
Kovo 11-ąją kartu su visa 
Lietuva šventėme vieną reikš-
mingiausių mūsų valstybės 
datų – Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną. 

Tardama sveikinimo žodį, 
Visagino savivaldybės merė Dalia 
Štraupaitė kvietė prisiminti, kiek 
daug džiaugsmo ir vilties mums 
suteikė Kovo 11-osios aktas bei 
nepaisant skirtumų leido kartu 
kurti teisingą ir sąžiningą, laisvą 
ir nepriklausomą demokratinę 
valstybę bei klestintį Visaginą. 

Džiugu ir simboliška, kad 
šią dieną apdovanojome bei 
padėkojome Visaginą garsinan-
tiems Nepriklausomos Lietuvos 
vaikams. Pilnutėlėje Visagino 
kultūros centro „Draugystės“ 
renginių salėje įvyko iškilmingas 
Kovo 11-osios minėjimas ir 
aukščiausių įvertinimų bei sva-
riausių laimėjimų pasiekusių 
Visagino savivaldybės mokinių 
pagerbimo šventė, skirta 
paskatinti dešimt gabiausių 
Visagino savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų, neformaliojo 
švietimo įstaigų mokinių ir 
juos parengusius mokytojus, 
pasidžiaugti 2018 metų įvairių 
respublikinių ir tarptautinių 
renginių – dalykinių olimpiadų, 
mokslo, meno, kūrybos konkursų 
ir festivalių bei sporto varžybų 
nugalėtojų laimėjimais. 

1. Sergej Gončarov, Visagino 
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos 
3 kl. mokinys, respublikinio 
mokinių pranešimų ir piešinių 
konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ 
II vietos laimėtojas. 

2. Genadij Jazukevič, Visagino 
„Atgimimo“ gimnazijos abituri-

entas, nuolatinis respublikinės 
rusų kalbos olimpiados laureatas, 
2018 m. užėmęs II vietą. 

3. Dominykas Viliūnas, 2018 
m. baigęs Visagino „Verdenės“ 
gimnaziją, šiuo metu studentas, 
gaunantis nominaciją ketvirtus 
metus iš eilės, Lietuvos mokslei-
vių lietuvių kalbos ir literatūros 
ir istorijos olimpiadų II vietos 
laimėtojas. 

4. Melita Vilkevičiūtė, Visagino
„Verdenės“ gimnazijos abituri-
entė, Lietuvos mokinių jaunųjų  
filologų konkurse užėmusi III 
vietą.

5. Marija Kaleničenko, Visa-
gino Česlovo Sasnausko menų 
mokyklos ugdytinė, daugkartinė  
tarptautinių jaunųjų pianistų 
konkursų laimėtoja ir laureatė, 
nusipelniusi nominacijos trečią 
kartą. 

6. Marija Polina Zinkevičiūtė, 
Visagino Česlovo Sasnausko 
menų mokyklos ugdytinė, 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 
dainų konkurso „Dainų dainelė“ 
laureatė ir tarptautinio jaunųjų 
atlikėjų konkurso „Daugpilio 
perlas“ laureatė. 

7. Ruta Bieliauskaitė, Visa- 
gino kūrybos namų drabužių 
dizaino klasės mokinė,  tarptau-
tinio jaunųjų dizainerių konkurso 
„PaKaba 2018” I vietos laimėtoja.

8. Kiril Treize, Visagino 
kūrybos namų laivų modeliavimo 
laboratorijos ugdytinis, respubli- 
kinių radijo bangomis valdomų 
laivų modelių varžybų nuga-
lėtojas.

9. Aleksandr Trofimčuk, 
Visagino sporto centro ugdy-
tinis, Europos jaunių bokso 
čempionate pelnęs bronzos 
medalį, nominaciją gaunantis 
antrus metus iš eilės. 

10. Vitas Kapustinskis ir 
Miroslav Višnevskij, Visagino 
technologijos ir verslo profesinio 
mokymo centro automatinių 
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sistemų eksploatavimo mecha-
troniko profesijos mokiniai, 
iškovoję pergalę Nacionaliniame 
mechatronikos profesinio mei-
striškumo konkurse. 

Didžiulę įtaką mūsų mokinių 
sėkmei ir laimėjimams daro 
talentingi ir pasišventę savo 
darbui mūsų miesto mokytojai. 
Kiekvienas nominantas dėkojo 

savo mokytojams, įkvėpusiems 
juos aukštiems pasiekimams 
ir vedusiems link sėkmės, bei 
pažymėjo, kad jų pasiekimai – tai 
ne tik talento, bet ir nuolatinio 
darbo rezultatas. Nominantai 
padėkojo ir savo artimiesiems bei 
draugams už palaikymą, teigė, 
kad ir ateityje sieks naujų tikslų 
bei aukštumų.

Dėkojame visiems mokiniams 
ir jų mokytojams už mūsų miesto 
garsinimą šalyje bei pasaulyje. 
Jūsų pasiekimai įkvepia ir skatina 
tobulėti mus visus. Tegul Jus 
visada lydi sėkmė mokslo, sporto, 
meno, kūrybos ir profesinio 
meistriškumo srityse!

Taip pat norime padėkoti 
Visagino kultūros centro mė-
gėjų meno kolektyvams ir 
darbuotojams, padovanojusiems 
susirinkusiesiems puikią nuotaiką 
ir nuotaikingą šventinę programą. 
Jūsų pasirodymai, šypsenos bei 
nuoširdumas užbūrė publiką ir 
dar kartą parodė, koks ypatingas, 
originalus ir vieningas yra 
Visaginas!

Мэром Висагинаса Владимир 
Щуров стал в 40 лет, 14 февраля 
этого года ему исполнилось бы  
64 года…

Его деятельность на посту руко-
водителя города пришлась на 90-е 
годы, в сложное время перемен, 
крутого поворота в истории Лит-
вы, первых шагов молодого госу-
дарства, вновь обретшего свою 
независимость, и в трудные годы 
становления Висагинаса, получив-
шего статус города.

VLADIMIRO ŠČIUROVO ATMINIMUI ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЩУРОВА

Забота Владимира Щурова о го-
роде, о людях, его искренность и 
огромное обаяние вызывали ответ-
ные чувства – мы все вспоминаем 
о нем с любовью и благодарно-
стью…

Именно его беззаветная пре-
данность делу, громадное чувство 
ответственности, а самое главное –  
большая и искренняя любовь к лю-
дям и Висагинасу позволяют ему  
и сегодня стоять на пьедестале па-
мяти народной любви.

Vladimirui Ščiurovui buvo 
40, kai jis tapo Visagino meru, 
šių metų vasario 14-ąją jam būtų 
suėję 64-eri.

Jis vadovavo miestui 1990- 
aisiais, sudėtingu permainų metu: 
tai staigus posūkis Lietuvos 
istorijoje, jaunos valstybės, susi-
grąžinusios nepriklausomybę, 
pirmieji žingsniai, sunkus Visa-
gino, gavusio miesto statusą, 
formavimosi laikas.

Vladimiro Ščiurovo rūpini-
masis miestu, žmonėmis, jo 
nuoširdumas bei nepaprastas 
žavumas pakerėdavo visus – visi 
mes prisimename jį su meile ir 
dėkingumu...

Būtent jo nesavanaudiškas 
atsidavimas, didžiulis atsakomy- 
bės jausmas, o svarbiausia – 
didelė ir nuoširdi meilė žmonėms 
ir Visaginui leidžia jam šiandien 
stovėti ant žmonių meilės  atmin-
ties pjedestalo.

Prieš 20 metų, 1999-ųjų kovo 11-ąją, į amžinybę iškeliavo 
pirmasis Visagino meras Vladimiras Ščiurovas. Jo atminimas – iki 
šiol miesto gyventojų širdyse.

20 лет назад, 11 марта 1999 г., ушел из жизни первый мэр  
Висагинаса Владимир Щуров. Память о нем неизменно  
хранится в сердцах горожан.
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Taip jau susiklostė mūsų 
dabartiniame gyvenime, kad 
įprastas vaikystės pasaulis vis dar 
sunkiai prieinamas vaikams su 
specialiaisiais poreikiais. Laimei, 
demokratinėje visuomenėje atsi-
randa vis daugiau iniciatyvų, 
padedančių išvesti vaikus su 
negalia iš uždaros erdvės ir, 
tiesiogine to žodžio prasme, atverti 
jiems duris į platų pasaulį. Viena 
iš tokių iniciatyvų tapo projekto 
„Poilsio ir ugdymo aplinkos 
kūrimas specialiųjų poreikių vai- 
kams Lietuvoje ir Latvijoje, 
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ 
ADD ME“, LLI-151, finansuoto 
pagal  2014–2020 m. Interreg V-A 
Latvijos ir Lietuvos programą, 
įgyvendinimas.

Šis projektas, kurį vykdė 
Visagino „Verdenės“ gimnazija 
kartu su Aleksandravo internatine 
neįgaliųjų mokykla (Dagdos savi- 
valdybė), buvo pradėtas 2017 m. 
Laikraščio „Vis-Info“ redakcija 
pabendravo su projekto koor-
dinatore Irina Morozova, kuri 
išsamiai papasakojo apie tai, 
kokie pokyčiai įvyko specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų gyvenime 
įgyvendinus šį projektą.

„Tiek Visagine, tiek Dagdoje 
vis dar per menkai sudarytos 
sąlygos lavinti ir panaudoti savo 
kūrybines, menines ir intelektines 
galias. Todėl visa mūsų projekto 
veikla buvo orientuota į neįgalių 
vaikų socializaciją per meną 
ir sportą. Projekto iniciatoriai 
matė savo pagrindinį tikslą – 
atskleisti vaikams su negalia 
tokį pasaulį, kuris yra įprastas 
paprastiems vaikams. Tikslą 
pasiekti buvo nuspręsta dviem 
būdais – tobulinant įstaigų, 
kuriose yra specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų, infrastruktūrą ir 

organizuojant įvairius eduka-
cinius renginius, įskaitant vasaros 
stovyklas. Vasaros stovyklų 
organizavimas vaikams su spe-
cialiaisiais poreikiais buvo pirma 
patirtis tiek mums, tiek partne-
riams iš Latvijos.

Projekto lėšomis buvo sure-
montuota „Verdenės“ gimnazijos 
sporto aikštelė – joje sena 
betoninė danga buvo pakeista 
į saugią, modernią, pritaikytą 
sportuoti neįgaliesiems. Kadangi 
remonto darbai buvo baigti dar 
2017 m., mes jau įsitikinome 
šios investicijos nauda – vaikai 

su negalia pradėjo aktyviau 
naudotis gimnazijos sporto 
infrastruktūra. Projekte taip pat 
buvo suremontuota „Verdenės“ 
gimnazijos klasė, kurioje vyksta 
vaikų su specialiaisiais porei-
kiais užsiėmimai, įsigyta įranga: 
baldai – transformatoriai, kurie 
yra labai patogūs organizuojant 
įvairius edukacinius užsiėmimus, 
taip pat sporto ir muzikos įranga. 
Antroji projekto kryptis –  
trijų edukacinių programų, skirtų 
asmenims, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių, rengimas ir 
įgyvendinimas.

 Pavyzdžiui, pirmoji – teatro 
programa „Kuriame kartu“, 
jos įgyvendinimo metu vaikai 
visapusiškai įtraukti į spektaklio 
pastatymą –  nuo scenarijaus ir 
kostiumų kūrimo  proceso iki 
paties pasirodymo paruošimo. 
Įgyvendinant visas programas 
dalyvavo vaikai ir  jaunimas iš 
Lietuvos ir Latvijos ir, nepaisant 
to, kad kartais vaikams buvo 
sunku ir dingdavo motyvacija, 
rezultatai buvo įspūdingi.

Kita programa – „Lėlės 
vaidmuo liaudies pedagogikoje ir 
vaikų auklėjime“. Lėlių gamyba 

PASAULIO ATRADIMO DŽIAUGSMAS - VAIKAMS SU SPECIALIAIS POREIKIAIS

SVEIKINAME
LIUTAURĄ MAZŪRĄ!

Š. m. kovo 8–9 d. Kauno 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
gimnazijoje vyko 2019 m. 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų 
mokyklų 9–12 klasių mokinių 
lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiados šalies etapas. 

Visagino savivaldybei šiame 
etape atstovavo Visagino savi-
valdybės etape užėmę I vietas 
Visagino „Žiburio“ pagrindinės 
mokyklos 10a klasės mokinys 
Liutauras Mazūra (lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 
Skirmantė Ramelienė) ir 
Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centro 
3g klasės mokinė Meilutė 
Bieliauskaitė (lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Rūta 
Pundytė). 

Sveikiname Liutaurą Mazūrą, 
užėmusį III vietą lietuvių kalbos 
ir literatūros olimpiados šalies 
etape, jo mokytoją Skirmantę 
Ramelienę ir linkime sėkmės 
kituose konkursuose!

Visagino savivaldybės admi-
nistracija skelbia Visagino 
savivaldybės visuomenės svei- 
katos rėmimo 2019 metų 
specialiosios programos, patvir-
tintos Visagino savivaldybės 
tarybos 2019 m. vasario 21 d. 
sprendimu Nr. TS-33, visuome-
nės sveikatos projektų (toliau – 
Projektai) konkursą šioms 
prioritetinėms visuomenės svei-
katos sritims:
1. Sveikos gyvensenos skati-
nimas (alkoholio, tabako ir 
kitų psichotropinių medžiagų 
vartojimo prevencija, sveikos 
mitybos ir fizinio aktyvumo 
skatinimas);
2. Vaikų ir jaunimo sveikatos 
išsaugojimas ir stiprinimas (svei- 

SIŪLOMA TEIKTI PARAIŠKAS
kos mitybos ir fizinio aktyvumo 
skatinimas);
3. Bendruomenės sveikatos stip-
rinimas, sveikatos mokymas, 
šeimos planavimo konsultavimas, 
sveikatos žinių populiarinimas 
ir visuomenės sveikatos pro-
pagavimas;
4. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir 
kontrolė;
5. Neinfekcinių ligų ir traumų 
profilaktika ir kontrolė;
6. Gyvenamosios aplinkos 
atitikties sveikatos normoms 
prevencija (triukšmo prevencija, 
geriamojo vandens, maudyklų 
vandens stebėsena).

Projektų paraiškas finansavimui 
gauti gali teikti Juridinių 

asmenų registre registruotos ir 
Visagino savivaldybėje veiklą 
vykdančios biudžetinės įstaigos, 
nevyriausybinės organizacijos ir 
viešosios įstaigos. 

Paraiškos priimamos iki 2019 
m. balandžio 5 d. Pareiškėjas 
gali teikti paraišką ir gauti 
finansavimą tik vienam projektui 
vienoje prioritetinėje visuomenės 
sveikatos srityje įgyvendinti. 
Projektų paraiškos registruojamos 
Visagino savivaldybės admini-
stracijoje, Parko g. 14, 109 kab.

Smulkesnę informaciją jūs 
galite rasti interneto svetainės 
www.visaginas.lt naujienose.

savo rankomis lavina smulkiąją 
motoriką, kas yra ypač svarbu 
vaikams su negalia. Trečioji pro-
grama – „Kalendoriniai lietuvių 
liaudies žaidimai“. Šokdami ir 
dainuodami vaikai iš Visagino 
ir Dagdos susipažino su lietuvių 
kultūra, papročiais, tradicijomis. 
Visuose edukaciniuose užsiėmi-
muose dalyvavo tiek vaikai iš 
Visagino, tiek mūsų draugai iš 
Latvijos, tokios bendros veiklos 
padėjo jiems artimiau susipažinti 
ir net tapti draugais.

Visos sukurtos programos buvo 
testuojamos, o jų rezultatai buvo 
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pristatyti vasaros stovyklose, kurių 
pamainos vyko Aleksandravo 
internatinėje mokykloje Latvijoje. 
Iš viso buvo surengtos 4 stovyklos, 
kurių trukmė buvo po 10 dienų –  
po 2 stovyklas kiekvieną vasarą. 
 Manau, kad šių stovyklų 
pamainos tapo didžiausiu projekto 
pasiekimu. Reikia pabrėžti, kad 
kai kurie vaikai pirmą kartą išvyko 
iš namų be tėvų, o tai buvo didelis 
iššūkis ir tėvams, ir mokytojams. 
Žinoma, tėvai labai jaudinosi: jie 
skambindavo, klausdavo apie savo 
vaikus, jaudinosi ir mokytojai, bet 
pirmasis žingsnis buvo padarytas 
ir jis buvo sėkmingas.

Stovyklų programos buvo 
labai įdomios. Pavyzdžiui, 
mūsų partneriai iš Dagdos mokė 
vaikus sodinti daržoves, jas 
laistyti ir net konservuoti. Vaikai 
vykdavo į ekskursijas, eidavo į 
žygius, t. y. programa buvo labai 
turininga, mums malonu, kad  
dabar ir vaikai, ir tėveliai nori, 
kad ir stovyklos, ir edukacinės 
programos tęstųsi, vadinasi, 
mes padarėme kažką gero. Tiesą 
sakant, būtent to mes ir norėjome 
pasiekti – padėti vaikams su 
specialiais poreikiais, kurie 
sėdėjo tarp keturių sienų, atverti 
pasaulį, susirasti naujų draugų. 
Tėvai mielai pastebi, kad jų vaikai 
tapo labiau nepriklausomi, labiau 
pasitikintys savimi, mokykloje 
pradėjo elgtis kitaip, galima teigti, 
kad buvo įgyti neįkainojami 
įgūdžiai ir patirtis. Iš viso projekte 
dalyvavo apie 100 vaikų – po 50 
iš kiekvienos šalies“, – sakė Irina 
Morozova.

- Tai tikriausiai buvo 
perversmas vaikų, o gal ir jų 
tėvų, pasąmonėje?

- Taip, manau, galima taip 
pasakyti. Vaikams atsivėrė kitoks 

pasaulis, bendravimo su kuriuo 
patirties jie anksčiau neturėjo. 
Džiugu, kad ir kitos savivaldybės 
susidomėjo mūsų projektu – jos 
nori, kad mes pasidalintume 
savo patirtimi, taip pat teiraujasi 
apie galimybę priimti į stovyklas 
vaikus su specialiaisiais poreikiais 
iš jų savivaldybių. Mes norėtume 
toliau tęsti tokius projektus, nes 
matome, kaip tai svarbu vaikams ir 
jų tėvams. Tikimės, kad Visagino 
savivaldybė ras galimybes 
finansuoti vaikų su specialiaisiais 
poreikiais programas, vis dėl 
to vaikų su negalia integracija 
turėtų būti viena iš vietos valdžios 
užduočių. Vaikai su specialiaisiais 
poreikiais yra mūsų bendruomenės 
dalis, jie yra labai talentingi ir iš 
jų galima daug pasimokyti tiek 
suaugusiems, tiek vaikams. Esame 
dėkingi tarptautinei Lietuvos 
ir Latvijos bendradarbiavimo 
programai 2014–2020 m. Interreg 
V-A bei Visagino savivaldybės 
administracijai, kurių dėka tapo 
įmanoma įgyvendinti šį projektą.

- Ačiū, Irina, už jūsų 
pasakojimą apie tokį įdomų 
ir svarbų projektą. Reikėtų 
širdingai padėkoti tiems, kurie 
investavo savo darbą, žinias, 
jėgas ir sielų daleles į šio 
projekto įgyvendinimą.

Bendravo Ina NEGODA
Vertė Lina Latyševa

Šis straipsnis parengtas naudojant 
Europos Sąjungos finansinę paramą.  
Už šio straipsnio  turinį atsako 
straipsnio autorius. Jokiomis aplin-
kybėmis negali būti laikoma, kad jis 
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.



ОБЪЯВЛЕНИЯ
LEOPLAST. 
Низкие цены!

Пластиковые окна. 
Балконы.

Сейфовые двери
с монтажом от 320 евро.

Жалюзи. Роллеты.
Леонид

Кухни и шкафы-купе 
«КОМАНДОР», 

межкомнатные двери, 
нестандартная мебель 

www.komandor.lt
Тел. +37065782990

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2-комнатную 
малогабаритную квар-
тиру  в 1 мкр., с ремон-
том, удобная и уютная.
Тел. +370-657-81541.

КУПЛЮ 
Покупаем любые автомо-
били и мотоциклы, в лю-
бом состоянии. Интере-
суют как исправные, так 
и с любыми дефектами. 
Расчет и оформление до-
кументов на месте.
Тел. +370-628-35705.

УСЛУГИ
Ремонт квартир. Потолки. 
Стены. Обои. Покраска. 
Кафель. Электрика. Сан-
техника. Полы.
Тел. +370-615-91798.
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17 МАРТА ВЫБИРАЕМ МЭРА ВИСАГИНАСА
В воскресенье всем нам 

предстоит сделать важный 
выбор: избрать главу города 
на ближайшие 4 года.

Как известно, во второй 
тур выборов мэра в Висаги-

насе вышли Эрландас Гала-
гуз и Даля Штраупайте. Кто 
из них займет высокий пост 
и возьмет ответственность за 
будущее  города и его жите-
лей, решать нам с вами. 

Голосование в воскресенье 
будет проходить с 7 до 20 
часов на 16 избирательных 
участках. 

Избиратель голосует на 
том избирательном участке, 

в список избирателей кото-
рого он внесен.

Проявим активность! 
Отложим даже неотлож-
ные дела, придем и прого-
лосуем! 

Юные исполнители соревно-
вались в трёх группах: вокал, 
хореография, инструменталь-
ная музыка. Демонстрирова-
лись номера, разнообразные по 
стилю и музыкальному жанру. 
Конкурсантов оценивало про-
фессиональное международ-
ное жюри. В конкурсе «Sapni 

piepildas» принимали участие 
ребята из разных стран: Латвии, 
Беларуси, Эстонии, Литвы. 

Уровень был достаточно вы-
соким. Наш город представ-
ляли воспитанники  школы 
искусств имени Чесловаса Сас-
наускаса: пятеро вокалистов и 
два танцевальных коллектива 

под руководством Ольги Шав-
люк. Оба коллектива стали ла-
уреатами I степени. 

Все конкурсанты-вокалисты 
также одержали победу. Лауре-
атами I степени стали ученица 
Iа класса Галина Джовало в 
возрастной категории 4–6 лет, 
ученица III класса Алексан-
дра Падалка в категории 7–8 
лет. Лауреатом II степени стал 
Шамил Зайнулин в категории 
16–18 лет. Лауреатами III сте-
пени стали ученица Iа класса 
Габриэла Кондерко и ученица 
III класса Виктория Шульга. 
Вокалистов подготовила педа-
гог школы искусств Вероника 
Конан. 

Лауреаты I степени были 
награждены различными при-
зами. Самую маленькую участ-
ницу конкурса Галину Джовало 
организатор и жюри пригласи-
ли поучаствовать в вокальном 
конкурсе «Голос весны», кото-
рый состоится в Риге в апреле 
месяце. 

От имени родителей благода-
рим педагогов школы искусств  
Веронику Конан и Ольгу Шав-

люк за высокий профессиона-
лизм и индивидуальный под-
ход к каждому из детей. 

Выражаем огромную благо-
дарность и признательность 
директору школы искусств 
имени Чесловаса Саснауска-
са Аликасу Милько за новые 
возможности в сфере обучения 
наших детишек: наличие ап-
паратуры в каждом кабинете 
вокала, уголка для рисования 
во время досуга, наличие тех-
нологий в школе. Это мотиви-
рует детей к дальнейшим до-
стижениям. Желаем директору 
Аликасу Милько, педагогам и 
школе искусств дальнейшего 
процветания и всех благ! 

Родители участников
конкурса

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ: УСПЕХ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

2–3 марта в Даугавпилсе (Латвия) в Центре культуры 
состоялся международный конкурс юных исполнителей 
«Sapni piepildas» («Мечты сбываются»), участие в кото-
ром принимали более 100 детей. 

- Помнишь, я желала всем 
бюрократам гореть в аду?

- Ну?
- Я передумала. Их нужно 

направлять в рай. Но чтобы на 
входе у них документы не при-
нимали и отправляли на дора-
ботку!

***
Не обижай курящих - им и 

так жить меньше!
***

Одесса. В церкви напротив 
офиса с утра без перерыва бьют 
в колокола.

- Сема, ты не знаешь, чего 
они звонят целый день?

Сема, меланхолично:

- Видимо, дозвониться не 
могут...

***
Если вы переживаете, что ваш 

ребенок не знает номер вашего 
телефона, просто установите 
свой номер на пароль домашне-
го компьютера.

***
Зайти в комнату подростка - 

это как заскочить в Икею. 
Собственно, ты хотел только 

посмотреть, но выходишь с ше-
стью стаканами, двумя тарелка-
ми, тремя мисками, четырьмя 
полотенцами и кучей всякого 
хлама.

***

- Дед, как вы без интернета 
жили?

- Как-как, дыру в стене бани 
сверлили.

***
- Мама, а мороженое полез-

нее, чем сосиски?
- Сынок, сейчас покурить по-

лезней, чем эти сосиски!
***

Решил сесть на диету. Вместо 
мяса и колбасы накупил яблок, 
бананов, вместо пива - кефира.

Плохо стало уже к обеду.
***

Маленький сынишка ходит 
вокруг матери, рассматривая ее 
со всех сторон. Наконец ей это 

порядком надоело и она раздра-
женно говорит:

- Что ты ходишь вокруг меня 
кругом?

- Я просто хочу убедиться 
в том, правду ли сказал отец. 
Ведь он всегда говорит нашей 
служанке: «Нам нужно быть 
осторожными, милочка. У моей 
жены и на затылке есть глаза».

***
Решила прибраться в шкафу: 

все оттуда вывалила, перемери-
ла, накрасилась, натанцевалась. 
Все – устала.

***
- Кто был с тобой в трудную 

минуту? - Вискарик...

АНЕКДОТЫ


