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"Kas slypi praeityje ir ateityje, vieni niekai, palyginti su tuo, kas slypi mumyse" - 
Oliver Wendel Holmes 

Baltijos kelio diena (Juodojo kaspino diena) 
1939 m. rugpjūčio 23 dieną Maskvoje Vokietijos užsienio reikalų 

ministras J. Ribentropas ir TSRS užsienio reikalų liaudies komisaras 

V.Molotovas pasirašė abiejų šalių nepuolimo paktą, kuris turėjo įtakos 

Antrojo pasaulinio karo pradžiai. Paktas panaikino ir Baltijos šalių, taip 

pat ir Lietuvos, nepriklausomybę. Papildomuose slaptuose protokoluose 

Estija ir Latvija buvo priskirtos TSRS, o Lietuva palikta Vokietijai. 

Rugsėjo 28 d. J. Stalinas ir A. Hitleris pasirašė antrąjį Vidurio Europos 

padalijimo aktą, pagal kurį Lietuva atiduota TSRS. 

1989 m. rugpjūčio 23 d., prisimindamas J. Ribentropo – V. 

Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę, Lietuvos Sąjūdis 

surengė akciją „Baltijos kelias“. Akcijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

gyventojai (apie 2 mln.) susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per 

Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų sąjungos, išreikšdami norą 

būti laisvais. 

 http://day.lt/sventes/straipsniai/juodojo_kaspino_diena 

Parinko Kęstutis Sobeckis 

 

Laisvės diena 
1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos (Rusija nuo 1991 metų gruodžio 25 d. 

perėmė Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos teises ir pareigas, iširus TSRS) armija. Šią dieną 23 

val. 46 min. Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Tai 

paliudijo kapitono Povilo Malakausko vadovaujamos karių grupės raportas buvusiam krašto apsaugos 

ministrui. 

Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 1990 m. kovo 11 d., tačiau galutinai 

išsilaisvino nuo Rusijos okupacijos tik šią dieną, kai Rusija išvedė savo kariuomenę. Tarybų Sąjunga 

buvo okupavusi Lietuvą nuo 1940 birželio 15 d. 

http://day.lt/sventes/straipsniai/laisves_diena 

Parinko Leonora Barauskienė 
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RUGPJŪČIO MĖNESIO RENGINIAI 

 

2 - 4 d.  Podvarko miške bus organizuojamas turistinis sąskrydis „Pabūkime drauge gamtos apsuptyje 

– IV“.  

7 d. 13:30 val. salėje kino filmas „Jaunos ir karštos“. 

8 d. kampelyje keramikos darbelių paroda „Myliu Lietuvą“. 

11 d. 11:00 val. Šventos  Mišios koplytėlėje. 

11 d. 14:00 val. renginys lauke  ,,Žolinės  žolynai“. 

21 – 25 d. keramikos, pynimo ir rankdarbių užimtumų darbelių paroda Klausučių seniūnijoje. 

23 d. 14:00 val. šventė lauke ,,Varlės linkėjimai gandrui“. 

24 d. 14:00 val.  rugpjūčio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė. 

26 d.  globos namų saviveiklininkų ,,Vilties spindulys” išvyka į 

Jurbarką, į neįgaliųjų bendruomenės organizuojamą mugę – 

koncertą  ,,Būkime kartu’’. 

29 d. globos namų gyventojų dviračių žygis po apylinkes. 

Mėnesio eigoje:  

 11:00 val. penktadieniais koplytėlėje maldos valandėlės; 

 13:30 val. penktadieniais šokiai lauke. 

Už rugpjūčio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo 

specialistė: Danguolė Dereškienė 

 

STEBUKLAI MANO GYVENIME 
Kaip ir daugelis Lietuvos piliečių aš gyvenau visuomenėje, kaime. Kaimas, kuriame aš gyvenau, 

priklausė tarybiniam ūkiui „Jaunoji gvardija“. Šis ūkis specializavosi gyvulininkystėje. Augino veislines 

telyčias ir jas parduodavo kitiems. Vieną dieną genant bandą į ganyklas įvyko neįtikėtinas stebuklas. Aš 

pėsčias ėjau į pagrindinį kelią link autobusų stotelės. Link ganyklų prie miško genamos telyčios staiga 

pradėjo bėgti link fermų. Aš, tai pamatęs, persižegnojau ir bandą peržegnojau. Radęs pakely medžio šaką, 

tris kartus sudaviau į žemę ir atbėgančias telyčias sustabdžiau žodžiu – „stai“. Telyčios sustojo iškėlę 

galvas į mane ir sumykė. Aš paklausiau kaip banda gyvuoja. Į tai banda irgi atsakė mykimu. Tada aš 

pasakiau bandai apsisukti ir bėgti atgal į ganyklas. Visa banda apsisuko ir bėgte nubėgo į ganyklas. 

Nepriklausomos Lietuvos laiku įvykę stebuklai.  

Kitą kartą nuėjus į ganyklą perkelti gyvulių į kitą vietą, man bestovint ganykloj pamačiau 

atskrendant porą gulbių. Aš vienas sau pagalvojau, kad gulbės aplink mane apskristų garbės ratą. Man vos 

tik pagalvojus gulbės giedodamos apskrido apie mane ratą. Aš nustebęs ir iškėlęs į viršų rankas stovėjau 

ganykloj. Apskridę apie mane ratą gulbės giedodamos nuskrido savo kryptim. Rugsėjo mėnesį kasant 

bulves staiga aptemo ir pradėjo krapnoti lietus ir dudenti griaustinis. Aš klaupiau vagoj ant kelių ir, 

iškėlęs galvą į dangų, pagarbinau Dievą. Akimirksniu po tamsybės vėl tapo giedra ir saulėta. Ir vėl dangus 

pajuodavo su griaustiniu ir lietum. Aš vėl klaupiau ant kelių ir garbinau Dievą. Taip giedra ir saulėta 

pasidarė ir antrą kartą. Dangus apsiniaukė ir trečią kartą. Aš ir vėl klaupiausi ir garbinau Dievą. Už kelių 

sekundžių ir vėl buvo saulėta ir giedra. Daugiau jau netemo ir nelijo. Aš ramus ir laimingas baigiau rinkt 

nuartas vagas bulvių. Šie stebuklingi įvykiai man įstrigo visam gyvenimui giliai atmintyje. Aš dar ir dabar 

tai prisimenu su džiaugsmu ir Dievo meilės stebuklu. Visa tai aš ir dabar prisimenu su malonumu. 

Narvydas Paulionis 

 

 



 

ĮDOMYBĖS 
 

25 neįprasti skaičiai ir faktai apie kai kurias mūsų planetos šalis 
 Patys jauniausi gyventojai - Nigerijoje. Pusė šios valstybės gyventojų (49 %) vos sulaukia lytinės 

brandos.  

 Daugiatautiškiausia valstybė pasaulyje - Indija. Beveik kiekvienoje srityje - kultūros, ekonomikos, 

klimato, rasių, lingvistikos, etnologijos, religijos - Indija užima pirmąją arba antrąja vietą. 

 Greičiausiai nykstanti tauta - ukrainiečiai. Jų skaičius mažėja 0,8 proc. per metus, todėl iki 2050 m. 

Ukraina praras apie 30 proc. savo gyventojų. 

 Valstybė, kurios dauguma gyventojų gyvena užsienyje - Malta. Dėl didelių ekonominių sunkumų 

maltiečiai praeityje masiškai emigravo į kitas šalis. Šiandien svetur gyvena daugiau maltiečių negu 

gimtojoje saloje. 

 Mažiausia šalis - Monakas. Nors Vatikanas 0,27 kv. km, tačiau jis neturi nuolatinių gyventojų. Todėl 

Monakas laikomas pačia mažiausia apgyvendinta pasaulio šalimi. 

 Valstybė, apaugusi džiunglėmis - Surinamas. 91 proc. šios valstybės teritorijos apaugęs džiunglėmis. 

0,5 mln. Surinamo gyventojų gyvena išilgai pakrantės, netoli nuo sostinės, ir tik 5 proc. (senieji 

vietos gyventojai ) gyvena šalies viduje. 

 Šalis, neturinti miškų - Haitis. Čia medžiai buvo visiškai iškirsti ir neatsodinti. 

 Stambiausia šalis, kurioje visai neišvystytas žemės ūkis - Singapūras. 

 Valstybė, kurioje kalbama daugiausia kalbų - Papua Naujoji Gvinėja. Oficiali kalba šioje šalyje -

anglų, tačiau ja kalba tik 1-2 proc. gyventojų. Gvinėjoje kalbama net 820 kalbų. 

 Daugiausia išsilavinusių žmonių - Kanadoje. 50 proc. Kanados gyventojų yra įgiję aukštąjį 

išsilavinimą. Antrąją vietą užima Izraelis (45 proc.), tada Japonija (44 proc. ). 

 Šalis - dykuma yra Libija. 99 proc. šios Valstybės teritorijos yra dykuma. Ji paverčia Libiją 

sausiausia šalimi pasaulyje. Kai kuriuose jos regionuose dešimtmečiais neiškrinta nei vienas lietaus 

lašas. 

 Pati netaikiausia valstybė pasaulyje - Somalis. Nors kurį laiką šiuo aspektu ją lenkė Irakas, tačiau 

dabar Somalis vėl išsiveržė į priekį. 

 Valstybė, daugiausia gaminanti deguonies mūsų planetoje - Rusija. Sibiras - tai 25 proc. pasaulio 

miškų, apimančių daugiau teritorijos negu žemyninė JAV. 

 Stambiausias pasaulyje opiumo gamintojas - Afganistanas. Čia gaminama 95 proc. viso pasaulio 

opiumo kiekio. Net dešimtmetį trukusi amerikiečių okupacija nesugebėjo sumažinti ,,pramonės“. 

 Daugiausia žmonių, sėdinčių kalėjimuose, yra JAV. 2,2 mln. JAV piliečių sėdi kalėjime, o tai 25 

proc. viso pasaulio kalinių. Antrąją vietą užima Kinija, trečiąją - Rusija. 

Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša iš žurnalo ,, Moters savaitgalis“ 2016 11 18 
 

 

LIKIMO DOVANA 
Daug kuo mane likimas apdovanojo: lakia vaizduote, giliais jausmais ir mąstymu. Būtent iš čia ir 

prasideda mano gyvenime veiklumas. Svarbiausia, kad man patinka vienatvė. Aš galiu ramiai mąstyti ir 

rašyti. Prie visų mano gerų darbų prisideda ir pamaldumas. Ir čia, tokioj mieloj stotelėj, aš esu vienas. 

Vienatvė man suteikia impulsą meilei rašyti. Rašydamas aš išlieju širdgėlą, skausmą, džiaugsmą ir 

svajones. Tai gali būti eilėraštis ar straipsnis. Taip gyventi man labai patinka. Nelieka pamiršta aprašyti ir 

apsakyti meilę. Man labai padeda daugiaplanis mąstymas. Tai mano kūrybos variklis gyvenime. Taip jau 

laimingai gavosi, kad aš po šiai dienai esu vienas. Tai mano jėga ir stiprybė ramiai ir drąsiai sutikti ir 

priimti visus gyvenime pasitaikančius iššūkius ir problemas. Gal kartais ir atrodo keistai, bet elgiuosi 

protingai. Tikėjimas – dvasios stiprybė ir kasdienė ramybė. Mane visą gyvenimą lydi tikėjimas, meilė ir 

viltis. Tai didelė palaima kasdienybėje ir laike. Aš džiaugiuosi, kad mane visą gyvenimą lydi 

pasitikėjimas savimi šiam trapiam žmogaus gyvenime. Tai ir norisi pasakyti, kad svarbiausia tikėti, mylėti 

ir gerbti, padėti. Viską ką likimas dovanojo, reikia palaimingai naudoti geriems darbams ir veiklai savyje 

ugdyti. Tobulėti niekada nebus vėlu.  

Narvydas Paulionis 



MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA 
 

Ekskursija į Paežerių dvarą 
Liepos 4 dieną būrelis globos namų gyventojų vyko į ekskursiją. Aplankė Paežerių dvaro rūmus. 

Gidė papasakojo dvaro istoriją, aprodė esančią ekspoziciją. Pasivaikščiojome po dvaro teritoriją. 

Apsilankėme šalia dvaro esančioje kavinukėje. Apsilankymas kavinėje buvo išskirtinis, nes kai kurie 

gyventojai joje lankėsi pirmą kartą. Bendravome skanaudami ledus ir kokteilius. Pilni įspūdžių ir geros 

nuotaikos grįžome į namus. 

Socialinės darbuotojos Ramunė Brazauskienė ir Indrė Zavedzkienė  

 

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę 
Liepos 5 dieną globos namų salėje vyko 

renginys, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti. 

Šventę pradėjo globos namų direktorius Rimvydas 

Žiemys, pasveikinęs visus su švente. Šventėje 

dalyvavo svečiai iš Lekėčių laisvalaikio centro. Jie 

padainavo daug  gražių dainų apie Lietuvą. Renginio 

pabaigoje globos namų gyventojai kartu su 

darbuotojomis pašoko liaudiškus ratelinius žaidimus, 

kurie visiems pakėlė nuotaiką.  

Mindaugo karūnavimo dienos proga bibliotekoje 

buvo surengta teminė lentyna „Gražioji Lietuva“. Besidomintys istorija gyventojai galėjo pagilinti žinias 

apie šios dienos svarbą Lietuvai ir jos žmonėms. 

SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė 

 

Mylėk, lietuvi, tą žemę brangią 
Liepos 5-ają mūsų globos namų salėje vyko kasmetinis renginys minint Karaliaus Mindaugo 

karūnavimą. Pasinaudodami ta proga mus aplankė Lekėčių laisvalaikio centro mišrus ansamblis 

„Mikyta“. Nors šio ansamblio pagrindą sudaro vyresnio amžiaus žmonės, bet matėsi ir labai aktyvaus 

jaunimo. Suprantama, kad iš tolių tolimų atvykę sveteliai kartu iškraudinėjo ir nemažą bagažą, nors to 

bagažo turinys galutinai paaiškėjo tik renginiui prasidėjus. Atvykėliai prieš pat renginio pradžią netgi 

truputėlį parepetavo. Renginį pradėjo Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Po 

to mikrofoną perdavė lekėčiečiams, o šie, neilgai pakalbėję, į renginį įsiliejo ilgesinga daina apie Tėvynę. 

Na ir prasidėjo... Daina sekė dainą. Trumputes pauzes tarp dainų išnaudojo skaitovai. O žiūrovai salėje 

nenustygo vietoje. Beveik visas dainas palydėdavo plojimais, o kai kada net ir žodžiais pritardavo. Salėje 

visi laukė ir globos namų gyventojų šokių pasirodymo. Juk taip ruoštasi, taip laukta... Na štai... Pagaliau 

ir didvyžiečiai. Vos tik atsiradę scenoje kartu su svečiais (jaunimu) susikibo rankomis ir, vadovaujami 

socialinės darbuotojos Giedrutės Merkevičienės bei SPĮ užimtumo specialistės Jurgitos Tamulevičienės, 

sklindant linksmomis, nuotaiką pakeliančiomis melodijoms sušoko keletą šokių pagal senovės liaudies 

papročius ir tradicijas. Renginiui baigiantis visi, esantys salėje, atsistojo, susikibo rankomis ir šoko rateliu 

aplink visą salę. Pasibaigus renginiui jautėsi ir netgi iš akių matėsi, kad ruoštasi buvo ne be reikalo. Visi 

liko patenkinti. 

Taip pat galima paminėti, kad liepos 5 – 10 dienomis bibliotekoje buvo eksponuojama teminė 

lentyna pavadinimu „Gražioji Lietuva“, skirta karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. 

Algirdas Žatkus 

 

Koncertinė išvyka į Gudkaimio globos namus 
Puikiai nusiteikę, saulėtą 2017 m. liepos 12 dieną pagal seną tradiciją ir draugystę Didvyžių 

socialinės globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“, kurio sudėtyje – mišrūs vokaliniai 

ansambliai ir kapela „Senasis dvaras“ (muzikos vadovė Vida Valentienė), vokalinė – instrumentinė grupė 

„Gitarų skambesy“ (klavišiniai ir gitaros - globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir gyventojas 

Arvydas Sriubas) vykome į Gudkaimio globos namus koncertuoti.  



Valandos trukmės koncertinė programa „Atverkime meilei duris“ suteikė abipusį džiaugsmą ir 

pakylėjimą šeimininkams ir mūsų atlikėjams.  

Nuoširdžiai dėkojame Gudkaimio globos namų gyventojams ir darbuotojams už šiltą priėmimą. 

Linkime jiems gražios vasaros ir stiprios sveikatos.  

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė  

 

Muzikinė išvyka į Gudkaimį 
Liepos 12 dieną mūsų saviveiklininkai išvyko į Gudkaimio senelių globos namus. Nors atvykome 

gana anksti iš ryto, bet buvome jau laukiami.  Gudkaimiečiai pasirodė labai mėgstantys muziką, nes 

sugužėjo pilna salė klausytojų.  Koncertą  pradėjo  

mūsų kapela „Senas dvaras“, vadovaujamas Vidos 

Valentienės. Sugrojo du kūrinius: „Valsą“ ir  „Sename 

parke“. Po to atėjo eilė koncertuoti „Vilties 

spinduliui“. Klausytojams labai patiko daina 

„Sidabrinės akys“ bei kitos. Mūsų dainų klausėsi ne 

tik globos namų gyventojai, bet ir darbuotojai, atėjo 

pasiklausyti dainų ir globos namu direktorius R 

Murinas. Viena klausytoja sakė, kad jai labai patiko 

merginų ansamblio daina „Kai lyja už lango lietus“.  

Ypač gražus duetas buvo su skėčiais, kuriais buvo pasipuošusios ansamblio merginos. Pasibaigus dainų 

pynei su daina „Žemė apvali“ pabaigėme koncertą, bet bendrauti dar nepabaigėme. Visų nuotaika buvo 

pakili ir visi jautėsi laimingi, bendraudami vienas su kitu.. Pasižadėjome dar aplankyti, kai tik išmoksime 

naujų dainų, nes žemė tikrai apvali. Nusifotografavome kartu su savo klausytojais ir laimingi, 

besidžiaugdami svetingu priėmimu grįžome į namus.  

Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis 

 

Oninių šventė   
Pasirodo, kad vasara pasižymi ne tik subujojusia gamta, ne tik padidėjusia lauko darbų gausa, bet ir 

daugybe švenčių. Štai tik prieš mėnesį nuvilnijo, nubangavo į tolį Joninės, o dabar jau ir Oninės. Seniau 

pagyvenę žmonės šnekėdavo, kad po Oninių prasideda ruduo. Ir iš tikrųjų: pilnu tempu vyksta javapjūtė, 

augalai jau brandina būsimą šių metų derlių, paukščiai sparnus pakėlę dairosi į dangaus aukštybes 

laukdami jiems palankaus vėjo. Tai ir yra pirmieji besibaigiančios vasaros požymiai. 

Mūsų, Didvyžių globos namuose, kaip ir kasmet liepos 25-ąją dieną vyko Oninių šventė. 

Prisiminiau vaikystę, kai mūsų parapijos bažnyčioje ta proga vykdavo Šv. Onos atlaidai. O atlaidai 

reikšdavo ne tik pamaldas bažnyčioje, bet ir artimųjų susiėjimą. Bet ir mes, vaikai, patys verždavomės į 

tuos atlaidus, nes mus domino ne tiek maldos, o bažnyčios šventoriuje ir jo prieigose vykstantys 

kermošiai. O koks gi gali būti kermošius be įvairiausių formų, skonių ir spalvų derinio saldainių. Taip, 

kad šios dienos su nekantrumu laukdavome visi - ir suaugusieji, ir vaikai. Stalai lūždavo nuo įvairiausių 

valgių bei gėrimų. Galbūt dėl to ši diena ir įstrigo mūsų pasąmonėje iki pat gyvenimo kelio pabaigos.  

Šios Oninės, kaip jau buvo skelbta iš anksto, turėjo vykti gamtos prieglobstyje, prie lauko estrados, 

bet su išlyga - jei tam bus palankus oras. Na, o gamta, kaip ir mes, kartais irgi mėgsta pajuokauti. Dangų 

aptraukė pilkas debesų šydas ir žinant, kad tuo jos išdaigos gali nesibaigti ir visiems sugadinti šventinę 

nuotaiką, renginį norom, nenorom teko persikelti į salę. O čia pamatėme pilnut pilnutėlę salę žmonių. 

Nemažai atsirado ir „sienas ramstančių“, mat sėdimų vietų neužteko. Ta proga pas mus į svečius užsuko 

Rementiškių dvaro kapela. O ką reiškia žodis „kapela“ ir kas į šio žodžio sudėtį įeina tikriausiai žinote 

visi. Svečiai dainomis ir muzika pradėjo šventę. Šiek tiek leidę svečiams apsiprasti su aplinka, scenoje 

pasirodė ir mūsų globos namų saviveiklininkai su socialine darbuotoja Giedrute Merkevičiene bei SPĮ 

užimtumų specialiste Jurgita Tamulevičiene priešakyje. Mūsiškiai, atlikę tai, kas jiems priklauso pagal 

programą, koncertinę estafetę vėl perdavė kapelai. O šie nieko nelaukdami susižvalgė per salę paleisdami 

ilgesingą dainą apie senovinio kaimo gyvenimą. Po svečių vėl mūsiškiai, didvyžiečiai. Pasirodė, kad jie 

sugeba ne tik dainuoti, bet ir šokti. Lyg ir nepastebėtai į renginio eigą įsijungė ir mūsiškiai skaitovai 

Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis. O kur buvus kur nebuvus scenoje atsirado SPĮ užimtumo 

specialistė Aldona Kardauskienė ir ją lydintys jos jaunieji globotiniai – būsimi artistai, dainorėliai. 



Nepamirštos ir šio sambrūzdžio svarbiausios kaltininkės: direktoriaus pavaduotoja socialiniam 

darbui Ona Budrienė, 4 grupės socialinė 

darbuotoja Ona Šernienė, gyventoja Ona 

Valaitytė, gyventoja Ona Grikietytė. Jos kartu 

su gyventojais įsiamžino nuotraukoje 

prisiminimui. Tikėtina, kad ši ir kitos 

panašaus pobūdžio dienos išliks ilgam, ilgam 

atmintyje. Šventė švente tegul ir lieka, bet juk 

viskam yra riba. Jei buvo pradžia, turi būti ir 

pabaiga. Pasilinksminę, prisidūkę dar pilni 

šventinės nuotaikos, bet laikas ragina skirtis. Čia jau nieko nepadarysi, toks  mūsų gyvenimas... 

Algirdas Žatkus 

 

Globos namų kapela „Senasis dvaras“ kapelų suvažiavime „Vieškelio vingiais“ 
2017 m. liepos 29 dieną Didvyžių socialinės globos namų kapela „Senasis dvaras“, lydimi juos 

palaikančiųjų gyventojų ir darbuotojų (soc. darbuotoja Indrė Zavedzkienė), vykome dalyvauti 

Klausučiuose rengiamoje tradicinėje kapelų šventėje – suvažiavime „Vieškelio vingiais“. 

Šventėje, esant puikiam orui ir gausybei nuoširdžių žiūrovų, paruoštas programas pristatė 9-ios 

liaudiškos muzikos kapelos. Mūsų globos namų kapela „Senasis dvaras“, kurios sudėtyje: bosinė gitara -  

globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, gitara – gyventojas Arvydas Sriubas, būgnai – Jolanta 

Avinaitė, barškučiai – Jolanta Montvilaitė, akordeonas – kapelos vadovė, SPĮ užimtumo specialistė Vida 

Valentienė, šventei paruoštą 4-ių kūrinių programą pristatė pirmieji. 

Po skambių, nuotaikingų kapelų pasirodymų, žiūrovų aplodismentų ir apdovanojimų savo 

koncertine programa ir dainomis visus džiugino žinoma Lietuvos estrados atlikėja Vitalija Katunskytė. 

Nuoširdžiai dėkojame kapelų šventės „Vieškelio vingiais“ Klausučiuose rengėjams ir 

organizatoriams už suteiktą galimybę dalyvauti ir mūsų globos namų kapelai „Senasis dvaras“. 

SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė ir socialinė darbuotoja Indrė Zavedzkienė 

 

Kapelų suvažiavimas „Vieškelio vingiais“   
Liepos mėnesio 29 dieną Klausučių parkelyje rinkosi kapelos smagiai pagroti. Į šventę šiemet 

atvyko net 9 kapelos, tame tarpe ir Didvyžių socialinės globos namų kapela „Senas dvaras“. Jiems teko 

pirmiems pradėti koncertą. Nuskambėjus pirmiems akordams visi gausiai susirinkę klausytojai suprato, 

kad tai šauni kapela. Man įspūdį paliko jaunieji šokėjai iš Vilkaviškio gimnazijos. Jų suderinti judesiai ir 

šokio figūros darė įspūdį. Laikas bėgo greitai, taip kaip keitėsi 

kapelos ant scenos. Šauniausią kapelą rinko klausytojai, kuriems 

prieš koncertą buvo išdalinti bilietėliai balsuoti. Koncerto 

pabaigoje užtraukė savo galingu balsu atlikėja Vitalija Katunskytė 

atvažiavusi tiesiai iš Palangos, kur ji šiuo metu koncertuoja. 

Pakvietė visus į svečius. Kai kurias dainas ji traukė su visa 

auditorija. Savo koncertą pabaigė kultine daina „Pražydo sodai“. 

Koncertui pasibaigus buvo suskaičiuoti balsai ir mūsų kapela 

užėmė antrą vietą. Visiems kapelų dalyviams buvo padėkota, 

įtekti „Padėkos raštai“. Kelione likome patenkint ir didžiavomės mūsų kapelos muzika ir jos įvertinimu. 

Leonora Barausienė, Kęstutis Sobeckis, Ernesta Chaizytė 

 

 

Valdo Paulausko pamąstymai... 
Noriu pasidalinti mintimis, kaip švenčiau Mindaugo karūnavimo dieną. Draugas pavaišino skania 

arbata. Pasivaišinom saldumynais. Noriu pasidžiaugti, švente, kai koncertavo iš mano kaimo Lekėčių 

kapela.. Buvo smagu. Ačiū kapelai iš Lėkėčių „Mikytai“. Dar man labai patiko, kai globos namų 

gyventojai pašoko rateliu. Ačiū už gražią šventę. 



  
 

SVEIKINAME RUGPJŪČIO MĖNESĮ 

GIMUSIUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bašinskas Juozas  

Bondarenka Marius  

Čekas Antanas  

Dubinskienė Aldona 

Dvilinskas Antanas- 45m.  

Dzedulionienė Irena 

 Dzidolika Valdas  

Gendvilis Antanas 

Govoruchina Vilma 

Gruinius Andrius 

Jurgelevičiūtė Jolanta 

Kačerauskaitė Elena – 85m. 

Kairaitis Alvydas 

Karpavičiūtė Danutė 

Krapaitytė Iniulija Bronė – 75m. 

Lukoševičius Raimundas - 60m. 

Maldeikis Irenius 

Migonytė Regina Bronė 

Misevičiūtė Virginija 

Navickas Rimantas 

Pajaujienė Zina 

Petrėnienė Anastazija 

Pliuškaitis Kęstutis 

Pliuškaitis Leonardas 

Simanavičius Bronius 

Šidiškytė Nijolė 

Taraila Jonas 

Tekorytė Gražina 

Valaitytė Ona - 55m. 

MANDAGUMAS – GYVENIMO BŪDAS 
Mandagus žmogus garbingas 
Taip ir prasideda šis mano pamąstymas apie mandagumą. Mandagumas iš mažens ateina iš 

žmogaus į žmogų per gerumą ir nuoširdumą. Mandagūs žmonės yra kilniadvasiai ir kilniaširdžiai. Deja, 

kartais žmogaus gerumas priimamas kaip kvailumas. Sunku įsivaizduoti kaip būtų sunku gyventi, jeigu 

aplinkoje, kurioje gyveni, nebūtų gerų žmonių, kurie daro gera kitam be jokio paskaičiavimo. Geras 

mandagumas skatina ir kitus aplinkinius atsakyti tuo pačiu. Tai jau yra gairės į didį  gyvenimo tikslą – 

garbingumą. Gražūs tarpusavio santykiai ir geranoriškas bendravimas daro žmogų mandagų, kultūringą ir 

garbingą. Būti mandagiam ir kultūringam reiškia nešti atsakomybę sau prieš kitus. Gyvenime kartais 

visko pasitaiko, nes vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Mandagus žmogus žmogui parodo dvasinį 

kultūringumą, be kurio nėra kelio į gyvenimo džiaugsmą ir laimę. Visa tai žmogų nuteikia gerumui ir 

garbingumui, kurie būtini visais laikais. Be gerų pojūčių ir potyrių negali gyvenime išsiversti nei vienas 

žmogus. Mandagumas užvaldo žmogų ir padaro garbingą. Mandagus žmogus nesikeikia ir neįžeidinėja 

kitų. Mandagumas suteikia gyvenime prasmę ir tikslą. Taigi, dar kartą pabrėžiu – mandagus žmogus 

garbingas. 

Narvydas Paulionis  

Gimtadienio šventė gražiausia, 

Mielos gėlės ir žodžiai geri. 

Tebus ši diena Jums švenčiausia, 

Juk garbė ir prasmė Jums didi. 

Tebūnie Jūs palaiminti Dievo, 

Su linkėjimais čia Jums Brangiais. 

Tegul gyvenimo metai ne vieni dar praeis. 
Narvydas Paulionis 



KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skuba sustojo, darbai pavargo, į pašalį atidėta 
ligų našta. 
Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko ir 
laimina visus tylia malda.. 
 

Liepos mėnesį mus paliko: 

Flėderytė Teresė – Ona 

Lebedeva Ana 

Baranauskaitė Emilija 

 
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė 

Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521 

Tiražas 25 egz. Rugpjūčio 

Irina, Inga, Marija, Ieva 
Moteris tai siluetas 

Ji pilna meilės, džiaugsmo ir kančių 

Ji kaip didingoji planeta 

Pilna skaisčių žvaigždžių. 

 

Dvi saulės, septyni mėnuliai apgaubia mane 

Keliausiu aš į šiaurę – ten laukia Marija. 

O Irina – tikra žvaigždė rytinė 

Rytais ji žadina mane. 

 

Irina, Inga, Marija, Ieva 

Meldžiu save ir savo siela 

Kančių kely atgaivinki tu mane. 

Palaimos ašaros tešildo jos mane. 

 

Hollywoodas, Londonas, Pompėja 

Visata žlugs, juk žvaigždės sukasi ratu. 

Juoda skylė baisi artėja 

Mes atgimsime kitam gyvenimui kartu. 

Arvydas Sriubas 

Rugpjūtį 
Jau brandos valanda 

Laukia duona prakvipę 

Skamba motorų daina 

Visiems javapjūtė patiko. 

 

Naktį žvaigždės vis krinta 

Meilė žemėje žmogui 

Niekada, niekada neužginta 

Širdy džiaugsmo laimė džiugina. 

 

Dar žydi vasaros gėlės, 

Gražus padangės mėlynumas 

Pagauna sielą ramunėlės 

Rugpjūtį geras malonumas. 

 

Gandrai jau ruošiasi išskristi, 

Linksmai klegena lizduose. 

Padangėj saulė gali šviesti, 

Į tolimą kelionę kviesti. 

 

Smagu taip laiką leisti, 

Širdim, protu ir siela. 

Gyventi taip sunku ir miela, 

Kas džiaugsmo laimę pakartos. 

Narvydas Paulionis 

 

Svajonių sparnais 
Aš svajonių sparnais 

Vis lekiu ir skrendu 

Ir į laimę mainais 

Čia pat vienas lieku. 

 

Mano žingsniai kely 

Mes berželiai žali. 

Aš nueisiu toli 

Tu sulaukt negali. 

 

Savo dainą širdies 

Tau kasdieną skiriu. 

Ir laimingas einu 

Aš vienatvės keliu. 

 

Bet širdis ne akmuo 

Man krūtinėje plaka. 

Aš surasiu tikrai 

Į tave meilės taką. 

 

Man negęsta viltis 

Ir svajonė nuskris 

Su tavim mylimoji 

Man brangiausia naktis. 

Narvydas Paulionis 

 

 

 

 


