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LAPKRIČIO RIMTIS

Gyvenimas su kiekviena diena keičiasi ir eina pirmyn. Ir nejučia, norėtum to
ar nenorėtum, žmogus turi kelyje stabtelti ir pagalvoti. Kas gera ir kas bloga
yra savo paties gyvenime. Juk gyvenimas negali būti vien rožėmis klotas.
Gali būti dygliuotas ir akmenuotas. Bet čia dar ne viskas. Rimties laiką
reikia priimti kaip susimąstymą apie draugus ir gimines. Priimti gerąja
žodžio prasme ir Anapilin išėjusius. Kaip buvo malonu ir miela kartu
bendrauti ar dirbti. Laikas skuba, bet geri prisiminimai neišdildomi. Jie lieka
žmogaus širdy ir atminty. Niekas negali pamiršti gerų darbų kaip laimės
džiaugsmo. Tai yra prasminga ir išmintinga kas gali melsti už mirusius.
Vėlinių dieną uždegti žvakutes ant kapelių, papuošiant gėlėmis. Tokia gera
ir graži tradicija ir nieko čia nereikia keisti. Svarbiausia prisiminti ir jokiu
būdu neužmiršti. Lapkričio pirmoji yra mirusiųjų pagerbimo ir Visų
Šventųjų diena. Taigi, nepamirškime melsti už gyvus ir mirusius, prašydami Šventųjų užtarimo. Tebūnie
rimties laikas pilnas dvasingumo ir didelės meilės gyviems ir mirusiems. Amžinąjį atilsį duok mirusiems
Viešpatie ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje.
Narvydas Paulionis
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GERO ŽODŽIO PASAKA
Seniai, seniai, rusų laikais į šį pasaulį atėjo berniukas. Paaugęs pradėjo vaikščioti ir kalbėti. Rodos, nieko
ypatingo nebuvo. Berniukas buvo kaip berniukas. Labai mėgo būti gamtoje. Sodely įlipęs į obelį
kukuodavo ir dainuodavo. Klausydavo paukščių čiulbėjimo ir bandydavo juos pamėgdžioti. Buvimas
gamtoje buvo pasakų pasaulis. Kalbėdavosi su medžiais ir gėlėmis. Tai buvo betarpiškas bendravimas su
gėlių sielos ir širdies virpuliu. Metai be paliovos skubėjo pirmyn ir berniukas užaugo, tačiau prisirišimo
prie gamtos ir geraširdiškumo nepamiršo. Visą laiką kur nors eidamas kažką rasdavo tarsi nematyto ir
gėrėjosi aplinka kur gyvena. Nors Narvydas ir subrendo, bet vaikiško gerumo iš savęs neišstūmė. Ir dabar
tiek daug metų praėjus dar vis vaikiškai viskuo džiaugiasi, kas yra aplinkui dabar ir čia. Gerai yra
pasakyta - vaiko akimis žiūrint viskas yra gražu ir miela. Tereikia atverti sielą ir širdį. Kaip bernelis
Narvydas myli šį pasaulį, taip ir pasaulis guodžia, džiugina ir ramina gamtos vaiką. Ir šiomis dienomis

Narvydas keistas, bet kartu ir įdomus žmogus, palikęs širdyje vietos ir žmonių meilei. Reikia prisiminti
posakį „Keistuoliai puošia pasaulį“.
Narvydas Paulionis

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI
 2 d. 1000 val. „Šviesk ir neužgesk“- kapų lankymas, žvakelių uždegimas (organizuoja globos namų
taryba)
 6 d. 1330 val. salėje rodomas filmas „Niekada nepasiduok“
 10 d. 1100val. Aukojamos Šv. Mišios koplytėlėje
 6 – 10 d. Mandagiausio žmogaus rinkimai - balsavimas
 9 d. Globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ dalyvaus „Muzikinėje karuselėje“ Kalvarijos kultūros centre
 10 – 15 d. Meninės dirbtuvėlės - Tolerancijos simbolio gaminimas
 16 d. 1400 val. Tolerancijos dienai - „Muzikos paletė“ salėje
 13 – 17 d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė - „Sutemų skaitiniai“
 22 d. 1400 val. Visuotinis globos namų gyventojų susirinkimas
 23 d. 1400 val. Gimtadienių šventė valgykloje, sveikinsime lapkričio mėnesį gimusius
gyventojus,
 30 d. 1400 val. renginys Pasaulinei žmonių su negalia dienai - „Dainuoju aš, dainuok ir tu“
MĖNESIO EIGOJE:
Penktadieniais —
 1100 val. Maldos valandėlė - koplytėlėje
 1330 val. Šokiai - didžiajame kampelyje
Už lapkričio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

ĮDOMYBĖS
Apie ką byloja moteriška eisena?
Eisena apie moterį ir jos būseną gali pasakyti ne ką mažiau, nei kalbėsena.
Damutė, gebanti lanksčiai siekti užsibrėžtų tikslų, visada žengs koją statydama nuo pėdos.
Lydima sėkmės gyvenime, o ypač karjeroje, mergina vaikšto aukštai ir išdidžiai iškėlusi galvą, drąsiai
žiūrėdama aplinkiniams į akis.
Baili ir neužtikrinta savimi moteris vaikšto kojų pirštais pasuktais į vidų ir dažnai klumpa – tai kalba apie
jos kompleksuotumą.
Mylinčią ir mylimą moterį nesunkiai atpažinsime iš lengvos ir grakščios eisenos.
Jeigu moteris susimąsčiusi, gilinasi į save ir savo pasaulį, tai jos eisena labai nevienoda, aplinkiniams gali
susidaryti įspūdis, kad kiekviena jos koja gyvena tarsi atskirą gyvenimą.
Apie ką byloja pačios kojos?
Ilgų kojų savininkės – dažnai romantiškos ir jausmingos asmenybės. Jos dažnai patiria sunkumų dėl savo
negebėjimo susidoroti su iškilusiomis gyvenimiškoms problemomis. Tačiau jos visada išlieka ištikimos
savo principams.
Moterys trumpomis kojomis – siekiančios tikslo ir užtikrintos savimi. Jos lengvai pasiekia užsibrėžtų tikslų,
nors kartais jų veiksmai būna šiurkštūs. Jeigu joms labai reikės, tai jos ir “iš odos išsiners”, norėdamos
patikti žmogui.
Siauros ir grakščios pėdutės – aristokratiškumo, o taip pat ir užsispyrimo, romantiškumo ir polinkio greitai
įsimylėti požymis.
“O” formos kojos – kaip taisyklė – rachito pasekmė. Jų savininkės linkusios į skrandžio ir virškinamojo
trakto ligas, o jų charakteris – greitai įsiplieskiantis.
“X” formos kojos dažnai būna iš vaikystės ligotų žmonių. Moteris gali būti tiek labai kompleksuota ir
užguita, tiek karinga, atkakli ir valinga (nes įpratusi iš gyvenimo viską gauti nelengvai).

Daugiau: https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/ka-galima-suzinoti-apie-moteri-vien-is-jos-koju1710?category=84&page=2&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Bobų vasaros atgarsiai
Baigiantis vadinamai „Bobų vasarai“ globos namų salėje vyko renginys „Bobų boba“. Ta proga su
koncertu mus aplankė Kudirkos Naumiesčio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis
„Komplimentas“. Jaučiasi, kad šio ansamblio pavadinimas pasirinktas ne atsitiktinai, bet tampriai susijęs
su atliekama koncertine programa. Iš tikrųjų yra ko pasiklausyti ir į ką pažiūrėti. Taip, kad žodis –
komplimentas - save pilnai pateisina. Bet tuo viskas dar nesibaigė. Jau rytojaus dieną, rugsėjo 29-ają vėl
sulaukėme naujos partijos svetelių iš Šakių. Save prisistatantys „Bočiais“ iš Šakių. Šie sveteliai norėjo
atverti širdį, atsikratyti juos apėmusios nostalgijos jaunystės dienoms, išsipasakoti apie save. Apie tai šiek
tiek perkeltine prasme pasakoja jų atsivežtas spektaklis „Ir mes buvome jauni“.
Algirdas Žatkus

Paminėta veltinio diena
Spalio 3-ąją visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, švenčiama Tarptautinė veltinio diena. Šiai
dienai paminėti globos namuose visą savaitę vyko veltinio kūrybinės dirbtuvės. Grupių atstovai vėlė
veltukus. Buvo ir tokių gyventojų, kurie mokinosi velti vilną pirmą kartą. Tolimesnis kūrybinis darbas
vyko grupių užimtumo metu.
Spalio 5-ą dieną salėje vyko renginys „Ganau, ganau aveles“, kurio
metu susirinkusieji sužinojo veltinio atsiradimo istoriją, žiūrėjo
filmuką apie vilnos kelią iki vėlimo. Gyventojai pasakojo kaip sekėsi
velti vilną, pademonstravo savo sukurtus darbelius. O jie buvo labai
įvairūs: paveikslai ir gėlės, puodeliams padėkliukai, adatinės ir net
dekoracijos virtuvėlei bei svetainei papuošti. Taip pat vyko veltinio
kūrybinių dirbtuvių finalas - visi kartu kūrėme veltuko mandalą. Kad
darbas vyktų sklandžiai ir kūrybinės mintys neišblėstų, visus
linksmino ir džiugino globos namų kapela „Senasis dvaras“. Linksmai
skambant Tado Blindos polkos akordams pabaigėm kurti mandalą. Linkiu ir toliau mokintis vilnos vėlimo
paslapčių.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Ganau, ganau aveles
Žinojau, kad avys yra kerpamos ir taip gaunama vilna, kuri paskui plaunama. Iš vaikystės prisimenu kaip
močiutė su rateliu verpdavo vilną. Renginio metu sužinojau vilnos kelią iki vėlimo, kad karšiama storu
sluoksniu. Norint suvelti iš vilnos kokį nors gaminį, reikia naudoti vandenį, muilą ir daug rankų darbo. Aš
puošiau vilnos gėlytes karoliukais, vėliau jas panaudojo kuriant bendrą paveikslą salėje. Buvo įdėta daug
darbo. Kad dirbti būtų smagiau, visus linksmino kapela.
Kristina Vepštaitė

Šiltas priėmimas Suvalkijos socialinės globos namuose

Spalio šeštą dieną Didvyžių socialinės globos namų gyventojai, lankantys dramos užsiėmimus, vyko į
Suvalkijos socialinės globos namus su nauju muzikiniu spektakliu ,,Sena spinta“. Nuvykę supratome, kad
buvome laukiami, mūsų priėmimas buvo nuoširdus ir labai šiltas. Sunku buvo nuslėpti sceninį jaudulį nuo
mus stebinčių dar nematytus žmonių akių, kurį, tikėkimės, pastebėjome ir jautėme tik mes patys.
Spektaklyje vaidino vienuolika mūsų globos namų gyventojų. Žiūrovams parodėme net penkiolika
skirtingų gyvenimiškų istorijų. Vienos jų buvo jausmingos ir truputį liūdnos, į kitas žiūrovai žiūrėjo su
nuoširdžia šypsena. Šios išvykos tikslas buvo parodyti ir sau, ir kitiems, kad mūsų, Didvyžių socialinės
globos namų, gyventojai yra kūrybingi, galintys ir mokantys būti artistiški scenoje. Todėl manome, kad
savo pasirodymu pradžiuginome tikrai ne vieną šių globos namų gyventojų širdį.
Socialinių paslaugų užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

Sporto šventė
Renginys didžiajame kampelyje vyko kūno kultūros dienai paminėti. Sporto varžybas
suorganizavo Jurgita (sporto būrelio vadovė). Dalyviai šoko su balionais. Skambėjo puiki muzika.
Lietuviškų dainų popuri. Šokį „Lambada“ sušokom šio šokio kūrėjos mirties pagerbimo proga.
Laimėjusiems dalyviams buvo įteikti prizai – dekoratyviniai saldainiai. Ačiū visiems sudalyvavusiems,
sėkmės tolimesniame gyvenime ir sporto kūryboje.
Laima Butkevičiūtė

Šypsenų šalyje
Spalio 17 dieną bibliotekoje vyko popietė „Šypsenų šalyje“. Į biblioteką sugužėjo daug, labai
daug žmonių. Popietę vedė Rita. Narvydas perskaitė savos kūrybos eilėraštį apie šypseną. Šypsena
užsikrėtėme kaip gripu žiūrėdami vaizdelius. Žaidėme žaidimą „Mano tėtis pjovė kiaulę, ką renkiesi“.
Vieni rinkosi šnipą, kiti koją. Agnutė išsirinko koją. Paklausė, kuo šiandien pasidažė lūpas. Ji atsakė, kad
koja. Visi prapliupo juoktis. Narvydas paskaitė dar vieną savos kūrybos eilėraštį apie šypseną. Visiems
reikia šypsotis ir dalinti šypsenas kitiems. Kuris žmogus daug šypsosi, tas gyvena ilgiau. Mums visiems
renginys labai patiko. Prisijuokėme ir su gera nuotaika išsiskirstėme.
Ekvelina Vaitkevičienė
Šių metų spalio 17 dieną bibliotekoje vyko
renginys „Šypsenų šalyje“. Renginį pradėjo Narvydas
Paulionis, perskaitydamas savos kūrybos eilėraštį apie
šypseną. Ekrane buvo parodyti siužetai apie šypseną.
Žiūrėti siužetus visiems taip buvo linksma, kad visi
šypsojomės. Visiems labai patiko.
Modestas Brusokas

Paminėta psichinės sveikatos diena
Koncertas „Jei surasčiau žvaigždę...“, skirtas Pasaulinei psichinės sveikatos dienai paminėti, vyko 2017
m. spalio 10 dieną, gėlių dekoracijomis išpuoštoje globos namų salėje. Įvairiaspalvę programą gausiai
susirinkusiems žiūrovams, savo draugams ir darbuotojams dovanojo globos namų gyventojai,
dalyvaujantys įvairiose meno raiškos veiklose.
Plastiškais judesiais žiūrovus stebino globos namų šokių studijos „Lyja“ šokėjos, savo aktorinius
gebėjimus parodė globos namų teatro grupės „Užtrauktukas“ artistai (vadovė SPĮ užimtumo specialistė
Danguolė Dereškienė). Savo kūrybos eiles, sukurtas šiai progai, skaitė poetas Narvydas Paulionis. Puikią
nuotaiką, gitaros muzikos garsus ir seną - gerą rokenrolą susirinkusiems dovanojo Arvydas Sriubas.
Skambiomis, širdį liečiančiomis dainomis, žiūrovus džiugino globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties
spindulys“ mišrūs ansambliai ir atlikėjai (muzikos vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė).
Koncertinėje programoje išreikšti gyventojų gebėjimai nepaliko abejingų esančiųjų salėje ir tarsi
patvirtino renginio metu išsakytus direktoriaus pavaduotojos Onos Budrienės žodžius, jog ir turint
psichinę negalią, dėl vienų ar kitų priežasčių gyvenant globos namuose, galima džiaugtis gyvenimu,
tobulėti, kurti ir siekti savo svajonių.

Mieli globos namų gyventojai, optimizmo Jums, sveikatos ir sėkmės ieškant savo žvaigždės...
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Auksinis ruduo
Spalio 20 dieną trylika Didvyžių socialinės globos namų gyventojų vyko į Suvalkijos socialinės globos
namų organizuojamą renginį. Respublikinis socialinės globos įstaigų menų festivalis ,,Auksinis ruduo‘‘,
skirtas šypsenos dienai paminėti, vyko Marijampolės miesto kultūros centre. Šventinėje programoje
dalyvavo net vienuolika kviestinių socialinės globos namų gyventojų kolektyvų iš įvairių Lietuvos
kampelių. Visi kolektyvai buvo stulbinamai įdomūs, puikiai pasiruošę ir labai išradingi. Beje, visi
dalyviai, tame tarpe ir mes, į renginį vežėsi po keletą gyventojų meno darbų. Darbelius šventės
organizatoriai eksponavo atskiroje patalpoje, sudarydami galimybę pasidžiaugti vieni kitų darbais ir,
žinoma, pasidalinti naujomis idėjomis. Šventėje visi kolektyvai buvo labai skirtingi, todėl kiekvienas
įnešė po dalelę kažko labai naujo ir originalaus. Mūsų, Didvyžių socialinės globos namų, gyventojai
šventėje pasirodė paskutinieji. Savo programoje pasirodėme su šokiu ir keturiais trumpais vaidybiniais
siužetais. Pasibaigus gyventojų kolektyvų pasirodymams šventės organizatoriai visus dalyvius vaišino
burnoje tirpstančiomis bandelėmis ir kava. O kokia pabaiga be draugiškų šokių ir puikių gyvai grojančių
muzikantų. Visi sakome didelį ačiū Suvalkijos socialinės globos namų direktorei Marytei Slavinskienei ir
visiems, visiems darbuotojams už puikiai suorganizuotą šventę, šiltą priėmimą ir geras emocijas, kurias
išsivežėme į namus.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

Parodų savaitė globos namuose
Ir šiais metais globos namuose vyko „Parodų savaitė“. Nuo spalio 23-ios kiekvieną dieną
galėjome pasidžiaugti vis kitais darbais. Pirmąją parodų savaitės dieną džiugino pynimo užimtumo narių
darbelių paroda. Tai įvairaus dydžio iš vytelių pintos pintinės, iš piniko mazgelių pagaminti papuošalai ir
rankinės. Sekančią dieną stebino naujai sukurtų keramikos užimtumo narių linksmų molinukų paroda.
Eksponuota ir užimtumo „Pasigamink atviruką“ narių įvairiaspalvė atvirukų su aitvarais paroda. 26 dieną
kampelis nusidažė auksinio rudens spalvomis. Džiaugėmės grupių užimtumų metu gyventojų sukurtomis
rudeninėmis puokštėmis, besišypsančiais moliūgais, net automobiliais iš cukinijų. Parodų savaitę užbaigė
rankdarbių užimtumo narių darbų paroda. Buvo eksponuoti siuvinėti, velti bei megzti gyventojų darbai.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Linksmosios varžytuvės
Spalio 27 dieną globos namų salėje vyko „Linksmosios varžytuvės“. Globos namų gyventojai
pasiskirstė į dvi komandas – žaliųjų ir geltonųjų. Varžytuvių metu patikrinome proto aštrumą, įžvalgumą,
judesio greitumą ir visa tai darėme linksmai. Komandas palaikė ir taškus pelnyti padėjo gausus sirgalių
būrys. Kad viskas būtų teisinga ir tvarkinga, talkino asistentai Jolanta Avinaitė ir Modestas Brusokas bei
„griežtasis balsas“ Renatas Burkšaitis. Komandos turėjo įveikti įvairias užduotis: sudėlioti dėlionę,
atsakyti į suktus klausimus, prisiminti kuo daugiau lietuviškų vardų iš tam tikros raidės. Varžytuvės vyko
įnirtingai ir linksmai. Atlikus visas užduotis už linksmumą ir išradingumą, už sumanumą ir gerą nuotaiką
buvo apdovanotos komandos ir jų sirgaliai.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė
Aktų salėje vyko renginys „Linksmosios varžytuvės“.
Modestas B. ir Jolanta A. buvome asistentais. Turėjome
komandas, kurios turėjo atlikti tam tikras užduotis su dėlione,
raidžių pasirinkimu, reikėjo pasakyti kuo daugiau vardų,
prasidedančių iš vienos raidės. Šauniai ir puikiai atlikome šias
užduotis.
Modestas Brusokas
Ėjome į kapus. Procesijoje nemažai mūsų buvo. Netgi dalyvavo mūsų klebonas Mindaugas. Ačiū,
kad dalyvavote procesijoje.
Modestas Brusokas

PADĖKA...
Noriu padėkoti darbuotojoms savo grupės. Tai Giedrei, Sandrai. Jeigu ne jos, aš neturėčiau
arbatos, nes Rimas Jančiauskas nureketuoja. Ačiū visoms darbuotojoms, kurios man padeda, ir
direktoriui.
Valdas Paulauskas
Norėčiau padėkoti organizatoriams, kurie suorganizavo žvakelių uždegimą „Šviesk ir neužgesk“.
Dėkoju visiems gyventojams, kurie prisijungė prie šito ėjimo. Taip pat didelis ačiū užimtumo specialistei
Aldonai Kardauskienei.
Jonas Salanauskas
Ačiū Jurgitai, Tarybos kuratorei, kad suorganizavo eiseną į kapus per Vėlines nurinkti senas ir
uždegti naujas žvakeles. Dėkoju už skanią arbatą, kurią gėrėme parėję iš kapų.
Jonas Salanauskas

MANDAGUMAS – GYVENIMO BŪDAS
Ačiū už dėmesį
Aš esu kuklus ir paprastas žmogus su gerumu ir pagarba žiūrintis į kitus žmones. Taip smagu man
stebėti šį pasaulį ir žmonių gyvenimą kasdienybėje. Atrodo, nieko ypatingo čia nėra ir negali būti.
Malonu girdėti man pasakytus komplimentus. Aš visomis jėgomis stengiuosi būti kultūringas ir
garbingas. Gerai, kai aplinka tai supranta ir įvertina mano padėtį gyvenime. Laikas eina sena vaga ir
norom nenorom priverčia mane eiti kartu. Tai labai gerai ir prasminga gyvenime, kuriame aš esu aš.
Niekas nenušluostys džiaugsmo ar skausmo ašarų, jei to žmogus nepadarys pats. Juk dabar figūruoja
savikontrolė ir savivalda. Ačiū dievui ir likimui, kad aš save moku ir galiu gerai valdyti. Save kontroliuoti
elgesio normoj. Sunku, bet būtina ir naudinga sau pačiam. Taip galima apsisaugoti nuo nemalonių
pasekmių. Gyvenimas yra gyvenimas, kurį galima pakeisti savo gražiu elgesiu savo paties ir kitų šalia
esančių. Apie tai galima daug kalbėti ir rašyti. Bet gyvenime yra svarbiausia tikslas, į kurį eini iškėlęs
aukštai galvą. Būtina padėti kasdienybėje ne tik sau, bet ir kitiems. Gerumas ir pagalba gyvenime yra
būtina ir neišvengiama. Miela ir labai reikalinga rodyti dėmesį vieni kitiems. Tad ir aš sakau AČIŪ Jums
už teigiamą dėmesį.
Narvydas Paulionis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu pasidalinti kaip veltinuką vėliau. Kaip pirmą sykį, tai neblogai. Užimtumas labai patiko. Norėčiau
dar sykį ateit padirbėt.
Noriu padėkot už renginį „Ganau, ganau aveles“. Grojo globos namų kapela, kuri vadinasi „Senas
dvaras“. Padainavo daug gražių dainų. Man teko garbė pristatyti, tai yra atstovauti 5 grupės vyrus.
Pristačiau iš vilnos darbelius. Dar renginio metu, besiklausant gražių dainų, visi darėme darbelį.
Noriu padėkoti Ritai už renginį „Šypsenų šalyje“. Man patiko ir filmukas apie kačiukus, o
labiausiai - kai kačiukas žaidžia su višta. Dar man patiko žaidimas „Mano tėvas pjovė kiaulę“. Buvo
visiems linksma. Ačiū darbuotojai.
Noriu padėkoti už koncertą „Vilties lašeliai“. Man tai patiko labai, kai Arvydas užgrojo rokenrolą.
Dėkui jam. Apskritai, tai viskas man patiko. Ir ansamblio kolektyvas. Ačiū muzikos vadovei už gražų
renginį.
Noriu padėkoti už parodas. Tai Gedimino pilis, kur buvo trispalvė iškelta. Buvo 13 paveikslų
gražiai padarytų. Graži pintinėlė, o jos viduje kankorėžių buvo ir gražių rankdarbių. Iš molio padarytos
kaukės gražios ir taip gražių dirbinių buvo. Atvirukai, kuriuos galima pasidaryti pačiam. Atvirutės buvo
padarytos 35, gražiai ir aitvaras, kuris neša laimę ir turtus. Noriu padėkoti ir už grupių darbų parodą. Man
labai patiko 11, 5 ir 6 grupės dirbiniai. Dar man patiko grupių šokiai „Rudens šeimininkė išėjo į mišką“.
Apskritai, viskas buvo labai gražu, tai yra gražiai padaryta. Ačiū už gražias parodas. O po pietų buvo
„Linksmosios varžytuvės“. Buvo dvi komandos - „Geltonieji“ ir „Žalieji“. Man patiko geltonųjų

komanda. Jie sudėliojo iš kaladėlių gėlę. O žaliųjų komanda saulutę iš kaladėlių turėjo išdėlioti. Laimėjo
tai žalioji. Buvo apdovanoti visi iš komandos. Iš salės išėjom visi laimingi, su gerom nuotaikom. Buvo
labai smagu. O po renginio mano vadovė Lolita davė man švilpuką žalią. Ačiū.
Noriu pasidalinti mintimis kaip pagerbėm Šventuosius ir mirusius protėvius. Spalio 31 dieną 10 valandą
išvažiavom autobusiuku ant kapų uždegt žvakutes. Dalyvavome Vėlinių procesijoje, meldėmės už
mirusius, katu giedojome giesmes. Dėkoju Aldutei, gavau gražią labai brangią dovanėlę, tai giesmynas.
Ačiū.

Pabučiuok, saulute, savąjį vaikelį, kuris žengia tiesiai ir apsaugok savo skraiste.
Tegul žvaigždės krenta ant jo pečių, kai jis eina keliu. Tegul laimę neša saulės
spindulys.
Valdas Paulauskas

SVEIKINAME LAPKRIČIO MĖNESĮ
GIMUSIUS
Susėskit laimingi prie gimtadienių stalo su tortu
Ir pabūkit drauge Jūs šį kartą.
Linguokit siūbuokit su džiaugsmingu - Valio!
Kas praėjo jau niekada nesugrįš atgalios.
Jums linkėjimai gražūs širdingi
Į gyvenimo tolį Jus kasdieną vilios.
Juk žmogus nei vienas negali gyventi
Be laimės, likimo, prasmės ir dalios.
Narvydas Paulionis

Albavičienė Jūratė
Bartkus Stasys
Čapkauskaitė Alicija
Daržinkevič Valerij – 45m.
Jucaitis Algimantas
Klanauskas Rolandas
Korsakienė Iveta – 40m.
Lazauskas Andrius – 35m.
Matulevič Jagvyga
Mileika Jonas
Norkeliūnaitė Eglė - 50m.

Račiukaitienė Linutė
Slavinskaitė Janina
Sriubas Arvydas
Stakutienė Marijona – 75m.
Valinskas Vytautas
Vosylius Raimundas
Zubrickas Vidmantas
Žatkus Algirdas
Eugenija Stankevičienė
Zita Marija Eidukaitienė - 80m.

PASIJUOKIM...
***
18-a būna kartą gyvenime, o 81-eri dar rečiau.
***
- Kuo skiriasi vyrai ir moterys?
- Moterys plauna indus po valgio, o vyrai - prieš!
***
Darbo pokalbis :
- Kokią algą siūlote?
- 400 eurų, bet vėliau gali ir didėti.
- Tai vėliau ir ateisiu.
***
- Sūnau, susirink žaislus.
- Na, mama aš geriau kampe pastovėsiu.
***
Moteris žino meilės prasmę, o vyras- jos kainą.
***
Pagal spaudą parinko Renatas Burkšaitis

Čiukčia nusipirko šaldytuvą. Nusiveža į
Sibirą. Visi klausia kam pirkai. O jis
atsako: pas mus 40° šalčio, o čia tik 20°.
Parinko Valdas Paulauskas

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Ilgesys
Ilgesy aš nupinsiu vainiką
Iš svajonių ir meilės širdies
Atminty praeities gyvenimas liko.
Neprarasiu aš laimės vilties.
Drąsiai žingsniais aš laiką matuoju,
Drąsiai džiaugsmą priminsiu savos ateities.
Aš poeziją širdingai kartoju
Aš turiu dar draugystės ugnies.
Tau nešu mylimoji aš gėlę
Šio lapkričio laiko rimties
Meiliai prisiglausiu prie Tavo širdies
Ir uždėsiu ranką ant Tavo peties.
Kaip greitai viskas eina, praeina
Aš dainuoju tau meilės dainą.
Pažiūrėk kaip aplinkui gražu
Aš laimingas esu pamažu.
Įsiūbuoju aš mintį ir džiaugsmą
Gaunu tiesiai iš Tavo akių
Šitą meilės dievišką jausmą
Nuo mažens aš širdyje turiu.
Narvydas Paulionis

Rudens pranašai

Aš kalbu eilėmis

Išskrenda paukščiai - rudens
pranašai...
Jeigu myli tu mane tai ko prašai?
Išeisime tiesiu keliu vilties...
Kas bus geriau...?
Pažvelgsiu tau į akis užmerktas...
Gal meilė suspindės jose...
Kris lapai margame ritme...
Palydėki į tolį mane.
Išskleisiu sparnus – tarsi angelas.
Ir žvelgsi į ateitį drąsiai...
Būk ištikimas mano kelyje...
Rudenį eime drauge!!!
Laima Butkevičiūtė

Į lapkričio tylą
Mano žodžiai prabyla.
Aš kalbu eilėmis,
Savo širdies mintimis.

Ir vėl rudens pilnatis
Lapų sūkury ateina vėl ruduo...
Tarsi sielos išganytojas.
Ir vėl prasmingu ritmu bėga dienos
lėtai.
Už lango rimtis ir žvaigždžių lietus.
Perkūnijos grėsmė ir išsipildymo rimtis.
Rudeninių darbų gausa...
Susikaupkime rudenio ritme.
Margam lapų sūkury dienos bėgs.
Ir vėl viskas bus gerai...!!!
Laima Butkevičiūtė

Palinguoki, vėjau, diemedžio
šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.
Spalio mėnesį mus paliko:
Krapaitytė Iniulija Bronė

Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Lapkričio

Aš jausmų karalijoj,
Ir maldų Viešpatijoj
Toks laimingas ir geras
Apie Dievą galvosiu.
Mane veda kelelis,
Kur svyruoklis berželis.
Parymot ir svajot
Ir eiles dovanot.
Greit gyvenimas eina
Ir ramybė ateina.
Aidi žingsniai toli
Ir paklyst negali.
Laimink Dieve mane,
Tikrovėj ir sapne.
Aš likimo kine,
Jūs supraskit mane.
Narvydas Paulionis

