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LIETUVOS VERSLAS PER
BALANDŽIO – GEGUŽöS MöNESIUS
Balandis
Premjeras Algirdas Brazauskas pareišk÷, kad 2004 metais
pelningai dirbusi „Mažeikių nafta“ į valstyb÷s biudžetą perves
115 mln. litų dividendų. Valstyb÷ valdo 40,6 proc. įmon÷s akcijų.

Politin÷ taryba pasiek÷ susitarimą d÷l mokesčių reformos
krypties. Nutarta gyventojų pajamų mokestį nuo kitų metų
vidurio mažinti iki 27 proc., o nuo 2008-ųjų pradžios – iki 24
proc.

„Lietuvos rytas“ praneš÷, kad per keletą artimiausių metų
šalyje d÷l akcizų didinimo brangs degalai bei cigaret÷s. Cigarečių
akcizas 2010 metų sausio 1 dieną Lietuvoje tur÷s būti ne
mažesnis kaip 4,42 lito už pakelį.
Geguž÷
Antroji pagal pajamas mobiliojo ryšio bendrov÷ „Bit÷
GSM“ paskelb÷, jog jos klientų skaičius perkop÷ 1 milijoną.
„Bit÷“ tapo trečiąja kompanija, turinčia daugiau nei milijoną
klientų. „Omnitel“ pra÷jusių metų pabaigoje tur÷jo 1,338 mln.,
„Tele2“- 1,162 mln. vartotojų.

Vyriausyb÷ nutar÷, kad nuo liepos 1 dienos bazin÷ pensija
Lietuvoje padid÷s 28 litais – iki 200 litų, o draudžiamosios
pajamos – 94 litais – iki 1084 litų.

Valdančioji koalicija v÷l pakeit÷ savo ankstesnę nuomonę ir
nusprend÷ nuo 2006 metų dvejus metus papildomai apmokestinti
įmonių pelną, o ne jų apyvartą. Nuo 2006 metų pelnas bus
papildomai apmokestintas 4 proc. tarifu, 2007 metais – 3 proc.
tarifu.

Mobiliojo ryšio bendrov÷ „Bit÷ GSM“ prad÷jo klientus
vilioti specialiai jiems pagamintais telefonais su darbui internete
skirtu „Bit÷ plius“ mygtuku. Šiuos telefonus „Bit÷s“ užsakymu
gamina „Nokia“ bei „Sony Ericsson“.

Pranešta, kad iš Vilniaus nebekursuos tiesioginis traukinys į
Varšuvą. Permainų priežastis – būtinyb÷ atlikti Lenkijos
geležinkelių traukinio kapitalinį remontą.

Bendrove „Mažeikių nafta“ susidom÷jęs rusų ir britų
kapitalo valdomas koncernas TNK-BP prad÷jo varstyti
aukščiausių Lietuvos pareigūnų kabinetų duris.
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Tarptautin÷ vaikų
gynimo
diena

ŠALIA TöVO
Ir kalb÷dami,
Ir tyl÷dami –
Visuomet šalia t÷vo – saugūs.
Nuo klaidų
Ir nuo klystkelių
Net ir jo atminimas - saugos!
Danut÷ Tamašauskait÷ – Balsien÷

Nepamirškime birželio pirmąjį
sekmadienį pagerbti T÷velių, Tetukų,
T÷čių...

ŠIAME NUMERYJE:
2 p. Aktualijos:

siuv÷jos ir operatoriai demonstravo profesinius geb÷jimus,
įgytas žinias, dalyvavo ekskursijose, konkursuose.
3 p. Trečias puslapis:
PO-40 grup÷ lank÷si vaikų ir našlaičių globos namuose; mokyklos
vadovai lank÷si Danijoje, EUC Lolland centre; geguž÷s 31-oji –
pasaulin÷ nerūkymo diena.
4 p. Ketvirtas puslapis:
pramogos, anekdotai, skelbimai...

Apginkime vaikus !
Birželio 1 – oji Tarptautin÷ vaikų gynimo diena.
Lietuvos ateitis kuriama rūpinantis vaikais, kad jie būtų
saugūs, sveiki, išsilavinę ir mylimi. Suvienykime savo
pastangas apsaugoti Lietuvos vaikus nuo pernelyg aukštų
reikalavimų, grubaus elgesio, smurto, priežiūros nebuvimo,
skurdo ir skausmo.
Nebūkime abejingi kenčiantiems vaikams,
Rodykime vaikams gerą pavyzdį, rečiau kritikuokime
juos,
Mokykime vaikus prisiimti atsakomybę,
Puosel÷kime kiekvieno vaiko savitumą,
Pad÷kime rimtai žiūr÷ti į mokslą,
Skatinkime jų kūrybingumą, dvasingumą.

„Lietuvos ryto“ inf.

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas
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SIUVöJŲ SAVAITö
Mažeikių
politechnikos
mokykloje nuo geguž÷s 2 iki 6
dienos vyko siuv÷jų savait÷, per
kurią būsimosios siuv÷jos sužinojo
plačiau apie pasirinktąją specialybę.
Pirmąją siuv÷jų savait÷s dieną
I-jo ir II-jo kurso merginos buvo
supažindintos su naujausiais siuvimo
įrenginiais: pristatytas „Zepter“
firmos gaminys, skirtas siuviniui
išlyginti bei pašalinti dulkes, ir kitas darbo aplinkos sveikatai kenksmingas medžiagas.
Taip pat buvo supažindintos su pramonine siuvimo mašina, kuri atlieka keletą naudingų
operacijų: automatiškai nukerpa ir sutvirtina siūlą, reguliuoja dygsnių tankumą. Ši
mašina ypatinga dar ir tuo, kad veikia tyliai.
Antrąją savait÷s dieną siuv÷jų grupių merginoms buvo suorganizuota mokomoji
ekskursija. Jos su specialyb÷s mokytojomis lank÷si Mažeikių audinių parduotuv÷je, kur
susipažino su audinių kokybe. Apsilank÷ siuvykloje, kur apžiūr÷jo darbo vietas.
Kultūros rūmų centre steb÷jo parodą ir joje eksponuotus audimo ir siuvimo darbus.
Trečiadienį, per popietę, mokytoja Lina Pylibien÷ labai įdomiai papasakojo
kostiumų atsiradimo ir jų kitimo istoriją. Buvo pasakojama apie drabužius iki XX a.
Ketvirtąją dieną S-36gr. merginos demonstravo savo pasiūtus drabužius, kurie
atspind÷jo šių dienų madą.
Siuv÷jų savait÷ baig÷si specialyb÷s mokytojų apibendrinamuoju pos÷džiu.
Tokios specialybių savait÷s yra įdomios ir mokiniams labai naudingos.
S – 46 gr. mokin÷ Toma Barauskait÷

Redaktor÷s skiltis
Prieš Jus,
mieli
skaitytojai,
paskutinis „Žvilgsnio“ numeris šiais
mokslo metais. Laikraščio pirmas
numeris pasirod÷ prieš Naujuosius
metus. Tai jaunųjų verslininkų būrelio
leidžiamas laikraštis.
Turbūt pasteb÷jote, jog būrelio
laikraštis tarsi tapo mokyklos laikraščiu.
Jame rašoma apie visus mokykloje
esančius
padalinius.
„Žvilgsnio“
redkolegijai kilo tokia mintis, jog
mokyklai reikia savo laikraščio! Ir dar.
Ruošiamas
mokyklos
internetinis
puslapis!
Dabar įtemptas laikotarpis –
baigiančių profesinę mokyklą mokinių
laukia kvalifikaciniai egzaminai. S÷km÷s
Jums! Aukštesniąsias studijas baigs
paskutin÷s šių studijų laidos diplomantai
– s÷km÷s Jums! Mokytojams pats
darbymetis – ištverm÷s ir kantryb÷s
Jums!
Su naujom id÷jom, pasiūlymais,
gerai
pails÷ję,
puikiai
nusiteikę
susitiksime rugs÷jo 1-ąją...

CHEMIKŲ SAVAITĖS RENGINIAI
Mažeikių politechnikos mokykloje 2005 m. balandžio 25 – 29 dienomis vyko
chemikų savait÷. Kiekvieną savait÷s dieną ved÷me įvairius renginius. Savait÷
prasid÷jo mokytojų ir moksleivių ekskursija į Mažeikių priešgaisrinę – gelb÷jimo
tarnybą. Ekskursijos tikslas – supažindinti moksleivius su priešgaisrin÷s saugos
veiksmais esant nelaimingiems atsitikimams, susijusiems su chemin÷mis
medžiagomis ir naftos produktais.
Kitą dieną naftininkų laboratorijoje vyko metodin÷s medžiagos pristatymas supažindinta su mokytojų metodine medžiaga, naujausia literatūra, žinynais,
informacine medžiaga apie „Mažeikių naftą“, degalines, Būting÷s terminalą.
Balandžio 27 dieną naftininkų specialyb÷s mokytojai lank÷si Senamiesčio pagrindin÷je mokykloje. Chemijos mokytoja I.Benikien÷
pasidalino darbo patirtimi, supažindino mus su metodine medžiaga. Pažiūr÷jome mokinių padarytus darbelius, išaugintus kristalus,
projektus. Mokytoja parod÷ renovuotą chemijos kabinetą, įrengtą pagal ES reikalavimus.
Įdomiausias chemikų savait÷s renginys – „Viktorina – konkursas“ tarp naftininkų specialyb÷s I-o kurso PO – 40 grup÷s ir II-o kurso
PO – 39 grup÷s moksleivių. Renginio tikslas - mokiniams pateikti teorines ir praktines žinias iš specialyb÷s dalykų, mok÷ti dirbti
komandoje. Mokinių žinias, sugeb÷jimus aktyvumą vertino mokyklos mokytojai ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja Z. Jokšien÷.
Renginį ved÷ PO – 30 grup÷s mokin÷ L. Norkut÷. Komandos pasivadino: „Naftininkai“ (PO - 40 gr.), „Chemik÷s“ (PO – 40 gr.),
„Gyvsidabriai“ (PO – 39 gr.), „Naftiečiai“ (PO – 39 gr.). Nugal÷tojais tapo daugiausiai balų surinkusi „Naftininkų“ komanda, antri –
„Chemik÷s“, treti – „Gyvsidabriai“ ir ketvirti „Naftiečiai“. Komandos buvo apdovanotos atminimo dovan÷l÷mis.
Paskutinę savait÷s dieną vyko chemikų savait÷s apibendrinimas. Tarp mokinių buvo pravesta apklausa apie renginius, kurie vyko tą
savaitę. Patį didžiausią įspūdį jiems paliko ekskursija į Mažeikių miesto gaisrinę. Mokytojams įspūdį paliko metodinis užsi÷mimas
Senamiesčio pagrindin÷je mokykloje. Pagrindiniame renginyje „Viktorina – konkursas“ pasteb÷jome, kad mokiniai rinkosi klausimus ne
pagal dalykus, bet pagal klausimų įvertinimą didžiausiais balais.
Renginys susilauk÷ mokyklos vadovų bei žiniasklaidos d÷mesio. Rajoniniame laikraštyje „Santarv÷“ buvo išspausdintas straipsnis
apie chemikų savait÷s renginius. Džiaug÷m÷s ir didžiavom÷s savo mokiniais, kad chemikų profesijos savait÷s renginiai pra÷jo turiningai
ir sklandžiai.
Vyr. profesijos mokytoja R. Ažukien÷
MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ DöMESIUI
Yra gauti nauji vadov÷liai, ateikite pasidom÷ti. Knygos, kurios nereikalingos, grąžinkite į biblioteką. Bus prenumeruojami antram
šių metų pusmečiui laikraščiai, žurnalai (spaudiniai). Mokytojus, kuriuos domina jų įvairov÷, ateikit, duokit savo pasiūlymus –
reikalingas kompromisas.
Į biblioteką knygas grąžinkite tvarkingas, švarias, suklijuotas...
Dažniau praverkite bibliotekos duris!
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GEGUŽöS 31-OJI – PASAULINö
NERŪKYMO DIENA!
Rūkymas n÷ra tik nekaltas įprotis, kaip
dažnas galvoja. Tai vienas iš labiausiai sveikatą
žalojančių žalingų įpročių, o tabakomanija
priskiriama prie ypač paplitusių narkomanijos
formų. Moksliškai įrodyta, kad rūkymas yra
daugelio mirčių priežastis, kurios galime
išvengti. Rūkymas sąlygoja apie 20 procentų
bendro Lietuvos mirtingumo, tai yra, apytiksliai
7000 Lietuvos gyventojų miršta prieš laiką nuo
rūkymo sukeltų ligų. Vienas iš dviejų
rūkančiųjų, kurie pradeda rūkyti jauni ir
nepertraukiamai pastoviai rūko visą gyvenimą,
tikrai mirs nuo rūkymo sukeltos ligos.

Draugyst÷ tęsiasi
Geguž÷s 17-19 dienomis mokyklos vadovai lank÷si Danijoje, Lolland saloje,
Nakskove.
Nakskovas – tai nedidelis miestelis, kuriame gyvena ~ 15000 gyventojų. Lank÷m÷s
EUC Lolland švietimo centre, kuriame 1970 m. susijung÷:
•
technikos verslo kolegija;
•
suaugusių mokymas;
•
prekybos gimnazija.
2007 metais gimnazija taps savarankiška mokykla.
Šitame mokymo centre veikia 9 skyriai:
•
projektų koordinavimo;
•
techninio – profesinio švietimo;
•
bendrasis prekybos ir verslo;
•
suaugusių mokymo ir kvalifikacijos k÷limo;
•
informacinių technologijų;
•
pardavimų ir kontaktų;
•
rinkodaros;
•
kokyb÷s;
•
vystymo ir pl÷tros.
EUC Lolland centre dirba 130 darbuotojų, mokosi 900 mokinių.
Vienoje iš mokyklų ruošiami darbuotojai televizijų kanalų darbui, kompiuterinių
žaidimų kūr÷jai.
Mokiniai po 12 klasių, kurie gerai moka anglų kalbą ir matematiką, gali stoti ir iš
Europos šalių. Gali stoti ir mūsų mokyklą baigę mokiniai. Už mokslą mok÷ti nereikia.
Tik patys turi pasirūpinti l÷šomis pragyvenimui.
Danijos gamta panaši į Lietuvos, tik ten daugiau vyrauja lygumos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Zita Jokšien÷

Išvyka į vaikų ir našlaičių globos namus
Mažeikiuose yra namai, kurie vadinasi neįprastai – vaikų ir našlaičių globos namais.
Labai gaila, bet juose gyvena daugiau nei 60 vaikų – nuo 2 m÷n. iki tol, kol mokosi
mokykloje. Tai vaikai, netekę savo t÷vų meil÷s ir globos.
Mes, PO – 40 gr. mokiniai, sužinoję, kad globos namuose gyvena labai mažučiai vaikai,
nutar÷me juos aplankyti, suteikti jiems džiaugsmo savo dovan÷l÷mis ir pažaisti su jais.
Aplank÷me pačių mažiausių šeimyną, kuri taip ir vadinama – „Pabiručiai“. Šioje šeimynoje
gyvena 10 vaikučių. Šeimynos aukl÷toja pasidžiaug÷, kad vaikučiai paaugę, mažiausias jų jau
1,5 metukų.
Kai į÷jome į grupę, labiausiai mus nustebino susikaupę ir rimti mažylių žvilgsniai, kurie
÷m÷ mus tyrin÷ti. Prisipažįstame, kad ir mes iš pradžių jaut÷m÷s nedrąsiai. Bet mūsų grup÷s
aukl÷tojai B. Būtnoriūtei padedant, labai greitai radome su vaikučiais bendrą kalbą. Mes
žaid÷me, išdykavome, steng÷m÷s, kad jiems būtų kuo linksmiau. Tai mums būtų pavykę, jei
ne viena mergyt÷, vos 1, 5 metukų, vardu Gintar÷, taip ir nenusišypsojo mums. Taip ir
iš÷jome skaudančiom širdim, galvodami, kod÷l jau iš tokių mažylių yra atimtas gyvenimo
džiaugsmas. Globos namuose juos myli, prižiūri, bet mažos širdel÷s trokšta savo tikros
mamos meil÷s, jos rankų švelnumo. D÷l to kai kurie ir negali šypsotis.
Mes nutar÷me, kad tikrai dar ne vieną kartą aplankysime tuos mažylius ir
pasistengsime, kad bent tuo metu, kai būsime su jais, vaikučiams būtų tikrai linksma ir mums
jie visi šypsotųsi.
Laura Gabrilaityt÷ PO – 40 gr. mokin÷

Geguž÷s 31-oji – Pasaulin÷ nerūkymo
diena. Šiai progai pamin÷ti mūsų mokykloje
vyko įvairūs konkursai: rašinių konkursas
„Rūkai? Susimąstyk, ar verta...“, mokiniai pieš÷
plakatus antireklamos tabakui tema, buvo
paskelbtas lankstinukų prieš rūkymą konkursas.
Rašinius rašant aktyviai dalyvavo SAM 45 ir ST - 43 grup÷s, taip pat dalyvavo ir SED 42 grup÷. Labai nuoširdžius, kupinus brandžių
minčių ir pasiūlymų rašinius paraš÷ ST - 43
grup÷s mokiniai Mantas Kontvainis, Aurimas
Pocevičius, SAM - 45 grup÷s mokinys Andrius
Pukelis.
Plakatų konkurse dalyvavo beveik visos
I-jo ir II-jo kursų grup÷s. Šiuo metu plakatų
parod÷l÷ yra eksponuojama mokyklos I-jo
aukšto foje. Kviečiame visus pasidžiaugti mūsų
mokinių meniniais sugeb÷jimais, įdomiomis
id÷jomis.
Į lankstinukų konkursą mokiniai beveik
neįsitrauk÷ – buvo pristatytas tik vienas
lankstinukas, kurio autorius – ST - 43 grup÷s
mokinys Mantas Kontvainis. Gaila, kad šis
konkursas nepavyko, nors užduotis tikrai
nebuvo sud÷tinga.
Šių konkursų organizatorių tikslas - kuo
daugiau informuoti jaunimą apie tabako žalą,
skatinti rūkančiuosius atsisakyti šio įpročio.
Tod÷l kiekvieną savaitę buvo mokiniams
užduodamas naujas klausimas, į kurį prašoma
atsakyti raštu. Atsakymų d÷žut÷ buvo atidaryta
geguž÷s 31-ją dieną baigiamojo renginio metu.
Teisingiausią, išsamiausią atsakymą pateikęs
mokinys buvo apdovanotas prizu.
Kreipiam÷s į visus rūkančiuosius,
kviesdami atsisakyti rūkymo ir saugoti savo bei
aplinkinių sveikatą, nes kuo sveikesn÷ tauta,
tuo turtingesn÷ valstyb÷. Visi tie, kurie
suprantame, kokią žalą visuomenei atneša
rūkymas, prad÷kime nuo savęs - įtikinkime
žmones ir ypač jaunimą neprad÷ti rūkyti, o
ketinantiems mesti, pad÷kime atsikratyti šio
įpročio.
Organizatoriai d÷koja mokiniams, kurie
raš÷, pieš÷, atsakin÷jo į klausimus. Ačiū
lietuvių kalbos mokytojoms M. Timinskienei,
V. Miniotienei, V. Milieškienei, dail÷s
mokytojai D. Davainytei, grupių aukl÷tojams,
kurie paragino mokinius dalyvauti šitame
mokykliniame projekte.

Visuomen÷s sveikatos specialist÷
Roma Žukauskien÷
Socialin÷ pedagog÷
Ineta Ginkevičien÷
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ŽEMAITIJOS KOLEGIJA
Informuoja Žemaitijos kolegijos metodinink÷
A.Bukontien÷:
Ateinančiais 2005/2006 mokslo metais Žemaitijos kolegijos Mažeikių
studijų skyriuje numatyta įgyvendinti sekančias studijų programas:
VERSLO VADYBA
Suteikiama kvalifikacija: vadybininkas
Studijų trukm÷: dienin÷s studijos – 3 metai, neakivaizdin÷s studijos –
4 metai
MAŠINŲ TECHNINIS EKSPLOATAVIMAS
Suteikiama kvalifikacija: inžinierius
Studijų trukm÷: dienin÷s studijos – 3 metai, neakivaizdin÷s studijos –
4 metai
BUHALTERINö APSKAITA
Suteikiama kvalifikacija: buhalteris

Studijų trukm÷: neakivaizdin÷s studijos – 4 metai

Mintys iš mokinių rašinių
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senov÷je beždžion÷s buvo plikos, bet kai at÷jo ledynmetis, jos
apaugo plaukais ir tai pad÷jo joms tapti žmon÷mis.
Žiemą miške neliko n÷ vieno čiulbančio paukštelio, išskyrus varną.
Kai nebūdavo vyro, Milda dažnai išeidavo į lauką, kol palaipsniui
tapo moterimi.
Šunų parodoje dalyvavo dogai, vilkšuniai, laikos, sargiai, bokseriai
ir teis÷jai.
Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų.
Perskaitęs savo „Dievų mišką“ Sruoga sužinojo, kaip sunku jam
buvo koncentracijos stovykloje.
Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmon÷s.
Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankas.
Po kiemą vaikštin÷jo vištos, antys ir kitoks šlamštas.

Kviečiame moksleivius, baigusius 12 klasių, įsijungti į mūsų
studentų būrį.

AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ SKYRIUS
ved÷ja

Informuoja bendrojo lavinimo skyriaus
Marija Labžentien÷:
Diplominių darbų gynimas vyks:
AD – 3 gr. 06-20 9 val.
AD – 4 gr. 06-21 9 val.
VV – 3 gr. 06-22 9 val.
VV – 4 gr. 06-22 14 val.
EE – 1 gr. 06-23 9 val.
Palink÷kime jiems s÷km÷s!

Informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Jokšien÷
2005-05-18 d. II kurso 3-ios pakopos mokiniams
prasid÷jo brandos egzaminų sesija. Lietuvių gimtosios kalbos
egzaminas privalomas, visi kiti pasirenkamieji. Daugiausia
mokinių rinkosi matematikos egzaminą - 84 mokiniai (4 laiko
valstybinį), anglų kalbos - 53 mokiniai (2 pasirinko valstybinį),
istorijos - 80 mokinių (4 laikys valstybinį), dail÷s ir biologijos
egzaminus pasirinko tik vienas mokinys. Pirmasis egzaminas
matematikos jau įvyko, valstybinį egzaminą pasirinko 4
mokiniai, o mokyklinį laik÷ 80 mokinių. Iš 80 laikiusių
mokyklinį egzaminą tik 3 mokiniai neišlaik÷. Rezultatai gana
neblogi. Egzaminų sesija baigsis birželio 15 d. dail÷s
egzaminu. Mokiniams, kuriems nepavyko pagrindin÷s sesijos
metu išlaikyti brandos egzaminų, tai gal÷s padaryti pakartotin÷s
sesijos metu, kuri įvyks:
Informacin÷s technologijos
Birželio 28 d.
Dail÷
Birželio 29 d.
Matematika
Liepos 1 d.
Lietuvių gimtoji kalba (teksto interpretacija)
Liepos 4 d.
Lietuvių gimtoji kalba (testas) Liepos 4 d.
Chemija
Liepos 5 d.
Istorija
Liepos 7 d.
Fizika
Liepos 7 d.
Anglų kalba
Liepos 8 d.
Rusų kalba
Liepos 11 d.
Vokiečių kalba
Liepos 11 d.

9.00 val.
13.00 val.
9.00 val.
9.00 val.
13.00 val.
13.00 val.
9.00 val.
13.00 val.
9.00 val.
9.00 val.
13.00 val.

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

Ateina t÷vas į vaikų darželį ir sako aukl÷tojai:
Duokit man kurį nors vaiką.
Aukl÷toja nustebusi:
Kaip kurį nors??? O kuris jūsų?
Koks skirtumas! Rytoj vis tiek atvesiu.
☺☺☺
Seminaristas klausia dvasios t÷vo:
O ar galima rūkyti meldžiantis?
Aišku, kad ne – tai didel÷ nuod÷m÷.
Seminaristas kiek pagalvojo ir uždav÷ kitą klausimą:
O melstis rūkant galima?
Aišku, kad taip – melstis visada galima.
☺☺☺
Kokia pati didžiausia mokinių klaida?
Jie mano, kad mokytojas noriai vaikšto į mokyklą.
☺☺☺
Kalbasi du žvejai:
Žinai, m÷gstu ramybę, myliu gamtą. S÷di sau su meškere.
Žuvys kimba kaip pasiutę, bet aš myliu žuvis – mažas iš
karto paleidžiu.
O dideles?
Dideles suleidžiu į stiklainį nuo majonezo.
☺☺☺
Susitinka du šunys. Vienas sugipsuotas, apibintuotas. Antrasis
klausia:
Kas atsitiko?
Šeimininkas primuš÷.
Už ką?
Aš jį apkandžiojau.
Už ką?
Prisilak÷ ir užsikabino medalius...
☺☺☺
Kaimynas klausia kaimyno:
Ką veiki namie?
Muses gaudau, - atsako šis. – Tik ką užmušiau penkias:
dvi vyriškos ir tris moteriškos gimin÷s.
Iš kurgi tai žinai?
Dvi s÷d÷jo ant degtin÷s butelio, o trys – ant veidrodžio.
☺☺☺
Turgus. Moteris kreipiasi į žuvies pardav÷ją:
Ar žuvis šviežia?
Mieloji, - atsako šis, - jei aš dabar padaryčiau dirbtinį
kv÷pavimą, ji imtų plaukti.

Redaktor÷ Vida Lumpickien÷
Maketavo Dangiras Gurauskas
JV korespondentai: ruošiasi baigiamiesiems
kvalifikaciniams egzaminams – va taip va!

Tiražas 100 egz.
Pardavimo kaina 0,29 Lt,
prenumeratoriams – 30 ct.

