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ŽVILGSNIS 
 
Nr. 2   
2005 m. vasario 14 d. 
Tiražas 100 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

DRAUGYSTöS TILTAS 
JAU NUTIESTAS 

LIETUVOS VERSLAS PER METUS 
Lietuvos verslas 2004 metais 

 
Sausis 

Pasirašyta Vyriausyb÷s ir Rusijos dujų koncerno 
,,Gazprom“ sutartis d÷l 34 proc. ,,Lietuvos dujų“ akcijų pirkimo 
ir pardavimo. Akcijų kaina – 100 mln. litų. 

Vasaris 
Mobiliojo ryšio bendrov÷ ,,Tele2“ prad÷jo teikti 

fiksuotojo ryšio paslaugas naudodama ,,Lietuvos telekomo“ 
infrastruktūrą. 

Kovas 
Kaliningrade veiklą prad÷jo Alytaus šaldytuvų 

bendrov÷s ,,Snaig÷“ gamykla. 
Balandis 

Vyriausyb÷ nutar÷, kad gyventojai už šilumą ir karštą 
vandenį mok÷s tik 5 proc. prid÷tin÷s vert÷s mokestį. 

Geguž÷ 
Lietuva su dar 9 Europos valstyb÷mis tapo Europos 

Sąjungos nare. 
Birželis 

Seimas pri÷m÷ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 
pataisą, numatančią mokesčių lengvatas už įsigytą kompiuterį su 
programine įranga ar be jos. 

Liepa 
Alytaus bendrov÷ „Alita“ už 25,6 mln. litų įsigijo 

„Anykščių vyno“ įmonę. 
Rugpjūtis 

Skandinavijos telekomunikacijų bendrov÷ „Telia 
Sonera“ tapo vienintele didžiausio Lietuvos mobiliojo ryšio 
operatoriaus – bendrov÷s „Omnitel“ – savininke. 

Rugs÷jis 
Vilniaus oro uostas prad÷jo projektuoti ne Šengeno 

šalių piliečiams skirtą keleivių terminalą. Į jo statybą bus 
investuota 50 mln. litų. 

Spalis 
Vilniuje atidaryta universali „Siemens“ arena, 

priklausanti bendrovei „Rubicon group“. 
Lapkritis 

Naftos produktų kainos šalies degalin÷se ÷m÷ siekti 
rekordus. Lapkritį degalai buvo brangiausi per visus metus. 
Litras 95 benzino kainavo per 2,8 lito, o dyzelinių degalų – apie 
2,75 lito. 

Gruodis 
Sustabdytas Ignalinos atomin÷s elektrin÷s pirmasis 

rektorius. Jo veikla nutraukta Lietuvai vykdant įsipareigojimus 
Europos Sąjungai. Ignalinos atomin÷ elektrin÷, kurioje 
sumontuoti sovietiniai RBMK reaktoriai, gamina 80 proc. 
Lietuvoje vartojamos elektros. 

„Lietuvos ryto“ inf. 

Šv. Valentino dieną visi rodykite savo 
simpatijas ir meilę 

 
Jeigu tu Ją turi – saugok. 
Jeigu tu Jos ieškai – pasirodys netik÷tai. 
Jeigu tau Jos trūksta – pagalvok, kod÷l? 
Ji taip ir nepasirod÷?  
O gal tu tiesiog nepasteb÷jai? 

Jaunųjų verslininkų būrelis 

ŠIAME NUMERYJE: 
 
2 p.  Aktualijos: 
karnavalo ir žiemos atostogų įspūdžiai; mokykloje susitiko 
Viekšnių skyriaus ir mūsų mokyklos tarybos. 
3p. Trečias puslapis: 
įdomyb÷s; pirmojo pusmečio  pažangumo rezultatai; jaunųjų 
verslininkų informacija. 
Skelbiame konkursą šio puslapio rubrikai! 
4 p. Pramogos ir konkursai: 
apie meilę vienu sakiniu; kviečiame dalyvauti patarlių ir 
priežodžių apie meilę konkurse; skelbimai; anekdotai. 
 

Šv. Valentino diena 
 

Šv.Valentino diena kilo iš dviejų - trijų senov÷s rom÷nų 
papročių. Pavadinta ji krikščionių šventojo vardu. Šventojo 
statusą krikščionių Bažnyčia mirusiajam suteik÷ už ypatingus 
poelgius. Egzekucija Valentinui buvo įvykdyta vasario 14-ąją. 
Naktį prieš tai mylimajai jis nusiunt÷ laiškelį, kuriame užraš÷: 
"Nuo tavo Valentino". 

Gerokai prieš šventojo Valentino laikus meilę, santuoką ir 
vaisingumą rom÷nai pagarbindavo pavasario švent÷mis. Viena 
tokia švent÷, vadinama Luperkalijomis, buvo rengiama vasario 
15 dieną. Šios vaisingumo švent÷s metu aplink miestą lakstydavo 
apsinuoginę nevedę vaikinai, jaunamartes čaižydami gyvulio 
odos diržais. Moterys neveng÷ kirčių, kadangi tik÷jo, jog taip 
lengviau susilauks vaikų. Luperkalijų išvakar÷se vykdavo 
Junonos švent÷. Junona rom÷nų mitologijoje buvo laikoma ne 
vien vyriausiąja deive, bet ir gimdymo bei santuokos glob÷ja. Tą 
dieną jauni vyrai iš d÷žut÷s traukdavo merginų vardus; su 
išrinktąja jie per visą šventę šokdavo.  

Kai IV amžiuje Romos imperija pri÷m÷ krikščionių 
tik÷jimą, abi švent÷s išliko, tačiau buvo švenčiamos vieną - 
vasario 14-ąją - dieną, pavadintos šv.Valentino vardu. 

 
 

 

SKAITYKITE 2 P. 

J a u n ų j ų  v e r s l i n i n k ų  b ū r e l i o  l a i k r a š t i s  

 
  

Skelbiamas konkursas: 
ieškokite 4 puslapyje! 

D÷mesio! 
 

Kryžiažodžio 
laim÷tojas  

VV-3 gr. stud. 
 

AURIMAS 

Prizą atsiimti 
„Žvilgsnio“ 
redakcijoje 



 2 

KARNAVALO IR ŽIEMOS ATOSTOGŲ 
ĮSPŪDŽIAI 

 
Atostogas praleidau neblogai. Gal÷jau išsimiegoti tiek, 

kiek nor÷davau, nesukau galvos, jog rytoj reikia eiti į 
mokyklą. Per atostogas buvau  išvykusi į kaimą pails÷ti, po 
to į Akmenę, močiut÷s aplankyti. Kūčias švenčiau namuose 
su t÷vais, su visomis tradicijomis, Kal÷das ir Naujuosius 
Metus - su savo draugais. 

Man labai patiko mūsų mokykloje įvykęs karnavalas, 
jame dalyvavo visos grup÷s, nuo pirmo kurso iki trečio. 
Kiekviena grup÷ tur÷jo po atskirą staliuką, ant jų buvo 
pasid÷ję vaišes. Svečiavosi grup÷ Golvax. Apsilank÷ Senis 
Šaltis, kuriam tur÷jai ką nors parodyti, kad gautum dovanų. 
Mūsų grup÷ šoko kaubojišką šokį, visiems labai patiko! 
Kitos grup÷s demonstravo visokiausius žaidimus, o man 
labiausiai patiko iš Mango grup÷s repertuaro atliekama daina 
„Raskila“, kurią padainavo viena iš karnavalo dalyvių. Po to 
visi su Seniu Šalčiu šokom, žaid÷m įvairiausius žaidimus.  

Jolanta M., PO – 30 gr. 
 

Kal÷dos ir Naujieji Metai - tai pačios nuostabiausios 
švent÷s metuose. Šių švenčių laukia kiekvienas pasaulio 
žmogus, o tarp jų - ir mūsų, politechnikos mokyklos, 
mokiniai. 

Atostogų sulauk÷me ir mes. Kadangi žiemos atostogos 
truko nuo gruodžio 23 d. iki sausio 10 dienos, tai per tokį 
ilgą laiką aplankiau senelę, tetą ir kitus pažįstamus. Per 
Kūčias buvau bažnyčioje, kuri buvo išties gražiai papuošta. 
Grįžę su šeima, pasimeld÷me ir s÷dome prie Kūčių stalo. 
Kita diena buvo tiesiog nuostabi, vieni kitus sveikinome, 
link÷jome laim÷s, sveikatos, džiaugsmo, t.y visko geriausio, 
ką galime gauti iš gyvenimo. 

Šiek tiek buvo liūdnoka, kad Naujųjų išvakar÷se 
nebuvo lauke sniego, tačiau tai nesutrukd÷ sutikti 2005-
uosius su šypsena veiduose. Kaip buvo malonu su visais 
susidaužti taur÷mis, link÷ti artimiesiems geresnių metų. 

Visi tikim÷s, kad šie, 2005-ieji metai, nepagail÷s mums 
ištverm÷s moksle, gerų rezultatų laikant egzaminus, o 
žmonių bendravime - daugiau šilumos, meil÷s ir supratimo. 

Raimonda, PO – 30 gr. 
 

2004 m. gruodžio 22 dieną Mažeikių politechnikos 
mokykloje vyko labai nuostabi vakaron÷. Vakaron÷je 
dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai ir administracija. Į šią 
vakaronę buvo pakviesta dalyvauti grup÷ GOLVAX. Ši 
grup÷ dainavo įvairias dainas, mus linksmino. Mes šokome, 
dainavome. Kiekviena grup÷ rod÷ tai, ką buvo paruošę. 
Kiekvienai grupei buvo teikiamos dovanos. 

Atlikin÷jome įvairias estafetes. Šioje vakaron÷je buvo 
visų grupių mokiniai persirengę įvairiomis kauk÷mis. Buvo 
ir kaubojų, ir ind÷nų, ir medžiotojas, ir mūsų švent÷s 
pagrindinis herojus, be kurio negal÷jo įvykti švent÷, 2005 
metų simbolis - gaidys. Šioje švent÷je kiekviena grup÷ tur÷jo 
pasiruošę vaišių stalą. Ši vakaron÷ buvo labai įspūdinga ir 
graži. Tikiuosi, kad ir šiais ir dar kitais mokslo metais tokios 
švent÷s bus organizuojamos. 

Prieš Kal÷das mums prasid÷jo atostogos, per kurias 
praleidau labai daug džiaugsmingų akimirkų. Per Kūčias 
buvau namuose su šeima, nes tai yra švent÷, skirta visai 
šeimai. Per Kal÷das vykome pas kitus artimuosius, o Kal÷dų 
vakarą praleidau su draugais. Po Kal÷dų art÷jo ir Naujieji 
Metai. Iki Naujųjų Metų aš buvau nuvykusi į kaimą. Kaime 
labai atsipalaidavau ir pails÷jau. Naujuosius sutikau kaime, 
man buvo labai linksma, mes šokome, dainavome. 
Prasid÷jus 2005 - iesiems metams, grįžau į namus. Namuose 
atostogavau dar vieną savaitę. Žiūr÷jau televizorių, 
klausiausi muzikos, tvarkiau kambarius ir ruošiau valgyti. 
Pasibaigus atostogoms, v÷l prad÷jau eiti į mokyklą. Tokie 
mano žiemos atostogų įspūdžiai. 

Laima, PO-30gr. 
 

„RŪKAI? SUSIMĄSTYK, AR VERTA!“ 
 

Rūkymas šiuo metu yra didžiausias neinfekcinių ligų 
rizikos faktorius, nužudantis daugiau žmonių nei AIDS, 
alkoholis, eismo nelaim÷s, narkotikai, gaisrai, žmogžudyst÷s 
ar savižudyb÷s kartu sud÷jus. 

Tod÷l mokykloje nuo š.m. vasario 20 d. iki geguž÷s 
31d. bus vykdomas projektas „Rūkai? Susimąstyk, ar 
verta!“ 

Norintiems dalyvauti šiame projekte informacija 
teikiama mokyklos sveikatos kabinete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DRAUGYSTöS TILTAS JAU NUTIESTAS 
 
Sausio 28 dieną mūsų mokyklos moksleivių tarybos 

iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas su Viekšnių 
skyriaus moksleivių taryba. Šiame susitikime dalyvavo ne 
tik tarybos nariai, bet ir grupių seniūnai bei jų patik÷tiniai. 
Renginio tema – „Grup÷s seniūnas – įtaka grup÷je“.  

Prasid÷jus renginiui, jaut÷si nedidel÷ įtampa. Abiejų 
mokyklų tarybų pirmininkai pristat÷ savo dalyvius ir 
supažindino apie nuveiktą darbą. Jie pasakojo kaip buvo 
renkamos tarybos. Išklausius  pirmininkų pasisakymus, 
paaišk÷jo, jog taryba renkama panašiai abiejose mokyklose. 

Po mokyklų prisistatymo vyko diskusijos. 
Diskutuojama buvo įvairiomis temomis: grupių seniūnų 
rinkimas, seniūnų pagalba grupių aukl÷tojams. Vyravo 
nuomonių įvairov÷. Vieni man÷, kad seniūnai gal÷tų nuveikti 
daugiau, jeigu jiems pad÷tų kiti, aktyvesni grupių 
moksleiviai. Dažniausiai išgirstamas toks pasakymas: „O 
kam reikia? Aš neturiu laiko, nenoriu“. Dalyvių nuomon÷ 
tokia – didesnę laiko dalį užima žaidimai kompiuteriu. 
Dabar tokia mada. Tikrai sunku ką nors grup÷je organizuoti. 
Gal gal÷tų daugiau paraginti ir iniciatyvos parodyti grupių 
aukl÷tojai, nuo jų daug kas priklauso. 

Karštos diskusijos užvir÷, kai prad÷jom gvildenti 
lankomumo temą. Prieita vieningos nuomon÷s, jog seniūnas 
– bej÷gis. Kaip pagerinti moksleivių lankomumą – lygtis su 
begale nežinomųjų. Tarybų nariai ir seniūnai siūl÷ griežtinti 
stipendijų nuostatus, yra ruošiamas projektas. 

Pasibaigus oficialiems pokalbiams ir diskusijoms, 
svečiai dalyvavo pažintin÷je ekskursijoje po mokyklą. Kai 
visi sus÷dom prie arbatos puodelio, diskusijos v÷l įgavo 
pagreitį. 

Šis draugiškas susitikimas - renginys buvo produktyvus 
ir labai naudingas. Id÷ją šiam renginiui dav÷ ir pastangų 
daug įd÷jo užklasinio darbo organizator÷s V. Sedalien÷ ir G. 
Čiužien÷. Tikim÷s, jog šis susitikimas pratęs prasid÷jusią 
draugystę. 

 
Mažeikių politechnikos mokyklos  tarybos 

pirmininkas 
Donatas Andriušaitis 
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PIRMAJAM PUSMEČIUI PASIBAIGUS... 
 
Pasibaigus I pusmečiui 3-ios pakopos I ir II kurso gerais 

pažymiais mokosi šie mokiniai:  S-46 grup÷s - Toma Barauskait÷, 
S-36 gr. -  Aušra Aniūt÷, Lina Baravykait÷, Sonata Kudlait÷, SAM-
35 gr. - Šarūnas Paulauskas, Žydrūnas Skunsmonas, ST -33 gr. -  
Arūnas Grigutis. 

 
Bendras visų grupių pažangumas % – 65,82  

 
I kursas 

ER-47  65 
S-46  61,5 
SAM-45  60 
EM-44  72 
ST-43  64 
SED-42  70 
A-41  47,6 
PO-40  65 

II kursas 
 

PO-39  25  
A-38  59 
SED-37  53,1 
S-36  61 
SAM-35  60 
EM-34  55 
ST-33  56 

III kursas 
 
A-32  46,15 
S-31  100 
PO-30  100 
SED-29  85 
ST-28  100 
EM-27  57,8 
 
Visų grupių pažymių vidurkį sudaro  5,61 
Viso praleista pamokų  55333 
Vienam mokiniui tenka  129 pamokos 
Daugiausia pamokų yra praleidusios šios grup÷s:  
PO-40 – 3303; PO-30 – 4569; S-36 – 3703; 
ST-28 – 3517; A-41 – 3224; A-32 - 3048 

 
Informaciją pateik÷ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Z. Jokšien÷ 

JVVVV    informuoja: 
 
� Jaunųjų verslininkų būrelis ruošiasi aplankyti UAB 

„Rapsoila“. Mažeikių profesinių sąjungų koordinacin÷s 
tarybos pirmininkas Romas Kesminas pažad÷jo autobusą. 

� Visi III – jų kursų moksleiviai atlieka praktinį mokymą, o 
v÷liau jų laukia baigiamoji praktika ir kvalifikaciniai 
egzaminai. S÷km÷s! 

☺ Mūsų mokyklą aplank÷ Užgav÷nių žydukai. Buvo linksma ir 
smagu tarp žydų☺ va taip va irgi! 

֠ Din dilin, din dilin... vasario 18 d. mūsų mokykloje paskutinio 
skambučio švent÷! 

TAI TAI TAI TAI ĮDOMU !DOMU !DOMU !DOMU !    

 
 Normali žmogaus kūno temperatūra yra 36,6 °C. Tačiau kai 

kurių organų temperatūra gerokai skiriasi. Karščiausias organas yra 
kepenys – 41 °C, o šalčiausias – plaučiai – 35,4 °C. 

 
 Sunkiausia žmogaus kūno dalis – raumenys. 70 kg sveriantis 

žmogus turi 22 kg skersaruožių raumenų, 10,5 – kaulų, 5,5 – odos, 
2,7 – kraujo ir limfos, 1,4 – žarnų, 2,9 – plaučių, 1,8 – kaulų čiulpų 
ir smegenų. 

 
Galvos plaukų skaičius priklauso nuo jų spalvos. Daugiausia 

plaukų turi blondinai – 150 000, rudaplaukiai – 90 000, šatenai – 
110 000, brunetai – 100 000. 
 

Mokytojų ir mokinių d÷mesiui ! 
 

Dažniau apsilankykime bibliotekoje. Pavartykime laikraščius, 
susipažinkime su naujai gautais vadov÷liais, užsisakykime naujų! 

GERA NUOTAIKA 
 

Ar kada nors susimąst÷te, kod÷l pavalgius keičiasi nuotaika – 
jūs žvaliau pasijutote, išnyko nerimas? 

Bananuose yra alkaloido charmono. Pavalgius bananų pager÷ja 
savijauta, išnyksta depresija. 

Sviestas stiprina nervų sistemą: tai – nervų balzamas. 
O sūris linksmina, nuotaiką pakelia jame esančios amino 

rūgštys. 
Nor÷dami nugal÷ti drovumą, valgykite pomidorus. Juose yra 

daug hidroksitriptamino. Jis padeda žmogui atsipalaiduoti. 
Jeigu esate nelaimingi, valgykite aitriąsias paprikas. Jose 

esantis piperinas burnoje sukelia „gaisrą“, tuo mažindamas skausmo 
pojūtį. 
 

GöLIŲ KALBA 
 

G÷l÷s senov÷je buvo meil÷s laiškų forma. Rytų šalyse – tai 
buvo savotiška kalba, kuria gal÷jo susikalb÷ti mylimieji. Ši kalba 
Europoje žinoma nuo XVIII a. Ji atsirado pokyliuose, šeimyniniuose 
žaidimuose ir laiškuose, visą laiką keit÷si ir įgaudavo naują prasmę. 
G÷l÷ gal÷jo reikšti visą frazę, klausimą, atsakymą, palink÷jimą. 

Neužmirštuol÷s tarsi sakydavo: prisimink mane; eršk÷tis: ar 
galima tik÷ti tavimi; astrai: ar visada mane myl÷si?; bulvių žiedai: tu 
– visų gražiausia; bijūnas: koks tu nesupratingas!; rugiag÷l÷: būk 
paprastas, kaip ši g÷l÷. 

Dabar g÷lių kalba jau pamiršta, ir niekas nepaaiškintų, kad 
tulpių, rožių, plukių, v÷drynų, hiacintų ir alpinių raktažolių puokšt÷ 
nurodo slapto pasimatymo vietą ir laiką. Tačiau ir šiandien baltos 
rož÷s ir baltos lelijos yra tyrumo, o raudonos rož÷s – meil÷s 
simbolis. 
 

M÷gstantiems keliauti 
 
Tik mūsų mokyklos mokiniams balandžio m÷nesį 

organizuojama ekskursija į Čekiją. Kaina ne galutin÷, maždaug apie 
400 Lt. Kreiptis į užklasinio darbo organizatorę. 

*** 
Planuojama išvyka į Kauno muzikinį teatrą kovo m÷n. 

Kreiptis į užklasinio darbo organizatorę. 
 

Moksleivių d÷mesiui 
 

Kaip turiningai, išradingai ir linksmai praleisti mokykloje 
laisvalaikį? 

Pasiūlymus, id÷jas, mintis pateikite užklasinio darbo 
organizatorei V. Sedalienei (207 kabinetas) arba SED – 42 gr. 
moksleiviui Donatui A. (mokyklos tarybos pirmininkas). 
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PASIJUOKIME... 
 
Jei norite gerai pails÷ti, jums pad÷s geras turistinis kelialapis. 
Svarbiausia, kad jis būtų skirtas jūsų viršininkui. 

*** 
Mano žmona taip dažnai žiūri televizorių, kad net diktoriai ją jau 
atpažįsta. 

*** 
Žmon÷s turi fotografinę atmintį. Tiesiog ne visi turi juostelę. 

*** 
Kuo greičiau atsiliksi, tuo daugiau laiko liks tam, kad pasivyti. 

*** 
Id÷jos vagyst÷ iš vieno žmogaus - tai plagiatas. Id÷jos vagyst÷ iš 
daugelio - mokslinis tyrimas. 

*** 
Sviesto kietumas tiesiogiai proporcingas duonos minkštumui. 

*** 
Patirtis - tai tas dalykas, kuris įgyjamas iškart po to, kai jos labai 
reik÷jo. 

*** 
Išvada - tai ta samprotavimo dalis, kurioje nusibodo mąstyti. 

*** 
Aš ruošiuosi gyventi amžinai. Kol kas man tai pavyksta. 

*** 
Vieną kartą beveik tur÷jau meilužę telepatę. Deja, mane ji paliko 
anksčiau, nei sp÷jau su ja susipažinti... 

*** 
Švari sąžin÷ - kaip taisykl÷, prastos atminties padarinys. 

*** 
Sąžin÷ - tai tas dalykas, kurį skauda, kai viskas gerai. 

*** 
Lietuvos mokslininkai nustat÷, kad net pus÷s žmonių intelektas yra 
žemesnis, nei vidutinis! 

*** 
D÷l 99% procentų bjaurių advokatų, kenčia ir visi likę. 

*** 
Vakar iš Kauno Zoologijos sodo pab÷go smauglys. Policijos 
pastangomis 3 metrus smauglio jau pavyko surasti. 

*** 
Karv÷s daro blynus. Kiškiai daro rutuliukus. O beprot÷ višta - Maggi  
kubelius. 

*** 
Gyvenimas toks liūdnas... Gerai, kad bent jau atlyginimas juokingas! 
 

D÷mesio! 
 

Skelbiamas konkursas. Daugiausiai surinkusį 
patarlių ir priežodžių apie meilę laukia prizas. 
 
Pristatyti „Žvilgsnio“ redakcijai 

MEILöS AFORIZMAI 
 
Meil÷s jausmo poetizavimas yra neatsiejama pasaulio kultūros 
dalis, įamžinta nemirtinguose kūriniuose. Ji – per amžius 
garbinta, apdainuota ir išsakyta gražiausiais žodžiais. 
Pamąstymui paskaitykite keletą meil÷s aforizmų. 
 
• Be meil÷s pasaulis iš tiesų yra mirties pasaulis, kuriame ir 
mirtis praranda savo reikšmingumą. 
(Juozas Girnius) 
• Žinantis neprilygsta mylinčiam. Mylintis neprilygsta 
besidžiaugiančiam. 
(Konfucijus) 
• Netik÷tai susiliejus dviems kūnams, gimsta geismas, o dviem 
jautrioms sieloms – atvirumas. Ir kaip pirmojo nepakanka 
atsirasti meilei, tai antrojo – abipusiam supratimui. 
(Andr÷ Morua) 
•  Meil÷ susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose 
(Aristotelis ) 
• Meil÷ mus moko ne žav÷tis vienas kitu, o abiem žiūr÷ti ta 
pačia kryptimi. 
(Antuanas Saint Exupery ) 
• Geriau myl÷ti ir prarasti, nei visai nemyl÷ti. 
(Augustinas) 
• Meil÷ yra nenumaldomas troškimas būti nenumaldomai 
trokštamu. 
(Roberas Frostas) 
• Nepatyrusi meil÷ sako: myliu, nes man tavęs reikia. Patyrusi 
meil÷ sako: reikia tavęs, nes myliu. 
(Erichas Fromas) 
• Meil÷ nepriverčia suktis pasaulio. Ji tai, d÷l ko sukasi pasaulis. 
(Franklinas Džonsas) 
• Vienas žodis atsveria gyvenimą ir kančias jame. Tas žodis – 
meil÷. 
(Sofoklis) 
 

M÷nulis padeda įsimyl÷j÷liams 
 

Ar kada bandei savo jausmų bangavimą susieti su M÷nulio 
faz÷mis? Pasteb÷ta, kad būtent per pilnatį poros patiria daugiausia 
nepakartojamų akimirkų – nuotaika būna romantiška ir dvelkia aistra. 
Išmanantys žmon÷s pataria ypač apdairiai rinktis laiką pirmiesiems 
pasimatymams. Netinkamiausias metas – priešpilnis. Jei gali, 
susitikimą atid÷k kelioms dienoms. Antraip vietoje meilių žodelių 
gali išgirsti vien priekaištus. Beje, M÷nulio faz÷ turi įtakos ir 
sutuoktuvių datai. Teigiama, kad s÷kmingiausios santuokos 
sukuriamos per jaunatį – tokios poros laukia ilgas ir laimingas 
gyvenimas. 
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„Žvilgsnio“ redakcija randasi gamybi-
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„MEILöS“ RECEPTAS 
 
„Įsimyl÷j÷lių kava“ 
 
� Pus÷ stiklin÷s kavos pupelių, 
� cinamono lazdel÷, 
� 3 kardamono s÷klos, 
� 3 gvazdik÷liai, 
� 2 kartieji migdolai (su odele), 
� 2 anyžių s÷klos. 
 
Viską sumalti kavamale. Plikyti kaip paprastą 
kavą. Saldinti geriau ne cukrumi, o medumi. 

Sekančiame numeryje:  
mūsų mokyklos mokytojai vasario 11d. lank÷si Seime, 
LITIMPEX parodų rūmuose. 


