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Kiekvienam, ateinančiam 
į šį pasaulį yra dovanojama 
Likimo Žvaigždė, kurią su-
spaudę delnuose galime pajus-
ti viso Gyvenimo šilumą, pri-
glaudę prie širdies – Meilę ir 
Pasitikėjimą, dalindamiesi jos 
spindesiu – begalinį Džiaugs-
mą ir Viltį. Nuostabu, kai išei-
dami į Nebūtį, mes sugebame 
Likimo skleidžiamą šviesą pa-
likti ateities kartoms. Gal todėl  
giedrą mėnesienos naktį dangu-
je ir matome nesuskaičiuojamą 
gausybę žybsinčių švieselių, at-
spindinčių mūsų gerus darbus, 
paliktus šiame Pasaulyje.

Artėjančių šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga visiems li-
kimo draugams, kolegoms, so-
cialiniams darbuotojams, tar-
nautojams ir specialistams lin-
kiu neišmatuojamos kantrybės 
ir ištvermės, didžiulio džiaugs-
mo ir laimės. Pasidalinkime vis-
kuo, kuo kiekvienas esame tur-
tingas, kad gyvenime nebelik-
tų nepakantumo, nusivylimo, 
ašarų, skausmo. Tik su gera 
nuotaika ir viltimi pradėkime 
2014 metus.

Zigmantas Jančauskis
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas 

Šarma lyg kokie dagiukai prikibo prie medinio liepto skersi-
nių. Storai apklostė lentas. Žolynus apkamšė. Apmūturiavo.

Baltos pėdos. Pėdutės šalia. Sulig Rojaus obuoliuko didumu. 
Tarsi rožančiaus karoliukai, įspausti į šerkšnotą pievą. Tai su-
tankėja, tai strykteli tolėliau...
Diena kaip krislas. Mėnulis, šypsodamasis stikline pilnatim, 
anapus ežero persikrausto.
Motinos akys trauklapiu prie šviesos prilipusios.
Rankos savo atžalą varnalėšų segtukais laiko. Ant balto kelio.
Išmokyk, Viešpatie, meilės, laukimo ir ilgesio.
Širdis pilna dangaus.
Aušta rytas.
Stebuklui.

Spektaklis nepaliko 
abejingų 

Atsivėrus scenos uždangai 
prieš susirinkusius į salę vaikus 
iškilo nuostabus vaizdas – ledi-
niai, blizgantys šalčio rūmai. O 
ir pati Sniego karalienė buvo ne 
mažiau įspūdinga – išsipusčiusi 
sidabru žėrinčiais apdarais, ta-
čiau pikta ir negailestinga, ne-

Rita MOCKELIŪNIENĖ

Kalėdos ateina visiems
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija prieš didžiąsias metų 
šventes negalią turinčius 
vaikučius sukvietė į šven-
tę. Šį kartą mažieji drau-
gijos nariai iš visos Lietu-
vos galėjo stebėti Kauno 
lėlės teatro spektaklį „Už-
kerėtas veidrodis“, o mie-
li linksmi nykštukai jiems 
atnešė dovanėlių. 

galinti pakęsti gražesnių už ją. 
Dailesnė pasirodė esanti eglu-
tė, tad nuspręsta ja atsikratyti – 
pasitelkus kerus užmigdyti am-
žiams. O be eglutės juk nebus 
Kalėdų! Mažąją miško pažibą iš-
gelbėti gali tik stebuklinga sene-
lio lazda ir berniuko Kajaus bro-
liškas bučinys. 

Ši spalvinga šventinė istorija 
salėje susirinkusius vaikus gąs-
dino ir juokino, liūdino ir džiu-
gino, bet tikriausiai jai abejingų 
žiūrovų neliko. Na, o dar dides-
nių emocijų vaikai patyrė ben-
draudami su Kalėdų Seneliu. Jis 

ir pajudėti paragino, ir vilkais ar 
meškom pastaugti, ir maišą pa-
kilnoti davė, netgi sniego mūšį ir 
fejerverkus salėje surengė. Vai-
kai jam atsilygino pačia geriau-
sia dovana – savo šypsenomis. 

Į spektaklį Kauno lėlės teat- 
re suvažiavo vaikai iš Kalvari-
jos, Birštono, Ukmergės, Laz-
dijų, Garliavos neįgaliųjų drau-
gijų – iš viso apie 50 mažųjų. Jų 
laukė ne tik įspūdingas kalėdi-
nis spektaklis, bet ir mielos do-
vanėlės – saldumynai, knygutės.

Mielieji,
Kalėdos – jaukumo, geru-

mo, susikaupimo metas. Tai 
laikas, skirtas praleisti su savo 
šeima, artimaisiais, brangiais 
žmonėmis; laikas, skirtas ap-
mąstyti savo pasirinkimus, 
sprendimus ir darbus. Šventi-
niu laikotarpiu visur jaučiame 
ore tvyrantį gerumą, meilę ir 
santarvę, šiuo metų laiku net 
šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalė-
dos atneštų į Jūsų namus jau-
kumą ir šilumą, kad ateinan-
tys metai žadėtų naujas viltis, 
būtų turtingi ir dvasingi. Lai 
tas gerumas ir jaukumas, pa-
puošiantys šventinį metų lai-
kotarpį, neapleidžia Jūsų namų 
net šventėms pasibaigus, o nuo-
širdžios šypsenos puoš Jūsų 
veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir lai-
mingų Naujųjų!
Algimanta Pabedinskienė

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Kasparas džiaugėsi nykštukais.

Kalėdų Senelis bendravo su vaikais.                                     Aurelijos Babinskienės nuotr.

Kalėdos ateina visiems



Gamtos stebuklas
Dauguma psichologų siūlo žmogui gyventi ,,čia 

ir dabar“, bet būtų labai apmaudu, jei Žemės ir Sau-
lės kalėdinio virsmo kulminacijoje taip ir nesugebėtu-
me pakilti bent mintimis ten, kur kažkada buvome ir 
vėl sugrįšime…

Esu gražiausios Visatoje planetos – Žemės gyvento-
ja. Suvokiu, kad tai, ką jaučiu, yra grynai mano asmeni-
nė patirtis, todėl kaip recepto jos niekam nesiūlau. Už-
gesinu kambaryje šviesą, privažiuoju prie apšerkšniju-
sio lango ir per Mėnulio pilnaties spindesį skrendu min-
timis į kosminius tolius...

Veidrodžio atšvaitais Mėnulio šviesa žaidžia lango 
šerkšne, slysdama ledo kristalais ji virsta šiaurės paš-
vaiste ir išsisklaido į visą vaivorykštės spalvų puokštę: 
stambesniuose kristaluose ji – rausvai oranžinė, smul-
kiuose – gelsvai mėlyna, o smulkiose ledo adatėlėse – 
melsvai violetinė. Pro šerkšno ledinį rėtį prasiskverbę 
spinduliai krinta ant mano rankų, drabužių, vežimėlio. 
Žvilgteliu į šoną ir nusišypsau išvydusi, kad ant veži-
mėlio rato pūpsantis atšvaitas bičių korio akutėmis irgi 
įsilieja į šį kalėdinės misterijos šviesų žaismą. 

Man žavu, kad Saulės spindulys, nučiuožęs gruoblė-
tu Mėnulio paviršiumi, žaidžia mano lange, o aš galiu tai 
matyti, džiaugtis ir suvokti, koks gražus ir prasmingas 
yra mūsų gyvenimas. Nesu tokia naivi, kad nesupras-
čiau, jog gyvenime labai stiprus ir griovimo pradas, ku-
ris labai kūrybingai pasireiškia mano fizinio kūno lyg- 
menyje, bet kita vertus, suprantu, kad nesu tokia tvirta, 
kad šį gražų vakarą galėčiau su tuo susitaikyti ir poe-
tiškai neįvertinti tos, deja, prasmingos griovimo jėgos 
daromų stebuklų…

Įdomu, kiek milijonų metų prireikė, kad Saulė, 
Žemė ir Mėnulis užimtų Kosmose šiandien jiems skir-
tas orbitas, o mes išgyventume to pasekmes – ilgiausią 
naktį ir trumpiausią dieną. Kol mokslininkai bei išmin-
čiai spėlioja, aš vėl pasineriu į savo šventinės nuotaikos 
kerus. Džiaugiuosi šerkšnu, nes iš patirties žinau, kad 
ilgiausią metų naktį jį būtinai išvysiu savo lange. Lan-
go kampe priglaudžiu delną ir niūniuodama 400 metų 
(o gal ir senesnę) dainą ,,Atbėga elnias devyniaragis“, 
laukiu. Kai atrypuoju iki eilutės ,,ant devinto rago ugne-
lė dega“, atitraukusi delną matau permatomą properšą 
ir žemyn nuašarojusius vandens lašus. Dabar gailiuo-
si, kad įlindau į tą darnų gamtos kūrinį. Mes, žmonės, 
dažnai nemokame deramai vertinti mums gamtos do-
vanojamų stebuklų ir ardome jos darną, o po to sulau-
kiame nepageidaujamų pasekmių. Oi, kaip svarbu yra 
laiku sustoti ir tapti tik tų gamtos stebuklų stebėtojais...

Mano langas žiūri į pietryčių pusę ir tai leidžia man 
stebėti Mėnulio kelionę naktyje. Apie vidurnaktį jis švel-
niai peršoka į kitą lango rėmo erdvę, apšviečia už lan-
go augančias snieguotas pušų viršūnes, plikas ąžuolo 
šakas ir dėl šilto rudens žydėti pasiruošusius gluosnio 
(blindės) „kačiukus“. Mėnulio šviesą atspindintis snie-
gas irgi įsitraukia į kalėdinį šviesos žaidimą, išryškina 
medžių kamienus ir melancholiškai besisupančias di-
deliuose plastmasiniuose buteliuose įtaisytas lesyklėles 
zylutėms. Pasiėmusi žiūroną dieną stebiu tų gyvenimu 
besidžiaugiančių paukštukų nardymą pro iškirptus bu-
telyje langelius su saulėgrąžos sėkla snape. Zylutės la-
bai mandagios – jos niekuomet neužsibūna lesykloje il-
giau nei reikia snapu pastverti saulėgrąžą, to nepasa-
kysi apie žvirblius – jie tikri proletarai: įlenda keli į bu-
telį ir pūpso, kol prisikemša pilvus…

Man bekeliaujant prisiminimų bei svajonių takais 
paryčiais Mėnulis suspėja ,,peršokti“ į vakarinę lango 
pusę. Dabar jo šviesa apšviečia langą iš šono ir šerkšno 
adatos kaip maži saulės laikrodžiai piešia smailiabriau-
nį šešėlį. Nusijuokiu, įsivaizduodama daug mažų sau-
lės laikrodukų, kurie nematomai tiksės mums visus at-
einančius metus. Nenuvertinkime savo kūrybinių galių. 
Kiekvienas galime svajoti, džiaugtis ir tikėti, nes esame 
gražiausios Visatoje planetos – Žemės gyventojai, skrie-
jantys šią akimirką kartu su ja į ateitį. 

Mirksinti lango kampe Mėnulio šviesa mane palie-
ka, užleisdama vietą rytuose jau brėkštančiai dienai.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiJonava:
 Marius Glinskas 

laiške „Bičiulystei“ papasako-
jo apie tai, kad Jonavoje šven-
tiškai paminėtas šio rajono 
Neįgaliųjų draugijos 25-erių 
metų jubiliejus. Ta proga pa-
gerbti organizacijos senoliai, 
pasidžiaugta kasdiene rūpes-
tinga veikla, pasilinksminta.

„1988 m. rugsėjo 28-
ąją susirinkę Vilniuje visos 
Lietuvos neįgaliųjų var-
du atvirai pasakėme, kad 
norime ir galime gyven-
ti kitaip. Nelengvai kilo į 

Liko ištikimi savo svajonei
padangę mūsų simbolis – 
baltas balandis, palengva 
sklido ir naujos idėjos. 
Buvo netikinčių šio judėji-
mo sėkme, buvo tokių, ku-
rie įveikė vėliau ne vieną 
kliūtį ir atvedė mūsų orga-
nizaciją į šiandieną“, – vie-
šai perskaitytas pirmosios 
jonaviečių pirmininkės, 
pirmojo Lietuvos invalidų 
draugijos Steigiamojo su-

važiavimo delegatės Vio-
letos Neimontaitės laiškas. 
Anot jos, išties puiku, kad, 
poeto Algimanto Mikutos 
žodžiais, žmogus, įveikęs 
skausmą, vienatvę ir lem-
tį, renkasi svajonę, iliuziją, 
žvaigždę. 

Pabiro sveikinimai, lin-
kėjimai. Su padėkos raštais 
Jonavos veikliesiems at-
vyko Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos programų koor-
dinatorės Saulė Vėjelienė 
ir Kristina Vainienė, Seimo 
narys, susisiekimo minis-
tras Rimantas Sinkevičius 
padėką draugijos pirmi-
ninkei Elenai Ivanauskie-
nei perdavė per savo padė-
jėją Laimą Slovikienę, hu-
moru ir optimizmu tryško 
Kėdainių, Kauno rajonų, 
Garliavos neįgaliųjų va-
dovų ištarmės. Pačiai pir-
mininkei E.Ivanauskienei 
taip pat vos užteko padė-
kos raštų, skirtų savo ben-
dražygiams, tarybos na-
riams. Daugelis, pasak jos, 
garbingai tęsia veteranų, 
taip pat išėjusiųjų Anapi-
lin, sumanymus, nuolat 
skleidžia gerumo ir atjau-
tos šviesą. O štai bendro-
vės „Lono mažmena“ di-
rektorius Kazimieras Jaku-
tis atsiuntė daiktinį sveiki-

nimą – fotelį su poroloni-
niu čiužiniu, kuris, tary-
bai nusprendus, netrukus 
buvo nugabentas sunkiai 
vaikštančiai organizacijos 
narei Elenai Miglinienei. 

Savo romansais, liau-
dies dainomis neįgaliuo-
sius džiugino „Achemos“ 
veteranų klubo ansamblis 
„Svaja“, Trečiojo amžiaus 
universiteto dainininkės, 
susibūrusios į moterų an-
samblį „Vakarė“, pačių ne-
įgaliųjų ansamblis „Lieta-
va“ (vad. Laima Stakeliū-
nienė), taip pat humoro 
grupė „Rykštė“, vadovau-
jama nepailstančios sce-
narijų kūrėjos ir režisierės 
Angelės Bortkevičienės. 
Maloni renginio sensacija 
buvo jau 80-metį perkopu-
sio Upninkėlių kaimo gy-
ventojo Broniaus Sedlec-
ko solo atliktas romansas.

Jonavos Šv.apaštalo Jo-
kūbo parapijos klebonui 
Audriui Mikitiukui palai-
minus suneštas gėrybes 
(ant stalo puikavosi ir itin 
meniškas Vacės ir Stepono 
Apanavičių duonos kepa-
las), prasidėjo vaišės. Jas 
savo poezijos „desertais“ 
paįvairino posmų kūrėjos 
Danutė Kuliavienė ir Lai-
mutė Šatienė.

Jau tapo tradicija reng-
ti Advento vakarus, per 
kuriuos prisimenamos se-
nolių tradicijos, skanauja-
ma patiekalų, klausoma-
si giesmių, dainuojamos 
tam laikotarpiui būdingos 
dainos, einami rateliai. Pir-
mieji Skaistgirio seniūnijo-
je Advento vakarą suren-
gė Alsių kaimo bendruo-
menės aktyvistai, vado-
vaujami Dalios Dubro. Pa-
puoštuose bendruomenės 
namuose alsiečiai susėdo 
ratu prie Advento vainiko.  
Kiekvienas prisiminė savo 
vaikystę, ką veikdavo jų tė-
velių ir senelių šeimos šiuo 
laikotarpiu. Kadangi dau-
guma vakaro dalyvių buvo 
jau garbaus amžiaus, o jų 
vaikystė prabėgo skirtin-
guose Lietuvos regionuo-
se, tai ir pasakojimai skyrė-
si. Juos visus jungė Kūčių 
vakarienė. Alsiuose sve-
čiavosi skaistgirietė litera-
tė Vida Urbonienė. Vieš-
nia priminė Advento pa-
pročius, prietarus, ko ne-
galima daryti šiuo ramiuo-
ju laikotarpiu iki šv. Kalė-
dų. Pasak jos, Advento vai-
nike kas sekmadienį užde-
gama po vieną žvakelę. Šv. 
Kalėdų ryte uždegama vi-
duryje vainiko esanti penk-
toji žvakė. Advento vaini-
ke degamos trys violeti-
nės, viena rožinė ir galiau-
siai balta žvakės. Advento 
metu negalima eiti į miš-

ką ruošti malkų kūreni-
mui, medienos statyboms. 
Šiuo laikotarpiu negalima 
dirbti triukšmingų darbų. 
Taip pat nedera važiuo-
ti piršliais bei tuoktis. Ne-
paisant prietarų, krosnyje 
spragsi degdamos malkos, 
girgžda namo sienos, mer-
ginos gauna tinginius vy-
rus. Viešnia paskaitė savo 
kūrybos eilių. Gražus bū-
relis kaimo gyventojų ėjo 
ratelius, niūniavo senolių 
dainuotų dainų melodijas.

Skaistgirio kultūros 
namų renginių organi-
zatorė Vida Norkuvienė 
skaistgiriečius ir miestelio 
svečius taip pat pakvietė į 
tradicinį Advento vakarą. 

Advento popietė Alsiuose ir Skaistgiryje

Jame vietos mėgėjų teatro 
aktoriai skaitė eiles, teks-
tus apie gyvenimą, para-
pijos klebonas Jordanas 
Urbonas ragino nepamirš-
ti senolių tradicijų, susilai-
kyti nuo triukšmingų ren-
ginių, linkėjo rimties, su-
sikaupimo Advento metu, 
o visa širdimi džiaugtis ir 
švęsti pasibeldus į duris 
Šv. Kalėdoms ir Naujiems 
metams. Savo linkėjimus 
klebonas palydėjo eilė-
mis. Kultūros namų mo-
terų ansamblis bei folklo-
ro kolektyvas, vadovau-
jami Birutės Dauginytės, 
giedojo adventines gies-
mes, dainavo tam laiko-
tarpiui tinkančias dainas. 

Apsilankę skaitgiriečių 
surengtame Advento va-
kare du angeliukai Smiltė 
Rapečkaitė ir Urtė Borisai-
tė nuo degančių Advento 
žvakių užsidegė ugneles, 
kurias tradiciškai išnešio-
jo aplinkiniams. Galiausiai 
visi draugiškai skanavo se-
nolių labai mėgto adven-
tinio patiekalo: virtų bul-
vių su lupena, kurios mir-
komos į sėmenų druską. 
Sušildę širdis prie degan-
čių advento žvakelių, pa-
klausę jaudinančių skaiti-
nių, paskanavę senolių val-
gių, skaistgiriečiai išsku-
bėjo namo laukti didžiojo 
džiaugsmo – šv. Kalėdų.

Vida Urbonienė

Angelai S.Rapečkaitė ir U.Borisaitė paskleis ramybės šilumą aplinkiniams.

Sveikinimai jubiliejaus proga.

Į šventę susirinko gausus neįgaliųjų būrys.
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Šeduva:

 Šeduvos miesto neįgalių-
jų draugijos narė Irmina Beneše-
vičiūtė papasakojo apie gražią ben-
dradarbiavimo šventę.

Liko visai nedaug laiko iki 
prasmingos bei didžios metų 
šventės, jau galime matyti pa-
siruošimą šiam šventiniam me-
tui. Šeduvos miesto neįgaliųjų 
draugijoje apsilankė Šeduvos 
gimnazijos Specialiojo ugdymo 
skyriaus mokiniai bei Radviliš-
kio „Bočiai“. 

Belaukiant didžiųjų metų 
švenčių – šv. Kalėdų – Šeduvos 
m. neįgaliųjų draugiją papuošė 
Šeduvos gimnazijos Specialiojo 
ugdymo skyriaus moksleiviai. 
Vaikai kalėdiniais akcentais – 
iš popieriaus iškarpytomis bal-
tomis snaigėmis – papuošė lan-
gus, taip pat kartu su mokyto-
ja Virginija Praniene spalvingai 

Didžiąsias 
šventes 

pasitinkant

padabino žaliaskarę eglutę. Visi 
vaikai stengėsi – juk norisi, kad 
šventiškai papuošta Šeduvos m. 
neįgaliųjų draugija džiugintų ne 
tik vaikų, bet ir draugijos narių 
bei praeivių širdis ir vis primin-
tų, kad ateina svajonių išsipildy-
mo metas.

Belaukiant Kalėdų sureng-
toje bendroje vaikų, neįgaliųjų ir 
senjorų šventėje Šeduvos mies-
to neįgaliųjų pirmininkė Romu-
alda Pranskietienė šiltai bendra-
vo su mokiniais, jų mokytojomis, 
draugijos nariais. Pirmininkė 
padovanojo vaikams saldumy-
nų ir draugijos darbuotojos Dai-

Ankstų Kūčių rytą grupelė 
medžiotojų sumanė netolimame 
miške pamėginti, gal kokį zuikį 
ar šernioką pavyks nudobti Ka-
lėdų stalui. Su jais kartu patrau-
kė ir Marius, visai neseniai įsigi-
jęs medžiotojo bilietą. O ir jo jau-
nėliui šuniui Rokiui taip pat pra-
vartu pasibėgioti.

Bemedžiodami vyrai nė ne-
pajuto, kaip naktis į mišką atsė-
lino. Nepavyko medžioklė – anei 
zuikio, anei šernioko neužtiko. O 
štai Mariaus Rokis, matyt, paju-
tęs kokį žvėrelį, lodamas nurū-
ko į tamsą. Vyrai, pasitarę, ką 
daryti, nusprendė, jog jie trauks 
namolio, nes šeimos laukia prie 
padengto Kūčių stalo, o Marius 
griežtai atsisakė – girdi, jis ne-
galįs likimo valiai ir dar per ilgą 
švenčių savaitgalį palikti miške 
savo Rokį. Vyrai pasuko namo-
lio, o Marius, vis pašūkaudamas 
Rokį, yrėsi per mišką. Rodos, 
miškas pažįstamas, tačiau nak-
tį jis visai kitoks. Marius pajuto, 
jog pasiklydo. Tačiau stovėti – 
nevalia, nes gali sušalti. Mat nak-
tis darėsi vis šaltesnė ir šaltesnė. 
Pavargo bebrisdamas per sniegą, 
o ir neramu, jog bala žino, ar pa-
siseks per naktį iš to miško išeiti. 
Ir staiga pajuto, jog miškas retė-
ja, o pro medžius toli toli mato-
si žiburys. O jei yra žiburys, yra 
ir žmonių. O gal ir tas nenuora-
ma jo Rokis ten atsidūrė?

Priėjęs arčiau, Marius pa-
matė prie žemės prilinkusią tro-
bą. Pažvelgęs pro langą, įžvelgė 
ant stalo degančią žibalinę lem-
pą, didelį stalą, uždengtą bal-
tą marška, prie jo sėdinčią bal-
ta skarele apsigobusią senutę. 
Mariui pasirodė keista, jog sta-
las padengtas šešiems žmonėms. 
Pamanė sau: „Gal močiutė lau-
kia atvykstančių vaikų?“ Bijo-
damas išgąsdinti senutę, tyliai 
pabeldė langan ir pasisakė esąs 
medžiotojas ir kad ieško pakly-
dusio savo šuns.

Pažvelgusi langan, močiutė 
smulkiu žingsneliu priėjo ir ati-
darė jam duris, kurios buvo ne-
užrakintos. Įėjus Mariui vidun, 
močiutė tik išskleidė rankas ir 
puolė Mariui į glėbį, pro ašaras 
kūkčiodama:

– Viešpatie, ačiū Tau, kad iš-
girdai mano maldas, kad pagai-
lėjai mano ašarų. Įvyko stebu-
klas, jog po tiekos metų namo-
lio grįžo mano sūnelis!

Nepaleisdamas senutės iš 
glėbio, Marius tyliai jai sukuž-
dėjo:

– Miela močiute, aš ne tavo 
sūnelis, aš medžiotojas Marius 
ir ieškau savo pasiklydusio šuns!

Ši kiek atsitokėjusi prisipa-
žino:

– Na ką jau padarysi, kad tu 
ne mano sūnus. Tačiau stebuk- 
las įvyko. Nes daug metų prie 
Kūčių stalo sėdžiu viena. O štai 
dabar tu man atstosi sūnų Joną. 
Eikš greičiau, sėsk ir valgykim, 
ką Dievulis davė!

Šiek tiek apsipratęs Marius 
išdrįso paklausti senutės, kodėl 
visgi stalas padengtas šešiems, 
jei prie jo seniai tesėdi ji viena. 
Ir išgirdo tokį pasakojimą:

– Mane vadina Ona. Kai 
buvau dar visai mažas vaikas, 
čia kaimas buvo didelis, gyve-

no darbštūs ūkininkai. Ir mano 
tėvai samdė berną darbams 
nudirbti. Kartą iš vieno mažo 
bažnytkaimio pasisamdė gana 
darbštų, jauną, dailaus stoto vai-
kiną. Aš jau buvau į panas įsira-
šiusi, tad kaipmat tarp mudvie-
jų užgimė meilė. Sumanėme su-
situokti, tik kai apie tai pranešė-
me tėvams, mamos tarė griežtą 
ne. Girdi, jis biednas, ne tave į 
savo namus nusives, o pas mus 
užkurion ateis. Bet meilė nuga-
lėjo. Ėjo metai, gimė sūnus Jonas, 
po metų – dukra Marytė.

Kartą Benediktas, pasiėmęs 
drauge jau pusbernį sūnų Joną, 
išvažiavo miškan pasimalkau-
ti. Tik netrukus vaikas klykda-
mas parbėgo į namus, jog, girdi, 
tėvą medis prispaudė. Kol subė-
go kaimynai, kol nulėkė į vietą, 
Benediktas jau buvo Dievui sie-
lą atidavęs. Tačiau gyvenimas 
ėjo toliau. Užėjo rusai, juos iš-
ginė vokiečiai ir šie mano Jone-
lį pasiėmė apkasams kasti. Bai-
gėsi karas, bėgo metai, o mano 
Jono kaip nėra, taip nėra. Kas-
dien meldžiuosi, ašaras lieju, 
tačiau Dievulis kurčias mano 
kančiai. Juk visi žino, koks bai-
sus buvo kaime pokario metas. 
Mano dukra Marytė įsimylėjo 
turtingo ūkininko sūnų. Tačiau 
prasidėjus trėmimams Sibiran, 
šis pabėgo iš namų, o su juo kar-
tu ir mano Marytė išėjo miškan 
pas partizanus. Tik kartą žmo-
nės ėmė kalbėti, jog va šitame 
miške įvyko baisus susišaudy-
mas. Žuvo visi partizanai. Ku-
rie buvo bunkeryje – susisprog-
dino, kad nepatektų stribams 
gyvi. Tik po daugelio metų suži-
nojau, kad tame bunkeryje žuvo 
ir mano Marytė. Tik laidoti ne-
bebuvo ko.

Nebeliko kaimo, likau viena. 
Čia gimiau, čia augau, čia no-
riu ir numirti. Kasmet per Vė-
lines  nueinu miškan, kur buvo 
tas  bunkeris. Padedu gėlę, už-
degu žvakeles ir meldžiuosi už 
žuvusius.

Štai, vaikeli, kodėl dengiu 
kasmet Kūčių stalą šešiems. Gal 
naktimis sugrįš mano tėvų, vai-
kų ir vyro vėlės. Jos turi rasti 
ant stalo maisto. O kad kalbos 
nepamirščiau – šnekuosi kas-
dien su Dievu, į kiemą atklydu-
siomis stirnomis, zuikiais ar su 
šernų šeimyna, kai šie užklysta 
pasmaguriauti dirvoje užsiliku-
siomis bulvėmis. O šį vakarą tik- 
rai į vyko stebuklas. Ačiū Dievui, 
prie stalo sėdžiu ne viena.

Išaušus rytui Marius, atsi-
sveikindamas su močiute Ona, 
jai pažadėjo, jog kasmet per šv. 
Kūčias jis bus su ja ir kartu lauš 
kalėdaitį, kurį dalinsis ir su jos 
mirusiaisiais. 

Kai jau buvo beišeinantis pro 
duris, Marius išgirdo, kaip už jų 
ėmė loti šuva. O kai jas atidarė, 
šis šoko jam į glėbį, iš džiaugs-
mo laižydamas veidą, kad po 
nakties klajonių pėdomis atsekė 
savo šeimininką. Tad ne tik mo-
čiutei įvyko kalėdinis stebuklas, 
kad prie Kūčių prie stalo sėdo ne 
viena (o gal ateityje tas Marius 
atstos jai sūnų Joną). O Mariaus 
stebuklas – kad atsirado jo my-
limas Rokis.

Stebuklo belaukiantKalėdos ateina visiems

Vaikai džiaugėsi  
dovanom 

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvi-
klienė sakė, kad vaikai buvo su-
žavėti reginiu ir švente. Jiems la-
bai patiko įspūdinga scenografi-
ja, aktorių drabužiai, Kalėdų se-
nelio bendravimas. Z.Kviklienės 
nuomone, tokia ir turėtų būti 
šventė – nustebinanti, suža-
vinti. Pasak jos, draugijoje yra 
vaikų iš daugiavaikių šeimų, 
taip pat našlaičių, kurie nie-
kada su artimaisiais nenueis 
į spektaklį, daugelis iki šiol  
nebuvo lankęsi Kaune, tad jiems 
didelį įspūdį paliko Rotušės aikš-
tėje išmaniai papuošta eglutė, žė-
rinčios parduotuvių vitrinos, iš-
gražintas miestas. O ypač daug 
džiaugsmo mažiesiems suteikė 
dovanos – knygos. Vaikai visą 
kelią jas vartė, skaitė, dalijosi 
įspūdžiais. Z.Kviklienė džiaugė-
si, kad knygos – vertingos, dau-
guma vaikučių jų tikrai negalėtų 
patys įpirkti. 

Su panašiais įspūdžiais grį-
žo ir Kalvarijos savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos mažieji. Pasak 
draugijos buhalterės Vilijos Vil-
kelienės, vaikai buvo labai pa-
tenkinti švente, grįždami namo 
kalbėjo apie spektaklį, patirtas 
emocijas. Tiesa, visus įspūdžius 
pranoko dovanėlės – mažieji ne-
iškentę lukšteno saldumynus, 
skaitė, vartė knygutes ir vis klau-
sinėjo, kada dar kartą galės va-
žiuoti į šventę. 

Šventę turi jausti 
kiekvienas vaikas 

Kasparas Jemeljanovas iš 
Birštono po šventės tiesiog spin-
duliavo – jis džiaugėsi spekta-
kliu, o ypač nekantravo atidary-
ti dovanėlę. Jo mama Beata pa-
sakojo, kad jie su sūnumi sten-
giasi visur dalyvauti, eiti į rengi-
nius, važiuoti į išvykas. Kai Kas-

paras buvo mažas, jie lankė mu-
zikos mokyklėlę, dailės pamokė-
les. Berniukas aktyvus, energin-
gas, tiesiog spindi geromis emo-
cijomis. Tik mamai kartais būna 
skaudu, kai klasei vykstant į eks-
kursijas, jie nekviečiami kartu. 

Moteris sako, kad mažame 
miestely, kur jie gyvena, Biršto-
ne, neįgaliųjų integracija yra pap- 
rastesnė – Kasparas lankė įpras-
tą vaikų darželį, jį kieme visi pa-
žįsta, todėl mama drąsiai išlei-
džia jį į kiemą. Tik iš mokyklos 
vadovybės Beata sako jaučian-
ti šaltuką – ji norėtų, kad vaikas 
būtų tarp kitų, bendrautų, tobu-
lėtų. Dabar berniukas mokomas 
namuose, tačiau, pasak Beatos, 
individualus darbas turi dide-
lį efektą. Ateina dalykų mokyto-
jai, sulaukiama ir logopedo bei 
specialiojo pedagogo pagalbos. 
Mama džiaugiasi, kad gali ir pati 
dirbti – jos darbas kultūrinis, tad 
pajėgia jį suderinti su Kasparo 
priežiūra. Berniuko istorija gana 
liūdna – jis susirgo vos mėnesio 
amžiaus, po skiepų. Pasireiškė 
neįprasta reakcija – ėmė nekre-
šėti kraujas, galiausiai ištiko in-
sultas. Visa tai atsiliepė Kasparo 
vystymuisi. 

Matas Vainalavičius į šventę 
atvyko iš Garliavos. Jį atlydėjusi 
mama taip pat sako, kad jos sū-
nus mėgsta spektaklius, išvykas, 
o ypač – keliauti. Kartu su šeima 

(atkelta iš 1 psl.)

jie, nepaisydami dėl negalios ky-
lančių kliūčių, nuvažiuoja net į 
kalnus. Klausydamasis šio ma-
mos pasakojimo, Matas net nu-
švinta. Nors šiaip vaikinas nešne-
ka, sunkiai valdo judesius, mama 
sako, kad jis viską supranta, gali 
net atsakyti į klausimus – link-
sėdamas galvą arba iškišdamas 
liežuvį. Mama sako, kad ir po 
šio spektaklio grįžęs Matas „pa-
sakos“ sesei, su kuria jie geriausi 
draugai, apie patirtus įspūdžius.

14-metis Matas šiemet pradė-
jo lankyti pirmą klasę Kauno spe-
cialiojoje mokykloje. Mama tiki-
si, kad vaikinas pamažu išmoks 
tarti žodžius, kalbėti. Ji pasakoja, 
kad Matas gimė sveikas. Jo svei-
katą sutrikdė tuo po gimimo pa-
sireiškusi gelta. Mamos teigimu, 
per vėlai buvo perpiltas kraujas, 
todėl pasekmės buvo rimtos – ce-
rebrinis paralyžius, kuris trukdo 
Matui vaikščioti, kalbėti, tačiau 
netrukdo džiaugtis gyvenimu ir 
kalėdinėm šventėm. 

Kalėdų seneliui visi vaikai 
vienodai geri. Ir jis visiems dė-
mesingas, dosnus – ir iš lovos 
nepakylančiam, ir negalinčiam 
kalbėti, matyti, girdėti... O Kalė-
dų šventės taip pat ateis visiems. 
Svarbu nepamiršti paruošti joms 
savo širdį – pripildyti ją džiuge-
sio, gerumo, stebuklo laukimo. 

Aurelija bAbinSKienė
Autorės nuotr. 

vos Grigorenkienės megztų koji-
nių. Taip pat ir mokiniai draugi-
jos darbuotojams padovanojo po 
atviruką ir iš popieriaus padary-
tą Kalėdų senelį. Į draugiją atvy-
kę „Bočiai“ linkėjo geros nuotai-
kos, smagių akimirkų ir padai-
navo įvairių dainų. Prie linkėji-
mų prisidėjo ir Šeduvos m. neį-
galiųjų draugijos ansamblis „Ver-
denė“. Šįkart ansambliečiai buvo 
susirinkę ne varžytis, o nuošir-
džiai pabendrauti, pasidžiaug-
ti pasiekimais. Svečiai, apžiūrė-
ję draugijos patalpas bei įvairius 
darbelius, maloniai pabendravo 
prie kavos puodelio. 

Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus moksleiviai.

Donata VitKienė
Rietavas

Iš Kalvarijos atvykę vaikai nusifotografavo prie eglutės.
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Putino uogos
Putinas savo uogų chemi-

ne sudėtimi nenusileidžia juo-
diesiems serbentams, erškėtuo-
gėms, avietėms, šaltalankio uo-
goms. Jeigu, pavyzdžiui, puti-
no uogas palyginsime su citri-
na ir kitais citrusais, pamatysi-
me, jog jose vitamino C daugiau 
1,5 karto, karoteno – kelis kar-
tus, geležies – 5–10 kartų, fosfo-
ro – 4–5 kartus. Pridursime, jog 
putino uogose taip pat yra daug 
cinko, kalio, magnio, jodo, vario 
ir mangano.

Iš putino uogų verdama uo-
gienė (iš šalnų pakąstų arba ver-
dančiame vandenyje pakaitintų 
uogų), kompotas, kisielius, želė, 
daromas įdaras pyragams, mar-
meladas, pastilės, užpilai. Uogų 
sultimis maisto pramonėje da-
žomi kai kurie maisto produk-
tai. Uogas galima valgyti žalias, 
taip pat konservuoti cukrumi ir 
šaldyti. Iš džiovintų uogų verda-
ma skani arbata.

Pastaba. Putino uogos nevar-
totinos sergant podagra, inkstų 
ligomis, padidėjus kraujo krešu-
mui (gali kraujagyslėse susida-
ryti krešuliai), kai viduriuojama, 

Uogos su medumi: gydomosios savybės, 
liaudiški receptai (4) 

sergama maliarija, yra sumažėjęs 
arterinis kraujospūdis, labai pa-
didėjusi kūno temperatūra.

Pagrindinės uogų 
gydomosios savybės:

• stimuliuoja ir stiprina imuni-
tetą,

• skatina hemoglobino susida-
rymą (tai ypač svarbu sergant 
mažakraujyste),

• pasižymi raminamuoju efek-
tu (įsidėmėtina sergantiems 
epilepsija, neurastenija, sutri-
kus miegui, ūmaus būdo žmo-
nėms),

• turi spazmolitinių savybių  
(t. y. atpalaiduoja lygiuosius 
raumenis ir šalina jų spazmus; 
tai aktualu, pavyzdžiui, esant 
kai kuriems skrandžio ar žar-
nyno sutrikimams),

• padeda organizmui kovoti su 
žalingu radiacijos poveikiu,

• padeda peršalus, sergant an-
gina, gripu, bronchitu, gingi-
vitu (dantenų uždegimu), pa-
rodontoze, stomatitu (burnos 
gleivinės uždegimu), tonzi-
litu (gomurio tonzilių [mig-
dolų] uždegimu), faringitu  
(ryklės gleivinės uždegimu), 
kokliušu (kokliušas – ūmi-

nė infekcinė labai užkrečiama 
liga, kuri reiškiasi spazminio 
kosulio priepuoliais), užkimus,

• geras antiseptikas (antisep-
tikai – medžiagos, naikinan-
čios mikrobus, esančius odos 
ir gleivinės paviršiuje, žaizdo-
je, opoje arba kūno ertmėse), 

• stabdo vidinių organų krauja-
vimą (ginekologinės ligos),

• stiprina kraujagysles,
• gerina širdies veiklą,
• gydo kepenų ligas, geltą,
• pasižymi šlapimą ir tulžį va-

rančiomis savybėmis,
• aprūpina organizmą vitami-

nais (šių uogų dedama į įvai-
rius vitamininius vaistažolių 
mišinius) ir mineralinėmis me-
džiagomis,

• mažina arterinį kraujospūdį 
(aktualu sergantiems hiperto-
nija),

• kosmetinių kaukių sudėty-
je padeda gydant veido odos 
išbėrimus, išlygina nedideles 
raukšles, balina ir jaunina odą,

• normalizuoja skrandžio sulčių 
rūgštingumą jam sumažėjus,

• apskritai tonizuoja organizmą.

Liaudiški receptai
Imuninės sistemos stiprini-

mas. Sutrinamas šaukštas puti-
no uogų, užplikoma stikline ver-
dančio vandens, indas užden-
giamas. Po 1–2 valandų užpilas 
perkošiamas per dvigubą mar-
lę (arba specialų sietelį), įmaišo-
ma 1/2 šaukštelio medaus. Ge-
riama po 1/2 stiklinės 2 kartus 
per dieną.

Aterosklerozė (lėtinė liga, pa-
žeidžianti arterijas ir sutrikdanti 
vietinę ir bendrąją kraujotaką). 2 
šaukštai putino uogų užplikomi 
stikline verdančio vandens, indas 
uždengiamas. Po 2 valandų įmai-
šoma 1/2 šaukštelio medaus, ge-
riama po 1/3 stiklinės 3–4 kartus 
per dieną 20 minučių prieš valgį.

Peršalimas, neproduktyvus 
kosulys (neatkosima skrep-
lių), užkimimas, bronchinė as-
tma, skausmingos mėnesinės. 
2 šaukštai putino uogų užpliko-
ma stikline verdančio vandens, 
po to dar pavirinama 5 minutes. 
Po valandos, įmaišius šaukšte-
lį medaus, geriama nuoviro po 
1/3 stiklinės 3 kartus per dieną 
po valgio.

Nervinis irzlumas, nerimas. 
Sutrynus 5 šaukštus putino uogų 
užplikoma 3 stiklinėmis verdan-
čio vandens, indas uždengiamas. 

Po 4 valandų užpilas perkošia-
mas per dvigubą marlę (arba 
specialų sietelį), įmaišoma 1/2 
šaukštelio medaus, geriama po 
1/2 stiklinės 4–5 kartus per die-
ną po valgio. 

Egzema.  Sutrinama 2–4 
šaukštai sausų putino uogų, už-
plikoma 2 stiklinėm verdančio 
vandens, indas uždengiamas. Po 
4 valandų užpilas perkošiamas 
per dvigubą marlę (arba specia-
lų sietelį), įmaišoma 1/2 šaukšte-
lio medaus, geriama po 1/2 stikli-
nės 4 kartus per dieną po valgio.

Angina, parodontozė, gingi-
vitas, stomatitas. Sutrynus 1–2 
šaukštus putino uogų užpliko-
ma stikline verdančio vandens, 
indas uždengiamas. Po valandos 
perkošiama per dvigubą marlę 
(arba specialų sietelį), įmaišoma 
1/2 šaukštelio medaus ir naudo-
jama gerklės ir burnos skalavi-
mams 4–6 kartus per dieną. Po 
skalavimo patartina bent pus-
valandį nevalgyti, negerti, nebū-
ti šaltame ore.

Epilepsija (nuomaris). Pasi-
tarus su gydytoju geriama švie-
žių putino uogų sulčių su me-
dumi (sumaišoma santykiu 1:2) 
po 1/3–1/4 stiklinės 3–4 kartus 
per dieną 30 minučių prieš valgį.

romualdas oGinSKAS

diena mums taip pat padovano-
jamas tam tikras kiekis minučių, 
kurių dalis išnaudojama vertin-
gai, kita dalis – tiesiog išvaisto-
ma. Kiekvienos dienos pabaigo-
je balansas yra nulinis. Kiekvie-
ną dieną – nauja minučių „sąs-
kaita“. Negalima paimti kredi-
tan, paskolinti, sutaupyti... Kuo 
pasinaudojame – tas mūsų, ką 
praleidžiame – tą prarandame.

Jei turėčiau galimybę 
gyventi dar kartą

Ypač gerai laiko vertę ir pras-
mę suvokia žmonės, kuriems gy-
venimas „pagrūmoja pirštu“. 
Perskaitykite laišką „Jei turėčiau 
galimybę gyventi dar kartą“: 

„Jei turėčiau galimybę gyventi 
dar kartą, mažiau kalbėčiau ir dau-
giau klausyčiau;
...priimčiau svečius vakarienei net ir 
tuo atveju, jei namuose būtų kalnai 
dulkių ir neplautos grindys;
…svetainėje valgyčiau ką panorė-
čiau, nesirūpindama, kad pritašky-
siu, pritrupinsiu ir t.t.;
…skirčiau laiko savo seneliams ir 
klausyčiausi jų pasakojimų apie 
jaunystę;
…šiltą vasaros dieną automobi-
liu nevažiuočiau užvertais langais 
vien tam, kad vėjas nesutaršytų šu-
kuosenos;
…gavusi dovanų nepakartojamo 
grožio žvakę, nestatyčiau jos į sek-
ciją, o deginčiau;
…sėdėčiau ant pievelės su savo vai-
kais ir nesijaudinčiau, kad susitep-
siu drabužius; 
…mažiau verkčiau ir juokčiausi žiū-
rėdama televizorių, o daugiau – ste-
bėdama gyvenimą;
…prisiimčiau daugiau atsakomybės, 
kuri tenka mano vyrui;
…jei peršalčiau, praleisčiau laiką lo-
voje ir nesistengčiau visam pasauliui 
parodyti, kad net ir sirgdama galiu 

nėra kelio į laimę. Pats kelias yra laimė
nuversti kalnus;
…nebepirkčiau daiktų vien dėl to, 
kad jie praktiškesni, ilgaamžiškesni 
ar labiau patinkantys kitiems;
…nebenorėčiau, kad 9 nėštumo mė-
nesiai praeitų kuo greičiau, o mėgau-
čiausi kiekvienu momentu ir suvok-
čiau, kad manyje auganti gyvybė – 
tai didžiausias gyvenime stebuklas, 
kuris su manim atsitiko;
…kai vaikai spontaniškai norėtų 
mane pabučiuoti, niekada nesaky-
čiau: „Vėliau. Dabar nusiplaukite 
rankas ir eikite prie stalo“;
…dažniau sakyčiau: „Myliu 
tave…“ ir „Atleisk…“;
…bet labiausiai, jei turėčiau dar vie-
ną galimybę, vertinčiau kiekvieną 
gyvenimo akimirką, išgyvenčiau ją 
atvira širdimi ir džiaugčiausi tuo, 
kad esu gyva“.

Laišką parašė E.B. – mote-
ris, kuriai gyvenimas nesuteikė  
antro šanso.

Kiek gyvenime buvo 
laimingų metų?

Dažniausiai žmones priver-
čia susimąstyti aplinkybės, ku-
rios grėsmingai kėsinasi atim-
ti iš jų kažką labai brangaus. Pa-
saulis virsta aukštyn kojom. Per-
žiūrimas visas gyvenimas iki to 
įvykio. Tuomet surandama tai, 
kas iš tiesų turi prasmę ir kas yra 
svarbiausia.

Gyvenimo trukmė labai daž-
nai nebūna susijusi su sąvoka 
„laimingas gyvenimas“. Ką reiš-
kia žodžiai: „Studijų metai buvo 
patys laimingiausi mano gyveni-
me!“? Kad dabar – ne taip gera 
gyventi, o galbūt ir visai prasti 
popieriai... Gali pasirodyti, kad iš 
pragyventų 40-ies metų laimin-
gų tebuvo kokie 15? O kitą kar-
tą žmogus net ir vaikyste nebū-
na patenkintas ir lieka jam „lai-
mės metų“ tik keli: gal „pirmieji 

santuokos metai“ ar „geras dar-
bas X pareigose“.

Kiek laimingų metų jūsų gy-
venime? Kurie? Kokie tada bu-
vote? Kaip elgėtės? Kokia jums 
atrodė ateitis? Kaip yra dabar? 
Ko trūksta, kad pasijustumėte 
laimingesnis? Ką galite padary-
ti, kad laimės būtų nors žiupsne-
liu daugiau?

Jei žinotumėte, kad jums liko 
gyventi vienerius metus, ar ne-
pasistengtumėte juos praleisti 
taip, kad ramia širdimi galėtu-
mėte pasakyti: „Tai buvo dar vie-
ni geri metai“?

nedžiūsta tas augalas, 
kuris yra laistomas

Jeigu norime, kad ateinantys 
metai būtų geresni negu praėju-
sieji, turime kažką daryti kitaip 
negu iki šiol. Yra sakoma: „Be-
protybė – daryti tą patį, ką da-
rei praeitą kartą, ir tikėtis kito-
kio rezultato.“

Pozityvus mąstymas, nusis-
tatymai ir apsisprendimai – da-
lykai, kuriems reikalingas karto-
jimas. Taip pat kaip ir valgymas, 
miegojimas ar prausimasis. Ne-
užtenka vieną kartą nusiprausti, 
kad visą laiką būtum švarus. Ne-
užtenka kartą pavalgyti, kad bū-
tum sotus visą gyvenimą. Vieną 
naktį gerai išsimiegojęs, negalėsi 
visą savaitę nesudėti akių.

Taip pat yra ir su mūsų mąs-
tymu. Jei norime būti pozityvūs, 
optimistiškesni ir geranoriškes-
ni, turime kasdien dėti pastan-
gas, kad tai taptų mūsų įpročiu, 
mūsų asmenybės dalimi.

Todėl pradėkite keistis dabar! 
Pradžioje sugalvokite ką nors pa-
prasto ir lengvo, kad nenusivil-
tumėte ir nenuleistumėte rankų. 
Užrašykite tris dalykus, kuriuos 
nuo šiandien darysite kitaip, arba 

apskritai nuo šiandien darysite 
pirmą kartą. Tai gali būti išties 
paprasti dalykai – pavyzdžiui, 
išgerti šviežiai spaustų sulčių, 
prieš išeinant nusivalyti batus 
arba per dieną pasakyti ką nors 
gražaus nepažįstamiems žmo-
nėms (prekybos centro kasinin-
kei, autobuso vairuotojui ar pro 
šalį einančiam vaikui).

Ar didžiausia kančia verta 
lašelio laimės?

Papasakosiu istoriją apie 
žmogų, kuris ryžtingai kentėjo 
visą savo gyvenimą tam, kad ga-
lėtų nusipirkti nors vieną minu-
tę laimės. Vieną rytą jis susidėjo 
visą savo kančią į didelį krepšį, 
užsimetė jį ant pečių ir patrau-
kė į turgų. Kad ir kaip atkakliai 
jis bandė parduoti savo kančias, 
deja, niekas nenorėjo jų pirkti. 
Žmogus suprato, kad už kančią 
laimės nenusipirksi. Nėra kan-
čios keitimo į laimę kurso. Taip 
pat kaip nėra kelio į laimę, o pats 
kelias yra laimė.

Džiaugsmo atidėjimas nepa-
didins laimės, tiesiog nukels ją 
į ateitį arba į niekada. Planuoti 
savo ateitį yra naudinga, tačiau 
planai turi būti susiję su dabar-
timi, o ne tiesiog orientuoti į atei-
tį. Jie turi teikti džiaugsmo dabar, 
bet ne kažkada ateityje. Pats ėji-
mas tikslo link turi teikti mums 
malonumą.

Pagalvokite, ar dabar gyve-
nate su šypsena veide, ar velkate 
koją už kojos lyg neštumėte sun-
kų krepšį?

Juk gyvenimo tragedija – ne 
tai, kad jis taip greitai prabėga, o 
tai, kad mes per ilgai laukiame, 
kol jis prasidės.

Gruodis ypatingas ne tik 
tuo, kad tai pirmasis žie-

mos mėnuo, dovanojantis mums 
vienas gražiausių švenčių, bet ir 
tuo, kad tai – paskutinis metų 
mėnuo. Besibaigiant seniesiems 
metams, nejučiomis mintimis at-
sigręžiame atgal ir tarsi teisėjai 
įvertiname, kokie tai buvo me-
tai: geri ar tokie, kurių nelinkė-
tume ir pikčiausiam priešui. Taip 
daro 95 proc. visų planetos žmo-
nių, tačiau tik 5 proc., įvertinę 
praėjusius metus, pagalvoja, ką 
darys kitais metais, kad gyveni-
mas būtų dar gražesnis, laimin-
gesnis ir prasmingesnis.

banko sąskaita
Įsivaizduokite, kad kiekvie-

ną dieną jūsų banko sąskaita pa-
sipildo 5 000 Lt tik su viena vie-
nintele sąlyga – kad iki kitos die-
nos pradžios turite išleisti viską 
iki paskutinio cento? Jei paliksi-
te nors vieną centą, sąskaita dau-
giau nebepasipildys.

Ką darytumėte? Spėju, kad 
norėdami tą pačią sumą išvysti 
sąskaitoje ir kitą dieną, kiekvie-
ną kartą stengtumėtės ištuštin-
ti sąskaitą iki nulinio balanso. 
Ar ne taip?

Įdomu tai, kad su kiekviena 
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neįgaliųjų sportininkų 
lūkesčiams – daugiau 

dėmesio 
Geriausių neįgaliųjų sporti-

ninkų 10-uko pagerbimas kas-
met įgyja vis naujų spalvų ir 
akcentų. Šiemetinis, pasak vie-
no geriausių metų sportininkų, 
plaukiko Kęstučio Skučo, gali 
tapti net tam tikru atskaitos taš-
ku, nuo kurio neįgaliųjų sportas 
Lietuvoje sulauks daugiau dė-
mesio ir rimtesnio požiūrio į ky-
lančias problemas. To leidžia ti-
kėtis pirmasis Tarptautinio pa-
rolimpinio komiteto preziden-
to sero F.Kraveno vizitas Lietu-
voje, jo bei gretimų šalių – Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Baltaru-
sijos parolimpinių komitetų va-
dovų susitikimas su Seimo vice-
pirmininke I.Degutiene, ateities 
perspektyvų, bendradarbiavi-
mo aptarimas. 

Nors Lietuvos parolimpinio 
komiteto (LPOK) prezidentas 
Vytautas Kvietkauskas šventi-
niame renginyje tik puse lūpų 
užsiminė apie svarbiausias prob- 
lemas – parolimpinio centro būti-
nybę, neatlygintiną trenerių dar-
bą, Premjeras A.Butkevičius tei-
gė išgirdęs neįgalių sportinin-
kų lūkesčius ir patikino, jog Vy-
riausybė neliks abejinga jų rū-
pesčiams ir pasirengusi padėti 
įgyvendinti tai, ką LPOK yra su-
planavęs. 

Neįgalių sportininkų prob- 
lemos A.Butkevičiui nėra sve-
timos. Jau kurį laiką jis padeda 
garsiam sportininkui Tomui Kai-
riui ir apie daugelį dalykų sužino 
„iš pirmų lūpų“. Premjeras pasi-
džiaugė, kad neseniai šis sporti-
ninkas įkūrė Vilkaviškio rajono 
neįgaliųjų sporto klubą, kuria-

Už metų pastangas ir valią – padėkos ir apdovanojimai
Gražia tradicija tapęs geriausių metų neįgalių sportinin-
kų pagerbimas šiemet surengtas jau ketvirtą kartą. Į sos-
tinės centre įsikūrusią „Neringos“ kavinę susirinko puikių 
rezultatų aukščiausio lygio varžybose šiemet pasiekę spor-
tininkai, jų treneriai, šeimos nariai. Lietuvos parolimpinio 
komiteto ir Parolimpinio sporto rėmimo fondo sureng-
toje apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir pirmą kar-
tą mūsų šalyje apsilankęs Tarptautinio parolimpinio ko-
miteto prezidentas seras Filipas Kravenas, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos parolimpinių komitetų vadovai. Sportininkus 
sveikino ir apdovanojimus įteikė Premjeras Algirdas But-
kevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė, Seimo pirmininkės pavaduotoja Irena De-
gutienė, Kūno kultūros departamento generalinis direkto-
rius Klemensas Rimšelis, Vilniaus meras Artūras Zuokas, kiti 
garbingi svečiai.

me galbūt bus ugdoma būsima 
parolimpinės rinktinės pamaina. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė A.Pabedinskienė, pasi-
džiaugusi, kad sportas neįgalių-
jų pasaulyje vis labiau populiarė-
ja ir tampa profesionalesnis, taip 
pat pabrėžė, kaip svarbu sudary-
ti tinkamas sąlygas neįgaliesiems 
kuo aktyviau dalyvauti sportinė-
je veikloje. Tai – ne tik gražus vi-
suomenės gestas, bet ir pareiga, 
kurią privalome vykdyti įgyven-
dindami Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvenciją.

ir 2010 m.) čempionatų daugkar-
tinė prizininkė bei nugalėtoja, Si-
dnėjaus ir Pekino parolimpinių 
žaidynių sidabro medalių lai-
mėtoja savo sirgalių nenuvylė ir 
šiemet. Jų profesionalumo ir už-
sispyrimo dėka lapkritį Turkijo-
je vykusiame Europos čempiona-
te vėl skambėjo Lietuvos himnas 
ir kilo trispalvė, nes mūsų šalies 
golbolo rinktinė žengė ant aukš-
čiausios apdovanojimų pakylos – 
iškovojo aukso medalius ir čem-
pionų vardą. Geriausiųjų Lietu-
vos neįgalių sportininkų apdo-
vanojimo ceremonijoje už spor-
tinius nuopelnus jiems įteiktas 
48 tūkst. litų čekis. 

Šiauliečius įkvėpė 
Mindaugo pavyzdys 
Pirmajam iš geriausių neįga-

lių sportininkų apdovanojimas 
įteiktas šiauliečiui Mindaugui 
Biliui. Jo karjeroje tai jau antrasis 
toks apdovanojimas – į geriau-
siųjų 10-uką Mindaugas buvo iš-
rinktas ir praėjusiais metais. Sėk-
mingi sportininkui buvo ir šie 
metai: pasaulio lengvosios atleti-
kos čempionate rutulio stūmimo 
rungtyje jis užėmė II vietą ir buvo 
septintas disko metimo rungtyje, 
o tarptautinėse žmonių su judė-
jimo negalia IWAS žaidynėse iš-
kovojo dvi pirmąsias vietas abie-
jose jo kultivuojamose sporto ša-
kose. Du aukso medalius pelnęs 
sportininkas atsakingai rengia-
si 2016 m. Rio de Žaneiro paro-
limpinėms žaidynėms. 4 treni-
ruotės per savaitę po 2-3 valan-
das su treneriu Rimantu Plunge – 
sportininko kasdienybe tapęs rit-
mas. Parolimpinių žaidynių pa-
tirties turintis ir nemažai jų pa-
mokų išmokęs Mindaugas nesle-
pia, jog norėtųsi kiek pristabdy-

ti per greitai bėgantį laiką – no-
rint pelnyti aukštų apdovanoji-
mų, pasirengimui reikia atiduo-
ti visas jėgas. 

Prieš pat Londono parolim-
pines žaidynes neįgaliųjų spor-
to klubą „Šiaulietis“ drauge su 
treneriu Deimantu Juciu įkūręs 
Mindaugas šiandien juokauja, 
jog gali ateiti laikas, kai parolim-
pinės rinktinės pagrindą sudarys 
būtent šio klubo nariai. M.Biliaus 
pavyzdys, jo sėkmingi startai 
įkvėpė daugiau nei 10 jaunų ne-
įgalių žmonių – jie taip pat pano-
ro savo gyvenimą susieti su spor-
tu, sau ir aplinkiniams įrodyti, 
kad gali kur kas daugiau. Min-
daugas džiaugiasi, kad geriau-
sių 2013 m. neįgalių sportinin-
kų sąraše – ir „Šiauliečio“ klubo 
narys Simonas Kurutis. Pasaulio 
lengvosios atletikos čempionate 
jis užėmė 5 vietą trišuolio rung-
tyje, o IWAS žaidynėse iškovojo 
aukso medalį. 

M.Bilius neabejoja, kad įsi-
traukti į sportinį gyvenimą neį-
galiuosius paskatino ne vien jo 
pavyzdys, bet ir palankus miesto 
vadovų požiūris. Šiaulių savival-
dybė, ko gero, vienintelė šalyje, 
kasmet skirianti stipendijas 10-
čiai perspektyvių miesto sporti-
ninkų, jomis paskatinanti ir neį-
galiuosius – tokią stipendiją gau-
na ir Mindaugas. 

Parolimpiečio nuomone, dar 
keturi „Šiauliečio“ klubo nariai 
gali siekti sporto aukštumų bei 
tapti perspektyviais parolimpi-
nės rinktinės nariais. Didžiau-
sias rūpestis – kaip šiems jau-
niems žmonėms sudaryti gali-
mybes išvykti į tarptautines var-
žybas, kuriose nustatoma spor-
tininkų kvalifikacinė klasė. Štai 
Lietuvos neįgaliųjų sporto fede-
racija apmokėjo S.Kuručio da-
lyvavimą tokiose varžybose – ir 
sportininkas už tai atsilygino ge-
rais rezultatais. 

Aukščiausias LPoK 
apdovanojimas – 

P.Kravenui
Sportininkų apdovanojimo 

ceremonijoje būta ir gražių stai-
gmenų. Aukščiausias LPOK ap-
dovanojimas – Garbės ženklas – 
įteiktas garbiam svečiui, nuo 
2001 m. Tarptautiniam parolim-
piniam komitetui vadovaujan-
čiam F.Kravenui. Rateliais ju-
dantis sportininkas – krepšinio 
vežimėliuose pasaulio ir Euro-
pos čempionas. Didžiajai Britani-
jai net penkeriose parolimpinėse 
žaidynėse atstovavęs F.Kravenas 
savęs nelaiko neįgaliu. „Mes visi 

esame tos pačios visuomenės 
žmonės. Esame kokie esame. 
Mano kojos nefunkcionuoja, bet 
visa kita veikia puikiai. Aš nesu-
telkiu dėmesio į tai, kas neveikia, 
o žiūriu į tai, kas veikia“, – savo 
credo išsakė svečias. 

Tokiu pat optimistiniu požiū-
riu savo gyvenime vadovaujasi ir 
nuo vaikystės rateliais judantis 
Panevėžio „Indigo“ choro, šven-
tinei apdovanojimų ceremonijai 
padovanojusio puikią nuotaiką, 
generolas Vytautas Matuzas. Jo 
gyvenimas – įkvepiantis pavyz-
dys, kaip nepasiduoti likimui ir 
drąsiai priimti visus jo iššūkius. 

M.Bilius taip pat neslepia, jog 
į sportą jį atvedė užsispyrimas 
gyventi. Ir džiaugtis gyvenimu. 
Tą jie – stiprūs, atkaklūs, valingi, 
nugalėję save ir visas negalias – 
kiekvieną dieną ir daro. 

Aldona DeLtUVAitė
Egidijaus Skipario nuotr.

Aklųjų riedulio rinktinei – 
48 tūkst. litų čekis

Pirmiesiems už atkaklumą, 
ryžtą ir sportinius laimėjimus 
Premjeras A.Butkevičius bei 
Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento generalinis direktorius 
K.Rimšelis ranką spaudė Lietu-
vos golbolo rinktinės vyrams: 
Mantui Brazauskiui, Mariui Zi-
boliui, Nerijui Montvydui, Man-
tui Panovui, Genrikui Pavliukia-
necui ir Mindaugui Suchovejui 
bei jų treneriams Karoliui Levic-
kiui ir Klaidui Janeikai. Europos 
(2007 ir 2009 m.) ir pasaulio (2006 

Geriausių 2013 metų 
neįgalių sportininkų 

dešimtukas:
1. Ramunė Adomaitienė (lengvoji 
atletika), trenerė Algina Vilčinskienė;
2. Osvaldas Bareikis (dziudo), tre-
neris  Artūras Sakas;
3. Mantas Brazauskis (golbolas), 
treneriai Karolis Levickis/ Klaidas Ja-
neika;
4. Mindaugas Bilius (lengvoji atle-
tika), treneris Rimantas Plungė;
5. Donatas Dundzys (lengvoji atle-
tika), treneris Jonas Baltrušaitis;
6. Mindaugas Dvylaitis (plauki-
mas), trenerė Birutė Stankevičienė;
7. Simonas Kurutis (lengvoji atle-
tika), treneris Deimantas Jusys;
8. Gluosnė Norkutė (lengvoji atle-
tika, trenerė Dangyra Grigienė;
9. Kęstutis Skučas (plaukimas), tre-
nerė Rasa Stravinskienė;
10.  Marius Zibolis (golbolas), trene-
riai Karolis Levickis/ Klaidas Janeika.

Sportininkai surašyti abėcėlės 
tvarka.

2013 m. geriausi neįgalūs sportininkai įsiamžino su Tarptautinio parolimpinio komiteto prezidentu seru Filipu Krave-
nu ir LPOK prezidentu Vytautu Kvietkausku.

Tarptautinio parolimpinio komiteto 
prezidentas seras Filipas Kravenas.

Golbolo komandai – apdovanojimas iš Premjero Algirdo Butkevičiaus rankų.

Mindaugas Bilius geriausiųjų 10-uke  –  
jau antrą kartą.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
9.00 Kobra 11 (93) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie. Sveiko humoro 
laida (kart.). 10.30 Lyderių turnyras 
„Žinių riteriai ir damos“ (kart.). 11.45 
Žingsnis po žingsnio (kart.). 12.00 
Namelis prerijose (201). 13.00 Sti-
lius (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (78) N-7. 17.00 Kobra 
11 (94). 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.55 Premjera. Ro-
jus Lietuvoj (62). 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėme-
sio centre. 21.30 Teisė žinoti. Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.40 Vakaro žinios. 22.55 Užsienio 
naujienos. 23.10 Aš neskubu gyventi. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, gruodžio 24 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Rojus Lietuvoj. TV serialas. II se-
zonas (60) (kart.). 6.30 Klausimėlis.
lt. 6.45 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 7.45 Brolių Grimų pasakos. 
Jorindė ir Joringelis. Vokietija, 2011 
m. (kart.). 9.00 Premjera. Spaikas. 
Animacinis f. Prancūzija, 2008 m. 
9.45 Vėžliuko Semio nuotykiai. Ani-
macinis f. šeimai. Belgija, 2010 m. 
11.35 Kalėdų namelis. Drama. JAV, 
Kanada, 2008 m. 13.45 Gražiausios 
„Auksinio balso“ akimirkos. 16.00 
Premjera. Ani Klaus atvyksta į mies-
tą. Pasaka. JAV, 2011 m. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.30 
Baltu Šv. Kalėdų keliu. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Kalėdų nakties Šv. Mišios. Pertrau-
koje – 22.30 Loterija „Perlas“. 0.30 
Kalėdų giesmės. 

Trečiadienis, gruodžio 25 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Rojus Lietuvoj (61) (kart.). 6.30 At-
verk duris Kalėdoms. 7.30 Stilius 
(kart.). 8.30 Džeronimas (3) 9.00 
Premjera. Spaikas 2. Animacinis f. 
Prancūzija, 2012 m. 9.45 Aviukas 
Šonas. Linksmų Kalėdų aviukams 
(2/40). 10.00 Volisas ir Gromitas. Ne 
tos kelnės. Animacinė komedija. Di-
džioji Britanija, 1993 m. 10.30 Šokio 
karalienė. 1 d. 12.00 Premjera. Keis-
čiausios Kalėdų eglutės. Dok. f. Di-
džioji Britanija, 2011 m. 13.00 Kalė-
dų žinia ir Šv. Tėvo Pranciškaus svei-
kinimas „Urbi et Orbi“. 13.30 Kalėdų 
giesmės. 13.45 Gražiausios „Auksi-
nio balso“ akimirkos. 16.00 Paprasti 
stebuklai iš LRT studijos. 18.00 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.10 
Sportas. 18.15 Orai. 18.30 Premjera. 
Sniego karalienė. Fantastinis nuoty-
kių f. JAV, Kanada, Vokietija, 2002 m. 
(1). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Stasio Povilaičio jubi-
liejinis koncertas „50 metų scenoje“. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.30 Premjera. Atsitikimas per Ka-
lėdas. Komedija. JAV, 2010 m. 1.30 
Sniego karalienė. Fantastinis nuoty-
kių f. JAV, Kanada, Vokietija, 2002 
m. (1) (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Rojus Lietuvoj (62) (kart.). 6.30 Emi-
grantai (kart.). 7.30 Keisčiausios Ka-
lėdų eglutės. Dok. f. Didžioji Britani-
ja, 2011 m. (kart.). 8.30 Elijas ir ka-
rališkoji jachta. Animacinis f. šeimai. 
Norvegija, 2006 m. 10.00 Volisas 
ir Gromitas. Gyvenimas arba mir-
tis. Animacinė komedija. JAV, 2008 
m. 10.30 Šokio karalienė. 2 d. 12.00 
Kalėdų Šv. Mišios iš Kauno pamin-
klinės Prisikėlimo bažnyčios. 13.15 
Premjera. Taizė Europos jaunimo 
susitikimas – Roma 2013. Dok. fil-
mas. 13.45 Premjera. Prarastų sie-
lų sala. Nuotykių f. Danija, Vokietija, 
Švedija, 2007 m. N-7. 16.00 Birutės 
Dambrauskaitės ir šokių teatro „An-
dreDance“ koncertas „Myliu“. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Premjera. Sniego karalienė. 
Fantastinis nuotykių f. JAV, Kanada, 
Vokietija, 2002 m. (2). 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Tai, kas tikra... Irenos Starošaitės ir 
Žilvino Žvagulio gyvo garso koncer-
tas. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 23.00 Premjera. Kalėdų vaidi-
nimas. Romantinė komedija. JAV, 

2011 m. 1.00 Sniego karalienė. Fan-
tastinis nuotykių f. JAV, Kanada, Vo-
kietija, 2002 m. (2) (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
9.00 Kobra 11 (94) (kart.) N-7. 

10.00 Atsitikimas per Kalėdas. Ko-
medija. JAV, 2010 m. (kart.). 12.00 
Juokis 2013. 14.00 Kalėdų vaidi-
nimas. Romantinė komedija. JAV, 
2011 m. (kart.). 16.00 Koncertuoja 
„Trys tigrai“. 17.00 Kobra 11 (95) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.30 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Duokim garo! Per-
traukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Durys atsidaro. 23.30 Detek-
tyvė King. Detektyvinis serialas. Ka-
nada. 2011 m. (17) N-7. 0.30 Viena 
byla dviem (78) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
5.35 Programos pradžia. 5.45 

Emigrantai (kart.). 6.40 Bėdų tur-
gus (kart.). 7.35 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 Džeronimas (4). 9.30 Odisėjo 
klajonės (14). 10.00 Linksmoji kny-
ga. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.30 Pasaulio panorama. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Mada-
gaskaras. Didžioji Britanija, 2011 m. 
(1). 13.00 Šeštadienio detektyvas. 
Premjera. Inspektorius Luisas (5/1) 
N-7. 15.00 Istorijos detektyvai. 15.30 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (sub-
titruota). 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Lyderių turnyras „Žinių 
riteriai ir damos“. 19.50 Visi namie. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 „Eurovizijos“ dainų 
konkurso nacionalinė atranka. 23.00 
Premjera. Dama išnyksta. Trileris. 
Didžioji Britanija, 2013 m. N-7. 1.00 
Koncertas „LRT OPUS metai ore“. 

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizontai. 
8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuoty-
kiai elfų šalyje (20). 9.30 Odisėjo kla-
jonės (15). 10.00 Gustavo enciklope-
dija (subtitruota). 10.30 Brolių Grimų 
pasakos. Baltuolė ir Rožytė. Vokieti-
ja, 2011 m. 11.45 Klausimėlis.lt 12.00 
Pasaulio dokumentika. Laukiniai Ka-
ribai. Rifai ir sudužę laivai. Didžioji 
Britanija, 2007 m. 2 d. (Subtitruota). 
13.00 Detektyvo klasika. Premjera. 
Mis Marpl. Grinšo užgaida. Didžioji 
Britanija (6/2) N-7. 15.00 Krepšinis. 
LKL čempionatas. Kėdainių „Nevė-
žis“ – Vilniaus „Lietuvos rytas“. Per-
traukoje – 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 17.00 Tėvų klasė. 17.30 
Stilius. Ved. 18.30 Nacionalinis šokio 
talentų konkursas „Šok!“. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Mūsų 
laisvės metai – 2000. 23.15 Detekty-
vo klasika. Mis Marpl. Grinšo užgaida 
(6/2) (kart.). N-7. 1.15 Pasaulio do-
kumentika. Laukiniai Karibai. Rifai ir 
sudužę laivai. Didžioji Britanija, 2007 
m. 2 d. (kart., subtitruota). 

Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2) (kart.). 7.25 
Simpsonai (6) (kart.) N-7. 7.55 Meilės 
triumfas (153) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (1801). 11.00 Vienas namuo-
se 3. Komedija. JAV, 1997 m. 12.55 
Ant bangos (13). 13.30 Pilotas Balu 
(4). 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(3). 14.30 Simpsonai (7) N-7. 15.00 
Rosarija (44) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (66) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė 
(63) N-7. 20.00 Gyvenimas yra gra-
žus N-7. 20.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas N-7. 21.00 Pasmerkti 2 (64) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 Sau-
gus prieglobstis. Drama. JAV, 2013 
m. N-7. 0.20 Dvylika kalėdinių pasi-
matymų. Romantinė komedija. JAV, 
2011 m. N-14. 2.05 Anarchijos vaikai 
(8) N-14. 2.55 Šviesoforas (1, 2) N-7. 

Antradienis, gruodžio 24 d. 
7.15 Teleparduotuvė. 7.30 Kaip 

inspektorius Gadžetas Kalėdas išgel-
bėjo. Animacinė komedija. JAV, 1992 
m. 7.55 Kalėdų giesmė. Animacinis 

f. JAV, 2009 m. 9.45 Verkiant reikia 
Kalėdų Senelio. Komedija. JAV, 2011 
m. 11.25 Ilja Muromietis ir Lakštinga-
la Galvažudys. Animacinis f. Rusija, 
2007 m. 13.05 Niko. Kelias į žvaigž-
des. Animacinis nuotykių f. Suomija, 
Vokietija, Danija, 2008 m. 14.40 Ze-
briukas Dryžius. Filmas šeimai. Pi-
etų Afrika, JAV, 2005 m. 16.45 Ka-
lėdų karštinė. Komedija. JAV, 1996 
m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Išsi-
pildymo akcija 2013. 22.00 Karo žir-
gas. Karo drama. JAV, 2011 m. N-7. 
1.05 Vaikinai Kalėdų kalendoriui. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
2.40 Šviesoforas (3, 4) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 25 d. 
7.15 Teleparduotuvė. 7.30 El-

fas lentynoje. Animacinis f. JAV, 
2011 m. 7.55 Pasakiškos Kalė-
dos. Animacinis f. Kanada, 2005 m. 
8.55 Kalėdų melodijos. Filmas šei-
mai. JAV, 2012 m. 10.45 Hugo iš-
radimas. Nuotykių f. JAV, 2011 m. 
13.05 Niko. Mažasis brolis – dide-
lė bėda. Animacinis f. Suomija, Vo-
kietija, Danija, Airija, 2012 m. 14.35 
Sniego šunys. Komedija. JAV, 2002 
m. 16.40 Kalėdų Senis 3. Filmas vi-
sai šeimai. JAV, 2006 m. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Klubas „Moterys me-
luoja geriau“ (1) N-7. 20.00 Ledyn-
metis. Mamuto Kalėdos. Animaci-
nis f. JAV, 2011 m. 20.20 Bado žai-
dynės. Mokslinės fantastikos f. JAV, 
2012 m. N-7. 22.05 Filmo pertrauko-
je – „Vikingų loto“. 23.15 Lemtingas 
atsitiktinumas. Romantinė komedija. 
JAV, 2001 m. N-7. 1.05 Maiklo Bu-
blė Kalėdos. Muzikos šou. D. Brita-
nija, 2011 m. N-7. 1.55 Saugus prie-
globstis. Drama. JAV, 2013 m. N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
7.00 Teleparduotuvė. 7.15 Le-

dynmetis. Mamuto Kalėdos. Anima-
cinis f. JAV, 2011 m. 7.35 Barbės Ka-
lėdų giesmė. Animacinis f. JAV, 2008 
m. 9.10 Sėkmės, Čarle. Jau Kalėdos! 
Filmas šeimai. JAV, 2011 m. 10.50 
Kalėdų Letenos paieška. Filmas visai 
šeimai. Kanada, 2010 m. 12.45 Alio-
ša Popovičius ir Slibinas Tugorius. 
Animacinis f. Rusija, 2004 m. 14.15 
Mažylio atostogos. Komedija. JAV, 
1994 m. 16.15 Užkerėtoji. Roman-
tinė komedija. JAV, 2007 m. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Klubas „Moterys 
meluoja geriau“ (2) N-7. 20.00 Įsikū-
nijimas. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
D.Britanija, 2009 m. N-7. 23.10 Tyli 
naktis. 1.05 Britanikas. Istorinė dra-
ma. JAV, D. Britanija, 2000 m. N-7. 
2.50 Šviesoforas (5, 6) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
6.55 Teleparduotuvė. 7.10 Bado 

žaidynės. Mokslinės fantastikos f. 
JAV, 2012 m. N-7. 10.00 Pamiršk 
mane (30, 31) N-7. 11.00 Įsikūni-
jimas. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
D.Britanija, 2009 m. N-7. 14.10 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
N-7. 14.30 Simpsonai (8) N-7. 15.00 
Rosarija (45) N-7. 16.00 Nepaklus-
ni širdis (67) N-7. 17.00 TV Pagalba 
N-7. 18.21 2x2. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Pelenė. Animacinis f. JAV, 
1950 m. 20.30 Seni vilkai. Komedi-
ja. JAV, 2009 m. N-7. 22.15 Naktinis 
pasimatymas. Kriminalinė komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 0.00 Gimtadienis. 
Komedija. JAV, 2013 m. N-7. 1.45 Be 
jos. Drama. Meksika, 2010 m. N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalinė kova (46). 7.30 
LEGO Čima legendos (17). 8.00 
Simpsonai (497) N-7. 8.30 Sportuok 
su mumis. 9.00 Statybų TV. 9.30 
Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių so-
dai. 11.00 Dvynių nuotykiai. Komedi-
ja. JAV, 2011 m. 12.40 Kalėdų mai-
nai. Komedija. JAV, 2011 m. 14.20 
Sekretoriatas. Filmas šeimai. JAV, 
2010 m. 16.50 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai N-7. 17.18 2x2. 
17.20 Kastlas (22) N-7. 18.20 Eu-
rojackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Dantukų fėja. Komedija. JAV, 2010 
m. 21.00 Dangaus karalystė. Veiks-
mo f. JAV, Ispanija, Didžioji Britanija, 
Vokietija, 2005 m. N-14. 23.55 Šoko-
ladas. Romantinė drama. D.Britanija, 
JAV, 2000 m. N-7. 

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalinė kova (47). 7.30 
LEGO Čima legendos (18). 8.00 
Simpsonai (498) N-7. 8.30 Spor-
tuok su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvū-
nai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Bea-
tos virtuvė. 11.00 Kelias į Eldoradą. 

Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (29). 6.50 Tomas 
ir Džeris (12). 7.20 Vėžliukai nin-
dzės (24) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (60) N-7. 8.50 Polici-
jos akademija 6. Miesto apgultis. Ko-
medija. JAV, 1989 m. (kart.) 10.35 
Skonis (kart.). 12.45 Na, palauk! (7). 
12.55 iKarli (21). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (25). 13.55 Audra (36) N-7. 
15.00 Atpildas (17) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.20 Nuo...Iki... 21.30 
Keista Bendžamino Batono istorija. 
Drama. JAV, 2008 m. N-7. 0.55 Ka-
rališkos kančios (28) N-7. 1.50 Rubi-
konas (9) N-7. 

Antradienis, gruodžio 24 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Skūbis-Dū ir vampyriukių mokykla. 
Animacinis f. JAV, 1986 m. 8.05 Ra-
gai ir kanopos. Animacinis f. JAV, Vo-
kietija, 2006 m. 9.40 Šnipų vaikučiai. 
Nuotykių f. JAV, 2001 m. 11.20 Ha-
ris Poteris ir Išminties akmuo. Nuo-
tykių f. Didžioji Britanija, JAV, 2001 
m. N-7. 14.20 Ogis ir tarakonai (54). 
14.35 Milijonas šventinių lempučių. 
Komedija šeimai. JAV, 2006 m. 16.25 
Auksinis duetas. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.00 Valanda su Rūta. Kū-
čios. Speciali laida. 20.50 PREMJE-
RA Valgyk, melskis, mylėk. Roman-
tinis f. JAV, 2010 m. N-7. 23.40 Ke-
tverios Kalėdos. Romantinė komedi-
ja. JAV, Vokietija, 2008 m. N-7. 1.25 
Uodega vizgina šunį. Komedija. JAV, 
1997 m. N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 25 d. 
6.00 Dienos programa. 6.05 

Skūbis-Dū! Goblinų karalius. Anima-
cinis f. JAV, 2008 m. 7.25 PREMJE-
RA Linksmų Kalėdų, Dreikai ir Džo-
šai. Komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
9.05 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala. Nuotykių f. JAV, 2002 
m. 11.05 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys. Nuotykių f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Vokietija, 2002 m. N-7. 
14.15 PREMJERA Kaip sugauti lai-
mės paukštę. Animacinis f. Rusija, 
2013 m. N-7. 15.55 Lietuvos komi-
ko vakaras. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.00 Kaukė. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1994 m. N-7. 21.05 Nesu-
naikinami 2. Veiksmo f. JAV, 2012 
m. N-14. 23.10 Mirtinas ginklas 4. 
Veiksmo komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 1.45 Ketverios Kalėdos. Ro-
mantinė komedija. JAV, Vokietija, 
2008 m. (kart.) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Ne 

šuo, o stebuklas! Nuotykių f šeimai. 
JAV, 2011 m. 8.05 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (8). 8.30 Tomas ir Džeris. 
Animacinis f. JAV, 1992 m. 10.05 
Denis – grėsmė visuomenei. Kalė-
dos. Nuotykių komedija. JAV, 2007 
m. 11.50 Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys. Nuotykių f. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2004 m. N-7. 14.35 Auksi-
nis kompasas. Nuotykių f šeimai. Di-
džioji Britanija, JAV, 2007 m. 16.50 
Medžioklės sezonas atidarytas. Ani-
macinis f. JAV, 2006 m. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.00 PREMJERA 
Medžioklės sezonas atidarytas 2! 
Animacinė komedija. JAV, 2008 m. 
20.30 Linksmų Kalėdų, pone Bynai. 
Didžioji Britanija, 1990 m. N-7. 21.00 
PREMJERA Tik nekvieskite farų! Kri-
minalinė komedija. JAV, 2010 m. 
N-14. 23.10 Miegančių drugelių tvir-
tovė. Dra, 2012 m. (kart.) N-14. 

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (30). 6.50 Tomas 
ir Džeris (13). 7.20 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (8) (kart.). 7.50 Auksinis 
kompasas. Nuotykių f. šeimai. Di-

džioji Britanija, JAV, 2007 m. (kart.). 
10.05 Haris Poteris ir ugnies taurė. 
Nuotykių f. šeimai. Didžioji Britanija, 
JAV, 2005 m. N-7. 12.55 iKarli (22). 
13.25 Vėžliukai nindzės (26). 13.55 
Audra (37) N-7. 15.00 Atpildas (18) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos N-7. 18.30 Žinios. 
Kriminalai. 19.00 KK2 penktadie-
nis N-7. 20.30 PREMJERA Auksinis 
gramofonas – 17. 2012 m. Koncer-
tas. Rusija. 23.10 Tryliktosios nuo-
vados apgultis. Trileris. JAV, Pran-
cūzija, 2005 m. N-14. 1.20 Pagie-
ža 3. Siaubo trileris. Japonija, JAV, 
2009 m. (S). 

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (20). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (26). 7.20 Policijos akademi-
ja (40). 7.45 Krepšininkai (7). 8.10 
Agentas Šunytis (13). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(37). 9.00 Ponas Bynas (13). 9.30 
Padėkime augti. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Tomas ir Džeris Marse. Ani-
macinis f. JAV, 2004 m. 11.20 Haris 
Poteris ir Fenikso brolija. Nuotykių f. 
Didžioji Britanija, JAV, 2007 m. N-7. 
13.55 Mano puikioji auklė (9). 14.25 
Didingasis amžius (32). 16.45 Vieš-
butis Grand Hotel (38) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 Lietuvos balsas. 21.50 
SUPERKINAS. PREMJERA Vin-
giuotas kelias namo. Komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 23.40 PREMJERA Ką 
išdarinėja vyrai. Komedija. Rusija, 
2013 m. (S). 1.25 Tryliktosios nuo-
vados apgultis. Trileris. JAV, Pran-
cūzija, 2005 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (21). 6.55 Didysis filmu-
kų šou (27). 7.20 Policijos akademi-
ja (41). 7.45 Krepšininkai (8). 8.10 
Agentas Šunytis (14). 8.35 Benas 
Tenas prieš ateivius. Lemiama kova 
(38). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie 
ūkį ir bites. 10.00 KINO PUSRYČIAI 
Policijos akademija 7. Misija Mas-
kvoje. Komedija. JAV, 1994 m. N-7. 
11.40 PREMJERA Su Naujaisiais, 
mamos! Komedija. Rusija, 2012 m. 
N-7. 13.20 Mano puikioji auklė (10, 
11). 14.25 Didingasis amžius (33) 
N-7. 16.45 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Sko-
nis. Finalas. 21.00 AUKSINIS SE-
KMADIENIO KINAS. PREMJERA 
Haris Poteris ir netikras princas. Nuo-
tykių f. Didžioji Britanija, JAV, 2009 
m. N-7. 0.00 Prisimink mane. Melo-
drama. JAV, 2010 m. N-14. 2.15 Vin-
giuotas kelias namo. Komedija. JAV, 
2010 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 23 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Katie Forde. Šuolis 
į laimę. Romantinė drama. Vokietija, 
2012 m. (kart.) N-7. 11.00 Prokuro-
rų patikrinimas (53) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Meilės sala (8) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (57). 15.30 Avata-
ras (16). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (54) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Spąstai (17) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane 
N-7. 21.30 Lemiamas tyrimas. Nuo-
tykių drama. Bulgarija, Ispanija, Itali-
ja, JAV, 2006 m. N-14. 23.50 PREM-
JERA Kristaus kančia. Drama. JAV, 
2004 m. N-14. 2.25 Prokurorų pati-
krinimas (54) (kart.) N-7. 3.30 Bam-
ba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 24 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Prajuokink mane 
N-7. 8.00 Vaikai Lobių saloje. Mūšis 
dėl salos. Nuotykių f. JAV, 2004 m. 
N-7. 10.00 36-asis Tarptautinis Mon-
te Karlo cirko festivalis. 12.10 Lietu-
vos muzikos legendos N-7. 14.15 In-
gos ir Arūno Valinskų sidabrinių ves-
tuvių koncertas. 16.30 Stebuklinga 
istorija. 2012 m. 18.30 Yra kaip yra 
N-7. 20.00 15 metų BE TABU. 23.20 
Šaltukas. Miuziklas. Rusija, 2010 m. 
N-7. 1.30 Sniego karalienė. Miuzi-
klas. Ukraina, 2003 m. N-7. 3.30 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 25 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Prajuokink mane 
N-7. 8.00 Vaikai Lobių saloje. Sa-
los pabaisa. Nuotykių f. JAV, 2004 
m. N-7. 9.40 35-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis. 2011 m. 
12.00 Lietuvos muzikos legendos 
N-7 14.00 Kalėdiniai Sveikinimai. 
16.30 Kaip Baba Kalėdas šventė N-7. 
17.30 Ingos Valinskienės naujo albu-
mo pristatymas koncerte „Mūsų mei-
lė – mūsų turtas“. 19.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.00 Prajuokink Kalėdas. 22.30 
Raudonkepuraitė. Miuziklas. 2012 m. 
0.40 Pelenė. Miuziklas. Rusija, Ukrai-
na, 2003 m. N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 26 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Prajuokink mane 
N-7. 8.00 Vaikai Lobių saloje. Salos 
paslaptis. Nuotykių f. JAV, 2004 m. 
N-7. 9.30 34-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis. 2010 m. 11.40 
Lietuvos muzikos legendos N-7. 
13.30 Dėmesio. Kalėdos. Šventinė 
muzikinė laida. 14.30 Lietuviška pe-
lenės istorija. 15.30 Prajuokink Kalė-
das (kart.). 16.50 Lietuvos komiko va-
karas. N-7. 2012 m. 19.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.00 Dviračio šou. 20 metų. 
22.00 Naujametinis žvaigždžių para-
das. N-7. 23.55 Du kilometrai iki Nau-
jų metų. Romantinė komedija. Rusi-
ja, 2004 m. N-7. 1.55 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 27 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Dviračio šou (kart.). 
8.30 Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.00 
Svotai (14) (kart.) N-7. 11.00 Proku-
rorų patikrinimas (55) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 PREM-
JERA Runkelių sala (1) N-7. 15.00 
Naujametinis žvaigždžių paradas 
(kart.) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Dvi-
račio šou. 20 metų (kart.). 19.30 Ži-
nios. 20.00 Kalėdos stebuklų šalyje. 
Komedija šeimai. JAV, Kanada, 2007 
m. 22.00 Amerikietiškos imtynės (48) 
N-7. 23.00 Zero 2. Kriminalinis trile-
ris. Lietuva, 2010 m. S. 0.40 Vienin-
telis kelias. Trileris. Vokietija, 2006 
m. N-14. 2.50 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 28 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.30 Atsargiai – mo-
terys! (6) N-7. 9.00 Nerealu! N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Šefas reko-
menduoja. 10.30 PREMJERA Liutau-
ro virtuvės taisyklės. 11.00 Galiūnų 
čempionų lygos etapas Malaizijoje. 
12.00 Dviese prieš gamtą. Bahamų 
salos (5) N-7. 13.00 Dviračio šou. 20 
metų (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Lietuviška pelenės 
istorija (kart.). 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Jūrų velniai (15) 
N-7. 18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 
19.00 Savaitės kriminalai N-7. 19.30 
Ostinas Pauersas – tarptautinis šni-
pas. Veiksmo komedija. JAV, Vokieti-
ja, 1997 m. N-7. 21.30 MANO HERO-
JUS Smogiamoji jėga. Veiksmo f. Di-
džioji Britanija, JAV, Rumunija, 2006 
m. N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS Pira-
nijos 2. trileris. JAV, 2012 m. S. Siau-
bo 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 29 d. 
6.00 Joyce Mayer. Gyvenimas 

kupinas džiaugsmo (44). 6.30 Tele-
vitrina. 7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje. 10.00 
Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografi-
ja. Pasaulio keistuoliai. Netikėtos ko-
vos (2) N-7. 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Dviračio šou (kart.). 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Jūrų velniai (16) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos. Sen-
sacijų šou. Rusija. N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Katie Fforde. Vilčių 
švyturys. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2012 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
Snieguota meilė arba žiemos nakties 
sapnas. Drama. Ukraina, 2003 m. 
N-7. 23.25 Lemiamas tyrimas. Nuo-
tykių drama. Bulgarija, Ispanija, Ita-
lija, JAV, 2006 m. (kart.) N-14. 1.40 
Bamba TV. S. 

Lrt

tV3
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btV

Animacinis f. JAV, 2000 m. 12.45 Lo-
bių sala. Nuotykių f. D. Britanija, Airi-
ja, 2012 m. 14.25 Lobių sala 2. Nuo-
tykių f. D. Britanija, Airija, 2012 m. 
16.20 Klubas „Moterys meluoja ge-
riau“ (2). 17.25 Kastlas (23). 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 X Faktorius. 22.10 Rem-
bo. Trileris. JAV, Vokietija, 2008 m. 
N-14. 23.55 Sėkmingosios Kalėdos. 
Drama. Kanada, JAV, 2011 m. N-7. 
1.35 Kastlas (23) (kart.) N-7. 
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„bičiulystės“ ir eltos inf.

Kalėdinis reketas
Italijos policija sulaikė 4 įtaria-

mus mafijos narius už kalėdinį reke-
tą. Sulaikytieji vertė parduotuvių sa-
vininkus pirkti puansetijas, kurios Ita-
lijoje vadinamos Kalėdų žvaigždė-
mis, už 100 kartų didmeninės preky-
bos kainą viršijančias sumas. Neapo-
lio mieste gangsteriai tris praėjusius 
žiemos švenčių sezonus reikalavo iki 
100 eurų už vieną augalą, teigia poli-
cija. Savininkų, kurie atsisakydavo ma-
fijos  „kalėdinio pasiūlymo“, parduotu-
vės būdavo nusiaubiamos. Mafija to-
kiu būdu rinko pinigus įkalintų gau-
jos narių šeimoms ir teismo išlaidoms, 
teigia pareigūnai.

Draudžia dirbti 
vilkint Kalėdų 
Senelio rūbus

Kanados Vankuverio mieste auto-
buso vairuotoju dirbantis Kirkas Ro-
kvelas prieš Kalėdas sulaukė darbda-
vio pastabų dėl darbo aprangos. Vyras 
jau 16 metų visą gruodį vairuoja au-
tobusą persirengęs Kalėdų Seneliu – 
pasipuošęs storu paltu, kepure ir bal-
ta barzda. Tačiau dabar jis sulaukė rei-
kalavimo vilkėti tarnybinę uniformą, 
kad būtų atpažįstamas kaip vairuoto-
jas. Toleruojamas tik kalėdinis kakla-
raištis. K. Rokvelas nenori laužyti tra-
dicijų ir darbdavio argumentus vadi-
na nešvariais. „Kas yra autobuso vai-
ruotojas? Žinoma, kad tas, kas sėdi už 
vairo“, – sakė jis laikraščiui.

Kalėdų Senelis 
sulauks rekordinio 

skaičiaus laiškų
Kalėdų Senelio darbas niekada 

nebuvo lengvas, tačiau šiais metais 
jam teks darbuotis kaip niekad akty-
viai: Pasaulio pašto sąjunga skaičiuoja, 
kad iki Kūčių vakaro legendinis dova-
nėlių dalytojas sulauks rekordinio kie-
kio laiškų iš viso pasaulio – 8 mln. Kad 
ligšioliniai skaičiai bus viršyti, rodo tar-
piniai rezultatai iš Prancūzijos, Ispani-
jos, Airijos ir Kanados. Didžioji dalis 
laiškų siunčiama adresu: „Kalėdų Se-
neliui, Šiaurės ašigalis“. Tiesa, priklau-
somai nuo kultūrinių tradicijų atskiro-
se šalyse, egzistuoja daugybė adresų 
variacijų. Ir vis dėlto daugiausiai laiš-
kų sulaukia Suomijos Kalėdų Senelis: 
pernai jo gimtąjį Joulupukio kaimą 
Laplandijoje pasiekė 500 000 laiškų iš 
192 šalių. Daugiausiai laiškučių su pra-
šymais atsiųsti dovanų praėjusiais me-
tais išsiuntė prancūzai – 1,7 mln. Toliau 
eina kanadiečiai (1,35 mln.) ir ameri-
kiečiai (1 mln.). Daugelis nacionalinių 
paštų turi specialią sistemą, kaip prieš 
Kalėdas apdoroti kalnus laiškų ir į kiek 
įmanoma daugiau jų atsakyti. 

nesusipratimai  
dėl vertėjo

Per Nelsono Mandelos pagerbi-
mo ceremoniją grudžio 10 d. dirbęs 
gestų kalbos vertėjas, kaltinamas vi-
sišku šios kalbos neišmanymu, teisi-
nasi, kad jį ištiko šizofrenijos priepuo-
lis. Kurti pagerbimo ceremonijos žiū-
rovai piktinosi, kad 34-erių Tamsan-
ko Jantjė gestai buvo išgalvoti ir ne-
suprantami, o jis esąs apsimetėlis. Per 
ceremoniją jis stovėjo šalia kalbėtojų, 
įskaitant JAV prezidentą Baraką Oba-
mą ir N.Mandelos anūkus, ir vertė jų 
kalbas į gestus. Pietų Afrikos Respu-
blikos žiniasklaidai vertėjas sakė, kad 
per ceremoniją „pradėjo girdėti bal-
sus“ ir matyti haliucinacijas. Dėl balsų 
jis neva nebegalėjo susikaupti. „Nie-
ko negalėjau padaryti. Buvau vienas 
labai pavojingoje situacijoje, – sako 
T.Jantjė. – Bandžiau susivaldyti ir ne-
parodyti pasauliui, kas vyksta. Aš la-
bai atsiprašau“. Tačiau iš karto po cere-
monijos vertėjas sakė, kad yra paten-
kintas savo pasirodymu.  Teigė man-
tis, kad yra gestų kalbos čempionu“.

Anksti atrastas Arabijos 
žavesys

Padedamas seno mamos bi-
čiulio, kuris ypač domėjosi Ara-
bų šalimis, Frankas atrado šių 
kraštų žavesį būdamas vos 16 
metų. Vaikinas ilgai nedvejojo, 
ką studijuoti – pasirinko arabų 
kalbą. Jis žinojo, kad darbo 22-
ose arabų kalba kalbančiose ša-
lyse, kurios klesti dėl naftos pra-
monės, jam visuomet atsiras. 
Arabija Frankui neatrodė nė kiek 
bauginanti, greičiau jau priminė 
pažadėtąją žemę.

Karjera, vėliau pakeitusi 
vaikino gyvenimą

Frankas neišvyko į arabų 
kraštus vos baigęs studijas – jis 
liko Londone, kur po kelerių 
metų įsidarbino BBC televizijos 
prodiuseriu ir reporteriu. Vėliau 
vaikinas buvo paskirtas Viduri-
niųjų Rytų korespondentu. Po 
2011 m. rugsėjo 11-osios įvykių 
Amerikoje, kuomet islamo tero-

Britas Frankas Gardneris – 52 metų vienos žinomiausių Euro-
poje – BBC televizijos reporteris. Viešėdamas Saudo Arabijoje ir 
rengdamas reportažą apie jos karinę padėtį, vyras buvo „apdo-
vanotas“ 6 kulkomis į skirtingas kūno vietas ir liko paralyžiuotas. 
Šis nutikimas, nors ir palikęs gilius randus tiek kūne, tiek ir sielo-
je, nesumažino Franko meilės reporterio darbui ir neatėmė noro 
dar kartą sugrįžti į pavojingą kraštą.

Žmogus, pasirinkęs gyventi

ristai atakavo Niujorko pastatus, 
kuriuose žuvo tūkstančiai žmo-
nių, Frankas specializavosi reng-
damas reportažus apie karą ir te-
roro išpuolius. Šis karjeros posū-
kis, kaip vėliau paaiškėjo, pakeitė 
visą jauno vyro gyvenimą.

netikėtas išpuolis darbe
Franko darbas jam sutei-

kė galimybę keliauti po įvairius 
kraštus rengiant reportažus BBC 
televizijai. Ruošdamas vieną re-
portažą Saudo Arabijoje, Frankas 
buvo netikėtai užpultas „Al Qae-
da“ teroristų tinklo narių. Jam ir 
jo kolegai, filmavusiam reporta-
žą, nepavyko pasprukti. Opera-
torius pašautas mirė vietoje, o 
Frankas gavo 6 kulkas į įvairias 
kūno vietas ir taip pat buvo pa-
liktas numirti.

Neįtikėtina, bet patyręs šiuos 
sunkius sužalojimus ir palik-
tas be būtinos skubios pagalbos, 
Frankas išgyveno. Kai pagal-
ba galiausiai pasirodė, jis buvo 
nuvežtas į gydymo įstaigą, kur 

dėl gydytojų nepatyrimo vos 
nemirė.

Laimei, jo operuoti buvo iš-
kviestas chirurgas, kuris speciali-
zavosi operuoti šautines žaizdas. 
Franko operacija truko 40 valan-
dų, po kurių vyras buvo atiduo-
tas likimui: niekas nežinojo, ar 
jam pavyks išgyventi. Vis dėlto, 
kaip pats juokauja, jis pasirinko 
gyventi.

bandymas grįžti į normalų 
gyvenimą

Nors Franko sužeidimai ir 
buvo labai rimti, vidaus orga-
nai nenukentėjo. Deja, stuburas 
buvo pažeistas taip, kad Franko 
kojos liko iš dalies paralyžiuo-
tos. Jo laukė neįgaliojo vežimė-

lis ir mažytė viltis, kad, jei viskas 
gerai klostysis, ateityje jis galės 
vaikščioti su vaikštyne.

Frankas teigia, kad stuburo 
pažeidimas, pavertęs jį neįga-
liuoju, tapo žyme, skiriančia du 
gyvenimus – iki traumos ir po 
jos. Vyras teigia, kad net ir visiš-
kai pasveikus, jo gyvenimas nie-
kuomet nebebūtų toks pats, ka-
dangi visi patirti jausmai ir min-
tys paliko neištrinamus randus 
jo sieloje.

neleido sau pasiduoti
Nepaisant viso košmaro, kurį 

teko išgyventi, Frankas, praėjus 
maždaug metams po išpuolio, 
grįžo į savo darbą BBC televizi-
joje toliau rengti reportažų įvai-
riausiomis temomis, taip pat ir 
susijusiomis su teroro išpuoliais. 
Dėl įvykio, pavertusio vyrą neį-
galiuoju, jis nepradėjo kaltinti vi-
sos Arabijos tautos. Nors ir sau-
gantis baisius prisiminimus, šis 
kraštas jam vis dar yra ypatin-
ga vieta, į kurią norėtų sugrįžti. 
Frankas mėgsta savo darbą ir ne-
mato jokių kliūčių daryti tai, ką 
darė anksčiau.

Šiuo metu Frankas rengia re-
portažus, rašo knygą, leidžia lai-
ką su savo šeima ir, svarbiausia – 
mėgina vėl atsistoti ant kojų. „Aš 
noriu turėti savo gyvenimą“, – 
sako jaunas vyras. Tai reiškia, 
kad nors ir suprasdamas, jog 
ankstesnio gyvenimo nebesusi-
grąžins, jis nori patirti, išbandy-
ti daug naujo ir daryti tai, ką vi-
sada mėgo. 

Frankas parodė, kad net ir 
kardinaliai pasikeitus aplinky-
bėms, galima gyvenimo džiaugs-
mą atrasti ir žvelgiant per kitus 
„gyvenimo akinius“.

Pagal užsienio spaudą parengė:

Milda ViCKUtė

Kryžiažodis „Eglutė“

Vertikaliai: 1. Lietuvių kalbos dale-
lytė (te). 3. Prieškalėdinis susikaupimo lai-
kotarpis. 4. Medžiaga, medžiaginis pradas. 
5. Mechanizmas, atliekantis kokį nors dar-
bą. 7. Garsūs Lietuvos dviratininkai broliai 
Gintautas ir Mindaugas. 8. Švęsti metines, 
sukaktį. 10. Tiurkų tautos uigurų, gyvenan-
čios vakarų Kinijoje, Kazachijoje, Kirgizi-
joje, Uzbekijoje, atstovė. 12. Vardo Irena 
trumpinys. 14. Maisto prekių parduotuvių  
tinklas Lietuvoje. 15. Ilgio matavimo vie-
neto santrumpa. 17. Galingiausios pa-
saulio valstybės (JAV) angliškas trumpinys. 
20. Katinių šeimos plėšraus žinduolio pa-
telė. 21. Silpnas natūralus alkoholinis gėri-
mas. 22. Miestas Kampanijos regione Itali-
joje, vienas pagrindinių vadinamojo Amal-
fio kranto miestų. 23. Stambūs ir vidutinio 
dydžio paukščiai, turintys labai ilgą kaklą ir 
kojas. 24. Vieno mažiausių tūrio matavimo 
vieneto santrumpa. 25. Dovana, skiriama 
kam nors sušelpti. 26. Laikytis vertikaliai, 
palenkus kojas ir atsirėmus į ką užpakaliu. 
27. Vertybės, gėrybės, nuosavybė. 28. Vir-
vė su slenkančia kilpa (kilmininko links-
nis). 29.  Aparato, mechanizmo įjungimą 
žymintis angliškas žodelis. 30. Gyvenimo 
malonumų atsižadanti moteris. 32.  Pre-
kių įpakavimas. 34. Be triukšmo, rūpesčių, 
tyli. 35. Savybinis įvardis. 37. Labai geras 
savo specialybės, darbo žinovas, meistras. 
38. Tuomet. 40. Lietuvos policijos antitero-
ristinių operacijų rinktinė. 42. Jungtukas. 
44. Skalvijos kino akademija. 47. Japonų 
lyrikos žanras, kitaip – tanka. Žinomų šio 
žanro kūrinių sukūrė K.Binkis.

Horizontaliai: 2. Tarptautinis ra-
šytojų klubas, įkurtas 1921 m. Londone, 

Kryžiažodžio „Šokoladas“ atsakymai: 
(„Bičiulystė“, Nr. 49)

Vertikaliai: 1. Arija 2. Vata 3. Balsuoti 4. Akistata 5. Zita 6. Ėjikė 10. Baskai 12. So-
dnai 15. Šalisėdom 16. Savidulka 17. Hamakas 18. Anglija 19. Kapai 20. Ranča 
21. Slidė 26. Pavara 28. Elipsė 30. Totoriai 31. Kastytis 34. Intel 36. Fanta 38. Nasa 
40.  Koma. Horizontaliai: 7. Praba 8. Braškės 9. Idėja 10. Balnas 11. Saitas 13. Gana 
14. Odės 15. Šokoladas 19. Kiras 22. Ambicija 23. Laiminga 24. Penki 25. Akiplė-
ša 27. Drugelis 29. Itakė 32. Montesuma 33. Dior 35. Sofa 37. Anakur 39. Ybiškė 
41. Čekis 42. Akacija 43.  Malta.

garsus savo įsteigta premija. 3. Sanskri-
to skiemuo, kurį induistai, džainistai, bu-
distai ir kitų indiškosios kilmės religijų ir 
dvasinių judėjimų atstovai laiko šventu. 
5. Maldyvus žymintis dviejų raidžių šalies 
kodas. 6. Žymūs sovietiniai lėktuvai. 8. Iš 
Singapūro kilusi britų tarptautinio gar-
so pop ir klasikinės muzikos atlikėja, ži-
noma dėl nuostabios elektrinio smuiko 
valdymo technikos Vanesa ... . 9. Austra-
lijos paukštis didelėmis kojomis, mažy-
čiais sparnais. 11.  Ežeras Molėtų rajone. 
12.  Lietuvos įmonė, teikianti kabelinės, 
skaitmeninės televizijos ir interneto pas-
laugas. 13. Taip pat. 15. Plėvelė, susidariu-
si ant pieno ar sriubos. 16. Malonu, gera. 
18. Apaštalo evangelisto vardas. 19. Vie-
nos keltų tautos, gyvenančios Jungtinėje 
karalystėje, atstovas,. 23. Graikų alfabeto 
trečioji raidė. 26. „Sveikas!” prancūziškai 
28. Slėnis, klonis. 31. Medis, kurį puošiame 
prieš šventes. 33. Senovės graikų dangaus 
dievas, taip pat planeta. 35. Vieno Lietu-
vos universiteto pavadinimo sutrumpini-
mas. 36. Registras ir ... 39. Generolo Jono 
Žemaičio vardu pavadintos aukštosios 
mokyklos, ruošiančios karininkus, pava-
dinimo santrumpa. 41. Dienos pabaigos 
pradžia. 43. Aplink Žemę ar kitas planetas 
esantis oras, dujos. 45. „Yra“ antonimas. 
46. Siūlai, kuriais ataudžiama. 48.  Atei-
nanti, tolesnė. 49.  „Kūčias švęsti vyksiu į ..., 
miestelį Skuodo rajone, garsėjantį akme-
nų muziejumi.“ 50. Tarptautinis baigmuo, 
vartojamas kurios nors profesijos atstovui 
pavadinti. 51. „Ką ..., tą ir pjausi.“

Sudarė  
Paulius MAnUSADŽiAnAS
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o

***
Laukiu ir nesulaukiu 
Baltų Kalėdų...
Kažkaip nenumaldomai
Teška kasdienybės lietūs,
O aš sukuosi nepabaigiamoj
Rūpesčių jūroj...
Kažin kur pasidėjo 
Baltos Kalėdos?
Tiesia man ranką
Mažas vaikelis
Ir laimina tuos,
Kurie dar tiki stebuklais,
Kurie dar neužmiršo mylėti.
Nukrito pirmoji
Džiaugsmo snaigė ant lūpų,
Ir tirpsta mano širdy 
Sielograužų verpetai.
Džiūgauju ir šaukiu
Baltiems laukams:
„Mane laimė aplankė!“

***
Sustokim ties metų 
Senųjų stakta...
Turtingi namai,
Kur meilės apstybės nestinga,
Kur laukinių vėjų staugimą
Sušildo jaukios širdžių liepsnelės.
Jei žodžio nemeluoto 
Atsilauši tartum duonos,
Jei užsimesi varguolio sermėgą
Ir pamatysi tai,
Kas akimi nematoma,
Drąsiai atverk duris
Į prasmingų troškimų pradžią –
Atšuoliuos Naujieji,
Pasikinkę svajų žirgą baltakartį.
  

Janina LebSKienė
Marijampolė

Paburkim
Ar atsimenat Kūčių vakarą,
Kaip naiviai, vaikiškai
Iš senų laikraščio lapų 
Mes savo laimę būrėm?

Dega jie ant lėkštės,
Šešėliai raitos...
Mes – vaikai, laukiame,
Kas susiraityti turi. 

Laksto ugnyje iš skausmo 
Įvairios figūros,
O keturios akys
Žiūri, žiūri...

Paburkim dar ir šiandien.
Šiandien, kaip niekad,
Šešėliai ryškūs.
Paburkim, gal dar
Mirtis klaidžioja
Kažkur po mišką?..
Tik nenusimink,
Jei karstą pamatysi,
Juk tai tik žaidimas, – 
Iliuzija mažytė...
Paburkim. 

Ada MAKnAViČienė 
Kaunas

Kūčių vakarą 

Mes grįžtam ten, kur, rodos, vakar būta:
Tie patys žodžiai, žvilgsniai ir aidai.
Jauti: širdin graudus gerumas plūsta,
Kai dingusių dienų lapus sklaidai. 

Susirenka visi toli išėję,
Pareina tie, kurių seniai jau nebėra.
Už lango baldosi žiemužės vėjas,
Nuo jo slepies po motinos šilta skara.

Klausaisi, ką tau kužda žodžiai jaukūs,
Ką pasakoja žingsniai tyloje...
Tarsi stebuklą praeitį prišaukę,
Klajojame ir svaigstame joje. 

Tik nenutolkit tie, kurie parėjot,
Tik neišnykit tie, kurių seniai nėra...
Be jūsų bus baisus žiemužės vėjas
Ir nieks nuo šalčio neapgaubs šilta 
                                                          skara. 

Uždek, Motule,  
Kūčių žvakę
Sinoptikai mus gąsdina prognozėm,
O vėjas šiaušia Baltijos bangas,
Už stalo prie žvakigalio palinkus
Motulė mezga kojines šiltas.

Jau nuo rudens žadėję grįžti 
Užgrius vaikaičiai ir vaikai.
Užustalėj susėdę ims dainuoti:
„Kur tu, jaunyste, pradingai...“

O motinos širdis prie Kūčių stalo
Troškimų, rūpestėlių kupina, 
Kad laimė jų iš kelio neišvestų,
Džiaugsmai netaptų ašarų bala.

Uždek, Motule, Kūčių žvakę
Už nesančius bendram būry, 
Kurie suklupę pasiklydo
Sunkiam gyvenimo kely...

regina KAJUtienė 
Plungė

Kaip šiandien atsimenu 
tas prieš 30 metų buvu-

sias Kalėdas. Jų išvakarėse sė-
dėjom su mama jaukiai šiltame 
kambaryje, ant stalo iš nuotrau-
kos šypsojosi pirmasis mano 
laiškų draugas Vytas Simanaus-
kas iš Žemaitijos. Už langų sni-
go. Rodėsi, kad niekas nesu-
drums tos šventinės tylos, bet už 
durų pasigirdo žingsniai ir tarp-
duryje lyg snieguolė iš baltosios 
žiemos pasakos pasirodė mano 
jauniausioji tetutė Elenutė. Ji, net 
neatsisėdusi, ragino mudvi su 
mama rengtis ir kartu su ja ke-
liauti į mokyklos karnavalą, kur 
vaidinsianti jos dukra Lina. Su-
sidomėjusios būsimu renginiu 
apsnigtomis gatvėmis žingsnia-
vome mokyklos link. Nors nuo 

***
Sidabro tiltai pasikėlė:
Kelionė, trukusi metus,
Sustojo trumpai valandėlei,
Kol laikas vėl atvers vartus. 

Ir viskas prasidės iš naujo:
Aš ta pati ir jūs taip pat.
Širdis dar varinėja kraują, 
Dar susitiksim kitąmet!

Sidabro tiltai nusileidžia,
Pažyra šerkšno nėriniai –
Pamirškime, kas vakar žeidė, 
Tai buvo pernai, taip seniai. 

Danutė bAtiSienė
Šakiai

***
Laiką
Lyg duoną suraikęs,
Akimirkų trupinius
Surankioji,
Į atminties delną
Suberi –
Gerumo paukščiai
Pasisotins.
Džiaugsmo skrydžiui
Pakils.

rita MoCKeLiŪnienė
Naudžiai, Šakių r.

Mano gražiausios Kalėdos
ėjimo skaudėjo ligotas kojas, bet 
noras pamatyti karnavalą buvo 
stipresnis už skausmą. Tas didy-
sis troškimas pabūti moksleivių 
sukurtame pasaulyje turbūt pa-
dėjo, pagelbstint mamai ir mūsų 
ekskursijos vadovei tetutei Ele-
nutei, užkopti į trečią moky-
klos aukštą. O ten – rodos, kad 
realybė pasiliko už mokyklos 
durų ir mes visos trys pateko-
me į akmens amžių, kur stūksojo 
uolos, vaikščiojo mamutai, dino-
zaurai, juos medžiojo plunksno-
mis pasidabinę indėnai, o pus-
seserė priminė gražią vaidilutę, 
bandančią įžiebti ugnį. Laikas 
bėgo tiesiog nepastebimai, gyve-
nant šauniai sukurtomis moks-
leivių akmens amžiaus žmonių 
nuotaikomis, medžioklės sce-

nomis, indėnų šokiais ir jų taikos 
pypkės rūkymu. Galėjau sėdėti ir 
žiūrėti nors ir ligi aušros. Bet keis-
ta ir įdomi pasaka baigėsi. Kalėdų 
senis apdovanojo išmonės nesto-
kojusius moksleivius, o aš gerųjų 
savo palydovių mamos ir tetos ly-
dima keliavau namo. 

Dar daug savo nugyvento-
je gyvenimo atkarpoje teko švęs-
ti Kalėdų, gauti džiaugsmą su-
teikiančių artimųjų dovanų, bet 
kaip pati brangiausia tetutės 
Elenutės dovana visam gyveni-
mui išliko jos pasiūlyta kelionė į 
akmens amžių. Tokiais prisimini-
mais gera pagyventi ir dabar, kai 
už lango siaučia pūgos, o krosny-
je jaukiai plevena ugnelė. 

Aušra VerbLiUDAViČiŪtė 
Šeduva

Kokia didi atsakomybė –  
būti žmogumi

Pasaulis – tai didžiulė drobė,
Kurioje kiekvienas paliekame žymę.
Po žodį. Po eilutę.
Išsaugokime ją ir
Žvarbiausiomis dienomis. 
Kad galėtume kurti nuotaiką,
Saulės simfoniją 
Gyvenimui!

M.K.Čiurlionis

Jau kyla pro medžių vir-
šūnes šventų Kalėdų ryto 

aušra. Būkite pasveikinti, suti-
kę šią šviesos ir vilties kupiną 
dieną. Mielas žmogau, ar pa-
jutai vis greitėjantį metų lėki-
mą? Per tuos metus suaugom, 
pasenėjom, bet širdimi likom 
jauni. Visi norime būti laimin-
gi, sveiki ir gražūs. Bet gyveni-
mas mums atsako: „Likimo pa-
keist negaliu“.

Praėjo mano metai. Dils ir 
jūsų, bičiuliai, laikas neramus. 

Ilgės susitikimų vieškeliai pla-
tūs. Bluks spalvos laukinių gė-
lių, kurias skynėme rankelė-
mis vaiko.

Bičiuli, pamąstyk išvakarėse 
metų Naujų: ką gero palikai, ar 
paguodos žodį tarei, kai žmo-
gui labai jo reikėjo? Ar išmoko-
me su kitais dalintis viskuo, ką 
gero mums gyvenimas davė?

Vėl dienos bėgs. Metai kils 
kaip saulė į Dangaus zenitą. 
Manau, suprantame visi – pa-
sauly nieko neturime branges-
nio už gyvenimą šitą. Tylus 
džiaugsmas, kad ir tu esi šio 
pasaulio gyvam klegesy tyli, 
maža dalelė.

Diena praėjo. Tamsi naktis 
žvaigždes jau renka ir sega jas 
dangaus skliaute. Širdim jauti, 
kokia tyli naktų pribrendusi ra-
mybė. Kokia didi gyvenimo at-
sakomybė – būti žmogumi.

Žiema baltai užklojo mūsų 
nuoskaudas, skriaudas ir sopulį. 
Žmogui paliko viltį ir troškimą 
nuo metų obels nuskinti pasku-
tinį obuolį, likusį viršūnėje obels.

Bičiuli, ką tau pasakyti, kad 
širdimi pajustum? Ačiū tau už 
meilę, už žodžius gerus. Aš vi-
sai arti: ten, kur sniego pievos, 
apšarmoję pušys, vienišas paukš-
telis beržo šakoje. Ar girdi, žmo-
gau? Ar jauti, koks tylinčios že-
mės kantrumas? Tylėti ir laukti 
savo dienos.

Gyvenimas eis. Gludins ir ly-
gins laiko vėžes. Už langų siaučia 
pūga. Klausykis, bičiuli, gamtos 
sukurtos didingos vėjo simfoni-
jos Žmogaus Gyvenimui.

Gamtos dosnumo, širdies 
gerumo ir niekad nemirštan-
čios vilties.

Stefanija FeDULAitė 
Panevėžys
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tai paskutinis šių metų numeris.
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Danutė KULiAVienė
Jonava
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