liųjų renginiuose, aprašydavo 
juos, temos pradėjo kartotis. To-
dėl „Draugo žodžio“ buvo atsisa-
kyta. Turbūt dauguma buvusio 
laikraštėlio skaitytojų regulia-
riai skaito ir „Bičulystę“.

Aš, rašydamas į leidinį, visada 
stengiuosi daugiau dėmesio skir-
ti tiems renginiams, kelionėms, 
kur dalyvauja vežimėliais judan-
tieji. Būtent jiems labiausiai rei-

kalinga integracija, jie daugiausia 
varstomi užuojautos žvilgsnių ir 
atodūsių (nors reikia pripažinti, 
kad padėtis yra gerokai pagerė-
jusi). Dar ir dauguma neįgaliųjų 
draugijų narių mano, kad jiems 
užtenka tik užuojautos ar lab-
daros. Draugiją jie įsivaizduoja, 
kaip „Sodrą“ ar paslaugų centrą.

Gražaus jubiliejaus proga 
sveikinu redakcijos kolekty-
vą, linkiu gerų kūrybinių min-
čių, kviečiu visus skaitytojus, 
ypač su judėjimo negalia ir bu-
vusius „Draugystės“ būrelio na-
rius, aktyviai bendrauti. Juk tai 
mūsų žodis.

egidijus ŠAtAS, Biržai

(atkelta iš 5 psl.)

„Bičiulystės“ sukaktis prisimenant

„Bičiulystės“ archyvo nuotr.

Angelė Rudžianskaitė. Egidijus Šatas. Aldonos Milieškienės nuotr.
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Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka 
visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūrybos 
šaltinio“. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Sveika, šviesos dalintoja. Ge-
rojo Karaliaus delnuose už-

gimusi.
Nektaro lašeliais bičiulys-

tės ženklan šlakstanti. Artybės 
avilio korių galaktikose darnos 

Ketvirtadienį į namus atke-
liauja BIČIULĖ. Imu ją į ran-

kas ir pradedu skaityti nuo 8 
puslapio. Akys ieško pažįstamų 
vardų. Dažnai suranda. Skai-
tau, paskambinu. Artėjant vasa-
rai pagrindinis rūpimas klausi-
mas: ar šiemet atvyksi į semina-
rą Šventojoje? Nes čia užgimusi 
sielų bičiulystė suriša tarsi ne-
matoma gija.

Į Šventosios mokymų ir rea-
bilitacijos centro neįgalių litera-
tų seminarą pirmą kartą atvy-
kau 2009 m. Buvo nedrąsu, bet 
tik pirmą dieną. Profesionalios 
kūrėjos poetė ir kritikė Paulina 
Žemgulytė, rašytoja Birutė Vėly-
vytė užsiėmimų metu vedė mus 
po literatūros pasaulį, vertino 
kūrinėlius, negailėjo patarimų. 
Nustebau, kad rašytoja palankiai 
įvertino mano humoreską. Se-
minarą vainikavo išvyka į Orvy-
dų akmenų muziejų ir prie Pla-
telių ežero. Buvau sukrėsta Vi-
liaus Orvydo kūrinių tobulybės. 
„Prakalbinęs akmenį“ – taip pa-
vadinau novelę, skirtą genialiam 
menininkui.

Seminare stebėdama likimo 
draugus, žavėjausi jų sielos stip- 
rybe, sugebėjimu pasitelkus žo-
dį nugalėti kūno negalią. Kokia 
įvairi žodžių paletė ir kaip skir-
tingai parenkamos spalvos, tar-
si įvelkant į rūbą. Čia susiradau 
nuostabią draugę – Lidiją Um-
brasienę. Deja, jau dveji metai 
kaip Lidijos nebėra.

Mūsų seminaro vadoves pa-
vadinau Gabijomis, nes jos nelei-
džia užgęsti kūrybinei ugnelei. 
2013 m. seminare gimė eilutės, 
skirtos poetei Paulinai Žemgu-
lytei, literatūros kritikei Janinai 
Riškutei, „Bičiulystės“ redakto-
rei Aldonai Milieškienei:

Mums Gabijos paglosto galvą
Pirmokai esame kely...
Kokią parinkti žodžiui spalvą?
Tu vienas kartais negali...

„Bičiulystės“ dėka dėlioju žo-
džių paletę. Gal gims paveikslas? 
Ne visada pasiseka. Bet ketvirta-
dienį visada šventė. Mažutė žo-
džių šventė.

Gražina čeKAvičienė
Jonava

Atminties vakarė žara
Kvepia liūdesiu, nuovargiu dvelkia
Nežinau, kas tenai už tų pelkių,
Šiapus jau nieko nėra.

J. Marcinkevičius

Meni, bičiuli, buvo laikas. Me-
tai, kai mes nelaimių, ligų par-
klupdyti buvom lyg į kampą įvy-
ti. Be spaudos žodžio, be erdvės 
išsakyti, ką jaučia vilties nete-
kęs žmogus. Nebuvo dienos, nė 

Kaip gyvenimo reikia 
tavęs, Bičiulyste...

medų kaupianti. Sąjunginę san-
tarvę nešanti. Dovanojanti ben-
drystės žiburį. Kaimynystės deg- 
lą užkūrusi.

Malonių pliūpsniu šviečianti. 
Patirčių lavina trykštanti. Žmo-

giškumo gaublį spindintį del-
nuose iškėlusi. Taikos sėklą ti-
kėjimo rankomis berianti. Gi-
minystės tiltus tiesianti. Vilties 
rutuliu tviskanti.

Šviesulio lanku juosianti. Lū-
kesčių ugnimi deganti. Nusira-
minimo inkarą laikanti.

Brolišku ramsčiu stovinti. 
Draugystę spinduliuojanti...

Jei nebūtų tavęs, Bičiulyste...
Toji, kurios vardas nuo ypa-

tingosios gamtos kūrinijos, nuo 
bitelės, šventos ir legendomis 
apipintos, kilęs.

„Bitute pilkoji, iš kur medų 
nešioji?“

Iš lakišiais ir aštriom usnim 
sužydusių pievų platybės. Iš 
sluoksniuotos kasdienybės tan-
kių atolų. Iš puošnių sekmadieni-
nių šventorių. Iš sultingų karčia-
žiedžių pakloto. Iš vasarų gied- 
ros atokiuose bažnytkaimiuo-
se. Iš atminties rėžių. Iš sielvar-
to alėjų. Iš klampių pelkynų ir 
saulėtų proskynų. Iš miškingų 
užtvarų ir saulėgrįžos kupolių. 
Iš džiaugsmo atkarpų pradalgė-
se. Iš troškulingo žalio lipčiaus. 
Iš gyvenimo.

Pasiilgstu tavęs, Bičiulyste.
Meile maitinančios. Grožė-

tis įkvėpusios. Ne vien akimirkų 
saldumu. Stiprybe užkrėtusios. 
Ir dalintis išmokiusios.

Reikia tavęs.
Kaip žiedui – nektaro. Kaip 

šeimos – bitei.
Kaip gyvenimo reikia tavęs.
Gyvuok, šviesai tarnaujan-

čioji.
Tošies rožėmis išsikvėpinęs spalis...

Rita MOcKeLiūnienė
Šakių r.

valandos vienos, kad nelauktum 
netyčia užėjusio žmogaus. Ne 
tam, kad galėtum iškloti jam sa-
vo gyvenimo bėdas. Bet kad iš-
girstum ramų žodį ne apie var-
gą ir ligas.

Kažkas širdyje sukirbėjo, kai 
prieš dvidešimt penkerius me-
tus pradėjo eiti savaitraštis „Bi-
čiulystė“. Jungiantis lemties pa-
liestus. Užmirštus. O juk gyve-

nimas tik vieną kartą mums lei-
do ateiti į šį pasaulį. Tik vieną...

Nepamenu gerai, bet, atro-
do, savaitraštį skaičiau nuo pir-
mo numerio. Su dėmesiu ir aša-
ra. Pati rašyti į jį pradėjau labai 
nedrąsiai. Kai pamatydavau sa-
vo žodžius jau savaitraštyje at-
spausdintus, labai džiaugiaus. 
Naivumas begalinis. Bet man at-
rodė – žmogui reikalingą darbą 
atlikau. Vėliau „Bičiulystėje“ bu-
vo skiltis „Žodžiai į sielą“. Tuo-
met manyje pabudo noras į ją 
rašyti, prakalbinti tylintį žmogų. 

Keitėsi savaitraščio leidėjai. 
Leidinys augo. Tobulėjo. Turi-
niu ir spalvomis. Atrodo, kas tas 
popieriaus lapas. Bet man ir vi-
siems jį skaitantiems tai – visas 
gyvenimas. Sutalpinantis mūsų 
viltis. Mintis. Literatūrinį esė, 
novelę, eilėraščių pynę. Iš savo 
širdžių šilumos „Bičiulystei“ žo-
džių vainiką nupynėm. 

Ačiū išmokiusiems eiti be 
kelio.

Stefanija FeDULAitė
Panevėžys

Savaitraštis jungia lemties 
paliestus ir užmirštus

Žodžių dailininkai

Tu – gurkšnelis tyro vandens,
Kai skausmų dykumoj klajoju,
Tu – mozaika auksinio rudens,
Kai išeinančiai vasarai moju.

„Bičiulystės“ laikraščio
25-mečiui

Tu – ramybės sala audroje,
Kai gyvenimas valtį apdaužo,
Žiburėlis tamsioj naktyje,
Šiluma neblėstančio laužo.

Be tavęs nemokėčiau gyvent,
Kada sieloje būna sunku. 
Apsilankymas Tavo – tai šventė,
Tartum svečią Tave sutinku.

Onutė čiRvinSKienė
Jurbarkas

Pavasaris rudenį...

Žagrenio akvarelė...

Šiame puslapyje – Ritos Mockeliūnienės nuotr.
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