Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO
DRAUGAS
2018 m. Kovo Nr. 220
Negalime pakeisti praeities. Bet galime pasirinkti ateitį. (The
Perks of Being a Qallflower)
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 d.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m.
svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir
Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16
d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios.
Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras
Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai
iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu
atkurti „buržuazinę“ santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Naktį į sausio 13-ąją
Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, radijo ir
televizijos pastato, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė SSRS
veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos,
Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.
Rusijos federacija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama
sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.
Parinko Kęstutis Puzinauskas
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Mūsų dienos ir naktys

Pr

5 12 19 26

Kur mes gyvename turi būti gerai su džiaugsmu. Kiekviena diena žmogui duoda kažką
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naujo ir gero. Blogų dienų geriau tegul nebūna. Čia, globos namuose, dažnai vienas A
kitą sutinkam, pagal kultūringumą pasisveikinam. Tai yra miela ir smagu čia, po T
7 14 21 28
Didvyžių dangum. Taip ir turi būti mūsų gyvenime. Drumsti ramybės vienas kitam K 1 8 15 22 29
negalima nei dieną, nei naktį. Juk mūsų elgesys turi būti korektiškas ir geras be
priekaištų. Reikia visada susiprasti ir susitarti, kad būtų visiems gerai. Kas klauso Pn 2 9 16 23 30
radijo, žiūri televizoriaus ar anksti keliasi. Nereikėtų pykti ir piktžodžiauti dėl niekų, Š 3 10 17 24 31
kuriuos patys ir padarom tarpusavio bendravime. Visas mūsų laikas turi būti skirtas
S 4 11 18 25
gražiems ir geriems bendravimo santykiams. Gyvenkim globos namuose su džiaugsmu
ir meile, kad mes esame kartu. Tebūna ir telydi kasdien mus gerumas ir pagarba vienas kitam. Mūsų visų
gyvenimas - tai mūsų dienos ir naktys. Būkim draugiški vienas kitam visada. Nesvarbu kokiam laike ir
kokioje padėtyje esame. Nuo mūsų visų priklauso gyvenimo ir bendravimo darna ir gerumas apskritai.
Gyvenkim taikiai ir visada būsim laimingi.
Narvydas Paulionis

KOVO MĖNESIO RENGINIAI
2 d. 1100 val. Globos namų koplytėlėje aukojamos Šv. Gavėnios Mišios
2 d. 1400 val. Popietė „Rašome diktantą“ bibliotekoje, skirta Tarptautinei rašytojų dienai paminėti
5 d. 1330 val. Kino filmas ,,Pats baisiausias filmas - 4“ salėje
9 d. 1330 val. Renginys salėje, skirtas moters dienai ,,Poeto eilės moterims“
12 d. 1400 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas paminėjimas
13 d. 1400 val. Didžiajame kampelyje - Šaškių ir šachmatų varžybos
19 – 31 d. Pasiruošimas Šv. Velykoms „Prieš Velykas - šešios spalvos“
20 d. Globos namuose gyventojų keramikos darbų paroda ,,Iškreipti veidrodžiai“
27 d. 1400 val. Renginys poilsio kampelyje ,,Geros nuotaikos turgus“
29 d. Globos namuose gyventojų piešinių paroda ,,Bendravimas su menu”
29 d. 1400 val. Popietė „Rūkymas griauna tavo sveikatą“ bibliotekoje
MĖNESIO EIGOJE:
 Gavėnios laikotarpiu iki Šv. Velykų penktadieniais 1100 val. koplytėlėje Graudūs Verksmai ir
Kryžiaus Kelias
 Visą kovo mėnesį gyventojus grupėse pakviesime piešti piešinius ir kurti ketureilius tema
,,Priklausomybė daiktams“. Geriausio piešinio ir eilių autorius apdovanosime renginio ,,Geros
nuotaikos turgus“ metu
Už kovo mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

ĮDOMYBĖS
Kaip pritraukti pinigus? Prietarai, o gal ir ne 
NAMAI
• Jei namie švilpausite, jūsų kišenėje švilpaus vėjai.
• Piniginė amžiams bus tuščia, jei ranka valysite trupinius nuo stalo.
• Kad namuose visada būtų pinigų - šluotą būtina statyti kotu aukštyn.
• Kad pinigai pamiltų jūsų namus, atlyginimo dieną nevalia išleisti nė cento, visa gauta suma turėtų
"pernakvoti" jūsų namuose.
• Namuose turėkite neliečiamą stambią kupiūrą. Ji turėtų traukti prie savęs panašias.
SKOLOS
• Pirmadienis - nesiskolinkite pinigų.
• Antradienis - nevertėtų niekam skolinti pinigų, didelė tikimybė jų neatgauti.
• Penktadienis - nevertėtų atiduoti skolos.
• Skolinkitės ar patys skolinkite tik rytais, nes vakare pasiskolinti pinigai naudos neneša.
• Apskritai reikėtų kuo mažiau skolintis patiems, o dažniau skolinti pinigus - taip jūs "užprogramuosite"
pinigus, kad jie pas jus plauktų.
DARBAS
• Trečiadienis - tai diena, kai rekomenduotina prašyti paaukštinimo ar didesnės algos.
DRABUŽIAI
• Į nesezoninių drabužių, kabančių spintoje kišenes įdėkite keletą smulkių kupiūrų - tai pritraukia sėkmę.
• Pinigai nemėgsta suplyšusių kišenių ar ištrūkusių sagų.
• Nelaikykite ant stalo kepurės, nes neturėsite pinigų.
PINIGINĖ
• Niekada nelaikykite tuščios piniginės. Kad neatbaidytumėte pinigų, palikite joje nors vieną centą.
• Visos kupiūros piniginėje turėtų būti "veidu" atsuktos į šeimininką.
• Piniginėje turėkite "laimingąją monetą ar kupiūrą" - tokia gali būti, sakykim, iš pirmo atlyginimo ar
pinigas, gautas iš gero žmogaus ar po gero sandėrio ir t.t. Jos negalima išleisti, nešiokitės kaip turtus
pritraukiantį talismaną.
• Piniginėje kaip talismaną rekomenduotina nešioti lauro lapelį arba raudoną siūlą - jie traukia pinigus.

NETIKĖTI PINIGAI
• Pinigai, kuriuos gavote netikėtai, pvz.: išlošėte, laimėjote loterijoje, jums padovanojo arba radote - tokie
pinigai laimės neatneša. Todėl juos rekomenduotina arba kuo greičiau išleisti, paaukoti arba tiesiog už juos
nusipirkti kažką tuo metu reikalingo, nereikėtų tokius pinigus taupyti.
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Raudona Trispalvės spalva
Pagal Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepciją visos Šimtmečio veiklos susilieja į
trispalvės gamą. Trys veiklos kryptys atspindi, kad Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi praeities,
dabarties ir ateities ryšiai, reikalingi sėkmės istorijai kurti. Raudona Trispalvės spalva, skirta praeičiai ir
dabarčiai, kviečianti pažinti šalį, jos laimėjimus ir herojus. Globos namų bibliotekoje gyventojai aktyviai
domėjosi Lietuvos istorija, vartė ir skaitė knygas apie Lietuvą. Vasario 5 dieną salėje gyventojai žiūrėjo video
medžiagą apie Lietuvos valstybės atsiradimo istoriją, Lietuvos prezidentus, kaip laikui bėgant kaitėsi šalies
teritorija ir kokius sunkumus teko ištverti lietuviams. Vasario 7 dieną gyventojai aktyviai dalyvavo
bibliotekoje vykusioje popietėje, kurios metu gyventojai piešė ir spalvino Vytį - svarbiausią mūsų valstybės
simbolį, parodantį senosios ir moderniosios Lietuvos jungtį. Visi džiaugėsi savo pieštais ir spalvintais Vyčiais.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Bibliotekoje vyko popietė, kurios metu susipažinome su Lietuvos simboliu Vyčiu, kurį mes turėjome
nuspalvinti ir iškirpti. Ir visi nusifotografavome.
Modestas Brusokas

Tautinės apyrankės – Lietuvos šimtmečiui
Jau pora savaičių gyventojai iš geltonų, žalių ir raudonų siūlų nėrė pynutes, jas karpė, rišo ir pynė
trispalves apyrankes. Šios apyrankės skirtos Lietuvos šimtmečiui paminėti, kad kiekvienas galėtų pajusti
šventinę dvasią. Aktyviausiai šio darbo ėmėsi penki globos namų gyventojai: Jolanta Montvilaitė, Modestas
Brusokas, Agnė Kidoliūtė, Kristina Vepštaitė, Sigutė Raulinaitienė. Buvo nupinta 336 tautinės apyrankės. O
vasario 12 dieną, sveikindami su artėjančiu Lietuvos šimtmečiu, išdalino visiems globos namų gyventojams ir
darbuotojams. Su meile pagamintomis trispalvėmis apyrankėmis, kurios simbolizuoja lietuvių tautos vienybę
ir dvasios stiprybę, savo ranką kiekvienas galėjo papuošti ne tik vasario 16-ają, bet ir visus metus.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarausienė
Šių metų vasario 12 dieną ėjome į butus uždėti trispalves apyrankes, kurias
nėrėme, pynėme mes: Modestas Brusokas, Jolanta Montvilaitė, Agnė Kidoliūtė,
Kristina Vepštaitė. Šis procesas labai patiko. Paskui patraukėme dalinti
apyrankių į sunkios negalios skyrius. Ėjome per visas grupes. Kiekvienai grupei
įteikėme mūsų pačių pintas apyrankes.
Modestas Brusokas

„Pamojuokim žiemai baltai”
Vasario 13 dieną globos namų kieme vyko Užgavėnių šventė
„Pamojuokim žiemai baltai“. Gausiai susirinkę globos namų
Saulė rieda dangumi,
gyventojai „pamojavo“ žiemai. Triukšmingai ir linksmai vijo žiemą iš
Blynus tepa medumi.
kiemo. Čia susirinko čigonės, velniai, raganos, giltinė, ožys ir daktaras,
Pamojuojam žiemai šaltai
kuris gydė visus sunegalavusius. Visi garsiai trepsėjo, plojo, dainavo,
Ir nusivelkame paltus.
žaidė žaidimus. Sudalyvavo Lašininio ir Kanapinio kovoj, kurią, nors
ir sunkiai, bet laimėjo Kanapinis. O pakankamai įbauginę žiemą visi
sutartinai sudegino Morę, atsisveikino su žiemos negandomis. Nepamiršome ir užsigavėti. Užgavėnių
šeimininkės prikepė gardžių blynų, kuriais visus vaišino.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

Užgavėnės Vilkaviškyje
Vasario 13 dieną vakare būrelis globos namų gyventojų,
pasipuošusių kaukėmis, sudalyvavo Užgavėnių šventėje Vilkaviškyje.
Kartu su miesto bendruomene įsisuko į linksmą šventės šurmulį.
Dalyvavo blynų kąsniavimo varžybose, šoko ratelius, žaidė žaidimus,
vaišinosi šiupinine. Atėjus metui išlydėjo baisiai gražią Morę ir garsiai
vijo žiemą iš kiemo. Linksmai praleidę laiką, kupini gerų emocijų grįžome
į globos namus.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė
Vasario 13 dieną šventėme Užgavėnes. Linksmai pasišokome, sakėme eilėraščius, ėjom prie laužo
degint Morės, traukėme virvę, valgėme blynus ir išsiskirstėme. Šventė labai patiko.
Ačiū labai Ritai Zakarauskienei ir Lolitai Stankienei už išvyką į Vilkaviškį – Užgavėnių šventę. Ten
galėjome pasišokti, ragavome žirnių sriubos, kuri buvo labai skani.
Modestas Brusokas

Šv. Valentino diena
Vasario 14 dieną iš pat ryto globos namuose buvo jaučiama romantiška nuotaika, nes globos namų
tarybos atstovai ir užimtumo „Pasigamink atviruką“ nariai visus sveikino su Šv. Valentino diena ir dovanojo
savo rankomis pagamintas širdeles. Jos buvo dalinamos kiekvienam
gyventojui ir darbuotojui. Sunkios negalios skyrių gyventojus aplankė
užimtumo „Pasigamink atviruką“ nariai. Jie dovanojo ne tik širdeles, bet
ir gražiausius sveikinimus.
Po pietų salėje vyko renginys „Neslėpki savo nuostabių akių ir
žodžių meilės kupinų!“. Savo draugystę panoro išbandyti 13 globos namų
gyventojų porų. Pradžioje vyko dalyvavusių porų foto sesija. O kol poros
buvo fotografuojamos, socialinės darbuotojos Ramunė ir Indrė žiūrovų
klausė, ką žino apie Šv. Valentiną. Teisingai atsakiusiems įteikė saldžias dovanėles. O dalyvavusioms poroms
teko įveikti ir keletą išbandymų: vienas kitą turėjo surasti užrištomis akimis, išsakyti savo šilčiausius jausmus,
šokti su balionais. Po visų išbandymu poroms palinkėjome branginti savo draugystė ir padovanojome
dovanėles – jų poros foto sesijos nuotraukas.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Šių metų vasario 14 dieną buvo galimybė sudalyvauti renginyje Švento
Valentino dienos proga. Šokome su balionais, užrištomis akimis turėjome
susirasti savo antrąją pusę. Ačiū Ritai Zakarauskienei ir Lolitai Stankienei.
Netgi nusifotografavome paruoštame rėmelyje ir gavome nuotrauką dovanų.
Modestas Brusokas

Iškėlėme vėliavą
Vasario 15 dieną 11 valandą globos namų kieme vyko iškilmingas
Šlamėkit vėliavos šilkinės,
Lietuvos Vėliavos iškėlimas. Į kiemą susirinko gyventojai ir darbuotojai,
Skambėk lietuviška daina.
nešini
Trispalvėmis,
Mes nepamiršime gimtinės
balionais,
pasipuošę
Tėvynė žemėje viena.
Lietuvos
atributika.
Narvydas Paulionis
Iškilmes pradėjo globos
namų gyventojas Narvydas
Paulionis savo eilėmis, sukurtomis šiai šventei. Sveikinimo žodį
tarė globos namų direktorius ir pavaduotoja. Skambant tautinei
giesmei Lietuvos vėliavą iškėlė globos namų tarybos nariai. Visi
džiaugėsi, kad nuo šiol Trispalvę galės matyti kasdien globos
namų kieme.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

Atkurtai Lietuvai -100

Vasario 15 dieną 1330 val. salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui. Renginio pradžioje,
nuskambėjus Lietuvos himnui globos namų direktorius visus pasveikino su gražia Valstybės atkūrimo
sukaktimi, kuri įkvepia naujiems ir svarbiems darbams. Palinkėjo branginti laisvę.
Skambant gražiausioms lietuviškoms dainoms ir eilėms visi kartu kūrėme Lietuvos šimtmečio
Trispalvę. Šios Trispalvės kūrimui ruošėmės iš anksto. Bibliotekoje vyko popietė, kurios metu piešėme ir
spalvinome Vytį. Svarbiausiu mūsų valstybės simboliu
užpildėme raudonąją vėliavos dalį.
Žalia Trispalvės spalva – dabartis. Ji kviečia prasmingai
švęsti Vasario 16-ąją. Grupėse gyventojai padirbėjo ir padarė
ąžuolo lapus, kurie simbolizuoja mūsų stiprybę. Šiais lapais
kiekvienos grupės atstovai papuošė Trispalvę.
Geltona Trispalvės spalva - tai dabartis ir ateitis.
Svarbiausias šimtmečio herojus - tai kiekvienas žmogus,
prisidedantis prie Lietuvos kūrimo savo eilėmis, darbais.
Globos namų užimtumuose gyventojai vėlė, pynė, mezgė, audė
geltoną mūsų visų kuriamos vėliavos spalvą. Šiomis
sukurtomis detalėmis užbaigėme mūsų vėliavos kūrimą.
Mūsų vėliavos kūrimą vainikavo gražus metų skaičius - 100. Jais vėliavą papuošė globos namų
direktorius, pavaduotoja ir globos namų tarybos pirmininkas.
Visi džiaugėmės savo rankomis sukurta Trispalve, linksmai šventėme Lietuvos atkūrimo šimtmetį.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

100 metų - daug ar mažai?
Nors Lietuva ir nestokoja švenčių sprendžiant pagal kitas Europos Sąjungos šalis, bet vasario vidurys
itin gausus dienomis mėgstančių pauliavoti. Tai ir Užgavėnės, ir Šv. Valentino, o pati svarbiausioji, pati
reikšmingiausioji naujojoje Lietuvos istorijoje - Vasario 16-oji. Be to, šiemet sukanka 100 metų, kai Lietuva
visam pasauliui apsiskelbė norinti būti laisva ir nuo nieko nepriklausyti. Su pasididžiavimu galima drąsiai
sakyti, kad Lietuva vis dar gyvuoja ir jaučiasi vis drąsesnė žvelgdama į ateitį. Nepamirškime kiek jai teko
visko pamatyti bei pergyventi per savo amžių. Tai ir du pasauliniai karai, ir rusų okupacija, ir arši pokario
metų kova, kainavusi labai daug netekčių. Nors ir sakoma, kad karas viską nurašo, bet dar ir dabar, praėjus
tiek laiko nuo tų įvykių vis dar atsiveria neužgyjančios tuometinės žaizdos, primenančios žmonijai apie tų
laikų baisumus. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Pilies gt. Nr. 26 pasirašė
tuometinė Lietuvos Taryba ir nedviprasmiškai pareiškė, Kad Lietuva nutraukia sąsajas su anksčiau
buvusiomis tautomis, o tolimesnį valstybės likimą bei santvarką perima Lietuvos Atkuriamasis Seimas. Akto
pasirašymo vietoje šiuo metu yra Signatarų Namų Muziejus.
Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą ir toliau valdė vokiečiai. Jie norėjo, kad Lietuva su
Vokietija sudarytų Amžintąją Sąjungą, tačiau tų pačių metų rudenį Vokietijoje kilusi revoliucija galutinai
sugriovė jų planus ir Lietuva liko neprijungta. Rusija Nepriklausomybės Aktą pripažino 1920 m. liepos mėn.
12 d. su Lietuva pasirašydama Taikos sutartį.
Mūsų, Didvyžių globos namuose minint Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šimtmetį vyksta
įvairiausio pobūdžio veiklos. Viena iš jų - vasario mėnesio 7 d. bibliotekoje surengta popietė, kurios metu
gyventojai, vadovaujami socialinės darbuotojos Ritos Zakarauskienės, iš spalvoto popieriaus padarė Lietuvos
istorijos simbolį Vytį. Džiugu, kad šioje popietėje dalyvavo iš tiesų labai daug gyventojų, neabejingų Senosios
Lietuvos istorijai. O tai dar kartą įrodo, kad gyvenant globos namuose įmanoma tobulėti, reikia tik mums
patiems savyje atrasti jėgų įgyvendinti savo domėjimąsi.
Mūsų globos namuose kasmet minimas Lietuvos gimtadienis, tačiau šie metai išsiskiria iš kitų, kadangi
Lietuva per savo amžių ne kartą buvo ir mėtyta, ir vėtyta, o visgi ir vėl sugebėjo atsikelti, išdidžiai pakelta
galva žvelgia į buvusius skriaudikus. Atsidūrus salėje ir nenorint atkreipti sėdinčiųjų dėmesį reikėjo itin
atidžiai apsižvalgyti, norint rasti laisvą sėdimą vietą. Visi čia esantieji rimtais veidais, pasitempę, pasipuošę
išeiginiais rūbais leido suprasti, kad susirinko ne į eilinį renginį.
Šventė prasidėjo Lietuvos trispalvės pakėlimu 11 val., o po to persikėlė į salę. Tiek Vėliavos pakėlimo
ceremonijoje, tiek salėje dominavo 3 pagrindinės spalvos: geltona, žalia, raudona. Kai kurie gyventojai
rankose laikė taip pat trispalvius balionus. Minėjimas prasidėjo socialinės darbuotojos R. Zakarauskienės bei

gyventojo E. Baranausko skaitymu. Po jų - Tautinė Giesmė. Pakalbėjo globos namų direktorius. Vėliau
įsijungė ir kiti skaitovai iš gyventojų tarpo. Iš garsintuvų sklido dainų žodžiai apie senovinę Lietuvą. Visą
laiką jautėsi pakili, šventinė nuotaika.
Algirdas Žatkus
Šių metų vasario 15 dieną paminėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. Lauke iškėlėme Lietuvos
Trispalvę, kuri plevėsuos visus metus. Sugiedojome Lietuvos respublikos himną. Salėje papuošėme mūsų
padarytą Trispalvę. Mes priklijavome svarbiausią Lietuvos simbolį Vytį prie vėliavos. Prie šio darbo
prisidėjome: Jolanta Montvilaitė, Agnė Kidoliūtė, Modestas Brusokas, Valdas Paulauskas. Priklijuoti Vyčius
mums padėjo socialinio darbuotojo padėjėja Laima Janušaitienė. Labai graži buvo šventė.
Modestas Brusokas

Aš myliu LIETUVĄ
Vadovaudamiesi S. Nėries žodžiais „Žygiais, o ne žodžiais, mes Tėvynę mylim…“ 4 ir 5 grupių
gyventojai kūrė projektą ,,Aš myliu LIETUVĄ”. Jis skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. Projekto tikslas:
geriau pažinti Lietuvą ir jos simbolius, turiningai, įdomiai praleisti laiką, lavinti rankų judesius.
Projekto metu gyventojai piešė, spalvino piešinius. Vieni
gyventojai labiau aktyviai ir noriai prisidėjo prie projekto kūrimo.
Kitiems reikėjo motyvacijos, padrąsinimo, patarimo, idėjos ką ir kaip
nupiešti. Projekto metu daug kalbėjome prie Lietuvą. Prisiminėme
įžymius žmones, lankytinas, įžymias vietas, lietuviškus simbolius. O
smagiausia ir daugiausia emocijų sukėlusi projekto dalis - Lietuvos
žemėlapio sudarymas. Apipieštame Lietuvos žemėlapiu baltame
popieriaus lape reikėjo surasti vietą, prilipinti mieto paveikslėlį,
paminklą ar herbą. Šioje projekto dalyje darbo pakako visiems. Vieni
tikrame žemėlapyje ieškojo miesto ir bandė jį perkelti į baltą
popieriaus lapą. Kiti kirpo miesto simbolius ir juos lipino, treti patarinėjo, tikrino, stebėjo, ar tikrai toje vietoje
yra miestas.
Projekto metu buvo nupiešti 83 piešiniai. Trispalvės fone sukurtas Lietuvos žemėlapis, kuriame
vaizduojami Lietuvos miestų bei rajonų herbai. Antras žemėlapis dar yra kuriamas. Vasario 15 – 23 dienomis
piešinių paroda eksponuojama globos namų foje.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė

Koncertinė išvyka į Strėvininkų socialinės globos namus
2018 m. vasario 22 dieną Didvyžių socialinės globos namų kolektyvo „Vilties spindulys“ dalyviai
(dvylika gyventojų ir penki juos lydintys darbuotojai) vyko į Strėvininkų socialinės globos namus. Kelionės
tikslas - koncertas draugams. Erdvioje, Lietuvos šimtmečiui išpuoštoje Strėvininkų socialinės globos namų
salėje nekantraujantiems ir gausiai susirinkusiems žiūrovams - gyventojams ir darbuotojams, didvyžiečių
saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ (15 dalyvių) dovanojo koncertinę programą „Draugystės žiedai“ muzikos vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė. Valandos trukmės programoje skambėjo globos
namų kapelos „Senasis dvaras“ atliekama muzika, daina ir melodingi šventinio valso garsai (didieji būgnai socialinio darbuotojo padėjėjas, globos darbuotojas Vytautas Reiniker). Kolektyvo mišrių ansamblių
nuoširdžiai atliekamos dainos. Paminint Lietuvos šimtmetį, naujausias autoriaus – gyventojo, poeto Narvydo
Paulionio skaitomas eilėraštis „Lietuva“ ir mišraus trio atliekama daina – „Aukštumos“. Didelio
susidomėjimo tarp žiūrovų sulaukė globos namų vokalinė - instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“, kurios
sudėtyje buvęs grupės Hiperbolė narys Arvydas Sriubas - gitara ir globos namų direktorius Rimvydas Žiemys
- klavišiniai. Profesionalus šios grupės muzikinis pasirodymas buvo palydėtas gausiais plojimais. Koncertinę
programą vainikavo kolektyvo atliekama daina - V. Šiškausko “Žvaigždė“ ir žiūrovų aplodismentai.
Džiugino ne tik abipusis pasikeitimas suvenyrais - globos namų užimtumų veiklose gyventojų
pagamintais darbeliais, bet ir Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Jakelio, jo
pavaduotojos socialiniam darbui Danguolės Petrylienės išsakytos mintys ir padėkos žodžiai didvyžiečiams už
glaudų bendradarbiavimą, koncertą. Taip pat Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio
ir jo pavaduotojos socialiniam darbui Onos Budrienės prisiminimai apie šios draugystės „nekaltą“ pradžią,

kuri užsimezgė prieš keletą metų bendruose renginiuose. Padėka už šį gražų susitikimą ir kvietimas ateityje
puoselėti šią gražią draugystę, dalyvaujant bendruose globos namų projektuose ir šventėse.
Puiki šios šventės dalyvių nuotaika, po koncerto karšti pietūs, šėlstanti diskoteka ir šiltas gyventojų bei
darbuotojų bendravimas tik patvirtino, jog ir per didžiausius šalčius gali išsiskleisti gražiausi „Draugystės
žiedai“. Nuoširdus ačiū Srėvininkų globos namų administracijai, vadovams ir gyventojams už šiltą priėmimą,
draugystę ir aplodismentus. Didvyžių socialinės globos namų administracijai už suteiktą galimybę vykti į
Strėvininkų socialinės globos namus, globos namų direktoriui Rimvydui Žiemiui už dalyvavimą koncertinėje
programoje, direktoriaus pavaduotojai Onai Budrienei už palaikymą ir puikią nuotaiką kelionėje, socialinei
darbuotojai Lolitai Muraškauskienei už nepriekaištingą gyventojų globą ir priežiūrą kelionės metu, SPĮ
užimtumo specialistei Lolitai Stankienei už gyventojų rankdarbių užimtumo veiklos paruoštą darbą –
suvenyrą draugams. Visiems „Vilties spindulio“ dainininkams ir muzikantams už puikų pasirodymą koncerto
metu.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Mūsų koncertas
Mūsų bičiulių ir draugų kvietimu vasario 22 dieną važiavome į Strėvininkų socialinės globos namus
koncertuoti. Mus kelionėje lydėjo gerbiamas ir visų mylimas direktorius Rimvydas Žiemys, direktoriaus
pavaduotoja socialiniam darbui Onutė Budrienė ir socialinė darbuotoja Lolita Muraškauskienė.
Šnekučiuojantis ir juokaujant kelionė neprailgo. Atvykus mus labai maloniai priėmė ir supažindino
darbuotojai su patalpomis, kurios buvo mums reikalingos. Vienuoliktą valandą, kaip ir buvo numatyta,
prasidėjo mūsų, Didvyžių socialinės globos
namų,
kolektyvo „Vilties Spindulys“ koncertas, vadovaujamas SPĮ
užimtumo
specialistės,
muzikos
vadovės
Vidos
Valentienės. Salė buvo pilna gyventojų ir darbuotojų.
Koncertą pradėjo kapela „Senasis dvaras“. Vėliau
dainavome mes, saviveiklininkai. Skambėjo daina po
dainos. Visi susirinkusieji labai audringai plojo, kadangi
Vasario 16 dieną yra prasminga sukaktis, tai - Lietuvos
šimtmetis. Ta proga aš, Narvydas Paulionis, skaičiau savo
kūrybos eilėraštį „Daina Lietuvai“. Visiems labai patiko,
nes tai buvo nepakartojama. Buvau pagerbtas ilgais
plojimais. Skambėjo daina po dainos, lydimos nuoširdžių
plojimų. Kiekvienas koncertas turi pradžią ir pabaigą.
Taigi, pabaigoje buvo apdovanojimai. Mūsų globos namų
direktorius draugams, Strėvininkų globos namų direktoriui, įteikė mūsų užimtumo būrelio gražų darbą paveikslą. Aš pats, Narvydas Paulionis, įteikiau maloniam skaitymui savo poezijos rinktinę „Svajonių meilė
jausmų albume“. Tai antroji mano poezijos rinktinė. Strėvininkų globos namų direktorius visus mūsų
dainorėlius apdovanojo užimtumo veiklos darbais. Žavingos akimirkos buvo fotografuojamos. Mūsų
koncertas draugams labai patiko. Štai tokie mano įspūdžiai po koncerto. Malonu skleisti savo kūrybą
aplinkiniams ir savo draugams bei bičiuliams.
Narvydas Paulionis

Saviveiklininkų išvyka į Strėvininkų globos namus
Vasario mėnesio 22 dieną ansamblis „Vilties spindulys“ ir kapela „Senasis dvaras“- tai instrumentinė
grupė, kurios sudėtyje globos namų direktorius Rimvydas Žiemys bei globos namų gyventojas Arvydas
Sriubas, vyko į Strėvininkų socialinės globos namus.
Pasirodymą pradėjo kapela kūriniu „Šventinis valsas“, kuriame dalyvavo Vida Valentienė, direktorius
Rimvydas Žiemys, Vytautas Reiniker bei Arvydas Sriubas, Ernesta Chaizytė, Jolanta Montvilaitė. Be šio
kūrinio jie padainavo dainą „Senam parke“. Ir sugrojo Beikerio kūrinį. Susirinkusieji buvo labai patenkinti
muzika ir dainomis. Po to pasirodė ansamblis „Vilties spindulys“, kurie atliko iš pradžių dvi dainas:
„Atverkime meilei duris“, na o vyrų ansamblis, pritariant merginoms, atliko dainą „Sidabrinės akys“.
Instrumentinė grupė iš dviejų narių - A. Sriubo ir direktoriaus R. Žiemio atliko dainas „Išgalvotas
gyvenimas“ bei „Dalužė“, kurios žiūrovams tiek patiko, kad nepaleido nuo scenos grupės vyrų ir teko
sudainuoti dar vieną dainą „Kelias naktyje“.

Ilgai netrukus atėjo eilė dainuoti ir merginų ansambliui romantišką dainą „Kai lyja už lango lietus“.
Taip koncertas ir įsibėgėjo, daina sekė po dainos. Po geros valandos jau išdainavom visas dainas. Labai
pasijutom laimingi, kad mūsų dainos patiko Strėvininkų gyventojams ir darbuotojams. Patiko ir mums,
buvome labai laimingi, kad mūsų atlikta programa pasiekė klausytojų širdis ir jie nenorėjo mūsų paleisti. Jie
būtų klausę dar ilgai, bet mūsų laukė ilgas kelias atgal į namus. Grįžome su gera nuotaika.
Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sabeckis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu padėkot už filmą „Tai - Lietuva“. Man labai patiko. Istorinė medžiaga mūsų labai įdomi ir graži.
O kas svarbiausia, Vokietija išsaugojo Lietuvos aktą - laisvės dokumentą, pasirašytą vasario 16 dieną. Dar
man patiko Lietuvos dokumentika ir gražūs vaizdai gamtos.
Noriu pasidalint kaip paminėjome Lietuvos šimtmetį. Bibliotekoje spalvinome Vytį, pasidarėme
nuotraukų. Buvo smagu. Graži šventė.
Noriu pasidžiaugti su visais Lietuvos šimtmečiu. Didvyžių socialinės globos namuose kėlėme vėliavą 11
valandą. Prisidarėme daug nuotraukų gražių. O paskui, po pietų buvo labai gražus renginys. Skaitė savo
sukurtus eilėraščius gražius. Dėkui darbuotojoms ir direktoriui už gražią nuostabią šventę. Sugiedojom himną
dusyk. Tai yra, ryte keliant vėliavą ir po pietų salėje. Kūrėm vėliavą šimtmečio proga.
Noriu padėkot už šventę, kai vijom žiemą. Kieme pašokome ratelį, paskiau sudeginom Morę,
pasivaišinom blynais. O paskui važiavome į Vilkaviškį vakare, tai yra į vakarą. Man labai patiko. Pašokom
ratelį. Pirmą sykį šokau šokį – malūnėlį. O paskui už eurą galėjau nusipirkt suvenyrą prisiminimui, kad buvau
šventėj. Pasidarėm nuotraukų. Buvo smagi šventė.
Noriu pasidžiaugt Valentino, meilės diena. Iš ryto Rita davė man širdelę, o po pietų buvo gražus meilės
dienos renginys. Salėje uždavinėjo klausimus. Gavau prizą. O porelės turėjo atlikt daug užduočių. Vienas
kitam meilę prisipažinti, užrištomis akimis surasti savo porą, šokti su balionais. Buvo graži šventė. Dar
poreles apdovanojo.
Noriu pasidžiaugti su visais, kartu kaip švenčiau savo 49-ąjį gimtadienį. Tai buvo sekmadienis.
Pasivaišinom kava, arbata, medum, šokoladu. Dar laukiau brolio siuntinio ir sulaukiau. Ačiū, kad manęs
nepamiršo. Dar noriu padėkot Antanui su Kristina, kad padovanojo liturginį maldyną. Dar gražiai šiandien
apsikirpau.

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS
Tarybos narių kūrybinių užsiėmimų metu gaminome Lietuvos šimtmečiui skirtam stendui girliandas iš
trijų spalvų, kurios atspindėjo Lietuvos vėliavos spalvas. Tas girliandas pakabinome informaciniame stende
kartu su tarybos nario Narvydo Paulionio dviem eilėraščiais, skirtais Lietuvos šimtmečiui paminėti.
Sveikinome Lietuvą su šimtuoju gimtadieniu, linkėdami Lietuvos žmonėms ryžto ir valios puoselėti Lietuvą ir
toliau, ne vien tik per jos jubiliejų.
Globos namų tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sabeckis
Šiuo metu tarybos nariai kūrybiniame užimtume, kuris vyksta kiekvieną ketvirtadienį, gamino širdeles,
kurias dalinome darbuotojams, gyventojams Šv. Valentino dieną, paminint šiltus jausmus vienas kitam. Virš
valgyklos durų pakabinome širdžių girliandą, kuri priminė visiem, tiek jaunam, tiek senam, kad tokios šventės
suteikia daug gerų emocijų ir papuošia žmonių veidus šypsenomis. O tai ir yra pagrindinis tikslas - suteikti
šiek tiek džiaugsmo ir geros nuotaikos, nors ir vienai dienai, o gal ir ilgiau.
Globos namų tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sabeckis

Gyvenkim be patyčių
Kiekvienas žmogus, gyvendamas bendruomenėje, jaučiasi laimingas kai yra ramus ir gražus
bendravimas. Tai yra normalu ir sveikintina. Nesvarbu, kad globos namuose yra daug gyventojų. Labai
malonu ir gerai, kai iškilusios problemos sprendžiamos taikiai, be išsišokimų vienas prieš kitą. Niekam
nereikėtų šaipytis iš kito - silpnesnio ir kitų pažiūrų gyvenimo kasdienybėje. Tai yra negerai ir smerktina. Juk
kiekvienas žmogus yra žmogus pilnateisis bendruomenės, kurioje gyvena, narys. Mūsų globos namuose
kartais pasitaiko įvairių nemalonumų ir negerų dalykų. Negražių patyčių, kontūzijimo ir piktžodžiavimo. Tai
yra ne kas kitas, kaip mūsų nemokėjimas valdytis įvairiose situacijose. Gyventi globos namuose mums turi
būti gera ir malonu. Mes kiekvienas vienas kitam turim įnešti indėlį gero ir kultūringo elgesio normoj.
Kiekviena diena mus moko būti geresniais. Vienas kitam padėti ir užjausti kai labai sunku. Nuo problemų
nėra apsaugotas nei vienas. Gyvenimas eina pirmyn su mūsų gerais darbais ir veiksmais. Taigi, būkim
garbingi ir protingai bendraukime kasdienybėje čia ir dabar. Mūsų laimė čia pat, kur esame.
Globos namų tarybos narys Narvydas Paulionis

Triukšmas dėl nieko
Mūsų socialinės globos namuose yra daug gyventojų. Ir kiekvienas iš mūsų yra individualybė. Mes
esame skirtingi savo poreikiais, elgesiu ir emocijomis. Viskas atrodo labai gerai ir normalu. Tačiau kai
susirenkame prie valgyklos laukdami pusryčių, pietų, pavakarių ir vakarienės, kartais kyla didelis triukšmas.
Kažkas nori įrodinėti savo tiesas ir save apginti. Isteriškai rėkia, keikiasi ir grasina nežinia kuo ir kam. Visi
esame žmonės, turime jausmus ir emocijas. Nieko čia daug nereikia, tik kultūringo elgesio ir stabdžių, kad
neįsipliekstų nemalonūs konfliktai. Gyvenimas eina ir mus moko būti geresniais. Leiskime sau minutę
pagalvoti ir suprasti, kad triukšmas nieko gero neduos mūsų kasdieniame bendravime. Gyvenimas - mūsų
elgesio mokykla. Būkime vieni kitiems paslaugūs ir geranoriškai supratingi. Čia mūsų namai, tai ir būkime
kultūringi gyventojai, nesvarbu kokio amžiaus ar išsilavinimo esame. Esame žmonės, tai ir būkime verti
garbingo žmogaus vardo. Laikas eina ir skuba pirmyn. Būkim geri ir protingi.
Globos namų tarybos narys Narvydas Paulionis

Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas
2018 m. vasario 27 d. popietę Didvyžių socialinės globos namuose vyko Visuotinis globos namų
bendruomenės susirinkimas. Smagu buvo matyti pilną salę ne tik globos namų darbuotojų ir gyventojų, bet
atvykusius aktyvius, šalčio neišsigandusius globos namų gyventojų artimuosius, globėjus.
Po globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio sveikinimo žodžių ir gražių palinkėjimų buvo išrenkama
susirinkimo pirmininkė ir sekretorė. Paskelbus susirinkimo darbotvarkę buvo pateikta išsami 2017 metų
Globos namų tarybos veiklos ataskaita ir Didvyžių socialinės globos namų tarybos nuostatai.
Visi, norintys kandidatuoti į naujai
renkamą Tarybos sudėtį ir atstovauti Globos
namų gyventojų interesus 2018 m. turėjo
galimybę
registruotis.
Išrinkus
balsų
skaičiavimo komisiją, susirinkimo pirmininkė,
socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė
skelbė kandidatų sąrašą, kurie prisistatė ir
išsakė motyvus, kodėl nori būti Tarybos nariu.
Salėje esantys žiūrovai buvo paraginti gerai
apgalvoti ir balsuoti pakeliant ranką už
kandidatus, kurie, jų nuomone, tinkamiausiai
atstovautų Globos namų gyventojų interesus
2018 m. Paskelbus visus kandidatus ir suskaičiavus balsus buvo paskelbta nauja Globos namų tarybos sudėtis:
6 gyventojai, 4 darbuotojai ir 1 globėjas.
Susirinkimo pabaigoje direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė padėkojo senajai
Tarybai už darbą ir pasveikino naujai išrinktą.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

SAUGOKIS! ŠIE ĮPROČIAI GRIAUNA TAVO SVEIKATĄ
Apie rūkymo žalą sveikatai
Rūkydamas žmogus kenkia savo organizmui ir aplinkiniams, nes cigarečių tabako turinyje yra 70
medžiagų, kurios užteršia organizmą ir sukelia vėžinius susirgimus. Tad pagalvokime, rūkantys, apie savo ir
aplinkinių sveikatą ir paleistus dūmais pinigus.
Kęstutis Sobeckis
Aš mažai surūkau, bet rūkymo nežadu mest, nes man mest rūkyt labai sunku. Aš jau neperku cigarečių,
kurios kainuoja virš 3 eurų.
Modestas Brusokas
Reikia pačiam panorėt mest rūkyti ir mesi savo noru ar kitų pagalba, nes metus rūkyt sveikata pagerės,
pinigai taupysis ir praėjus kiek laiko pats pajunti, kaip viskas eina į gerą pusę.
Apie rūkymą galite pasiskaityti internete http://www.mestirukyti.lt/
Giedrius Savickas

Rado būdą iškart mesti rūkyti: svarbi 2 minučių taisyklė
Rūkymą turi keisti nauji ritualai Keli patarimai, pateikiami „Facebook“ profilyje „Metu rūkyti“: 1.
Prisiminkite, kad sunku būna tik iš pradžių. Nemalonūs abstinencijos požymiai (dėmesio sutrikimai,
dirglumas, nerimas, depresija, miego sutrikimai) praeina, jų negalima sieti su normalia būsena nerūkant.
Atsiradęs noras parūkyti trunka tik apie 2 min. Jei nenueisite rūkyti, o užsiimsite kita veikla, jis greitai praeis.
2. Susigalvokite ritualą – pavyzdžiui, išgerti stiklinę vandens, suvalgyti griežinėlį obuolio ar morkos. Atlikite
šį ritualą tik užsinorėję rūkyti. Tai padės atitraukti dėmesį ir noras rūkyti netruks praeiti. 3. Jei visa kompanija
eina parūkyti, galite eiti su jais, tačiau neškitės, pavyzdžiui, kavos puodelį, kad turėtumėte ką veikti, kol kiti
rūkys. 4. Labai efektyvus būdas – įrodyti sau, kad gali mesti rūkyti. Galima pranešti aplinkiniams apie savo
ketinimus. Tada reikės įrodyti ne tik sau, bet ir kitiems. 5. Jei metate rūkyti savarankiškai, geriau mesti iš
karto. Surūkytų cigarečių mažinimas sukelia emocinę įtampą (nuolatinis laiko skaičiavimas, laukimas).
Specialistas gali taikyti įvairius metodus, kurių pagrindas – cigarečių mažinimas. 6. Trumpalaikio veikimo
nikotino preparatus (gumą) galima derinti su ilgo veikimo (pleistru). Guma kramtoma iš ryto, kol pleistras dar
nepradėjo veikti. 7. Rūkymo metimas tiesiogiai nesusijęs su svorio priaugimu. Svorio priaugama todėl, kad
atsiblokuoja alkio centras (rūkymas jį blokuoja). Taip pat sustiprėja uoslės ir skonio pojūčiai, todėl maistas
atrodo skanesnis. Rekomenduojama metant rūkyti pirmąjį mėnesį sureguliuoti dietą – valgyti daugiau
skaidulinio maisto (vaisių, daržovių), pavyzdžiui, ledinuką iškeisti į morką. Mesti cigaretes verta.
Kaip gerėja sveikata, nustojus rūkyti? Po 20 minučių – normalizuojasi širdies ritmas ir kraujo
spaudimas. Po 8 valandų – padidėja deguonies kiekis kraujyje, anglies monoksido kiekis nukrinta iki
normalaus lygio. Po 24 valandų – sumažėja širdies miokardo
infarkto rizika. Po 48 valandų – pagerėja uoslė ir skonio
jutimas. Praėjus nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių – pagerėja
kraujotaka visame kūne bei bendra fizinė būklė, ištvermė.
Praėjus nuo 1 iki 9 mėnesių – sumažėja oro stygius, išnyksta
varginantis kosulys ir nuovargis. Po 1 metų – perpus
sumažėja išeminės širdies ligos rizika. Po 5 metų – perpus
sumažėja plaučių, burnos ir gerklų vėžio susirgimo rizika;
taip pat sumažėja smegenų insulto rizika. Po 10 metų –
susirgti išemine širdies liga rizika bus tokia pati kaip tokio
paties amžiaus žmogaus, kuris niekada nerūkė. Po 15 metų –
susirgti plaučių vėžiu rizika bus tokia pati kaip tokio paties
amžiaus niekada nerūkiusio žmogaus.
Skaitykite daugiau:
https://www.delfi.lt/sveikata/iveik-liga/rado-buda-iskartmesti-rukyti-svarbi-2-minuciu-taisykle.d?id=71444890

Esi kietas?
Tai mesk rūkyti!

SVEIKINAME KOVO
MĖNESĮ GIMUSIUS
Jau pražydo pavasario gėlės.
Jau pragydo laukų vyturėlis.
Į gimtadienio šventę ateikit
Su svajonėm džiaugsmu ir viltim.
Jūs pasveikinti būkit širdim.
Jūs būkit laimingi dienom ir naktim.
Narvydas Paulionis

Andriulaitis Petras
Auksutis Aurimas
Bačanskas Romualdas
Barauskas Romualdas
Baršauskaitė Rita
Borutienė Genutė – 70 m.
Butkevičiūtė Laima
Dabulevičius Kazys
Gapševičius Egidijus – 50 m.
Gudaitė Laura
Gudavičius Artūras
Gudynas Gediminas
Guoga Gintaras

Juodsnukis Justinas
Karaliūtė Vitalė Kunigunda –
75 m.
Klimaitė Regina – 60 m.
Mačionis Jonas
Medveckij Vladislav
Montvilaitė Jolanta
Narusevičiūtė Marija
Prizinaitė Ramutė
Raulinaitienė Sigutė
Savickas Giedrius
Simanavičiūtė Audronė – 35 m.
Stankevičius Jonas – 75 m.

Stonkus Aidas
Strazdas Rimantas – 65 m.
Šaukščiūtė Ina
Ščerbavičius Ričerdas
Štaraitis Petras
Tamulevičienė Danutė
Urbanavičius Stasys
Varnaitė Meilutė
Zakšauskas Artūras – 50 m.
Žalpys Stasys
Žebrauskaitė Aldona – 55 m.
Žukauskas Algirdas - 60 m.

Norėčiau dar kartą pasveikinti su gimimo diena socialinio darbuotojo padėjėją Viliją
Montvidienę. Linkiu laimės, gerumo, ištvermės, kantrumo darbuose.
Modestas Brusokas

PADĖKA

William Ward yra pasakęs: „Jausti dėkingumą ir jo
neišreikšti – tai tas pats, lyg supakuoti dovaną ir jos
neįteikti“. O kad ši dovana neliktų neįteikta noriu
nuoširdžiai padėkoti už pagalbą ruošiantis ir vedant vasario
mėnesio renginius. Ačiū gyventojams: Jolantai Montvilaitei,
Modestui Brusokui, Agnei Kidoliūtei, Olgai Voložko,
Kristinai Vepštaitei. Dėkoju SPĮ užimtumo specialistei
Lolitai Stankienei, socialinėms darbuotojoms: Ramunei
Brazauskienei,
Birutei
Kauspėdaitei,
Lolitai
Muraškauskienei, Indrei Zavedzkienei, Vilmai Mikuckienei.
Linkiu, kad ir kituose darbuose Jus lydėtų sėkmė.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Skambus žodis Lietuva
Skambus mums žodis Lietuva,
Čia džiaugsmas ir laimė sava.
Plaikstos trispalvė Gedimino pily,
Mes į ateitį esam kely.
Praeitį mena piliakalniai seni,
Taip žmogau kasdieną gyveni.
Su mintim ir meilės širdim,
Tikėdamas optimizmu ir viltim.
Tiek daug amžių praėjo.
Bet lietuviai užmiršt negalėjo.
Kiek mūs šalis iškentėjo,
Kiek pralaimėjo ir mūšių laimėjo.
Dar vis stovi pilys didingos,
Kelias į laisvę garbingas.
Tesaugo Viešpats mūsų šalį,
O kas labiau mylėti gali.

Kovo – 8 diena

Padainuosiu aš dainelę

Pražydo gėlės sidabrinės,
Kaip tos moters graži galva.
Ir vis gyvūnų mums nestinga.
Kur dingo mūsų šiluma.

Padainuosiu aš dainelę
Sugraudinsiu Tau širdelę.
Mano miela mergužėle
Aš Tave myliu.

Miške meška jau užriaumojo
Ir gulbės skranda ten aukštai.
O tas auksinis upeliukas
Ten gintariniai rieduliai.

Aš svajoju ir galvoju,
Naktį vienišas nakvoju.
Skuba sukasi keliai
Reik gyvent žvaliai.

Tik neliūdėki Tu Joana
Žinok, kad aš visad šalia.
Tiktai mylėki tu brangioji,
Bus dar geresni laikai.
Irenius Maldeikis

Padainuosiu aš dainelę
Apie meilės kelią.
Kur žali berželiai
Šlama, aš myliu.

Skambus mums žodis Lietuva
Taip bus per amžius visada.
Prasminga tautiškos giesmės gaida
Gražus saulėtekis ir vakaro laida.
Narvydas Paulionis

Per dienelę baltą,
Nei vienam nekaltą.
Argi būna šalta
Kai karštai myli.
Padainuosiu aš dainelę.
Nuo manęs žodeliai
Tau šauni mergele.
Kas pamiršti gali.
Narvydas Paulionis

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti niekas negali,
Dar taip reikėjo Tavo rankų ir
širdies.

Vasario mėnesį mus paliko
Eidukaitienė Zita Marija

Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Kovas

