Leidžiamas nuo 1995 m.

Likimo draugas
Didvyžių socialinės globos
namų laikraštis
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Šventės ir atmintinos datos
2 d. - Ubagų diena, Šv. Mergelės angeliškosios šventė
6 d. - Kristaus atsimainymas
9 d. - Tarptautinė tautos diena
10 d. - Tarptautinė apatinių drabužių diena, Šv. Laurynas,
Paskutinioji perkūno diena
12 d. - Tarptautinė jaunimo diena
13 d. - Tarptautinė kairiarankių diena
15 d. - Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
16 d. - Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
23 d. - Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias
23 d. - Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena
24 d. - Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena
31 d. - Laisvės diena, Interneto dienoraščių (blogų) diena
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1989 m.
Senolių išmintis
rugpjūčio
Jei rugpjūtis sausas ir ramus, panašaus oro galime laukti ir
mėnesio 23 diena liks atmintyje visam
spalį.
gyvenimui. Prieš 24 metus tą dieną,
Jei gandras vaikšto ant kalno – lis.
protestuodamos
prieš
tuometinę
Jei gandras vaikšto pievoje – lietaus nebus.
politinę santarvę, buvusios sovietinės
Jei gandras ant stogo stovi viena koja – bus giedra.
Pabaltijo šalys: Lietuva, Latvija,
Kokia Šv. Baltramiejaus diena, toks bus ir ruduo.
Estija, sudarydamos gyvą žmonių,
Jei per Baltramiejų lyja, ruduo bus lietingas, o Kalėdos be
susikibusių
rankomis,
grandinę,
sniego.
demonstruodamos vienybę, sujungė
du miestus - Vilnių ir Taliną. Tą
žmonių grandinę pavadino „Baltijos keliu“.
Nuo Vilniaus iki Talino - apie 700 km. Ir jei tuos kilometrus paverstume metrais, gaunasi
milžiniškas skaičius. Net jei vienas žmogus užimtų 1 metrą, jau gautųsi 700000 žmonių. O toje grandinėje
stovėjo po keletą žmonių, tai ir dalyvių skaičius kinta.
Manoma, kad „Baltijos kelyje“ dalyvavo virš 2 milijonų žmonių, atkreipdami viso pasaulio
dėmesį į iki tol mažai žinomas, už Sovietų Sąjungos uždangos paslėptas Pabaltijo valstybes. Iš istorijos
vadovėlių žinome, kad Lietuva, Latvija ir Estija nuo senų laikų buvo ir liko pasienio zona, kad šios šalys
buvo nuolat puldinėjamos ir niokojamos, tai buvo tarsi masalas galingesnėms valstybėms, „tramplinas“
prieš kitas valstybes.

Baltijos kelias

Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Juodojo kaspino
diena, Baltijos
kelias
Baltijos kelias – 650 km
(kitais duomenimis – 595
km) ilgio susikibusių žmonių
grandinė, 1989 m. rugpjūčio
23 d., minint 50-ąsias
Molotovo-Ribentropo pakto,
panaikinusio Baltijos šalių
nepriklausomybę, metines,
sustojusi sujungti trijų
Baltijos šalių sostines –
Vilnių, Rygą ir Taliną.
Lygiai 19 val., pasigirdus
radijo signalams, šimtų
tūkstančių žmonių grandinė
nusidriekė nuo Gedimino
bokšto Vilniuje per
Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį,
Bauskę, pro laisvės paminklą
Rygoje, iki Hermano bokšto
Taline. Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gyventojai
susikibdami rankomis sudarė
gyvą grandinę per Baltijos
valstybes, taip simboliškai
atskirdami Baltijos valstybes
nuo Sovietų Sąjungos,
išreikšdami norą būti
laisvais. Spėjama, kad iš viso
kelyje stovėjo apie 2-2,5 mln.
žmonių, iš jų apie 1 mln. – iš
Lietuvos. Dešimtys
tūkstančių, neįstengusių
patekti į magistralę, susibūrė
jos prieigose, sudarydami
didžiausios grandinės
atšakas. Tragiškus MolotovoRibentropo pakto įvykius
atspindėjo vidinis žmonių
susitelkimas ir ryžtas.
Visame kelyje plevėsavo
juodi gedulo kaspinai, degė
žvakutės, primindamos apie
aukas ir didelių netekčių
skausmą.

Rugpjūčio mėnesio renginiai
02 d. 11 val. (koplytėlėje) Šv. Mišios
07 d. 14:00 val. vyksime į Arminų biblioteką, kurioje vyks
poezijos popietė „Iš širdies į širdį“. Popietės metu ne tik
klausysime įvairių autorių poezijos, bet ir savo sukurtas eiles
skaitysime.
05 – 09 dienomis vyks švaros ir tvarkos savaitė. Šią savaitę
visus gyventojus skatinsime tvarkyti aplinką, gėlynus, kad
gražioje aplinkoje būtų smagiau gyventi.
14 d. 13:30 val. vyks renginys „Tu, gėlele, lemties
vainike“, skirtas Žolinėms. Tai spalvinga ir graži vasaros
pabaigos šventė, atverianti duris į rudenį. Ji ypatinga, nes turi
senas gilias tradicijas, su jomis susijusias apeigas bei papročius,
kuriuos renginio metu prisiminsime bei atgaivinsime.
16 d. (prie valgyklos) Paroda „Mūsų namai“. Parodoje
bus galima pasižiūrėti globos namų gyventojų darbelių ir
piešinių.
22 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks gimtadienių
šventė. Šventės metu bus pasveikinti visi gyventojai, gimę
rugpjūčio mėnesį.
23 d. 14:00 val. vyks popietė „Baltijos kelias dar gyvas
žmonių atmintyse“ Prisiminsime tai, ko siekta, dėl ko kovota ir
stovėta Baltijos kelyje.
29 d. - kvadrato varžybos. Varžysis Didvyžių socialinės
globos namų komanda su atvykusiomis svečių komandomis.
30 d. 14:00 val. muzikos popietė gamtoje. Paroda ,,Ant
gandro sparnų išskrenda vasaros džiaugsmai‘‘
*Mėnesio eigoje: esant geram orui bus organizuojamos išvykos į
gamtą.
*Grupėse gaminsime ožiukus iš degios medžiagos.
Už rugpjūčio mėnesio renginius atsakingos: socialinė darbuotoja
Ramunė Brazauskienė ir SPĮ užimtumo specialistė Lolita
Stankienė

Laikraštis – tai mūsų gyvenimo
kronika...

Kiekvienos
savaitės
penktadienis
–
tai ne
Kas kaip moka, taip ir šoka...
šiaip
sau
eilinė,
penktoji savaitės diena. Mūsų globos namų darbuotojams tai
paskutinė savaitės darbo diena. O šių namų gyventojams –
atsipalaidavimo
ir
pasilinksminimų
diena.
Tradiciškai
penktadieniais poilsio kampelyje arba lauke rengiami šokiai. Taip
buvo ir paskutinį birželio mėnesio penktadienį.
Kaip pas mus jau įprasta, šokiai prasidėjo 14 val. Iš karto
ir palaipsniui pradėjo reikštis ir tokių renginių nuolatiniai
lankytojai. Tai Simonas, mūsų vadinamas Simu. Jį pažysta visi mūsų globos namų gyventojai. Jis,
vaizduodamas rankoje turįs mikrofoną, dainavo, taip pat grojo įsivaizduojamais klavišais. Šį muzikos
instrumentą atstojo kampelyje stovinčio suoliuko atkaltė. Simo nepastebėtos neliko Danuta, Ernesta ir
Kristina. O „didžėjus“ Algis domėjosi ne tik vykstančiais šokiais, bet ir veikiančia muzikos aparatūra,
kuri kėlė visą šį „šurmulį“.

Užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė sustatė viską į savo
vietas. Padrikai šokančius pamokė ir parodė kaip reikia gražiai šokti.
Šokiams jau prasidėjus prie dalyvaujančių prisijungė ir socialinė darbuotoja
Rasa Barkauskienė, kuri kartu su Danguole pagyvino vykstančių šokių eigą.
Gaila, kad šokiuose dalyvaujančių buvo ne per daugiausiai. Negi iš tikrųjų
geriau pagulinėti, negu aktyviai praleisti laiką? Čia buvo galima „skaniai“
pasijuokti, juk tarp dalyvių pasitaiko ir „juokdarių“. Žinome, kad juoktis
sveika. Juokas – tai sveikatos šaltinis.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Į kelionę išvykome 8:00 val.
ryto. Atvykus į Ilguvos
socialinės
globos
namus
buvome sutikti šiltai. Mums aprodė naujai suremontuotas, išpuoštas
patalpas.
Ilguvos socialinės globos namai yra gražioje vietoje, ant upės
kranto. Šalia yra ferma, kurioje auginamos karvės. Fermose gali dirbti
globos namų gyventojai. Į Ilguvos socialinės globos namus atvyko svečių ir
iš kitų socialinės globos namų. Čia vyko turistinis žygis, kuris vadinosi
„Lietuvos keliais“. Turistinio žygio finišas buvo miško aikštelė, kurioje
vyko žaidimai ir vaišės. Čia kepėme dešreles, vaišinomės šaltibarščiais bei
namine gira. Buvo puiki vasaros šventė. Į šią kelionę mus lydėjo socialinės
darbuotojos Ramunė ir Danguolė, taip pat SPĮ užimtumo specialistė Aldutė.
Grįžtant iš Ilguvos užsukome į Zyplių dvarą. Šis dvaras didesnis net
už Paežerių dvarą. Jis įrengtas pagal senovės aristokratų projektą. Prieš
dvarą padarytas „ratas“, kuriame susodintos gėlės. Dvaro viduje daug
paveikslų, iš jų daugelį piešė 90 – metė moteris. Dvare - gražūs baldai ir
indai. Matosi, kad dvaras įrengtas su meile. Dvaro kieme stovi svirnas,
kuriame vyksta dailininkų darbų parodos. Šalia svirno yra scena, kurioje
vyksta koncertai. Visas kiemas apstatytas meno kūriniais, padarytais iš
metalo.

Kelionė į Ilguvos globos namus

Globos namų gyventoja Irena Darčianovaitė

Baltijos kelią organizavo
Lietuvos persitvarkymo
sąjūdis, Estijos ir Latvijos
liaudies frontai. Jis yra
įtrauktas į Gineso pasaulio
rekordų knygą kaip
ilgiausia žmonių grandinė
(atstumas nuo Vilniaus iki
Talino yra apie 600 km).
Kelias ėjo ruožu Vilnius–
Ukmergė–Panevėžys–
Pasvalys–Bauskė–RygaCėsys-Valmiera-RūjienaViljandis-Tiūris-RaplaTalinas.
Panašios akcijos buvo
rengiamos dar kelerius
metus, pvz., 1991 m.
Liepsnojantis Baltijos
kelias – buvo deginami
laužai. Panašių
manifestacijų surengė ir
kitos tautos. VDR,
siekusios suvienyti
Vokietijos abi dalis
manifestacijos 1989 pab. –
1990 m.
1990 m. apie šį kelią
Audrius Stonys ir Arūnas
Matelis sukūrė 35:10
trukmės dokumentinį filmą
„Baltijos kelias“.
2009 m. UNESCO įtraukė
Baltijos kelią į „Pasaulio
atminties“ sąrašą.

Šiomis dienomis, kai minima
Valstybės ir kunigaikščio
Mindaugo karūnavimo diena,
prisimename ir mūsų laikų išsivadavimo iš Rusijos priespaudos pradininką
– Romą Kalantą. Iki tol Romą pažinojau iš matymo, neblogai žinau ir
aplinką, kurioje jis gyveno.
Romas, protestuodamas prieš tuometinę sovietinę santvarką, nusprendė: „Mirsiu, bet rusams tarnu
nebūsiu, užteks jiems iš mūsų tyčiotis“. Savo žodžio laikėsi, kaip tarė, taip ir padarė. Gyvenimą
baigdamas savižudybe, virsdamas gyvu fakelu pačiame miesto centre, Laisvės alėjoje, Muzikinio teatro
skverelyje. Aš asmeniškai to nemačiau, nes tuometinė milicija tokius įvykius kruopščiai slėpdavo ir
įvairiausiais būdais stengdavosi užmaskuoti.
Kai patekau į įvykio vietą, R. Kalantos palaikai buvo pašalinti, tik toje vietoje padėta gėlių ir degė
žvakė. Ten pat budėjo ir daug uniformuotų bei civilių drabužiais apsirengusių milicijos pareigūnų.
Visame skverelyje buvo uždrausta būriuotis, stoviniuoti. Manoma, kad sovietai, nors ir buvo įtikėję savo
„galybe“, bet suvokė, kad šitoks politinis įvykis be atgarsio neliks, tai patvirtino ir tolimesni įvykiai, sekę
po šios tragiškos dienos. Taigi Romas Kalanta iš gyvenimo pasitraukė 1972 metais gegužės 15 dieną, kai
gamta jau apsirengusi žaliu apdaru ir pasipuošusi įvairiaspalviais žiedais.
Po Kalantos savižudybės, tame pačiame skverelyje pradėjo rinktis žmonės, prasidėjo mitingai.
Sovietinė valdžia suprato, kad jų „tvirtovė“ braška iš pamatų ir vien tik su milicijos pajėgomis nepavyks
susitvarkyti su demonstrantais. Buvo iškviesta milicija iš kitų miestų, o taip pat ir vidaus kariuomenė.
Po mitingo, būdamas Laisvės alėjoje, priešais skverą tarp daugybės žmonių gavau „paragauti“ milicijos
„bananų“ (guminės lazdos). Viskas prasidėjo nuo to, kad Kauno milicijos mokyklos viršininkas buvo

Prisiminimai apie Romą Kalantą

apipiltas vandeniu, tai jis tik mostelėjo ranka ir kursantai pradėjo savo darbą guminėmis lazdomis,
nesirinkdami aukų. Per pirmąją šių įvykių parą suimta virš 400 žmonių.
R. Kalanta palaidotas Kaune, Romainių kapinėse. Šis Kalantos susideginimas buvo signalas
sukilti, nusimesti Rusijos uždėtą jungą. Tebūnie šviesus R. Kalantos atminimas.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Liepos 5 dieną, grupelė mūsų globos namų
gyventojų bei darbuotojų išvyko į Strėvininkų
socialinės globos namus paminėti Mindaugo
karūnavimo dienos. Buvome labai maloniai sutikti, gavome atskirą kambarį, buvome pavaišinti kava ir
saldumynais. Po to sekė mūsų ir kitų svečių prisistatymas – pasirodymas. Mus pristatė direktorius
Rimvydas Žiemys. Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai buvo paruošę vaidinimą apie karalių
Mindaugą, kaip jis buvo karūnuotas ir suvienyta Lietuva.
Mes šia proga skaitėme eiles apie karalių Mindaugą, kurias sukūrė mūsų globos namų gyventojai.
Pavaduotoja Ona Budrienė Strėvininkų socialinės globos namų atstovams padovanojo mūsų globos namų
gyventojų kurtus piešinius šia tema, taip pat lėlę – lietuvaitę, kuri svečiams labai patiko.
16:00 val. prasidėjo diskoteka. Šiek tiek pasilinksminom ir mes. Po to išvykome namo. Visų
nuotaika buvo puiki. Norėtume padėkoti virėjoms, kurios įdėjo mums į kelionę skanius pietus.

Įspūdžiai iš kelionės į Strėvininkus

Globos namų gyventoja Leonora Barauskienė

Pažymint Lietuvos valstybės ir kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dieną, suorganizuota išvyka į
Strėvininkų socialinės globos namus. Išvykoje dalyvavo mūsų globos namų direktorius, direktoriaus
pavaduotoja socialiniam darbui ir dar keletas mūsų globos namų darbuotojų ir gyventojų.
Išvykome 10 val. ryto, kol pasiekėme Žiežmarius, atėjo ir pietų metas. Kaip žinome, Žiežmariai
įsikūrę beveik pusiaukelėje tarp Kauno ir Vilniaus, ant vaizdingo Strėvos upės kranto. Miestelio
pavadinimas Strėvininkai kilęs nuo upės pavadinimo, pratekančios pro šalį. Ant stendo, kabančio prie
Strėvininkų globos namų tvoros, pavaizduotas Žiežmarių seniūnijos teritorijos žemėlapis. Tame
žemėlapyje parodyta, kad yra mediniai Strėvininkai ir mūro Strėvininkai. Mūro Strėvininkai – tai buvęs
dvaras, kuriame įsikūrę Strėvininkų socialinės globos namai, tai patvirtina ir nuotraukos seniūnijos
žemėlapyje. Kad nesigautų painiavos, nutarta viską pavadinti vienu vardu „Strėvininkai“. Strėvininkuose
gyvena tiek pat gyventojų, kiek ir pas mus, arti 300.
Su vietiniais palydovais apėjome aplink visą globos namų teritoriją iš išorės pusės. Pasigrožėjome
globos namus supančia gamta. Namų vidinis kiemas skendi medžių paunksmėje, tad karštą dieną – tikra
atgaiva. Visi kiemo takai asfaltuoti, kai kurie net nupurkšti rausvais dažais. Daug žalių vejų, tik gal kiek
mažoka gėlių palyginus su Didvyžiais.
Nuvykus į svečius, buvome pavaišinti saldumynais ir gėrimais. Čia pasireiškė lietuviškas
vaišingumas, prisimintos senosios tradicijos. Po vaišių visi buvome pakviesti į salę pasižiūrėti spektaklio.
Po to lauko aikštėje skaitėme eiles apie tų laikų Lietuvos valdovus. Šventės pabaigoje vyko šokiai.
Viskuo pasigrožėję, pilni naujų įspūdžių pasukome namų pusėn. Grįždami namo užsukome į „Gudelių
karčiamą“ pavalgyti. Namus pasiekėme apie 20 val. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šios išvykos
organizavimo. Didžiuojamės deramai pažymėję šią dvigubą, mums visiems labai svarbią datą. Tai data,
kurios iš mūsų atminties neištrins jokiomis priemonėmis.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Liepos 8 dieną globos namų poilsio ir laisvalaikio praleidimo kampelyje
įvyko Lietuvos valstybės ir kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dienos
minėjimas. Į šį renginį atvyko moterų ansamblis iš Pajevonio, kuris
atsivežė su savimi nemažą kraitį šiuolaikinių, populiarių dainų.
Mes, globos namų gyventojai, taip pat nelikome nuošalėje. Skaitėme eiles apie Lietuvą, apie
karalių Mindaugą. Minint šią svarbią Lietuvai datą, buvo apdovanoti gyventojai, kurie kūrė eilėraščius,
rašė rašinius, pešė piešinius susijusius su šia švente. Renginyje dalyvavo ne tik globos namų gyventojai,
bet ir darbuotojai, jų tarpe - globos namų direktorius ir pavaduotoja socialiniam darbui.
Labai džiugu, kad tokiam renginiui abejingų nelieka.

Svečiai iš Pajavonio

Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Liepos 11 dieną globos namuose vyko poezijos popietė. Įžanginį žodį tarė
mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Toliau, laikrodžio rodyklėms
judant į priekį, sujudo ir gan nemažas būrys eilių skaitytojų. Šį būrį sudarė mūsų globos namų
darbuotojos ir gyventojai. Oras šiam renginiui pasitaikė puikus, lyg pagal užsakymą, nei karštas, nei
šaltas, lietaus irgi nebuvo.
Direktorius į šį renginį įnešė didžiulį indėlį. Kad, skaitant eiles, laikas neprailgtų ir renginys
netaptų nuobodžiu, direktorius, pakaitomis su skaitovais, padainuodavo keletą dainų. Eilės buvo
skaitomos sukurtos mūsų globos namų gyventojų. Pabuvojus šiame renginyje, jaučiausi lyg būtų
pavasaris, o ne vidurvasaris.

Laisvi drugeliai

Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Šią kelionę pradėjome liepos 17 dienos ankstyvą rytą. Su mumis
kartu keliavo pavaduotoja socialiniam darbui O. Budrienė.
Pirmiausiai aplankėme Raseinius ir miesto centrinėje aikštėje esantį A. Smetonos paminklą. Taip pat
pabuvojome prie fontanų, kurie yra šalia paminklo. Suskaičiavau 14 trykštančių fontanų. Visi mūsų
keliauninkai prie fontano nusifotografavo. O tie, kurie pageidavo, nufotografuoti ir prie fontanų. Dar
pasivaikštinėjome po miesto centrą, nes daugeliui iš mūsų, Raseiniai buvo nepažįstamas miestas.
Asmeniškai man Raseiniai gerai pažįstami dar sovietiniais laikais, kai apie automagistralę Vilnius –
Klaipėda dar niekas net nesapnavo. Todėl pagrindinė automagistralė į pajūrį buvo per patį Raseinių
miesto centrą. Paleidus apyvarton naująjį greitkelį, Raseiniai ir kiti miesteliai liko nuošalyje.
Po to aplankėme garsiąją Šiluvą bei kitus architektūros ir istorinio paveldo paminklus. Šiluvoje
pirmiausiai patekome į bažnyčią – baziliką. Kadangi man jau teko pabuvoti čia anksčiau, tai po trumpos
apžvalgos nuėjau į koplyčią, kurios balti bokštai jau iš tolo viliojo. Pasak legendos, kur dabar stovi
koplyčia, 1608 metais ant akmens apsireiškė Šv. Mergelė Marija. Praėjus tam tikram laikui, toje vietoje
nuspręsta statyti koplyčią. Ši koplyčia reikšminga ir tuo, kad 1993 metais joje meldėsi popiežius Jonas
Paulius II – asis vizito Lietuvoje metu.
Važiuojant iš Šiluvos, teko pravažiuoti pro Dubysos landšaftinį draustinį. Atsitiktinai ar ne, bet
mūsų kelionės atkarpoje toje vietoje užtikome kaimo turizmo sodybą su pavadinimu „Pakalnė“. Sodybos
kiemelyje, gamtos apsuptyje pavalgėme pietus ir vėl tęsėme kelionę.
Toliau mūsų akiratyje atsidūrė Panemunės regioninis parkas su jam priklausančiais objektais.
Aplankėme Panemunės pilį, užlipome į pilies bokštą, kuriame įrengta apžvalgos aikštelė. Galėjome
pasigrožėti apylinkėmis. Reikia pridurti, kad šiuo metu kai kuriose pilies dalyse vyksta restauracija. Bet
čia nedėkime galutinio taško... Dar mūsų apsilankymo laukia Jurbarko dvaras. Jis įsikūręs Nemuno
slėnyje. O koks dvaras be parko ir tvenkinio? Šiuo atžvilgiu Jurbarko dvaro parkas yra unikalus.
Reikia paminėti, kad į šią kelionę vyko Jadvyga Krištapavičienė, kuri pati nepajėgia vaikščioti ir
sėdi invalido vežimėlyje. Ją visos kelionės metu globojo Renatas Burkšaitis. Jam antrino ir mūsų globos
namų vairuotojas Juozukas.

Turistinė – pažintinė kelionė

Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Šiais
metais
virtuvėlėje
Mūsų gėlės ir kiti augalai... pabandėme auginti agurkus 5 l talpos
plastmasiniuose induose. Agurkai
užaugo iki lubų ir dabar laukiame derliaus. Jie
labai puošia langus savo žaliais lapais. Taip pat
virtuvėlėje ant palangės auginame prieskonius krapus, petražoles ir kt. Pernai virtuvėlėje ant
palangės auginome nykštukinius pomidorus, kurie iki žiemos puošė palanges
ir galėjome paragauti jų užaugintų pomidoriukų.
„Varpelių“ grupės svetainėje ant palangės auginamos paprikos. Iš šios grupės
žmonių galėtų pasimokyti ir kiti globos namų gyventojai. Jie labai stengiasi,
renka gėlių sėklas, jas sėja, laukia, kol išdygs daigeliai, po to juos sodina lauke,
gėlynuose. O kiekvieną šios grupės kambarį puošia vazoninės gėlės. Sienos
„Varpelių“ grupėje papuoštos paveikslais ir įvairiais darbeliais. Į šią grupę net ne
gėda svečius atvesti, o gyventojai gerbia darbuotojų darbą ir nieko negadina.

„Pūkuotukų“ grupėje prie svetainės yra balkonas, kuris išpuoštas gėlėmis: petunijomis, palergonijomis.
Pomidorai taip pat auga balkonuose. Svetainė papuošta kambarinėmis gėlėmis. Darbuotojos labai rūpinasi
gyventojų gyvenamąja aplinka ir yra vertos pagyrimų.
Prie butų, gėlių darželyje pasodintos rožės, kurių pražystančių žiedų laukiame visi.
Globos namų gyventoja Irena Darčianovaitė

Kiekvienas turime svajonių. O kas nesvajoja karštą vasaros dieną nors
trumpam nukeliauti prie jūros?.. Ši svajonė išsipildė keliems globos namų
gyventojams - Mariui Basangovui, Sigutei Raulinaitienei, Laimučiui
Jasulevičiui, Marijai Mickevičienei. Jie, lydimi socialinių darbuotojų Onutės, Rasos ir socialinio
darbuotojo padėjėjo Juozuko, liepos 28 dieną vyko į Palangą. Vieniems tai buvo pirmasis pasimatymas su
Palangos miestu, Baltijos jūra, o kitiems atgijo seni prisiminimai, kažkada seniai praleistas laikas su
artimaisiais. Diena buvo labai graži, saulėta. Visi džiaugėmės karštais saulės spinduliais, šiltu pajūrio
smėliu, o jūra buvo labai rami – tarytum lauktų mūsų. Vakarėjant ėjome į koncertą ,,Laumės juosta“, čia
pamatėme daugybę Lietuvos žvaigždžių, kurios dainavo su vaikų muzikos kolektyvais. Už kelionę esame
dėkingi Didvyžių socialinės globos namų direktoriui Rimvydui Žiemiui.
Kelionė į Palangą

Demokratija bjaurus dalykas, bet niekas nėra geriau sugalvojęs, tvirtino du kartus buvęs
Didžiosios Britanijos premjeras Vinstonas Čerčilis. Jam oponavo taip pat du kartus
buvęs Prancūzijos prezidentas, Prancūzijos garbės pilietis Šarlis de Golis. Jis sakė, jog
jei rytiniuose laikraščiuose neranda savo karikatūros, laiko, kad ši diena pragyventa veltui. O dabar
panagrinėkime demokratijos ištakas nuo graikų antikos laikų iki šių laikų. Antikos laikais egzistavo
atskiri miestai – valstybės. Tuo metu didžiausią autoritetą turėjo intelektualai – filosofai. Iki šių dienų
išliko jų veiklos rašytinių pėdsakų. Tai asketas Diogenas, Platonas. Šis propagavo dvasišką meilę be
lytinių santykių. Konstruktorius, inžinierius Archimedas, Sokratas, Sofoklis, Edipas – misterijų kūrėjas,
dramaturgas. Jo veikalai statomi ir iki šių dienų. Tuo pasižymėjo Panevėžio dramos teatro režisierius J.
Miltinis. Jis režisavo Edipo dramas „Antigonė“ ir „Eneida“. Laikui slenkant, demokratija formavosi į
blogąją pusę. Atsiradus turtinei nelygybei, ypač po to, kai atrasti sidabro klodai. Turtuoliai į savo rankas
stengėsi paimti miesto – valstybės valdymą. Tam tarnavo rinkėjų papirkinėjimas, šantažas, grasinimai,
laisvų piliečių vertimas vergais. Įsivyravo paveldimos pareigos. Iškilo bajorų, kunigaikščių luomai. Tai
puikiai aprašė Homeras savo poemose „Iljada“ ir „Odisėjas“. Jose atsispindi tų laikų graikų mentalitetas,
visuomeninis gyvenimas, karo vedimo būdai. Visą Graikiją, o taip pat už jos ribų – kolonijas suvienijo
Aleksandras Makedonietis. Jis tapo imperatoriumi. Jo auklėtoju ir mokytoju buvo garsus to meto filosofas
Aristotelis. Bet jis užkariautus kraštus valdė neilgai – mirė jaunas Egipte nuo maliarijos. Jo imperija
suskilo. Pasikeitus Graikijos vadovams, Aristotelis buvo nukirsdintas už maištingas kalbas. Tada paplito
posakis: „Kas galima Jupiteriui – negalima jaučiui“. Tuo metu po egzekucijos iškilo kitas garsus literatas,
filosofas Ezopas. Jis atrado naują būdą pašiepti elitą – rašė ir kalbėjo alegorijomis. Bet eikime prie naujų
laikų. Kas darėsi Stalininėje Sovietų Sąjungoje žinome daugiausiai iš tremtinių. O lagerių prieškaryje
buvo baisus skaičius - 468 su 14 skirtingų režimų. Jame atsidūrė satyrikas Zašenka, kuris aprašė varganą
šeimos buitį savo kūryboje. Jam „primetė“ kaltinimą, kad jis griauna valstybės pamatus. Iš N. Chruščiovo
valdymo laikų išsiskyrė rašytojai lietuviai V. Sirijus Gira, įsidarbinęs laive - šaldytuve daktaru. Jis į laivo
triumą įkritusiam laivo mechanikui diagnozavo: susižeidė dėl to, kad prisigėrė techninio spirito, o
plaukiant į Klaipėdą laivo kapitonas Lamanšo sąsiauryje įšoko į vandenį. Diagnozė – alkoholinė psichozė.
Tuos faktus jis įrašė į jų medicinines korteles. Tai jam kainavo užsienio pasą ir kategorišką draudimą
priimti laivan. Yra sakoma: „Dievas danguje, o Dievas laive – kapitonas“. Kitas pagarsėjąs jūreivis ir
žurnalistas - A. Čekuolis, besireiškiantis ir dabar. Vėliau jis dirbo Vilniuje, laikraščio „Komjaunimo
tiesa“ redakcijoje apžvalgininku. Jo atsiminimai ėjo su rubrika „Kontraforsas“. Jau valdant L. Brežnevui
išsiskyrė mėnesinio žurnalo komentatoriai ir žurnalistai. Žurnale „Pasaulinė ekonomika ir tarptautiniai
santykiai“ darbavosi kaukazietis Melosas Sturuza. Kitas išskirtinis savaitraštis užsienyje, kur darbavosi
talentingas žurnalistas – Kipras Mažeika. Spaudmenos rusų kalba. O dabar praėjusio amžiaus 8 – as
dešimtmetis. Daug valstybių vadovų pasirašo Helsinkio deklaraciją, kurioje užfiksuotos pagrindinės
žmogaus teisės: sąžinės laisvė, tikybos laisvė, laisvė pasirinktam judėjimui, rasių lygybė ir t.t. L.
Brežnevas, pasirašęs šį dokumentą, nemanė jo laikytis. Disidentai, įsteigę Helsinkio grupę buvo prievarta
uždaromi į psichiatrijos ligonines su griežtu režimu. Garsus rašytojas, Nobelio premijos laureatas
Solženycinas už lagerių aprašymą buvo deportuotas Šveicarijon. Termobranduolinės bombos tėvas

Ledonešis

Sacharovas deportuotas Gorkin. Lietuvoje pradėjo eiti „Bažnytinė kronika“, spausdinama net užsienyje.
Prie jo leidimo pasidarbavo kunigas Sigitas Tamkevičius, papuolęs į Mordovijos lagerį ir areštų išvengusi
vienuolė Nijolė Sadūnaitė. O kas Lietuvoje saugojo Socializmo nekaltybę? Tai cenzoriai. Už muziką
atsakė telediktorė Gražina Žigelytė, už dailininkų kūrybą - ilgametis Vilniaus meno muziejaus direktorius
Rimas Budrys, už literatūrą - Brazauskas, prezidento bendrapavardis. Viską kuravo kultūros ministras
Banaitis. Sovietmečiu jo vardu pavadinta gatvė Kaune. Jo pareigas vėliau perėmė Lionginas Šepetys. O
su Jono Avyžiaus kūryba – kuriozas. Jo knygą „Sodybų tuštėjimo metas“ atmetė Lietuvos spaustuvėje,
rusų kalba ji išėjo Maskvoje, o po to be problemų išleistos knygos: „Kaimas kryžkelėje“, „Nesėtų rugių
žydėjimas“ lietuviškai ir pelnė prestižines Lenino premijas. Ir šių dienų žurnalistė O. Strikulienė tiesiog
„sutaršė“ ūkio eksministrę B. Vėsaitę už prorusišką politiką, bet tik po atstatydinimo. O juk M.
Gorbačiovas susitikime su žurnalistais teigė, kad panaikinus cenzūrą, žurnalistai vaikščios po teismus.
Bet jo teiginys nepasitvirtino.
Kiek teko bendrauti, iš globos namų darbuotojų išskirčiau O. Plečkaitienę, ilgametę globos namų
gyventojų tarybos koordinatorę V. Mackevičienę, S. Dambrauskaitę, kuri aukšto intelekto, puikią
asmenybę, bet trumpai vadovavusią gyventojų tarybai – D. Čapskienę, globėją D. Bartuškienę, kuri labai
švelni, protinga. Kadangi dar trumpai bendrauju su socialine darbuotoja R. Barkauskiene, tai nesiryžtu jos
vertinti. Tik pastebėjau, kad ji didelį dėmesį skiria silpniesiems.
Ačiū pavaduotojai O. Budrienei ir socialinio darbo padalinio vedėjai R. Mališkienei už moralinį
palaikymą.
Globos namų gyventojas Algimantas Jucaitis

Gyventojų tarybos veikla
VIEŠAS PAPEIKIMAS
Gyventojų tarybos nariai informuoja, kad šių metų liepos 23 d. vyko jau antras šiais metais
gyventojo Edvardo Dagilio svarstymas. Gyventojas buvo svarstomas, nes pažeidė gyventojų vidaus
tvarkos taisyklių 83 punktą, kuris draudžia įžeidinėti ar kitaip pažeminti globos namų gyventojus ir
darbuotojus ir 99 punktą, kuris draudžia vartoti bet kokį smurtą kitų asmenų atžvilgiu. Svarstymo metu
buvo nutarta: 1. Gyventojas turi atsiprašyti nukentėjusiojo asmens, 2. Viešas papeikimas laikraštyje
„Likimo draugas“, 3. Edvardas Dagilis turi parašyti pasižadėjimą laikytis gyventojų vidaus tvarkos
taisyklių, 4. Gyventojas turės patalkinti aplinkos tvarkyme socialinio darbuotojo padėjėjai Sigitai
Merkevičienei (dvi savaites po dvi valandas per dieną).
Globos namų taryba

Globos namų tarybos veiklos antro ketvirčio ataskaita
Per antrą šių metų ketvirtį įvyko 1 visuotinis gyventojų susirinkimas 7 posėdžiai ir 1 gyventojų,
nusižengusių vidaus tvarkos taisyklėms svarstymas. Tarybos nariai: Kęstutis Sobeckis, Jonas Salanauskas
ir Renatas Burkšaitis budėjo Juozo Jurkšaičio koncerto metu. Tarybos nariai Narvydas Paulionis ir
Algimantas Jucaitis pravedė poezijos popietes skambant Aldonos Puišytės bei Eduardo Selelionio kūrybai
intensyvios slaugos skyriuose. Per šį ketvirtį Algirdas Žatkus parašė net 19 straipsnių į laikraštį „Likimo
draugas“. Ekvelina Vaitkevičienė nuolat lankosi intensyvios terapijos skyriuje ir bendrauja su ten
gyvenančiais žmonėmis. Atsinaujinus gyventojų gimtadienių šventimo tradicijai, šventes padeda
organizuoti Kęstutis Sobeckis, Renatas Burkšaitis ir Jonas Salanauskas. Leonora Barauskienė ir Algirdas
Žatkus dalyvavo Kybartuose vykusiame poetės Salomėjos Mikelaitienės kūrybos pristatyme. Žvejų
varžybose kaip komisijos narė dalyvavo Leonora Barauskienė. Gegužės mėnesio 31 dieną įvyko Globos
namų 80-čio paminėjimas. Prie šio renginio prisidėjo Leonora Barauskienė, Kęstutis Sobeckis, Jonas
Salanauskas ir Renatas Burkšaitis. Šeši tarybos nariai: Leonora Barauskienė, Renatas Burkšaitis, Ekvelina
Vaitkevičienė, Kęstutis Sobeckis, Narvydas Paulionis ir Kęstutis Alkimavičius buvo apdovanoti
direktoriaus padėka. Leonora Barauskienė per Tėvo dieną pasveikino visus tėvus – Tėvo dienos proga.
Jonas Salanauskas suorganizavo aplinkos tvarkymo talką. Kiekvieno ketvirčio darbuose vis kartojasi tie
patys rūpesčiai, todėl globos namų taryba stengiasi kuo įvairiau ir įdomiau pravesti renginius.
Globos namų tarybos sekretorė Leonora Barauskienė

Negalima nekęsti žmonių, kurie tau pavydi, juos reikia gerbti! Nes jie
pavydėdami bando tau įrodyti, kad esi geresnis už juos.

ŠTAI

A T ĖJ O G I M I M O
DIENA

Branginkit kiekvieną gyvenimo
akimirką, nes jos negrįžta…
Branginkit kiekvieną šalia
esantį, nes jie išeina…
Branginkit prisiminimus, nes
jie suteikia gyvenimui
pilnatvės…
Saugokit savo viltis ir svajones,
nes jos padeda gyventi…

Aldona Dubinskienė – 68 m.
Antanas Gendvilis– 63 m.
Birutė Grigaliūnaitė – 67 m.
Albina Lapinskienė – 79 m.
Regina Bronė Migonytė– 69 m.
Elena Kačerauskaitė – 81 m.
Iniulija Bronė Krapaitytė– 71 m.
Zina Pajaujienė – 65 m.
Bronius Simanavičius – 60 m.
Jonas Taraila – 65 m.
Jadvyga Venskevič – 74 m.

Bondarenka Marius
Dvilinskas Antanas
Govoruchina Vilma
Jurgelevičiūtė Jolanta
Kairaitis Alvydas
Karpavičiūtė Danutė
Lukoševičius Raimundas

Maldeikis Irenius
Navickas Rimantas
Pliuškaitis Kęstutis
Pliuškaitis Leonardas
Polteris Alvydas
Šidiškytė Nijolė
Valaitytė Ona

Namų vaistinėlė
Baigiantis vasarai nepamirškite papildyti savo vaistažolių krepšelio gamtos dovanojamomis gėrybėmis.
Kmynų sėklos renkamos, kai dar ne visai subręsta, tada džiovinamos. Žolininkai sako, kad kmynus geriau rinkti
drėgnu oru arba kai yra rasa. O laikyti juos geriau, kur sausa. Kmynų arbata gerina apetitą, aktyvina virškinimo
liaukų veiklą, žarnyno peristaltiką. Kmynų užpilą ypač patartina vartoti nuo vidurių pūtimo, nes mažina dujų
kiekį žarnyne. Taip pat juo gydomas gastritas, tulžies ir kasos uždegimas, lėtinis bronchitas.
Apynys. Šis vaistinis augalas auga miškuose, upių, ežerų pakrančių, griovių šlaituose. Spurgai skinami
brendimo pabaigoje, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Jei kamuoja nemiga, padidėjęs nervingumas, pasiruoškite
valerijonų šaknų, apynių spurgų ir pipirmėčių lapų (1:1:2) mišinio. Apyniai taip pat vartojami nuo kosulio,
karščiavimo, viduriavimo, reumato, nervų uždegimų.
Plačialapis gyslotis. Šių augalų preparatai slopina uždegimus, skatina žaizdų gijimą, palengvina atsikosėjimą,
laisvina vidurius. Džiovintų lapų antpilu galite skalauti burną, jei iš jos sklinda nemalonus kvapas. Jei skauda
dantį, reikia pakramtyti šviežios, gerai nuplautos gysločio šaknies.

Liepos mėnesį mus paliko: Vancevičienė Salomėja Eugenija
Mirtis skausminga ir beskausmė būna, gyvenimas be skausmo – niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo, tai tik likimo, ne žmogaus klaida.

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: (8-342)20521
Tiražas 25 egz.
2013 m. Rugpjūtis

