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Šviesos diena, Šv. Liucija
Šiuo metu lietuviai nuo seno pradėdavo švęsti žiemos saulėgrįžą (tiksliai ta diena būna gruodžio
21 – 22 d). Šią dieną jau būdavo laukiama saulės sugrįžtant.
Į Lietuvą atėjus krikščionybei, ši šventė sutapatinta su šv. Liucijos varduvėmis. Pasakojama, kad
šv. Liucija (lot. „šviesa“) savo maldomis išgydžiusi sergančią motiną. Motinai pasveikus, jos abi pardavė
visą savo turtą ir išdalino vargšams. Dėl tokio poelgio supyko Liucijos sužadėtinis ir paskundė ją teismui,
kuris nuteisė Liuciją sudeginti ant laužo. Šv. Liucija dabar yra krikščioniškas šviesos simbolis.
Šv. Mikalojus, Arklių diena
Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv. Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus
laikomas keliauninkų globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių diena.
Keletas įdomių faktų apie arklius:
Išradus pirmąsias mašinas, jų galingumas pradėtas lyginti su arklio galia. 1 AJ (arklio jėga) lygi 75 Kg m/s.
Vieno žmogaus jėga apytikriai lygi 0,3 arklio jėgos.
Ilgiausiai gyveno Napoleono Bonaparto žirgas Marengas – 63 metus.
Didžiausias pasaulyje arklys – brabansonų veislės sunkiasvoris Bruklinas Siupremas.(198 cm, 1374 kg).
Mažiausias pasaulyje arklys – Argentinoje išvestas miniatiūrinis arklys (40 cm, 25 kg).
Lietuviai yra išvedę dvi arklių rūšis: žemaitukus ir lietuvių sunkiuosius. Lietuvos didieji kunigaikščiai
Kęstutis ir Algirdas po mirties buvo sudeginti kartu su jų žirgais. Lietuviai pagonys sausio 15 d. švęsdavo
kumeliuko krikštynas. Tikėta, kad kumeliuko pavidalą įgyja augmeniją prikeliantis požemių dievas. Balto
plauko arkliais tuo metu buvo leidžiama jodinėti tik žyniams.
Lietuvoje, Niūronyse (Anykščių raj.), 1978 m. įkurtas Arklio muziejus. Jo įkūrėjas – agronomas prof. Petras
Vasinauskas.

Blogų minčių atsikratymo
diena
Gruodžio 31-oji vadinama Blogų
minčių atsikratymo diena, mat
įžengiant į Naujuosius metus visą
blogį reikia palikti, kad jis nesektų iš
paskos. Lietuvoje yra paprotys pririšus
už virvės seną kelmą pertempti per
visą kaimą (centrinę miesto gatvę),
kad jis sugertų visą blogį, o po to
sudeginti.
Kaip Kalėdas ir Naujuosius metus
švenčia
įvairių
tautų
žmonės
įvairiuose pasaulio kampeliuose?
Kreivanosė raganiūkštė. Italijoje
šventės prasideda šv. Liucijos dieną,
gruodžio 13-ąją. - švenčiama Šviesos
šventė. Gruodžio 24-ąją ateina Babo
Natalė (Kalėdų senelio atmaina).
Švenčių siautulys baigiasi Befanos –
senutės raganos, vaikams atnešančios
šokoladinių gardumynų – pasirodymu
sausio 6-ąją. Italiukams sekasi – jie
dukart gauna dovanų. Žinoma, jei tik
vaikas buvo geras ir paklusnus, nes
negeriems vaikams Befana į specialiai
pakabintas kojinaites prikiša anglių.
Turbūt esate girdėję, kad italai pro
savo namų langus Naujųjų išvakarėse
mėto senus daiktus? Italai būtent
Befanos nurodymu atsikrato viso seno
šlamšto – meta pro langą ir stebi,
kokia bus praeivių reakcija.
Svaigioji Sangrija. Religingieji
ispanai, kuriems bet kokia proga virsta
spalvinga fiesta, pagrindine švente
laiko Kalėdas. Šis vakaras
praleidžiamas tik su šeima prie
gausaus vaišių stalo. Dovanų,
daugiausia gauna vaikai – sausio 6-ąją.
Išvakarėse už langų jie pakabina
kojinaites. Gruodžio 31-oji, šv.
Mikalojaus diena, visuotinė šventė
draugų būryje. Visi linksminasi, kaip
tik išmano. Daugelio nuomone, tai
nepamirštamiausia naktis – vakarą
pradedi vienoje vietoje, o sutinki
kitame miesto gale ar net užmiestyje.
Naujųjų kvailys. Namiūro provincijos
belgai, Kalėdų naktį praleidžia prie
lošimo stalų. Kiekvienoje kavinėje,
užkandinėje, restorane lošiama
kortomis (žaidimas primena „kvailį“).
Laimėjusysis gauna pasakiškai skanią
didelę spurgą – angelo arba mažo
Kūdikėlio Jėzaus formos – su glazūra
ir miltiniu cukrumi.

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI
12.01 d. 13:30 val. Vilkaviškio parapijos salėje vyks globos
namų gyventojų pasirodymas su spektakliu „Senojo dvaro
prisiminimai“. Spektaklis buvo pastatytas minint globos
namų, kurie įsikūrę buvusiame Geištarų dvare, 80-metį. Mūsų
aktoriai spektaklio metu keliauja laikmečiu. Pirmiausia
aplankome 1928 – uosius. Taip metais kylame aukštyn,
žiūrovams atskleisdami visą dvaro istoriją bei gyvenimą.
12.03 d. 13: 30 val. globos namų salėje vyks koncertas „Mes
kartu. Kitaip dėl ko gi mes gyventume?..“. Šventė skirta
neįgaliųjų dienai paminėti. Koncertą pradės SPĮ užimtumo
specialistė Irena Ščesnienė su savo mišriu globos namų
dainininkų ansambliu. Renginį paįvairins gyventojų skaitomos
eilės bei šokiai.
12. 06 d. 11:00 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos
Šv. Mišios.
12. 09 – 20 dienomis patalpų puošimas ir kūrybiniai darbai
tema „Laiškas pūgai“.
12.09 – 20 dienomis veiks paroda „Baltosios Kalėdos“.
Parodoje bus galima pasigrožėti įvairiais Kalėdiniais
darbeliais.
12.13 d. 13:30 val. globos namų salėje vyks spektaklio
„Senojo dvaro prisiminimai“ premjera.
12.19 d. 13:00 val. Sūdavos vidurinėje mokykloje bus
rodomas spektaklis „Senojo dvaro prisiminimai“.
12.20 d. 14:00 val. Adventinė popietė „Kai ateina širdin vėl
Kalėdos“. Prisiminsime lietuvių liaudies papročius,
skaitysime eiles, minsime mįsles ir žaisime žaidimus.
12.27 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks gimtadienių
šventė. Šventės metu sveikinsime gruodžio mėnesį gimusius
gyventojus.
12.31 d. 11:00 val. Naujametinis karnavalas „Keistuolių
Kalėdos“. Karnavalą pradės globos namų dramos užimtumo
artistai. Būdami keistuoliai jie visi keliaus pas dar keistesnius
keistuolius švęsti Kalėdų. Visi, eidami į svečius, turės turėti
labai keistą dovaną šeimininkams. Vėliau šventėje pasirodys
ne ką mažiau keistesni grupių gyventojai. Kiekvienas iš jų įneš
naujų gražių minčių, šaltų vėjų, ledinio sniego ir, žinoma,
dovanų.
Už gruodžio mėnesio renginius atsakinga:
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

Štai jau ir baigiasi Senieji Metai, o vietoje
jų ateina Naujieji Metai. Jau visi pradeda
siuntinėti vieni kitiems įvairius šventinius
sveikinimus, todėl mes siūlome Jums taip pat
rašyti sveikinimus draugams į laikraštį ”Likimo
draugas”.
Sveikinimus neškite į biblioteką iki
gruodžio 20 dienos

Tavojoj gyvenimo knygoj
Dar puslapių daugel tuščių.
Reikės juos visus prirašyti
Darbais, širdimi ir žodžiu
Tokiais žodžiais vedantieji kreipėsi į globos namų
salėje susirinkusius šventės dalyvius. Ir neatsitiktinai, nes šią
dieną vienuolikai globos namų gyventojų, sėkmingai įveikusių
projekto „KAS AŠ?!“ programą, buvo įteikti pažymėjimai.
Projektą „KAS AŠ?!“ organizavo suaugusių mokymo centro
VŠĮ „Profesijų spektro“ Marijampolės filialas. Šiame projekte
kiekvienas gyventojas turėjo galimybę išsikalbėti, vyko
individualūs pokalbiai ir pokalbiai grupėse, mokėsi išklausyti
vienas kito, praėjo kompiuterinio raštingumo kursą, taip pat
anglų kalbos kursą pagal gyventojo žinių lygį. Buvo ugdomi
savarankiško gyvenimo įgūdžiai, mokėsi bendravimo kultūros,
etikos, savipagalbos. Projekto dalyviai žinias gilino dviejose
programose. Prekybos salės darbuotojo mokymo programoje
mokėsi Petras Blažauskas, Irena Darčianovaitė, Andrius
Lazauskas ir Vida Veiverienė. Rinkos tyrimo specialisto
mokymo programą baigė Nerijus Bušniauskas, Antanas Čalna,
Janina Čepaitė, Jolanta Montvilaitė, Jonas Salanauskas,
Nadežda Smirnova ir Kęstutis Sobeckis. Pažymėjimus įteikė
„Profesijų Spektro“ Marijampolės filialo vadovė Margarita
Mažėtienė. Margarita pasidžiaugė gyventojų žingeidumu,
atvirumu, maloniu bendravimu. Šiltas ryšys tarp mokytojų ir
globos namų gyventojų jautėsi viso renginio metu ir po jo.
Gyventojai kvietė savo mokytojas ne tik pažiūrėti darbelių į
užimtumo kambarius, bet ir į svečius, į savo gyvenamuosius
kambarius. Globos namų gyventojus pasveikino ir globos
namų direktorius Rimvydas Žiemys, linkėjo įgytas žinias
pritaikyti kasdieniniame gyvenime ir rodyti gera pavyzdį
kitiems globos namų gyventojams. Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui Ona Budrienė pasidžiaugė, kad darbas,
bendravimas ir bendradarbiavimas globos namų gyventojų su
projekto „KAS AŠ?!“ mokytojais ir kitais dalyviais davė
didžiulę ir akivaizdžią naudą globos namų gyventojams, nes
jie tapo lengviau bendraujantys, mandagesni, pasitempę,
savarankiškesni ir, svarbiausia, - labiau pasitikintys savimi.
Matydama užsimezgusius gražius, gerus, šiltus santykius,
pavaduotoja pažadėjo, kad stengsis ryšių nenutraukti ir
bendravimą bei bendradarbiavimą palaikyti kitokių projektų
ar renginių metu.
Pažymėjimų įteikimo šventę paįvairino, nuspalvino dar
gražesnėmis rudeninėmis spalvomis Vilkaviškio vaikų ir
jaunimo centro gitaristų būrelio mokytoja Svajūnė
Venskūnaitė su mokine Juste.
Dėkojame socialinėms darbuotojoms
Danai Čapskienei, Editai Kavaliūnaitei, Birutei Kauspėdaitei
ir SPĮ užimtumo specialistei Lolitai Stankienei,
padėjusioms organizuoti šventę.
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė

Visi į čiuožyklą. Nyderlandų sostinės
Amsterdamo gyventojams pagrindinis
Naujųjų metų įvykis – šv. Mikalojaus
pasirodymas miesto uoste. Svečias
atvyksta jūra per Roterdamą. Tai vyksta
pirmosiomis gruodžio dienomis. Šioje
šalyje šventė paminima tradiciškai,
išskyrus privalomąjį čiuožinėjimą
miesto čiuožykloje
Tikrasis Kalėdų senelis. Kitos
skandinavų tautos savaitę nuo Kalėdų
iki Naujųjų praleidžia įprastai –
pasakiškai. Šalia Laplandijos miesto
Rovaniemio, pačiame Šiaurės ašigalyje,
gyvena taip visų vaikų laukiamas
Kalėdų senelis. Suomiai turistams,
šaltosios egzotikos mėgėjams, siūlo
ledo viešbučius, romantiškus
pasivažinėjimus elnių traukiamomis
rogėmis. Suomių namuose į šventinį
stalą patiekiama naminis alus, kelių
rūšių kieti sausainiai su kmynais,
rūkyta žuvis, desertui – pyragas su
razinomis ir citrinomis. Norvegijoje
nepamirštami ir paukščiai bei žvėreliai
– prieš atsiguldami, vaikai naktį
pakabina lesyklėlę, pilną grūdų, padeda
dubenėlį su avižų koše, kad su
dovanomis atėjęs gnomiukas galėtų
pasistiprinti.
Burtų paslaptis. Pedantiškiems
austrams paskutinioji metų naktis –
kone vienintelė galimybė pakvailioti.
Tą vakarą ir jauni, ir seni perka
alavines figūrėles ir lydo jas šaukšte
virš žvakės liepsnos. Lydinį išpila į
specialią lėkštutę. Iš formos
sprendžiama, kas laukia jį liejusiojo
kitais metais.
Spalvingos Kalėdos ant burlentės.
Australija – egzotiška šalis, tad ir
Kalėdos joje visai ne tokios, kokias
mes, šaltanosiai šiauriečiai, švenčiame.
Tai, kad ten nėra nei sniego, nei eglių,
gyventojų neliūdina. Sidnėjaus
paplūdimiuose Senelis pasirodo ant
specialios ryškiai papuoštos burlentės,
su balta barzda ir raudona kepure.
Įdegusį kūną aptempia plaukiojimo
kostiumas. Naujųjų vakarą įprasta
didelėmis kompanijomis eiti stebėti
fejerverkų grožio.

Laikraštis – tai mūsų gyvenimo kronika
Rudeninis aplinkos tvarkymas
Atvėsus orams ir pajutus artėjančią žiemą, gamta pakoregavo ir
mums įprastus kasdieninius darbus. Nors lapkričio mėnesio pavadinimas kilęs nuo žodžių “lapų kritimas
nuo medžių”, bet šiemet pirmosiomis lapkričio mėnesio dienomis lapų ant medžių jau beveik nesimatė, tai ir
didesnioji šių darbų atlikimo dalis persikėlė į spalio mėnesį.
Pastebėta, kad prasidėjus rudeniui gėlynuose be paliovos, vadovaujant Sigitai Merkevičienei, dirbo
Laimutis Grigaliūnas. Iš šalies žiūrint į Laimutį susidaro įspūdis, kad jis patyręs šios srities darbininkas.
Visus jam patikėtus darbus atlieka sumaniai, greitai ir tvarkingai. Pati darbuotoja Sigita yra labai patenkinta
Laimučio darbu. Kas liečia Laimutį, tai jis labai daug prisidėjo vasarą ruošiant stadioną kvadrato
varžyboms. Taip pat kartą, tvarkantis gėlynus, pastebėtas ir Simonas Bakšys. Manoma, kad Simonas ir
toliau tęs savo pradėtą darbinę veiklą, tai būtų jau pažanga. Gal ir kiti gyventojai sukrus, nes žiema jau ne už
kalnų, juk gyventi tvarkingai, gražioje aplinkoje norime visi, tad ir pasistenkime. Atėjus žiemai prasidės kiti
darbai, kiti rūpesčiai, tad nebūkime abejingi.
Reikia paminėti ir brolius Pliuškaičius. Jie, nelaukdami raginimų, patys susiranda darbo, kuris
aktualus tam laikotarpiui. Dažnai tekdavo pamatyti juos dirbančius kartu su mūsų globos namų darbuotojais.
Taip pat su broliais vienoje gretoje, koja kojon žingsniuoja ir Alvydas Kairaitis. Tegul tai būna pavyzdys
kitiems gyventojams! Šiuos paminėtus gyventojus dažnai galima pamatyti dirbančius be atskiro raginimo.
Taip pat į žodžių sąvoką “Rudeninės talkos” įeina ir kapinių priežiūros darbai. Kas gi daugiau, jei ne mes
patys privalome prižiūrėti atgulusių amžinam poilsiui kapavietes? Ta dingstimi spalio mėnesio 30 dieną
ėjome tvarkyti kapinių. Nors kapines reguliariai prižiūrime ištisus metus, tačiau ši talka yra neeilinė, nes
artėjo Vėlinės. Susirinko daug gyventojų, “apsiginklavusių” grėbliais. Šios talkos branduolį sudarė tarybos
nariai su K. Alkimavičiumi priešakyje. Vieni grėbėme lapus, kiti rinkome vėjo nulaužytas medžių šakas, be
darbo nelikome nei vienas. Visi dirbo sutartinai, vieni kitiems padėdami, suprasdami darbų svarbą.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Įdomu Didvyžių socialinės globos namuose
Rugsėjį šauniai atšvenčiau savo 40-ąjį gimtadienį globos namų valgyklos patalpose, o spalį namuose pas brolį Vytautą. O iš mamos parsivežiau kitą televizorių. Dabar galiu daryti televizijos laidų
įrašus į atmintuką. Bet nesiseka, nes labai dažnai būna silpnas TV signalas. Gal, kad gyvename kaimo
vietovėje, o gal, kad be stiprintuvo pajungta antena. Po to buvo pirmas globos namų istorijoje gyventojų ir
darbuotojų šokių renginys, kuris vadinosi “Šok su darbuotoju”. Dalyvavo 12 porų. Man didelė garbė teko
šokti su socialinio darbuotojo padėjėja Jolanta K. Nemažai repetavome, todėl manau, kad neblogai
pasirodėme ir gan geras pastabas iš komisijos gavome.
Labai dėkoju vairuotojams Juozui ir Antanui bei globos namų seselėms, kad galiu išvažiuoti į miestą
apsipirkti.
Gyventojas Gedeminas Jurkša

Mano prisiminimai...
Esu gimęs, augęs ir didžiąją savo gyvenimo dalį praleidęs Vilkaviškio rajone. Mano gyvenime būta
ir malonių, ir gan sudėtingų gyvenimo laikotarpių. Mano likimas susiklostė taip, jog 2006 metais
apsigyvenau Didvyžių pensionate (jis vėliau buvo pervadintas). Gyvenime man labai pasisekė, kad
apsigyvenau šiuose globos namuose. Prieš tai man jau buvo tekę pabuvoti valdiškose įstaigose. Didvyžių
globos namuose mus maitino geriausiai ir kokybiškiausiai pagamintu maistu. Lauke, kambariuose jaukiai
sutvarkyta ir kruopščiai prižiūrima aplinka. Kas savaitę pirtis, patalynė ir drabužiai keičiami švariais.
Gyvendamas čia pasižiūrėjau filmuotą medžiagą, kuriose užfiksuotos globos namų švenčių akimirkos. Taip
pat peržiūrėjau nuotraukas, kuriose įamžintos malonios gyventojams akimirkos iš švenčių, išvykų.
Direktorės pareigose jau daugelį metų dirbo labai gera, nuoširdi moteris Stanislava Gražina Grigienė.
Nuoširdi, sumani, entuziastinga, niekuomet nenuilstančia mums kuriamo gėrio iniciatore dirbo direktoriaus
pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Vyriausiąja socialine darbuotoja dirbo Aušra Buzienė - labai
gera, nuoširdi, rūpestinga moteris. Tai vadovai, kurių rūpestingumas globos namų gyventojams yra beribis.
Visuomet sumaniai įveikia atsirandančius sunkumus, mumis visapusiškai rūpinasi ir nenuilsdami kuria
geresnį mūsų kasdieninį gyvenimą. Reikalauja, kad ir kiti darbuotojai būtų darbštūs, aktyvūs ir su globos
namų gyventojais elgtųsi maloniai, net ir tuomet, kai mes to nenusipelnome.

Globos namuose sukurta daug užimtumų. Pageidaujantieji gali dalyvauti net keliuose užimtumuose.
Visi čia gyvenantys yra suskirstyti į grupes. Kiekviena grupė turėjo savo pavadinimus, o dabar jau
numerius. Kiekvienai grupei vadovauti paskirtas socialinis darbuotojas ir po kelias jo padėjėjas. Mano
ankstesnei grupei vadovavo socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius. Jis kuravo ir žvejų būrelį.
Kadangi aš labai mėgstu žvejoti, todėl tapau šio būrelio nariu. Kęstutis Alkimavičius esantis labai
draugiškas, rūpestingas, sumanus, gabus socialinis darbuotojas. Jis mums suorganizuodavo ir pravesdavo
daug įvairių, įdomių, malonių išvykų ir pramogų. Organizuojamose žvejų varžybose aš visuomet
dalyvaudavau. Jose laimėdavau pirmą vietą, sugaudamas didžiausią žuvį arba sugaudamas daugiausiai žuvų.
Su žvejų būreliu vykdavome žvejoti ir į Šešupę. Kartą Kęstutis Alkimavičius visai savo gyventojų grupei
suruošė išvyką prie Paežerių ežero. Išvykos metu mes galėjome žvejoti, maudytis, degintis, džiaugtis geru
oru. Socialiniam darbuotojui Kęstučiui padėjo socialinio darbuotojo padėjėjos. Jos ruošė maistą, kepė
žarijose bulves, dešreles.
Globos namų darbuotojai visuomet kruopščiai ruošdavosi įvairioms šventėms - tiek religinėms, tiek
pačių sugalvotoms. Taip pat suruošdavo globos namų gyventojų koncertus, įvairius pasirodymus. Kartais
būdavo suruošiamos bendros programos, kurias kartu atlikdavo gyventojai su darbuotojais. Pagal esamas
aplinkybes ir galimybes suruoštose programose visada dalyvaudavo direktorė, pavaduotoja socialiniam
darbui, vyriausioji socialinė darbuotoja. Su paruoštomis programomis išvykdavome pasirodyti ir į kitus
socialinės globos namus, Vilkaviškio parapijos salę. Kartą suruoštas renginys net buvo atliekamas
Vilkaviškio miesto akštėje. Pažiūrėti šio renginio buvo atvykę net iš televizijos. Globos namuose
kiekvienais metais vyksta kvadrato varžybos. Prieš tai būna pravedamos draugiškos globos namų gyventojų
tarpusavio varžybos, jų metu atrenkami geriausi žaidėjai. Globos namuose populiarios šaškių ir šachmatų
varžybos. Jose ir aš dalyvaudavau, tapau geriausiu šaškių žaidėju.
Globos namų gyventojai gali išvykti į įvairias išvykas. Aš pabuvojau Kudirkos Naumiestyje, vykau į
Pajevonį, kur apžiūrėjome Pajevonio gynybinius įtvirtinimus. Aplankėme ir Podvarko ežerą. Mano
jaunystėje prie Podvarko ežero būdavo ruošiamos gegužinės, festivaliai. Kartais čia atvykdavau pažvejoti,
pagrybauti. Dirbant vairuotoju Vilkaviškio tarpkolūkinės statybos organizacijoje man tekę darbininkus
vežioti į Pajevonį. Todėl po daugelio metų išvyka į šias vietas man buvo labai įdomi ir maloni.
Tęsinys kitame laikraštuko numeryje.
Gyventojas Kazys Kružinauskas

Kelionė į Dzūkijos sostinę
Tas kraštovaizdis pasižymi kalnais, pušynais, kadagių veislių gausybe. Šitą grožį tautodailininkai
papuošė grojančiomis skulptūromis iš medžio, čiulbančiais mediniais paukšteliais. Sužavėjo ežere įrengti
grojantys fontanai. Taip pat matėme salotas ir grybus, augančius lapkričio mėnesį lauke. Druskininkuose
stovi sniego arena – vaikų džiaugsmas. Aplankėme malūną, kuris yra trijų aukštų, taip pat Merkinės
piramidę. Grįždami namo užsukome į Marijampolės parką, kuris įrengtas dauboje. Visą matytą grožį
nupasakoti yra sunku, reikia kiekvienam tai pamatyti.
Gyventoja Irena Darčianovaitė

Apsilankymas Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parke
Tik įžengus į šį poilsio parką, dėmesį patraukia gausa statulų, išdrožtų iš medžio. Pasirodo, kad tai
pats skulptorius Antanas Česnulis prirenka įdomių medžio šakų, kurias savo kaltu ar drožikliu paverčia
gražiais dirbiniais. Viskas gyva ir nežinai, kokiu balsu ar garsu prabils priartėjus prie skulptūros. Manau,
kad čia įdomu būna kiekvienam apsilankiusiam.
Gyventoja Olga Voložko

Paskutinis mūsų ekskursijos etapas buvo Merkinės piliakalnis. Jau iš tolo švietė kalvota, vaizdinga
vietovė, kuri iškart patraukia akį. Nusprendėme užlipti į piliakalnio viršūnę, nes akį traukė gamtovaizdžio
grožis. Į ją kopėme specialiai įrengtais laipteliais. Užlipus atsivėrė nuostabus grožis, Merkio ir Nemuno
santaka. “Graži ta mūsų Tėvynė” pasak Maironio, net ir lapkričio mėnesį.
Gyventoja Leonora Barauskienė

Žiema Šiaurėje
Tokiu, gal kai kam “atšiauriai” atrodančiu pavadinimu, prasidėjo renginys lapkričio 11 dieną, 17:30
valandą globos namų bibliotekoje. Tai buvo Šiaurės šalių (jų tarpe ir Baltijos šalys) bibliotekų savaitė.
Vienu metu visose valstybėse skaitoma balsu – tema “Žiema šiaurėje”. Reikia pažymėti, kad šiame

renginyje sudalyvavo ir mūsų globos namai. Tai socialinės darbuotojos Danos Čapskienės pastangų dėka
įvyko šis gražus vakaras. Tegul neįsižeidžia tie darbuotojai, kurių nepaminėjau.
Šio renginio metu buvo skaitoma žvakių šviesoje. Iš anksto buvo skelbta, kad skaitys ir gyventojai,
ir darbuotojai. Todėl į šį renginį, kiek įmanoma, įtraukti visi. Dalyvavo šešiolika dalyvių. Optimistiškai
nuteikė ir Sūdavos bibliotekininkės Janinos viešnagė pas mus. Norisi paminėti ir mūsų globos namų
vyriausiąją socialinę darbuotoją Aušrą Buzienę. Ji pirmoji pradėjo skaitymą. Na, o toliau kaip liaudyje
sakoma, renginys įgavo pagreitį.
O kas liečia socialinę darbuotoją Daną, tai ji ir organizavo šį renginį, ir pati skaitė, ir palaikė,
padrąsino kitus skaitančiuosius. Ačiū už šį įdomų vakarą.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Aš dažnai apsilankau sunkios negalios skyriuje. Ten lankau gyventojus, turinčius sunkią negalią.
Dažniausiai skyriuje bendrauju su Juozuku Nanartavičiumi. Su Juozuku kažkada gyvenau viename bute.
Buvome ir šiaip labai geri draugai. Bendrauju ir su Juozuko sūnumi Artūru, jo žmona Rasa ir Juozuko
anūkais Greta, Joriu ir Ignu. Kai atvažiuoja jie aplankyti Juozuką, tai visada ateina pas mane į butus į
virtuvėlę pagerti arbatos, visi bendrai suvalgome tortą, pasišnekučiuojame. Kartą mane su Juozuku jo sūnus
buvo nusivežęs į Vilkaviškį į barą. Ten visi pasivaišinome, suvalgėme po skanų kepsnį. Taip pat sunkios
negalios skyriuje aplankau ir kitus gyventojus: Domicelę, Broniukę, Janutę. Pasikalbu su Edmu Viršila. Jis
visada laukia manęs ateinant, nes mes dažnai juokaujame kalbėdami.
Gyventoja Ekvelina VAITKEVIČIENĖ

Tolerancijos diena
Žodį tolerancija, esame girdėję visi, bet ką jis reiškia, ne kiekvienam iš mūsų “įkandama”.
Tolerancija – tai reiškinys tarp žmonių, kuomet nepatinkantys jų veiksmai, išvaizda tau yra suprantami ir
nekliudantys.
Į šiai dienai suorganizuotą renginį atvyko socialiniai darbuotojai iš Klausučių seniūnijos, taip pat iš
Vilkaviškio kultūros centro folklorinis ansamblis. Kiekvienam iš mūsų, dalyvaujančiam renginyje,
įeinančiam į salę ant rankos riešo buvo pritvirtinamos juostelės su žodžiais apie toleranciją. Salė buvo pilna
globos namų gyventojų, kaip sakoma “uodas nosies neįkištų”.
Renginį pradėjo socialinis darbuotojas K. Alkimavičius. Jis pažymėjo, kad ši diena minima nuo
1995 metų. Po to scenoje pasirodė socialinės darbuotojos O. Šernienė ir V. Pautienienė. Direktorius R.
Žiemys pasakė, kad tolerancija – tai įžymybė. Visi kalbėjusieji akcentavo, kad gražūs žodžiai skirti ne tik
šventei, bet rekomenduojami vartoti kasdieninėje mūsų kalboje, kai mes patys tapsime mandagesniais,
sugebėsime kitame matyti Žmogų, tai ir į mus pradės žiūrėti atlaidžiau. Baigiantis oficialiajai renginio
daliai, kalbėjo direktorius, padėkojo visiems čia susirinkusiems, Klausučių seniūnijos darbuotojams įteikė
padėkos raštus. Renginio pabaigoje įsijungė ansamblis ”Sūduviai” su savo koncertine programa. O jų
koncertinę programą sudarė labai daug šiuolaikinių dainų, kurias atliko pritariant armonikai, smuikui ir,
suprantama, būgneliui. Dalyvavo ir kolektyvo šokėjai, kurie sušoko mums polką, valsą. Ansamblio vadovė,
įsiterpdama tarp dainininkų, pasakojo tikrą jumoristinį nutikimą iš gyvenimo, visiems mums sukeldama
gardaus juoko. Kai kurie iš mūsų tarpo juokėsi lyg klausydamiesi anekdoto. Taip pat padainavo labai seniai
girdėtą ir jau pamirštą dainelę apie karvę, kuri neduoda pieno. Šis renginys apie toleranciją mums buvo
labai svarbus, nes žmogus be tolerancijos, tai tas pats kaip žuvis be vandens.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Popietė bibliotekoje
Tokiu pavadinimu lapkričio 18 dieną bibliotekoje surengta popietė garsios poetės, dramaturgės,
scenaristės Violetos Palčinskaitės gimimo 70-osioms metinėms pažymėti. Ši popietė įsimintina tuo, kad
buvo su improvizacija. Violetos Palčinskaitės vaidmenyje – socialinė darbuotoja Ramunė Brazauskienė,
kuri atsakinėjo į popietės metu pateiktus dalyvių klausimus. O klausimų iš tiesų susidarė gan nemažai ir
pačių netikėčiausių, tad atsakovas privalėjo būti „pasikaustęs“ ne tik žiniomis apie poetę, bet ir papildomai
pasiruošęs šiai popietei. Į popietę susirinko daug norinčių dalyvauti, vos tilpo į bibliotekos patalpą (apie
sėdimas vietas ir galvoti nebebuvo ko, visos užimtos, o, be to, ir stovinčių buvo pakankamai daug).
Violeta Palčinskaitė gimė 1943 metais lapkričio 20 dieną Kaune, Žaliakalnyje. Tad ši popietė
pasirinkta ne šiaip sau, o solenizantės gimtadienio beveik išvakarėse (lapkričio 18 d.). Karo metais
Palčinskų šeima slėpė ir globojo keletą žydų šeimos narių (o kad jiems grėsė žiaurios bausmės už žydų

slėpimą nacių valdymo metais, turbūt daugelis iš jūsų žino). Violeta Palčinskaitė mokėsi J. Jablonskio
vidurinėje mokykloje. Baigusi vidurinę, toliau tęsė mokslus Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos
fakultete. Rašyti pradėjo 1958 m., o pirmąjį eilėraščių rinkinį išleido jau būdama VU studente. Violeta taip
pat parašė keletą scenarijų kino filmams, iš anglų kalbos išvertė garsių pasaulio rašytojų kūrinių vaikams.
Jos kūryboje vaikams dominuoja buities, vaikystės motyvai, mažyliams suprantama forma kalbama apie
gyvenimo prasmę. Jos rašytų pasakų, pjesių yra nemažai pastatę ne tik Lietuvos, bet ir užsienio teatrai. Virš
Palčinskų šeimos visą pokario laikotarpį kabojo trėmimo į Sibirą šmėkla, bet viskas pasibaigė laimingai.
Taip pat žinoma, kad poetė bendravo su to meto garsiais rašytojais: A. Baltakiu, K. Saja ir daugeliu kt. V.
Palčinskaitė yra apdovanota daugybe anų ir šių laikų apdovanojimų. Taip Palčinskaitė iš kitų išsiskiria dar ir
tuo, kad savo laiku ji buvusi viena iš pirmųjų moterų vairuotojų tarpo (turėjusi vairuotojo teises). Bendrai
paėmus popietė praėjo turiningai, pakiliai, būdamas čia, kiekvieną kartą sužinai vis ką nors naujo. Ech, kad
dažniau būtų panašios popietės!
Gyventojas Algirdas Žatkus

Trptautinė nerūkymo diena
Lapkričio mėnesio 21-oji diena įžymi tuo, kad tą dieną tarptautinė visuomenė pripažino laikyti
nerūkančiųjų diena. Šiai dienai paminėti ir mūsų globos namuose vyko renginys. Kaip matome, rūkančiųjų
globos namuose yra dauguma. Dauguma tai dauguma, bet sugebančių savarankiškai apsirūpinti rūkalais,
kad jų pakaktų ilgesniam laikotarpiui toli gražu ne tiek jau daug. Ir tada prasdideda prašymai, maldavimai
”kaip nors pagelbėti”. Teko pastebėti ir tokių, kurie pasidaro suktinę net iš vatos ar sausų medžių lapų, o
rūkymo popierių jiems atstoja paprasčiausias laikraštis. Tokiais atvejais tenka prisiminti dainos žodžius
”bile rūksta iš panosies galiukas cigaro”. Tenka pastebėti, kad daugelis rūkorių kuičiasi po šiukšliadėžes,
ieškodami kokio nors ”kancariuko” arba net kilnoja kojų nusivalymo groteles. Norisi pabrėžti, kad šis
renginys ir buvo skirtas rūkoriams, paaiškinant, ką žmogus ”gauna” rūkydamas. Viso renginio metu buvo
rodomi video klipai, daugybė plakatų, pritaikytų tam atvejui, apie kurį tuo metu pasakojama.
Renginį vedė socialinis darbuotojas K. Alkimavičius, jam antrino socialinės darbuotojos: S.
Dambrauskaitė, V. Pautienienė, V. Grigalevičienė, O. Šernienė. Jos reikiamu metu pateikdavo plakatus, taip
pat koordinavo ir savo globotinių veiksmus. Renginyje apie rūkymą skaitė S. Bakšys ir E. Baranauskas.
Renginio eigoje į sceną buvo kviečiami gyventojai, norintys pasisakyti ką jie jaučia rūkydami ir kodėl rūko,
kas juos stumtelėjo į šį kelią, ar seniai rūko. Taip pat be dėmesio neliko ir nerūkantys. Jiems buvo užduotas
klausimas ”O kodėl jie nerūko?”. Kaip ir buvo galima tikėtis, atsakymų buvo įvairių. Tik šį kartą kurioziškų
atsakymų nepasitaikė, galbūt visi jautė temos rimtumą ir suprato, kad šį kartą juokauti negalima. Buvo
akcentujama, kokias ligas sukelia rūkymas. Tad būkime apdairesni, jeigu jau be rūkymo negalime apsieiti –
tai rūkykime saikingai!
Ačiū visiems, organizavusiems šį renginį, kuris mums visiems buvo labai reikalingas.
Gyventojas Algirdas Žatkus

APIE SPORTĄ SU DŽIAUGSMU

P.S. tęsinys (pradžia Nr. 168)
5 PRATIMŲ TRENIRUOTĖ
Treniruočių pratimai. Šiame straipsnyje išvardinsime 5 treniruočių pratimus, kuriuos atlikdami jausitės
energingesni, stipresni, tiek fiziškai, tiek emociškai.
1. Atsispaudimai. Atsispaudimai gali būti lengvesni ir sunkesni. Labai svarbu atsispaudimus daryti
teisingai. Tik teisingai treniruojantis, pasieksite norimą rezultatą.
Kaip teisingai atlikti atsispaudimus? Padėkite delnus ant žemės. Delnai turi būti pečių plotyje, veidas
- žiūrėti žemyn. Jūsų smakras (o ne nosis) turi „žiūrėti“ žemyn. Kojas ir nugarą laikykite tiesioje linijoje.
Kūną kelkite aukštyn, sustokite akimirkai, tada leiskitės žemyn, kol krūtinė beveik sieks grindis. Kuo
plačiau laikysite rankas, tuo didesnė apkrova teks krūtinės raumenims. Jei rankas laikysite arčiau viena
kitos, stiprinsite tricepsus ir nugarą. Jei norite lengvesnių atsispaudimų, sulenktus kelius atremkite į žemę.
Visa kita darykite taip pat. Darant atsispaudimus, ugdoma ištvermė, stiprinami: krūtinės raumenys ir
tricepsai
2. Atsilenkimai. Yra daug skirtingų būdų, kaip atlikti atsilenkimus. Neteisingai atliekami atsilenkimai gali
pridaryti daugiau žalos, nei naudos.
Kaip teisingai atlikti atsilenkimus? Atsigulkite ant nugaros, kelius sulenkite. Pėdos turi būti pilnai
padėtos ant žemės. Sukryžiuokite rankas prie krūtinės. Kelkitės viršutine kūno dalimi iki kelių. Pradėję

treniruotis, atlikite po 10 atsilenkimų. Vėliau didinkite skaičių iki 15 ir daugiau. DĖMESIO: šis pratimas
sukelia didelę apkrovą nugarai, todėl, jei Jūsų nugara silpna, kelkite tik viršutinę nugaros dalį (pečius ir
krūtinę). Treniruojami šie raumenys: pilvo ir nugaros
3. Šuoliukai vietoje. Pratimas gali pasirodyti juokingas, bet tai puiki viso kūno treniruotė. Jums tereikia
įsivaizduoti, kad šokinėjate per šokdynę. Atliekant šuoliukus vietoje, ugdoma ištvermė, treniruojama širdis,
stiprinami kojų raumenys. Šuoliukai vietoje - didelė apkrova keliams, todėl svarbu atlikti juos teisingai.
Kaip teisingai atlikti šuoliukus? Kojas laikykite pečių plotyje. Pašokite aukštyn tiek, kad kūnas
pakiltų nuo žemės apie 2,5 cm. Kartokite tiek kartų, kiek galite. Kasdien vis didinkite šuoliukų skaičių.
Treniruojamos: blauzdos ir šlaunys
4. Pritūpimai. Tai dar vienas nesudėtingas, bet labai naudingas Jūsų šlaunims ir užpakaliukui pratimas.
Atliekant pritūpimus, suformuojamas dailus užpakaliukas, stiprinamos šlaunys ir ugdoma ištvermė.
Kaip teisingai atlikti pritūpimus? Atsistokite tiesiai, pėdos tvirtai ant žemės. Kojos turi būti pečių
plotyje, pėdos gali žiūrėti į išorę. Šiek tiek sulenkite kelius, rankas ištieskite lygiagrečiai grindims. Nugara
tiesi, pilvas įtemptas, galva tiesiai. Tūpkite tol, kol Jūsų šlaunys bus lygiagrečiai su grindimis. Sustokite
sekundei. Sugrįžkite į pradinę padėtį. Visuomet įkvėpkite pritūpdami, o iškvėpkite atsistodami.
Jei norite sunkesnės treniruotės, rankose laikykite svarmenis. Treniruojami: šlaunų raumenys ir sėdmenys
5. Nugaros tempimas. Nugaros tempimo pratimai padeda išvengti nugaros skausmo.
Kaip teisingai atlikti nugaros tempimo pratimus? Atsigulkite veidu žemyn, rankos prie šonų, kojos
suglaustos ir ištiestos. Iškvėpkite keldami viršutinę kūno dalį (krūtinę ir pečius) aukštyn. Pakilę aukštyn,
sustokite akimirkai. Iškvėpkite, leisdamas pečius ir krūtinę žemyn. Nesikelkite aukštyn labiau nei galite. Šis
pratimas - tik nedidelis judesys atgal, nepersistenkite. Klubai ir kojos turi likti ant žemės, jie neturi judėti.
Galite kelti galvą ir kojas aukštyn vienu metu, tada pratimas bus sunkesnis. Iškėlę kojas ir galvą
aukštyn, išsilaikykite tokioje padėtyje 5 sekundes ir vėl nuleiskite ant žemės. Treniruojami: pilvo raumenys
ir nugaros raumenys
Linkiu visiems išbandyti šiuos pratimus ir juos nuolat daryti. Ateikite į sporto saliukę ir darysime drauge!!!
Pagal spaudą parinko socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius

ŠTAI ATĖJO GIMIMO DIENA...
Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai
daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveriat naujas
ir naujas. Štai Jūs atvėrėte dar vieną gyvenimo
kambarį. Tad ir šiandieną šypsokitės ir būkit
laimingi…
Sveikinam:
Lebedevą Aną – 71 m., Grikietytę Oną – 70 m., Bildą Vytautą – 61 m.,
Šartnerį Vilimą – 62m.,Tomašaitę Danutą, Vaškevičių Renatą,
Daržinkevič Vladimirą, Judicką Povilą, Liutkų Arvydą, Mazaliauskaitę Aušrą,
Padaigaitę Jūratę, Rugevičių Zenoną,Sakalauską Vytautą, Stankevičių Minvydą, Žukauskaitę Zitą.

M ūs ų n a u j o k a i
SIGUTĖ MIKULSKYTĖ – globos namuose gyvena jau trys mėnesiai. Ji gyvena 7 grupėje, kurioje
labai greitai pritapo. Sigutė yra labai darbšti mergaitė, padeda grupės moterims susitvarkyti. Dalyvauja
rankdarbių užimtumo veikloje, kurioje mokosi velti iš vilnos. Taip pat jai patinka pasivaikščioti po lauką,
pasisupti sūpuoklėse.
STONKUS AIDAS 9 grupėje gyvena jau pusė metų. Vaikinas yra be galo judrus. Išgirdęs muziką,
šoka taip, kad juda visos kūno dalys atskirai.
RAMUTIS ŽIUGŽDA, gimęs Vilkaviškio mieste. Vyriškis Didvyžių socialinės globos namuose
gyvena nuo 2013 metų rugpjūčio 20 dienos. Atvyko tiesiai iš namų. Gyvenant globos namuose Ramutis
jokia veikla neužsiima, nes jo gebėjimai yra stipriai ribojami negalios. Jam dažnai reikalinga darbuotojų
tiesioginė pagalba. Savarankiškai Ramutis geba pavalgyti, tačiau valgymo metu būna labai išsiblaškęs ir
pamiršta, kad valgo. Laisvalaikiu vyriškis žiūri televizorių, vaišinasi kava.

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIDAUS TAISYKLIŲ PAŽEIDĖJAI
Didvyžių socialinės globos namų taryba lapkričio 27 dieną organizavo papildomą 5 posėdį, kurio
metu buvo svarstomi gyventojai, pažeidę gyventojų vidaus tvarkos taisykles. Posėdžio metu buvo svarstomi
šie gyventojai: Aurimas Auksutis, Romanas Barauskas, Gintautas Maleckas ir Rimas Romualdas
Šalaševičius. Jie buvo svarstomi, nes pažeidė Didvyžių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos
taisyklių šiuos punktus:
76. Vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas.
78. Savavališkai, be leidimo išvykti iš socialinės globos namų teritorijos.
80. Gulėti lovose su viršutiniais rūbais.
82. Nuo 22 val. iki 6 val. draudžiama maudytis, skalbti, klausytis garsios muzikos, priiminėti svečius
ar kitaip trikdyti ramybės laiką.
83. Įžeidinėti ar kitaip pažeminti globos namų gyventojus ir darbuotojus.
86. Rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo
vietose.
92. Ignoruoti (nereaguoti) darbuotojų, vykdančių tarnybines pareigas, reikalavimus, pastabas.
Posėdžio metu buvo svarstoma ir gyventoja Vilma Govoruchina, pažeidusi Didvyžių socialinės
globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių 87. punktą: draudžiama pasisavinti (naudoti) svetimą turtą,
negavus savininko sutikimo.
Posėdyje dalyvavo 9 tarybos nariai, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė,
darbuotojos, dirbančios su svarstomais gyventojais, ir gyventojai liudininkai. Tarybos nariai, susipažinę su
pateikta informacija ir išklausę visų dalyvavusių posėdyje nuomonę, balsavimo būdu skyrė drausmines
nuobaudas. Visi svarstyti gyventojai pripažino pažeidę gyventojų vidaus tvarkos taisykles, rašytinai
pasižadėjo jų laikytis ir vykdyti jiems paskirtas nuobaudas.
Didvyžių socialinės globos namų tarybos sekretorė Leonora Barauskienė
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Onai Budrienei, socialinio darbo padalinio
vedėjai Renatai Mališkienei ir 5 vyrų grupės socialinei darbuotojai Giedrutei Merkevičienei už tai, kad man
suteikė vienvietį kambarį gyventi šiuose globos namuose.
Su pagarba gyventojas Kazys Kružinauskas
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie akcijos “Uždekim atminimo žvakeles”. Akcijos organizatoriai džiaugiasi,
kad nelikote abejingi, parodėte pilietiškumą ir dėkojame visiems už Jūsų gerumą.
Labai ačiū direktoriui Rimvydui Žiemiui ir direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Onai Budrienei už
suteiktą galimybę mokytis projekte “Kas aš esu?”. Taip pat dėkojame už apdovanojimus, kurie mums primins
įdomias dienas moksluose ir užimtumuose.
Gyventojai Janina Čepaitė ir Jonas Salanauskas
Nuoširdžiai norėčiau padėkoti Leonorai Barauskienei ir socialinei darbuotojai Birutei Kauspėdaitei, kad pamokino
rašyti kompiuteriu. Aš labai greitai išmokau juo rašyti ir esu jau parašiusi savo kūrybos eilių. Aš esu joms labai
dėkinga.
Gyventoja Janina Čepaitė

MINIATIŪROS
V A S A R Ė L Ė. Kaip pasiilgau tavo šilumos ir karštų delnų, juoko vaikiško, pasklidusio aukštai danguj,
sužydusio melsvoj padangėj su kregždutės gražiąja giesme, su aušrinės išskleista marga žiedų skraiste. O
vasarėle vasarėle, būk širdyje visų ir visada...
M E I L Ė. Ji patuksena tyliai į širdį, tad, žmogau, paskubėk atidaryti. Ji laukti nemėgsta, pribarstys į
krūtinę mėlynų žibučių, o šaltą žiemą išvarys, kuri krūtinėje gyveno ne vienerius metus...Gaivioj rasoj
išmaudys ją ir ji kaip feniksas pakils iš pelenų.
M A M A! Tu mano padangėj sušvitai kaip mielas žiburėlis su visom vaivorykštės spalvom, o aš bėgau,
skubėjau rasotom pievom į jaunystės margą pasaulį su didelėmis svajonėmis ir viltimi į draugo pražydusią
širdį.
Gyventoja Ona Valaitytė

KŪRYBA
VARIKLIS

–

GYVENIMO

Myliu tėvynę Lietuvą su ošiančiais beržais,
Su liepomis, upėmis ir ežerais, miškais.
Su gojais ir kalneliais...
Čia viskas man brangu – myliu, myliu, myliu
lig ašarų sūrių myliu.
Čia mano žemė Lietuva ir pilys man jos brangios,
Čia didvyriai lietuviai žemelę gynė savo brangią
Tad būkime ir mes visi kaip vienas –
apgint Tėvynę savo brangią.
Gyventoja Jadvyga Butkienė Dapkevičienė

Naktis žvakių šviesoj
Dega žvakės lėtai
Ką girdi, ką matai
Aplink mieli draugai
Paklausys ką skaitai
Tai gražu, tai smagu
Mums pabūti kartu
Čionai žvakių šviesoj
Skamba posmai dainoj
Kai akordai nutils
Ši naktis nenuvils
Liks ilgam atminty
Mūsų meilė širdy
Tai skambės, tai aidės
Čia poezijos žodis
Telydės ir padės
Mums gyvenimo laimėj
Kas skaitys, parašys
Vėl eilėraštį gražų
Kas klausys, pamatys
Žodį meilėje gražų
Gyventojas Narvydas Paulionis

Pasaka apie baltą
beržą

Ar žinot...
Tu palauk, jis jau greitai ateis
Dar minutė, sekundė viena,
Dar atodūsis ilgas, sunkus.
Jis jau skuba pasaulin, jauti?
Jis jau greitai, jau greitai...
Pakentėk, o chalatai balti
Jį pirmieji šioj žemėj sutiks
Bet minutė pavirto diena
Ir tas skausmas be galo aštrus
Sužinos gal dukrelė kada
Koks tas kelias pasaulin sunkus.
Tu šypsais, tu juokies
Laimingiausia paliks ši diena.
Ir į dukrą taip švelniai žiūri
Panaši, panaši į tave.
Toks mažytis, mažytis žmogus
Su rankytėm, kojytėm... Matai?
Išbučiuotum visus pirštelius
Gal po tūkstantį kartų tikrai.
Gyventoja Jūratė Albavičienė

Vieną gražią saulėtą rudens
dieną aš su savo draugu ėjau
pasivaikščioti ir pamačiau, kad
nulaužtas ir gailiai verkia
mano berželis.
- Ei! - sušukau, - kas taip padarė? Draugas net neprasitarė, kad jis taip
padarė. Aš jam ir sakau,
- Pažiūrėk kaip nulaužtas mano sodintas berželis. Ar tik ne tu taip
pasielgei, Rimuti?
Rimas tyliai jam pašnabždėjo:
- Oi, Simai! Tikrai ne mano darbas, sakė, kad kaimynės Tomas
nulaužė tą
berželį.
- Eikime paklausti,
Žiema!
- sako Simas.
Kas taip tyliai beldžia į duris
Taip ir padarėm.
Net baugu širdy.
Nagi pažiūrėsiu pro langelį,
Nuėjom
pas
Oi kokia graži panelė,
kaimynę,
Ir
staiga aš atveriu duris.
paskambinom
į
Prašome
užeit gražuole,
duris. Ir staiga
O ji man pamerkus akį,
mane apėmė toks nesmagus jausmas... Ilgai laukėm
Sukuždėjo tyliai:
prie kaimynų durų ir, nesulaukę kol durys bus
Aš Žiemužė, tavo sesė
atidarytos, nuėjome prie berželio. Abu atsisėdome ant
Atnešiau Kalėdų džiaugsmą
akmens ir pradėjome verkti. O berželis ir sako:
į tavus namus.
- Neverkit manęs, nes man skauda dar labiau.
Tik nebark manęs, kad esu šalta
Taip pasielgė ponas Rimas.
Tuoj aš apsisukus, bėgsiu į kitus namus
Aš pakilau nuo akmens, kelis kartus apsidairiau, o
Pranešt, kad gimė mažas kūdikėlis,
Jis bus Žydų tautos Karalius.
Rimo pėdsakai jau ir atšalę... Tada aš supratu, kad
Gyventoja Ona VALAITYTĖ
berželį nulaužė pats geriausias mano draugas, vardu
Rimas.
Gyventojas Simonas Bakšys

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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