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Salve
Prienų „Žiburio“ gimnazija

Artėjant Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams

Simona. Tiesa sakant, mane 
nudžiugintų kukli, bet originali 
dovana, pavyzdžiui, bilietai į kon-
certą ar spektaklį.

Mieli žiburiečiai,
Šv. Kalėdos – tikėjimo ir stebuklų metas. Tad noriu palinkėti niekuo-

met nenustoti tikėti stebuklais ir džiaugtis net ir  kasdieniais dalykais. 
Praleiskite šventes su mylimais žmonėmis, nes geriausia dovana –  
Jūsų dėmesys. 

Linkiu pasidžiaugti praėjusių metų akimirkomis, įvertinti išmoktas 
pamokas ir išsikelti naujus tikslus kitiems metams! Lai Naujieji metai 
atneša naujas galimybes, nuotykius ir neišdildomus įspūdžius. O svar-
biausia, nepamirškite džiaugtis gyvenimu ir nešti džiaugsmą kitiems!

Liucija Ališauskaitė, GMS prezidentė 

Kalėdos – stebuklų ir dovanų metas

Miglė Kazlauskaitė

Gruodžio 15–ąją gimnazijoje baigėsi tradicinės abiturientų organizuo-
jamos „Žiburio“ protų kovos“, kuriose dalyvavo devynios komandos. 
Penkis ketvirtadienius iš eilės gimnazistai bei jų mokytojai varžėsi at-
sakinėdami į įvairius klausimus, dalyvavo bendrų klausimų, sąsajos, 
vaizdų ir garsų, žaibo bei teminiuose turuose. Protmūšį laimėjo „Ro-
mėnai“, antri liko „Ant prikolo“, treti – „Pončkos“.

Turbūt visiems – tiek mažiems, tiek dideliems – Kalėdos asoci-
juojasi su dovanomis. Kiekvienas tampa laimingas įteikęs artimam 
žmogui patikusią dovaną, tačiau dar labiau džiaugiasi gavęs savo 
svajonių siurprizą. Vieniems – tai naujas telefonas, žaislai, kitiems 
– meilė, taika, gerovė. Taigi pasiteiravau „Žiburio“ gimnazijos mo-
kinių ir mokytojų, kokia dovana juos labiausiai pradžiugintų Ka-
lėdų rytą.

Akvilė. Sakyčiau, mane Kalėdų 
rytą labiausiai nudžiugintų mano 
mėgstamiausia knyga su auto-
riaus parašu ir krūva užrašų kny-
gučių su pieštukais.

Regina. Didžiausia dovana būtų 
matyti savo brangius žmones vi-
sada laimingus, sveikus ir neliū-
dinčius. Kad namuose visada būtų 
jauku ir visiems būtų gera. Taip 
pat norėčiau nubudus Kalėdų rytą 
išvysti vieną brangų žmogų, kurio 
jau seniai nemačiau, ir tai būtų di-
džiausia dovana.

Roberta. Labai seniai supratau, 
kad gautos dovanos man neteikia 
tiek laimės kaip dovana  kitiems: 
geras žodis, pagalba, šypsena 
ar ta pati dovana. Šiais metais 
Kalėdoms neprašiau nieko ma-
terialaus, tad labiausiai noriu 
sveikatos ir laimės savo šeimai ir 
visiems draugams.

Greta. Lėktuvo bilietai į užsie-
nio šalį su draugais rytojaus die-
nai. Tiesiog netikėta kelionė ko-
kiai savaitei. Ideali dovana būtų ir 
puikūs atsiminimai.

Simona. Žodžiai „Pabusk, mes 
išvykstame“, ko gero, būtų įdo-
miausia ir intriguojanti dienos 
pradžia, ir visai nesvarbu, kur 
pasivaikščioti: ar po mišką, ar 
skubančio miesto gatvėmis, ar bet 
kokia kita kryptimi. Pamatyti, su-
žinoti, pabėgti nuo įprastos aplin-
kos su brangiu žmogumi, mano 
nuomone, būtų šilčiausia dovana, 
kartu suteikianti galimybę išsau-
goti daug gražių akimirkų, kurias 
norėtųsi prisiminti. 

Erika. Kalėdų rytą labai nu-
stebintų po Kalėdų eglute manęs 
laukiantis mažas, baltas kačiukas.

Gerda. Mane labai paprasta nu-
stebinti. Kiekviena smulkmena 
– kad ir nuoširdus mylimo žmo-
gaus laiškelis – tikrai būčiau pati 
laimingiausia. O iš laimės šoki-
nėčiau, jei po eglute rasčiau gerą 
romaną. Ar net ne vieną.Tikybos mokytoja Jūratė. 

Džiugina šeimos susitaikymo do-
vana, kai žmonės atleidžia vieni 
kitiems ir sėda prie bendro stalo.

Paulina. Noriu kelionės į Marsą 
ir „Kamaz‘o“ mandarinų.

Mielieji,
nuoširdžiai dėkoju visiems už praeinančių metų įprasminimą, buvimą 

kartu, dalijimąsi gerais darbais ir nuoširdžiomis šypsenomis.
Linkiu, kad Šv. Kalėdų rytas atneštų džiaugsmą, taiką ir kantrybę, 

meilę ir ištikimybę, draugiškumą ir pasitikėjimą, nes tik tokiems žmo-
nėms atsiveria naujas pasaulis, nes tik su tokiais žmonėmis viskas at-
sinaujina...

Prasmingų ateinančių Naujųjų metų visiems!
Gimnazijos direktorė Irma

Visai „Žiburio“ gimnazijos bendruomenei laikraščio „Salve“ ko-
manda linki šiltų ir jaukių Šv. Kalėdų, svajonių išsipildymo, sveika-
tos, kūrybingų idėjų, ramybės sieloje ir sėkmingų Naujųjų 2017–ųjų. 

„Žiburio“ protų kovas“ laimėjo „Romėnų“ komanda
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ŠVIESK SAVE, ŠVIESK KITUS, ŠVIESK TAIP, KAIP TURI ŠVIESTI „ŽIBURYS“!
Įvykiai trumpai
Lapkričio 25–ąją 

Vyko gyvo garso koncertas – 
akustinis vakaras, kurį organiza-
vo GMS. Koncerte dalyvavo buvę 
gimnazistai V. Trakymas, R. Žu-
rauskaitė ir R.  Ribinskaitė, taip 
pat gimnazistai A. Lyberytė, G. 
Juodsnukytė, G.  Bendaravičiūtė, 

Lapkričio 28–ąją 
Gimnazijoje vyko respublikinė konferencija „M. V. Lomonosovas – 

universalus XVIII amžiaus rusų mokslininkas, menininkas bei kultūros 
veikėjas“.

Lapkričio 29–ąją 
Gimnazijos biologinių tyrimų būrelio mokinių komanda   – V. Gusaitė, 

U. Šalčiūtė, L. Miklušis ir L. Keršys – bei jų biologijos mokytoja Rasa 
Kučinskienė dalyvavo  tarptautinio Baltijos jūros projekto konferenci-
joje „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“. 

Lapkričio 30–ąją 
Vyko GMS prezidentės Liucijos Ališauskaitės inauguracija. Buvusi 

GMS prezidentė Roberta Bartkevičiūtė pateikė GMS veiklos ataskai-
tą, prezidentė Liucija Ališauskaitė perskaitė priesaiką ir pasakė pirmąją 
prezidentės kalbą.
Gruodžio 2–9 dienomis 

Šeši gimnazistai – S. Andriuke-
vičiūtė, K. Bautronytė, R. Černe-
vičiūtė, L. Juodsnukis, N.  Pogo-
želskaitė, G. Radzevičiūtė –  bei 
keturios mokytojos – V. Gustaity-
tė, V. Juodsnukienė, D.  Sabans-
kienė ir I. Mažeikienė – dalyva-
vo Erasmus+ projekto „Kultūra 
ir kalbos – tiltas tarp mokyklos 
bendruomenių“ susitikime Bitetto 
mieste, Italijoje. 

Gruodžio 6–ąją 
Vyko tradicinis kalėdinis mišrių komandų tinklinio turnyras, kuriame 

dalyvavo septynios  I–IV klasių komandos. Pirmą vietą šiame turnyre  
iškovojo IVa ir IVb klasių jungtinė komanda, antrą vietą – IIIb ir IIId 
klasių jungtinė komanda, trečia buvo IVa klasės komanda.

Gruodžio 6–ąją
Vyko advento popietė, kurioje dalyvavo Prienų Kristaus Apsireiškimo 

parapijos vikaras kunigas Andrius Budrius ir VšĮ „Po vilties skraiste“ 
vadovas Nerijus Čekavičius.

K. Gudaitis, R. Kondrotas, G. Černiauskaitė, mokytoja R. Ruočkienė.

Gruodžio 14–ąją
Vyko GMS organizuota labdaros akcija – Pyragų diena. Jos metu su-

rinkti pinigai skirti Prienų „Caritui“ ir gyvūnų prieglaudai.

Gruodžio 16–ąją 
Vyko kalėdinė pamoka „Atgal į vaikystę…“, kurią šiemet organizavo 

Gimnazijos tėvų taryba.

Gruodžio 19–ąją
Gimnazistams pristatyti trys įvykę tarptautiniai projektai. Erasmus+ 

projekto susitikime Italijoje dalyvavo 10 žmonių komanda, du mokiniai 
dalyvavo ilgalaikėje mainų programoje Italijoje,  o 7 žmonių grupė – 
JAV kultūrinių mainų programoje.
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Gruodžio 16–osios  popietę Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko tradi-
cinis muzikinių apdovanojimų renginys „Žiburys Music Awards 2016“, 
kuriame dalyvavo „Žiburio“ mokyklos mokiniai ir dvi komandos iš Ši-
lavoto ir Balbieriškio mokyklų. Renginį kaip ir kiekvienais metais orga-
nizavo anglų kalbos mokytojos – renginio iniciatorė Vilija Gustaitytė, 
Danutė Kazlauskienė bei gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė. 

Šiais metais buvo net dvylika nominacijų. „Best debut“ nominaciją 
laimėjo „Happy kids“, „Video with a social message“ skirta koman-
dai „Dolls“, „Best pop video“ – „Smarties“, „Best male video“ – „Faif 
Laif“, „Most artistic video“ laimėjo „Masterpiece“, „Most original 
video“ nominacija įteikta „Three – 1“, „Most entertaining video“ – 
„Unicorns“, „Best direction“ – „Mad Onos“ , „Best costumes“ skirta 
„Quinces“, „Best rock video“ – „Serious joke“, „Best female video“ – 
„Intergalactic Substance“ ir „Friendliest video“ – „Kopa-Go“. 

Baigiantis vakarui, žiūrovai rinko patį geriausią metų muzikinį vaizdo 
klipą. Suskaičiavus žiūrovų balsus laimėtoja buvo paskelbta mūsų mo-
kyklos vaikinų komanda – „Faif Laif“. Moksleiviai, kurdami muziki-
nius klipus „Music Awards 2016“, atskleidė savo kūrybiškumą, gilino 
anglų kalbos žiniais, turiningai ir smagiai praleido vakarą. 

„Žiburys“ Music Awards 2016“ įteiktos nominacijos

Darija Ustilaitė

Visa tiesa apie kalėdinės dvasios pajautimą gimnazijoje
Artėja gražiausios metų šventės, o kartu su jomis ir ilgai moki-

nių lauktos – nuostabios žiemos atostogos... Tačiau savaitę ar dvi 
prieš šiuos džiugius įvykius metai iš metų mokykloje vyksta įvai-
rūs, į kiekvieno širdį įnešantys gėrio, renginiai, akcijos – kalėdinės 
tradicijos. Be šių tradicijų gimnazija niekuomet nepajustų švenčių 
stebuklų. Apie tai kalbamės su mūsų bendruomenės nariais – mo-
kytojomis Dalia Šklėriūte ir Zina Dobiliene, gimnazistais – GMS 
prezidente Liucija Ališauskaite bei Jovydu, Gedvile ir Gileta. 

Kaip keičiasi kalėdinės tradi-
cijos gimnazijoje? 

Kūno kultūros mokytoja Dalia 
Šklėriūtė (gimnazijoje dirba 30 
metų). Kai pradėjau dirbti (tary-
biniais laikais), šių švenčių gim-
nazijoje niekas neminėdavo. Ta-
čiau skaičiuojant nuo tada, kai jos 
buvo pradėtos minėti, nelabai kas 
keičiasi. Anksčiau prieš šventes, 
taip pat kaip ir dabar, buvo papuo-
šiama eglutė, mokiniai pasiskirstę 
puošdavo mokyklos erdves, pa-

Ar patinka kalėdinės tradi-
cijos mūsų gimnazijoje? Kuri 
tradicija yra Jūsų mylimiausia?

Jovydas Juocevićius. Labai 
patinka kalėdinis paštas: visada 
smagu stebinti kitus ir būti nuste-
bintam, kalėdinės atvirutės. 

Kokias senas kalėdines gim-
nazijos tradicijas norėtumėte 
atgaivinti?

Liucija. Norėčiau, jog moky-
kloje ir vėl vyktų kalėdiniai kon-
certai su žinomais muzikantais.

Gedvilė. Man labai gaila, jog 
šiais metais nebuvo Kalėdinės pa-
mokos (spektaklio), kuris visada 
užkrečia kalėdine nuotaika.

Ką pasiūlytumėte kuriant 
naujas kalėdines tradicijas? 

Mokytoja Dalia. Kalbėdamos 
su mokytoja Roma pagalvojome, 
kad mokiniai advento laikotarpiu 
per pertraukas galėtų groti gitaro-
mis ir giedoti kalėdines giesmes. 
Tačiau galbūt šią mintį reikėtų 
įgyvendinti patiems mokiniams, 
nes niekas kitas neprivers jų dai-
nuoti, jeigu nebus noro. 

Jovydas. Manau, kad būtų la-
bai smagu surengti žiemos spor-
to rungtynes, tik reikia sugalvoti, 
kokias sporto šakas įtraukti.

Liucija. Norėčiau, jog tradicija 
taptų kokia nors Gerumo akcija. 

Ką palinkėtute gimnazijos 
bendruomenei ateinančių šven-
čių proga? 

Mokytoja Dalia. Pirmiausia 
sveikatos, nes be jos visi kiti da-
lykai nieko nereikš. Taip pat sti-
prybės, visą laiką būti geros nuo-
taikos ir sėkmės, kurios gyvenime 
visad prireikia. 

Mokytoja Zina. Šiandieną, 
artėjant šiai nuostabiai šventei, 
visiems bendruomenės nariams 
noriu palinkėti pirmiausiai darniai 
gyventi su savimi ir aplinkiniais. 
Matyti kituose daugiau gėrio, pa-
sitikėti ir tikėti žmonėmis, steng-
tis, kad nei vienas žmogus nega-
lėtų pasakyti, kad padarėte jam ką 
nors blogo.

Jovydas. Linkiu meilės, šilu-
mos, artumo, ramybės ir smagiai 
praleisti šventes su Jums artimais 
žmonėmis.

Gileta. Norėčiau, kad visiems 
mokytojams ir mokiniams šios 
Kalėdos būtų įsimintinos, kad 
visų šeimos susirinktų prie ben-
dro stalo ir kad visi būtų laimingi! 
Linku, kad per žiemos atostogas 
visi pailsėtų, pasidžiaugtų ramiais 
vakarais. 

Gedvilė. Gražių ir jaukių šven-
čių kartu šeima ir artimaisiais, 
dosnaus Kalėdų Senelio. Lai šios 
šventės būna pačios šilčiausios.

Liucija. Norėčiau palinkėti jau-
kių švenčių su mylimais žmonė-
mis!

skutinį penktadienį prieš šventes 
vykdavo Kalėdinė pamoka. Se-
niau ją rengdavo mokiniai su mo-
kytojais, o šiemet vedė tėvai.

Matematikos mokytoja Zina 
Dobilienė. Aš galiu tik tiek pa-
sakyt, kad mokykloje praleidau 
daug gražių metų... Kai pradė-
jau dirbti, Šv. Kalėdų tradicijos 
mokykloje nebuvo labai ryškios, 
buvo akcentuojami Naujieji Me-
tai. Kalėdų šventimas buvo kie-
kvieno asmeninis reikalas, jų 
šventimas buvo net savotiškai 
stabdomas.  Aš džiaugiuosi, kad 
dauguma sugebėjome  su savo 
šeima susėsti prie Kūčių stalo. 

Gedvilė Bendaravičiūtė. Patin-
ka. Labiausiai patinka kalėdinis 
paštas ir slapto draugo žaidimas. 

Gileta Galinytė. Man patinka 
visos mūsų mokyklos tradicijos, 
o labiausiai – gerų darbų akcija: 
graži, raginanti aukoti ir padėti 
tiems, kurie turi mažiau nei mes.

Liucija Ališauskaitė. Labai 
tikiuosi, kad gimnazijos tradici-
jos ir toliau bus puoselėjamos. Iš 
kalėdinių tradicijų man labiausiai 
patinka Kalėdinė pamoka.

Mokytoja Zina. Tradicijos prieš 
Kalėdas organizuoti įvairias lab-
daras yra gražios. Jas visada re-
miu, bet aš labiau linkus manyti, 
kad kiekvieną žmogų reikia ma-
tyti visada ir visur ir ne tik prieš 
Kalėdas... Tik gaila, kad mūsų 
visuomenėje to matymo labai 
trūksta. Šv. Kalėdos visada buvo, 
yra ir bus sielos šventė, bylojanti  
apie gerumą ir katu įžiebianti di-
delę viltį... Ir visai nereikia daug 
ir didelių dovanų, gal tik užtenka 
šiltai pažvelgti draugui, kaimynui 
ar bendradarbiui į akis ir Kalėdos 
jau įvyks.

Linkime toliau puoselėti ka-
lėdinės tradicijas, atgaivinti 
seniai pamirštas ir įgyvendinti 
naujas idėjas, nes tik tradicijos 
mus priverčia pajusti tą šven-
tinį virpuliuką. Laimingų artė-
jančių švenčių!

Eglė Zujūtė
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Laikraštį parengė Miglė Kazlauskaitė, Miglė Buzaitė, 
Emilija Damukaitytė, Adrijana Urbietytė, Darija Usti-
laitė, Eglė Zujūtė, Liucija Ališauskaitė.
Maketavo Ugnė Šalčiūtė, Rimgailė Brūzgaitė, Laura 
Bartuškaitė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavičiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430. 
El. paštas: salveziburys@gmail.com
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Naujieji metai – svajonių ir vilčių laikas

Adrijana Urbietytė

Gruodžio 2–ąją gimnazijoje vyko respublikinė mokyklinių laikraš-
čių konferencija „Mokyklos laikraštis rašo 2016“, kurioje dalyvavo 
penkiolika mokyklinių laikraščių leidėjų komandų. Darbui grupėse 
vadovavo buvę gimnazistai: literatūros vadovėlių autorė Nijolė Šer-
venikaitė, Delfi.lt aktualijų žurnalistas Martynas Žilionis,  LRT Radijo 
žurnalistė Raminta Jonykaitė, VDU Multimedijos ir interneto techno-
logijų  kurso studentė Ieva Aldakauskaitė, TV3 portalo žinių žurnalistė 
Milda Noreikaitė.

 Nebauskime savęs už klaidas, net jei paslystame
Artėjant Šv. Kalėdoms ir Naujiems metams dažnas susimąsto apie at-

einančių metų tikslus: „Nuo Naujųjų metų kiekvieną dieną eisiu į spor-
to salę“ ar „Nuo Naujųjų jau tikrai susiimsiu ir daugiau dėmesio skirsiu 
matematikai“. Dauguma mūsų prieš Naujuosius metus pasirašo spren-
dimus ir tikslus, kurių norėtų siekti. Tai suteikia entuziazmo ir energijos 
Naujiesiems metams, tačiau dažniausiai tie tikslai ir lieka tik užrašyti 
popieriuje. Ką gi daryti, kad svajonės neliktų tik svajonėmis? 

Pirmiausia turime gerai apgalvoti, ar svajonė, tikslas yra tikrai įgy-
vendinami, ir ką reikia daryti, kad pasiektume norimų rezultatų. Priim-
kime paprastą, svarų ir logišką sprendimą, kurį nebūtų pernelyg sunku 
įgyvendinti. Nebauskime savęs už klaidas, net jei paslystame. Niekas 
nėra apsaugotas nuo klaidų, svarbiausia yra, kaip į visa tai reaguojame. 
Papasakokime apie tai kitiems, kad jaustume atsakomybę. Pasidalinki-
me savo svajonėmis su kitais, nes tai suteikia daugiau motyvacijos, ir  
retas kuris norėtume nuvilti žmones, kurie mumis tiki. Artimi žmonės 
ne tik įkvėps, bet ir palaikys. Palaikymas, išklausymas, padrąsinimas, 
protingi patarimai  yra labai svarbūs veiksniai, kurie padeda įgyvendinti 
tai, ką nusimatėme. Neignoruokime mažų pasiekimų, apdovanokime už 
juos save. Nelengva džiaugtis kiekvienu mažiausiu žingsneliu siekiant 
tikslo, kai galvoji, kiek dar reikia padaryti, tačiau nepamirškime retkar-
čiais pagirti save už tai, ką jau padarėme – tai padės išlaikyti pozityvų 
nusiteikimą ir motyvaciją. O svarbiausia, nepraraskime ryžto. Žinoma, 
kyla pagunda viską mesti, tačiau koks nepakartojamas jausmas, kai pa-
siekiame tai,  ko visada troškome. Tai suteikia pasitikėjimo, priverčia 
patikėti, kad galime viską. Juk mūsų galimybė yra beribės. 

Mes galime viską, jei tik labai to norime ir sunkiai dėl to dirbame.
Darija Ustilaitė

Mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija

Jau kiekvienas skaičiuojame 
dienas iki Šv. Kalėdų ir iki Nau-
jųjų metų. Su Naujaisiais  me-
tais ateina ir nauji tikslai, keti-
nimai, idėjos ir viltys... Šį kartą 
žiburiečių klausėme: ko tikisi iš 
artėjančių Naujųjų metų?

Ugnė Juciūtė, IIIc kl. Tikiuosi, 
kad kaip ir visada, Naujieji metai 
bus geresni nei šie. Laukiu jų, nes 
nauja pradžia suteikia drąsos ir 
vilties bandyti ir veikti iš naujo. 
Tad ateinančiais metais nesitikiu 
kažko naujo, o tikiuosi sėkmės. 

Pirmokas. Na, tikiuosi, kad per 
artėjančius metus padarysiu tai, 
ko nesuspėjau ar neišdrįsau pada-
ryti 2016 metais, ir tikiuosi įgauti 
kuo daugiau ryžto.

Pirmokas žiburietis. Tikiuo-
si įgyvendinti savo kelis tikslus, 
kurių nepavyko pasiekti šiais me-
tais. 

Eglė Navakauskaitė, IIIc kl. 
Iš Naujųjų tikiuosi nepamirštamų 
akimirkų, svajonių išsipildymo, 
naujų pažinčių. Kadangi mėgstu 
keliauti, tai tikiuosi, kad šie metai 
man suteiks galimybę dar daugiau 
pamatyti, aplankyti naujų vietų. 

Paulina Kavaliauskaitė, IIb kl. 
Tikiuosi, kad šie metai bus geres-
ni, linksmesni, kupini nuotykių. 
Norėčiau juos praleisti prasmin-
gai ir padaryti tai, ko dar nedariau.

Snieguolė, Ic kl. Labai norė-
čiau, kad 2017–ieji būtų vieni iš 
įsimintiniausių teigiamų metų. Ti-
kiuosi įvykdyti bent kelis darbus, 
kurie būtų prasmingi ne tik man, 
bet ir kitiems žmonėms. 

Karolina Banionytė,  IIIc kl. 
Tikiuosi, kad kiti metai bus ryš-
kesni. Daugiau keliausiu, patirsiu 
daugiau linksmų nuotykių.

Mažylis, IIIc kl. Iš Naujųjų 
metų tikiuosi geresnių pažymių ir 
užsiauginti daug raumenų. 

Senelis, IId kl. Tikiuosi, kad 
artėjančiais Naujaisiais atrasiu 
daugiau laisvo laiko sau, savo 
pomėgiams ir draugams. Taip pat 
tikiuosi išbandyti kažką naujo. 

Ugnė Vaitmonaitė, IIIc kl. Ti-
kiuosi pagerinti savo mokslo rei-
tingus ir taip pat tikiuosi per artė-
jančius Naujuosius susipažinti su 
įdomiais žmonėmis.


