
Buvo smagūs Nauji metai. Paminėjom net su ugnimi ir su daug 
maisto ir ugnys buvo gražios. Žiūrėjom koncertą paskiau žiūrėjom 
kaip mūsų Prezidentas kalbėjo ir jis palinkėjo kad šie metai būtų 
geresni. 
LINAS
Kalėdas bute švenčiau. Bronelė Asta ir Danutė ruošė. Buvo 2 
kokakolos ir tortas. Daug vaisių. Kūčiukai buvo. 12 patiekalų. 
Plotkelį laužėm. Atėjo 1 Kalėdos. Atėjo Asta Bronelė. Atėjo 2 
Kalėdų. Švenčiau Nauji metai atėjo. Merginos pas save šventė mes 
pas save. Buvo šakotis. Ėjom žiūrėti fejerverkų dar buvo 3 Karaliai. 
3 grupėj buvau
gimtadienyje. Pas
aštuntokus buvau. Buvo
mažai klientų atėjo dėtis
daiktus. Karaliams ruošė.
Aš matavausi drabužius.
Ėjau vaidinti karalių.  Aš
čia sėdėjau grupės atėjo.
2 grupė ir 5 grupė. Dar
atėjo 10.30 4 grupė ir 1
grupė. Buvo visos grupės.
Man patiko visos. Aš



šaunuolis vaidinau žaidimą kur plojom. Saldainių gavom teko piešti 
koridoriuje. Dingo elektra. Nedegė lempos ir rozetė. Paskui atsirado 
elektra patvarkė. Teko sunešti stalus vaidinom kai nebuvo elektros. 
Viskas man patiko. 
Išėjo Bronelė atėjo Liuda į butą. Aš važiavau į areną. Mes laukėm 
kol atvažiuos kunigas lauke su Dalia. Atėjo Andrius Rima visi 
susirinko. Jonita. Buvo ėjom į vidų jau paruoštas stalas ir 6 žvakės. 
Buvo prasidėjo mišios 12 val. filmavo. Tiesioginis buvo pakalbėjo. 
Metė aukojo 1 eurą. Paspaudė ranką. Dalino plotkelę 14 val. buvo 
kur gamina maistą. Amerikos kunigas kalbėjo angliškai. Pjaustė 
svogūną česnaką pjaustė mėsą pjaustė. Maišė su aliejumi. Ugnis 
buvo makaronų pieno įdėjo. Maišė prieskonių. Pradėjo dalinti. Aš 
ištraukiau nelaimingą bilietą. 34 porcijos buvo skaniai. Vyko 16 val. 
šventė. Išėjau laukiau autobuso lynojo. Važiavau namo. Ėjom 
tvarkyti dokumentus. Žiūriu dega asfaltas link Sodros einant. Ėjom 
mokėti. Link turgaus ėjom mokėti. Už Godą mokėjom. Ėjau žiūrėti 
Aušros alėją kaip remontavo. Liudai parodėm butą kaip gražiai 
gyvenam. Aš parodžiau kambarį ir tualetą. Mažą virtuvę. Tilpom 9 
prie vieno stalo. 4 merginos ir 5 berniukai. Pavalgėm makaronai 
mėsa ir pupelės išėjom. Antradienį mes ėjom į merginų butą 
pavalgėm. Ėjau boulingą žaisti takelis neveikė. Židrūnas laimėjo 260
o mano 245 Živile 206 takelis išgriuvo. Ėjom tvarkyti skliapo buvo 
prikrauta. Kėdes nešėm į skliapą sutvarkėm. Mano dviračio ratai 
išleisti. Keptas bulves valgėm. Ėjau į parodą į biblioteką buvo vien 
kalendoriai 10000 kalendorių kišenėlėje telpa. Buvo knyga. 
Fotografavo pavaikščiojom aplink ratą geras oras buvo 1val. 
vaikščiojom.                              
Jan 
Svarbi ištrauka kiekvienam lietuviui:   
TĄ NAKTĮ DIRBAU PAGAL GRAFIKĄ
kartu su diktore BERNADETA
LUKOŠIŪTE. Pirmieji  TELEFONO



SKAMBUČIAI APIE PIRMĄ  VALANDĄ TRISDEŠIMT 
MINUČIŲ. Mums  pranešė, KAD VIENA ŠARVUOČIŲ IR 
TANKU KOLONA NUVAŽIAVO KAROLINIŠKIŲ LINK. Šią  
ŽINIĄ PASKELBĖME PER RADIJĄ . Vėl SKAMBUTIS – 
NAUJA  ŠARVUOČIŲ  IR TANKŲ KOLONA  PASUKO  NERIES
KRANTINE VINGIO PARKO LINK. Staiga  IŠGIRDOME 
PENKETĄ SPROGIMŲ. Apie ANTRĄ VALANDĄ Į 
KONARSKIO GATVĘ ĮSUKA GREITOSIOS PAGALBOS 
MAŠINA IR SUSTOJA PRIE PARADINIŲ RADIJO DURŲ. 
Paskui  ją SLINKĘ ŠARVUOČIAI  VAŽIUOJA TOLIAU, PASKUI 
JUOS DU TRYS DENGTI SUNKVEŽIMIAI. Suka į ŽMONIŲ 
MINIĄ  IR SUSTOJA. IŠ JŲ IŠŠOKA DAUG LABAI DAUG 
KAREIVIŲ IR  IŠSIRIKIUOJA PRIEŠ ŽMONES IR RADIJO 
PASTATĄ.         
LILI
Man labai patinka padėti  savo draugams daryti darbelius ir 
organizuoti renginius vesti labai patinka su draugais pasikalbėti. Aš  
savo kambaryje persistumdžiau lovą prie lango o kitą prie sienos  
staliukas prie lovos kilimą pasiėmiau didelį o mama pasiėmė mažą  
mamos brolis pakabino lempą vonioje pakeitė dužo ir kraną pakeitė 
kad nevarvėtų vanduo. Mama išvažiavo sesei padėti kraustytis į 
namą daiktus nusivežti.
ŽIVILĖ

Mus sausio
17 dieną
Aukštelkė
pakvietė į
boulingo



čempionato varžybas. Ten suskirstė komandom buvo iš Aukštelkės iš
Panevėžio ir dar buvo iš bendro lavinimo mokyklos ir surinkom 
nemažai taškų po to įteikė visiems prizų medalius ir dar merginom 
davė po maišiuką dovanėlę. Ten buvo draugiškos varžybos pabaigoje
pasidarėm bendrą nuotrauką. Man labai patiko. 
ŽANETA 
Aš su mama buvau koncerte ir ten dainavo labai geri atlikėjai. Ten 
davė dovanų. Ten buvo saldainiai ir mandalos. Paskui nuėjome į 
kavinę švenčių proga ir valgėm skanų tortą. Paskui atsigėrėm 
skanaus kokteilio.
FAUSTA
Užėmė lietuviai 15 vietą Dakare o kitas lietuvis užėmė 21 vietą. 
Motociklais užėmė 30 vietą ir gerai sekėsi Dakare o vienas lietuvis 
apsivertė ir ten labai karšta buvo. Vaizdai tai labai gražūs įdomu  
buvo žiūrėti. Kitais metais vėl vyks. 
LINAS
2020 m.
vasario mėn.
laukiame
kraustymosi
į renovuotą
Godą. Labai
laukia visi
DC GODA
lankytojai
manau, kad
jau greitai
grįšime.
2020 m. vasario 14 dieną bus renginys skirtas Šv. Valentino dienai 
įsimylėjelių renginys. 2020 m. vasario 25 dieną visi DC GODA 
lankytojai švęsime Užgavėnių dieną valgysime blynus ir varysim 



žiemą iš kiemo kurios Lietuvoj net nė kvapo nėra. Bus Lašininio ir 
Kanapinio dvikova.
DOMAS L. 
Aš pradedu daryti zuikius Velykom ir labai laukiu Velykų nes jos 
greit ateis. Aš grupėj piešiu ir dar eisim greit dainuoti. Man patinka 
dainuoti labai orkestre patinka dainuoti. Kai grįšim į naują Godą irgi 
ateisiu dainuoti.
ARŪNA
Gyvenimas gražus ir geras. Nesergu gerai jaučiuosi ir viskas tvarkoj.
SAULIUS
Aš visą savaitę namuose buvau pas babą į kaimą valgyt cepelinų ir 
kepsniukų pas Živilę namuose. Aš žaidžiu su kompu namuose ir 
kaime. Aš eisiu į žygį paskui važiuosiu kur nors. Aš lankysiu visą 
Godą tikrai lankysiu pas babą. Miegojau visą savaitę nuo 
trečiadienio iki sekmadienio. Paskui eisiu visą savaitę į Godą.
PAULIUS

Šį mėnesį buvo istorijos renginys. Vedėjai buvo Židrūnas su Linu. 
Vyko renginys dailėje 12 val. Jie turėjo pristatyti ir papasakoti 
kokios istorijos buvo ir kiekvienas turėjo pasiruošti. Mes kalbėjom 



apie lėles kiti kalbėjo kas kur gyveno seniau. Man tai gerai pavyko 
turbūt ir kitiems gerai pavyko. Man labiausiai patiko negirdėta 
istorija apie lėles internete nusirašiau. 
Trečiadienį buvom Dailės
galerijoje. Matėm
visokius paveikslus. Ten
tos šokėjos pūstais
sijonais buvo. Balerinos
buvo. Darė visokias
figūras.
IEVA
Man labai patiko paroda
tenai mačiau daug gražių
paveikslų. Mačiau
įžymių žmonių
paveikslus. Mačiau
vazonų ir gatvių
pavadinimus. Mačiau
balerinų. Vakar buvau
teatre mačiau įdomų
spektaklį apie gyvenimą kaip negalima vogti iš mamos tenai vaidino 
mano kaimynas Bindokas dar vaidino Pijus, Žibūda, mergaitė, 
mama. Dar žiūrėjau Euroviziją tenai dainavo daug lietuvių o mano 
kaimynas Bernardas liko paskutinėje vietoje. O visi pirmi lietuviai 
keliauja į finalą. Man labai patiko kaip dainavo Asta Pilvelytė.   
JONITA
Namuose buvau. Kas buvo namuose? Vaikščiojau namuose po 
kambarius. Važiuosiu į kaimą pas brolį. Būnu kaime. Gerai mama 
gyvena.
ILONA
Buvau namuose. Maudžiausi. Mama valgė. Niekur nevažiavom. 
Piešiau ir eisiu į grupę. Vaidinu šoku su Lineliu. Namuose šoku. 



Eisiu kavos gerti su Karolina. Ateis Karolina. Lauks mamytė. Namo 
važiuosiu. Ateisiu rytoj. Myliu mamą. Kur mamytė. Namuose. Ateis 
mama.
ŽIEDŪNĖ
Maximoj buvau maistą pirkti ėjom. Sekmadienį buvau namuose 
sėdėjau prie kompo. Su tėvais buvau ne viena. Buvo šventė. 
Matematiką vedžiau. Turėjau anglų knygą, kitą knygą lietuviškai. 
Apie pasaulį turėjau knygą.
GRETA
Aš einu į kursus dėl darbo. Prasideda 13 val ir baigiasi 4 ar 5. Tenai 
lankstom išmokino kruopštumo. Po užsiėmimų grįžtu į namus ir 
ilsiuosi. Ir taip kiekvieną dieną kol ateina savaitgalis. Po kursų 
ieškosiu darbo ir eisiu dirbti.
DONATAS
Šį mėnesį grojam repetuojamės mokomės naujus kūrinius. Piešiam 
dar. Viską darom. Parėję namo tvarkomės darome valgyt. Visokie 
būna užsiėmimai.
VYTAUTAS
Buvau turguj nupirkau kelnes pirkau striukę pirkau juodas 
koncertines kelnes ir treningines kelnes. Buvau vakar Šiaulių banke. 
Po banko išsiėmiau naują kortelę. Buvau Maximoj. Pirkau grindų 
skudurą su šluota. Pirkau džiovyklę.
ŽIDRŪNAS
Sausį gimė Tadas, Laimonas, Arūnas,
Žiedūnė, Eglė ir Dalia. Sveikinam jus visus
mielieji draugai su gimtadieniais ir linkim
jums laimės ir džiaugsmo ir kad jūsų visos
svajonės ir troškimai išsipildytų.


