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L I E T U V O S V E R S L A S
P E R V A S A R I O – K O V O
M ö N E S I U S
Vasaris
Valdančioji koalicija susitar÷ nuo kitų metų laipsniškai
mažinti gyventojų pajamų mokestį iki 24 proc. Kitąmet jis tur÷tų
būti sumažintas 3 procentais. Tačiau nuspręsta įvesti
nekilnojamojo turto mokestį. Premjeras A.Brazauskas tvirtino,
kad šio mokesčio išvengs turintys vieną būstą, sodą ar garažą.

Paskelbtas pra÷jusių metų „Mažeikių naftos“ koncerno
pelnas. Pagal JAV visuotinai pripažintus apskaitos principus (US
GAAP) įmon÷ uždirbo 721,858 mln. litų konsoliduoto grynojo
pelno – 3,3 karto daugiau nei 2003 metais. Uždirbtas pelnas yra
didžiausias ne tik bendrov÷s veiklos istorijoje, bet, manoma, ir
visų šalies įmonių istorijoje.

Specialistai praneš÷ Pietryčių Lietuvoje radę tinkamų
geologinių terpių giluminiam Ignalinos atomin÷s elektrin÷s
branduolinio kuro kapinynui įrengti.

Trys lažybas organizuojančios Lietuvos bendrov÷s
netrukus sulauks naujo stipraus konkurento.Valstybin÷ lošimų
priežiūros komisija išdav÷ leidimą veiklai vienai iš Europos
lažybų lyderių – Didžiosios Britanijos ,,Stanleybet International“
antrinei bendrovei ,,Stanleybet Lietuva“.
Kovas
Didžiausia šalies dujų pardav÷ja ,,Lietuvos dujos“
paskelb÷ perkainojusi turtą, kuris dabar siekia beveik 2 mlrd. litų.
Tod÷l dujų vartotojams nuo liepos 1 - osios greičiausiai teks
daugiau mok÷ti už dujas.

Sukako 10 metų, kai Lietuvoje prad÷jo veikti GSM
mobilusis ryšys. Pirmasis skambutis GSM mobiliuoju telefonu
mūsų šalyje pasigirdo 1995-ųjų kovo 16 dieną ,,Omnitel“ tinkle.

Prisik÷limas – tai pavasaris
– gaivinanti, svaiginanti jo
žaluma. Linkime, kad kiekvieno
Jūsų rankos atverstų vagą, pilną
gyvyb÷s ir žiedų, kad kiekvieno
Jūsų šeimą lyd÷tų dvasin÷ ramyb÷.
Jaunųjų verslininkų būrelis

ŠIAME NUMERYJE:
2 p. Aktualijos:

jaunieji verslininkai lank÷si UAB „Rapsoila“; elektrikai lavino
profesinius įgūdžius.
3 p. Trečias puslapis:
mūsų mokyklos mokytojai lank÷si LR Seime ir LITIMPEX parodų
rūmuose; įsimintinos kovo m÷nesio datos; Velykų puošmena –
margučiai.
4 p. Ketvirtas puslapis:
pramogos, anekdotai, skelbimai, pad÷kos...

Velykos
švenčiamos
pirmą m÷nulio pilnaties sekmadienį
po pavasario lygiadienio, tod÷l
pastovios dienos n÷ra.
Velykų švenčių ciklas
prasideda Verbų sekmadieniu ir
baigiasi Atvelykiu arba Velyk÷l÷mis.


Viena didžiausių stiklo apdirbimo įmonių Lietuvoje
bendrov÷ Kauno ,,Gravera“ įdieg÷ dvi naujas - lenkto grūdinto
stiklo gamybos bei stiklo šlifavimo linijas, į kurias investavo 1,8
mln. litų.

Pramogų verslo atstovas A. Valinskas paskelb÷ už ne
mažiau kaip 0,5 mln. litų parduodantis reikalavimo teisę į 0,7
mln. litų vert÷s ieškinį bendrovei „American Equirable Finance
Corporation“ ir JAV gyvenančiam pagrindiniam radijo stoties
Žinių radijo akcininkui K. Makaičiui.

Po Verbų prasideda Didžioji savait÷. Visi tvarkosi namus.
Sutvarko kiemą, sodą, trobos vidų. Moterys viską išskalbia, išdulkina
patalynę, išvalo drabužius, nuplauna lubas, sienas, langus, iššveičia grindis.
Didįjį arba Švarųjį ketvirtadienį kūrena pirtį. Pirmieji prausiasi vyrai, po jų
moterys. Visus darbus reikia baigti iki šeštadienio pietų. Didžiojo
šeštadienio vakare dažo margučius. Kiaušinių dažymas buvo moterų
darbas. Velykų rytą pasl÷pdavo margučių lauke, o vaikams sakydavo, kad
Velykos važiuodamos pad÷jo.
XX a. pradžioje Velykas Lietuvoje švęsdavo tris dienas, o Rytų
Lietuvoje – keturias.

„Lietuvos ryto“ inf.

Pagal S.Gutautą
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JAUNŲJŲ VERSLININKŲ IŠVYKA
Jaunųjų
verslininkų būrelio
nariai ir mokytojai
vasario 24 dieną
išvyko į Ukrinus, į
uždarąją akcinę
bendrovę „Rapsoila“
– pirmąją Lietuvoje
biokuro iš rapsų
gamybos įmonę.
Ilgai lauk÷me šios
ekskursijos. Buvo
įdomu sužinoti ir
pamatyti „gyvą“
gamybos procesą.
2004 m.
pramoniniu būdu iš
rapsų prad÷jo
gaminti ekologiškai
švarų kurą – riebalų
rūgščių metilo esterį
RRME, atitinkantį
Europos standarto
EN 14214:2003
reikalavimus, skirtą
dyzeliniams
varikliams.
Gamybos
paj÷gumai – 10 000 t
per metus.

ĮSPŪDŽIAI PO EKSKURSIJOS
Mokyklos laikraštyje „Žvilgsnis“ perskait÷me
informaciją apie jaunųjų verslininkų būrelio organizuojamą
ekskursiją į UAB „Rapsoila“.
Mes, naftos produktų operatoriaus specialyb÷s
mokytojos, panorome joje dalyvauti. Mūsų prašymas buvo
maloniai priimtas.
Susipažinome su biokuro gamybos procesu įmon÷je,
aparatais, produkcijos kokyb÷s rodikliais, jų nustatymo būdais
įmon÷s laboratorijoje, net parsivež÷me biokuro mokomiesiems
tikslams.
Grįžtant iš įmon÷s, netik÷tai užsukome į UAB
„Stepono baldai“, kuri projektuoja ir gamina baldus. Ten
steb÷jome baldų gamybos procesą, apžiūr÷jome įrengimus.
Abiejose įmon÷se dirba buvusių mūsų mokyklos
mokinių, keletą jų pavyko sutikti ir pabendrauti.
Mus nustebino malonus įmon÷s savininko Stepono
d÷mesys mums, jo bendravimo stilius, požiūris į jaunų žmonių
darbo perspektyvas Lietuvoje, o ne užsienyje. Visi buvome
pavaišinti kava ir pakviesti atvykti kitą kartą.
Ekskursijos pabaigoje kilo mintis, kad daug įdomaus
ir naudingo galima pamatyti ir savo mieste, rajone.
Esame d÷kingi laikraščio „Žvilgsnis“ redaktorei,
jaunųjų verslininkų būrelio vadovei V.Lumpickienei už
turiningą ekskursiją ir linkime kūrybin÷s s÷km÷s, leidžiant
laikraštį bei įdomios ir prasmingos būrelio veiklos.
Profesijos mokytoja B.Butnoriut÷

Tai – gamyba be atliekų: gamybos metu gaunami produktai, rapsų
išspaudos, šildymo kuras, glicerolis, pilnai sunaudojami žem÷s ūkyje ir pramon÷je.
Rapsų išspaudos – priedas galvijų pašarams gaminti: baltymų kiekis - 37%, aliejaus
kiekis - 13%, dr÷gm÷ - 10%, žalia ląsteliena – 8,5%, prekyba ištisus metus. Biokuro
gamyba iš rapsų – tai pirminis žem÷s ūkio gamybos augimas, nedirbamų žem÷s plotų
maž÷jimas, kaimo socialinių – ekonominių problemų sprendimas, ekologin÷s taršos
mažinimas.
Grįžtant iš įmon÷s „Rapsoila“, kažkam kilo mintis, jog būtina pakeliui
(nors nebuvo planuota) aplankyti uždarąją akcinę bendrovę „Stepono baldai“.
Pasiūlymui n÷ vienas neprieštaravo.
Mus svetingai pasitiko UAB „Stepono baldai“ savininkas. Įmon÷ įkurta
1994 m. Ukrinuose. Ji projektuoja ir gamina, pristato į vietą ir surenka originalius
prieškambario, virtuv÷s, miegamojo, jaunimo kambario baldus, sekcijas. Naudojant
naujausias technologijas ir įrengimus, kokybiškas medžiagas, siekiama sukurti tokius
baldus, kurie savo stilistika išsiskirtų iš kitų baldų gamintojų produkcijos. „Stepono
baldų“ stilių galima apibūdinti taip: mažiau – atviriau, lanksčiau – paprasčiau,
taupiau – išraiškingiau. Kitaip tariant, daugiausia d÷mesio skiriama baldų
funkcionalumui.
Kaip akcentavo pats įmon÷s savininkas, kad „Stepono baldai“ – tai
gyvenimo š÷lsmas, meil÷ ir jaunyst÷, b÷gančio gyvenimo prisiminimai.
Ekskursijos diena buvo saul÷ta ir pavasariška. Kupini įspūdžių, su gera
nuotaika sugrįžome į mokyklą.
JV būrelio nar÷ Raimonda Ignatavičiūt÷

ER-47 gr. atstovai
Kiekvienais metais mūsų mokykloje vyksta specialybin÷s savait÷s. Vasario 21-25 dienomis buvo organizuota elektrikų savait÷, kurios metu
kiekvieną dieną vyko įvairūs renginiai.
Pirmąją Elektrikų savait÷s dieną buvo surengta metodin÷s medžiagos paroda, kurioje mokytojai pateik÷ savo darbus (konspektus,
laboratorinių darbų aprašus, testus, įvairias praktines ir teorines užduotis). Taip pat buvo pateikta naujausia literatūra lietuvių ir anglų kalbomis,
pademonstruotas Siemens mikrovaldiklių stendas, skirtas praktinių darbų atlikimui. Parodoje lank÷si mokiniai, mokytojai, kurie išsak÷ savo mintis
apie pateiktą medžiagą. Mokiniai ypač aktyviai dom÷josi mikrovaldiklių stendu.
Antradienį būsimieji elektrikai sureng÷ savo paruoštų plakatų parodą. Dalyvavo dvi grup÷s - EM – 34 ir ER – 47. EM – 34 grup÷s mokinys
Robertas Šliteris savo darbe pavaizdavo elektros energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą. ER – 47 grup÷s mokiniai pristat÷ plakatą, kuriame
atsispind÷jo naujų technologijų taikymas energetikoje.
Trečiadienį vyko I ir II kurso mokinių praktinis konkursas elektromontažo dirbtuv÷se. Elektrikų konkurse dalyvavo elektros įrenginių
elektromechaniko specialyb÷s 47 grup÷s mokiniai Laimonas Urnikis, Linas Žulpa, Evaldas Kunsmonas, Remigijus Paulikas, Egidijus Žutautas ir
elektromontuotojo specialyb÷s 34 grup÷s mokiniai Saulius Narutavičius, Remigijus Daščioras, Kęstutis Viskantas, Robertas Šliteris, Julius Žiurauskis.
Konkursą ved÷ aukštesniųjų studijų elektros energetikos specialyb÷s trečio kurso 1 grup÷s studentas Mindaugas Jonauskis.
Renginio metu komandoms reik÷jo atlikti po 3 užduotis: išspręsti kryžiažodį, pagal sujungtą
schemą stende nubraižyti jos elektrinę principinę schemą ir pagal duotas elektrines principines schemas sujungti stendą.
Surinkusi daugiau taškų, laim÷jo ER - 47 grup÷.
Komandų kapitonai buvo apdovanoti AB “Mažeikių nafta“ įsteigtais prizais - firminiais marškin÷liais, o visiems dalyviams įteikti rašikliai.
Ketvirtadienį elektros specialybių mokiniai ir jų mokytojai rinkosi į paskaitą „Naujų technologijų taikymas elektros energetikoje“
nuotolinio mokymo centre. Paskaitą skait÷ EE – 1 grup÷s studentas Mindaugas Jonauskis. Renginio metu mokiniai buvo supažindinti su naujausiomis
technologijomis, kurios yra taikomos šiuolaikin÷je elektros energetikos sistemoje.
Penktadienį Elektrikų savait÷ baig÷si renginių aptarimu, medžiagos apiforminimu, pasiektų rezultatų susisteminimu. Prieita prie išvados,
kad tokios specialyb÷s dienos tikrai reikalingos. Per jas mokiniai dar labiau pagilina savo žinias, įgyja daugiau praktinių įgūdžių.
Profesijos mokytoja Rima Jurkūnien÷
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MŪSŲ MOKYTOJAI LANKöSI SEIME
Vasario 11 dieną
mūsų mokyklos ir Viekšnių
skyriaus
mokytojai
pabuvojo LR Seime bei
aplank÷ Litimpex parodų
rūmuose vykusią knygų
mugę.
Spaudos konferencijų
sal÷je Seimo viešųjų ryšių
atstov÷ pristat÷ Seimo
Švietimo,
mokslo
ir
kultūros
komiteto
pirmininką V. Gedvilą ir jo
pavaduotoją J. Dautartą.
Pokalbio pradžioje trumpai buvo kalbama apie pačią švietimo sistemą.
Akcentuota, jog sistema TöVAS – VAIKAS - PEDAGOGAS byra.
Kartais mokytojams reikia gintis nuo vaikų ir t÷vų agresijos. N÷ra arbitro,
kuris išspręstų objektyviai. Kadangi susitikimui buvo skirta mažai laiko, tai iškart
pasipyl÷ klausimai:
Visi įstatymai gina mokinį. O kaip su mokytoju?
Apgalvosim, kas gintų mokytojų teises, - taip atsak÷ prelegentai.
- Mokytojai perkasi mokymo priemones iš savo kišen÷s. Gal reikia paieškoti
verslininkų, kad jie gal÷tų pad÷ti, - atakavo pedagog÷s.
Šią problemą turi spręsti Švietimo ministerija. Mes kovojame tarpusavyje.
Ar keisis švietimo sistema?
Niekas nenumatoma daryti. Komitetas neranda j÷gų presinguoti valdžios.
Siekiame pagerinti darbo sąlygas, mokytojai turi gauti geresnius atlyginimus. Numatytas
projektas, jog mokytojai turi gauti daugiau už papildomą ugdymą.
Mokytojai klausin÷jo apie mokinio krepšelį, kad anksčiau išleistų mokytojus į
pensiją (Japonijoje į pensiją mokytojai išeina po 15 darbo metų mokykloje).
Pasibaigus „spaudos konferencijai“, pasukome į Plenarinių pos÷džių salę.
Konstitucijos sal÷je vyksta konferencijos, seminarai. Šioje sal÷je puikios sąlygos
vert÷jams. Pabuvojome Veidrodin÷je sal÷je (čia pos÷džiauja seniūnų sueiga),
Respublikos Prezidento sal÷je. Prezidentas per metus Seime apsilanko apie 10 kartų. Jis
pasveikina tarptautinių konferencijų atstovus, taip pat švenčių progomis. Baltojoje sal÷je
sutinkami aukščiausi šalių pareigūnai.
Aplank÷me Susikaupimo kambarį (koplyčią). Čia inicijuojamos maldos prieš
pos÷džius.
Ekskursijos po Seimo rūmus kulminacija – Europos informacijos centras. Per
metus šiame centre apsilanko po keliolika tūkstančių lankytojų. Centro paslaugos
nemokamos, įkurtas trišaliu pagrindu: Didžiosios Britanijos ambasada (viena iš
didžiausių steig÷jų), Seimo kanceliarija ir Seimo komitetas. Vyksta bendravimas ir
bendradarbiavimas tarp šalių. Centras atviras bet kokioms užklausoms, yra įvairūs
leidiniai, biblioteka, yra visos sritys (tinklapis: www.eic.lrs.lt).
„Žvilgsnio“ inf.

REIKŠMINGOS KOVO MöNESIO DATOS
Kovo 4 d.
Šią dieną verta pamin÷ti vien jau d÷l to, kad šventasis Kazimieras yra reali
istorin÷ asmenyb÷, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, tiesa, miręs labai
jaunas, be to, tiesioginis ir labai artimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
palikuonis (Gediminas – Algirdas – Jogaila – Kazimieras senasis – šventasis
Kazimieras), kuris Apaštalinio sosto sprendimu yra parinktas pirmuoju, vyriausiuoju
Lietuvos, taigi ir mūsų, šioje žem÷je gyvenančių, dangiškuoju glob÷ju.
Bet mūsų dienų akimis – didžiausias ir gražiausias džiaugsmo stebuklas yra
tos margosios Kaziuko turgaus dienos, n÷ kiek neprarandančios savo žavesio jau keturis
šimtmečius – medinių rykų gausa, verbų miškai, meduolių ir kitokių g÷rybių kalnai,
mokymasis prekiauti ir der÷ti...

Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo diena
1990 metų kovo 11 diena, sekmadienis. 22 valandos 44 minut÷s. Vilnius.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas skelbia Lietuvos
nepriklausomyb÷s atkūrimo aktą: „Lietuvos Aukščiausioji Taryba, reikšdama tautos
valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 svetimos j÷gos panaikintas
Lietuvos Valstyb÷s suverenių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva yra nepriklausoma
valstyb÷“. Pirmasis nepriklausomyb÷s atkūrimas 1918 metais truko tragiškai trumpai.
Tauta v÷l tur÷jo kilti į žygį už laisvę. 1990-ųjų kovą jis baig÷si pergale.
Laisv÷ – tai, ką reikia išugdyti ir apginti. Tai – priesakas šiandienai.

MARGUČIAI
Kiaušiniai
–
margučiai
simbolizavo gamtos prisik÷limą, gyvyb÷s
atsiradimą,
gyvenimo
atsinaujinimą,
augalijos gimimą, jos žyd÷jimą ar
vaisingumą.
Paprotys dažyti bei marginti
kiaušinius mūsų prot÷viams, kaip ir visoms
kitoms tautoms, buvo žinomas dar
pirmykšt÷s bendruomen÷s laikais. Persai
prieš
Naujuosius
metus
margindavo
kiaušinius, kurie simbolizuodavo Naujųjų
metų gimimą. Egipte kiaušinis vaidino
svarbų vaidmenį derliaus dievų Izid÷s ir
Ozirio apeigose. Ir mūsų krašte margučiai
buvo žinomi gerokai prieš krikščionyb÷s
įvedimą. Apie tai byloja surasti kauliniai,
akmeniniai ir moliniai kiaušiniai.
XIII a. Gedimino pilies sluoksnyje
aptiktas akmeninis margutis ir molinio
margučio šukių.
Ilgus amžius mūsų prot÷viai
kiaušinius daž÷ natūraliais dažais. Tam
vartodavo ąžuolo, skroblo ar juodalksnio
žievę, svogūnų lukštus, rugių želmenis,
samanas, šieno pakratus, ramun÷les, kmynus
ir kt. XIX a. pabaigoje prad÷ta juos dažyti
cheminiais dažais.
Margučių raštai tur÷jo simbolinę
bei magišką prasmę. Daugiausia jie būdavo
dažomi juodai, raudonai, geltonai, rusvai ir
žalsvai. Juoda spalva simbolizuodavo motiną
žemę, augalijos bei vaisių gimdytoją deivę
Žemyną. Raudona spalva reišk÷ nedalomą
gimimo, gyvenimo, šviesos, šilumos bei
s÷kmingos pradžios supratimą. Žalia spalva
simbolizavo pavasario augaliją, javų daigus,
geltona bei rusva – pribrendusius javus,
m÷lyna – žydrą dangų, nešantį palaimą
pas÷liams ir visiems augalams.
Margučių puošimas m÷nuliais irgi
tur÷jo prasmę. M÷nulis ne tik Lietuvoje, bet
ir kitų tautų agrariniame kulte už÷m÷ svarbią
vietą. Pirmykštis žemdirbys, nesuprasdamas,
kod÷l augalija ir pas÷ti javai vasaros metu
pastebimai paauga naktį, didelius nuopelnus
čia priskyr÷ m÷nuliui. Taip pat jam buvo
priskiriama galia išvaikyti piktąsias dvasias.
Žvaigždžių raštai simbolizavo nakties šviesą
javams. Varpos, javų laukai reišk÷ gerą
būsimą derlių, rūtų ir egl÷s šakel÷s – žalią
vasarą.
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ŽEMAITIJOS KOLEGIJA
Informuoja Žemaitijos kolegijos metodinink÷
A.Bukontien÷:
Žemaitijos kolegijos Mažeikių skyriuje vyksta studijos pagal
VERSLO VADYBOS studijų programą.
Suteikiama kvalifikacija: vadybininkas.
Studijų trukm÷: dienin÷s studijos – 3 metai, neakivaizdin÷s studijos –
4 metai. Specializacija: marketingo vadyba.
Mažeikių studijų skyriuje studijuoja:
dieniniame skyriuje: I kursas - 57 studentai, II kursas – 27 studentai;
neakivaizdiniame skyriuje: I kursas – 67 studentai, II kursas – 53
studentai.
Viso: 174 studentai
Kviečiame gerai besimokančius moksleivius, baigusius 12 klasių,
studijuoti Žemaitijos kolegijos Mažeikių studijų skyriuje.

AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ SKYRIUS
Informuoja bendrojo lavinimo skyriaus ved÷ja
Marija Labžentien÷: mokykloje be profesinio
mokymo grupių studijuoja ir aukštesniųjų studijų studentai.
2004-07-05 buvo įteikti pirmieji aukštesniojo mokslo diplomai
107 įstaigų administravimo bei verslo vadybos specialybių
studentams.
Palink÷kime s÷km÷s iki diplomin÷je praktikoje ir
rengiant diplominių darbų projektus 113 elektros energetikos,
verslo vadybos ir įstaigų administravimo specialybių
studentams. Tai paskutiniosios šių studijų grup÷s. Gaila, bet
studijuoti pagal šias programas jau nuo rugs÷jo 1 dienos
nepakviesime.

BŪKIME BUDRŪS
Kovo 24-oji pasaulin÷ tuberkulioz÷s diena. Tuberkulioz÷ yra
užkrečiama liga, kaip ir peršalimo ligos, ji plinta oro keliu. Žmon÷s,
kurie serga plaučių tuberkulioze, yra infekcijos šaltinis. Kai užsikr÷tęs
TBC žmogus kosti, čiaudo, kalba ar spjaudo, jis išskiria tuberkulioz÷s
suk÷l÷jus. Pakanka tik įkv÷pti šių bakterijų, kad būtum užkr÷stas.
Negydomas kiekvienas sergantis aktyvia TBC asmuo per metus
gali užkr÷sti 10-15 žmonių. Infekuotieji nebūtinai susirgs TBC. Tai
priklauso nuo imunin÷s sistemos. Imunin÷s sistemos gynybin÷s j÷gos,
lyg vaško siena, apgaubia suk÷l÷ją, kuris gali snausti metų metus. Kai
imunin÷ sistema susilpn÷ja atsiranda didesn÷ galimyb÷ susirgti TBC.
Silpnumas, nuovargis, svorio maž÷jimas, naktinis prakaitavimas,
nedidelis karščiavimas vakarais 37,2°C – 37,5°C , sausas kosulys – tai
pirmieji tuberkulioz÷s požymiai. Nesigydant požymiai stipr÷ja
prasideda skrepliavimas su kraujo priemaišomis. Pajutus šiuos
požymius būtina kreiptis į šeimos gydytoją. Apie 7-8 milijonai žmonių
pasaulyje kasmet suserga TBC. Kad sumaž÷tų tuberkulioz÷s plitimas
visi sergantieji turi būti žinomi ir gydomi.
Visada prisiminkite, kad:
1. Bendraudami su sergančiuoju tuberkulioze turite laikytis
nuo jo atokiau.
2. Kos÷dami, čiaud÷dami užsidenkite burną nosine ar
vienkartine servet÷le.
3. Nespjaudykite skreplių ant grindų, žem÷s, nes
išdžiūvusiuose skrepliuose esančiu užkratu gali užsikr÷sti
kiti žmon÷s (suk÷l÷jas prie 23°C šalčio gali išsilaikyti net 7
metus).
4. Draugiškai nerūkykite vienos cigaret÷s.
5. Draugų rate negerkite alaus tiesiai iš vieno butelio.
Būkite budrūs. Pasaulyje kas sekundę vienas žmogus
užsikrečia tuberkulioze.
NETAPK VIENU IŠ JŲ!
Pareng÷ mokyklos visuomen÷s
sveikatos priežiūros specialist÷
Roma Žukauskien÷

ŽVILGSNIS
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai
 247.El. paštas:
vida@pm.mazeikiai.lm.lt

Nuoširdžiai d÷kojame Mažeikių profesinių sąjungų
koordinacin÷s tarybos pirmininkui Romui Kesminui. Jo d÷ka
jaunųjų verslininkų būrelio nariai ir mokytojai aplank÷ UAB
„Rapsoila“.

Dirigentas instruktuoja orkestrą prieš kelionę:
- Skrendam į Angliją, ten perkam vilną, po to skrendam į
Japoniją, parduodam vilną, perkam aparatūrą, grįžtam namo,
parduodam aparatūrą, gaunam pinigus.
- O instrumentus ar imsime?
☺☺☺
Petriukas grįžta iš mokyklos su užduotimi: parašyti rašinį
tema „Mano šeima“. Petriukas kreipiasi į motiną:
Mama, sakykite, kaip Jūs at÷jote į pasaulį?
Mane atneš÷ gandras.
Gerai, na, o kaip aš išvydau pasaulį?
Tave taip pat atneš÷ gandras.
Na, o seneliai?
Juos taip pat atneš÷ gandras.
Giliai atsidusęs Petriukas s÷dasi prie stalo ir pradeda rašyti:
„Iš savo pokalbių su gimdytojais, sprendžiu, kad mūsų šeimoje normalių
gimimų nebuvo“.
☺☺☺
Padav÷jau, mano sriuboje plaukioja mus÷!
Tada jums per daug įpyl÷ sriubos, nes mus÷ tur÷tų
braidyti.
☺☺☺
Mama sako sūnui:
Petriuk, jei pagrosi smuiku, aš tau nupirksiu porciją ledų.
T÷velis man pažad÷jo nupirkti dvi porcijas, kad tik aš
negročiau.

MINTIES KRISLAI
Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.
Rytų išmintis

Kartais aš toks talentingas dirbdamas, kad išsigandęs pagalvoju: ar tik
darbas n÷ra mano pašaukimas?
K. Černomirdinas

Balandžio pirmoji primena mums, kas mes esame likusias tris šimtus
šešiasdešimt keturias dienas
M. Tvenas

Kartais reikia prajuokinti žmones, kad nukreiptum jų d÷mesį nuo noro
pakartinti jūsų gyvenimą.
B. Šo

Visi kaimynai blogi, tačiau viršuje blogesni už tuos, kurie apačioje.
K. Melichanas

Kad ir kurioje durų pus÷je būtų šuo ar kat÷, jie vis tiek bus netinkamoje
pus÷je.
Namų gyvūn÷lio principas

Minut÷s trukm÷ priklauso nuo to, kurioje tualeto durų pus÷je jūs esate.
Reliatyvumo d÷snis

Netalentingas žmogus kaip grybas – išauga didelis, o šaknys nestiprios.
Rytų išmintis
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