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tai ir baigësi vasara. Vël
visus metus svajosime ir
jos ilgesingai lauksime. Truputá
liûdna, bet kartu ir dþiugu, nes
kiekviena pabaiga yra ir kaþko
naujo pradþia: ar tai bûtø nauji
mokslo metai, ar naujas darbo
sezonas... Juk tai puiku, nes atsiveria naujos galimybës kibti á
darbus su dar didesne motyvacija, tai proga bûti geresniam ir
siekti daugiau. Manau, ne vienam ið mûsø vasarai baigiantis
pradëjo kilti mintys: bûsiu tvarkingesnis, stropiau mokysiuos,
lankysiu daugiau bûreliø, aktyviau gyvensiu, skaitysiu daugiau
knygø, sveikiau maitinsiuosi,
susirasiu daugiau draugø, bûsiu
draugiðkesnis ir panaðiai... Kad
ðie pamàstymai virstø darbais,
Rugsëjo 1-osios proga linkiu visiems stiprybës, ryþto, valios,
noro mokytis ir tobulëti, taip pat
kantrybës, kad niekados nepristigtø idëjø ir jëgø!
Sëkmës!
NIKOLË

Ð

iandien, Rugsëjo 1-àjà, vël visi renkamës á savàsias mokyklas, susitinkame savo senus draugus ir paþástamus mokytojus. Bet taip
yra ne visiems. Kas ketverius metus
mokiniams tenka keisti mokyklas,
taigi dalis mokiniø ðiandien sës á jau
kitos, dar „svetimos“, mokyklos suolà, susitiks su nepaþástamais mokytojais, kitais mokyklø darbuotojais,
prie kuriø teks pratintis ir bendrauti visus ketverius metus. Þinoma, susipaþins ir su iki tol nepaþinotais
vaikais, paaugliais, kurie galbût (tikëkimës) taps naujais draugais...
Nauji mokslo metai ðiems mokiniams (þinoma, ypaè pirmokëliams)
iðties yra ypatinga pradþia, galbût
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Kurkime tokius NAMUS,
kuriuose norëtume gyventi patys!
Ir ðtai mes vël sëdame á tà patá (o
galbût dar visai nepaþintà) mokykliná suolà. Rugsëjo 1-oji svarbi visiems, juk nuo maþø dienø esame
pripratæ, jog tai kaþko naujo pradþia,
þingsnis á prieká. Ði pradþia gali
reikðti daug daugiau nei ásivaizduojame...
Galbût pagaliau leisitës á taip iðsvajotà kelionæ ir paþinsite kità kultûrà, gal nuspræsite pakeisti savo gyvenimà, o galbût mëgausitës juo taip,
kaip iki ðiol. Gyvenimas be naujø
iððûkiø, vengimo iðeiti ið savo komforto zonos ar tiesiog vangus poþiûris á kitus ir save nëra toks gyvenimas, koká turëtume gyventi. Þinau
tik viena: þmogus, ðalia kurio ilgiausiai tau teks gyventi, esi tu pats. Visai nesvarbu, ar tu mokykloje pirmûnas, ar geriausias sportininkas –

svarbu þmogui bûti þmogumi, svarbu save mylëti ir gerbti, o tada net
nepastebësime, kaip aplink mus vis
daugëja laimingø ir mylinèiø þmoniø. Nes laimingi þmonës traukia laimingus. Niekas neturi mûsø ásprausti á rëmus ir sakyti: daryk taip, kaip
darau að. Tu turi elgtis taip, kaip tau
atrodo teisinga, kad jaustumeisi toks
pilietis, kokiu nori jaustis. Tu turi
teisæ á savo nuomonæ ir laisvæ, á ðeimà ir atsakomybæ, á mokslà ir keliones, á absoliuèiai viskà, tu turi teisæ
bûti kuo tik nori. Þmogus yra savo
likimo kalvis ir reikia tuo naudotis,
nes gyvename toká gyvenimà, koká
tik mes patys pasirenkame ir koká
norime gyventi.
Taigi visos „Tu – ne vienas“ redakcijos vardu linkiu, kad ðie metai
jums bûtø kupini gerø ir ðiltø emo-

Linksmieji skelbimai
SVEIKINA
Abiturientus, kuriems beliko
vieneri „katorgos“ metai.
UÞJAUÈIA
Pirmokëlius, þengianèius á
klaidþias ir pavojø kupinas
mokslø dþiungles.
KEIÈIA
Sûnø pirmokà á dvyliktokà.

PARDUODA
Praëjusiø metø sudþiuvusià
gëliø puokðtæ uþ 1 eurà.
Iðraðytà tuðinukà tik uþ 50 centø.
Kremuotus senus kontroliniø
darbø sàsiuvinius.
Kantrybës eliksyrà – apelsinø
sultis su juodàja arbata (slaptas
receptas).

cijø, kad bûtumëte
apsupti þmoniø, su
kuriais gera bûti.
Lietuva yra labai gerø, iðtikimø, mylinèiø, padedanèiø, ðviesiø þmoniø ðalis, ugdykime tai ir niekam
neleiskime sakyti,
jog èia negera gyventi! Pradëkime nuo
savæs ir rodykime pavyzdá kitiems. Èia
mûsø namai, tad kurkime juos tokius, kokiuose patiems bûtø
gera gyventi.
Su nauja pradþia,
su Rugsëjo 1-àja!
Aistë
ÐAKALYTË

ATIDUODA
Pirmoko marðkinëlius be sagø, S dydis.
Liniuotes dalimis.
PERKA
Ávairiø klasiø paþymiø knygeles su 10-tukais.
Kamðtelius flomasteriams.
Idëjas, kaip galima pasidaryti „ðpargalkes“, kad mokytojai to

PRADÞIA: ir dþiugina, ir baugina
net iððûkis, kuris ir dþiugina, ir baugina. Apie tai prieð pat mokslo metø pradþià ir paklausinëjome paèiø mokiniø
– pirmokëliø, ketvirtokø, devintokø.
PIRMOKØ LÛKESÈIAI
Viltë (7 m.): Labai noriu eiti á
pirmà klasæ, nes iðmoksiu skaityti ir
raðyti. Norëèiau, kad mokykloje þaistume su draugëmis dar daugiau nei
darþelyje. Labai noriu geros mokytojos ir nekantriai laukiu Rugsëjo 1osios, nes turiu labai graþià suknelæ
ir pasiilgau draugø ið darþelio.
Mantas (7 m.): Á mokyklà nenoriu. Sesë sakë, kad ten labai neádomu.
Dovilë (6 m.):
Noriu eiti á mokyklà, kad iðmokèiau
skaityti ir raðyti.
Dovydas (7 m.):
Noriu á mokyklà,
kad galëèiau þaisti
su savo draugais.
Lukas (6 m.):
Labai laukiu mokslo metø, nes mama
ir tëtis man jau nupirko naujà kuprinæ,
daug flomasteriø ir
pieðtukø. Noriu kuo
greièiau juos pradëti naudoti.

KETVIRTOKØ MINTYS
Patricija (11 m.): Man ði Rugsëjo 1-oji kelia jaudulá – ið „Santarvës“ pradinës mokyklos pereinu mokytis á Pauliaus Ðirvio progimnazijà. Að nenoriu ten. Noriu likti èia,
pas savo mylimà mokytojà, noriu
bûti vyriausia mokykloje. Kai mokysiuosi ten, taip nebus. Bus daug
naujø mokytojø, naujø þmoniø, kita
aplinka, kitokie reikalavimai. Visgi... su naujais draugais susipaþinti
tai norëèiau...
Karolis (11 m.): Labai noriu á
naujà mokyklà, nes ádomu mokytis,
kai moko daug mokytojø, reikia
vaikðèioti po kabinetus.
Laura (10 m.): Noriu á naujà
mokyklà, viskà ten pamatyti. Be to,
mano namai dabar bus arti mokyklos!
DEVINTOKØ NUOMONËS
Lukas (15 m.): Labai noriu pradëti mokytis gimnazijoje – nauji mokytojai, aplinka. Daugiau draugø, paþástamø. Yra belaidis internetas,
kaip pasakojo draugai, „Àþuolo“
gimnazijoje labai malonios virëjos,
skanus maistas.
Paula (15 m.): Nenoriu eiti mokytis kitur. Buvau jau prie visko pripratusi, visus paþinojau ir tikrai patiko tas jausmas mokykloje metus

bûti vyriausia. Nemëgstu pokyèiø.
Justas (15 m.): Nesu tas þmogus, kuris labai laukia atostogø pabaigos. Prieðingai, labai nenoriu, kad
jos pasibaigtø, bet tuo paèiu pripaþástu – ádomu eiti á naujà mokyklà.
Jau seniai norëjau mokytis „Àþuolo“ gimnazijoje. Traukia naujovës –
nauji mokytojai, kita aplinka, kitokie reikalavimai ir taisyklës bei jau
tikriausiai Zarasuose labiausiai giriamos valgyklos darbuotojos...
Lukas (15 m.): Pagaliau nauja
mokykla! Bus Wi-Fi be kodo, didelis stadionas (mëgstu sportuoti), tyla koridoriuose. Nors labai daug pokyèiø, bet mûsø klasei lieka vienas
pastovus dalykas – ta pati mylima
auklëtoja.
Ðtai tokios mokiniø, dar tik pradedanèiø ar jau pereinanèiø mokytis
á naujas mokyklas, mintys. Daugumos
pozityvios. O tuos, kuriuos baugina
nauja aplinka ir nepaþástami veidai,
tegalime padràsinti: tikëkite savimi –
ir viskas bus gerai, juolab, patikëkite,
greitai nauja ir svetima taps áprastu
ir savu...
Mokinius kalbino
Eimantas RAÐTUTIS,
Aistë ÐAKALYTË,
Emilija RAÈKAUSKAITË,
Viltë TUMËNAITË.

Viltës TUMËNAITËS
pieð.

nesuprastø.
Mokiniø aðaras 3 litrø stiklainiuose.
SIÛLO PASLAUGAS
Individuali ámonë kuria átikinamus pasiaiðkinimus praleistoms pamokoms pateisinti.
Parengë
Viltë TUMËNAITË
ir Emilija RAÈKAUSKAITË

Smagûs vasaros
nuotykiai
Ðiemet su ðeima buvome Latvijoje prie jûros. Aplankëme daug
muziejø, parkø, bet labiausiai ásiminë ðtai kas: vienà vakarà po
átemptos dienos nusprendëme palydëti saulæ prie jûros. Vaikðèiodami pakrante matëme daug kriauklyèiø, á krantà iðmestø dumbliø, o
tarp jø pamatëme keistà á þelë panaðø kamuoliukà, ðiek tiek paëjæ
toliau – dar vienà. Panagrinëjome
atidþiau, pasirodo, tai paprastøjø
medûzø jaunikliai, o jø buvo pilnas
paplûdimys. Tai iðties ádomus reginys.
MEDA
Tikriausiai niekada nepamirðiu
„Tu – ne vienas“ naujøjø korespondentø krikðtynø. Vos jas prisiminus
veidà papuoðia plati ðypsena. Kuo
puikiausiai atsimenu, su kokia baime vaþiavome á Ðlyninkos vandens
malûnà, mat buvæs redaktorius
Laurynas buvo mus nuteikæs: laikykitës, liûdna tai jau tikrai nebus!..
Uþduotys, kurias teko vykdyti, tikrai
labai pralinksmino. Greitakalbiø
skaitymas pilnomis burnomis vynuogiø, uþ nugaros sëdinèio þmogaus „maitinimas“ sûreliais uþriðtomis akimis ir dar ne viena gudrybë
paliko neiðdildomus prisiminimus.
EMILIJA
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Dainorëlë nuo aðtuoneriø
Tikriausiai në vienas renginys ir koncertas Zarasuose neapsieina be
nuostabaus Evelinos balso ir fortepijono garsø. Dainavimas ðiai merginai yra pirmoje vietoje jau nuo pat maþø dienø ir per deðimtá dainavimo metø ji tikrai turi kuo pasigirti – daugybë padëkø ir apdovanojimø
TELESKOPAS bei didþiulë patirtis ir tolimesnës svajonës.
Septyniolikmetë Evelina
GAIDYTË jau nuo aðtuoneriø metø pasinërë á muzikà, juolab nuo
pat vaikystës buvo jos apsupta:
merginos mama groja akordeonu,
tëtis – klarnetu, o brolis – gitara.
Paklausus, kokià reikðmæ jos gyvenime turi muzika, mergina atsakë, jog muzika padeda jai iðreikðti
savo jausmus ir atskleisti tikràjà save.
Evelina neðvaisto laiko veltui
ir stropiai siekia savo tikslø – ji
baigë M. K. Èiurlionio menø mokyklà, o ðiemet, po devyneriø mokymosi metø, – Visagino Èeslovo
Sasnausko menø mokyklà. Laisvu laiku mergina klausosi muzikos bei bando kurti savo dainas
prisëdusi prie pianino, taip pat internetinëje svetainëje „Instagram“
galima pasiklausyti jos mielø vaizdo áraðø, kuriuose ji atlieka populiariø dainø „koverius“. Evelinos
ádëtas darbas atsispindi jos pasiekimuose – devynerius metus ið ei-

lës ji tampa laureate ávairiuose pianistø konkursuose, yra daugkartinë „Dainø dainelës“, „Muzikos talentø lygos“ dalyvë ir laureatë, jai
teko garbë dainuoti net Prezidentûroje ir Vyriausybëje. O juk tai dar
tik pradþia!
Pasak merginos, to ji nebûtø pasiekusi be vokalo mokytojos Vitos
Pimpienës ir fortepijono mokytojos
Eiligijos Balbierytës, kurioms ji yra
be galo dëkinga uþ kantrybæ ir suteiktà patirtá per visus mokymosi
metus.
Evelina Gaidytë ketina savo ateitá sieti su muzika ir turi aiðkø tikslà –
pabaigusi Kauno Juozo Gruodþio
konservatorijà ji planuoja stoti á Vilniaus muzikos ir teatro akademijà.
Didþiuojamës ðio pasakiðko balso savininke ir nuoðirdþiai linkime
jai kuo didþiausios sëkmës bei stiprybës ir kantrybës siekiant savo uþsibrëþtø svajoniø ir tikslø!
Kalbino
Nikolë VAVINSKAITË

Man rûpi!!!

me gana toli nuo Paryþiaus ar Londono bei kitø Vakarø miestø, taèiau juk idëjø sklaida nëra uþdrausta. Tad pasinaudokime proga ir
pradëkime importuoti vakarietiðkà dràsà ir á Kryþiø ðalá. Tik nereikia sakyti, jog Lietuva yra kukliø
þemdirbiø kraðtas – sermëgø ir jauèiø kinkiniø laikai jau seniai praeityje. Privalome priimti faktà, jog
esame modernios valstybës gyventojai, ir perimti vakarietiðkà gyvenimo bûdà, aiðku, iðsaugodami ir
savo tautiná savitumà. Taigi nebijokime kurti, investuoti, ieðkoti geresniø gyvenimo galimybiø. Taip
pat nebijokime kovoti prieð nelygybæ. Jei patiriate kokià nors seg-

Maþiau kalbø,
daugiau darbø

Kartà susidûriau su ádomia statistika, kuri teigë, jog lietuviai per
gyvenimà vidutiniðkai deðimt kartø pagalvoja ákurti savo verslà, penkis kartus – paraðyti knygà ir dvideðimt du kartus – persikraustyti,
bet to nepadaro, nes bijo aplinkiniø reakcijos.
Tiesiog apverktina, kad daugybë puikiø talentø nueina ðuniui
ant uodegos, nes þmonës yra tiesiog per daug kuklûs. Taip, esa-

Reikia kaip gaivaus vëjo
Tikriausiai ne vienas màstantis mokinys yra pagalvojæs, kodël mokykloje tiek nedaug naujoviø. Kodël
taip trûksta naujø poþiûriø ávairiuose sprendimuose?
Atsakymà, manau, þinome kiekvienas – mokyklose labai stinga jaunø mokytojø. Jokiu bûdu neteigiame, kad kiekvieno vyresnio mokytojo
poþiûris ir tvarka yra pasenæ, bet...
Ten, kur yra jaunas þmogus, ten atsiranda ir naujø idëjø, planø, visai
kitoks poþiûris á mokymosi kokybæ,
priemones ir jø naudojimà.
O gal kiti mano kitaip?
Mokytojas J.: „Kodël trûksta jaunø mokytojø? Labai paprastas atsakymas: mokiniø skaièius
mokykloje maþëja, todël jaunam
mokytojui nëra darbo. Jis galbût
ateitø, bet nesusiformuoja tiek klasiø, kad darbo uþtektø visiems.
Taip, pritariu: blogai, kad jaunø
mokytojø nëra. Pavyzdþiui, progimnazijos mokiniø amþius visada „toks pats“ (5–8 klasës), o mûsø, mokytojø, amþiaus skirtumas
nuo jø vis labiau „atitrûksta“. Mano manymu, ypaè progimnazijoje
reikia daugiau jaunø mokytojø, tada bûtø visai kitoks ir bendravimas, ir poþiûris á mokytojà. O to
pakeisti ðiuo metu neámanoma, nebent po kokiø 10 metø, kai visi vyresni pedagogai iðeis á pensijà – tada gal ateis kiti, jaunesni.“
Mokytoja B.: ,,Mokytojø darbas yra sunkus ið psichologinës pusës. Bëgant metams kai kurie pa-
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vargsta nuo tokio paties mokymo ir
jau bûdami garbaus amþiaus nebeþiûri á darbà taip atsakingai, entuziastingai, kaip pirmais darbo metais. Bet
mes dirbam iki pat pensinio amþiaus,
nes kitokio pasirinkimo mums nepalieka valstybë. Jei mes savo noru
iðeitume ir uþleistume vietà jauniems
ir ambicingiems þmonëms, tai nukentëtume finansiðkai, nes valstybë nuima gerà dalá pensijos, jei iðeini ið darbo anksèiau laiko.“
Mokinys S.: „Jaunas mokytojas mokykloje bûtø kaip gaivus vëjas
sudvisusioje patalpoje, ypaè toks,

Nuomoniø balansas
kuris irgi trokðta naujoviø, dar nëra
uþmirðæs, koks buvo jaunas pats,
kuris mëgtø su jaunimu bendrauti,
imtøsi ávairios veiklos ir neþiûrëtø á
mokiná kaip virðininkas á nusmurgusá pavaldiná. Bûtent taip elgiasi
dauguma senesniø mokytojø...“
Mokinë L.: „Labai norëèiau, kad
bûtø daugiau jaunø mokytojø. Gal tada bûtø galimybë turëti daugiau integruotø, su iðmaniosiomis technologijomis susijusiø pamokø. Juk tai bûtø daug ádomiau. Galbût susidomëtø
ir tie mokiniai, kurie per pamokas nesiklauso ir nieko neveikia. Jeigu bûtø
jaunø mokytojø, mes daug laisviau
jaustumëmës pamokose, bûtø didesnis noras dalyvauti diskusijose ir mokyklos organizuojamose veiklose.“
Mama M.: „Manau, kad mokiniai su jaunais mokytojais noriau mo-

Verèiau maþiau,
bet ásimintinø

Að manau

Per ðventes vaikams visada norisi patirti kaþkà naujo, ne tik paðokinëti ant pabodusiø batutø. Tokià iðskirtinæ pramogà Zarasuose vaikai
patyrë per renginá „Jaunimas Zara- kartà savo gyvenime ir ilgam tai
sams“ – maudynes muilo putose. prisimins. Reikëtø tokiø iðskirtiSmagu buvo ir vaikams, ir suaugu- niø pramogø ir daugiau.
siesiems. Daugelis tai patyrë pirmà
Dominykas ÈERNOVAS

taip!

Smagûs vasaros nuotykiai
Su ðeima sveèiavausi Anglijoje pas savo tetà, ten aplankiau safari
parkà. Safari parkas – tai zoologijos sodas be narvø, gyvûnai gyvena didelëje teritorijoje, per kurias nutiesti keliai turistams, vaþiuojantiems automobiliu. Man labai patiko, kaip ant automobilio laipioja beþdþionëlës,
akelëmis praðo, kad duotum joms koká skanëstà, pro langà iðdidþiai þvelgia liûtas, per kelià perbëga zebrø kaimenë ir èia pat vaikðto didþiulis
raganosis, kuris, atrodo, tuoj tuoj apvers automobilá. Ðie áspûdþiai liks
visam gyvenimui. Safari parkas niekados neprilygs paprastam zoologijos
sodui, nes matai gyvûnus laisvës sàlygomis, matai juos ið arti laimingus.
MATAS
Mano ðios vasaros ávykis buvo nuostabus, bet taip pat ir sukëlæs daug
baimës. Suþinojæs, kad skrisiu á Belgijà su ðeima, nerimavau: noriu skristi
ir labai bijau, nes man vis atrodë, kad lëktuvas gali bet kurià sekundæ
nukristi... Pirmas skrydis buvo ásimintinas: tànakt nebuvo debesø ir matësi dideli ðvytintys miestai. Buvo nuostabu.
EIMANTAS
Vienà vasaros dienà su draugëmis sugalvojome, kad reikia nueiti á
parduotuvæ keistai apsirengus. Taigi mes apsirengëme chalatais, susiriðome á kuodukus plaukus ir iðëjome á parduotuvæ. Eidamos parduotuvës
Dainuoja Evelina Gaidytë.
Nuotrauka ið asmeninio link sulaukëme labai daug þvilgsniø. Vieni þmonës á mus paþiûrëjæ nusiEvelinos albumo. juokë, kiti þvelgë ðnairai. O mums buvo labai smagu.
VILTË
regacijà, nebijokite kreiptis á atitinkamas ástaigas. Nelaukite ir nesitaikstykite su tuo faktu, nes situacija tik blogës. Nebijokite pasakyti „ne“. Prisiminkite, jog tironija
atsiranda nebûtinai po kaþko ypatingo, kartais uþtenka tik minutës
tylos. Nepasikliaukite tik vieno, neretai nekompetentingo, þmogaus
nuomone. Paraðëte ðedevrà – kreipkitës tik á literatûros kritikus ir nesijaudinkite, jog juos trukdote.
Aiðku, nepulkime kaip akis iðdegæ, bet vis dëlto nebijokime pastovëti tiek uþ save, tiek uþ savo kûrinius. Taigi marð prie savo svajoniø
iðsipildymo!
Pranas GAIDAMAVIÈIUS

Nuotraukø konkursui
NUOTAIKOS!

kytøsi, bûtø kitoks jø poþiûris á patá
mokytojà. Þinoma, tai ne visada gali
bûti gerai, nes vos universitetà pabaigæs mokytojas, atëjæs dirbti á mokyklà, ið pradþiø pats mokosi, jam nëra
lengva „suvaldyti“ klasæ, patraukti jos
dëmesá, sudominti. Gal galimybiø,
kad atsirastø daugiau jaunø mokytojø, ðiuo metu nëra, bet ir dabartinius
mokytojus galima skatinti rengti
daugiau pamokø, susijusiø su mokiniams patinkanèiomis veiklomis ir
sritimis. Galbût daugiau iðmaniosios
technikos, nes dabartinis jaunimas
„gyvena“ internete, taigi su tuo susijusios pamokos labiau sudomintø
mokinius.“
Tëtis V.: „Mokytojo darbas yra
sunkus, ir ne kiekvienas jaunas þmogus ryþtasi eiti dirbti á mokyklà. Be
to, mokytojo darbas yra per maþai
apmokamas. Þinoma, bûtø geriau,
kad mokyklose atsirastø jaunø mokytojø, nes jauni mokytojai áneða
naujø vëjø. Mokiniams lengviau bendrauti su jaunu, iðsilavinusiu, naujas
technologijas naudojanèiu jaunu
mokytoju.“
Taip jau nutiko, kad „nuomoniø
balansas“ ðásyk mums neiðsibalansavo: visi mûsø pakalbinti þmonës
iðsakë tokià paèià nuomonæ – jaunø,
entuziastingø mokytojø mokyklose labai reikia. Tik, deja, to greitai pasiekti, atrodo, neámanoma. Visgi maþa
kruopelytë vilties rusena – gal kada
nors...
Paðnekovus kalbino
Emilija RAÈKAUSKAITË,
Paula DÞACHIJA,
Viltë TUMËNAITË,
parengë Emilija.

Ðnabþdesiai.
Rapolo TAMOÐEVIÈIAUS nuotr.

JUODAS
KAMPAS
Aðaros dël adreso
Sveiki, ðtai ir að, Zarasø miesto
sergëtoja Piktoji Þiurkë. Kaip ir visada, su blogomis naujienomis...
Sugalvojau ðià vasarà uþsidirbti
papildomo pinigëlio. Suþinojau, jog
paðtui reikalingi darbuotojai, tad á talkà atëjau ir að. Kolektyvas buvo tikrai
malonus – laiðkaneðiai be galo geri,
virðininkë tikrai neatitiko anekdotinës moteriðkës, tik ir besitaikanèios
uþsipulti vargðà darbuotojà. Taèiau

atsirado kita baisi problema – daugiabuèiø gyventojai tiesiog piktybiðkai nenumeruoja savo butø durø.
Kai kur situacija yra tiesiog beviltiðka – kai kuriuose daugiabuèiuose neámanoma orientuotis, koridoriuose
nëra në vieno numerio ant durø. O
èia dar sunkus krepðys su registruotais laiðkais ir siuntiniais ant peèiø,
dar ir laikas spaudþia... O tu rask tas
duris, jei toks gudrus. Gerai, jei kokia senolë iðeis ir paklausta kaip pasakoje kelià parodys, o jei ne?.. Nors
sësk ant laiptø ir verk. Dar gerai, jei
tik paðtininkai kelio neras. O jeigu
reikës greitàjà pagalbà kviesti, o jûsø butas – neþinia kuris? Tada verksite jau jûs....
Þmonës, bûkite supratingi, uþtikrinkite, jog mano ir panaðiø darbuotojø veikla bûtø bent jau ámanoma.
Parengë
Pranas GAIDAMAVIÈIUS

