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Šv. Pauliaus atsivertimas, Pusiaužiemis,
Kirmėlinė
Sausio 25 diena liturginiame kalendoriuje skirta paminėti pirmųjų krikščionių persekiotojo Sauliaus
stebuklingam atsivertimui. Jis tapo vienu uoliausių Kristaus mokslo skleidėjų tarp to meto pagonių, žinomas
apaštalo Pauliaus (Povilo) vardu.
Tačiau ši diena ypatinga tuo, kad tą dieną visi įdėmiai stebėdavo orus. Buvo tikima, kad tos dienos
priešpiečio oras atitinka pirmąją, o popietinis – antrąją žiemos pusę. Jeigu tądien saulėta, buvo spėjama
būsiant gražią vasarą ir gerus metus, jei debesuota – tais metais daug žmonių mirsią, jeigu lyja ar sninga,
tuomet būsiąs didelis brangymetis, nes javai supus, o jei smarkus vėjas pučia, tarp žmonių galintys kilti
dideli neramumai.
Buvo sakoma, kad sausio 25 d. iš žiemos miego atsibundanti meška ir apsiverčianti ant kito šono.
Jeigu apsidairiusi pamato savo ilgą šešėlį, taria dar toli esant pavasarį, vėl gulasi ir užmiega. Tada ir
pavasaris būnąs vėlyvas, o antroji žiemos pusė šaltesnė ir sunkesnė žmonėms. Jeigu diena ūkanota, ir meška
nemato šešėlio, tada mano, jog jau metas keltis, ant antrojo šono miegoti nebesigula. Tuomet kita žiemos
pusė būnanti šiltesnė, o pavasaris ankstyvas. Tad liaudis sausio 25 d. laikė pusiaužiemiu.
Liaudies tikėjimai aiškiai rodo šį kalendoriaus momentą buvus naujo virsmo metu. Manyta, kad šią dieną
gyvatės atgyja ir iš girių šliaužia į namus, avilyje pradeda vaikščioti bitės. Todėl kai kur Šv. Pauliaus
atsivertimo diena dar vadinta kirmėline, kirmių diena ir Krikštais. Mokslininkai daro išvadą, kad ta diena
aiškiai siejasi su senovine pagoniškąja Kirmių švente, kai prie vaišių stalo buvo kviečiami naminiai žalčiai
tam, kad, visų valgių paragaudami, juos pakrikštytų, vadinasi, palaimintų, kartu palaimindami žmonių
naujųjų metų darbus ir jų vaisius.
Palangiškiai žemaičiai vengė tądien iš miško malkų vežtis, kad kartu neparsivežtų kirminų, vabzdžių
vikšrų, kurie paskui visus metus nuo lubų į dubenį krisią. Tą dieną ir vilnų neverpė, jų nekaršdavo, kad
vasarą kandys drabužių nesuėstų. Varėniškiai dzūkai sausio 25-ąją bulvių nevalgydavo, kad jos vasarą
nekirmytų. Priekuliškiai Šv. Pauliaus dieną vengė bet ką su kirviu dirbti, gręžti, sukti, vis bijodamiesi
kandžių. Žemaičiai tądien būtinai papurtydavo sodo obelis, taip žadindami jas iš žiemos miego. Tikėjo tada
būsiant didesnį obuolių derlių. Visa tai rodo senovėje šį metą buvus realaus posūkio į pavasarį pradžia ir
žmones stengusis naują laikotarpį sėkmingai pradėti, kad pradžia lemtų visų metų sėkmę.

SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI

Pasaulio įdomybės
Anchelio krioklys
Anchelio krioklys, esantis
Venesuelos Bolivaro provincijoje, ne
tik pelnytai vadinamas aukščiausiu
kriokliu visame pasaulyje (jo aukštis
– 979 metrai). Būtent šiam kriokliui
priklauso
ir
aukščiausios
nenutrūkstamo vandens kritimo
pakopos rekordas. Po nedidelio,
maždaug 30 metrų, kritimo nuo
krioklio viršaus, vanduo vėliau
krenta dar 820 metrus nuo AuyanTepui plokščiakalnio (vietinių dar
vadinamo Velnio kalnu).
Anchelio krioklį netikėtai
1933 metais aptiko pilotas iš
Amerikos Jimmie Angelis. Tuo metu
minčių apie aukščiausio pasaulyje
krioklio
atradimą
amerikiečio
galvoje tikrai nebuvo – jis tiesiog
keliavo po Venesuelą, ieškodamas
garsiųjų aukso rudos kasyklų ir
praskrido tiesiai virš šio įstabiojo
krioklio.

01.03 d. 11 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv.
Mišios
01.06 d. „Trys Karaliai“. Šia švente
tradiciškai
pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Nuo seno tą dieną vaikščiodavo
Trys karaliai, jie lankė sodybas, giedodavo, linkėdavo namų
šeimininkams sėkmės, gero derliaus, sveikatos, prašydavo
dovanų, o už tai buvo vaišinami ir apdovanojami.
01. 08 d. bibliotekoje veiks teminė lentyna „Donelaitis tarp
mūsų“, o 14:00 val. globos namų salėje vyks popietė, skirta
Kristijono Donelaičio 300 – osioms gimimo metinėms paminėti.
Popietės metu bus skaitomos ištraukos iš Kristijono Donelaičio
poemos „Metai“.
01.13 d. renginiai Sausio 13-osios aukoms atminti: 8 val. akcija
„Šviesa lange“. Globos namų salėje 14 val. - minėjimas
„Laisvės kaina“ Globos namų gyventojų piešinių, darbelių
paroda „Laisvės kelias“ ( fojė prie valgyklos). Bibliotekoje veik
teminė lentyna ,,Daina - tautos gyvastis“.
01.24 d. 14 val. lauke vyks Pusiaužiemio šventė „Versk
barsuką ant kito šono“. Šventės metu lipdysime sniego senius,
žaisime žaidimus, versime barsuką ant kito šono, vaišinsimės
karšta arbata.
01.30 d. 14 val. globos namų valgykloje vyks globos namų
gyventojų gimtadienių šventė, sveikinsime sausio mėnesį
gimusius.
01.31 d. 14 val. bibliotekoje vyks užsiėmimas „Sukim sukim
galveles“, kurio metu gyventojai galės pasukti galveles,
spręsdami įvairias užduotis, kryžiažodžius.
Mėnesio eigoje - visuotinis globos namų susirinkimas, kurio
metu globos namų taryba apžvelgs praėjusių metų nuveiktus
darbus ir bus renkami nauji tarybos nariai.
Mėnesio tema: piešiniai „Laisvės kaina“
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė, socialinė darbuotoja
Rosana Vasiliauskaitė

Laisvės gynėjų diena
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos
laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų
kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti
laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas,
nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo
balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir
tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta
tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų
žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.
Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo
nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo.
Apie žmonių drąsą tomis dienomis galėjai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos
priemonių. Tačiau laikas bėga; nugrimzta į užmarštį kraupūs vaizdai, apgyja dvasinės ir fizinės žaizdos, iš
gyvenimo pasitraukia kai kurie įvykių dalyviai, o kiti prisiminimus atgaivina nenoriai. Visi privalome siekti
išsaugoti nors dalelę autentiškų prisiminimų. „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę
nešti“ (Just. Marcinkevičius).

Mūsų gyvenimo kronika
Prisiminus praeitus metus...

Apylinkėse gyvenantys indėnai
krioklį vadina Kerepakupai-mer, kas
išvertus į lietuvių kalbą reiškia
„stebuklingasis
eliksyras“.
Pasak
legendos, šamano sūnus, žaisdamas su
stebuklingojo eliksyro buteliuku, netyčia
išpylė eliksyrą. Eliksyras virto vandens
srove, kuri vis didėjo ir didėjo, kol
pavirto kriokliu.
Kanaimos nacionaliniame parke,
esančiame Gran Sabanos regione, stūkso
keistos uolos. Šis parkas įkvėpė Konan
Doilį parašyti savo romaną „Dingęs
pasaulis“, pagal kurį vėliau buvo
sukurtas žymusis filmas „Juros periodo
parkas“. Plaukiant valtimi link Anchelio
krioklio galima pasigrožėti paslaptingąja
Aujan Tepui viršūne. Šio kalno
pavadinimas reiškia „Pragaro kalnas“,
kadangi viršūnėje, vietinių tikėjimu,
gyvenančios piktosios dvasios.

Tai ne šiaip sau
koks nors mistinis
pasakojimas, o reali
tikrovė, siejanti dabartinius Didvyžių socialinės globos
namus su gilia praeitimi, čia gyvenusiais ponais Geištarais
bei buvusiais jų rūmais ir juos supančia aplinka.
Senojo dvaro prisiminimai – tai spektaklio, įvykusio
2013 m. gruodžio mėn. 16 d., pavadinimas. Šio spektaklio
aktoriai – tai mūsų globos namų gyventojai, priklausantys
globos namų dramos būreliui. Šio užimtumo vadovė
Danguolė Dereškienė įdėjo labai daug pastangų, kad
vaidinantys aktoriai atrodytų tarsi gyvi personažai ne
spektaklyje, o natūralioje aplinkoje. Stebint spektaklį, aktorių
šnekos, manieros, žodžiai, intonacija, o taip pat ir apranga
tarsi paliudija, kad gyvename tais laikais, kai čia gyveno
ponai Geištarai.
Vadovė Danguolė Dereškienė ne tik ruošė šį
spektaklį, bet ir pati dalyvavo eilinės aktorės vaidmenyje.
Taip pat į šį spektaklį didelį indėlį įnešė ir kitos darbuotojos,
tai: Birutė Kauspėdaitė, Rasa Lietuvninkaitė, Rosana
Vasiliauskaitė, Lolita Stankienė. Negalima pamiršti ir
gyventojų, šiame spektaklyje atlikusių vaidmenis: Olga
Voložko, Meilutė Varnaitė, Nadežda Smirnova, Agnė
Kidoliūtė, Ernesta Chaizytė, Jolanta Avinaitė. Čia paminėtos
tik moterų grupės atstovės, bet nepamirškime, jog turime ir
aktorių vyrų komandą, kuriai atstovavo: Modestas Trečiokas,
Mindaugas Viesa, Jonas Salanauskas, Kęstutis Sobeckis,
Nerijus Bušniauskas ir Petras Blažauskas.
Šis spektaklis gyvenimo šviesą išvydo jau trečią
kartą. Pirmą kartą buvo parodytas lauko estradoje per vykusią gegužinę. Po kiek laiko spektaklį parodė
Vilkaviškio parapijos salėje ir galiausiai pas mus, globos namų salėje. Kiek daug reikia sumanumo,
pastangų paruošti bet kokį renginį. Liūdna, kad mes patys ne visada geranoriškai į tai žiūrime. Ne paslaptis,
kad į daugelį renginių mes ateiname tik todėl, kad mus įkalbina į juos eiti darbuotojai, o ką kalbėti apie
dalyvavimą tuose renginiuose...
Danguolės Dereškienės veikla šiuo spektakliu neužsibaigė. Jos pradėtų darbų serija tęsiasi ir toliau.
Linkime jai ir toliau taip gražiai dirbti.

Senojo dvaro prisiminimais

Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Gruodžio mėnesio 3-ia diena pripažinta Tarptautine neįgaliųjų diena. Tą
dieną paminėjo ir mūsų globos namų gyventojai. Lapkričio 30 dieną vykome
į Marijampolės kultūros centrą, kuriame vyko koncertas. Koncertavo
Marijampolės neįgaliųjų centro ansamblis, taip pat Suvalkijos globos namų gyventojai. Klausantis šių
atlikėjų atliekamų dainų galima pagalvoti, kad dainuoja sveiki žmonės. Galime tik įsivaizduoti, kiek
pastangų reikėjo įdėti darbuotojams, kad neįgaliuosius paruošti iki tokio lygio pasirodymo. Įspūdingai
pasirodė gyventojai, kurie gali judėti tik vežimėlio pagalba.
Pasibaigus renginiui Marijampolės kultūros centre, grįždami namo, užsukome pasisvečiuoti į
Suvalkijos socialinės globos namus. Pas juos tomis dienomis vyko gyventojų giminių susitikimas.
Pirmiausia dėmesį patraukė dvasininkas. Kas jis toks ir ką jis čia veikia iš karto nesusigaudėme, bet vėliau
suvokėme, kad ir jis dalyvauja globos namų gyventojų artimųjų susitikime. Tai sveikintinas dalykas, norisi
tikėti, kad tokia šventė paplis ir po kitus socialinės globos namus. Čia atvykus, pirmiausiai mus susodino už
didžiulio, vaišėmis apkrauto stalo.

Neįgaliųjų diena

Kartu su mumis į Suvalkijos sostinę važiavo ir mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys,
socialinė darbuotoja Giedrutė Merkevičienė, SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė bei dar keletas
darbuotojų. Gruodžio 3 –ią dieną vyko koncertas ir mūsų globos namuose. Galima pridurti, kad mūsiškiai
nė kiek nenusileido tiems atlikėjams, kuriuos matėme Marijampolėje. Nors sakoma, kad svečiuose viskas
atrodo kitaip, viskas žėri kitomis spalvomis, nes prie saviškių jau esame įpratę ir atrodo lyg pilka
kasdienybė. Taip tik atrodo, pamąstykime ir pas mus viskas atrodys šviesesnėmis spalvomis. Ruošiant šį
koncertą, didelį indėlį įnešė SPĮ užimtumo specialistė Irena Ščesnienė. Nuoširdus, nepailstantis triūsas,
nuovokumas, išradingumas ir yra sėkmės garantas.
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Pasibaigus kalendoriniam rudeniui ir prasidėjus šaltajam
metų periodui salėje įvyko visuotinis gyventojų
susirinkimas. Šis susirinkimas buvo būtinas ne vien dėl to,
kad ant „nosies“ metų pabaiga, bet pribrendo poreikis pakalbėti apie gyventojų nesibaigiančius vidaus
tvarkos taisyklių pažeidimus, taip pat apie gyventojų elgesį tamsiu paros metu, vaikščiojant transporto
važiuojamąja dalimi. Tuo tikslu į susirinkimą pakviesti apylinkės inspektoriai, kurie supažindino gyventojus
su saugaus elgesio taisyklėmis važiuojamojoje dalyje, atitinkančiomis šį metų laikotarpį. Inspektoriai
pabrėžė, kad gyventojai tamsiu paros metu būtinai privalo dėvėti aprangą su šviesą atspindinčiais elementais
arba turi būti prisisegę atšvaitą. Šiuo metų laiku, esant apniukusiam orui, tamsiu paros metu, vairuotojui
pastebėti einantį žmogų, kuris yra apsirengęs tamsiais drabužiais ir dar be atšvaito, beveik neįmanoma. Kiek
daug skaudžių atsitikimų yra įvykę per mūsų pačių aplaidumą. Nekartokime jau buvusių klaidų. Aš pats esu
buvęs vairuotojas ir ne vienus metus praleidęs už vairo, tad puikiai žinau, ką visa tai reiškia. Būkime
apdairesni, ne tada laikas imtis kokių nors priemonių kai faktas jau įvykęs, bet imkimės prevencinių
priemonių galimiems nelaimingiems atsitikimams užbėgti už akių. Šiuo atveju iš mūsų reikalaujama labai
nedaug, tik būti su atšvaitais.
Inspektoriai taip pat perspėjo gyventojus dėl svaigalų vartojimo ir už tai gresiančią atsakomybę. Čia
paminėta tik keletas pavyzdžių, o susirinkimo metu aptarta daug aktualių klausimų. Susirinkimo metu
kalbėjo ir pavaduotoja socialiniam darbui. Ji taip pat kalbėjo apie globos namų vidaus tvarkos taisykles, apie
gyventojų elgesį prie valgyklos. Visus gyventojus perspėjo, kad prie valgyklos galima rinktis ne anksčiau
kaip 5 minutės prieš valgymo pradžią. Tad prašome laikytis šių nurodymų ir nebus prie valgyklos grūsties,
nesusipratimų, neliks laiko kivirčams „savo teisybės įrodinėtojams“. Įpraskime prie elementarios tvarkos,
nuo to tik lengviau visiems bus.

Visuotinis gyventojų susirinkimas
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Tokiu pavadinimu buvo surengta popietė bibliotekoje. Ši popietė buvo
Tylūs armonikos tonai surengta norint praskaidrinti gyventojų, o tuo pačiu ir darbuotojų
melancholišką nuotaiką. Ne paslaptins, kad šis metų laikotarpis visiems
įspaudžia iš pirmo žvilgsnio nematomą žymę. Suprantama, medžiai jau „nuogi“, be savo žalios aprangos,
prie kurios mes taip greitai įpratome, bet supraskime teisingai, kad gamtos dėsniai yra nepermaldaujami ir
ne pati gamta privalo prie mūsų įgeidžių derintis. Prisiminkime, kad pavasarį, kai atbunda gamta, skaisčiau
pradeda šviesti saulė, niekada neišgirsi žodžių apie melancholiją. Tad ir šis renginys sugrąžino mus į jau
prabėgusius pavasarius ir suteikė vilties būsimiems pavasariams. Ši popietė prasidėjo po pietų bibliotekoje.
Socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir Edita Kavaliūnaitė atliko didžiulį darbą, kad ši popietė sulauktų
didžiulio pasisekimo ne tik tarp mūsų gyventojų, bet tarp visų, kurie tame renginyje dalyvavo.
Mūsų globos namų direktorius ir SPĮ užimtumo specialistė Irena Ščesnienė, grodami gitara ir
akordeonu, dainuodami mus privertė sugrįžti į praeitį, kartu apdainuoti meilės išgyvenimus. Visi kažkada
buvome įsimylėję, o meilėje kaip ir realiame gyvenime pasitaiko visko. Direktorius akomponuodamas gitara
padainavo dainą apie nuskintą baltą astros žiedą. Ši daina man priminė paauglystės metais matytą Vytauto
Žalakevičiaus meninį filmą „Niekas nenorėjo mirti“.
Popietė prabėgo nepastebimai greitai. Kiek daug darbo įdėta į kiekvieną renginį, tik mes ne visada
tai deramai įvertiname. Pagalvokime apie tai!
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Vincas Kudirka – labai iškili asmenybė Lietuvos valstybės
istorijoje. Minint V. Kudirkos 155 – ąsias gimimo metines ir
115 – ąsias metines nuo Tautinės giesmės sukūrimo, buvo
surengta išvyka į Vinco Kudirkos muziejų, kuris yra Kudirkos Naumiestyje. Aplankėme bei įamžinome
save prie Vinco Kudirkos paminklo. Muziejuje vyko šiai progai skirtas renginys, kuriame be mūsų dar
dalyvavo K. Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Buvo skaitomos eilės, sugiedota
Tautinė giesmė, kuri parašyta prieš 115 metų.
Vinco Kudirkos asmenybė, kilus lietuvių tautiniam atgimimui XIX a. pabaigoje, turėjo ypatingą
reikšmę. Būdamas lietuvis, lietuvybei liko ištikimas visą gyvenimą, dirbo pats ir kvietė dirbti kitus tėvynės
labui, ragino nepasiduoti krašto rusinimui ir lenkinimui. Vincas Kudirka gimė tuometinėje Vilkaviškio
apskrityje, Paežerių kaime 1858 m. gruodžio 31 d. Kaip matome iš datos, pasaulį išvydo metų sandūroje. Jis
1871 metais įstojo į Marijampolės gimnaziją, o 1877 m. į Seinų kunigų seminariją.
Studijų metais subrendo Vinco Kudirkos politinės ir pilietinės pažiūros. 1888 m. Varšuvoje įkūrė
draugiją „Lietuva“. Nuo 1890 m. gyveno Naumiestyje, rūpinosi „Varpo“, „Ūkininko“ žurnalų leidyba.
Meilę tėvynei akivaizdžiai išreiškė Tautiškoje giesmėje, kuri tapo valstybės himnu. Daktaras Vincas
Kudirka mirė 1899 m. lapkričio 16 d., palaidotas Kudirkos Naumiesčio kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame socialinei darbuotojai Danai Čapskienei už šią turiningą išvyką.

Prisiminimai apie Vincą Kudirką
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Nepamirštos Kalėdos ir Didvyžių globos namuose. Tokiu
pavadinimu gruodžio 20 dieną surengta Adventinė popietė. Ši
popietė surengta siekiant pažadinti tikėjimą Aukščiausiuoju, nes
gruodis – tai susikaupimo, maldų mėnuo, siekiant apvalyti savo kūną nuo susikaupusių nuodėmių už visus
metus. Šioje popietėje dalyvavo mūsų globos namų direktorius ir giesmininkai.
Vien tik šios popietės pavadinimas pasako, ką mums reiškia Šv. Kalėdos. Pagaliau kokios gali būti
Šv. Kalėdos be Kūčių stalo. Kūčių ritualą mes atlikome valgykloje pietų metu. Kai kas gali nesuprasti,
kodėl Kūčios buvo per pietus. Reikia visa tai suprasti teisingai, paskaičiuokime, kiek gyventojų gyvena
globos namuose ir kur visus vienu kartu sutalpinti, kad galėtų bendrai valgyti Kūčių vakarienę. Dėl to viskas
buvo perkelta į pietų metą. Prisimenu, kad gyvenant namuose ir tai pasitaikydavo įvairių nesusipratimų, o
ką bekalbėti apie čia gyvenančius.
Seni žmonės pasakoja, kad Kūčių naktį eidavo į tvartą pasiklausyti, ką „kalba“ gyvuliai. Ant Kūčių
stalo būtinai padėdavo šieno, uždengdavo stalą balta staltiese ir tik tada dėdavo Kūčią. Ant stalo turi būti ne
mažiau dvylika patiekalų, nes „paskutinę vakarienę“ valgė dvylika apaštalų. Yra ir daugiau šios šventės
papročių.
Pas mus stalai buvo uždengti žaliomis ir geltonomis staltiesėmis. Šie pietūs apsiėjo be mėsiškų
patiekalų, kadangi ši diena yra pasninkas. Kiekvienam valgančiajam buvo padėtas Kalėdaitis. Dubenėliai
vietoj įprastinės sriubos buvo pripildyti aguonpienio. Ant mūsų stalų taip pat buvo ir kisieliaus. Be to, ant
kiekvieno stalo degė žvakė. Prieš šventinius pietus direktorius visus pasveikino su prasidėjusiomis
šventėmis, palinkėjo paties geriausio. Ruošiant Kūčią bei dengiant stalus daug pastangų įdėjo tą dieną
dirbusios socialinės darbuotojos: Dana Čapskienė ir Edita Kavaliūnaitė. Visi pasijutome tarsi būtume
namuose. Reikia pastebėti, kad šią dieną darbuotojai buvo labiau dėmesingi nei įprasta. Kur tik be
pažvelgsi, visur pamatysi papuoštas žaliaskares. Jautėsi, kad iš tikrųjų prasidėjo Kalėdos.

Kai širdin ateina vėl Kalėdos
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Leidėjai apie save...
Esu Laima Gelūnienė, globos namuose gyvenu nuo 1999 metų. Prieš apsigyvenant čia, dirbau
įvairiose Kauno miesto bibliotekose. Vienais metais man buvo suteiktas geriausios Kauno miesto
bibliotekininkės statusas. Mėgstu rašyti eilėraščius, noveles. Daugelį jų išspausdinta laikraštyje „Likimo
draugas“. Mano svajonė - parašyti knygą apie savo giminę.
Visiems, skaitantiems šį laikraštuką, šiais Naujaisiais Medinio žaliojo arklio metais noriu palinkėti:
daug - Tiesos, būti - Turtingais, gyventi – Darnoje. Kurkime Tobulą Ateitį!

Pasveikinkime...
Ciekų Klemensą Algimantą – 73 m.
Krištapavičienę Jadvygą – 82 m.
Kučinskienę Petronėlę – 87 m.
Laščinskaitę Janiną – 86 m.
Linkevičiūtę Feliciją – 82 m.
Mockapetrytę Danę – 82 m.
Samoškienę Juzefą – 85 m.

Mokėkite gyvent kas dieną, kas sekundę. Ir
širdyse išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos neprabėga, te jos
ilgesnės būna už metus!

Matačinską Juozą
Mockevičių Arūną
Pivorą Dalių
Sadauską Algirdą
Samaitį Albiną
Smirnovą Nadeždą
Sobeckį Kęstutį
Starkų Vladą

Statkutę Joaną
Stukanovą Česlovą
Tarlecką Arvydą
Vaitiekaitį Bronių Joną
Vėbrą Viktorą
Viršilą Edmą
Zajankauskienę Aldoną
Žirgulį Algirdą
Barauskienę Leonorą
Bogaček Alą
Burkšaitį Renatą
Butkevičių Vitą
Jankauską Bronių
Krupavičių Artūrą
Kružinauską Kazį
Malecką Gintautą

Kūryba – gyvenimo variklis
Į – kur? – Sugrįžti reikia - Vėl!!!
Yra prasmė – Gyventi kuo ilgiau...
Yra prasmė – Tobulėti ir kilti, kaip
Laukiančiam Sniego ir Šalčio
Ir Dieviškos - Žiemos!!!
Ir – Arklio pasaga atneš mums
Laimę, garbę ir pinigų spindesį!!!
Eiklieji žirgai mus į Žiemos pasaką nuskraidins!
Ir Naujametinis balius prasidės
Ir... pasibaigs!!!
Linkiu – Visiems,
Sėkmės, Laimės, Ištvermės
Ir darnių šeimų!
Visiems Jums Gėrio ir Grožio
Aš linkiu!!!
Globos namų gyventoja Laima Gelūnienė

Sniego pūga
Vėjas pučia, sniegas krenta...Vėl pradingsta
elektra. Žiemos Karalienė mosteli burtų lazdele.
Vaikai susėdę prie eglutės laukia kalėdinių
dovanų. Tėvai linki namiškiams, giminėms
sėkmės... Suskamba Kalėdų varpai bažnyčiose. Ir
prakartėlėj gimęs Jėzus Kristus tarsi visažinys
laimina visus. Šventoji mergelė Marija gyva lig
šiol ir meldžiasi už mus... Ir Visagalis Viešpats
linki ilgų metų – 2014 – ųjų mums. Pūga
nurimsta... Ir mūsų planeta pasipuošia spalvotom
dovanom. Lai ateitis bus mums visiems kaip
išsikildžiusi viltis. Gyvenimas ilgas ir džiugus...
Gyventoja Laima Gelūnienė

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz.
2014 m. Sausis

