Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO
DRAUGAS
2017 m. Liepos Nr. 212
,,Laimė - visų labiausiai nežinomas ir brangiausias daiktas pasaulyje"
Mindaugas (g. apie 1200 m. – 1263 m. rugsėjo 12 d.) – Lietuvos didysis
kunigaikštis (~1236–1253 m.), taip pat pirmasis Lietuvos karalius (1253–1263
Pr 3 10 17 24 31 m.). Jo vainikavimo Lietuvos karaliumi diena yra Lietuvos Respublikos
valstybinė šventė.
A 4 11 18 25
Istoriografijoje nuo XX a. pradžios vyrauja savotiška aksioma virtusi rusų
T
5 12 19 26
istoriko Dmitrijaus Ilovaiskio XIX a. 7–ajame dešimtmetyje iškelta ir
K 6 13 20 27
ukrainiečių istoriko Vladimiro Antonovičiaus 1878 m. išplėtota hipotezė, anot
kurios Lietuvos valstybė buvusi sukurta būtent Mindaugo; pastaruoju metu vis
Pn 7 14 21 28
daugiau istorikų šią daugelio istorijos šaltinių duomenims prieštaraujančią
Š 1 8 15 22 29
hipotezę atmeta ir teigia Lietuvos
S 2 9 16 23 30
valstybę gyvavus jau apie 1200 m.
ar net IX–XII a.
Žinių apie Mindaugo kilmę ir artimiausius giminaičius
istorijos šaltiniuose labai nedaug. Sprendžiant iš Livonijos
eiliuotojoje kronikoj įvardyto Mindaugo tėvo turėto
didžiojo kunigo (vok. ein kunic grôß) titulo, Henriko Latvio
kronikoje nurodytų kai kurių iki Mindaugo valdžiusių LDK
valdovų žūties datų ir Voluinės metraščio žinios apie tai,
kad 1219 m. Lietuvos ir Haličo-Voluinės taikos sutartis
buvo sudaryta ir dviejų Mindaugo brolių ar pusbrolių vardu,
galima spėti Mindaugą buvus arba 1213 m. prie Lielvardės
žuvusio tiksliai neidentifikuoto Lietuvos didžiojo
kunigaikščio, arba Lietuvos „vyriausiojo kunigaikščio“
„Živinbudo“ sūnumi, taip pat Daujoto jaunesniuoju broliu
200 litų sidabro ir aukso moneta (2003 m.)
ar pusbroliu.
750-osioms Mindaugo karūnavimo
Kai kurie istorikai teigia, kad Mindaugas galėjo būti
metinėms
kunigaikščio Rimgaudo įpėdinis.
Pagal spaudą parinko Leonora Barauskienė

Liepa

LIEPOS MĖNESIO RENGINIAI
4 d. pažintinė ekskursija į Paežerių dvarą.
5 d. 14:00 val. globos namų salėje renginys ,,Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“.
5 – 10 d. bibliotekoje teminė lentyna ,,Gražioji Lietuva“, skirta Mindaugo karūnavimo dienai paminėti.
7 d. 11:00 val. koplytėlėje Šv. Mišios.
10 d. 13:30 val. salėje kino filmas ,,Stebuklai iš dangaus“.
12 d. Globos namų kolektyvo ,,Vilties spindulys“ koncertinė išvyka į Gudkaimio globos namus.
20 d. 14:00 val. visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas.
21 d. rankdarbių paroda ,,Ir pražydo žemė“ lauke (esant blogam orui - kampelyje).
26 d. 14:00 val. Oninių šventė ,,Kaimo Onelė - šventa panelė“.
27 d. 14:00 val. gimtadienių šventė valgykloje.
29 d. globos namų kapelos ,,Senasis dvaras“ koncertinė išvyka į Vilkaviškio raj. Klausučių seniūnijoje
organizuojamą kapelų šventę ,,Vieškelio vingiais“ .
31 d. globos namų gyventojų dviračių žygis po apylinkes.
Mėnesio eigoje:
 13:30 val. penktadieniais šokiai lauke;
 11:00 val. penktadieniais koplytėlėje maldos valandėlės.
Už liepos mėnesį atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė

ĮDOMYBĖS
1. 69 proc. amerikiečių naudojasi internetu, o indų tik – 5,5 proc.
2. Libijos El Azizia mieste 1992 m. rugsėjo 13 d. užfiksuota aukščiausią visų laikų temperatūra – + 57,8 C
(+136 F).
3. Nusičiaudėjimo greitis gali viršyti 160 km/h greitį.
4. JAV oro uostai sudaro 30,3 proc. visų pasaulio oro uostų, o Indijos – tik 0,7.
5. Bendras žemės paviršiaus plotas yra 317 mln. kv. km.
7. Krokodilas yra vienintelis gyvūnas, kuris valgydamas verkia.
8. Daugiausia gyvybių nusinešęs žemės drebėjimas sukrėtė Kiniją 1557 m., kuomet žuvo 830 000
gyventojų.
9. Venesuelos Angell Falls krioklys yra aukščiausias pasaulyje (979 m).
10. Saulės spinduliai pasiekia žemę per 8 minutes ir 3 sekundes.
11. JAV gyvena 8,7 mln. Azijoje gimusių žmonių.
12. Per pastaruosius 40 metų pasaulio gyventojų skaičius padidėjo 3,1 mlrd.
13. Kiekvienais metais pasikeičiama per 180 mln. Valentino dienos atvirukų. Tai antras populiariausias
teminis atvirukas.
14. Šviesoforais buvo naudojamasi dar prieš automobilių išradimą.
15. Daugiau nei 50 mln. amerikiečių sako turintys negalią.
16. 40 proc. Valentino dienos atvirukų perka tėvai.
17. Normalus žmogus per dieną nusijuokia penkis kartus.
18. Indijoje per metus parduodama apie 300 mln. kino bilietų.
19. Kalifornijoje gyvena daugiausia menininkų. Šioje valstijoje yra daugiau nei 10 tūkst. menininkų
organizacijų.
20. Alfredas Southwickas pirmasis sugalvojo, kaip panaudoti elektros srovę. Jis buvo stomatologas.
Skaitykite daugiau: http://www.cosmopolitan.lt/zvaigzdes/pasaulio-idomybes-neitiketinatiesa.d?id=17021221
Parinko Gediminas Jurkša

KEISTUOLIS VIENIŠIUS
Taip aš pradedu pasakojimą apie save. Būtent apie save, kad kiti geriau suprastų mane. Man labai patinka
vienatvė ir ramybė. Būdamas vienas aš galiu apie viską galvoti įsijausdamas į laiką ir padėtį, kurioje aš
gyvenu. Aš esu keistuolis, bet protingai geras iki apsvaigimo gerumo būsenoj. Taip ir eina mano
gyvenimo valandos ir dienos, nors aš esu vienui vienas. Aš pats nesmulkmeniškas, bet turiu daug įvairių
daiktų, smulkmenų, be kurių neįsivaizduoju savo gyvenimo ir veiklos. Didelę laiko dalį aš skiriu rašymui,
nes jis mane išlaisvina iš susikaupusių minčių ir pagalvojimų. Mano vienatvė gera, prasminga ir
kūrybinga. Man vienatvė yra dieviška palaima ir pilnatvės svarbumas dienų tėkmėje ir laiko skubėjime.
Likimas lėmė man gyventi čia, globos namuose, ir aš esu patenkintas, kad galiu pasireikšti savo
sugebėjimais ir patirtimi rašyme. Man už vienatvę tenka brangiai mokėti. Kartais darbuotojų ar kai kurių
gyventojų vadinamas keistuoliu ir dar nežinia kuo, neprotingu ar nedoru. Jeigu esate jūs protingai
garbingi ir pavyzdingi, tai manęs neteiskit ir nepiktnaudžiaukit, be jokio reikalo nekaltinkit. Visi, kurie
mane gerbia ir myli, eina už mane nepaisydami tų, kurie eina prieš mane. Tai būkim geri ir teisingi vienas
kitam. Aš keistuolis, bet laimės, saulės niekam neužstoju. Aš taip giliai ir paprastai galvoju.
Narvydas Paulionis
Aš esu Ernesta Chaizytė. Gimiau 1991 m. vasario 17 dieną. Į Didvyžių socialinės globos namus
atvažiavau iš Simno specialiosios mokyklos. Turiu daug mėgstamų užsiėmimų. Man labai patinka šokti,
dainuoti, vaidinti, ravėti gėlynus, tvarkyti kapus, kambarius, plauti grindis, gamintis valgį, plauti indus,
padėti darbuotojoms, o laisvalaikiu žiūrėti filmus, projektus, serialus, skaityti žurnalus.
Ernesta Chaizytė

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Aplankėme Sūdavos krašto muziejų
Gegužės 30 dieną 13 globos namų gyventojų iškeliavo pėsčiomis aplankyti Sūdavos krašto muziejaus,
kuris įsikūręs Rementiškių dvare. Mus
pasitiko muziejaus įkūrėja ir puoselėtoja
kraštotyrininkė
mokytoja
Regina
Naujokaitienė. Mokytoja pasakojimą pradėjo
pristatydama
paskutiniuosius
dvaro
šeimininkus, pasakojo Žaliosios valsčiaus
istoriją,
apie
iškilius
kraštiečius,
pasiaukojusius Lietuvos labui. Kitame
kambaryje - lino apdirbimo kelias nuo
stiebelio iki galutinio produkto - audinio.
Gyventojams labai patiko senovinių buities
rakandų ekspozicija, nes galėjo pasitikrinti
savo žinias. Įkurtame kunigų kambaryje
galėjo pavartyti senovinius leidinius,
prisiliesti
prie
beveik
šimtmečius
skaičiuojančių religinių knygų. Aplankėme
Dvaro kieme žymiems šio krašto žmonėms
žaliuojančią ąžuolų ir liepaičių giraitę. Pasistiprinę ir pailsėję jaukioje muziejaus aplinkoje iškeliavome
namo.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė ir socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

„ Žinia Tėvui“
Likimas ne visiems davė pasidžiaugti šeimos pilnatve, sulaukti tvirto tėvo paskatinimo ar teisingo
pabarimo, tačiau kiekvieno žmogaus širdyje tėvo idealas gyvuoja.
Birželio 2 d. vyko renginys „Žinia Tėvui“, skirtas
tėvo dienai paminėti. Globos namų gyventojai,
minėdami Tėvo dieną, skaitė gražiausias eiles ir
pagamino paukštelius, kuriuos kabino ant ąžuoliuko,
kurį po renginio pasodino globos namų teritorijoje ir
skyrė visiems tėveliams. Renginio vedėjos Aušra ir
Emilija išsakė daug prasmingų žodžių ir eilių, kvietė
koncertuoti globos namų saviveiklininkus, vaidinti
mini spektaklius globos namų artistus. Pilna salė
susirinkusiųjų
negailėjo
aplodismentų
savo
pasirodymais papuošusiems šią šventę.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė
Birželio 2 dieną globos namų salėje paminėjome tėvo diena. Gyventojai pašoko šokį „Lietus“. Dainavo
saviveiklininkai. Kiekviena grupė atsinešėme žinią tėvui. Ją paskaitėme. Ant medelio pakabinome
atsineštus pačių pagamintus paukštelius. Juos mes sukabinome su tėvui skirtais žodžiais. Paskui ėjome į
lauką pasodinti tą medelį. Man renginys buvo labai gražus.
Modestas Brusokas
Birželio 8 dieną buvo netikėtai suorganizuota kapų tvarkymo talka. Susibūriavome visi ryte 10 valandą.
Pėstute patraukėme į kapines. Su mumis ėjo netgi iš intensyvios negalios skyriaus gyventojai ir
darbuotojos. Visiems norėčiau padėkoti, kad dalyvavote.
Modestas Brusokas

Taikliosios rankos varžybos
Gražią, saulėtą birželio 6 dienos popietę aikštelėje prie
sporto salės susirinko dalyviai į Taikliosios rankos
varžybas. Smiginio metimo rungtyje rankos taiklumą
išbandė 21 vyras ir 10 moterų, baudų metime varžėsi 11
vyriškių ir 6 moterys, o pasagos mėtymo rungtyje
maksimalios sėkmės siekė 8 žaidėjos ir tiek pat žaidėjų.
Skambant smagiai muzikai visus dalyvius palaikė ir šokio
sūkuryje gerai praleido laiką gausus būrys sirgalių.
Prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir
prizais, kitiems dalyviams įteiktos padėkos už aktyvų
dalyvavimą varžybose.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Išvyka į Zarasus, Tarptautines atvirųjų socialinės globos namų vasaros sporto
žaidynes
Ankstyvą birželio 9 d. rytą 6 globos namų gyventojai ir 4 darbuotojai išvyko į Zarasų socialinės
globos namuose rengiamas gyventojų ir darbuotojų Tarptautines vasaros sporto žaidynes. Šiemet jau XX
- ąjį kartą suvažiavo Lietuvos ir Latvijos socialinių globos namų sportininkai, kurie rungėsi įvairiose
rungtyse. Vasaros sporto žaidynių tikslas - sudominti socialinės globos namų gyventojus įvairiomis
sporto šakomis, tad ir mūsų globos namų gyventojai po visų dalyvių gražios eisenos, šeimininkų ir svečių
pasveikinimų bei pasisakymų skubėjo užsiregistruoti smiginio, pasagos metimo, galiūnų ir šaškių
varžybose. Darbuotojai sudalyvavo estafetėje ir foto - orientacinėje estafetėje.

Žaidynės buvo užbaigtos apdovanojimų
teikimu ir grupės „Išjunk šviesą“ koncertu.
Nuoširdžiai sveikiname mūsų globos namų
komandą už dalyvavimą ir ištvermę. Visas
jėgas atidavė ir I-ąją vietą šaškių varžybose
užėmė Aurimas Auksutis, darbuotojų komanda
iškovojo III-ąją vietą darbuotojų estafetėje.
Dėkojame organizatoriams, nes tokio
pobūdžio varžybos ugdo valią, skatina siekti
tikslo, o fizinis aktyvumas - stiprina sveikatą.
Tariame AČIŪ už gerai praleistą laiką
nuostabiame Zarasų krašte, apsuptame ežerų ir
miškų.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita
Tamulevičienė

Paskaita „ Asmeninė motyvacija ir
tarpusavio susikalbėjimas“
Birželio 13 d. į Didvyžių socialinės globos namus
atvyko pravesti paskaitą lektorius Vygandas
Pikčiūnas. Paskaitos tema „Asmeninė motyvacija ir
tarpusavio susikalbėjimas“ susidomėjo ir išklausė ne
tik darbuotojai, bet ir globos namų gyventojai.
Interaktyvių seminarų vedėjas aiškiai, suprantamai ir
vaizdžiai papasakojo apie tarpusavio susikalbėjimo
lygmenis, pamokė, kaip teisingai atlikti kvėpavimo
pratimus bei suvaldyti stresą ir blogas emocijas.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Popietė „Nenoriu būti nenuspalvintas“
Birželio 15 dieną Didvyžių socialinės globos namų kiemelyje buvo suorganizuota popietė „Nenoriu būti
nenuspalvintas“. Popietės organizavimo tikslas buvo kuo ryškesnėmis spalvomis išmarginti gaidelį
piešinyje, nes šie metai yra būtent šio paukščio. Popietinė saulutė nepašykštėjo šilumos, o patys
gyventojai su savimi atsinešė gerą nuotaiką. Norinčių piešti buvo net trisdešimt septyni globos namų
gyventojai. Beveik tiek pat buvo ir stebėtojų bei palaikančių. Gyventojai, žinodami, kad bet kurio
piešinys gali tapti nugalėtoju ir laimėti pagrindinį prizą, stengėsi dar labiau. Popietės pabaigoje visi
gyventojų piešiniai buvo surinkti ir paruošti vertinti patiems globos namų gyventojams. Na, o sužinoti
laimėtoją ir įteikti prizą už gražiausiai nuspalvintą gaidžio piešinį teks palūkėti iki Joninių šventės.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė
Šių metų birželio 15 dieną globos namų poilsio
kampelyje vyko dailės valandėle „Nenoriu būti
nenuspalvintas“. Visų grupių gyventojai turėjo
nuspalvinti gaidį. Birželio 16 dieną buvo
surengta piešinių paroda prie valgyklos. Visi
turėjo galimybę balsuoti už labiausiai patikusį
piešinį. Turėjome užrašyti gražiausio piešinio
numerius. Parodą netgi palikome per
savaitgalį, nes labai gražūs buvo piešiniai.
Modestas Brusokas

Išvyka į Lenkiją
Didvyžių socialinės globos namų gyventojai, kartu su
Gudkaimio globos namų gyventojais, birželio 20 d. vyko į
ekskursiją Vištytis – Vižainis. Aplankė 3 valstybių sienų Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos sankirtos vietą, kaimyninės
Lenkijos kaimelius Rutka – Tartak ir Vižainį. Grįžtant
sustojo Vištytyje prie šaltinėlio, kur draugiškai paplepėjo,
pasėdėjo, pailsėjo, lauže keptų dešrelių pasmaguriavo,
pasidalino įspūdžiais.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Draugystė
Kartu su grupele Gudkaimio globos namų gyventojų birželio 20 dieną teko lankytis Lenkijoje. Lankėmės
keliuose miesteliuose, su kuriais ribojasi Lietuvos siena. Vykdami Vištyčio paežeriu atvykome į vietą, kur
ribojasi trys valstybės: Lietuva, Lenkija, Rusija. Rusija skyrėsi tuo, kad buvo apsitvėrusi tvora, o kitos dvi
- laisvai prieinamos. Prie stulpo tarp šių trijų valstybių nusifotografavome ir patraukėme į Lenkiją.
Buvome labai nustebinti, kad ir ten teka Šešupė, nes lig šiol galvojome, kad tai tik Lietuvos upė. Ir dar
viena nuostaba, kad Lenkijoj negalioja euras. Ten galima pirkti tik už zlotus. Gudkaimiečiai mus
nuramino sakydami, kad ant sienos su Lenkija bus parduotuvė, kur galima bus pirkti ir už eurus. Pirkome
ledus, ne bet kokius, o šokoladinius, su riešutais. Viena senelė pirko visą dėžę braškių, sakė, kad virs
uogienę. Dar pamaniau, kad iš tokių didelių, gražių braškių galima išvirti skanią uogienę. Kokių nors
istorinių vietų ar pastatų nesimatė ir niekas nepasakojo. Visi pastatyti namai buvo tipiški kaimo namai.
Apsipirkę skubėjome prie Vištyčio ežero, kur aplankėme Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vietovę.
Ernesta net nusiprausė Švento šaltinėlio vandeniu tikėdama, kad visada liks graži. Na, o jau tada kūrėme
laužą ir kepėme dešreles. Vieni kitus pavaišinome. Žaliame miške pabuvome gan ilgai. Pavaikščiojome ir
pailsėjome. Nustebino viena turistė iš Gudkaimio, kuri į ekskursiją išvyko su vaikštynėmis. Ir ką jūs
manote, jai viskas buvo kuo puikiausiai. Jokio nuovargio. Grįžome į namus patenkinti ir pilni gerų
įspūdžių.
Leonora Barauskienė

Joninių šventė „ Skleidžias paparčio žiedai“
Joninės - viena linksmiausių ir populiariausių vasaros švenčių senų žmonių atsiminimuose - viena
didžiausių kalendorinių švenčių. Birželio 22 d.
popietę, sutinkant trumpiausią naktį, ilgiausią
dieną, globos namų gyventojai pasitiko linksmai ir
nuotaikingai. Merginų šokių kolektyvas „Norija“
ir globos namų kapelos muzikos akordai sukvietė
visus Jonus ir Janinas. Susirinko gausus būrys
šventiškai
nusiteikusių
dalyvių
kartu
pasilinksminti, padainuoti bei pašokti. Pasveikinę
visus varduvininkus skubėjo ieškoti paparčio
žiedo, kuris atneša laimę ir sėkmę jį suradusiam.
Po sėkmingos paparčio žiedo paieškos, apsupti
kapelos muzikos garsais, visi plukdė vainikėlius,
drauge su šokėjomis šoko rateliu, o Joninių
apeigas užbaigė prie laužo.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Joninės
Kaip paprastai mūsų globos namuose yra švenčiamos visos kalendorinės šventės. Ne išimtis ir Joninių
šventė. Į šventę visus kvietė Vidos Valentienės vadovaujami dainorėliai ir kapela. Po medžiu prie lauko
estrados prigužėjo gyventojų. Renginį vedė SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė ir globos
namų tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis. Jie pakvietė šokti atvykusias gimnazistes iš Vilkaviškio

Aušros gimnazijos, pasipuošusias tautiniais rūbais. Šokėjėlės tikrai turėjo kuo nustebinti. Jų šokis buvo
gražus, linksmas.
Viskas vyko kaip ir per visas Jonines. Ėjome ieškoti paparčio žiedo, kurį rado Petras iš butų. Deginome
laužą, o mergaitės plukdė vainikus į kūdrą su degančia žvake viduryje vainiko. Nebuvo pamiršti ir Jonai.
Jiems visiems buvo įteikti keramikiniai medalionai, pagaminti SPĮ užimtumo specialistės Danguolės
Dereškienės vadovaujamame užimtume. Visi buvo puošnūs ir linksmi. Taip gražiai skambėjo muzika,
taip smagiai šventės dalyviai suko ratą po rato. Esame dėkingi visoms SPĮ užimtumo specialistėms,
mokančioms pradžiuginti ir pralinksminti globos namų gyventojus. Ačiū Joms.
Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis
Prie lauko estrados buvo surengta Joninių šventė „Skleidžiasi paparčio žiedai“ Pas mus, globos namuose
svečiavosi Vilkaviškio ,,Aušros‘‘ gimnazijos šokių kolektyvas „Norija“ ir koncertavo globos namų
kapela.
Modestas Brusokas

Žvejų varžybos
Birželio 27 dienos rytą globos namų žvejai susirinko
paminėti Tarptautinę žvejų dieną. Šalia globos namų
esančiame tvenkinyje devyni žvejai, tarp kurių viena
mergina, rungėsi tarpusavyje, kuris pagaus daugiausiai
žuvies. Pirmąją vietą užėmė Kęstutis Sobeckis, antroji
vieta atiteko Antanui Dvilinskui, o trečiąją iškovojo
Eugenijus Baranauskas. Prizininkai apdovanoti
medaliais, kiti žvejų varžybų dalyviai žuvelėmis,
gyventojų darbeliais iš molio.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Išvyka į Marijampolės specialiuosius globos namus
„Eiles kuriu retai, kada būna įkvėpimas ir atitinkantys dvasiniai išgyvenimai. Visi mano eilėraščiai
religinio turinio, išplaukiantys iš asmeninės patirties, gilūs ir labai artimi mano sielai“. (Ala)
„Mano poezija - tai savotiškas gyvenimo dienoraštis. Esant kūrybinei nuotaikai rašau sau ir kitiems“.
(Narvydas)
„Pirmąsias eiles sukūriau būdama 12 metų. Vėliau rašiau tekstus dainoms, kurioms ir melodiją
sugalvodavau pati“. (Iveta)
Taip mūsų globos namų poetus Alą Bogaček,
Narvydą Paulionį ir Ivetą Korsakienę pristatė
poezijos popietėje „Tautinės tradicijos - mūsų
stiprybė“, kuri buvo skirta Marijampolės
specialiųjų socialinės globos namų 10-mečiui
paminėti. Eiles skaitė poeziją mylintys ir
kuriantys Kapčiamiesčio, Veisiejų, Kalvarijos,
Marijampolės ir Suvalkijos socialinės globos
namų gyventojai. Visus sužavėjo 94 metų
senolės atmintinai padeklamuota savos kūrybos
poema, skambus poetinis žodis bei dueto Tomo
ir Romo dainos ir skambi muzika.
Susitikimas su bičiuliais, kartu praleistos
akimirkos buvo nepakartojamos. Juk, pasak
poeto Pauliaus Širvio, „poezija – visų pirma –
svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio
žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom... Viskas, kas žmogiška.“
Socialinė darbuotoja Lolita Muraškauskienė

Ekskursija į Jurbarką
Birželio 28 dieną septyni 5-os grupės gyventojai ir tiek pat 12-os grupės gyventojų vyko į ekskursiją.
Aplankėme Jurbarko krašto muziejų, kuris įsikūręs buvusiame kunigaikščių Vasilčikovų dvare. Apie
buvusių kunigaikščių gyvenimą ir šiuo metu muziejuje išlikusius iš tų laikų eksponuojamus daiktus gana
išsamiai mums papasakojo muziejaus darbuotoja. Po to pasivaikščiojome po dvaro sodą. Toliau mūsų
ekskursija tęsėsi po Sudargo piliakalnius. Atvykę pirmiau nusileidome į pakrantę prie Nemuno, vėliau
kilome į piliakalnius, kurių yra net 5 vienoje vietoje. Mes kopėme tik į vieną pagrindinių – Balnakalnį. Jo
viršuje įrengta pavėsinė, sūpynės, pastatyta keletas skulptūrų. Kas norėjo, pailsėjo pavėsinėje, kiti
pasisupo sūpynėse. Grįždami namo užsukome į Šakius, pasigrožėjome miesto centre įrengtu fontanu ir
varpų muzika.
Socialinė darbuotoja Giedrutė Merkevičienė

Kelionė
Kaip surasti man šalį,
Ten kur Nemunas teka tylus.
Gal sutiksiu aš savo mergelę
O jei ne, tegu lyja lietus.
O kitur tegu muzika groja
Daug varinių, auksinių varpų.
O laukuos elektros jėgainės
Kur Antanas vairuoja šaunus.
Mano Giedrė, Birutė, Žydrūnas
Po piliakalnius laksto laukais.
O muziejuje Griniaus skulptūra.
Man tik tiko riterio šarvai.
Irenius Maldeikis

PAMĄSTYMUI...
Kaip aš šiandien elgiausi su draugais?
Aš nesiūlau tau apdovanojimo už ištikimybę ir, žinoma, negąsdinu tavęs skausmu, bausme ar baisia
nelaime, jei esi man abejingas.
Elbertas Hubbardas
Iš naminių gyvūnų mes galime daug sužinoti apie nesavanaudišką meilę. Katinas ar šuo pasilieka su
mumis – ar juos kviestume, ar varytume, kai jie mums trukdo. Jie yra visada šalia ir nieko nelaukia už tai
mainais. O mes ar esame tokie patys ištikimi savo draugams, ar reikalaujame, kad jie būtų šalia mūsų, kai
mums jų reikia? Gal juos „nurašome“, jei jie neatsiskleidžia mums, mus nuvilia arba mums nepritaria?
Pačiam būti draugu arba turėti draugą nereiškia reikalauti. Tai nereiškia ir keršyti, jeigu mūsų
reikalavimai nepatenkinami. Kitiems mes galime leisti būti draugiškiems ir nekelti jiems reikalavimų. Tai
reiškia priimti ne tik jų dėmesį ir meilę, bet ir nedėmesingumą bei tylėjimą. Draugai nėra pažadai, kurie
turi būti ištesėti, ar tarnaujantys garbintojai. Draugai – tai palaiminimas. Kuo daugiau elgsimės su jais
kaip su palaiminimu, tuo gausiau būsime jais palaiminti.
Kaip aš šiandien elgiausi su draugais? Ar galiu leisti savo draugams būti savimi, savaip rodyti meilę ir
pagarbą.
Amy E. „Dean Nakties šviesa. Vakaro meditacijos“

SVEIKINAME LIEPOS MĖNESĮ GIMUSIUS
Jums po vasaros gėlę,
Jums po žodį gražiausią,
Nes gimimo diena
Gyvenime būna mieliausia.
Linkiu laimės truputį,
Tyro džiaugsmo, sėkmės.
Tegul visą kelią
Jus Dievo palaima lydės.
Narvydas Paulionis
Basangovas Marius
Blaževskienė Ona
Chapkovas Bronius
Dominaitytė Albina – 90m.
Flėderytė Teresė – Ona – 80m.
Karušis Antanas
Kiveris Rimantas
Levinskienė Marijona – 75m.
Mankienė Irena Ona
Ovčinnikov Aleksandr
Pundziūtė Laima
Rakauskienė Dalė

Rybakova Aida
Sasas Markas – 50m.
Sokolov Evgenij
Šalaševičius Rimas Romualdas –
55m.
Vizgaudytė Danutė – 65m.
Žaltauskas Kęstas
Žulys Valentinas
Vosylius Marius
Baltrimavičiūtė Ona Joana

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu padėkoti už Joninių šventę. Man tai yra trečias kartas prie laužo. Tai reiškia ramybės, santarvės
laužas. Dėkui panelėms, kurios koncertavo ir muzikos vadovei. Ačiū už gražią šventę.
Noriu pasidalinti įspūdžiais apie popietę „Nenoriu būti
nenuspalvintas“. Buvo geras oras, grojo graži, linksma muzika.
Spalvinom piešinukus su gaideliais. Man buvo labai smagu. Aš irgi
bandžiau nuspalvint. Nežinau kaip man pavyko. Gal gerai...
Noriu padėkoti už ekskursiją. Buvome Jurbarke. Labai patiko. Ką aš
ten rankoj laikiau jūs net neįsivaizduojate. Ogi lietuvių kalaviją. Ir
prie lietuvių kario šarvų nusipaveikslavau. Daug nuotraukų
nusipaveikslavau. Labai gražiai ten viskas atrodė. Buvau ant
piliakalnio. Parsivežiau kelis akmenukus. Kokią gražią bažnyčią
mačiau Jurbarke. Grįždami namo sustojome Šakiuose prie fontano.
Broliukas įmetė monetą ir suskambo varpai. Tai aš visai nustebau.
Valdas Paulauskas

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Didvyžiuose
Pražydę liepos kvepia
Ir dūzgia bitės žieduose.
Gražuolė vasara saulėta
Ir šypsenos mūs veiduose.
O kaip gera ateiti
Prie liepų pasvajot,
Pajusti medaus skonį
Ir šauniai pagalvot.
Ramybė ir palaima
Čia Didvyžiuose, kaime.
Gyvent globos namuose
Kasdienė mūsų laimė.
O jausme nuostabus
Per amžius mums brangus.
Jei likimas palankus,
Laimingas bus žmogus.
Pražydę liepos kvepia,
Draugystė meilę slepia.
Gyventi čia gerai
Malonūs būna vakarai.
Narvydas Paulionis

Laimink Dieve
Laimink Dieve visagali.
Mano kelią ir metus.
Na nejaugi aš bedalis
Įsėdau ne į tuos ratus.
Laimė lanko ne kasdieną
Ir apleidžia mane vieną,
Bet esu aš optimistas,
Aš ant laiko bėrio ristas.
Joju drąsiai aš pirmyn
Nors senatvė jau artyn.
Viskas lieka man širdin
O praėjęs laikas atmintin.
Dievas žino, ką sakyt
Ar eilėraščius rašyt.
Ko daugiau galiu prašyt
Dieve geras man atleisk.
Man gyvent patogu.
Po vilties ir meilės stogu.
Gera melstis ir svajot
Garbę Dievui dovanot.
Narvydas Paulionis

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Birželio mėnesį mus paliko:
Lapinskienė Albina
Vargšaitis Arvydas
Nanartavičius Juozas
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Liepos

