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L A P K R I T I S
11-01 Visų šventųjų diena; Tarptautinė narkotikų vartotojų diena
Pr
4 11 18 25
11-02 Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės
11-03 Šv. Hubertas, Medžiotojų diena
A
5 12 19 26
11-05 Vaižgantas
T
6 13 20 27
11-08 Europos sveikos mitybos diena
11-10 Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystimuisi
K
7 14 21 28
11-11 Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė
11-12 Ožio diena
Pn 1 8 15 22 29
11-13 Tarptautinė geografinių informacinių sistemų diena
Š 2 9 16 23 30
11-14 Karaliaus Mindaugo žūties diena; Pasaulinė diabeto diena
11-15 Aušros vartų Marija, gailestingumo motina
S 3 10 17 24
11-16 Tarptautinė tolerancijos diena
11-17 Tarptautinė studentų diena
11-18 Europos supratimo apie antibiotikus diena; Latvijos nepriklausomybės diena
11-19 Tarptautinė tualetų diena
Senolių pastebėjimai
11-21 Pasaulinė televizijos diena;
Jei per Visus Šventus (lapkričio 1 d.) šąla – bus lengva žiema.
Pasaulinė sveikinimosi diena
Jei per Vėlines (lapkričio 2 d.) šlapia – ateinantys metai bus derlingi.
11-23 Šv. Klemensas, Žvejų diena;
Jei lapkritį sninga ir šąla, sausis bus gražus.
Lietuvos karių diena
Lapkričio perkūnija ilgą rudenį, o lapkričio darganos – lietingą vasarą žada.
11-25 Šv. Kotryna, Senbernių
Sausas lapkritis – sausą vasarą atneš.
diena; Tarptautinė kovos prieš
Jei lapkritį sniegas nakvoja, tikra žiema po mėnesio ateis.
moterų prievartą diena
11-29 Draugo diena; Tarptautinė
Lapkritis – rugsėjo anūkas, spalio sūnus, gruodžio tikras brolis.
solidarumo su Palestinos tauta
diena
11-30 Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia; Mažosios Lietuvos diena; Advento pradžia
RUDENS TAKU
Rudens taku žygiuot smagu
Po kojom lapai čeža
Ir po nakties šalnų
Spalvingai juos nudažo.

Lapkritis vis artyn
Bobų vasara eina
Jau rudenio žiedai
Astros žiedą radai
Tu gražiausia visų
Lyja lietus iš debesų.

Krinta lapai beržų
Krinta lapai klevų
Pažiūrėt taip gražu
Ir galvot pamažu.

Rudens taku žygiuot smagu
Aš rudenio ugnim degu
Ruduo atėjo ir tegu
Širdy daina skambės

Laiko ratas pirmyn
Trumpos dienos greityn

Narvydas PAULIONIS
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Pasaulinė sveikinimosi
diena
Lapkričio
21
d.
–
Pasaulinė sveikinimosi diena.
Šventė minima nuo 1973 metų.
Ją švęsti paskatino du broliai
amerikiečiai Maiklas ir Brajenas
Makkomak, kovojantys prieš
šaltąjį šalių karą. 1973 m. rudenį
broliai
netyčia
susitiko
Nebraskoje ir taip apsidžiaugė
susitikimu, kad nutarė savo
džiaugsmu pasidalinti su kitais.
Jie išsiuntė laiškus draugams ir
pažįstamiems į visus pasaulio
kampelius. Tai buvo tiesiog
sveikinimai,
linkėjimai
ir
prašymas perduoti sveikinimus
dar bent 10-čiai žmonių.
Galiausiai jų idėją palaikė JAV ir
kitos valstybės. Taigi lapkričio
21-ąją siūloma išsiųsti kuo
daugiau sveikinimų visiems savo
draugams ir pažįstamiems.
Apie sveikinimosi papročius
Žmonių
bendravimas,
tarpusavio santykiai prasideda
susipažinimu. Tą padaryti ne
visada paprasta – daug kas
priklauso nuo papročių, tradicijų,
religijos ir pan. Įvairiose pasaulio
šalyse sveikinimosi formos yra
labai skirtingos. Pavyzdžiui,
Tibete sveikindamiesi žmonės
dešine ranka nusiima galvos
apdangalą, o kairiąją deda už
ausies. Japonijoje sveikinamasi
trejopai nusilenkiant: žemai,
vidutiniškai (30 laipsnių kampu),
truputį (15 laipsnių kampu).
Naujosios Zelandijos gentyse
sveikinamasi trinantis nosimis.
Tailande už save aukštesnį
sveikinama
atsiklaupiant,
o
Nigerio tautos pagarbos ženklu
laiko grindų palytėjimą lūpomis.
Europiečiai
dažniausiai
sveikinasi kilstelėdami kepurę ir
šiek tiek linkteldami.

L a p k r i č i o mėnesio renginiai
1 d. 13:30 val. Organizuojama socialinė akcija ,,Uždekim
atminimo žvakeles“. Akcijos metu suaukotos žvakės bus
degamos Didvyžių kapinėse.
7 d. 14:00 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks popietė
,,Šėlstančių spalvų pasaulyje“.
14 d. 14:00 val. globos namų salėje socialinė akcija skirta
tolerancijos dienai paminėti ,,Pabūkime kartu“. Renginio metu
svečiuosis Klausučių seniūnijos socialiniai darbuotojai.
11 d. 17:30 val. Kadangi šiais metais vyks šešioliktoji Šiaurės
šalių bibliotekų savaitė, kurios tema „Žiema Šiaurėje“, todėl visą
savaitę Šiaurės ir Baltijos šalyse vienu metu bus organizuojami
skaitymai. Didvyžių socialinės globos namų bibliotekoje taip pat
vyks skaitymai, kuriuos žvakių šviesoje balsu skaitys globos
namų gyventojai ir darbuotojai.
18 d. 14:00 val. globos namų bibliotekoje vyks popietė, skirta
Violetos Palčinskaitės 70 – osioms gimimo metinėms
paminėti, taip pat veiks teminė lentyna. Popietės metu gyventojai
susipažins su žaismingai netikėta, pasakiška, stilistiškai lengva
Violetos Palčinskaitės kūryba bei patys skaitys jos kūrybos eiles.
Veikiančioje teminėje lentynoje bus galima pamatyti poetės
išleistas knygeles.
21 d. 14:00 val. globos namų salėje vyks renginys, skirtas
nerūkymo dienai paminėti ,,Tarptautinė nerūkymo diena“.
Renginio metu kalbėsime apie rūkymo daromą žalą organizmui.
Grupės pristatys prevencinius darbus prieš rūkymą.
25 d. 14:00 val. globos namų bibliotekoje romansų ir eilių
popietė ,,Tylūs armonikos tonai“. Darganoto rudens popietės
metu melancholiškas ilgesys, krintantys rudens lapai, svajingi
gitaros bei okardeono garsai padės sugrįžti į praeitį bei visi
bendrai galėsime apdainuoti meilės išgyvenimus.
27 d. 14:00 val. globos namų kampelyje vyks stalo teniso
varžybos. Varžybų metu išsiaiškinsime geriausius globos namų
teniso žaidėjus.
28 d. 14:00 val. globos namų salėje koncertas ,,Muzikinė
mozaika“. Koncertuos globos namų saviveiklos ansamblis.
29 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks gimtadienių
šventė. Šventės metu bus pasveikinti visi gyventojai, gimę
lapkričio mėnesį.
Kiekvieną pirmadienį salėje bus rodomi filmai.
Kiekvieną penktadienį kampelyje vyks šokiai.
Mėnesio eigoje grupių užimtumo metu bus daromi darbai
“Laiškas pūgai”.
Mėnesio eigoje numatomas „Šaulių“ kolektyvo koncertas.
Atsakingi už lapkričio mėnesio renginius socialiniai darbuotojai:
Ona Šernienė ir Kęstutis Alkimavičius

PADĖKA
Noriu padėkoti IRENOS-ONOS MANKIENĖS vardu 3gr.
8 gr., 9 gr. ir 4 gr. gyventojams paaukojusiems pinigėlių, kurie buvo panaudoti akies lęšiuko pakeitimo
operacijai. Noriu pasidžiaugti, kad jūsų auka nenuėjo veltui, Irena grįžusi pasakojo, kad mato daug
geriau. Todėl visiems paaukojusiems gyventojams nuoširdus AČIŪ.
Socialinė darbuotoja Rosana VASILIAUSKAITĖ
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GLOBOS NAMŲ TARYBOS III-JO KETVIRČIO ATASKAITA
Per trečią šių metų ketvirtį įvyko 6 posėdžiai. Liepos mėnesį buvo pravestas visuotinis
gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo supažindinti globos namų gyventojai su paskaita „Saulės
poveikis sveikatai: nauda, žala, profilaktika“. Šiai paskaitai padėjo pasiruošti Kęstutis Alkimavičius, o
turimą medžiagą susirinkimo metu perskaitė visi tarybos nariai.
Liepos 5 dieną dalyvavome Strėvininkų globos namuose Mindaugo karūnavimo paminėjime.
Tarybos nariai ne tik vyksta į įvairius kituose globos namuose organizuojamus renginius, bet juose ir
dalyvauja kaip skaitovai, kaip dalyviai. Globos namuose padeda organizuoti gimtadienių šventes,
išnešioja tortą gulintiems gyventojams, kurie dėl ligos negali dalyvauti gimtadienių šventėje. Dalyvavo
poezijos popietėje, skaitydami savo eiles. Tarybos nariai Leonora Barauskienė, Renatas Burkšaitis,
Narvydas Paulionis skaitė ir kitų autorių eiles. Rašome straipsnius į mūsų globos namų laikraštį
„Likimo draugas“. Ypač daug straipsnių parašo mūsų tarybos narys Algirdas Žatkus. Narvydas
Paulionis rašo eilėraščius į laikraštuką. Aktyviai dalyvauja Ekvelina Vaitkevičienė lankydama sunkią
negalią turinčius gyventojus. Rugpjūčio 7 dieną vyko susitikimas „Iš širdies į širdį“ su Sūdavos kaimo
bibliotekininke ir su Sūdavos krašto muziejininke, kurio metu skaitėme savo kūrybos eiles.
Globos namų taryba noriai ir veikliai dalyvauja visuose renginiuose, padeda visų padalinių
darbuotojams.
Globos namų taryba stebi ir vertina visas teikiamas gyventojams paslaugas. Į administraciją
buvo kreiptasi dėl naujų suoliukų ir pavėsinės kitiems metams pastatymo prie butų. Į šį prašymą
administracija sureagavo teigiamai ir pažadėjo įgyvendinti. Dietologei Daivai Versockajai buvo
perduotos gyventojų mintys apie maitinimą, į kurias taip pat buvo atsižvelgta teigiamai. Sumažėjo
tarybos narių, nes išėjo iš darbo kineziterapeutė Svetlana Gailiūtė. Visa tarybos veikla buvo sudaryta
pagal veiklos metinius planus ir pagal tai vykdomas tarybos darbas.
Gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ

RAIŠKUSIS SKAITYMAS
Tokiu pavadinimo spalio 23 dieną 14 val. bibliotekoje prasidėjo renginys – konkursas siekiant
išaiškinti raiškiausiai skaitantį mūsų globos namų gyventoją. Konkurse dalyvavo 10 skaitovų, kai kurie
iš jų, su savo kūrybos eilėmis. Šiame konkurse buvo sudaryta komisija iš trijų narių, kuriai priklausė
stebėti ir rinkti geriausiąjį. Į komisijos sudėtį įtraukti: socialinė darbuotoja Edita Kavaliūnaitė, SPĮ
užimtumo specialistė Lolita Stankienė, socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė.
Renginį pradėjo ir toliau jį kuravo socialinė darbuotoja Dana Čapskienė. Kol vyko šis skaitovų
„nebylus tarpusavio ginčas“, beveik be perstojo blyksėjo foto aparatai, įamžindami ne tik skaitovus, bet
ir susirinkusius stebėtojus. Pradėdama renginį Dana visus supažindino su dalyviais, papasakojo apie
raiškųjį skaitymą, jo reikšmę realiame gyvenime. Raiškusis skaitymas – tai vaizdingas literatūros teksto
skaitymas, gilinimasis į tekstą aktyvina vaizduotę, atskleidžia skaitymo meno ypatumus, lavina kalbos
techniką. Skaitymas balsu – tai teksto suvokimo ir perteikimo būdas, padeda giliau suvokti kūrinį,
eilėraščio skaitymas padeda pažvelgti į poetinį pasaulį, skaitovai skatinami ieškoti dialogo su tekstu,
argumentuoti, diskutuoti.
Po kiekvieno perskaityto teksto aidėjo plojimai. Dana Čapskienė vis atsirasdavo tarp skaitovų
su skaitiniu, tarytum nubrėždama gaires tolimesnei renginio eigai ir kartu pademonstruodama
taisyklingą, tikrąjį raiškųjį skaitymą. Taip pat ir vertinimo komisija, praminta „negailestingąja“ dirbo
savo darbą, kiekvienam skaitovui pateikdama pastabas. Konkurse dalyvavo šie globos namų
gyventojai: Modestas Trečiokas, Simonas Bakšys, Viktoras Kuraško, Laima Gelūnienė, Ernesta
Chaizytė, Irenius Maldeikis, Arvydas Terleckas, Meilutė Varnaitė, Laimutis Jasulevičius, Kazys
Dabulevičius. Kadangi Kazys Dabulevičius nedalyvavo, tai jį pavadavo jo socialinė darbuotoja Ona
Šernienė. Šis konkursas skirtas tam, kad mes suprastume, jog toks užsiėmimas, kaip skaitymas,
priskiriamas kūrybiniam darbui. Todėl čia nebuvo nei ryškių laimėtojų, nei pralaimėtojų, o dovanėles
gavo visi skaitovai, kad ir toliau ateityje domėtųsi raiškiuoju skaitymu.
Gyventojas Algirdas Žatkus
A P I E S P O R T Ą S U D ŽI A U G S M U

Ko gero, visi, nuo mažiausio iki vyriausio, yra girdėję apie nuolatinio sporto naudą žmogaus
kūnui ir sielai. Nuolatinis sportas, fizinis aktyvumas stiprina mūsų raumenis, raiščius, kaulų sistemą,
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širdies ir kraujagyslių veiklą, kvėpavimo sistemą ir t.t. Taip pat sportas atpalaiduoja nervų sistemą,
mažina agresiją, išlaisvina iš organizmo įtampą, stresą, padeda vystyti taurias žmogaus savybes, tokias
kaip ryžtas, valia. Sportuodami jaučiamės ne tik stipresni, sveikesni, žvalesni, bet ir vizualiai esame
patrauklesni sau bei kitiems.
PRIEŽASTYS PRADĖTI SPORTUOTI
Kas būtų, jei kas nors pasakytų, jog lieknesnis kūnas, geresnė sveikata ir gyvenimo trukmė iš
dalies yra mūsų pačių rankose? Skamba per gerai, kad būtų tiesa? Tyrimų duomenimis, sportas tai
sidabrinė kulka, kurią iššovę pataikysite tiesiai į geresnę gyvenimo kokybę.
Reguliari mankšta ne tik padeda atsikratyti antsvorio, bet ir sumažina riziką susirgti kai
kuriomis lėtinėmis ligomis. Atraskite jums patinkančią fizinės veiklos rūšį ir mėgaukitės sveiku bei ilgu
gyvenimu. Sporto naudos sveikatai sąrašas įspūdingas, o reikalavimai gana paprasti – jums tereikia juos
vykdyti.
Apsisaugokite nuo ligų
Tyrimai parodė, kad bet koks fizinės veiklos kiekis, nesvarbu, kokiame amžiuje, yra naudingas.
Ir, kuo daugiau esame fiziškai aktyvūs, tuo akivaizdesnė nauda. JAV Nacionalinė mokslų akademija
rekomenduoja pasistengti fiziškai judėti bent vieną valandą per dieną. Skamba daug, tačiau tą valandą
galima padalinti, kad ir į dvi dalis (pasivaikščiokite, padirbėkite sode, sutvarkykite namus, t.t.).
Fizinė veikla be galo svarbi metant svorį ir reikalinga tam, kad netektumėte daugiau riebalų ir
neprarastumėte raumenų masės. Fizinė veikla bei sportas turi ir daugiau privalumų.
Sportuodami išvengsite:
1. Širdies ligų. Reguliari fizinė veikla padeda stiprinti širdies raumenis; sumažina kraujospūdį;
padidina „gerojo“ cholesterolio kiekį (didelio tankio lipoproteinų arba DTL) ir sumažina „blogojo“
(mažo tankio lipoproteinų arba MTL); geriau cirkuliuoja kraujas; pagerėja širdies veikla. Taip pat
sumažėja rizika patirti širdies smūgį, susirgti širdies ligomis ir turėti aukštą kraujospūdį. Tik atminkite,
kad svarbu ne fizinės veiklos intensyvumas, o trukmė.
2. II tipo diabeto. Tai šio amžiaus žmonių liga. Tyrimų duomenimis šiandien II tipo diabetu
serga 17 milijonų amerikiečių. Fizinė veikla paskatina svorio kritimą ir padeda išvengti arba
kontroliuoti šią ligą. Numetus svorio padidėja jautrumas insulinui, susireguliuoja cukraus ir
cholesterolio kiekis kraujyje, sumažėja kraujo spaudimas – visa tai labai svarbu diabetu sergantiems
žmonėms.
3. Nutukimo. Antsvorio ir nutukimo galima išvengti sportuojant ir tinkamai maitinantis. Fizinė
veikla padeda sumažinti kūno riebalų kiekį ir padidinti raumenų masę, kas pagerina organizmo
gebėjimą deginti kalorijas. Kontroliuoti svorį būtina, nes antsvoris tai raktas į daugelį ligų.
4. Nugaros skausmo. Nugaros skausmą galima sumažinti arba jo išvengti atliekant tam tikras
fitneso programas, į kurias įtraukti raumenų stiprinimo ir kūno lankstumo lavinimo pratimai.
Taisyklinga laikysena ir stiprus pilvas – jūs pasiruošę nugalėti nugaros skausmus!
5. Osteoporozės. Vaikščiojimas, lėtas bėgimas, kopimas laiptais, šokiai ar svorių kilnojimas
stiprina raumenų struktūrą ir padeda išvengti osteoporozės, dažnai pasireiškiančios moterims
menopauzės metu. Derinkite sportą su tinkama mityba: valgykite daug kalcio ir vitamino D turinčių
produktų bei sportuokite ir pasieksite neįtikėtinų rezultatų. Remiantis „Amerikos medikų asocijacijos“
žurnalo duomenimis, moterys, vaikštančios keturias ar daugiau valandų per savaitę, 41% mažiau patiria
kaulų lūžius, nei vaikščiojusios rečiau.
6. Nauda psichologinei sveikatai. Sportuojantys žmonės labiau patenkinti savimi. Taip yra
todėl, kad sportuojant išsiskiria laimės hormonas endorfinas, gerinantis nuotaiką ir mūsų nuomonę apie
save. Jausmas, užplūdęs po treniruotės dažnai apibūdinamas kaip „euforija“ ir yra lydymas
energingumo. Sportas padeda nugalėti stresą ir kovoti su depresija bei nerimu. Ir tai tik keletas
pavyzdžių, kaip fizinis aktyvumas gali pagerinti jūsų sveikatą. Studijos parodė, kad sportas padeda
geriau jaustis kai kuriomis vėžio rūšimis sergantiems pacientams, gerina imuninę sistemą ir dar
daugiau.
Jei sportuoti taip naudinga, kodėl žmonės to nedaro?
Daugelis žmonių teigia neturintys tam laiko, bet atminkite, kad bet kokia fizinė veikla geriau,
negu nieko. Štai keletas paprastų būdų, kaip prisiversti sportuoti:
 Eikite kasdien pasivaikščioti.
 Verčiau lipkite laiptais, nei važiuokite liftu.
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 Eikite greitu žingsniu, kada tik galite.
 Mažiau važinėkitės mašina. Jei vieta, į kurią turite nuvykti netoli, eikite pėsčiomis.
 Pažaiskite jums patinkantį sportinį žaidimą.
Kitą kartą, kai tingėsite mankštintis atsiminkite šiuos patarimus ir sporto naudą sveikatai.
Galbūt nenorėsite sportuoti, bet kodėl gi nepasivaikščiojus? Atraskite jums patinkančios fizinės veiklos
rūšį ir paverskite ją kasdiene savo gyvenimo dalimi. (Tęsinys kitame laikraščio „likimo draugas“
numeryje)
Visada atminkite, kad Jūs visada laukiami sporto saliukėje !!!
Pagal spaudą parinko socialinis darbuotojas Kęstutis ALKIMAVIČIUS

KROSO VARŽYBOS IR IŠVYKA Į KAZLŲ RŪDĄ
Šios varžybos įvyko Kazlų Rūdos parke spalio 2
dieną. Varžybas organizavo Lietuvos specialiosios
olimpiados komitetas, o varžybas vykdė Kazlų Rūdos sporto
centras. Varžybose dalyvavo: Radviliškio, Kalvarijos,
Suvalkijos ir mūsų Didvyžių socialinės globos namų
gyventojai, taip pat beveik iš visos Lietuvos specialiųjų
mokyklų moksleiviai. Per varžybų atidarymą specialiosios
olimpiados varžybų komiteto pirmininkas pasidžiaugė, kad
tokio mąsto varžybos Kazlų Rūdoje jau vyksta antrą kartą ir
išreiškė viltį, kad ateityje tai taps tradicija. Kazlų Rūdos
savivaldybės atstovas pasidžiaugė, kad šį kartą susirinko itin gausus būrys dalyvių ir palinkėjo visiems
sėkmės.
Šiose varžybose specialiųjų mokyklų auklėtiniai varžėsi trijose grupėse pagal amžių. Mūsų globos
namų moterų komandai atstovavo Jolanta Avinaitė, Aida Rybakova ir bendroje įskaitoje užėmė 4-ąją
vietą. Vyrų komandai atstovavo Vytautas Sakalauskas ir Laimutis Grigaliūnas.
Po varžybų nusprendėme aplankyti Kazlų Rūdos Mokomąją miško urėdiją, o grįžtant namo
pabuvoti Pilviškių hidroelektrinėje ir pasigrožėti Pilviškių užtvanka.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

JASIULIŠKIŲ GLOBOS NAMUOSE VYKO LSOK VARŽYBOS
Spalio 17 dieną Jasiuliškių globos namų sporto salėje vyko LSOK varžybos. Jose dalyvavo 12
komandų, tame tarpe ir Didvyžių socialinės globos namų komanda. Ją sudarė Olga Volžko, Kęstutis
Žaltauskas ir Edvardas Dagilis. Rungtynėse sekėsi gerai, bet pritrūko sirgalių palaikymo. Iškovojome II
vietą ir parvežėme į namus medalius bei diplomus. Pabendravome su kitų komandų žaidėjais, nes kai
kuriuos jau pažinojome iš anksčiau. Varžovai buvo gerai pasiruošę, tad teko kautis rimtai.
Norime padėkoti virėjoms už skanius pietus, kuriuos įdėjo mums į kelionę. Taip pat dėkojame
vairuotojui Mindaugui už patogią kelionę.
Gyventojas Kęstutis ŽALTAUSKAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS Į KAZLŲ RŪDĄ
Kai pradėjo rinktis bėgikai į Kazlų Rūdos parką, bėgimo tvora jau buvo atidaryta. Rinkosi į
specialų olimpinį renginį ne tik iš globos namų bėgikai, bet ir iš specialių vaikų mokyklų. Ant stalo
buvo išdėliota aibė medalių. Pirmiausia prabėgo globos namų bėgikai, o po jų bėgo jaunimas iš
specialių mokyklų. Kol vyko varžybos turimą laisvą laiką mes panaudojome išbandydami Kazlų Rūdos
parko įrengtoje, vadinamoje “Tarzanija” trasoje. Ypač išbandžiusiems Modestui Trečiokui ir Kęstučiui
Sobeckiui patiko ši sporto šaka. Jonui Salanauskui paliko gerą įspūdį Kazlų Rūdos girininkijos gamtos
muziejus, į kurį nuvykome jau pasibaigus varžyboms. Šiame nuostabiame muziejuje buvo padarytos
gražios ir įspūdingos didelių gyvūnų: stirnų, elnių, briedžių bei stumbrų iškamšos. Dėmesį patraukė ir
graži kolekcija drugelių, nepatikėtum, kad tokių gali ir būti. Labai patiko ir vaizdas, kuriame sudėti
ypač gražiai, skoningai augmenijos lapai.
Pietavome miške, tikrai labai skanius pietus mums visada įdeda mūsų globos namų virėjos.
Ačiū joms labai. Dėkojame ir Kęstučiui Alkimavičiui, jis per visas išvykas stengiasi kuo daugiau mums
parodyti įvairių vietovių, kurios pasitaiko pakeliui.
Gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ
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MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS MUZIEJUS
Po įvykusių specialiosios olimpiados kroso varžybų iki grįžimo į namus, likus pakankamaidaug
laiko, išvykos dieną nutarėme išnaudoti pilnai. Nusprendėme aplankyti Kazlų Rūdos mokomosios
miško urėdijos informacinį centrą – muziejų. Vėliau šis žodis “muziejus” pilnai pasiteisino, nes
pamatėme ir išgirdome tai, ko net sapnuoti nesapnavome.
Pirmiausia pradėjome nuo stendų apžiūros su nuotraukomis, prie kurių parašyti paaiškinimai, o
mus lydinčios muziejaus darbuotojos pasakojo apie nuotraukų reikšmę, ką jos mena. Po pasižvalgymo
po stendus perėjome į kitą patalpą, kurioje eksponuojamos miško gyvūnijos iškamšos. Pradėjome nuo
dieninių ir naktinių drugelių, o baigėme Lietuvos valstybės pasididžiavimu – stumbro iškamša.
Stumbro atvaizdas yra Kauno miesto vėliavoje, be to ir šiaip daugybė Kauno atributikos yra stumbro
statulėlės. Taip pat šiame muziejuje gausu ir kitų gyvūnų bei paukščių iškamšų: vilkai, lapės, ūsūrinis
šuo (vadinamas mangutu). Visko išvardinti neįmanoma, o apibūdinti galima paprasčiausiai - visa, kas
gyvena Lietuvos miškuose (apskritai gamtoje).
Pasisvečiavę muziejuje patraukėme link Didvyžių, bet pakeliui Pilviškiuose sustojome prie
hidroelektrinės. Pasigrožėjome Šešupės upės vandens pralaida (savotišku kriokliu), Pilviškių
“mariomis”. Suprantama, kad Pilviškių marių su kitomis, esančiomis Lietuvos teritorijoje pagal plotą ir
vandens kiekį, sulyginti negalima, bet visas Lietuvos marias jungia viena bendra savybė – visos
Lietuvos teritorijoje, esančiose mariose, vanduo yra gėlas.
Po kroso varžybų ir pakeliui į namus aplankę keletą žymesnių vietovių, pavargę, bet pilni
įspūdžių grįžome namo į Didvyžius. Visi buvome patenkinti, kad ši diena praleista prasmingai. Ačiū
visiems organizavusiems šią išvyką. Norisi atkreipti dėmesį į mūsų vadovo Kęstučio Alkimavičiaus
išradingumą, dėmesį mums. Tik jo pastangų dėka pamatėme ir sužinojome tiek daug naujo.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

IŠVYKA Į KLAUSUČIUS
Gyvenu Didvyžių socialinės globos namuose. Šiuose namuose
socialiniai darbuotojai organizuoja daug įvairių malonių
pramoginių užsiėmimų. Aš lankau žvejų veiklos užsiėmimus.
Mums vadovauja puikus, sumanus, visada entuziastingas vadovas
– socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius. Jis mums
organizuoja daug įvairių užsiėmimų. Spalio 9 dieną socialinis
darbuotojas Kęstutis Alkimavičius mums suorganizavo ekskursiją
pažvejoti Klausučių tvenkinyje. Klausučiuose aš esu dirbęs ir
gyvenęs prieš trisdešimt penkis metus. Todėl ši išvyka iškart mane sudomino ir žinojau, kad man bus
maloni. Susiruošėm ir išvažiavome po pusryčių. Mūsų buvo pilnas autobusas. Išvykai vadovavo
Kęstutis Alkimavičius ir kineziterapeutas Rimantas. Artėjant prie Klausučių centro, vietoj anksčiau
dirbamos žemės, matėsi daugybė modernių namų su skoningai ir puikiai įruošta aplinka. Anksčiau
buvęs neišvaizdus ir neprižiūrimas upeliukas, pastačius užtvanką, tapo maloniai nuteikiantis didelis
vandens telkinys. Prie pačios užtvankos, vietoj anksčiau dirvonuojančios žemės, dabar - eglynėlis.
Eglynėlio medžiai jau paaugę iki kelių metrų aukščio. Čia yra įruošta įvairių aikštelių užsiėmimams.
Pasibaigus eglynėliui, prie pat užtvankos įruošta patogi pavalgymui skirta vieta. Pageidaujantiems
žarijose išsikepti sugautą žuvį, yra pastatytas ir židinys. Visur sutvarkyti takeliai, jungiantys užimtumo
aikšteles. Takeliai skoningai iškloti specialiomis plytelėmis. Nors šįkart ir esant geram orui, žvejyba
tvenkinyje dosnumu nepasižymėjo, į namus sugrįžome maloniai pailsėję ir su puikia nuotaika.
Dėkojame visiems suteikusiems mums šią malonią išvyką.
Gyventojas Kazys KRUŽINAUSKAS

RUDENS LYGIADIENIO ŠVENTĖ
Ši šventė mūsų globos namuose surengta rugsėjo 23 dieną. Buvo planuota, kad renginys įvyks
lauke, nes pagal tradiciją dievui Žemininkui privalome aukoti gyvulius. Šiuo atveju buvo nutarta
paaukoti ožiukus, sudeginant juos ant laužo. Tą dieną, nors lietaus ir nebuvo, bet pūtė labai stiprus
vėjas, tad apie laužo kūrimą neįmanoma buvo ką ir begalvoti. Iš anksto suplanuotą renginio vietą teko
pakeisti, persikeliant į globos namų didyjį kampelį. Teko pakeisti ir aukojimo būdą, suprantama, kad
patalpos viduje laužo nekūrensime.
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Šventės metu visiems dalyviams išdalinti lapeliai su maldos žodžiais. Tai kreipimasis į Dievą
Žemininką, padėka už gerus metus, už gerą derlių, kad mus apsaugojo nuo stichinių nelaimių ir kitų
negerovių.
Po oficialios dalies, kadangi ši diena yra šventė, pagal seną tradiciją prasidėjo šokiai. Žinome,
kad, kai kuriems mūsų gyventojams tai pats tinkamiausias laikas savo lakiai fantazijai įgyvendinti,
parodyti ką sugeba atlikti kojomis, pritardami rankų gestais. Ar sugeba įsiklausyti į skleidžiamus
muzikos garsus, ar susikuria sau, tik jiems vieniems suprantamą melodiją, pagal kurią ir šoka.... Na
tokiuose linksmumo akimirkose pasitaiko visko... Viską apibendrinus - šventė praėjo puikiai, juk ir pats
šventės pavadinimas pasako, kad šviesus paros metas susilygina su tamsiu. Tai ko gero ir yra viena iš
linksmiausių rudeninių švenčių, savotiškas “dopingas” prieš artėjantį niūresnį rudens laikotarpį, kai
dienos sparčiai trumpėja, dangus apniukęs ir dažnai prakiūra, pagirdydamas žemę prieš šaltąjį žiemos
periodą, nes kai šąla, tai ne tik žemei gerti norisi, bet ir mums patiems.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

ŠVENTĖ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENAI PAMINĖTI
Kiekvienais metais rugsėjo 27 – ąją minime socialinių darbuotojų
dieną. Visi tikriausiai supranta, kokią reikšmę mūsų gyvenime sudaro
socialiniai darbuotojai, artimiausi mūsų užtarėjai, rūpintojai. Jie visada
ištiesia pagalbos ranką, nors kartais ir jiems tenka tarti griežtesį žodį
mūsų atžvilgiu, jeigu mes to nusipelnome. O mes nusipelnome gana
dažnai patys to nepastebėdami, o kartais padarome pažeidimus
sąmoningai, bet visais atvejais laikome save “nekaltais avinėliais”. Mes juk nekalti... kiti pažeidėjai...
tik jokiu būdu ne aš... tokius žodžius tenka išgirsti dažnai ir dažniausiai iš tokių, kurie save priskiria
“elitiniams”- mokantiems ir dar kitus pamokantiems gyvenimo vingrybių.
Į šią šventę atvyko svečiai – tai Kybartų ir Virbalio miestų jungtinis jaunimo centro ansamblis. Su
savimi atsivežė pynę šiuolaikiškų dainų, kurios iš tikrųjų visiems labai patiko, pakėlė susirinkusiems
nuotaiką. Pritariant muzikai buvo atlikta daug dainų, taip pat svečiai sušoko keletą šokių pagal muziką
taip, kaip šoka per televiziją koncertuose. Taip pat atliktas kūrinys, kurio metu vieni dainavo, o kiti
šoko pagal dainos melodiją. Šio koncerto metu dalyvavo dainininkų solo, duetas bei mišrus choras.
Kadangi visas koncerto repertuaras parinktas pagal šiuolaikinę muziką, kviečiančių šokiui, tai čia
“neišlaikė nervai” nuolatiniams “etatiniams” šokėjams: Simonui, Jūratei, Danutai. Pasišokti panoro ir
“Varpelių” grupės gyventoja Jadvyga. Neveltui sakoma, kad gera muzika išjudina visa kas gyva.
Šventė praėjo nuostabiai, visiems palikdama gerus prisiminimus.
Noriu palinkėti visiems socialiniams darbuotojams kuo geriausios kloties.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Labiausiai mėgstu skaityti knygas, nes biblioteka, tai ta vieta, kurioje yra tylu
ir niekas netrukdo. Daugiausia skaitau apie meilę. Pasitaiko ir apie karą
paskaityti. Aš skaitau labai greitai, o bibliotekininkė netiki, kad perskaičiau, todėl prieš padedant knygą
į lentyną, ji dažnai paklausia apie ką ši knyga. Ir man tenka pasakoti, nors aš labai nenoriu, bet ji vis
neatstoja... tada ir pasakoju, o ji klausosi.
Gyventojas Antanas BAKANAS
MANO POMĖGIS

MOKAUSI RAŠYTI KOMPIUTERIU

Šių metų pabaigoje pakalbinta socialinės darbuotojos
Danos Čapskienės pradėjau rašyti kompiuteriu. Renku tekstus, kuriuos parašo gyventojai į laikraštį
„Likimo draugas“. Galiu pasigirti, kad sekasi gana neblogai, bet ateityje įgūdžiai pagerės ir rašymo
kokybė bus dar geresnė. Taip pat pastebėjau, kad yra raginamas Kęstučio Alkimavičiaus rašyti
kompiuteriu ir Algirdas Žatkus. Algirdas visų pirma išstudijuoja knygas apie kompiuterinį raštingumą,
o paskui pradės rašyti. Man patinka ši veikla, nes tobulėju pati ir galiu padėti darbuotojams.
Gyventoja Olga VOLOŽKO

MES SUGEBAM!!!

Spalio mėnesio 17 dieną Modestas Trečiokas, padedamas SPĮ užimtumo
specialistės Lolitos Stankienės, pagamino labai skanią mišrainę. Ji patiko
daugeliui gyventojų, kuriuos Modestas vaišino. Štai ir mes mokame šį bei tą pagaminti. Mišrainė iš
labai paprastų produktų, todėl ir įdomu, kad skanų maisto patiekalą galima pagaminti iš paprastų
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dalykų. Ir svarbiausia, kad Modestas jau ne pirmą kartą ką nors pagamina ir nepamiršta pavaišinti
draugus. Modestas svajoja išsikepti ir pyragą, kuo neabejoju, kad jam tikrai pavyks. Sėkmės Tau
Modestai ir ačiū už vaišes ir už tavo draugiškumą.
Gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ

MANO PREKĖS

Sugalvojau sau nusipirkti prekių už 26 litus. Pirmiausia norėjau pirkti
liemenuką ir kojinių. Deja! Liemenuko nebuvo. Tik kojinės. Tada apžiūrėjau
batus. Na ir ką jūs manot, vieni man tiko ir tik 20 litų! Net apsidžiaugiau. Pasimatuoju – kaip tik man.
Pasikviečiau pasitarti socialinę darbuotoją Rosaną, kad apžiūrėtų mano pirkinį. Ji neprieštaravo. Tada
nusipirkau batukus ir tris poras kojinaičių. Labai džiaugiuosi savo prekėmis.
Gyventoja Jūratė ALBAVIČIENĖ

AŠ MYLIU LIETUVĄ – SAVO NAMUS
Kadangi aš gyvenu Lietuvoje, todėl Lietuvą ir myliu. Lietuvos metraštis apipintas legendomis,
padavimais. Lietuva – tai gintaro tėvynė, kuri didžiuojasi vienintele Baltijos jūra, garsiuoju Palangos
kurortu, neužšąlančiu pajūryje Klaipėdos uostu. Taip pat yra žinoma, kad Lietuvoje atrasti naudingų
iškasenų klodai, kurie šiuo metu dar neeksploatuojami. Lietuva dar vadinama „tūkstančio ežerų kraštu“
su daugybe didelių ir mažų upių bei nesuskaitoma galybe bevardžių upelių. Kur tik bepažvelgsi – visur
dominuoja žalia spalva: medžiai, krūmokšniai, pievos susilieja į vientisą žalią spalvą. Neatsitiktinai
žalia spalva labiausiai lietuvių mėgstama, netgi valstybinėje trispalvėje vėliavoje vidurinė juosta –
žalios spalvos. Iš istorijos vadovėlių žinome, kiek daug Lietuvai kančių teko pernešti nuo svetimtaučių
puldinėjimo, kiek daug dorų, garbingų žmonių prarado Lietuva. Prisiminkime paskutinę sovietų
okupaciją, jos atneštas nelaimes, žmonių trėmimą į Sibiro platybes. Šių įvykių liudininkų yra
išgyvenusių iki šių dienų. Bet kaip ten bebūtų lietuviai atlaikė viską ir Lietuva tapo vėl laisva. Sovietai
buvo labai smarkiai prispaudę Lietuvą, bet lietuviai supratę, kad vėl atsiranda galimybė laisvai
kvėpuoti, pirmieji nusimetė Sovietų jungą. Gedimino bokšte vėl plevėsuoja laisvos Lietuvos trispalvė
vėliava. Šiuo savo žingsniu Lietuva parodė pavyzdį kitoms posovietinėms respublikoms ir galų gale
sovietinė sąjunga žlugo. Viduje kyla klausimas, argi po viso to, ką Lietuva pergyveno, galima nemylėti
Lietuvos?
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

IŠVYKOS ATGARSIAI Į KYBARTŲ „GYVYBĖS JĖGA“ DRAUGIJĄ
IRENA Darčianovaitė. Labai malonu, kad šiltą bendradarbiavimą užmezgėme su „Gyvybės
jėga“ menų centru, nes nustebino meniniai darbai, įvairių dailininkų tapyti paveikslai. O labiausiai tai
patiko tai, kad galėjau savo rankomis dekupuoti lėkšteles. Man visa tai buvo naujiena. Tiesa, dar pietų
metu ne tik valgėme, bet ir klausėmės eilėraščių, kuriuos skaitė dailininkas Kajetonas, Ala Bogaček bei
kiti.
OLGA Voložko. Buvau išvykus į Kybartuose įsikūrusį menų centrą, man labai patiko, nes
visos sienos išpuoštos žmonių darbais, kurie savo rankomis pagamino, nutapė paveikslus, išdrožinėjo
įvairius medžio dirbinius ir pan.
LEONORA Barauskienė. Su įdomiu ir gražiu pavadinimu „Gyvybės jėga“ menų centre teko
susidurti pirmą kartą. Ir nenusivyliau, nes čia sužinojau, kad yra daug kūrybiškai nusiteikusių žmonių,
sunku ir patikėti, jog visus darbelius atlieka jie – žmonės su negalia. Patiko labai deginti medį, kuriame
išsideginome kiekvienas savo vardą.
KAIP MES ELGIAMĖS PRIE VALGYKLOS
Nuo senų laikų yra žinoma, kad valgymas – dalykas šventas, tai savotiškas ritualas, kurio metu
bet kokie pašaliniai darbai privalo būti nutraukti ir tą laiką skirti tik maisto įsisavinimui. Žinoti tai
žinome, bet ne visi šito paiso. Yra tokių gyventojų, kurie nepaiso elementariausių padoraus elgesio
taisyklių, atrodo, kad jie apie tokias taisykles nieko negirdėję arba apsimeta, jog nesupranta ko iš jų
norima.
Prie valgyklos, esančioje patalpoje, susirenka daug gyventojų prieš valgymą – nesvarbu ar tai
pusryčiai, pietūs, pavakariai ar vakarienė. Dauguma tokių gyventojų būriuojasi pasieniais arba tiesiog
atsitupia ant grindų, nugara atsiremdami į sieną. Tenka retkarčiais matyti ir tokių, kurie „laiką
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trumpina“ pusiau gulomis. Kai darbuotojai paklausia, ką jie veikė naktį, kad čia miegodami laukia, tai
dažniausiai atsako, jog miegojo. Iš šalies žiūrint į tokį gyventoją atrodo, kad susigėdo, bet taip tik
atrodo. Vos tik darbuotojas nusisuko nuo jo, jis ir vėl elgiasi kaip ir anksčiau.
Pas mus valgymas suskirstytas į dvi pamainas (kaip sakoma „1– asis stalas“ ir „2– asis stalas“).
Pirmoje pamainoje valgo vienos gyventojų grupės, o antroje - kitos, nes visi kartu netelpa. Ir vis dėlto
tenka pastebėti, kad ne visi gyventojai laikosi nustatytos tvarkos. Girdisi nusiskundimų, kad antrosios
pamainos kai kurie gyventojai braunasi į valgyklą tada, kai valgo pirmosios pamainos gyventojai, bet
būna ir atvirkščiai. Teko pastebėti, kad kai kurie gyventojai niekieno neatsiklausę nuo kitų stalų ima
maistą (atseit jiems reikia) nors savo porcijos dar nebaigę valgyti. Dažniausiai tokį jų elgesį įtakoja jų
liga, bet yra ir tokių, kurie tiesiog „įjungia nekalto avinėlio rolę“ ir piktybiškai stengiasi ką nors
nugvelbti. Mums su tokiais nepakeliui, būkime jiems nepakantūs ir padėtis pasikeis į gerąją pusę.
Gerai, kad yra darbuotojai, kurie stebi valgyklos salę ir neleidžia šiems „gudručiams“ savivaliauti.
Ačiū.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

SVEIKINAME LAPKRIČIO MĖNESĮ GIMUSIUS
Albavičienę Jūratę
Bartaševičienę Žanetą
Daržinkevič Valerij - Korsakienę Ivetą
Lazauską Andrių
- Mileiką Joną
Zubricką Vidmantą - Norkeliūnaitę Eglę
Valinską Vytautą - Aleksandravičiūtę Bronę 84 m.
Virbicką Alfonsą 62 m. - Gutauską Joną 78 m.
Slavinskaitę Janiną 77 m. - Kopustavičių Algirdą 76 m.
Baltavičienę Dalią 71 m. - Stakutienę Marijoną 71 m.
Jucaitį Algimantą 67 m. Bartkų Stasį 65 m.
Matulevič Jadvygą 65 m. - Žatkų Algirdą 65 m.
Žmogus galingas. Tad linkim Jums stiprybės,
Sveikatos, meilės artimų žmonių...
Lai bus gyvenimas beribis,
Platus lyg upė be krantų...

K ŪR Y B A – G Y V E N I M O

VARIKLIS

N e b i j o k i t š a l n o s!
Jau atėjo ruduo,
Lapai krenta gelsvi,
Saulė už medžių
Kavojasi toli.
Nebijokit rudens!
Nebijokit šalnos!
Širsis sušildys
Meilė skaisti.

Ir baigsis ruduo,
Žiema priartės,
Žemę užklos
Baltas sniegas išties.
Širdyse surusens
Meilė skaidri
Ir metai prabėgs,
O mes vis pakelėj – ieškom
Tavęs.

Gyventoja Ala BOGAČEK
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Mano Dieve brangus,
Mes surandam Tave.
Savyje ir pas mus
Priartėja Dangus.
Šypsosi mums angelai...
Mylėkime
Dievą
visi
amžinai!
Mylėkime artimą, priešus
savus.
Mums meilė šypsosis –
mūs laukia Dangus.

Išeinam!!!
Su pirmais vėjo gūsiais, su meilės
ūžiančiais sparnais
Ir naktimis žvaigždes bučiuojam
O mirtis šlamančia suknia surenka
visus po savo galingais sparnais visus
ledinėm lūpom išbučiuoja.
Brangus broli
Aš šiandien tave sapne mačiau
Kad tu žirgus pasikinkęs į karužę
jojai
Verkė mūsų motinėlė,
Išlydėdama tave.
Saujoj juodos duonos riekę
laikydama
Lauždama ir laimindama tave
Glostė tavo veidą ašarotą
Ir karštai laikė glėbyje.
O tu sese apkabinęs
Prižadėjai grįžti būtinai.
Padūkęs vėjas!
Jis ateina į kiekvieno širdį.
Su pavasario margais žirgais.
Su rudenio lapais gelsvais.
Su žiemos pasaka balta,
Su vasaros sapnais ir žalia pasaka
širdyje!
Gyventoja Ona VALAITYTĖ

Medžiai margojoj vilty
Medžių lapai, prikritę po kojomis čeža, plaikstos ir tyliai
dainuoja,
O ruduo toks saulėtas ir šiltas... kartais – ūkanotas, lietingas.
Prisirinksiu aš lapų, margaspalvių – paskutinių rudens
gėlių...
Regime visi medžių nuogą žaidimą... po rudens, sulaukę
žiemos džiaugsimės, nes metų, mėnesių kaita audrins mūsų
širdis ir jausmus...
Lietui lyjant
Margaspalvį lapų šokį pasitinkame rudenį...
Krenta lapai lengvai, tarsi rimties akvarelė.
Vėsia ranka mane apkabink, meilės bučiniu palieski
prasivėrusias lūpas...
Ir neleiski išeiti tiems, kurie nepraranda vilties...
Lyja margaspalvių lapų lietum...
Ir visi pajunta nelauktą džiugesį.
Tad gyvenkim ilgai, prasmingai ir laimingai, pajutę lapų
lietų už langų...
Lapų margų paskutinis šokis
Tyliai ir lėtai šoks margų lapų sūkurys.
Ateis rudenio metas ir lapai iš lėto kris.
Ir smuikas nutils, ir gitaros stygos tylės.
Užeiki pas mane rudenėli laimingas ir sėkmės man
palinkėk...
Sėkmė, kaip viltis ateis pamažu... Šoka lapai rudeniniai –
kaip gražu!...
Gyventoja Laima GELŪNIENĖ

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga… Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa…
Spalio mėnesį mus paliko:

Česlovas Sutkus
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Tiražas 25 egz.
2013 m. Lapkritis
10

