Leidžiamas nuo 1995 m.

Likimo Draugas
Didvyžių socialinės globos namų
laikraštis 2015 m.
Balandis Nr. 185
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04-01 Juokų arba melagių diena / Pasaulinė paukščių diena
04-02 Tarptautinė vaikiškos knygos diena
04-04 Lankomiausio puslapio diena
04-05 Velykos
04-06 Saugaus eismo diena /Antroji Velykų diena
04-07 Pasaulinė sveikatos diena
04-11 Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena
04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena /Atvelykis
04-15 Kultūros diena / 04-15 Sekretorės diena
04-17 Lietuvos energetikų diena / Pasaulinė hemofilijos diena
04-18 Pasaulinė radijo mėgėjų diena / Tarptautinė paminklų apsaugos diena / Pasaulinė cirko diena
04-20 Tarptautinė kovos su triukšmu diena
04-23 Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena /Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
04-24 Tarptautinė jaunimo solidarumo diena
04-25 Pasaulinė pingvinų diena / Daržų diena, Šv. Morkus
04-26 Geologų diena / Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena / Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena /
Pinhole (camera obscura) fotografijos diena / Gyvybės diena
04-27 Medicinos darbuotojų diena / Pasaulinė grafinio dizaino diena
04-28 Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
04-29 Tarptautinė šokio diena
04-30 Valpurgijos naktis / Tarptautinė veterinarijos diena
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Parinko Leonora BARAUSKIENĖ

Išdaigų ir juoko diena nuo seno yra minima ir Lietuvoje. Seniau „melagio,
arba šido“ diena buvo siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems metams
būrimu. Manyta, kad „jeigu tą dieną nieko neapgausi, tau bus nelaimingi
metai“. Užtat tądien visi verčiasi per galvas stengdamiesi sugalvoti kuo
įtikinamesnį melą ir taip šmaikščiai apgauti savo draugą ar giminaitį.
Balandžio 1-ąją galima meluoti kiek tik leidžia laki fantazija ir nesulaukti
jokių priekaištų. Be to, tai užtikrina sėkmę visiems ateinantiems metams. Geriausia pokštus krėsti ryte,
ypač ką tik pabudusiems. Tai bus tikrai gera ir linksma dienos pradžia!
Indijoje pokštų diena minima kovo 31-ąją. Tądien linksminamasi iš širdies, kūnas ir veidas
paišomi dažais, be to, visur mėtomasi spalvingomis dulkėmis. Meksikoje, Ispanijoje ir kitose Lotynų
Amerikos šalyse ši diena minima... gruodžio 28-ąją. Anksčiau ji buvo pašvęsta nekaltiems vaikams,
nukentėjusiems nuo karaliaus Erodo, tačiau ilgainiui tapo linksmybių ir pokštų švente. Portugalijoje
balandžio 1-oji švenčiama išties smagiai. Jeigu tuo metu būsite šioje šalyje, nenustebkite, jei būsite apipilta
miltais! Prancūzijoje ir Italijoje balandžio 1-oji dar pavadinama April Fish (lietuvių k. „Balandžio
žuvis“). Pokštaujama taip: stengiamasi priklijuoti popierinę žuvį ant kito žmogaus nugaros ir laukiama, kol
tai bus pastebėta. Juk tądien galima viskas!
GEDIMINAS JURKŠA internetinė prieiga: www.15min.lt

04.01 d. 14:00 val. globos namų salėje vyks humoro šventė „Kad netrūktų juoko ir dainų“. Šventės
metu scenoje pamatysime dainininkų parodijas, anekdotų pasakorius.
04. 05 d. 14:00 val. globos namų kampelyje vyks popietė „Prisikėlimo džiaugsmas“. Popietės metu
bobutė Velykė ne tik visus apdovanos margučiais, bet kartu su visais žais žaidimus, dainuos bei šoks.
04.10 d. 11:00 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
14:00 val. globos namų kampelyje vyks Atvelykio šventė „Margutis anuomet ir dabar“. Į šią
šventę atvyks kviestiniai svečiai iš Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų
skyriaus. Veiks margučių paroda.
21 d. 14:00 val. globos namų salėje bus rodoma Tiesioginė laida „Didvyžiai – Laisvas
Nepriklausomas Kanalas“. Visi susirinkusieji galės pasižiūrėti savo mėgstamiausias laidas.
23 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks gimtadienio šventė.
24 d. 14:00 val. bibliotekoje vyks užsiėmimas ,,Sukim sukim galveles“, kurio metu spręsime įvairias
užduotis, kryžiažodžius.
29 d. 11:00 val. globos namų salėje vyks renginys Pasaulinės sveikatos dienai paminėti. Informaciją
apie sveikatą pateiks bendrosios praktikos gydytoja.
Skaitymas balsu 11:00 val. bibliotekoje (kiekvieną trečiadienį). Tai veikla, padedanti žmogui
nusiraminti, pasvajoti ir pasimėgauti gražia literatūrine kalba.
Valandėlė kompiuterinio raštingumo lavinimui 11:00 val. bibliotekoje (kiekvieną ketvirtadienį).
Globos namų gyventojai susipažins su kompiuterinio raštingumo pagrindais.
Kas antrą penktadienį 14:00 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks šokiai.
Kas antrą penktadienį 13:30 val. globos namų salėje bus rodomi filmai
Visą balandžio mėnesį vyks pavasarinė talka „Gražiname aplinką, kurioje gyvename!“ Teritorijos
priežiūra ir gražinimas (žolės grėbimas, senų lapų grėbimas, šiukšlių surinkimas, kapų tvarkymas)
Už balandžio mėnesio renginius atsakingos socialinės darbuotojos
Dana ČAPSKIENĖ ir Rita ZAKARAUSKIENĖ

Kad neišblėstų daina širdyse
Šventė, skirta paminėti kovo 11-osios dienos, t. y. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga tapo
dideliu įvykiu. Po keleto metų vadovaujami SPĮ užimtumo specialistės Vidos Valentienės globos namų
saviveiklininkai paruošė ir mums pristatė koncertą būtent šios dienos proga.
Šventės metu pasveikinimo žodį tarė mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, visus
pasveikindamas su Nepriklausomybės diena, palinkėjo sveikatos, laimės savam gyvenime. Globos namų
saviveiklininkai kartu su žiūrovais sugiedojo Lietuvos himną – tautišką giesmę. Po himno prasidėjo visos
linksmybės: nuskambėjo valsas, grojant įvairiais instrumentais nuskambėjo polka, smagią dainą
„Kapitonas“ dainavo Eugenijus Baranauskas, jam pritarė Simonas Bakšys, Laimutis Jasulevičius, Janina
Čepaitė, Nadežda Smirnova ir Jolanta Avinaitė. Skambėjo daug dainų apie Lietuvą, apie meilę ir pan.
Pasibaigus koncertui – minėjimui žiūrovai neskubėjo išeiti iš salės tikėdamiesi, kad koncertas dar prasitęs,
bet deja... Smagu, kad apie koncertą teigiamai atsiliepė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona
Budrienė, kuri paatviravo, jog pasiilgo tokio pobūdžio dainų. Taip pat pasidžiaugė ir socialinio darbo
padalinio vedėja Renata Mališkienė, sakydama, kad dabar dažniau dainuosime...
Gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ

Socialinės globos namų kraujas – pinigai
Įsivaizduokime, jog nutrūksta finansavimas ir globos namai negali egzistuoti. Viena išeitis –
pasikinkyti arklelį ir važiuoti per kaimų ūkininkus, kad sušelptų maisto produktais, kaip buvo tarpukaryje,
vadinamu „Smetonos valdymo“ laikotarpiu. Kita išeitis – kreiptis į globotinių gimines, kad priglaustų.
Problema ta, jog Rusija žvangina ginklais, o Kremliaus politika nenuspėjama.

O kaip atrodo žmonių socialinės grupės narių finansavimas, kuriems reikia globos arba pamaitinti,
nes tėvai gyvena skurdžiai. Pradinukams moksleiviams dienos norma 2,75 eurai, vyresniems moksleiviams
3,42 eurų, o globos namuose mes gauname 3,07 euro parai maistpinigių. Vaistams parai 0,49 euro.
Neįsivaizduoju sunkumų, su kuriais susiduria medikai, skirdami
pacientams gydymą. O kaip gyvena vaikai, atskirti nuo biologinių tėvų ir
gyvenantys surastinėse šeimose. Jiems išskirtinis finansavimas –
mėnesinis 666,12 eurų, be to, atskirai finansuojamas apšildymas, elektra,
vanduo. Mūsų globos namuose finansavimas su silpna žmogaus negalia –
514,10 eurų mėnesiui, o su sunkia negalia 558,10 eurų. V. I. Leninas
pasakė sentenciją, jog Sovietų sąjungoje nėra privilegijuotų klasių –
privilegijuoti tik vaikai. O dabar truputis faktų iš Stalino valdymo laikotarpio Sovietų sąjungoje. Stalino
mintis, jog klasių kova aštrėja, atvėrė duris terorui. Užteko anoniminio laiško represiniams organams, jog
toks asmuo arba šeima socializmo priešai, jie suimti ir žiauriai kankinami, kad prisipažindavo ir tai, ko net
nesapnavo. O represuotų šeimų vaikams liepdavo atsižadėti tėvų oficialiai, pakeisti pavardę, o nepaklusę
12 metų vaikai kartu su tėvais būdavo sušaudomi. O kaip prisimena tremtiniai, vežami Sibiran, paskui
ešelonus su tremtiniais bėgo apdriskę būriai vaikų ir šaukė „duokit duonos“. Taigi, Lietuvoje privilegijuota
klasė – vaikai. Taigi, Lietuvoje yra įgyvendintas V. I. Lenino teiginys.
Gyventojas Algimantas JUCAITIS

Och tie mainai mainai...!
Taip jau susiklostė, kad šiais 2015 m. įprastinį renginio pavadinimą „Kaziuko mugė“ pakeitė šiek
tiek šiuolaikiškesnis, modernesnis, atitinkantis šio laikmečio dvasią pavadinimas „Mainų kermošius“.
Žodis „mainai“ mūsų galvose asocijuojasi būtinai su daiktais arba kaip jau mes buvome įpratę prie žodžių
„pirk-parduok“, tačiau šių metų kermošius beveik nieko bendro su daiktais neturėjo. Čia dominavo visiškai
kitokio pobūdžio mainai: apsikeitimas šiltais žvilgsniais, šypsenomis, maloniais žodeliais, o tai juk kur kas
maloniau nei kažkoks ten menkavertis daiktas. Neveltui ir sakoma „neskubėkime sumaterialėti, o žvelkime
į priekį“ ir pamatysime, kad mūsų gyvenimas ne toks jau pilkas ir nuobodus. O dabar grįžkime atgal į
kermošių, nes ir išankstiniame skelbime buvo užsimenama apie skambią dainą, o tai – jau vilionė, be to,
dar prisiminkime ir tebeegzistuojančią mūsų globos namų kapelą. Ir iš tikrųjų, dar gerokai prieš renginio
pradžią kai kurie mūsų globos namų gyventojai pastebėti benešantys į didįjį kampelį muzikos
instrumentus. Taip pat pastebėta ir nemažai gyventojų, ant kaklo vietoj karolių ar kitokių papuošalų,
pasidabinusių baronkyčių vėrinius. Šie „vėriniai“ vieniems gyventojams atstojo papuošalus, o kitiems –
muzikos instrumentus „barškaliukus“. Renginys prasidėjo trankia polka. Akordeonas SPĮ užimtumo
specialistės Vidos Valentienės rankose net virpėjo iš nekantrumo. Kadangi šiuo atveju minima globos
namų kapela, tad suprantama, kad vienišas akordeonas – dar ne kapela, tad jam net ir nekviečiant į pagalbą
atskubėjo mušamieji kartu su barškaliukais. Kadangi savarankiškai veikti vieni be vadovų dar nesugeba nei
mušamieji, nei barškaliukai, tad mušamiesiems vadovauti ryžosi Laimutis Jasulevičius, o susitvarkyti su
barškaliukais apsiėmė Simonas Bakšys, Jonas Salanauskas ir Eugenijus Baranauskas. Čia jau ir atsipūsti
galima, nes iš tikrųjų tai jau panašu į kapelą.
Šį renginį vedė socialinės darbuotojos Rasa Barkauskienė ir Rosana
Vasiliauskaitė, taip pat labai aktyviai dalyvavo pačios ir kitiems
neleido būti apsnūdusiems Ramunė Brazauskienė bei SPĮ užimtumo
specialistė Lolita Stankienė. Visi buvo pasipuošę: moterys – net su
gėlėmis skrybėlėse, o vyrai – kostiumuoti ir, suprantama, su
kaklaryšiais ar peteliškėmis. Beveik viso renginio metu nuolat girdėjosi
kapelos garsai. Gyventojai buvo apmokomi įvairiausių žaidimų kartu ir
dainuojant. Teko sutikti šiame kermošiuje net ir lytį pakeitusių asmenų.
Vienas iš tokių – Modestas Trečiokas. Sijonėlis trumpas, bliuzelė – taip
pat jau vasariška ir kai kuriems vyriškos lyties atstovams net akys sublizgėjo, bet labai greitai teko nusivilti
supratus, kad tai tik „akių dūmimas“.
Šiame renginyje dalyvavo labai daug gyventojų iš visų grupių, o taip pat ir darbuotojų. Visi
dalyviai buvo labai aktyvūs, linksmi, draugiškai nusiteikę. Manoma, kad pagrindinį geros nuotaikos indėlį
įnešė pats renginys, bet nepamirškime, kad ir pavasaris čia niekuo dėtas. Mes juk visi žinome, kad pavasarį
vėl visi jausmai atgyja, o juk mes visgi žmonės... Džiaukimės pavasarinėmis šventėmis ir pačiu pavasariu!
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Globos namų tarybos ataskaita už 2015 m. I ketvirtį
Per šį ketvirtį įvyko 5 posėdžiai, tame tarpe ir vienas posėdis – svarstymas, kurio metu buvo
svarstomas gyventojų, kurie nesilaikė vidaus tvarkos taisyklių, elgesys. Be to, dar įvyko vienas visuotinis
susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja 2015 metams globos namų taryba bei naujai pasiskirstyta
pareigomis. Tarybos pirmininku tapo Kęstutis Sobeckis, pirmininko pavaduotoju Narvydas Paulionis,
sekretore – Leonora Barauskienė. Gretas papildė ir nauji nariai: gyventoja Irena Kolomenčikovaitė,
gyventojo Dariaus Steponaičio interesus atstovaujanti globėja Norgenija Steponaitienė bei kineziterapeutė
Eglė Kriščiūnaitė. Globos namų tarybos nariai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, kurie buvo
suorganizuoti globos namuose. Ypač pasireiškė Narvydas Paulionis ir Algimantas Jucaitis, kurie stengėsi
kuo įdomiau pravesti paskaitėles sunkios negalios skyriuose, skaitydami įvairias miniatiūras, anekdotus,
pasakas bei daugelio autorių kūrybą. Kęstutis Sobeckis ir Ernesta Chaizytė nuolat padėjo organizuoti
gimtadienių šventimo dienas.
Vasario 16 dienos minėjime „Tu mažutė, tu telpi į mūsų delnus“ dalyvavo Leonora Barauskienė,
Ernesta Chaizytė, Narvydas Paulionis, kuris deklamavo savo paties eiles šia tematika. Kovo mėnesį vyko
Kaziuko mugė, prie kurios prisidėjo Ernesta Chaizytė ir Jonas Salanauskas. Suorganizuotoje
Nepriklausomybės atkūrimo šventėje dalyvavo Leonora Barauskienė, Ernesta Chaizytė, Jonas Salanauskas
ir Narvydas Paulionis. Tarybos nariai stengėsi padėti organizuoti ir dirbti tvarkantis aplinką. Ypač
pasižymėjo Jonas Salanauskas, kuris pastoviai atkasdavo sniegą prie butų bei atėjus pavasariui nušluoja
takus. Aktyviai visi tarybos nariai dalyvavo įvertinant globos namuose gyventojams teikiamas paslaugas.
Siekiant bendradarbiavimo su kitomis institucijomis tarybos nariai buvo aplankę Šakių rajone
Plokščių kaime įsikūrusius savarankiško gyvenimo namus. Visiems ten labai patiko. Nuolat visi globos
namų tarybos nariai buvo raginami rašyti straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“. Kovo mėnesį Algirdo
Žatkaus straipsnis „Iš kelionės į Egiptą“ yra patalpintas mūsų globos namų internetiniame puslapyje
(www.dsgn.lt). Taip pat daug įvairia tema straipsnių parašė Algirdas Žatkus ir į laikraštį „Likimo draugas“.
Globos namų tarybos nariai, atstovaujantys globos namų gyventojus savo žmogiškomis vertybėmis, buvo
pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams bei atsakingai vykdė globos namų tarybos funkcijas.
Ataskaitą parašė globos namų tarybos sekretorė Leonora BARAUSKIENĖ

Kiekvienas čia gali susirasti „darbą“
Taip susiklostė gyvenimo vingiai, kad jau apie pusę metų gyvenu globos namuose. Gyventojai ir
darbuotojai sutiko draugiškai. Aš toks žmogus, kad negaliu vien gulėti ir nieko neveikti. Esu įgijęs staliaus
specialybę ir juo dirbau ilgą laiką. Todėl savo socialinei darbuotojai Ramunei Brazauskienei ir pasakiau:
,,arba duokit man kokios nors veiklos, arba išprotėsiu“. Socialinė darbuotoja palydėjo pas SPĮ užimtumo
specialistę Danguolę Dereškienę. Jos vykdoma veikla mane labai sudomino ir dabar kiekvieną dieną ,,einu
į darbą“. Čia kiekvienas gali rasti širdžiai malonų darbą. Man diena prabėga labai greitai, kadangi aš jį
praleidžiu turiningai. Todėl tiems gyventojams, kurie dejuoja, kad jiems nuobodu, sakau - tegul ateina pas
Danguolę ir ji tikrai ras kiekvienam veiklos.
Gyventojas Juozas BIELSKUS

Išankstinis balsavimas
Balandžio pabaigoje prasidėjo išankstinis balsavimas 2015 metų
savivaldybių tarybų rinkimai. Savo valią gali pareikšti rinkėjai,
kurie neturi galimybės atvykti prie balsadėžių sekmadienį. Todėl
ketvirtadienį nuo 9:00 – 12:00 val. Didvyžių socialinės globos
namuose gyvenantys neįgalieji galėjo balsuoti specialiuose
paštuose. Išankstinio balsavimo dieną, dalyvaujant dviems
stebėtojams savo valią pareiškė 67 globos namų gyventojai.
Stebėtojai nors ir akylai stebėjo, tačiau anot jų, jokių rinkimų
tvarkos pažeidimų nepastebėta. Balsavimo metu buvo ir kuriozinis
atvejis, kai vienas gyventojas ne juokais supyko, kad nerado kandidato vardo ir pavardės, kuriam norėjo
atiduoti savo balsą. Nieko kito jam nebeliko - pats įrašė kandidato pavardę ir pažymėjo.
Socialinė darbuotoja Dana ČAPSKIENĖ

SVEIKINAME BALANDŽIO MĖNESĮ GIMUSIUS

Arminaitė Ramunė
Austrevičius Antanas
Bakšys Simonas
Būdvytienė Eglė
Butenytė Rasa Aušra
Eidukaitienė Julė-Juzė
Ignatavičius Algirdas
Januškevičiūtė Regina Kristina
Jurevičius Arūnas
Kniežienė Erdmė
Kolomenčikovaitė Irena
Kranauskienė Zofija
Lapinskas Ramūnas
Lisauskienė Ona Adelė
Radzevičienė Milda
Simanavičius Rolandas
Smirnova Tatjana
Tautkevičiūtė Vida
Šliavas Robertas
Viesa Mindaugas
Žiugžda Ramutis
Žukauskaitė Vida

Linkime, kad šiandieną Jums niekas
nesugadintų nuotaikos,
Kad akyse šiandieną šoktų juokas,
Kad mintyse gyventų gėris,
Ir kad taip būtų ne tik šiandieną,
Bet ir ryt, ir poryt, ir dar daug dienų, daug
metų…

Visos mūsų bėdos kyla todėl, kad nesugebame ramiai pabūti vienumoje
– Blaise Pastolis
Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus
laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas – Seneka
Turtingiausias tas žmogus, kurio džiaugsmams reikia mažiausiai pinigų – Henry Davidas Thoreu
Kiti mūsų nepatenkina dažniausiai tada, kai esame nepatenkinti patys savimi – Henri Frederikas Amielis
Galimybė įgyvendinti savo svajones – štai kas gyvenimą daro įdomų – Paulo Coelho
Darbas mus išlaisvina iš trijų blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo – Voltaire
Nėra tokio malonumo, kuris galų gale nesibaigtų persisotinimu – Gaius Plinius Secundus
ĮKVEPIANČIOS MINTYS

Parinko iš žurnalo „Ji“ gyventojas Renatas BURKŠAITIS

KULINARIJOS KAMPELIS
Pavasariniai darbai
Vos tik saulutė pašvietė šilčiau, pradėjome galvoti apie pavasarinius darbus. Praeitais metais
kulinarijos užimtume auginome prieskonių darželį ant palangės bei moliūgus lauke. Labai malonu savo
užaugintais prieskoniais pasigardyti keptas bulves, kiaušinienę, o pačių virtą obuolienę ir moliūgų skanėstą
visą žiemą valgyti su miltiniais blynais ar koše. Dar tik kovo 16 diena, o virtuvėlėje jau prieskoniai ant
palangės sudygę. 11- osios grupės socialinės darbuotojos padėjėjos kovo 1- ąją į lovelius pasėjo pomidorų
ir gėlių sėklas. Nekantriai lauksim šiais metais derliaus, nes praeitais metais balkonuose užaugo paprikų ir
pomidorų gausus derlius.
Gyventoja Irena DARČIANOVAITĖ

Kulinarija su literatūros prieskoniu
Ak tie metų laikai! Kaip gerai,

Kad jie mus malonumais gaivina!
Pražysta pavasarį rožių kerai,
O ruduo dovanoja mums vyno.
Dienos trumpyn – tu nerimsti, širdie,
Nors ir kaip to būtų man gaila.
Kol pavasaris – vynui sudie,
Kai ruduo – sudie, mano meile!
Pjeras Žanas De Beranke „Pavasaris ir ruduo“

Kulinarinės kelionės tęsiasi. Šiais metais keliaujame gamindami įvairių pasaulio šalių duoną. Kovo 19
dieną į kulinarines keliones išvyko 3- osios grupės nariai. Keliavo į Egiptą ir kepė egiptietišką duonelę.
Kaip jau įprasta keletas grupės narių, tai : Alvydas Liutkus, Irmina Juozapa Dirmontaitė, Raimundas
Liukaitis ir Darius Steponaitis ruošė tešlą bei kepė duonelę. 14 valandą grupės gyventojai susirinko
paskanauti dar šiltos duonelės ir pabendrauti prie arbatos puodelio. Labai džiugu, kad pavasarį už lango
labiau padėjo pajusti globos namų tarybos nariai Narvydas Paulionis ir Algimantas Jucaitis. Jie skaitė eiles,
skirtas moteriai. Taip kulinarinės kelionės įgavo naują atspalvį su literatūros prieskoniu.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita STANKIENĖ

Iš kelionės po Egiptą
Mūsų Didvyžių socialinės globos namuose jau tapo tradicija, kad
kiekvienais metais kiekviena gyventojų grupė savanoriškai, niekieno neverčiami,
pasirenka pasaulio šalį į kurią pageidautų vykti. Nuvykę pirmiausia susipažįsta su
aplinka, kraštovaizdžiu, o vėliau jau tenai bebūnant gilinasi į jų papročius,
tradicijas, gyvenimo būdo ypatybes. Suprantama, kad kiekvienas labiausiai domisi
tuo, ką pats mėgsta daryti. Vieniems prie dūšios arčiausiai sportas, kitiems –
maisto gaminimas. Žvilgtelėjus atgal į laiką prisimenu, kad praeitais metais ta pati
3-ioji gr. lankėsi kaimyninėje Baltarusijoje, susipažino su jų krašto virtuve, o šiais
metais panoro susipažinti netgi su Egiptu. Apie Egiptą mes visi esame labai daug
girdėję, bet vargu ar atsirastų nors vienas iš mūsų tenai pabuvojęs, o ką jau bekalbėti apie jų gyvenimo
užkulisius. Kovo 19 dieną globos namų kulinarijos užimtumo virtuvėlėje tai ir buvo atlikta. Tiek
keliauninkams, tiek ir visiems mums labiausiai patiko „Egiptietiška Duonelė“ - ne atsivežtinė, bet kepta
čia, globos namų virtuvėlėje. Mes visi juk žinome, kad kol duona pasiekia mūsų stalą, ji turi nueiti ilgą ilgą
kelią. Tuo teko įsitikinti 3 gr. gyventojams Arvydui Liutkui, Raimundui Liukaičiui, Irminai Juozapai
Dirmontaitei ir Dariui Steponaičiui. Jie ne tik kepė duonelę, bet ir tešlą paruošė, raitė duoneles. Reikia
pabrėžti, kad visiems darbams, ryšium su duonos kepimu, aktyviai dalyvavo ir padėjo SPĮ užimtumo
specialistė Lolita Stankienė, taip pat neliko nuošaly ir pati 3 gr. socialinė darbuotoja Ramunė
Brazauskienė. Tik Ramunės ir Lolitos dėka visas šis susiėjimas taip sklandžiai pavyko. Šios popietės metu
dalyvavo ir globos namų tarybos nariai Algimantas Jucaitis bei Narvydas Paulionis. Grupės gyventojams
šie tarybos nariai pažįstami iš ankstesnių susitikimų, nes abu jie ir prieš šią popietę anksčiau pravesdavo
paskaitėles įvairiose gyventojų grupėse. Kadangi šiuo atveju sutapo ir popietė, ir paskaita, tai ir jiems teko
pasilikti prie vaišių stalo, pasimėgauti galbūt dar neragauta duonele, užsigeriant arbata arba kava. Kad
duonelė dar skanesnė būtų, tai tarybos nariai skaitė įvairius eilėraščius apie pavasarį, meilę. Laikas šioje
popietėje prabėgo nepastebimai greitai. Kaip matome iš čia aprašyto atvejo „iš nieko padaryti labai daug ką
galima, tik reikia nuoširdaus noro“.
Globos namų tarybos narys Algirdas ŽATKUS

Japonai sukūrė robotą, saugantį nuo vagių. Japonijoj per 5 min pagavo vagių 365, Amerikoje per 5
min. pagavo 400, o Lietuvoje per 5 min jis dingo 

Blondinė mokosi vairuoti. Tik įlipa į automobilį, instruktorius sako:
-Jūs neišlaikėte.
Blondinė:
- Bet aš tik ką tik įlipau.
Instruktorius:
- Jūs atsisėdote ant galinės sėdynės
Skambutis į policiją:
- Sveiki. Jūs vakar naktį siuntėte patrulių ekipažą į Įlankos g.30?
- Taip, siuntėme, buvo gautas pranešimas dėl ramybės drumstimo, garsios muzikos...
- Prašau perduoti jiems, kad užsuktų pas mus dar kartelį. Liko jų kepurės, antrankiai, pistoletas... O ir
šiaip nuotraukas pažiūrėsim - labai linksmos išėjo!
Vidury gatvės guli visiškai girtas vyras. Policininkas jam sako:
- Pilieti, kelkitės, jūs gulite ant gatvės.
- O kur aš esu?
- Prie Aušros vartų.
- Klausyk, būk geras, uždaryk tuos vartus, vėjas šaltas.
Parinko gyventojas Renatas BURKŠAITIS

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
PAVASARIO GROŽIS
Pučia šiltas pavasario vėjas
Žemę puošia pirma žaluma
Čiulba ulba paukšteliai sugrįžę
Kurgi dingo laukų tyluma.

DIEVAS AMŽINAI ŠVENTAS
Nuo dangaus lig žmogaus
Varpas varpinėj gaus
Žmogus dvasios stiprybėj
Te kasdieną vis augs.

Šviečia saulė skaisti
Nuo garsų net svaigsti
Kai padangėj melsvoj
Vyturėliai jau virva.

Velykų rytas šviesus
Kėlės Jėzus drąsus
Dievas amžinai šventas
Laimina mus visus.

Greit išeis artojėliai
Sėklą sėti į dirvą
Tai giedos vyturėliai
Kaip kaimo žmonės dirba.

Gražaus jausmo kupini
Mylim Jėzų širdimi
Meldžiamės gerais darbais
Šventos dvasios mintimi.

Sužydės pirmos gėlės
Medžiai pumpurus skleis
Ir tą pavasario grožio
Niekas niekada nepakeis.
Šitoks jausmas audringas
Apima širdį ir sielą
Šitoks džiaugsmas galingas
Krūtinėj šį pavasarį mielas.
Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Kambariuose šventos verbos
Ir margučiai dyvini
Mes gyvename laimingi
Švento Dievo viltimi.
Eikime į tiesų kelią
Žali žolynėliai želia
Ką žmogus be Dievo
Šiam pasauly gali.
Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Melsvų žibučių žavesy
Melsvų žibučių žavesy
Tu mano meile gyveni.
Prisiminimai guos seni.
Manęs sutikt eini.

Tau puokštę žibučių
Tau nešu dovanų
Siunčiu tau žinučių
Aš tavim gyvenu.
Graži mūsų draugystė

Laimė būti kartu.
Laikas juda į priekį
Vis kas dieną ratu.

Melsvų žibučių žavesy
Buvai tu ir esi
Neges viltis šviesi
Mūsų meilės kely.

Tau žodis brangiausias
Širdimi aš myliu.
Pavasaris šitas gražiausias
Eisime džiaugsmo keliu.

Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Paprašiau Dievo numalšinti mano skausmą.
Dievas atsakė: „Ne. Negaliu jo numalšinti, tik tu gali jį užmiršti.“
Paprašiau Dievo išgydyti mano neįgalų vaiką.
Dievas atsakė: „Ne. Jo siela sveika, jo kūnas – laikinas.“
Paprašiau Dievo kantrybės.
Dievas atsakė: „Ne. Kantrybė pasiekiama per vargus; ji neduodama, ji uždirbama.“
Paprašiau Dievo laimės.
Dievas atsakė: „Ne. Aš tave tik apdovanoju, o laimė priklauso nuo tavęs paties.“
Paprašiau Dievo apsaugoti mane nuo skausmo.
Dievas atsakė: „Ne. Kančia atskiria tave nuo žemiškų rūpesčių ir priartina prie manęs.“
Paprašiau Dievo išugdyti mano dvasią.
Dievas atsakė: „Ne. Tu privalai augti pats, bet aš tau padėsiu auginti vaisius.“
Paprašiau visko, kad džiaugčiausi gyvenimu.
Dievas atsakė: „Ne. Aš suteiksiu tau gyvenimą tam, kad tu viskuo džiaugtumeisi.“
Paprašiau Dievo padėti man mylėti kitus taip stipriai, kaip jis myli mane.
Paprašiau Dievo padėti man mylėti kitus ir save bei pasitikėti savimi ir kitais taip stipriai, kaip jis myli ir pasitiki
manimi.
Ir Dievas atsakė: „Na štai... Pagaliau tu supranti.“
Parinko gyventojas Kęstutis SOBECKIS remiantis Joke Buddha

Kovo mėnesį mus paliko
ONA BŪGAITĖ
JADVYGA BUTKIENĖ - DAPKEVIČIENĖ

Gyvenimas – žvaigždė: sužibo ir užgeso...
Kovo mėnesį į paskutinę kelionę palydėjome visų mylimą ir gerąją mūsų globos
namų gyventoją Jadvygą Butkienę-Dapkevičienę. Tebūnie Jadvygėlei lengva
tėviškės žemelė, tegul Ilsisi Ramybėje per Amžius.
Gyventoja Birutė GRIGALIŪNAITĖ
Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir Ramunė Brazauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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