Leidžiamas nuo 1995 m.

Likimo
draugas
Didvyžių socialinės globos namų
laikraštis 2014 m.
Kovas Nr. 172

Pr

3 10 17 24 31

KOVO MĖNESIO ATMINTINOS DATOS
A
4 11 18 25
03-03 Tarptautinė rašytojų diena / Lėlių šventė (Hina-Matsuri)
T
5 12 19 26
03-04 Šv. Kazimieras, Kovarnių diena / Užgavėnės
03-05 Pelenų diena
K
6 13 20 27
03-08 Tarptautinė moters diena
Pn
7 14 21 28
03-10 40-ties paukščių diena
03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
Š 1 8 15 22 29
03-15 Europos vartotojų diena
S 2 9 16 23 30
03-16 Knygnešio diena
03-18 Raudonos nosies diena
03-19 Šv. Juozapas, Pempės šventė
03-20 Pavasario lygiadienis / Žemės diena
03-21 Tarptautinė lėlininkų diena / Tarptautinė miego diena /
Pasaulinė poezijos diena / Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena
03-22 Pasaulinė vandens diena
03-23 Pasaulinė meteorologijos diena
03-24 Tarptautinė tuberkuliozės diena
03-25 Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai / Blovieščiai, Gandro šventė
03-27 Tarptautinė teatro diena
03-29 Lietuvos įstojimo į NATO diena
Pagal spaudą parinko gyventoja
2014 METŲ KOVO MĖN. LITURGINIS KALENDORIUS
LEONORA Barauskienė
03.04 Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas.
03.05 Pelenų diena. (Gavėnios pradžia). Privalomas
Metų ratas
pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose
03.17 Šv. Patrikas.
Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti
03.19 Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir
žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį.
visuotinės Bažnyčios globėjas.
Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46
03.25 Apreiškimas Švč. M. Marijai.
dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna
Pagal spaudą parinko gyventoja ALA Bogaček
nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Lietuvoje
Užgavėnės
tradiciškai
švenčiamos
centrinėse miestų aikštėse, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš Užgavėnes).
Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama
paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų
(Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus
prisikėlimo šventės. Pagal spaudą parinko socialinė darbuotoja EDITA Kavaliūnaitė
Nebekalbėk visai apie tai, koks turėtų būti geras žmogus, bet pats juo tapk.
(M.Aurelijus)
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Kovo mėnesio renginiai
4 d. 14 val. globos namų kieme vyks Užgavėnių
šventė ,,Žiema, žiema, lauk iš kiemo“. Šventės metu visi
susirinkusieji galės stebėti Lašininio ir Kanapinio kovą,
pažaisti žaidimus, pasišokti... Bus vaišinami tradiciniu
Užgavėnių patiekalu - blynais, suvalkietišku šiupiniu, karšta
arbata. Visi kartu vysime ,,žiemą“, šventės pabaigoje
deginsime MORĘ.
4-5 dienomis prie valgyklos veiks gyventojų piešinių ir
darbelių paroda ,,Kazytės ir Kaziukai“.
6 d. 11 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos
Šv. Mišios
7 d. 10.30 val. globos namų salėje vyks koncertas,
skirtas Tarptautinei moters dienai paminėti ,,Moters
pasaulis“. Koncerto metu pamatysime mūsų socialinės globos
namų gyventojų ir darbuotojų pasirodymus.
10 d. Klausučių seniūnijoje vyks renginys „Pavasaris
– eilėse, posmai - dainose“. Renginio metu pristatysime
globos namų saviveiklininkų dainas, šokius, vaidinimus,
rankdarbius...
10–14 dienomis globos namų bibliotekoje veiks
teminė lentyna ,,Koks gražus mažytis mano kraštas“, skirta
Kovo 11-osios dienai paminėti. Gyventojai bei darbuotojai
galės paskaityti apie Lietuvos valstybės ir visuomenės raidą,
1991 m. kovo 11 d. aktus.
17 d. globos namų bibliotekoje veiks teminė lentyna
,,Knygnešio širdis“, kurios metu bus galima pasižiūrėti
parodą apie mūsų rajono bei kitų miestų knygnešius.
19 d. 13.30 val. globos namų didžiajame kampelyje
vyks šaškių - šachmatų varžybos, kurių metu tarpusavyje
varžysis globos namų gyventojai ir išaiškinsime geriausius
šaškių - šachmatų žaidėjus.
21 d. 14 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks
popietė ,,Kristaus prisikėlimo belaukiant“. Popietės metu
sužinosime gavėnios tikslą, tradicijas ir giedosime gavėnios
giesmes.
25 d. 14 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks
viktorina ,,Pažinkime paukščius“. Viktorinos metu
išsiaiškinsime, kurie paukščiai parskrenda pirmiausiai,
išgirsime jų čiulbėjimus ...
27 d. 14 val. globos namų valgykloje vyks
gimtadienių šventė. Gimtadienio proga bus sveikinami visi
kovo mėnesį gimusieji globos namų gyventojai.
28 d. 14 val. globos namų bibliotekoje užsiėmimas
,,Sukim, sukim galveles“, kurio metu gyventojai galės pasukti
galveles, spręsdami įvairias užduotis, kryžiažodžius.
Kiekvieną pirmadienį globos namų salėje bus rodomi filmai.
Už kovo mėnesio renginius atsakingi:
socialiniai darbuotojai Vaida Pautienienė,
Kęstutis Alkimavičius,
SPĮ užimtumo specialistė Irena Ščesnienė
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Pasaulio įdomybės

Kodėl medžiai neauga aukštesni nei
100 metrų?
Paprastai kuo aukštesnis medis, tuo
mažesni jo lapai. Matematinis šio
reiškinio paaiškinimas, pasirodo, taip
pat nustato ribas, iki kokio aukščio
medžiai gali augti.
K. Jensenas iš Harvardo universiteto ir
M. Zwienieckis iš Kalifornijos
universiteto palygino 1925 medžių
rūšis, kurių lapų dydis siekia nuo vos
kelių milimetrų iki daugiau kaip metro
ilgio, ir nustatė, kad labiausiai savo
dydžiu skiriasi gana žemų medžių
lapai.
K. Jensenas mano, kad to paaiškinimas
slypi augalo medžiagų apytakos
sistemoje. Lapuose pagaminamas
cukrus paskirstomas pro vamzdelio
formos ląstelių tinklą, vadinamą
floema. Kuo didesni augalo lapai, tuo
greičiau cukrus pasiekia likusį augalą.
Tačiau floema stiebe, šakose ir
šaknyse veikia kaip butelio kamštis.
Galiausiai pasiekiamas taškas, kai
toliau augdami lapai imtų tiesiog
švaistyti energiją. Aukšti medžiai šią
ribą pasiekia tuomet, kai jų lapai dar
maži, nes cukrus turi judėti per tiek
daug kamieno, kad pasiektų šaknis, o
tai sukuria didesnį susigrūdimą. K.
Jenseno lygtys, apibūdinančios ryšį,
rodo, kad medžiams augant, neįprastai
dideli ar maži lapai miršta. Lapų
dydžių skirtumai išnyksta pasiekus
maždaug 100 metrų aukštį. Panašu,
kad aukštesni medžiai negali išauginti
gyvybingų lapų. Tai galėtų paaiškinti,
kodėl
aukščiausios
Kalifornijos
sekvojos augti nustoja pasiekusios
115,6 metrų.
Parinko socialinė darbuotoja
EDITA Kavaliūnaitė
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Įdomybės

Vidutinė
metinė
temperatūra Lietuvoje lygi
6.2° C. (www.orai.lt)

Pirmasis
Lietuvos
bankas pradėjo veikti 1922
m. 10 mėn. 2 dieną, kai į
apyvartą buvo išleistas litas.
(www.ekonomika.lt)

Kinijoje yra Šuolinio
kovos meno vienuolynas.
Jam
1500
metų.
(www.Biri.lt)

Krikščionių
tarpe,
Senojo Testamento kanonoj
sudaro 46 Šv. Rašto knygos.
Iš jų 7 knygų žydai
nepripažinta;
ir
Naująjį
Testamentą sudaro 27 Šv.
Rašto knygos. Taigi turime
73 Šv. Rašto knygų rinkinį
arba 66 Šv. Rašto knygų
rinkinį,
kuris
vadinasi
Biblija.
(informacija
iš
knygos
“Biblijos
enciklopedija”)
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Leidėjai apie save
Šiuose globos namuose man patinka gyventi, nes mes
poilsiaujame važiuodami į įvairias ekskursijas, kuriose susirandame
naujų draugų. Taip pat globos namuose yra daug įdomių užimtumų,
kuriuose galime save išbandyti. Nemažai išmokstame gaminti įvairių
darbelių ir taip bandome integruotis į visuomenę. Ne visiems gerai
sekasi užimtumuose, kitiems reikia kaip reikiant paplušėti, kad išgauti
kokį dailesnį darbelį. Aš dar dalyvauju dramos užimtumo veikloje.
Joje galiu pasisemti gerų emocijų, kurias perteikiu kitiems globos
namų gyventojams. Esu taikus žmogus, todėl nemėgstu veltis į jokius
konfliktus. Man geriau pabūti užimtumuose, kuriuose galiu sužinoti
bei išmokti ką nors naujo.
Globos namų gyventoja IRENA Darčianovaitė

Ką skaito 5 grupės vyrai

Vieno užimtumo metu 5 grupės vyrai dalijosi įspūdžiais apie
skaitytas knygas, rinko pačią įdomiausią savo skaitytą knygą.
Ramūnas Skalys jaunystėje daugiausiai mėgo skaityti apie indėnus.
Mėgstamiausia jo knyga „Oceola – seminolų vadas“. Laimučio
Grigaliūno mėgiamų knygų spektras platesnis – tai ir medicininė
literatūra, istorinė (ypatingai apie Staliną) ir knygos apie gyvūnus ir
gamtą. Iš medicininės literatūros išskyrė knygas apie cukraligę ir
šizofreniją. Rimas Jančiauskas mėgsta skaityti religine tematika,
paminėjo Senąjį ir Naująjį testamentus. Marius Basangovas šiuo metu
nieko neskaito, bet su džiaugsmu prisiminė, kaip jam vaikystėje
mama skaitydavo pasakas. O Vidmantui Zubrickui sakė knygos
nepatinka, tik seniau mėgdavo eiti į biblioteką žaisti žaidimų. Petras
Gediminas J.
Štaraitis teigia perskaitęs daug knygų ir visos jos buvo apie meilę.
Stasiui Bartkui labiausiai patinka Puškino ir Lermontovo kūryba,
kurią skaitė lietuvių kalba. Taip pat Stasys papasakojo grupės vyrams apie tai, kaip senais laikais vyrai
aiškinosi tarpusavio santykius – dvikovas. Kazys Kružinauskas anksčiau labai mėgo Salomėjos Nėries ir
Antano Venclovo kūrybą. Dar jam įspūdį paliko knyga „Žiedas su antspaudu“. Šiuo metu Kazys skaito
nedaug, daugiau nori pažaisti šaškėmis, vasarą pažvejoti ir pagrybauti.
R. de Beris XIV a. anglų diplomatas, mokslininkas ir rankraščių kolekcininkas 1345 metais parašė
traktatą - himną Knygai, kurioje rašė: „Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo
ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklusti –
nemurma, jei nežinai – nesišaipo. O knygos, jūs vienintelės esate dosnios ir laisvos...“
Socialinė darbuotoja GIEDRUTĖ Merkevičienė

Mūsų 10 – ta grupė
Mūsų 10 – tos grupės gyventojai gyvena globos namams priklausančiuose butuose. Mūsų 10 – oje
grupėje gyvena 25 žmonės. Mūsų auklėtoja – socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė yra nuostabus
žmogelis, ji yra labai rūpestinga ir atsakinga darbuotoja. Mes džiaugiamės, kad turime tokią auklėtoją.
Pas mus grupėje yra labai gera šeimininkė, kuri gamina įvairius valgius. Tai – Vida Veiverienė. Ji turi
prisipirkusi įvairių maisto gaminimui įrankių. Kai ką nors labai skanaus pagamina, tai nepamiršta
pavaišinti visus 10 –oje grupėje gyvenančius žmones. Ji yra tikra kulinarė. Į mūsų grupę atėjo gyventi dar
viena gyventoja – Agnutė Kidoliūtė. Tai pas mus pats jauniausias žmogeliukas. Ji tikra linksmuolė.
Tai tiek trumpai apie savo grupę.
Gyventoja MEILUTĖ Varnaitė
Draugas – tai žmogus, su kuriuo galiu būti atviras, kuriam girdint galiu mąstyti balsu. (R.W. Emerson)

Laikraštis “Likimo draugas”

2014 m. Kovas Nr. 172

Mūsų gyvenimo kronika
Vasario 14 dieną šventėme Šv. Valentino dieną. Renginio metu pasirodė visos
grupės. Taip pat ir aš su Simu. Mūsų personažai buvo tokie - Simas buvo
Vasario 14 –oji
kaminkrėtys, o aš princesė, kuri nenorėjo tekėti už nemylimo princo. Pasirodė
kaminkrėtys ir princesė jį pamilo. O kai nemylėjau princo, tai mėčiau indus į salės vidų, garsiai šaukiau ir
pan. Visiems susirinkusiems labai patiko šis pasirodymas. Visi plojo, juokėsi. Dar labai patiko Algio
Kauko ir jo draugės Eglės pasirodymas. Vienu žodžiu, visų pasirodymai buvo puikūs. Daug
prisifotografavom. Mus fotografavo socialinė darbuotoja Dana Čapskienė. Nuotraukos yra pas ją, o
keletas jų - globos namų internetinėje svetainėje. Pabaigai parašysiu savo sukurtą dainelę:
Jau švarkelis sudėvėtas
Tuoj ir pusbačiai supliš,
O man, varge, gelia kojas
Vis per mėlynas akis.
Ak tos akys, akys
Sakė man mamaJos išves iš proto
Jūrą ir tave.
Gyventoja JŪRATĖ Albavičienė

Tai ištrauka iš renginio – viktorinos ”Pakalbėkime tarmiškai”, įvykusio globos
namų salėje šių metų vasario 20 dieną. Nors Lietuva pasaulio tautų žemėlapyje
atrodo tik kaip mažytis taškas, bet ir čia galima išgirsti įvairiausių
kalbų/tarmių. Net ir čia gyvenantys lietuviai tarpusavyje ne visada pajėgia normaliai susikalbėti.
Pagrindinės tarmės tai: aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių. Net ir istorijoje rašoma apie Didįjį
kunigaikštį Vytautą, kad jis žemaičių kunigaikštis iš Lietuvos. Ir iš tikrųjų pažvelgus į Lietuvos žemėlapį
matyti, kad Žemaitija užima gan nemažą Lietuvos teritorijos dalį. Manoma, kad Vytauto Didžiojo
viešpatavimo laikais Žemaitija buvo atskira kunigaikštystė. Pasakojama, kad Vytauto Didžiojo kariai
savo žirgus girdė Juodojoje jūroje. Dar iki šių dienų išlikę paimti į nelaisvę Krymo totoriai.
Tad ir stebėtis neverta, kad Žemaitija ir Aukštaitija savo plotu yra pranašesnės prieš Suvalkiją ir
Dzūkiją. Suprantama, kad ir tautų kalbos skiriasi, juk ne kiekvienas sugeba prisitaikyti prie esamos
kalbos. Iš savo patirties prisimenu dar sovietinius laikus, kai man tekdavo dažnokai važinėti į Rygą. Už
Pasvalio miesto link Rygos ant pasienio linijos su Latvija yra
Bauskės miestelis, priklausantis Latvijai. Tai dar Bauskės
rajono ribose galima susikalbėti lietuviškai be didesnių
pastangų, na o kuo giliau į Latvijos teritoriją – tuo sunkiau.
Taigi, panaši padėtis ir tarp mūsų regionų. O kas liečia
įvykusį renginį pas mus, tai reikia pasakyti, kad čia
pasižymėjo socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir Edita
Kavaliūnaitė. Jos ne tik rengė ir kuravo šią viktoriną, bet dar
papildomai pateikdavo klausimėlius, na o foto aparato
pagalba įamžino viso renginio eigą. Tai iš tikrųjų įdomus ir
visiems mums reikalingas renginys.

Kū ty ma saka...

Gyventojas ALGIRDAS Žatkus

Vasario 6 dieną buvo surengtas renginys, kurio metu vyko lenktynės su
slidėmis ir rogutėmis. Nugalėtojai, užėmę prizines vietas, buvo vaišinami
Žiemos renginys
karšta arbata. Kas norėjo, galėjo žaisti su kamuoliu, o kas norėjo, galėjo šokti
pagal gražią muziką, o dar kiti tiesiog galėjo gurkšnoti karštą arbatą. Ačiū organizatoriams už puikų ir
įdomų renginį, kuris vyko lauke, o svarbiausia, kad buvo sniego.
Gyventojas KĘSTUTIS Sobeckis
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Šiemet Kristijonui Donelaičiui, Lietuvos grožinės literatūros pradininkui
2014 m. sausio 1d. sukako 300 metų. 2014 – ieji metai Lietuvoje paskelbti
Kristijono Donelaičio metais. Šia proga mūsų globos namuose 2014 m.
sausio 8 dieną buvo organizuotas labai gražus renginys, skirtas Kristijonui Donelaičiui paminėti. Buvo
rodomos skaidrės pagal gamtos metų laikotarpius, grojo klasikinė muzika, buvo skaitoma garsiausia
Kristijono Donelaičio poema „Metai“. Vyko nuotraukų paroda. Žiūrovų nuotaika buvo labai gera.
Kristijonas Donelaitis

Globos namų gyventoja ALA Bogaček

Vasario mėnesio 6 dieną tokiu pavadinimu įvyko renginys, skirtas išjudinti iš žiemos
migio visus, kas tik gyva. Prisiminkime, kad net ir barsukas per pusiaužiemio šventę
verčiasi ant kito šono, o juk mes žmonės, ne gyvūnai, tad apie tai ir kalbėti neverta. Į šį
renginį susirinko iš tiesų daug gyventojų, pasirodė ir gyventojai iš sunkios negalios skyrių, kurių šaltą
dieną lauke net ir su „žiburiu“ nepamatysi. Renginio metu į apyvartą paleistas sportinis inventorius:
rogutės ir slidės. Žiemos periodu – tai populiariausias inventorius ir tai pilnai pasiteisina. Šio renginio
iniciatorius kaip jau pas mus įprasta – sporto užimtumo vadovas Kęstutis Alkimavičius. Jis ne tik pats
aktyviai dalyvavo, bet įtraukė į šį renginį ir kitus darbuotojus. Ne paslaptis, kad kai kurie gyventojai patys
savarankiškai nepajėgūs dalyvauti renginiuose, o norą pareiškia daugelis, tai jiems patalkina darbuotojas.
Baigiantis renginiui varžybų nugalėtojai buvo pavaišinti namine duona ir karšta arbata. Kadangi
šios varžybos aiškių nugalėtojų neatskleidė, tai vaišėmis vaišinosi vis renginio dalyviai. Šis renginys buvo
tarsi atsisveikinimas su žiema, nors tą dieną oras dar buvo žiemiškas, bet malonus švelnus vėjelio
dvelkimas iš pietų pusės bei šviečianti saulutė tarsi pranašavo, kad pavasaris jau „ne už kalnų“. Kaip mes
matome, panašiai taip ir atsitiko... Šiuo metu naktimis dar truputį pašalvena, o dieną iš nakties triūso
belieka tik balutės. Šis renginys tiek stebėtojams, tiek dalyviams paliko malonų prisiminimą apie žiemą ir
įvykusius renginius. Ačiū visiems.
Aš čiuožiu...

Gyventoja ALGIRDAS Žatkus

Ateis pavasaris ir bus atvežta statybinių medžiagų. Iš jų bus pastatytas vaikų
darželis, dešimtmetė mokykla. Į vandens telkinį bus prileista įvairių žuvų.
Bus išnaikintos varlės. Parskris varnėnai, gandrai. Varnėnams bus padaryti
inkilai, o gandrai apsistos įprastose vietose. Atgis balandžių pulkeliai. Jie bus palesinti. Sukrus ir
kiemsargiai šuniukai. Jie būtinai turės turėti pavadėlius, nes pasivaikščioti bus vedami tik su jais. Bus
pašerti, prižiūrėti ir pririšti prie būdelių. Atgis ir katės, katinai, kuriuos žmonės mylės ir maitins. Reikės
būtinai sutvarkyti gėlynus, dekoratyvinius augalus. Medžių kamienus nubaltinti, išgenėti sausas medžių
šakas. Atvažiuos dideli kranai ir nugriaus visus senus namus. Vietoj jų išaugs nauji modernūs namai su
išasfaltuotais takeliais. Bus labai gražus Augalų kaimas.
Augalų kaimo ateitis

Gyventoja LAIMA Gelūnienė

Iš Kudirkos Naumiesčio kultūros centro pas mus
svečiavosi šokėjai ir daininkai. Šventė vyko vasario
17 dieną, tad ta proga paminėjome ir Vasario 16 –
osios dieną, nes ji sutapo su sekmadieniu. Artistai ir šoko liaudiškus šokius, ir dainavo tiek patriotines,
tiek šiuolaikiškas dainas, kurios priminė lietuviškus motyvus. Tad nepajutome, kaip prabėgo ta valanda.
Ačiū rengėjams už koncertą tarė visi žiūrovai, smagiais plojimais palydėdami svečius nuo scenos.
Koncertas Vasario 16 - osios dienai paminėti

Gyventoja LEONORA Barauskienė

Pakalbėkime tarmiškai

Tokiu pavadinimu globos namų salėje vyko renginys - viktorina, skirta
Tarptautinė gimtosios kalbos dienai, kuri švenčiama vasario 21-ąją. Globos
namų gyventojai buvo pasiskirstę į grupes, kurios pristatė keturis regionus (Aukštaitiją, Žemaitiją,
Suvalkiją ir Dzūkiją). Dalyviai buvo išradingi, kalbėjo tarmiškai, net drabužius pritaikė tam regionui.
Labai gražiai atrodė ir pačios renginio vedėjos, kurios puikiai vedė renginį, išsamiai supažindino su
kiekvienu regionu, žiūrovams pateikė įdomias mįsles. Renginio metu visi galėjome pašokti ir padainuoti.
Globos namų gyventoja ŽANETA
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DĖMESIO! Konkursas „Aš atsakingas, nes čia mano namai“ baigėsi!!!
2013 metais globos namuose vyko konkursas, kurio pagrindinė tema buvo „Aš atsakingas, nes čia
mano namai“. Jūs, mieli gyventojai, galėjote sukurti kūrinį, kurio žanrą pasirinkti galėjote taip pat patys –
tai galėjo būti: eilėraštis, daina, atvirukas, paveikslas, plakatas, nuotrauka, vaidybinis etiudas, šūkis,
keramikos darbas, skulptūra, ir pan. Vienu žodžiu, jūs turėjote pasirodyti naudingas ne tik savo
artimiesiems, draugams, bet ir visuomenei. Kolektyviniai darbai taip pat buvo priimami. Tačiau darbų
sulaukėme tik iš vieno gyventojo – NARVYDO PAULIONIO, kurį norime pasveikinti ir padėkoti, kad
dalyvavo šiame konkurse. Prizą atsiimti NARVYDAS gali artimiausiu metu globos namų bibliotekoje.
Konkursui „Aš atsakingas, nes čia mano namai“
Aš esu atsakingas
NARVYDO PAULIONIO sukurti eilėraščiai
Aš esu atsakingas
Didvyžių daina
Nes čia mano namai
Skambėk ir aidėki Didvyžių daina
Aš
esu Jums dėkingas
Vienu žodžiu apsakyti tikrai negana
Nes geri mūsų darbai.
Tėvyne brangioji tau mūsų
Darbelių graži ir gera dovana.
Globos namų taryba veikia
Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas
Už žingsnį ir žodį čionai kasdiena
Ir skuba minutės ir valandos eina
Svajonių ir meilės čia mums negana.
Laimingi mes esam čia mūsų namai
Geri reikalingi čia mūsų darbai.
Čia talkos ir švaros praeina linksmai
Valstybės mes esam vaikai.
Tikėjimas šventas čia kviečia visus
Likimas pašaukęs čia mūsų šviesus
Ir eina per laiką žmogus
Turėdamas tokius mūsų namus.
Išpuošim tėvynę mes savo darbais
Gyventojų garbių žmonių vardais
Čia skamba mūsų gražūs žodžiai
Didvyžių žemėje aidų aidais.
Lydėki Dieve mus kely
Mes kartais būnam dideli
Siūbuoja pakely beržai žali
Čia mūsų namai, kurių nemylėt negali.
Noriu padėkoti mūsų grupės globėjoms:
Malvinai Brazaitienei, Laimai Janušaitienei
ir Audronei Kudžmienei už rūpestingą
darbą, prižiūrint visus priklausančius butų kambarius, už
labai gerai palaikomą švarą, kruopštumą, gražiai sutvarkytus
bei papuoštus kambarius. Ačiū joms už jų didelius
nesibaigiančius ir rūpestingus darbus, už tai, jog prižiūri ir
palaiko švarą, kad mes, čia gyvenantys, jaustumėmės
puikiai. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame ir sakome didelį
AČIŪ! 
Gyventoja MEILUTĖ Varnaitė

Padėka

Ir niekas jos nepeikia
Spręsti įvairias problemas reikia
Ir tai kasdienį džiaugsmą teikia.
Švaros įvairios talkos vyksta
Ir niekas niekada nepyksta
Rašeiviams norisi dažnai rašyt
Sportuoti galima šiandien ir ryt
Dainuoja kas tik nori
Didžiausias rūpestis muzikos vadovei
Vilnos vėlimas daro stebuklus
Iš molio lipdymas parodo gabumus.
Kas nori piešia siuvinėja
Kas nori dramoje juokus išdarinėja
Vienu žodžiu čia mes visi
Kažkokio gerbūvio veikėjai.
Likimo draugas laikraštukas
Čia sutelpa kiekvienas punktukas
Ir eina laikas nenuobodžiai
Norisi skaityti viską godžiai.
Gerai gyventi Didvyžiuose
Socialinės globos namuose
Švaru ir gražu čia kiemuose
Jei liūdna suradęs draugą pasiguosi.
Tikyboje būrelis meldžias
Ir į kiekvieno širdį Dievas beldžias
Dangaus palaimos pažinimas
Gyvenimo malonus pakilimas.
Aš esu atsakingas
Nes čia mano namai
Aš esu Jums dėkingas
Nes geri mūsų planai.
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Baliutis Raimundas 51 m.
Barauskas Romualdas 65 m.
Baršauskaitė Rita
Birštonaitė Zita 75 m.
Dabulevičius Kazys 54 m.
Dirmontaitė Irmina Juozapa 71 m.
Simanavičiūtė Audronė
Dulinskienė Irena 57 m.
Gapševičius Egidijus
Gelūnienė Laima 53 m.
Grigutytė Teklė 87 m.
Gudaitė Laura
Juodsnukis Justinas 64 m.
Karaliūtė Vitalė Kunigunda 71 m.
Gudavičius Artūras
Semeška Darius
Klimaitė Regina 56 m.
Mačionis Jonas 53 m.
Gudynas Gediminas
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Guoga Gintaras
Medveckij Vladislav 55 m.
Montvilaitė Jolanta
Narusevičiūtė Marija
Prizinaitė Ramutė 55 m.
Raulinaitienė Sigutė
Rūdys Algirdas 64 m.
Andriulaitis Petras
Auksutis Aurimas
Stankevičius Jonas 71 m.
Savickas Giedrius
Stonkus Aidas
Strazdas Rimantas 61 m.
Šaukščiūtė Ina
Štaraitis Petras 55 m.
Tamulevičienė Danutė 69 m.
Varnaitė Meilutė
Urbanavičius Stasys 72 m.
Žukauskas Algirdas 56 m.
Zakšauskas Artūras

Su gimtadieniu Jus sveikinam visi drauge. Dovanojam puokštę iš
šitų raidžių ir linkime pasveikti iš visų ligų!
Pasaulis – tai gyvybė, kuri yra duota iš
aukščiau. Gyvenimas – tai pasaulis, kuriame sutelpa
tai, kas reikalinga šiame pasaulyje: tai yra grožis ir
gėris. Grožis – tai menas, kuris yra sukurtas ir
paaukojamas šiame pasaulyje. Meilė – tai yra
jausmai, kurie užvaldomi protu ir žmogaus siela,
atsispindinti kaip veidrodyje. Erdvė – tai begalinė
beribė visata, kurioje nežinomybė ir paslaptis slypi
visada.
Gyventoja MEILUTĖ Varnaitė

Būkit laimingos moterys mielos
Kovo aštuntą džiūgauja sielos
Meilė akyse Jūsų širdyse
Žodžiai pagarbūs šią dieną svrbūs
Būkit laimingos ir maloningos.
Globos namų tarybos vyrai sveikina
tarybos moteris

Su Kovo aštuntąja
Su pavasario gėle pirmąja
Moterys švelnios ir geros
Jus sveikina vyrai
Linki džiaugsmo sėkmės
Ir kasdienės prasmės
Iš gyvenimo skubaus versmės
Tegul lydi kasdiena
Nuostabus vyrų gerumas
Tegul svajos ir laimė
Jus aplanko savaime
Tegul skamba širdyse
Šie linkėjimai gražūs
Kaip daina kaip malda
Tegul lydi Jus visur visada.
Globos namų tarybos vyrai
sveikina visas bendruomenės
moteris

Laikraštis “Likimo draugas”

2014 m. Kovas Nr. 172

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Žiemos pasaka

Oi, Kaziukas, tai Kazys
Bus didžiulis šurmulys.
Dainos, šokiai, estrada
Pasėdėt nebus kada.
Bus baronų ir šašlyko
Bet negausi jų už dyką.
Mugė bus dar ir kermošius
Švęsime Kaziuką - ošim!
Nusipirksime gėlių, - gal šluotą,
Medžio dirbinių išdrožtų
Dar iš molio nulipdyto
Dailiom spalvom nudažyto.
Grieš mums kapela gražiausiai,
Suksis poros ten šauniausios
Tai Kaziukas, tai Kazys
Tai didžiausias šurmulys.
Ten skubėkite visi
Kas apsiavę, kas basi.
Neškitės juokų kraitelę
Šokit, siauskit, kas tik galit.

Kartą ėjo katinas, kuriam buvo labai šalta, bet jis
nepasidavė šaltai žiemai. Bet kur jis gaus paėsti?... Štai
atsidaro durys ir pasirodo Rimas su Simu. Jie sako, kad geriau
būtų duoti katinui paėsti negu kvėpuoti užterštą orą. Abu
užsigesino cigaretes. Abu draugiškai taip ir padarė. Pašėrė
katiną ir parūkę po cigaretę nėrė atgal į vidų, nes lauke tikrai
buvo šalta.
Gyventojas SIMONAS Bakšys

Meilė atėjo
Su žydinčiais žiedais, su lakštutės giesme, su pavasario
vėju gaiviu. Kaip ta laukų plaštakė, nutūpusi ant ramunės
žiedo ir nusišypsojo švelniai žvaigždėms ir saulei.
Gyventoja ONA Valaitytė

Gyvenimas – tai meilė, mylėk ją ir dainuok!
Mylėdama svajok ir jausk visa širdimi sava...
Svajok, žmogau, ir jausk tą meilę begalinę
Būk mylima, jautri, gera –
Ateis tau atpildo diena.
Gyventoja MEILUTĖ Varnaitė

Socialinio darbuotojo padėjėja
KAZIMIERA Mikalainienė

Kai Tu šalia

Jau pavasarėja

Sniegas tirpsta lėtai – gėlės skleidžiasi tyliai
Ir atskubėjo štai baltoji Karalienė,
Baltą
žiemą
nubaidę žirgai – bus pakaustyti ir išprausti...
varvekliais papuošė mūsų namus. Gėlėm
Ir toks kvapas svaigus, tarsi medžiai kvepėtų...
baltom išrašė langus. Ta Karalienė – tai
Ir toks laikas ramus vis greitėja greitėja...
Žiema. Mūsų visų taip laukiama. Vaikams
Gyventoja LAIMA Gelūnienė
– balti kalneliai ir rogutės, slidės,
riedlentės, pačiūžos... Tėvams – išlaidos ir
vėl. Bet pamaloninti savo vaikus tikrai juk reikia. Gal todėl ir Tu šalia – baltoji graži dama, visų laukiama
žiema. Ir vėjas vėl dainuos už lango, pustys baltu sniegu. Atšals vėl oras, bet praeis... tad džiaukimės visi
kartu.
Gyventoja LAIMA Gelūnienė









Gyvenimo tiesos
Jei tave trečią dieną darbe lenkia miegas, tai vadinasi šiandien TREČIADIENIS.
Jei žmogus tiksliai žino, ko nori, vadinasi jis arba labai daug žino, arba labai mažai nori.
Sąžinė – tai plonas balselis prašantis nedaryti to, ką kątik padarei.
Jei mintis neateina į galvą, ją reikia atvilkti jėga.
Susitaikyk su tuo, kad vos tik prisėdi padirbėti, tuoj kas nors ir pažadina.
Neimk į širdį to, kas telpa į kišenę.
Jei atsirado noras dirbti, palauk – praeis.
Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz.
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