
Plėšikas įsibrovė į butą ir, ne-
paisydamas jį stebinčio vaiko, 
grūda viską į savo krepšį.

Berniukas jam sako:
– Dėde, būkit geras, nepa-

mirškit pavogti ir žuvų taukus.

– Na, matai, ir gavai nuo sene-
lės lupti! Ar labai skauda?

– Visai neskauda. Senelės ran-
ka silpna.

– Tai ko tada taip rėkei?
– Nenorėjau senelės įžeisti.

Kieme, prie pat namo durų, 
sėdi mažas berniukas. Prie jo 
prieina kažkoks dėdė ir klausia:

– Ar tėtis namie?
– Taip.
Vyriškis skambina, bet durų 

niekas neatidaro. Supykęs vėl 
klausia vaiko:

– Sakei, kad tėtis namuose, bet 
kodėl niekas neatidaro?

– Nežinau. Aš čia negyvenu.

tai pakviesiu pelytę ir ji suvalgys 
visą tavo košytę.

Anūkė šiaip taip nuryja dar 
vieną šaukštą košės ir pergalin-
gai žiūri į senelį:

– Na, aš jau soti. Dabar kviesk 
tą savo pelytę!

Žmona – vyrui:
– Visą naktį negalėjau akių su-

merkti: tu knarkei, o šuo lojo...
– O tu ko norėjai – kad šuo 

knarktų, o aš ločiau?

Tikybos mokytoja:
– Petriuk, ar norėtum į rojų?
– Taip, bet mama liepė, kad po 

pamokų iš karto eičiau namo. 

– Mam! Tėtis pareina! – šau-
kia dešimtmetis Rokas. – Ką 
mudu jam pirmiausiai paro-
dysim – tavo naują suknelę ar 
mano pažymių knygelę?

S VA R S T y k L Ė S 
Saugokite savo gerą 
vardą, pasirūpinkite 
tinkamu įvaizdžiu. 

Šis laikotarpis neblogas, jei no-
rite tvarkyti reikalus, susijusius 
su vadovavimu, administra-
vimu, tolimomis kelionėmis, 
aukštuoju mokslu. Vėliau gali 
tekti koreguoti tikslo, karjeros, 
pašaukimo sampratą. Tai būtų 
natūralus, reikalingas procesas, 
nesikratykite jo. 

S k o R P I o n A S 
Neatsargiai besiel-
giantys, linkę rizi-
kuoti gali susidurti 

su finansiniais praradimais. Vis 
dėlto formuosis naujos galimy-
bės darbo srityje. Jo ieškantiems 
vertėtų ypač įsiklausyti į per-
mainas, vyksiančias šiuo metu. 
Paieškokite Jums reikalingos 
informacijos – nelaukite, kol 
Jums ją pateiks. Taip pat vertėtų 
ypač atidžiai saugoti vaikus bei 
santykius su mylimaisiais.

 
ŠAULyS Laukia 

ramios dienos: galite 
pradėti naujus dar-
bus, skirti svarbes-

nius susitikimus. Šis metas taip 
pat neš įkvėpimą meilėje, kūry-
boje, padės rasti naujus išraiš-
kos būdus. Šią savaitę skirkite 
daugiau dėmesio finansiniams 
reikalams – šio meto situacijos 
gali versti Jus daryti svarbius 
sprendimus, susijusius su kredi-
tais, investicijomis ar palikimu.

 
oŽIARAgIS Svar-

biausiems darbams 
laikas nėra tinkamas. 
Šiuo metu ypač at-

sargiai elkitės su partneriais, 
saugokite savo gerą vardą, pa-
sirūpinkite įvaizdžiu, nenusi-
ženkite įstatymams. Tai laiko-
tarpis, kai neefektyvūs santykiai 
turės tendenciją byrėti, lengvai 
kils painiava, konfliktai ir Jums 
svarbiuose santykiuose. Vertin-
kite Jums brangius santykius, 
nesivelkite į skandalus. 

VAnDenIS Teks 
daugiau dėmesio, 
laiko skirti darbui 
– čia susidursite su 
permainomis, būti-

nybe prisitaikyti prie pokyčių. 
Pasistenkite nesivelti į nebūti-
nus konfliktus – jų ir taip len-
gvai kils. Nelengva bus išlaikyti 
harmoningus santykius su kole-
gomis. Jei norite sėkmės darbe, 
šiuo metu ypač atsakingai atli-
kite savo pareigas. 

ŽUVyS Šiuo metu, 
ko gero, gana stipriai 
keisis Jūsų požiūris į 
kūną, materiją, daik-
tus, finansus, patį 

save. Šiose Jūsų gyvenimo sri-
tyse bręs pokyčiai, svarbu, kad 
galėtumėte įsiklausyti į juos, su-
prasti bei susiderinti su naujais 
laiko reikalavimais pozityviai, 
be įtampos. 

AVInAS Derėtų 
skirti daugiau dė-
mesio darbui, su-
sijusiam su kokių 

nors popierių tvarkymu, tad 
jei pastaruoju metu atidė-
liojote panašią veiklą atei-
čiai, tai imkite ir padarykite 
ją dabar. Vėliau nesileiskite 
aklai vedami savo jausmų ar 
troškimų. Savaitgalį bus itin 
tinkamas metas atradimams 
bei tyrinėjimams. 

jAUTIS Šį pe-
riodą sėkmingiau 
negu mėnesio pra-
džioje tvarkysite 
finansinius, verslo 

reikalus. Vėliau – ir vėl pras-
tesnis metas. Bus reikalingas 
didžiulis atidumas, atsar-
gumas profesijos srityje ar 
reikaluose, susijusiuose su 
autoritetais, valdžia. Taip pat 
teks daugiau dėmesio skirti 
artimiems žmonėms. 

DVynIAI Rasi-
te Jums palankių 
galimybių naujai 
veikti kolektyvinė-
je, visuomeninėje 

veikloje, versle. Visą laiko-
tarpį prireiks atsargumo – 
tai gana rizikingas staigių 
pokyčių metas. Nuo 23 die-
nos didžiulio saiko laikykitės 
finansiniuose reikaluose. Bet 
koks išlaidumas ypač badys 
akis aplinkiniams, apmau-
džiai atsilieps ateityje. 

VĖŽyS Vykstan-
čiuose pokyčiuose 
bus Jums labai nau-
dingų tendencijų 
(jei tik turite bent 

kiek kovingumo, ambicijų), 
tačiau jas nelengva bus at-
pažinti. Šiuo metu svarbiau 
įsiklausyti į ateinančias ga-
limybes nei skubėti veikti. 
Savaitės pabaigoje geriau-
sia būtų apriboti kontaktus, 
daugiau laiko būti ramybėje, 
gamtoje.

 
LIŪTAS Tinka-

mas laikas pradėti 
naujus projektus, 
įgyvendinti suma-

nymus. Ši savaitė tam tikrai 
bus gera. Vėliau laukia daug 
prastesnis periodas, kuomet 
geriausia būtų daugiau laiko 
skirti poilsiui, jėgoms kaup-
ti, stengtis apriboti kontaktus, 
darbus. Lengva bus padaryti 
klaidų, jausitės nepatenkinti 
savimi ar pasauliu. Ramybėje 
bus lengviau išlaikyti sėkmę. 

MeRgeLĖ Lau-
kia ramus, produk-
tyvus metas, kuo-
met galėsite nuveikti 
daugiau nei per visą 

mėnesį. Visgi santykiai su 
draugais, kolektyvu gali tapti 
sudėtingi, teks nemažai pasi-
nervinti. Gali tekti spręsti, su 
kuo Jums pakeliui.

(Nukelta į 13 p.)

Kitos savaitės horoskopas

PASIJUOKIME :)
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TAI ĮDOMU

Apie šv. Antano duoną
Šią savaitę, šv. antano atlaidų dieną, kretingos viešpaties apreiškimo Švč. Merge-

lei Marijai bažnyčioje šv. Mišių metu buvo šventinama duona. Ji šv. antano atlaidų 
metu dalijama nuo 2007 m. Žmonės dar šventoriuje šiuos gabalėlius laužia ir dalijasi 
ne tik su šeimos nariais, bet ir su šalimais esančiais nepažįstamaisiais, dalintis duona 
atlaidų metu yra gerumo akcija ir mokymasis nepasiimti visko sau, pagalvoti apie 
kitą, tai – kaip viena iš evangelizacijos formų, atėjusių iki mūsų dienų.

Apie šv. Antano duoną yra 
išlikusi legenda, pasakojanti, 
kad kažkada gyveno vyrai, ku-
rie pragėrė ne tik pinigus, bet 
ir šeimas. Kartą visi susėdo ir 
sako: „Kiek galima taip gyven-
ti? Diena iš dienos geriame 20 
metų“. Nusprendė vyrai pakeisti 
savo gyvenimą. Vienas jų pasiū-
lė: „Melskimės į šv. Antaną, jis 
mums padės grįžti į tikrąjį gyve-
nimą“. Meldėsi vyrai šv. Antano 
prašydami užtarimo ir pagal-
bos, kad galėtų pradėti padoriai 
gyventi. Tačiau kilo klausimas, 
kaip jie sužinos, kad šv. Antanas 
išklausė maldą. Vyrai nuspren-
dė už tuos pinigus, kuriuos ga-
lėjo kitą rytą pragerti, nupirkti 
duonos ir išdalinti ją vargšams. 
Pradėję dalinti duoną vyrai pa-
juto džiaugsmą ir suprato, kad 
šv. Antanas išklausė jų maldą. 
Nuo to laiko atsirado tradici-
ja šventinti duoną ir ją dalinti 
vargšams.

Dar gyvas būdamas šv. An-
tanas garsėjo savo pamokslais 
ir stebuklais, minios žmonių 
suplaukdavo jo pasiklausyti. 
Aukas, kurias jam sunešdavo 
maldininkai, jis išdalindavo 
vargšams, todėl šios aukos imtos 
vadinti šv. Antano duona. Duo-
nos dalijimas yra ir evangelinis 
simbolis: Jėzus laužė duoną ir 
dalijo savo mokiniams, tas ges-
tas atgimsta šv. Mišių eucharis-
tijos metu.

Tradicija laužyti ir dalintis šv. 

Antano duona yra ir kitų šalių 
pranciškonų bažnyčiose.

Kretingos bažnyčios dešinio-
sios navos gale, šalia šv. Antano 
altoriaus ant aukštos, stačia-
kampės, medinės, metalu kaus-

tytos aukų dėžės su užrašu „Šv. 
Antano duonai“ yra skulptūrinė 
grupė „Šv. Antano duona“.

Skulptūros yra drožtos iš me-
džio, dažytos. Šią skulptūrinę 

– Brangioji, aš jau namie. 
M-m-m, kaip skaniai kvepia... 
Kas tai? Mėsa?!

– Čia ne pas mus.

– Mane buvo ateiviai pagrobę, 
– pasakoja vyras draugui. – Pa-
menu kažkokią blausią šviesą, 
daugybę mygtukų, kad kilom į 
viršų...

– Čia mes tave liftu po vakarė-
lio vežėm...

Prie jaunos poros kviesti-
niame pokylyje prieina namų 
šeimininkė:

– Atsiprašau, skambina jūsų 
mažylio auklė. Prašo paklausti, 
kur padėti antrankiai. 

Senelis maitina mažą anūkę. 
Ši nevalgo, kaprizus rodo. Sene-
lis sako:

– Jeigu tu manęs neklausysi, 
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Dėl    reklamos    laikraštyje „Švyturys” kreipkitės: 
J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga,      

tel. (8 - 445) 51045.

(Atkelta iš 10 p.)
grupę pagamino garsus itali-
jos skulptorius Josef Rifesser 
(1851–1919) iš italijos pietų 
Tirolio miestelio, itališkai va-
dinamo Ortisei, vokiškai – St. 
ulrich in Gröden. Ąžuoliniai 
šio meistro darbai yra Panevė-
žio Kristaus Karaliaus katedroje: 
centrinio altoriaus tabernakulis, 
kairiosios navos Švč. M. Marijos 
altorius, dešiniosios navos Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio altorius 
bei medinės, ąžuoliniais rėmais 
Kryžiaus kelio stotys. Ant Kre-
tingos skulptūrinės grupės pos-
tamento meistras pasirašė: „Jo-
sef Rifesser Jun. / Altarbauer / 
Ortisei (Bolzano)“.

Skulptūrinė grupė „Šv. Anta-
no duona“ vaizduoja keturis as-
menis. Šv. Antanas pavaizduotas 
vilkintis rudą pranciškonų abitą, 
sujuostą virve, ant kurios kabo 
rožinis, galvoje išskusta tonzūra. 
Šventasis kaire ranka prie savęs 
glaudžia Kūdikėlį Jėzų, kaire 

Apie šv. Antano duoną

Badmintono čempionate kovojo lyg 
muškietininkai

Diana JOMANTAITĖ

kretingiškis saulius rukša sėkmingai pasirodė Baltijos šalių veteranų badmintono 
čempionate. ir nors po varžybų praėjo kiek laiko, badmintonininkas su malonumu 
prisimena lemiamą kovą – anot jos, su varžovu jie kapojosi lyg muškietininkai špa-
gomis. 

Baltijos šalių veteranų ba-
dmintono čempionatas vyko 
Kaune. Į varžybas atvyko 170 
dalyvių iš visos Lietuvos, taip 
pat Latvijos, estijos, Rusijos 
bei Baltarusijos. Kretingos var-
dą čempionate garsino Kre-
tingos sporto klubo „Žalgiris“ 
badmintonininkai. 

S. Rukša šiame čempionate 
pelnė net dvi prizines vietas. 
Vieneto varžybose per 60 metų 
kretingiškis iškovojo bronzos 
medalį. Kartu su Raimondu 
ubiu grupėje per 55 metus S. 
Rukša pelnė sidabro medalius. 

„iki geresnių rezultatų pri-
trūko laiko – kokių 5 minučių. 
Su varžovais tikrai kapojomės 
negailėdami jėgų. Šiame čem-
pionate pasiekti laimėjimai yra 
svarbūs, tačiau ne vieninteliai – 
yra buvę ir geresnių rezultatų“, – 
kuklinosi S. Rukša. 

Jam įspūdį paliko čempionato 
vieta – Kauno halė. 

„Simboliška – kai buvau vai-
kas, šioje halėje, kai žaidė Lie-
tuvos ir Maskvos krepšininkai, 
išgirdau šaukiant „muškit išva-
duotojus“. Kažkas tikrai turėjo 
drąsos. Gera, kai pats dabar ga-
lėjau čia žaisti jau kaip laisvos 
šalies pilietis“, – įspūdžiais dali-
josi S. Rukša. 

sauliui rukšai badmintonas lyg gyvenimo būdas jau beveik 20 metų.

Jis sakė už tai, kad žaidžia ba-
dmintoną, esąs dėkingas Spor-
to skyriaus vadovui Nikolajui 
Gnedojui. 

„Badmintone mano vadas yra 
Nikolajus. Su juo daug kas nu-
veikta. Badmintoną žaidžiu jau 
apie 20 metų. Seniau užsiėmiau 
kontaktiniu sportu – krepšiniu, 
bet patyriau traumą. Jau daugelį 
metų badmintonas padeda man 
palaikyti fizinę formą, sveikatą. 
Treniruojamės du kartus per sa-
vaitę Kretingos verslo ir techno-
logijų mokykloje. Žiemą sąlygos 
ten – spartietiškos. Salėje vos 
14 laipsnių šilumos, nėra karšto 

vandens. Bet stengiamės apie tai 
negalvoti ir siekti gerų rezulta-
tų“, – kalbėjo S. Rukša. 

Neblogai čempionate sekėsi ir 
kitiems kretingiškiams. Vos per 
plauką nuo bronzos medalių 
dvejetų varžybose per 50 metų 
liko Arnoldas Slušnys. Jis kar-
tu su porininku iš Kauno nusi-
leido klaipėdiečio ir kauniečio 
dvejetui. A. Slušnys su Ramune 
Petrošiene mišrių dvejetų var-
žybose per 40 metų užėmė Vi 
vietą. R. Petrošienė su Judita 
Videikiene iš Palangos moterų 
dvejetų varžybose per 35 metus 
pelnė V vietą. 

Taksi iškvietimas. 
Tel.: 8 460 51777, 8 460 53333, 
8 633 37999. 
Užs. Nr. 253.

Atliekame įvairių statinių grio-
vimo darbus, statybinį laužą 
perdirbame į skaldą, malame 
akmenis. 
Tel. 8 610 23495.

LOVOS, SPINTOS su stumdo-
momis durimis, VIRTUVINIAI, 
kiti individualūs užsakymai. Bal-
dams iš ekspozicijos nuolaidos 
– iki 40 proc., kėdės – nuo 14 
€, komodos – nuo 43 €. UAB 
„Baldinis“. 
Tel. 8 656 56555, Verslininkų g. 
17, Vydmantai, I-V 9-18, VI 9-14. 
Užs. Nr. 65.

Dengiame prilydomus bituminius 
stogus savo ar užsakovo medžiago-
mis. Aplydome pamatus. Sąmatos. 
Tel.: 8 647 79322, 8 679 48338. 
Užs. Nr. 207.

Trinkelių klojimas ir aplinkos 
darbai, novatoriškos idėjos, ko-
kybė, gera reputacija. 
Tel. 8 648 31479.

Kokybiškai klojame trinkeles, 
dedame bortus, įrengiame lie-
taus nuotekų sistemas bei at-
liekame kitus aplinkos tvarkymo 
darbus. 
Tel. 8 646 03530. 
Užs. Nr. 209.

Žolės pjovimas. Krūmų kirtimas. 
Kiti smulkūs darbai. 
Tel.: 8 676 78899, 8 609 28196. 
Užs. Nr. 226.

rankute prilaikantį jam ant kelių 
stovinčią pintinę su duonos ke-
palėliais, dešinė rankutė iškelta 
palaiminimui. Dešine ranka šv. 
Antanas tiesia duonos kepalė-
lį priešais jį klūpinčiai senyvo 
amžiaus moteriškei, kuri dešine 
ranka apglėbusi priešais ją sto-
vinčią mažytę mergaitę, kairę 
– tiesianti į šv. Antano jai duo-
damą duonos kepalėlį. Mergytė 
stovi duonai iškėlusi abi ranku-
tes. Abi jos vilki skurdžiais dra-
bužiais, basos.

Skulptūros stovi ant dviejų pa-
kopų žalios spalvos postamento. 
Ant žemesniosios pakopos pa-
vaizduotos moteriškė su mer-
gyte, šv. Antanas stovi ant aukš-
tesnės pakopos. Šalia šventojo 
ant pirmosios pakopos padėta 
praversta knyga, matyti neįskai-
tomas tekstas joje ir tarp lapų 
įdėta lelijos šakelė – nekaltybės 
simbolis.

jolanta kLIeTkUTĖ

ATeiK, PAMATyK, iŠGiRSK
kretingos kultūros centras 

iki 30 d. Dailininko Antano Garjono tapybos 
darbų paroda Vitražo salėje.

23 d. 19 val. Trumpiausios nakties šventė (Joni-
nės) Kretingos miesto estradoje.    

skyriai
18 d. 19 val. Budrių kaimo vasaros šventė-vaka-

ronė „Sugrįžkime į tėviškės žydintį sodą“ Budrių 
skyriuje.

Sporto renginių iš ciklo „Seniūnijos dienos 
2016“ programa:

22 d. 18 val. Gatvės tinklinio varžybos prie Ra-
guviškių skyriaus.

23 d. 18 val. Lauko krepšinio varžybos Jokūbavo 
kaimo sporto aikštyne.

23 d. 11 val. Vasaros šventė „Žalių vainikų ap-
supty“ prie Grūšlaukės skyriaus.

23 d. 19 val. Joninių šventė „Liepsnokit, Joninių 
laužai“ Kartenoje, poilsio aikštelėje prie Minijos.

23 d. 19 val. Trumpiausios nakties šventės – Jo-
ninių – gegužinė prie Kalniškių skyriaus.

23 d. 20 val. Rūdaičių kaimo vasaros šventė 
„Jonvakaris“ prie Rūdaičių skyriaus. 

23 d. 21 val. Diskoteka „Joninių šėlsmas“ prie 
Kūlupėnų skyriaus.  

24 d. 19 val. Lazdininkų kaimo vasaros šven-
tė „Pašokime rasotoj pievoj“ prie Lazdininkų 
skyriaus.

25 d. 14 val. Neformaliojo vaikų švietimo pro-
gramos „Melpomenės pavilioti“ dalyvių spekta-
klis „Vaidinam pasaką“ pagal H. K. Anderseno 
pasaką „Sniego karalienė“ Jokūbavo skyriuje. 

25 d. 19 val. Tradicinė Jokūbavo kaimo šven-

tė „Šiąnakt laimės žiedais lyja“ prie Jokūbavo 
skyriaus. 

26 d. 12 val. Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Jubilie-
jinė Darbėnų vasaros šventė „Darbėnams – 425“.  

salantų kultūros centras
18 d. 13 val. edukacinis užsiėmimas „Vaistažo-

lių galia“ Žvainių skyriuje. 
23 d. 20 val. Rasos šventė „Žolynuos vasara pra-

žydo“ prie gaidžio koplyčios. 
23 d. 21 val. Vakarojimas „Joninių magija“ prie 

Juodupėnų tvenkinio. 

M. valančiaus viešoji biblioteka, 
filialai  

21 d. 17.30 val. Rūtos Vanagaitės knygos „Mū-
siškiai“ aptarimas Šukės filiale. Dalyvaus istorikas 
Vaidas Kuprelis.

23 d. 16 d. edukacinė pamoka „Vasaros saulė-
grįža“, skirta Rasos šventės papročiams prisiminti, 
Raguviškių filiale.        

29 d. 12 val. Vasaros skaitymų popietė vaikams 
„Parašyk man laišką“ Baublių filiale. 

29 d. 12 val. edukacinis renginys vaikams „Žo-
lynėliai“, kurio metu vaikai ruoš gamtinę medžia-
gą atvirukams gaminti, Laivių filiale.  

kretingos muziejus
18 d. 14 val. Renginys „Čia tas šaltinėlis, kur aš 

jauna gėriau“ iš ciklo „Metai ir žmonės“, skirtas 
rajono Garbės pilietės, profesorės Reginos Maciū-
tės 70-mečiui, Baltojoje salėje.

20 d. 13 val. edukacinės stovyklos „Vasaros arte-
lė malūne“ atidarymas Baltojoje salėje. 


