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Rugsėjis
Pr
2 9 16 23 30
09-01 Mokslo ir žinių diena
09-07 Panevėžio diena
A
3 10 17 24
09-08 Tarptautinė raštingumo diena; Švč. M. Marijos gimimo diena
T
4 11 18 25
(Šilinės); Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos
K
5 12 19 26
nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
09-09 Tarptautinė grožio diena; Testuotojų diena
Pn
6 13 20 27
09-10 Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
Š
7 14 21 28
09-13 Programuotojų diena
09-14 Pasaulinė seksualinės sveikatos diena; Šv. Kryžiaus
S 1 8 15 22 29
išaukštinimas
09-15 Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena; Tarptautinė demokratijos diena
09-16 Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena
09-21 Tarptautinė taikos diena; Šv. Matas, Alutinis; Bobų vasara
09-22 Tarptautinė diena be automobilio; Baltų vienybės diena; Rudens lygė (lygiadienis); Šiaulių
miesto gimimo diena
09-23 Lietuvos žydų genocido diena
09-26 Europos kalbų diena
09-27 Lietuvos socialinių darbuotojų diena; Pasaulinė turizmo diena
09-28 Tuskulėnų aukų atminimo diena; Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
diena; Pasaulinė pasiutligės diena
09-29 Pasaulinė širdies diena; Dagos diena, Šv. Mykolas
09-30 Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena
Senolių išmintis
 Rugsėjo griaustinis pranašauja šiltą rudenį ir gilią žiemą.
 Jei rugsėjį ant ražienų skleidžiasi voratinkliai – bus ilgas
ir gražus ruduo.
 Jei klevų lapai pagelto – po mėnesio bus darganota.
 Jei voras tūno voratinklio viduryje ir nejuda – lis.
 Jei voras mezga naujus tinklus – bus giedra.

Rugsėjis yra devintasis metų mėnuo pagal Grigaliaus kalendorių, jį sudaro 30 dienų.
Lotyniškas mėnesio pavadinimas September reiškia “septintasis” mėnuo. Rugsėjis lietuviškai –
rugių sėjos metas.
Rugsėjo 27 – oji yra Lietuvos socialinių darbuotojų diena.
Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų
asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos
socialinių darbuotojų diena. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993
metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama
ir su Šv. Vincento Pauliečio vardu.
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2013.09.26 - Europos kalbų diena
Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos
kalbų diena. Šios šventės metu Europos
valstybėse
organizuojami
įvairūs
renginiai, siekiant paskatinti kalbų
mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą
visoms Europos kalboms, regionų ir
tautinių mažumų kalboms. Europos
Taryba yra sukūrusi šešių lygių sistemą,
kuri padeda įvertinti asmens gebėjimą
suprasti, kalbėti ir rašyti užsienio kalba.
Šiuos standartus pripažino pagrindinės
Europos vertinimo institucijos, daugelis
Europos valstybių ir Europos Sąjunga
kaip dalį „Europaso“ programos, kuria
siekiama palengvinti žmonėms sąlygas
studijuoti ir dirbti užsienyje.
Visame pasaulyje kalbama net 7 000
kalbų. Europoje kalbama maždaug 400
kalbų; į šį skaičių įeina imigrantų
bendruomenių, regioninės ir gestų
kalbos. Europos Sąjungoje, turinčioje
500 mln. gyventojų, 23 kalbos yra
laikomos oficialiosiomis, tačiau joje
kalbama dar 60 regioninių ir etninių
mažumų kalbų, pavyzdžiui, samių kalba
Laplandijoje arba bretonų kalba vakarų
Prancūzijoje. Kalba – tai tautos kultūros
dalis Tautos kultūra yra labai abstrakti
sąvoka, tačiau visgi, ką galėtume ja
įvardyti? Tradicinį maistą, šventes,
tautinius rūbus, papročius, tarmes...
Tačiau svarbiausia – kalbą. Juk ji – tai
tautos sielos veidrodis. Kaip sakė A.
Baranauskas, „dvasios organas, žmogaus
minties ir jausmo išraiška, <...> Ryšys,
siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas
kartas ir asmenybes, individus ir kartu –
gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei
genčių tarpusavio santykių metraštis.
“Mokėti savo kalbą yra svarbu, tačiau
būtina žinoti ir bent kelias kitas užsienio
kalbas. Savoje šalyje, darbo įstaigose
lietuvių kalbos nebe pakanka, o norint
dirbti užsienyje, kur suteikiama daug ir
įvairių galimybių, privalu mokėti
mažiausiai vieną užsienio kalbą. Kai
kurie vertingi filmai, laidos ar
spektakliai per televiziją rodomi
originalo kalba, todėl jos nemokantys
praranda daug. Galiausiai, kalba sieja
šalių kultūras, todėl norint gerai pažinti
kitus kraštus, yra tiesiog būtina žinoti ir
svetimą kalbą.

Rugsėjo mėnesio renginiai
03 d. ekskursija į Vilnių. Aplankysime gražiausias
Vilniaus vietas – parkus.

05 d. 14:00 val. „Rudens krosas“. Jo metu
išrinksime greičiausius globos namų gyventojus.
06 d. 11:00 val. globos namų koplytėlėje bus
aukojamos Šv. Mišios.
08 d. išvyka į šventę „Tau, Vilniau!“. Jos metu
neįgalūs žmonės gali parodyti visuomenei savo kūrybinius
ir darbinius pasiekimus bei neišsenkančią dvasios
stiprybę.
12 d. 14:00 val. bibliotekoje vyks viktorina „Ką
mena Lietuvos pilys?“. Jos metu prisiminsime
Lietuvos istoriją, patikrinsime globos namų gyventojų
žinias apie pilis, jų atsiradimą ir kuriose pilyse jiems teko
apsilankyti.
18 d. 14:00 val. globos namų salėje vyks tiesioginė
transliacija „Didvyžiai – Laisvas Nepriklausomas
Kanalas“. Pasižiūrėsime populiariausių TV laidų
parodijas, patys pabūsime jų herojais.
19 d. išvyka į Marijampolės specialiuosius socialinės
globos namus, kuriuose vyks popietė „Kūrybos žodis –
žmogaus dvasios turtas“, skirta Tarmių metams.
23 d. 14:00 val. prie lauko estrados vyks „Rudens
lygiadienio šventė“. Jos metu prisiminsime rudens
lygiadienio apeigas, dainuosime dainas, žaisime žaidimus,
deginsime ožiukus. ☺
25 d. 14:00 val. globos namų valgykloje vyks
gimtadienių šventė. Šventės metu bus pasveikinti visi
gyventojai, gimę rugsėjo mėnesį.
26 d. išvyka į Kalvarijos savivaldybės kultūros centrą,
kur vyks renginys „Muzikinė karuselė“.
 pradėsime rudeninę talką (grėbsime lapus, eisime
tvarkyti kapų);
 išvykos su dviračiais (organizuoja sporto
užimtumo nariai);
 šokiai (penktadieniais 14:00 val.);
išvykos į mišką (grybauti, rinkti gamtinės medžiagos).
Mėnesio tema – „Aš myliu Lietuvą, savo namus“.
Už rugsėjo mėnesius atsakingos socialinės darbuotojos
Edita Kavaliūnaitė ir Giedrutė Merkevičienė

Niekada nekalbėk apie savo bėdas...
20 % nerūpi, o kiti 80 % žmonių
jaučiasi laimingi, kad jų turite.
(Lou Holtz)
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Džiugios atostogos
Išvykau iš Didvyžių socialinės globos namų atostogauti į
Zapyškį pas savo artimuosius. Mane pasiimti atvažiavo mamytė
Marytė Butkevičienė, brolis Romualdas ir dukra Sandra.
Važiuodami apsipirkome ir saugiai pasiekėme namus. Namuose
pasigaminome valgyti, pavalgę pašėrėme ir gyvuliukus: tai
ožkytę Rūtą ir keturias višteles. Apžiūrėjau namiškių šiltnamio
gėrybes: agurkus, pomidorus, ridikėlius, paprikas.... Vakare
mano dukra Sandra palaistė visus augalus pošilčiu vandeniu. Aš
su mamyte parsivedžiau ožkytę Rūtą, ją pagirdėme ir
pamelžėme. Paragavau pieno su duona. Labai skanu buvo.
Pavalgius nuėjau miegoti. Atsikėlusi ryte virtuvėje jau radau
mamą ir brolį valgančius pusryčius. Prie jų prisijungiau ir aš.
Pavalgiusi sutvarkiau kambarius, palaisčiau gėles. Labai gražiai
žydėjo mamytės gėlės. Šiais metais užderėjo labai gausus derlius
uogų: aviečių, serbentų, vyšnių, trešnių, taip pat daug yra
graikiškų riešutų, alyvinių ir kitokių obuolių.
Aš labai dėkinga namiškiams už tokias nuostabias
atostogas. Mano svajonė – visam laikui išvykti į Zapyškį.
Tikiuosi, kad mano svajonė išsipildys.
Globos namų gyventoja Laima Gelūnienė

Mano prisiminimai
Rugpjūčio 6 dieną mane įsodino į autobusą ir vežė tirti
kraują. Jau rytojaus dieną mane kaip ponią išvežė į Vilkaviškio
ligoninę. Ten labai didelė ir labai graži aplinka. Viduje taip pat
labai gražu – gražios palatos su veidrodžiais. Labai geras ir
malonus ligoninės personalas. Ypač labai gera gydytoja, ji
viskuo rūpinosi. Slaugytoja Laimutė Išganaitienė, dirbanti
Didvyžių socialinės globos namuose ir būdama labai miela mane
vis šnekino. Mano auklytė Giedrutė Merkevičienė visada greita,
niekada nepailstanti, pilna meilės, rūpesčio, gerumo mane
ligoninėje aplankė net kelis kartus. Viskuo pasirūpino. Mane
aplankė ir artimieji: sesuo su dukra. Po savaitės vėl kaip ponią su
autobusu parvežė mane į Didvyžių socialinės globos namus.
Mačiau labai gražų Vilkaviškio miestą. Kai sugrįžau į Didvyžių
namus, tai pastebėjau, kad niekas nepasikeitė. Čia visi taip pat
geri, malonūs. Labai maloni ir rūpestingai manimi rūpinosi
slaugytoja Jūratė Balsienė. Ji labai švelniai leisdavo vaistus, vis
pašnekindavo mane. Esu visiems dėkinga.
Sugrįžusi tuoj pat ėjau į koplytėlę, kur kunigėlis laikė Šv.
Mišias. Giesmininkai labai gražiai giedojo giesmes.
Pasimeldėme su Dievo palaima. Po Šv. Mišių visi nuskubėjome į
kiemą, kur vyko Žolinių šventė.

Užsieniečiams
lietuvių kalba taip pat
įdomi
Nors lietuvių kalba kaip užsienio
kalba
neatrodo
populiari,
mokomasi
ir
jos.
Štai
Liuksemburge
gyvenantis
prancūzas Olivjė aiškina, kodėl
pasirinko lietuvių kalbą: „Be
gimtosios prancūzų, moku anglų,
ispanų ir portugalų kalbas. Vieną
dieną pagalvojau, kad moku tik
Vakarų Europos kalbų, bet visai
nieko neišmanau apie kitos
Europos pusės kalbas, tad
nusprendžiau mokytis kurios nors
iš naujųjų ES šalių kalbos ir
atsitiktinai
atradau
lietuvių
kalbą.“ Dabar Olivjė ne tik
stengiasi su lietuviais kalbėti
lietuviškai, bet ir domisi lietuvių
tautosaka, šiais metais specialiai
keliavo į Vilnių, į Kaziuko mugę.
Lituanistikos kursus rengiančios
Vilniaus
universiteto
Lituanistinių studijų katedros
darbuotojas Andrius
Apinis
pasakojo, kad kursai pritraukia
įvairių
pažiūrų
žmones.
„Vieniems
lietuvių
kalba
reikalinga darbui, kiti yra
lingvistai, todėl nori susipažinti
su išskirtine lietuvių kalba. Į
Lietuvą atvyksta ir būsimų
studentų: pirmiausia jie metus
mokosi lietuvių kalbos, o paskui
studijuoja kokią nors specialybę.
Dažnai pasitaiko tokių, kurie
kalbos mokosi dėl savo antrųjų
pusių. Ir, žinoma, labai daug
studentų – lietuviškų šaknų
turintys išeiviai arba jau jų vaikai
ar net anūkai“.

Globos namų gyventoja Vitalija Karaliūtė

Padėka
Didvyžių socialinės globos namų tarybos vardu noriu padėkoti už turistinį žygį, kuris vyko
Zarasų raj. prie Asavo ežero esančioje poilsio bazėje. Už gerą organizavimą bei gerai praleistą laiką
dėkoju: direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Onai Budrienei, vyriausiajai socialinei
darbuotojai Aušrai Buzienei, socialinėms darbuotojoms Ramunei Brazauskienei ir
Birutei Kauspėdaitei bei mūsų vairuotojui Juozui Paparčiui. Grįžome pilni gerų
įspūdžių, nes ši kelionė buvo nuostabi, prabėgo kaip vienas akimirksnis.
Didvyžių socialinės globos namų tarybos narys Renatas Burkšaitis
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Laikraštis – tai mūsų gyvenimo kronika...
Tu, gėlele, lemties vainike
Tokiu pavadinimu mūsų globos namuose prasidėjo
renginys, skirtas Žolinių šventei pažymėti. Kadangi oras buvo
nuostabus, buvo saulėta ir šilta – tai tikra lietuviškos vasaros
pabaiga, tai ir renginys vyko lauke. Globos namų koplytėlėje
12:30 val. vyko Šv. Mišios, kurių metu buvo šventinama duona
ir žolynai. Šventės metu žolininkė – socialinė darbuotoja Sonata
Dambrauskaitė vaišino įvairia žolelių arbata, o šventės
organizatorės Lolita ir Ramunė - šviežia duonele. Taip pat buvo
nupintas iš žolynų didelis vainikas, vadinamas pabaigtuvių
vainiku, o tai reiškia vasaros darbų pabaigą. Dar vadinamas ir užburto rato vainiku, nes vieni darbai
baigiasi, o prasideda kiti ir taip tęsiasi iki begalybės... Šventės metu buvo prisiminta senovės
liaudies tradicijos bei papročiai.
Į svečius atvyko Lekėčių laisvalaikio centro vokalinis instrumentinis mišrus ansamblis. Su
savimi atsivežė šventinį repertuarą: kankles, armoniką, akordeoną ir savaime suprantama – daugybę
linksmų, nuotaikingų dainų. Vienas iš svečių grojo visais muzikos instrumentais, taip pat dainavo
solo, pats sau pritardamas kokiu nors instrumentu.
Taip pat reikia pažymėti, kad keletą dainų atliko jungtinis globos namų ir svečių choras.
Šventė praėjo labai greitai, kiekviename iš mūsų palikdama vasaros nostalgiją. Tai iš tikrųjų
paskutinė vasaros šventė, vietomis jau pasidabinusi artėjančio rudens spalvomis.
„Varpelių“ grupės gyventojas Algirdas Žatkus

Ir ko tik nebūna...
Ir ko tik nenutinka mūsų margame pasaulyje... Prisiminiau neseną atsitikimą mūsų globos
namų tvenkinyje ir jo prieigose. Vienas mūsų globos namų gyventojas, save tituluojamas „garsiu,
daug išmanančiu“ žveju, sugalvojo pažvejoti tvenkinyje. Mat jis buvo girdėjęs, jog kažkas kažkada
yra sugavęs netgi „auksinę žuvelę“. Jis pagalvojo: o gal ir man pavyks, ot pagyvensiu... Na ir
prasidėjo jo nekasdieniški nutikimai. O tokiais atvejais atsiranda ir „įvairaus plauko pagalbininkų“.
Šįkart į pagalbą „pasisiūlė“ taip pat mūsų globos namų gyventoja vardu „Žibutė“. Mat Žibutė ir kiti
jos bičiuliai buvo pripratę, kad sugautas žuvis žvejai traukia į krantą, o toliau tos žuvys skirstomos
pagal paskirtį. Žvejo nuostatuose pasakyta, kad sugautas žuvis galima panaudoti savo reikmėms.
Taigi, „Žibutės“ bičiuliai, jausdamiesi pilnateisiais žvejų šeimos nariais ir naudodamiesi šia teise,
kartais net peržengdami privalomojo panaudojimo ribas, nes „Žibutė“ priklauso ne tik žvejų šeimai,
bet ir kačių šeimai ir ji jaučiasi už kitus visa galva aukščiau.
Ši kartą „Žibutė“, čiupusi žuvelę, leidosi į kojas, o kadangi žuvelė buvo prarijusi slieką,
užmautą ant kabliuko, tai kartu su „Žibute“ keliavo ir meškerė. Žvejys, atsikvošėjęs nuo malonių
svajonių, suprato apmulkintas savo „pagalbininkės“ ir puolė ieškoti savo „darbdavio“. Tuo tarpu
„Žibutė“, pastebėjusi atsivejant persekiotoją, nėrė į pirmą pasitaikiusį krūmą. Pataikė į žalią tvorą ir
atsidūrė kitoje pusėje, o meškerė, įstrigusi į šakas, liko tiesiai prieš persekiotoją. Tai matydama
„Žibutė“ linksmai šaipėsi „ne tik jam vienam nesisekė žuvytes gaudyti, bet ir jam atkeršyti išėjo“.
Štai kaip kartais būna gyvenime. Tad prieš ką nors darydami, gerai pagalvokime!
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Viešnagė Asavo poilsiavietėje
Liepos 31 dieną grupelė gyventojų išvyko į Zarasų rajoną Asavo poilsiavietę, kurioje buvo
suplanuota pabūti iki rugpjūčio 2 dienos. Išvykome su lietumi, su lietumi ir buvome sutikti, bet tai
mūsų neišgąsdino. Kaip mat puolėme į darbą: statėme palapines, puošėme stovyklavietę. Kadangi
visi draugiškai dirbom, tai netrukus stovyklavietė atrodė puikiai. Socialinė darbuotoja Ramunė
Brazauskienė išvirė skanius pietus ir sėdome pietauti, visų apetitas buvo puikus. Vakare pradėjome
ruoštis prisistatymui, kuris buvo labai įdomiai paruoštas ir visiems patiko. Prisistatymo metu
galvojome, kad čia viskas bus poilsinio pobūdžio pasibendravimas, be jokių rimtų varžybų. Bet
žvejybos buvo numatytos jau antrą dieną. Iš pat ryto varžybos prasidėjo gana rimtai. Kęstutis
Sobeckis labai liko patenkintas, kad gavo pabandyti pažvejoti iš valties. Su pakilia nuotaika kartu su
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vairuotoju Juozu Paparčiu 7:30 val. išplaukė į Asavo ežerą. Žūklė baigėsi 11:00 val. Mūsų žvejai
grįžo su nemenku laimikiu, buvo sužvejotos 8 žuvys, iš kurių Ramunė Brazauskienė išvirė pietums
skanią žuvienę. Sekančią dieną buvo sudarytos komandos žaisti tinklinį. Varžybos vyko draugiškai.
Tinklinį laimėjo Jasiuliškių socialinės globos namų komanda. Buvo taip pat šokių vakaronė prie
degančio laužo. Smagu, kad pasitaisė oras, nes sekantį rytą pavaduotoja Ona Budrienė išėjo uogauti
ir grybauti. Ji daugiausiai priuogavo ir pririnko grybų. O mes visi negalėjome atsidžiaugti Asavo
ežero šiltu vandeniu. Maudėmės ir maudėmės... Rugpjūčio 2 dieną jau pradėjome po truputį ruoštis
namo. Nupuošėm savo stovyklavietę ir dar kartą pavalgėme ant laužo virtos košės, palikdami kitus
stovyklautojus poilsiauti, išvykome link namų. Kadangi dar buvome nelabai pavargę, tai teko
aplankyti pakeliui Stelmužės ąžuolą. Iš mūsų būrio vienas buvo jo nematęs, tad pamatė pirmą kartą.
Senoliui ąžuolui jau 1500 metų. Jo storumas 3,5 m. Atrodė labai ištvermingai besilaikantis į atramas
ir žaliuojantis kaip ir kiti aplink esantys medžiai.
Labai didelis ačiū globos namų virėjoms, kurios aprūpino mus skaniu maistu, vos įstengėme
viską suvalgyti. Nuoširdų ačiū tariam vairuotojui Juozui Paparčiui, kuris mums aprodė visą
Aukštaitijos kraštą.
Globos namų gyventojai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis

Sūdavos gyvenvietė iš arčiau - I dalis
Po atostogų sugrįžusi socialinė darbuotoja Dana
Čapskienė iškart ėmėsi veiklos. Ji pranešė, kad
rugpjūčio 7 dieną vyksime į Vilkaviškio raj.
savivaldybės viešosios bibliotekos Sūdavos filialą,
kuriame vyks poezijos popietė „Iš širdies į širdį“.
Nuvykusius mus, kaip senus pažįstamus, šiltai
priėmė bibliotekininkė Janina. Susėdome prie
vaišėmis nukrauto stalo. Mums besivaišinant
Sūdavos karšto muziejaus pirmininkė labai įdomiai
papasakojo apie Sūdavos gyvenvietėje gyvenusius
žmones, apie jų papročius, tradicijas. Sakoma, kad tuometinių gyventojų daugumą sudarė žydų
tautybės žmonės. Visa to meto pramonė bei žemės ūkis buvo žydų rankose. Nors mes nuo seno
įpratę į žydus žiūrėti kitaip, bet tuometiniai gyventojai į juos žiūrėjo pagarbiai, nes labai daug kas
priklausė nuo jų: tai ir maistas kasdieninis, ir paprasčiausi buitiniai prietaisai bei jiems įvairūs
priedai. Be žydų dar čia gyveno rusai, lenkai, na ir lietuviai, bet tarpusavyje visi sugyveno
draugiškai, dalykiškai vieni kitiems padėdami, vieni kitus užjausdami, retkarčiais per bendrus
suėjimus ir pasilinksmindavo kartu. Kaip matome, nors Lietuva yra maža valstybė, bet
daugianacionalinė. Reikia tik paprasčiausio supratimo, užjautimo kitų atžvilgiu, būti tolerantiškais
ir viskas klosis kuo puikiausiai. Ne veltui sakoma, kad neįmanomo nieko nėra... Galima drąsiai
tvirtinti, kad to meto žmonės buvo mažaraščiai, o dauguma iš jų išvis neraštingi, o kaip matome
vieni kitus suprasdavo, buvo pakantūs vieni kitiems, o toleranciją suprasdavo savotiškai. Apie
žodžio „tolerancija“ sąvoką išvis nebuvo kalbama, tad galima ir mums iš šio atvejo pasimokyti, nors
dauguma iš mūsų save laiko išsilavinusiais.
Sūdavos gyvenvietė iš arčiau - II dalis
Pabuvoję bibliotekoje ir pasinaudoję
išvykos suteikta proga nutarėme aplankyti šalimais
esantį Sūdavos krašto muziejų. Nors šis muziejus
įsikūręs nedidelėse patalpose, tačiau eksponatų
gausa ir įvairove nenusileidžia kitiems muziejams.
Pirmiausia patekome į patalpą, kurioje matėme
rankines akmenines girnapuses, skirtas grūdams
malti. Tai du apvalūs akmeniniai skriduliai,
viename viršutiniame iš jų įtaisyta rankena sukimui.
Supilti grūdai patenka tarp abiejų besisukančių
skridulių, sutrinami ir taip gaunasi miltai. Matėme
ir siūlų verpimo prietaisus, mūsiškai vadinamus
„rateliais“, skalbinių velėjimo priemones, sviesto
5

gaminimo įtaisą, vadinamą „katalauka“, įvairias senovines žibalines „liktarnas“ bei žibalines
knatines lempas. Matėme žarijinius lygintuvus, kurie kaitinami karštomis žarijomis, kai į lygintuvą
pripilama dar raudonų žarijų ir nuo to įkaista. Tai primena tuos laikus, kai apie elektrą žmonės
neturėjo jokio supratimo. Ir dar pamatėme daugybę kitų eksponatų, kurių čia išvardinti neįmanoma.
Visi šie išvardinti, ir tie, kurie neišvardinti eksponatai mums primena žilą senovę. Beveik visus aš
asmeniškai buvau matęs ir anksčiau, bet, būdamas čia, globos namuose ir juos iš naujo pamatęs, vėl
buvau priverstas sugrįžti į praeitį, į užmirštus laikus. Kitoje patalpoje daug patalpinta nuotraukų su
aprašymais apie Sūdavos kraštui nusipelniusius žmones, apie muziejų įkūrusius žmones.
Socialinė darbuotoja Dana Čapskienė visą ekskursiją įamžino fotografuodama, nes tikrai
buvo verta pamatyti tokį netoliese esantį puikų muziejų ir įsiamžinti nuotraukose. Prieš
atsisveikinant bibliotekininkė Janina Radzevičienė visiems asmeniškai įteikė po dovanėlę
prisiminimui. Noriu padėkoti už puikią ekskursiją darbuotojoms Lolitai Stankienei ir Danai
Čapskienei. A č i ū!
„Varpelių“ grupės gyventojas Algirdas Žatkus

Leonoros Barauskienės įspūdžiai iš Sūdavos gyvenvietės
Rugpjūčio 7 dieną grupelė globos namų gyventojų laikraščio „Likimo draugas“ narių išvyko
į literatūrinę popietę „Iš širdies į širdį“. Kai atvykome į Vilkaviškio raj. savivaldybės viešosios
bibliotekos Sūdavos filialą, buvome jau laukiami. Labai gaila, kad dėl asmeninių priežasčių į
popietę negalėjo atvykti mokytoja poetė Salomėja Mikelaitienė, kurios poeziją turėjome skaityti.
Nenuliūdome, nes vietoj mokytojos eilių pradėjome skaityti iš mūsų globos namų laikraštuko
„Likimo draugas“ savo poetų eilėraščius. Narvydo Paulionio, Ivetos Korsakienės, Laimos
Gelūnienės, Onutės Valaitytės bei kitų gyventojų eiles, miniatiūras skaitė Dana Čapskienė, Lolita
Stankienė, Leonora Barauskienė. Net nepajutome, kaip greitai prabėgo laikas. Juo labiau, kad šio
krašto šviesuolė Sūdavos krašto muziejaus įkūrėja mokytoja Regina Naujokaitienė labai įdomiai
papasakojo apie šio krašto istoriją, kurios buvo galima klausytis ir klausytis. Mokytoja su meile
prisiminė visus įvykius, kurie šiame krašte pasitaikė. O kad dar labiau mus sudomintų, tai pasiūlė
aplankyti jos įkurtą Sūdavos krašto muziejų. Muziejus, nors ir mažutis, bet sukurtas savomis
rankomis dvelkė meile ir šiluma čia gyvenantiems kraštiečiams. Mokytoja prasitarė, kad greitu
laiku muziejus bus modernesnis, nes pradės jį remontuoti.
Laikas prabėgo labai greitai. Su gerais įspūdžiais bei geromis nuotaikomis patraukėme link
namų. Labai dėkojame bibliotekininkei Janinai Radzevičienei už šiltą priėmimą ir už tai, kad
palydėjo mus iki muziejaus. Ačiū mūsų socialinei darbuotojai Danai Čapskienei, kuri nuolat palaiko
draugiškus ryšius su Vilkaviškio raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Sūdavos filialu. Ačiū SPĮ
užimtumo specialistei Lolitai Stankienei, kuri geranoriškai prisideda prie įvairių ekskursijų.
Rugpjūčio
23
dieną
surengtas
minėjimas šiai dienai paminėti. Kadangi
rugpjūčio mėnesio paskutinė savaitė vis
dar vasariškai šilta, tai minėjimas vyko
lauke. Įžanginį žodį tarė SPĮ užimtumo
specialistė Lolita Stankienė, socialinė
darbuotoja Ramunė Brazauskienė ir
Leonora Barauskienė. Į renginį įsijungė
ir skaitovai, kurie akcentavo, kad tokie
atvejai
daugiau
niekada
neturi
pasikartoti. Juk mes visi žinome, kiek
aukų nusinešė sovietinė okupacija.
Viskas prasidėjo nuo to, kad
Baltijos kelias dar gyvas žmonių širdyse
1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų
sąjunga ir Vokietijos naciai pasirašė
Molotovo - Ribentropo paktą bei jo
slaptuosius protokolus. Jos pasidalino Rytų Europos šalis į įtakos sferas. 1940 m. Sovietų sąjunga,
pasinaudodama paktu, okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jos neteko valstybingumo ir tapo Sovietų
sąjungos sudėtine dalimi. Nuo tada ir prasidėjo represijos, vyko žmonių trėmimai. Nuo 1944 m. iki
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1953 m. Pabaltijo valstybėse vyko ginkluotas pasipriešinimas prieš sovietinius okupantus.
Nepavykus su ginklu atgauti laisvės, nuolat vyko neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas, kurio
tikslas buvo Nepriklausomybė. Nuo 1979 m. prasidėjo masinių daugiatūkstantinių mitingų
laikotarpis, reikalaujantis pakto pasekmių likvidavimo. 1989 m. galutinai nuspręsta susieti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos valstybes „gyvąja grandine“, pavadinant Baltijos keliu ir parodyti visam pasauliui
jų tikslus ir siekius bei šių šalių vienybę, siekiant užsibrėžto tikslo.
Po minėjimo renginys persikėlė prie vandens telkinio, kur gyventojai susikibę rankomis
pavaizdavo Baltijos kelią. Norisi pridurti, kad visi minėjimo dalyviai buvo pasipuošę trispalvėmis
vėliavėlėmis bei kitokia šventine atributika. Taip pat renginyje buvo galima pamatyti dideles
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas. Kadangi rugpjūčio 23 diena – penktadienis, tai norintys,
pasibaigus renginiui, galėjo pasišokti. Noriu dar pridurti, kad šį kartą šokių muzika skambėjo tik
lietuvių autorių ir tik lietuviškai.
„Varpelių“ grupės gyventojas Algirdas Žatkus

Rugpjūtis – švarinimosi mėnuo
Rugpjūčio visą mėnesį buvo tvarkoma globos namų teritorija. Į šią žodžių sąveiką įeina ir
sodo priežiūra, teritorijos vidaus takų valymas, želdinių ir gėlynų, vejų ir net tvenkinio valymas bei
kitoks švarinimasis. Ir nors vasara – darbuotojų atostogų metas, bet pastebėta, kad visa teritorija
prižiūrima tvarkingai. Rūpestingai prižiūrimi gėlynai, šienaujamos vejos, tuojau pat nušienauta žolė
sugrėbiama ir išvežama į tam skirtą vietą. Prie vejų tvarkymo ypač aktyviai prisidėjo šie globos
namų gyventojai: Laimutis Grigaliūnas, Vytautas Sakalauskas, Leonardas Pliuškaitis, Alvydas
Kairaitis ir Simonas Bakšys. Šienaujant vejas matėsi, kad viename vejos gale dar girdisi šienavimo
technikos burzgimas, o kitas vejos galas – jau visiškai švarus, lyg ten nieko ir nebūta. Štai ką reiškia
darbą atlikti gera valia, niekieno neverčiamiems, šalia nestovint prižiūrėtojui, nes talkininkai
supranta, kad darbas turi būti atliktas sparčiai ir kokybiškai.
Ruošiantis artėjančioms kvadrato varžyboms, kurios vyks mūsų globos namuose ir į jas
atvyks žaidėjai iš kitų globos namų, tvarkomas visas stadionas, didesnį dėmesį atkreipiant į
kvadrato aikštelę, kuri ir yra viso šio šurmulio centras. Ir vėl čia pasižymėjo savo nuoširdžiu darbu
Laimutis Grigaliūnas, Leonardas ir Kęstutis Pliuškaičiai, nepakeičiamas ūkio darbuose Alvydas
Kairaitis, Jonas Salanauskas ir dar daugelis kitų. Tegul šie išvardinti žmonės būna pavyzdžiu
kitiems!
„Varpelių“ grupės gyventojas Algirdas Žatkus

ŠTAI

A T ĖJ O G I M I M O
DIENA

Tik šiandien Jums gėlės gražiausios, tik Jums šiandien
sveikinimo žodžiai iš pat širdies gelmių..
Jurkša Gediminas
Barzdžiukaitė Stasė
Bereišis Vladas
Jančiauskas Rimas
Bondarenkienė Laimutė
Mickevičienė Palmira
Biknevičius Viktoras
Blaževičius Arūnas
Čaplikas Gintaras
Darčianovaitė Irena
Špakauskas Gintautas

Budrevičienė Aldona 60 m.
Stanišauskas Valentinas 61 m.
Melnykas Audriūnas 62 m.
Bakaitis Pranas 63 m.
Škėmaitė Marija 64 m.
Noreikaitė Irena Gražina 66 m.
Mickevičienė Marija 67 m.
Vargšaitis Arvydas 67 m.
Žarskytė Teresė 69 m.
Nanartavičius Juozas 70 m.
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KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS

Gyvenimas mano

Dievui Tėvui

Gyvenimas mano
Miglotas laukimas
Vargų okeane
Dreifuoja likimas.

Vaikystėje man mirė Tėvas
Pavirtęs vagimi baikščiu
O neseniai man mirė Dievas
Užmetęs terbą ant pečių.

Nebėra ramybės
Naktim ūkanotom
Praradus teisybę
Tikiu tiktai kortom.

Tėvynės aš čia neieškojau
Lyg motinos vaikų namuos.
Juk būtų kvaila – pagalvojau
Būti dukra tokios mamos.
Svajonėse apie taurumą
Aš smėlio laikrodžiu virtau,
Žarstydama problemų krūvą
Lyg smėlį pro pirštus barstau.
Ir slysta smiltys man tarp pirštų
Lyg vėjas jūros bangose
Tikėjimas tikrai man miršta
Lyg laisvas paukštis narvuose.

Pražydo sidabro jau gijom
Vienatvėj tavieji plaukai
Nors veidas taurumo įgijo,
Bet sieloj jauna palikai.
Išliaupsinsiu mūzą likimo Take care,
Lyg arklą maitinantį duona
Tamsoj sužibėsiu vylinga žvake
Kai virsta pelenė Madona.
Globos namų gyventoja Žaneta Bartaševičienė

Viena blaškiausi tarp bažnyčių
Barsčiau žarijų likučius
Vaitojau nuo juodų patyčių
Pametus duotus degtukus.

Namų vaistinėlė
Baigiantis vasarai nepamirškite papildyti savo vaistažolių
krepšelio gamtos dovanojamomis gėrybėmis.
Prisirinkite kmynų. Kmynų sėklos renkamos, kai dar ne visai
subręsta, tada džiovinamos. Žolininkai sako, kad kmynus geriau
O tą, kuris mane pamilo
rinkti drėgnu oru arba kai yra rasa. O laikyti juos geriau, kur
Už gerą širdį amžinai
sausa. Kmynų arbata gerina apetitą, aktyvina virškinimo liaukų
Pikti pilotai nuskandino
veiklą, žarnyno peristaltiką. Kmynų užpilą ypač patartina
Ir šitą Dieve, Tu žinai.
vartoti nuo vidurių pūtimo, nes mažina dujų kiekį žarnyne. Taip
Globos namų gyventoja Žaneta
pat juo gydomas gastritas, tulžies ir kasos uždegimas, lėtinis
Bartaševičienė
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.
Balinio ajero žolė. Liaudies medicina ajerų arbatą siūlo išbandyti skundžiantis virškinimo sutrikimais - esant
sumažėjusiam rūgštingumui, sergant gastritu, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige. Šio augalo nuoviru
taip pat galima įtrinti galvos odą - jis naikina pleiskanas bei sustiprina plaukų šaknis. Šviežias augalas šiek
tiek nuodingas, tad reikėtų naudoti tik džiovintą balinio ajero žolę.

Rugpjūčio mėnesį mus paliko: ROMAS ALEKNEVIČIUS
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. Rugsėjis
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