Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO
DRAUGAS
2018 m. Vasario mėn. Nr. 219
Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų. (Dalai Lama)
SURASTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS
Vasaris
Apie dokumentų suradimą naujienų agentūrai BNS patvirtino Vytauto
Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis. Jis televizijai „Info TV“ sakė,
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kad trečiadienį prieš kelias valandas savo akimis matė ranka rašytus dokumentus Pr
– lietuvišką ir vokišką. Juose yra ir 20 signatarų parašų. Istorikas neabejoja jų A
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autentiškumu, tačiau nori, kad ketvirtadienį Lietuvos ambasados atstovai T
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pamatytų dokumentus ir nebebūtų daugiau jokių abejonių dėl jų tikrumo. Taip
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pat, jo manymu, reikėtų paprašyti Vokietijos archyvo, kad jis padarytų kuo
geresnės kokybės skenuotas dokumentų kopijas. „Jau rytoj turėtų nebelikti jokių Pn 2 9 16 23
abejonių, kad tai originalas“, - kalbėjo istorikas. Ponas Mažylis pasakojo, kad šių Š 3 10 17 24
metų pradžioje sumanė eiti paprasčiausiu keliu ir kreiptis į Vokietijos archyvus. S 4 11 18 25
Ten jis buvo nukreiptas į šalies užsienio reikalų ministerijos archyvą. „Net gėda
prisipažinti, per tris dienas aš suradau“, – pasakojo jis. LRT televizijai istorikas sakė, kad akto paieškomis
užsiėmė anksčiau nei buvo paskelbta milijoninės premijos akcija. Jis atsisakė komentuoti situaciją dėl jam
galimai priklausančio milijono. Vokietijos ambasada Berlyne vakare savo „Facebook“ paskyroje
pasidžiaugė žinia ir pasidalino nuotraukomis: „VDU profesorius Liudas Mažylis šiandien Ambasadoje
Berlyne pirmą kartą rodo Vokietijos URM diplomatiniame archyve aptikto Vasario 16 akto nuotraukas.
Rytoj eisim ir savo akimis pamatyti originalų!“ Kitas istorikas, Česlovas Laurinavičius, televizijai
telefonu sakė, kad, jo manymu, Vokietija turėtų parodyti gerą valią ir grąžinti originalą Lietuvai, jei tai
tikrai yra originalas. 1918 m. vasario 16-ąją Vilniuje, Signatarų namuose buvo pasirašytas
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė vėlų vakarą
pasidžiaugė šia žinia: „Tikėtina, kad rastas dokumentas, tai Vasario 16 akto vienas iš kelių egzempliorių
su originaliais parašais, kuris buvo perduotas Vokietijai. Tai nepaprastai džiugi žinia belaukiant valstybės
100-mečio! Tikiuosi, kad nuodugnesni tyrimai patvirtins dokumento autentiškumą ir galėsime kreiptis dėl
dokumento perdavimo Lietuvai.
Parinko Kęstutis Puzinauskas iš: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/03/29/rastas-vasario-16-osioslietuvos-nepriklausomybes-akto-originalas

VASARIO MĖNESIO RENGINIAI
2 d. 1100 val. Koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
1400 val. Šokiai - poilsio kampelyje.
5 d. 1330 val. Video medžiaga „Tai Lietuva...“ - salėje.
7 d. 1400 Popietė „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis” – bibliotekoje.
13 d. 1400 val. Užgavėnės „Pamojuokim žiemai šaltai“ - lauke.
14 d. Akcija „Širdelės“.
1400 val. Popietė „Neslėpki savo nuostabių akių ir žodžių meilės kupinų!“ – poilsio kampelyje.
15 d. 1400 val. Renginys „Atkurtai Lietuvai - 100“ – salėje, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti.
21 d. Kaukių paroda „Iškreipti veidrodžiai“ - kampelyje.
22 d. Kolektyvo „Vilties spindulys“ koncertinė išvyka į Kaišiadorių raj. Strėvininkų globos namus.
23 d. 1100 val. Graudūs verksmai ir Kryžiaus kelias - koplytėlėje.
27 d. 1400 val. Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas - salėje.
Už vasario mėnesio renginius atsakinga socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

ĮDOMYBĖS
Natūralios gumos trintukai yra gaminami iš brazilinio kaučiukmedžio, kurie daugiausiai auga tropiniuose
regionuose, kur yra karšta ir iškrenta daug kritulių. Daugiausiai kaučiukmedžių užaugina Malaizija..
Pieštukas buvo išrastas 1564 metais, kai Brodvalyje Anglijoje buvo atrastas grafito (juodosios anglies)
telkinys, ir tuomet atrasta medžiaga buvo pavadinta tiesiog juoduoju švinu.
Labiausia perkamos bei skaitomos knygos - Biblija ir Viljamo Šekspyro kūryba jau daugelį metų
nepralenkiamos.
Dažniausiai žmonės nepameta daiktų, tik nežino kur juos pasidėjo.
TELEFONAS - tai telekomunikacijos įrenginys, elektriniais signalais perduodantis balsą. Pasirodo, net du
išradėjai Elisha Gray ir Alexander Graham Bell vienu ir tuo pačiu metu išradinėjo telefoną.
ARBATA - tai gėrimas, ruošiamas iš arbatžolių, tačiau taip pat tai ir vaisių ar žolelių gėrimas. Pasakojama,
kad Buda atrado arbatą, kai, jam medituojant sode, krentantis lapas nusileido į jo puodelį.
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša iš: http://www.ltvirtove.lt/faktai.php

GYVENIMO FOTO
Žmogaus gyvenimas nestovi vietoje ir kartu su laiku keičiasi. Tai yra normalu ir dėsninga
kasdienybėje. Kiekvieno žmogaus gyvenime būna linksmų ir žavingų akimirkų. Ir jeigu kas nors
fotografuoja ir įamžina sustabdytas akimirkas, tai yra labai gerai. Smagu turėti prisiminimui nuotraukas iš
gyvenimo ir aplinkos kur gyveni ar įvairių išvykų ir veiklos. Aš nuotraukas labai vertinu ir tvarkingai
sudedu albumuose. Gera kartais pavartyti albumą ir prisiminti kur, kada buvo miela ir malonu.
Nuotraukose įamžintos mūsų nuotaikos ir laiko akimirkos gyvenimo eigoje. Tai yra nepaprastai smagu ir
gražu. Nes žmogus gyvenimo laike keičiasi, palikdamas nuotraukose brangias ir nepakartojamas
akimirkas. Tai yra nepaprastai vertinga ir reikšminga kasdienybės prisiminimuose. Geri prasmingo
gyvenimo prisiminimai niekada atmintyje neišblėsta. Akimirkos, įamžintos nuotraukose išlieka ilgam ir
suteikia malonumą gyvenimo prisiminimuose. Man nuotraukos prisiminimui yra didi brangenybė, kuri
maloniai nuteikia ir suteikia dvasinį ir estetinį pasitenkinimą. Juk taip džiugu ne vieną kartą žiūrėti į
nuotraukas ir mielai prisiminti tai, kas kažkada buvo ar vyko gyvenime.
Narvydas Paulionis

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Laimingų Naujųjų
Buvau išleista švęsti Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų – 2018 Metų. Pasiruošėm šventinį stalą.
Pasipuošėm sidabrinę eglę žaisliukais. Savo kambarį taip pat papuošiau eglės šakute. Prieš Naujųjų
sutikimą žiūrėjom televizorių svetainėje. Rodė grupės „Rondo“ šventinį koncertą. Saliutai prasidėjo
penkios minutės prieš Naujuosius ir penkios minutės po dvylikos baigėsi. Per Kalėdas pasimeldėm už
šventinio stalo už kūdikėlio gimimą ir už Dievo palaimą. Nuėjom laimingi miegot. Viskas buvo labai
gerai!!!
Laima Butkevičiūtė

Trys Karaliai – „Džiaugsmo pranašai“
2018 m. sausio 4 dieną į Didvyžių socialinės globos namus iš už jūrų marių ir tolimųjų kraštų, su
kilmingais aprėdais, brangiomis dovanomis, skambia muzika ir šauniųjų Nykštukų palyda atkeliavo
„Džiaugsmo pranašai“ – Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras.
Trys Karaliai su palyda, lankydamiesi gyventojų svetainėse, darbo kabinetuose, bendraudami su
gyventojais ir darbuotojais pasakojo apie įvykius pasaulyje, gamtos stichijas, karus ir nelaimes.
Pasidžiaugė nuostabiu Lietuvos kraštovaizdžiu, gėrėjosi globos namų aplinka, gyvenamosiomis
patalpomis ir nuoširdžia globos namų bendruomene.
Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, sugiedoję Dievą šlovinančią giesmę, įteikę brangias dovanas – auksą,
mirą, smilkalus, palinkėję tarpusavio darnos, sveikatos ir laimingų Naujųjų Metų, skambant linksmai
muzikai, „Džiaugsmo pranašai“ iškeliavo... Palikę džiaugsmą visų širdyse ir viltį, jog Trijų Karalių
linkėjimai 2018 metais išsipildys!
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Laisvės Gynėjų dienai „Atminimo keliu“
Sausio 12 dieną Didvyžių socialinės
globos namų salėje vyko minėjimas
„Atminimo keliu“, skirtas prisiminti ir
pagerbti Laisvės Gynėjus, žuvusius už
Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę.
Žiūrovų gausiai susirinkusioje salėje
renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos
Himnu ir globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio sveikinimo žodžiais.
Tautiniais rūbais pasipuošę skaitovai pateikė 1991 metų Sausio 13-sios tragiškais tapusius istorinius
faktus. Prisiminta 14 Laisvės Gynėjų, išvardintos pavardės tų, kurie, pasižymėdami didvyrišku narsumu ir
ištverme žuvo, ginant Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Po mirties apdovanoti I laipsnio Vyčio
Kryžiaus Ordinu.
Globos namų bibliotekos parengtas atmintinos Sausio 13-sios foto stendas ,,Atminimo keliu“, keramikos
užimtumo veiklos darbų paroda ,,Lietuva paveiksluose“, rankdarbių užimtumo veiklos iš vilnos veltų 14
kalijos žiedų, atminimo ir pagarbos žvakelių
liepsnos, globos namų gyventojo - poeto Narvydo
Paulionio šiai progai sukurtos ir skaitomos eilės,
skaitovų pateikti tragišką dieną žuvusiųjų artimųjų
prisiminimų fragmentai, globos namų saviveiklos
kolektyvo ,,Vilties spindulys“ atliekamos dainos
apie Lietuvą - tarsi pasivaikščiojimas ,,Atminimo
keliu“, pagarbos ir prisiminimų puokštė žuvusiems
Laisvės Gynėjams.
Sausio 13-oji - Laisvės Gynėjų diena - visiems
laikams liks Lietuvos istorijoje ir mūsų širdyse.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė
Sausio tryliktos naktis krauju nudažė sniegą,
Gyveno žmonėse viltis – už Laisvę žuvę miega.
Tėvynės Lietuvos širdy, tada daina netilo,
Laužų liepsnojančių ugny, žmonija Laisvės kainą žino.
Narvydas Paulionis

Salėje paminėjome sausio 13-ą dieną. Buvo sudainuotos 6 dainos, taipogi sugiedojome Lietuvos
himną.
Modestas Brusokas
Sveikinu visus Lietuvos šimtmečio diena. Linkiu būti visiems laimingiems. Kelkime visi trispalvę
aukštai ir kartu sugiedokime Tautišką giesmę, nes svarbi diena Lietuvai sukako. Ačiū visiems, kad
prisidedat prie renginio didžiosios šventės.
Modestas Brusokas

Pusiaužiemio šventė ,,Nulipdysim Sniego Senį ir pašoksime rately...”
2018 m. sausio 25 dieną Didvyžių socialinės globos namuose buvo švenčiamas Pusiaužiemis. Nuo
pat ankstaus ryto globos namų gyventojai lauke pradėjo dairytis, tikėdamiesi išvysti barsuką ar mešką,
beišlendančius iš olų.
Netrukus po pietų, suskambus linksmai muzikai, iš visų kampelių gausiai į šventę rinkosi gyventojai ir
darbuotojai. Renginio sumanytoja ir vedančioji SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė paskelbė
Pusiaužiemio šventės pradžią, primindama visiems apie šios šventės papročius ir ypatumus. Skambant
linksmai muzikai buvo paskelbtos 3 lauko rungtys - Sniego Senio lipdymas, sniego gniūžčių piramidžių
statymas ir greitasis ėjimas.
Aktyviai ir smagiai atlikus visas
rungtis šventės dalyviai buvo
pakviesti į poilsio kampelį, kur
visų kantriai laukė ir trankia
polkute pasitiko naujai susikūrusi
II-ji
globos
namų
kapela
„Armonikytė“, muzikos vadovė
Vida Valentienė. Buvo smagiai
šokama,
žaidžiami
smagūs,
visiems gerai žinomi žaidimai –
„Klausė žvirblis čiulbuonėlis“,
„Jurgeli, meistreli“, „Šuniukų polka“, „Jeigu moki šią dainelę“ ir kt., vyko mini viktorina. Gerą nuotaiką,
daug melodingų dainų ir smagių polkučių gausiai susirinkusiems šventės dalyviams dovanojo kapela
„Armonikytė“. Margaspalviai balionai buvo įteikti lauko rungčių žaidėjams ir aktyviausiems šokėjams, o
„Armonikytės“ muzikantams - už šaunų grojimą. Dar ilgai netilo muzikos garsai, šventės dalyviai
skirstėsi laimingi, tikėdami, jog pavasaris jau ne už kalnų...
SPI užimtumo specialistė Vida Valentienė

Edukacinė programa - „ Mano kūryba - Lietuvai“
Didvyžių socialinės globos namuose praėjusiais metais didelio gyventojų aktyvumo ir dėmesio
sulaukęs (dalyvavo 110 gyventojų) saviveiklos užimtumo projektas „Muzikavimas – pojūčių raiška“ vadovė SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė, šiais metais globos namuose pradėtas įgyvendinti
sausio 23 dieną kaip edukacinė programa, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui – „Mano kūryba –
Lietuvai“.
I - sis edukacinės programos „Muzikavimas – pojūčių raiška“
etapas – „Mano kūryba - Lietuvai“ bus įgyvendinamas sausio –
rugsėjo mėnesiais, lankantis gyventojų grupėse. Programos
dalyvių mintys, pokalbiai, dainos, piešimas ir kt., kas susiję su
Lietuva, išreiškiant save, akordeono muzikos garsų fone.
II - sis etapas - baigiamasis. Edukacinės programos finalinis
pristatymas vyks spalio mėnesį, globos namų salėje - „Pražydę
muzikos garsuos“.
Sėkmės visiems edukacinės programos dalyviams, prisidedant
savo kūryba ir gražiais darbais, švenčiant Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS
Vladas Starkus, sulaukęs 65 metų, netikėtai sulaukė ir Gyventojų
tarybos dėmesio, nes buvo pasveikintas jubiliejaus proga. Tarybos
nariai - Jurgita Tamulevičienė, Leonora Barauskienė ir Kęstutis
Sabeckis tą dieną jį aplankė su dovanomis. Kęstutis paskaitė
sveikinimą nuo visos Tarybos ir palinkėjo daug sveikatos bei laimės
gyvenime. Vladas nesitikėjo tokio dėmesio, tad buvo tikrai laimingas,
nes pasijuto tikru Globos namų gyventoju.
Sėkmės Jums, Vladai, ir gero gyvenimo kartu su visais Globos
namų gyventojais.
Tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu padėkot už šventę. Tai - Trys karaliai. Buvau užimtume pas Aldutę, mane ten rado muzikos
vadovė ir trys karaliai ir pasveikino. O Aldutė man per tris karalius padovanojo kunigo Mikutavičiaus
knygutę. Labai Ačiū.
Noriu padėkot už labai gražų filmą „Mano tobulas gangsteris“.
Noriu pasidžiaugti švente, kai paminėjome sausio 13 dieną. Tai mūsų Lietuvos pergalė. Atlaikėm
labai didelį spaudimą ir iškovojom laisvę ir savo vėliavą. Degėm žvakutes žuvusiems už laisvę ir
padainavom labai gražią dainą. O pati paskutinė daina buvo gražiausia. O prieš paminėjimą sugiedojome
himną. Buvo labai graži šventė mums, lietuviams. O po paminėjimo su draugais pasivaišinome
šokoladiniais saldainiais ir kava. Dar noriu padėkoti už stendą su nuotraukomis ir keramikos parodą, ant
jų buvo parašyta žodis „Lietuva“ ir mūsų vėliava.
Noriu padėkot direktoriui ir darbuotojoms, kad galėjau ateiti į Arvydo Vilčinsko koncertą. Man
labai patiko. Dainos buvo jo labai gražios. „Verkia dievas medinis kieme. Nebėra čia mums vietos, eime.
Pasilikt čia mums niekas neleis. Eisim savo keleliais, keliais“. Po koncerto Arvydas Vilčinskas
padovanojo man autografą. Ir vadybininkė Arvydo irgi davė man autografą. O aš jiems daviau angeliuką.
Norėčiau, kad daugiau būtų gražių koncertų.
Noriu padėkoti už šventę. Tai - Pusiaužiemis. Grojo globos namų kapela „Armonikytė“. Gražiai
labai padainavo muzikos vadovė Vida. Man patiko dainos žodžiai: „Jurgeli, meistreli, mokyk savo
vaikus, o jūs vaikai taip darykit kaip Jurgelis daro“. Ir dar kitų dainų padainavo. Šokome ratelį, davė
prizų. Dar iš sniego lipdėme besmegenius. Buvo smagi šventė.
Dar noriu Ritai padėkot, kad galiu atvirukų daryt. Ačiū.

VAKARO MINTYS
Mus dar vis gaubia ilgi žiemos vakarai. Nejučia apima ramybės gėla ir susimąstymas. Žmogui
mąstyti reikia ir būtina. Per minčių srautą apie praeitį ir dabartį įvyksta didysis sielos apsivalymas nuo
visko, ko gyvenime nereikėtų daryti. Taip ir eina laikas kiekvieną žmogų ženklindamas minusais ir
pliusais. Gera pagalvoti kas yra gerai su džiaugsmu ir pojūčiais apie šį laiką, kuriame gyveni, myli ir
svajoji. Svajonės kelia žmogų į laimės, sėkmės ateitį. Smagiausia būna tada, kai svajonės išsipildo ir
tampa realybe. Nors kartais tai būna ir neįtikėtina. Vakaro mintys mus moko ateityje gyventi be klaidų.
Susiprasti, kas kada buvo negerai ir netinkama. Kaip gera mąstyti sau vienam ir gyventi dabartimi kur ir
kokioje praeityje esi. Mums, kiekvienam žmogui, yra duotas laikas gerai veiklai ir kilniaširdiškiems
darbams, kurie džiugina ir lieka atminty kitų, šalia esančių žmonių. Laikas daro didelius stebuklus ir
kiekvieną žmogų išlaisvina iš klaidų, kurių galėjo ir nebūti šiame gyvenime. Man asmeniškai kiekvienas
vakaras duoda kažką naujo ir neįtikėtino. Juk tai savikontrolės minčių karuselė, be kurios nėra žingsnio
pirmyn.
Narvydas Paulionis

SAUGOKIS! ŠIE ĮPROČIAI GRIAUNA TAVO
SVEIKATĄ
Rūkymo žala sveikatai
Statistiniai duomenys
Nustatyta, jog rūko maždaug 1 milijardas pasaulio gyventojų. Išsivysčiusiose šalyse rūko 30% gyventojų,
o besivystančiose neretai ir virš 50% žmonių. Rūkančiųjų skaičius Europos šalyse ir JAV turi tendenciją
mažėti dėl vykdomų tabako kontrolės programų.
Lietuvoje rūko šiek tiek mažiau nei pusė vyrų ir 10-15% moterų. Net ketvirtadalis vyresnio amžiaus
moksleivių Lietuvoje rūko nuolat, o rūkyti bandęs yra kas antras. Pastebėta, jog daugėja jauno amžiaus
rūkančių merginų.
Sudėtis ir poveikis
Kiekvienoje cigaretėje yra daugiau kaip 4000 įvairių medžiagų, iš kurių mažiausiai 400 yra kenksmingos
sveikatai. Degant cigaretei išsiskiria daugybė įvairių medžiagų, iš kurių kenksmingiausios yra šios:
Dervos (aromatiniai angliavandeniliai, metalų jonai/1293">jonai ir kt.) – medžiagos, sukeliančios vėžį.
nikotinas/1943">Nikotinas – skatina priklausomybę ir didina cholesterolio kiekį kraujyje. Anglies
monoksidas – sumažina deguonies koncentraciją organizme. Įvairios kitos dūmų sudėtyje esančios
medžiagos, skatinančios lėtinių kvėpavimo sistemos ligų vystymąsi.
Rūkymas yra pats didžiausias rizikos veiksnys daugeliui organizmo ligų. Svarbiausia tai, kad jis yra
keičiamas, t.y., jo galima išvengti ir taip apsaugoti save nuo įvairiausių susirgimų.
Rūkymas labiausiai veikia šias organų sistemas:
Širdies ir kraujagyslių – rūkymas skatina kraujagyslių
aterosklerozę, kuri sąlygoja įvairias komplikacijas.
Aterosklerozė (kalkėjimas) gali būti širdies koronarinės
ligos, miokardo infarkto, insulto, inkstų infarkto,
galūnių išemijos ir kitų ligų priežastimi.
Kvėpavimo sistemos ligos. Rūkymas sukelia lėtinę
obstrukcinę plaučių ligą, gerklų vėžį, ir be abejonės,
plaučių vėžį. Nustatyta, kad 90% atvejų plaučių vėžį
sukelia būtent rūkymas. Vienas iš 5 daug ir ilgai
rūkančių žmonių ir vienas iš 10 nedaug rūkančių mirs
nuo plaučių vėžio.
Rūkymas taip pat gadina dantis, skatina jų iškritimą.
Lytinė sistema/2397">sistema – vidutinio amžiaus
vyrams rūkymas 50% padidina erektilinės disfunkcijos
riziką.
Nustatyta, kad rūkantys žmonės dažniau serga
peršalimo ligomis, jų imuninė sistema/2397">sistema
silpnesnė. Nereikia pamiršti, kad kenksmingas ir
pasyvus rūkymas.
Rūkymo žala sveikatai tiesiogiai priklauso nuo
surūkomų cigarečių skaičiaus per dieną ir nuo rūkymo
stažo (rūkymo laiko).
Kodėl mesti rūkyti?
Metus rūkyti pagerėja bendra savijauta, pagerėja uoslė ir skonio jutimas. Svarbiausia, kad yra
sumažinama rizika susirgti labai sunkiomis ligomis, sukeliančiomis mirtį.
Parinko socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė iš: https://www.ligos.lt/lt/ligos/tabako-rukymo-poveikissveikatai/72902/

SVEIKINAME VASARIO MĖNESĮ GIMUSIUS
Metai eina ir eina,
Uždainuokit džiaugsmo dainą.
Ir gimimo dieną prasmingą
Daug linkėjimų Jums nuoširdžių.
Jūs būkit sveiki ir laimingi,
Bendraukit gražiai ir žaismingai.
Tegul nieko Jums niekad nestinga.
Telydi Jus Dievo palaima reikšminga.
Narvydas Paulionis

Aleinikovas Algirdas,
Chaizytė Ernesta,
Didžiulis Arūnas,
Grybinaitė Jovita,
Kaukas Algirdas,
Kristupas Albinas,
Kunevičius Vidas - 55m.,
Lankelis Julius,
Lukšytė Nijolė,
Macevič Kristina,
Marcinkevičiūtė Izabelė,

Paulauskas Valdas,
Pernaravičius Andrius,
Stecenko Kristina,
Šinkūnaitė Elvyra,
Šnipaitis Almantas,
Vaitkevičienė Ekvelina,
Veiverienė Vida,
Zemenskas Nerijus,
Guzikas Vincas,
Matusevičienė Virginija.

PADĖKA
Aš, Jolanta Montvilaitė, esu patenkinta, kad sanitarai dirba butuose. Man labai patinka kaip jie
dirba, kad jie gerai dirba. Dėkoju už tai administracijai.
Jolanta Montvilaitė
Noriu padėkot kunigui Mindaugui Martinaičiui už dovanas gražias ir Šv. Mišias. Noriu aš Jam
palinkėt daug džiaugsmo gyvenime ir geros Jam kloties. Ačiū.
Valdas Paulauskas

MANO LAIMĖ
Mano laimė yra plati be ribų. Aš esu laimingas kasdienybėj ir visame gyvenime. Man smagu
kurti, rašyti, skaityti ir gera daryti. Kitus žmones mylėti pagarbos meile. Be jokio paskaičiavimo ir
raudos. Mano kasdienė veikla - geranoriška ir kilni pareiga. Niekas nieko negali padaryti geriau. Toks jau
yra mano gyvenimo stilius. Gerbti ir mylėti kitus. Tai yra nelengva, bet kilnu ir dvasinga. Žmogus žmogų
turi suprasti, atjausti ir padėti drąsiai ir nesavanaudiškai. Tai yra garbės ir tiesos reikalas aukščiausiam
lygy. Nors ne visada taip būna kitų atžvilgiu. Tačiau aš stengiuosi išlikti geroj pagarbos ir meilės formoj
skubančio laiko kasdienybėje. Aš geranoriškai apie tai mąstydamas suteikiu galimybę ir mane kitiems
mylėti pagarbos meile. Tai yra nesunkus veiksmas gyvenant tarp aplinkos žmonių. Ačiū Dievui ir likimui,
kad aš gyvenime daug ko išmokau. Svarbiausia, nepasiduoti įvairių reikalų eigoje ir gyvenime, kuris veda
pirmyn į laimę. Žodis laimė yra ne šiaip sau pasakytas, bet su garantija ir pastovumu visam gyvenimui.
Tad mąstykime ir gerbkime vieni kitus, mylėkime pagarbos verta meile. Tai ir būsime laimingi visi kartu.
Narvydas Paulionis

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Daina Lietuvai
Žydėk, piliakalnių gėle, žydėk,
Klestėk per amžius Lietuva klestėk,
Mylėk žmonija Lietuvą mylėk,
Taikos sargyboj Viešpatie budėk.
Tau švinta naujas rytas,
Tau saulės blyksnis nematytas,
Tau laimės ateitis šviesi,
Nes Tu žmonijos širdyse esi.
Tau skamba gražios dainos,
Tau paukščio nuostabi giesmė.
Tau viskas keičiasi ir mainos
Tau žygių pergalės prasmė.
Tau tėviškės daržely žalios rūtos,
Tau laimės Dieviškos esmė.
Tau ošia jūros gintarinės bangos
Tau į pasaulį atviras Europos langas.
Tau atviri visur plačiai keliai.
Tau moja lietuviški beržai žaliai.
Tau skamba tautiška giesmė,
Te nesibaigia gyvasties versmė.
Narvydas Paulionis

Gera meilės harmonija
Gera meilės harmonija,
Tyli jausmų agonija
Kasdien stebuklų metas
Širdim gyvenimą mylėt.
Skubėk ir nevėluok
Į džiaugsmo meilės fiestą.
Juk viskas su viltim
Laiko valandom leista.
Iš vaikystės takelis
Į jaunystę vis veda.
Kur svajonių drugelis
Ten gyvenimo kelias.
Kur branda ir laukimas,
Širdžių tvinksniais plakimas.
Skubaus laiko lėkimas
Ten draugų sutikimas.
Gera meilės harmonija,
Tyli jausmų agonija.
O mielas angele padėk
Visą gyvenimą lydėk.
Narvydas Paulionis

Likimas
Kodėl pabeldei nelauktai
Į mano širdį netikėtai.
Ir vėl sušvito gintarai
Toj Baltijoj saulėtoj.
Keliauja vaikas takeliu
Ir mato jis erelį.
O aš mažytę ašarėlę
Išspausiu per rausvą skruostelį.
Kur žvėrys, paukščiai, medžiai.
Gyvenimas puikus.
Pasikasyki tu pakaušį savo
Ir būsi gerbiamas žmogus!
Sublizgo auksas vieną kartą,
Metiskai ir safyrai nelauktai.
Tu pasisėmęs saują dulkių,
O kažkada juk buvo palaikai.
Irenius Maldeikis

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.
Sausio mėnesį mus pliko Birštonaitė Zita
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Vasaris

