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VALSTYBöS ATKŪRIMAS
Dr. J. Šaulys, vienas iš pasirašiusių Nepriklausomyb÷s aktą, taip prisimena 1918-ųjų vasario 16-ąją: „Susirinkę vasario 16 d. priešpiet A. Smetonos
kabinetan Lietuvių komitete, Didžioji g. 30, pasiraš÷me visi santarmingai
vasario 16 dienos deklaraciją. Diena buvo ūkanota, beveik lietinga, be saul÷s“.
Lietuvių tarybos pos÷džiui, kuriame buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomyb÷s paskelbimo aktas, pirmininkavo Jonas Basanavičius (1851 m.), kurio 157-ąsias gimimo metines šiemet min÷sime. Jis pirmasis ir pasiraš÷ šį
istorinį mūsų valstybei dokumentą. Po jo – dar 19 žymiausių krašto veik÷jų
parašų.
Okupacin÷ valdžia Lietuvos nepriklausomyb÷s paskelbimo neleido iškelti
į viešumą. Pild÷si J. Šaulio žodžiai: „Visi jaut÷me, kad daug reik÷s pakelti,
kol atgausime tikrąją savo nepriklausomybę“.

Šiame numeryje:
2 p. Mūsų seniūnai.
3 p. Sausio 13-osios renginys.
4 p. Paskutiniam skambučiui nuskamb÷jus...;
kel÷ jouka; medžio horoskopas.

Šv. Valentino dieną visi rodykite savo
simpatijas ir meilę
O aš taip myliu
Aš taip myliu
Prieš šitą jausmą-meilę pirmutinę
Tik aidas tolimo griaustinio.
(“Hiperbol÷s” daina “Sugrįžk”)

Šią dieną žmon÷s visame pasaulyje savo mylimiesiems
siunčia romantiškus atvirukus ir dovan÷les. Ant atvirukų siunt÷jo vardo dažniausiai nebūna, nes jie skirti slaptai meilei.
Paprastai atvirukuose vyrauja rožin÷ spalva, piešiamos širdys,
rož÷s, amūriukai ir pan. Į atvirukus rašomos eil÷s, sentencijos,
aforizmai ir žodžiai: “Būki mano Valentina (-as)”.

Iš kur atsirado šis paprotys?
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”.

Kod÷l šv. Valentino dieną žmon÷s mylimiesiems siunčia atvirukus?
Tokia tradicija kilo iš Viduramžių papročio, kai Valentino
dienos išvakar÷se Prancūzijos, Anglijos ir Škotijos jaunimas iš
d÷žut÷s traukdavo mylimojo ar mylimosios vardą, kaip kadaise senov÷s rom÷nai. XVI amžiuje žmon÷s prad÷jo siuntin÷ti
popierinius Valentino dienos atvirukus. Tai turbūt seniausi
sveikinimo atvirukai.

Kaip šv. Valentino dieną švenčia visame
pasaulyje?
Australai, ispanai, anglai ir prancūzai Valentino dieną
švenčia vienodai - savo slaptiems mylimiesiems siunčia atvirukus, o sutuoktiniams ir mylimiesiems - dar ir dovanų.
Amerikiečiai atvirukus siunčia visiems, ką myli - sutuoktiniams, draugams, draug÷ms, sūnums ir dukterims.
Vokiečiai, belgai ir austrai nesiunčia anoniminių atvirukų,
tačiau savo sutuoktiniams ir mylimiesiems dovanoja g÷lių ir
saldumynų.
Japonijoje priimta dovanoti šokoladą. Švedai ir italai Valentino dienos iš viso nešvenčia.
Vidurio Europoje ši švent÷ prad÷ta min÷ti tik po Antrojo Pasaulinio karo. Lietuvoje - prieš šešerius metus.
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Mūsų seniūnai
Tęsiame rubriką “Mūsų seniūnai”. Šį
kartą kalb÷jom÷s su III kurso seniūnais.
Apie seniūno pareigas, mokyklinius prisiminimus, apie vasario m÷nesio šventes
- Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dieną,
Valentino dieną, Paskutinį skambutį, –
šių švenčių reikšmę jaunimui. Klaus÷me,
ar reikalinga jas švęsti, apie ateities planus ir meilę...
Indr÷ Lukauskait÷, S-49 gr.
Seniūne
esu
išrinkta tik paskutiniame kurse. Dalyvavome karnavale, dar÷me puokštes V÷lin÷ms, Kal÷doms. Man labiausiai patiko Naujų metų karnavalas,
kada mes vaidinome raganas ir už÷m÷me
antrą vietą.
O apie šventes? Reik÷tų, kad jaunimas žinotų tą dieną (vasario 16 – ąją),
reikia ją min÷ti. Vasario 14 – ąją irgi
reikia švęsti. Man ta diena – šventiška
meil÷s diena: širdut÷s... Nors anksčiau ir
nebuvo tos švent÷s, vyresni tegu mato,
kaip jaunimas švenčia, myl÷ti gali visi.
Aš savo meilę skiriu savo dukrai ir draugui. Ne tik Valentino dieną, bet ir visada.
Paskutinio skambučio laukiu iš dalies. Noriu patirti, ką paskutinio skambučio švent÷ reiškia man pačiai.
Ateityje nor÷čiau studijuoti kolegijoje, auginti vaikutį, susituokti.
Ingrida Kairyt÷, PO – 50 gr.
Seniūne
esu
trečius metus. Pad÷davau aukl÷tojai
organizaciniame
darbe, dalyvaudavome renginiuose.
Visada prisiminsiu
grup÷s draugus, mokyklą, mano dabartin÷ aukl÷toja geriausia per visą mano
mokymosi laikotarpį.
Gerai, kad vasario 16 d. minima, bet
kad reikštų labiau ką nors jaunimui, manau, kad ne. Vasario 14 d. gal labiau
jaunimui tinka. Ar reikalinga ši švent÷?
Manau, daugiau porel÷ms. Kas yra meil÷? Meil÷ – tai jausmas, kurį sunku apibūdinti.
Paskutinio skambučio nelabai laukiu,
tod÷l, kad viskas baigsis. Bet kartu ir
laukiu, d÷l to, kad reik÷tų pabaigti, suaugom.
Pabaigus mokyklą, galvoju dirbti ir
mokytis.
Mindaugas Alšauskas, A – 51 gr.
Seniūnu buvau antrame ir esu dabar,

trečiame
kurse.
Pad÷jau aukl÷tojai,
vedu lankomumo
apskaitą.
Iš linksmiausių
nutikimų mokykloje prisimenu tokį:
kartą
mokytoja
iš÷jo žurnalo parsinešti, o mes tada iš
paskos - visai iš pamokos.
Apie šventes? Senesni žmon÷s geriau
vasario 16 – ąją žino negu jauni. Tą dieną reikia min÷ti, reikia priminti visiems,
kad neužmirštų. Juk toks įvykis pasitaiko ne kiekvieną dieną, tai į÷jo į Lietuvos
istoriją. Vasario 14 – ąja? Man tai įprasta diena.
O meil÷ - tai draugiški artimų žmonių santykiai.
Paskutinio skambučio švent÷ neblogai, bet dar norisi eiti į mokyklą, nesinori jos palikti, juk daugiau niekad nebesugrįšim atgal.
Kęstutis Končius, SED – 52 gr.
Esu seniūnas nuo
pirmo kurso. Vedžiau
lankomumo apskaitą,
dalyvavom renginiuose, krepšinio
varžybose. Antrame
kurse antrą vietą už÷m÷me. Aš pats lankau mokyklos šokių kolektyvą, šoku nuo
10 metų. Įsimintiniausias renginys –
pernai vykusi sporto švent÷.
Apie šventes? Žinau, kad yra vasario
16 – osios švent÷, bet manau, kad jaunimas jos nešvenčia. Valentino diena –
galima “paneles” pasveikinti... Mažesnis
klijuodavau širdeles. Kas yra meil÷? Kai
patinka žmogus, kai norisi su juo būti.
Paskutinio skambučio laukiu. Noriu,
kad greičiau prasid÷tų praktika, noriu
dirbti pagal specialybę, kol kas mokytis
toliau nesiruošiu. Iš÷jęs iš mokyklos,
prisiminsiu grup÷s draugus.
Ričardas Švažas, ST – 53 gr.
Seniūnu buvau
pirmame kurse ir
esu dabar. Dalyvaudavome visuose
mokyklos organizuojamuose renginiuose, ekskursijose, laim÷jom LIK – o konkursą, kuris
labai įsimin÷. Gaila, kad nebegal÷sime
tokiame konkurse dalyvauti.
Apie Lietuvos valstyb÷s atkūrimo
dieną? Vyresni mus skatina prisiminti
šią dieną ir mes taip pat skatinsim savo
vaikus. Ši diena nepaprasta, svarbi tiek
vyresniems, tiek jaunesniems.
Valentino dieną, manau, daugiau

švenčia jaunimas. Kas yra meil÷? Tai
reikia parodyti iš širdies, žodžiai čia
nieko nereiškia.
Iš mokyklos nesinori išeiti. Atrodo,
viskas per greitai. Atmintyje išliks draugai, aukl÷toja, mokytojai, kurie čia bendrauja kitaip nei kitose mokyklose.
Po praktikos nor÷čiau dirbti, gal ir
neakivaizdiniu būdu mokytis.
Tomas Dovidauskas, EM – 54 gr.
Seniūnu esu išrinktas tik šiemet.
Iš renginių įsimin÷ LIK’as. Už÷m÷me
antrą vietą ir gal÷jome dalyvauti finale.
Apie Vasario 16 –
ąją? Datą žinom, bet jaunimui ši švent÷,
manau, neturi didel÷s reikšm÷s. Valentino diena n÷ra tokia svarbi, tačiau šios
švent÷s reikia. Tai visų švent÷. Ji švenčiama su mylimu žmogum.
Paskutinio skambučio laukiu d÷l to,
kad nebereik÷s eiti į mokyklą. Galvoju
dirbti, dar nesu apsisprendęs, ar mokysiuos toliau. Liks geri prisiminimai apie
mokytojus ir draugus.
Vaidas Valančiauskis, SAM – 55
gr.
Seniūnu esu išrinktas tik trečiame
kurse, žymiu lankomumą.
Apie Vasario 16
– ąją? Manau. Reik÷tųšią dieną pamin÷ti.
Jaunimas nelabai ją švenčia, daugiau
Valentino dieną. Praleidi tą dieną su
artimu žmogum. Meil÷ – gražus jausmas.
Paskutinio skambučio laukiu. Kol
kas planų ateičiai neturiu.
Alina Žutautait÷, PO – 57 gr.
Seniūne esu tik
šiais metais. Pasikeisdamos su drauge vedam lankomumo apskaitą. Įsimin÷ grup÷s
pasirodymas per Naujametinį karnavalą.
Apie Vasario 16 – ąją? Nebūtina, kad
jaunimas švęstų, bet pamin÷ti reik÷tų.
Gal vyresniems yra svarbiau. Valentino
diena?
Gal ir nelabai rimta, bet gali būti
kalendoriuje, kod÷l nepamin÷ti. Kartais
švenčiu, kai yra proga. Jaunimas, manau,
švenčia, mokyklą puošia širdut÷mis. Kas
yra meil÷? Tai dviejų žmonių tarpusavio
santykiai.
Paskutinio skambučio švent÷s laukiu,
švent÷ įdomi. Išeisim į praktiką, nežinia,
kaip bus, ką reik÷s dirbti...
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žai
prisiminimų.
Švent÷ asocijuojasi
su tuo, kad tapome
laisvi. Valentino diena...? Gal ir reikia
tokios dienos. Meil÷?
Jei nemyl÷si, būsi
žlugęs. Aš švenčiu

Mūsų seniūnai (tęsinys)

Galvoju po praktikos įsidarbinti, o v÷liau gal ir tęsti studijas kolegijoje ar universitete.
Prisiminsiu grup÷s draugus, mokytojus,
gatv÷je sutikusi, pažinsiu.
Nerijus Kraujutis, ER – 64 gr.
Seniūnu esu nuo pirmo kurso: žym÷jau šią šventę, sveikinu...
Paskutinio skambučio nelaukiu. Tod÷l,
lankomumą, dalyvavom puokščių konkurkad
v÷l išsiskirsim. Mokais, mokais ir v÷l
se. Apie Vasario 16 – ąją? Iš tų įvykių ma-

RENGINYS, SKIRTAS SAUSIO 13 DIENOS
ĮVYKIAMS PAMINöTI
Mažeikių politechnikos mokyklos mokinių taryba, inicijuojama užklasinio darbo organizator÷s Virginijos Galdikien÷s, sausio
11 dieną 9 val. visus mokyklos mokinius ir mokytojus pakviet÷ į
aktų salę, kur vyko renginys Sausio 13-osios dienos įvykiams
pamyn÷ti.

reikia išeiti. Visai neblogai dar vieni metai
būtų. Planuoju dirbti ir mokytis kolegijoje
ar universitete.
D÷kojame seniūnams už nuoširdžius
atsakymus ir linkime jiems gražių švenčių,
s÷kmingos praktikos bei svajonių išsipildymo.

B. Butnoriut÷,
„Žvilgsnio” korespondent÷

scenai buvo naudojami tokie rekvizitai, kurie sukūr÷ tikrą to laiko laukimo atmosferą. Mergina ant kelių laik÷ l÷lę, kuri vaizdavo
kūdikį, kita mergina rankose laik÷ radijo aparatą VEF, per kurį
prieš 17 metų buvo laukiama žinių apie smurto įvykius Lietuvoje.
Dešiniajame scenos kampe prie imitacinio laužo s÷d÷ję vaikinai, sukūr÷ tikrą įtampos atmosferą.
Mini spektaklio metu buvo pamin÷tos visų žuvusiųjų pavard÷s. Kiekviena pavard÷ buvo palyd÷ta varpo dūžiu. Žuvusiuosius
pagerb÷me tylos minute. Scenoje mokiniai stov÷jo su žvakut÷mis
rankose.
Mini spektaklyje dalyvavo 10 mokinių. Tai buvo ne tik judesio, bet ir jaudinančių žodžių spektaklis. Mokiniai - artistai meld÷si, tardami „T÷ve mūsų“ ir dainavo lietuvių liaudies dainą „Oi,
tu žirge“. Renginį vainikavo Eurikos Masyt÷s atliekamos dainos
„Laisv÷“ įrašas.
Sal÷je tvyrojo rimtis ir susikaupimas.

Spektaklio epizodas
Renginio atidarymo metu kalb÷jo mokyklos istorijos vyr.
mokytoja Silva Bulauskien÷, kuri iš savo prisiminimų pasakojo
visiems susirinkusiems apie tos dienos įvykius. Mat, mokytoja
buvo šių įvykių liudinink÷, ji dalyvavo 1991 sausio 13 dieną,
saugant Lietuvos televizijos bokštą.
Antroje renginio dalyje mokyklos mokinių tarybos ir mokyklos teatro studijos nariai parod÷ mini spektaklį, kurio scenografijai iš parankinių medžiagų buvo pagaminta Vilniaus televizijos
bokšto imitacija. Kairiajame scenos kampe merginos vaizdavo tų
laikų motinas, kurios lauk÷ sugrįžtančių savo vyrų ar vaikų. Šiai

Pagarba kovotojams už laisvę

Jūrat÷ Malakauskyt÷,
mokinių tarybos pirminink÷

REGIONINö KONFERENCIJA TELŠIŲ APSKRITYJE
Pilietin÷ akcija „Jaunimas: UŽ LAISVĘ“ – Lietuvos mokinių ir mokyklų bendruomenių iniciatyva, skirta 1991-ųjų Sausio 13-osios
įvykiams pamin÷ti. Mūsų mokykla įsitrauk÷ į pilietinę akciją, skirtą pamin÷ti Sausio 13-ąją, Laisv÷s gyn÷jų dieną.
Sausio 11 dieną mokiniai buvo kviečiami per lietuvių kalbos pamokas rašyti rašinius Lietuvos laisv÷s tema, fotografuoti mokykloje
vyksiančius Sausio 13-ąjai pamin÷ti skirtus renginius. Savo darbus mokiniai gal÷jo siųsti elektroniniu paštu.
Vasario 12 dieną Telšių apskrities Atžalyno vidurin÷je mokykloje vyks regionin÷ konferencija, kurios metu bus apdovanoti Sausio 13tosios min÷jimo nuotraukų ir rašin÷lių konkurso dalyviai.
Mūsų mokyklą atstovaus ir apdovanojimus atsiims mokinių tarybos pirminink÷, PO - 60 gr. mokin÷ Jūrat÷ Malakauskyt÷ ir užklasinio
darbo organizator÷ Virginija Galdikien÷.
“Žvilgsnio” redakcija
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Kaltinamasis:
- Be reikalo taip giriate - vis tiek neprisipažinsiu.
***
Alga - dar vienas įrodymas, kad kitiems dirbti neapsimoka.

Gali pasirodyti, kad aš nieko nedarau, bet mano ląsteles be galo
užimtos!
***
Trečiokai rašo laišką trečiok÷m: "Naktį ateikit į parką - bučiuosim÷s!" Netrukus gauna atsakymą: "Jei tik d÷l to, siūlykit pirmok÷m".
***
Teismas. Prokuroras r÷žia kalbą:
- Teisiamasis įvykd÷ nusikaltimą - kaip reta drąsų, sumanų ir
išradingą!

***
- Daktare, man po vestuvių kilo keistų problemų d÷l reg÷jimo...
- Kokių problemų?
- Pinigų nematau...
***
Turguje moteris sugauna obuolius vagiantį berniuką.
- Ach tu! Aš tau tuoj parodysiu, kaip vogti!
- Oi, kaip gerai, nes mane jau trečią kartą pagauna.
***
Diskotekoje vaikinas prieina prie merginos ir klausia:
- Ar tu šoki?
- Taip.
- Tai gerai, nes pamaniau, kad tave elektra krato.
Vasario 1-ąją mūsų mokykloje
paskutinis skambutis nuskamb÷jo
A - 51(aukl÷toja V. Vaitkevičien÷), PO - 57
(aukl÷toja B. Šeštakauskien÷) ir ER - 64 (aukl÷toja M. Zavjalova) grupių mokiniams.
Paskutinio skambučio skambesys į “prašmatniai” papuoštą aktų salę sukviet÷ būbsimuosius absolventus, juos išlydinčius jaunesnius mokinius, mokytojus, administracijos darbuotojus. Visi nor÷jo sugrįžti į jaunystę, prisiminti malonias
akimirkas iš mokyklinio gyvenimo.
Renginį ved÷ mokinių tarybos nariai kartu su užklasinio
darbo organizatore V. Galdikiene. Sceną puoš÷ įmantrus skambutis. Jo skamb÷jimo aidą atkartojo maži skambučiai.
PO - 57 grup÷s mokiniai sukūr÷ ir perskait÷ testamentą.
Jaunesnieji draugai būsimiems absolventams įteik÷ prisiminimo dovan÷les, palink÷jo geros kloties ir valios, s÷km÷s
kvalifikacinių egzaminų maratone.
Paskutinis skambutis mūsų mokykloje dar kartą skamb÷s
vasario pabaigoje.
Tad laukime.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
LAZDYNAS (kovo 22 – 31 d.)
Lazdynai iš pažiūros trapūs, tačiau taip tik atrodo, jie gyvybingi, ištvermingi, gali įveikti bet kokius sunkumus.
Lazdynai nepaprastai originalūs, nepanašūs į nieką, gyvenimą supranta kitaip nei kiti. Sugeba
būti gerais, išmintingais, kantriais, bet gali būti ir pavojingais, piktais, blogais. Gali būti labai iniciatyvūs, bet gali numoti į viską ranka ir plaukti pasroviui. Lazdynai išsilavinę visose srityse, žinias
įsisavina lengvai ir labai greitai. Lazdynų gyvenime daug kas priklauso nuo jų nuotaikos ar kaprizo.
Lazdynai sugeba įsp÷ti pačias slapčiausias mintis. Neveltui viduramžiais žmones, gimusius po
Lazdyno ženklu, laik÷ burtininkais, raganomis, degino ant laužo. Prie ko nors prisirišę, Lazdynai gali
padaryti gyvenimą svajone, bet saugokit÷s, jeigu jūs jiems nepatikote. Šitai gali jūsų gyvenimą paversti pragaru.
Jeigu panori, Lazdynai gali priversti save myl÷ti, garbinti. Lazdynai meil÷je labai prieštaringi,
gali būti nepaprastai mylintys, o taip pat kankinantys d÷l greitos nuotaikų kaitos. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Kiparisas, Topolis, Celtis, Uosis, Skroblas, Figmedis, Bukas, Kaštonas. Akmuo – safyras, deimantas, opalas, Tigro akis. Skaičius 1, 6.
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