Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO
DRAUGAS
2018 m. Balandžio Nr. 221
Kiekvienas žmogus širdyje nešiojasi viltį. Jei kartais ji žlunga, tai jokiu būdu
nereiškia, kad žlugo viskas. (Dalai Lama)
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Kaip švenčiamos Velykos Lietuvoje ir pasaulyje

Didžioji pavasario šventė - Velykos - simbolizuoja Kristaus prisikėlimą.
Anksčiau Velykos buvo švenčiamos kaip gamtos atgimimo šventė, kurios metu
mūsų protėviai garbino medžius, burtais ir maldomis bandė užtikrinti gerą
derlių. Iš pagoniškos pavasario gamtos atgimimo šventės kilusi kiaušinių
marginimo tradicija, tačiau daugelis kitų Velykų papročių atsirado krikščionybės
laikais.
Iki 325 m. Velykos buvo švenčiamos įvairiomis savaitės dienomis: penktadienį,
šeštadienį arba sekmadienį. 325 m. imperatorius Konstantinas paskelbė, kad
Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pavasarinės mėnulio pilnaties. Tad
Velykų data kiekvienais metais gali kisti nuo kovo 22 iki balandžio 25 dienos. Manoma, jog lietuviškas
Velykų pavadinimas kilęs iš baltarusiško šventės pavadinimo Velikyj dienj, kuris reiškia Didžioji diena.
Velykų pavadinimas taip pat siejamas su žodžiu vėlės, mat mūsų protėviai šiuo laiku aplankydavo
artimųjų kapus, nunešdavo jiems maisto, dažniausiai – margučių.
Paskutinis sekmadienis prieš Velykas Lietuvoje vadinamas Verbų sekmadieniu, Verbinėmis, daugelyje
Europos šalių – Palmių sekmadieniu. Verbos – tai palmių, kurias į Jeruzalę įžengusiam Kristui po
kojomis klojo žydų minia, simbolis. Katalikų bažnyčios liturgijoje palmių šventinimas įvestas V a. Dar
XX a. pradžioje Rytų Aukštaitijoje buvo paprotys tą dieną, procesijai einant aplink bažnyčią, po kunigo
kojomis kloti žilvičio šakeles.
Nuo seno lietuviai Velykas švęsdavo 4 dienas, tačiau senieji papročiai pamažu išnyko. Naktį iš
šeštadienio į sekmadienį vykdavo Velyknakčio budėjimai. Žmonės susirinkdavo budėti ir melstis prie
Kristaus kapo. Tada bažnyčiose pasirodydavo jį saugantys kareiviai, įvairūs persirengėliai, kurie
šaudydavo iš patrankų, budindavo užsnūdusius bei krėsdavo įvairiausius pokštus. Pirmąją Velykų, Ugnies
dieną, saulei tekant, prasidėdavo Prisikėlimo pamaldos, kada būdavo šventinami margučiai, druska,
duona ir kiti valgiai. Išėję iš bažnyčios, žmonės vieni kitus sveikindavo, bet negaišdavo: buvo tikima - jei
neskubėsi Velykų rytą, visus metus vaikščiosi apsnūdęs. Vakare jaunimas eidavo kiaušiniauti, švęsdavo
bei giedodavo. Geriausi dainininkai būdavo apdovanojami margučiais ar velykiniais skanumynais. Šią
dieną taip pat būdavo renkamas gražiausias margutis.
Parinko Kęstutis Puzinauskas iš : https://www.delfi.lt/gyvenimas/seima/kaip-svenciamos-velykoslietuvoje-ir-pasaulyje.d?id=9305697

ĮDOMYBĖS
Didysis Gizos sfinksas56 yra gulinčio liūto su žmogaus galva skulptūra, pastatyta Gizos plynaukštėje Nilo
vakariniame krante, netoli nuo dabartinio Kairo, Egipte.
Tai didžiausia monolitinė skulptūra pasaulyje. Ji yra 73,5 m ilgio, 6 m pločio ir 20 m aukščio. Ji taip pat yra
seniausia žinoma monumentali skulptūra, paprastai datuojama III tūkstantmečiu prieš Kristų.
Pagal tarptautinių žodžių žodyną - Sfinksas (gr. Sphinx) - senovės graikų mitinė būtybė - sparnuota pabaisa,
moteris su liūtės liemeniu.
Sfinksė graikų sakmėse - Tifono ir Echidnos duktė, ji laikoma griovimo ir nelaimių demonu.
Didysis Gizos sfinksas yra garsiausia sfinkso skulptūra, pastatyta apie 2550–2520 m. pr. m. e., valdant IVosios dinastijos karaliams. Tikslus Sfinkso amžius neaiškus, spėjama, kad jis buvo pastatytas faraono Chefreno
užsakymu. Jis vaizduoja tupintį liūtą žmogaus galva.
Vien tik priekinės jo letenos yra apie 15 m ilgio. Dažų likučiai prie ausies leidžia daryti išvadą, kad figūra
anksčiau buvo spalvotai dažyta. Figūra buvo iškalta kalkakmenio kalvoje. Šalia sfinkso buvo įrengta
šventykla, kuri yra tiksliai vienoje linijoje su Cheopso piramidės slėnio šventykla.
Sfinkso paskirtis nėra žinoma. Galima jo paskirtis buvo saugoti Gizos
plokštikalnį. Vokietijos egiptologas Herbertas Rikė (Herbert Ricke) mano, kad
statula priklausė Saulės kultui ir vaizduoja Harmachį. Egipto karaliai laikė
save dievo Horo įkūnijimu. Galimas daiktas, kad statula, turinti Saulės dievo
Horo išvaizdą, yra faraono Chefreno atvaizdas. Manoma, kad sfinkso galva
vėliau buvo uždėta ant liūto kūno ir daug kartų perdaryta. Nors yra ir tokių
egiptologų spėliojimų/nuomonių, kad didysis Gizos sfinksas anksčiau turėjo ne
žmogaus, o liūto galvą. Tokia teorija visai tikėtina, nes ankstyvajame senovės Egipte liūtai gyveno Gizos
apylinkėse ir jų atvaizdai buvo labiau vertinami kaip galios simboliai negu žmogaus veidas.
Taip pat manoma, kad dėl nudaužtos nosies „kalti“ turkų artilerijos būriai, kurie naudodavo sfinksą artilerijos
pratyboms.
Kai kur aiškinama, kad XV a. arabai nudaužė sfinksui nosį todėl, kad islamas draudė vaizduoti dievus.
Sfinksą dažnai užpustydavo smėlis. Tarp sfinkso letenų yra sapnų stela, kurioje pasakojama apie Tutmozį IV,
XVIII dinastijos atstovą. Vieną kartą jis užmigo prie beveik smėliu užnešto sfinkso. Sapne sfinksas Tutmoziui
pasakė, jog jei jis išlaisvins sfinksą iš smėlio, tai taps Egipto karaliumi. Sfinksą buvo visiškai palaidojęs smėlis
nuo Viduramžių iki XIX a. pradžios. Sfinksas galutinai atkastas 1920 m.
Sfinksas kaip garsiosios Gizos piramidės priklauso prie žymiausių Egipto architektūros paminklų.
Renesanso laikotarpiu, kai buvo sudarytas garsusis 7 pasaulio stebuklų sąrašas, į jį buvo įtraukta ir Gizos
piramidės su Sfinksu.
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša iš:
http://www.ltvirtove.lt/ar_zinai.php?lt=didysis_gizos_sfinksas

PAVASARIO DIENOS
Ilgėjančios pavasario dienos geros ir mielos. Akį džiugina pirma žaluma. Smagu pabūt lauke ir
pasiklausyti įvairių paukštelių giesmių. Padangėje smagiai virvena vyturiai. Linksmai švilpiniuoja
varnėnai. Sugrįžę gandrai gražiai kleketuoja ir taiso lizdus. Širdy pasidaro taip gera ir miela gyventi šiam
pasauly. Pavasaris - gamtos atbudimo metas, sužaliuoja medžiai ir pievos. Sužydi pirmos ankstyvosios
gėlės. Tai malonus ir jaudinantis grožis ir širdy žmogaus meilės atbudimas. Įsijautus į pavasario garsų ir
spalvų harmoniją pasidaro nuostabu ir gera sieloj. Toks neapsakomas ir nepaprastas laikas, kuriuo galima
gėrėtis kaip Dievo stebuklu šioje žemėje. Norisi eiti ir nesustoti, svajoti ir galvoti apie gyvenimo laimę.
Juk laimė būna netoli, čia pat kur gyveni. Tik reikia ją pajusti ir pamatyti gamtos grožybėj. Pasaulis tarsi
ir duotas su Dievo palaima, kad galėtum viską pajausti ir pamatyti. Didelis džiaugsmas apima kiekvieną
žmogų, mėgstantį keliauti ir iškylauti gamtoje. Tai nepakartojamas jausmas, kuriuo galima didžiuotis, kad
esi žmogus ir viską gali suvokti protu. Pavasario laikas geras ir gražus, aplanko visus namų kiemus.
Skaisčiai šviečia saulė ir šiltas vėjas kviečia išeit į dirvą visus artojėlius. Visur gamtoje žemė laukia
darbščių šeimininkų. Džiugina visus pavasario dienos.
Narvydas Paulionis

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI
2 d. 1400 val. Globos namų koplytėlėje aukojamos Šv. Velykų Mišios
5 d. 1400 val. Renginys salėje - „Velykų Zuikio apgavystės“
6 d. Globos namuose - Atvelykio paroda
9 d. 1330 val. Salėje rodoma 2011 – 2014 m. vykusių renginių, švenčių filmuota medžiaga
12 d. 1400 val. Kūrybinės dirbtuvės - „Sielos koliažas“
13 d. Globos namų gyventojų darbų paroda „Pavasarinis atbudimas“
19 d. 1330 val. Švaros akcija „Darom- 2018“ globos namų teritorijoje, kapinėse, pakelėse
21 d. Išvyka į Vilkaviškyje organizuojamą švaros akciją „Darom – 2018“
24 d. 1330 val. Didžiajame kampelyje edukacinė lipdymo iš molio valandėlė „Molinis Ąsotėlis“
26 d. 1400 val. Didžiajame kampelyje - „Pažaiskime stalo tenisą“
MĖNESIO EIGOJE:
Kiekvieną mėnesio penktadienį 1100 val. Maldos valandėlė - koplytėlėje
1330 val. Šokiai - didžiajame kampelyje
Už balandžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Atėjo saulėtos ir malonios Velykos
Atbudo visa gamta
Pasirodė pirmieji žiedai
Kaip nuostabu!
Šį Velykų rytą!
Kaip jauku ir gera! Ant širdies.
Sveikinu direktorių ir administracijos darbuotojus.
Sveikinu 1 grupės Darbuotojas ir moteris ligoniukus.
Gyvenkit 100 metų. Ačiū Indrutei, kad manim
pasirūpino. Reiškiu padėką sesutėm už gerus vaistukus.
Taip pat sveikinu psichiatrą Mozūraitį, sanitarus,
Indrutę, Ivetuką, Vidutę, Vilmutę, Dijanėlę, Genutę,
Rasutę ir būkit man visą laiką tokios geros.
Ačiū Jums. Su Velykom!
Su pagarba Jūratė Albavičienė

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Tarptautinė rašytojų dieną
Kovo 2 dieną 14 val. bibliotekoje vyko popietė „Rašome diktantą“,
skirta Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. Susirinkusieji perskaitė
keletą rašytojų minčių apie save, kūrybą. Visi pasiėmė tušinukus,
lapą popieriaus ir pradėjome rašyti diktantą. Diktantą rašė 23 globos
namų gyventojai. Vieniems sekėsi geriau, kitiems prasčiau, o vienas
gyventojas – Narvydas Paulionis rašydamas nepadarė nei vienos
klaidos. Džiugu, kad ir globos namuose yra gyventojų, kurie
stengiasi išsaugoti savo rašymo įgūdžius, nepamiršti ir puoselėti savo
kalbą.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Bibliotekoje pažymėjome tarptautinę rašytojų dieną. Rašėme lietuvių kalbos diktantą. Diktanto
pavadinimas buvo „Raselė“. Labai patiko šita popietė.
Modestas Brusokas

Kovo 8- oji
Kovo 8–os dienos rytą 4 ir 5 grupės vyrai pradžiugino moteris. Jie sveikino grupėje, administracijoje,
medicinoje, valgykloje dirbančias moteris. Aplankė 3oje grupėje ir sunkios negalios skyriuje gyvenančias ir
dirbančias moteris. Įteikė joms savo rankomis lankstytų
įvairiaspalvių tulpių ir gėlių krepšelių. Linkėjo, kad „šią
dieną Jums žydėtų pavasario gėlės, kad iš veidų
nedingtų šypsenos, daug džiaugsmo, sveikatos, meilės
visur ir visada… Būkit laimingos“.
Su kovo - 8- aja mielos Moterys.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė
Šių metų kovo 8-ąją turėjome nuostabų koncertą, kurį padovanojo globos namų administracija. Trims
moterims ačiū už palinkėjimus mūsų moterims.
Modestas Brusokas
Šių metų kovo 9 dieną salėje minėjome Tarptautinę moters dieną. Buvo skaitomos Narvydo Paulionio
sukurtos gražios eilės moterims. Labai patiko šis renginys, jis buvo prie humoro. Tiek vyrai, tiek moterys
atsakinėjome į klausimus. Buvome mes tam renginiui pasiruošę. Ačiū Jurgitai Tamulevičienei ir
Danguolei Dereškienei už šį nuostabų renginį. Jis labai man patiko.
Modestas Brusokas
Tarptautinė moters diena kovo 8-oji
Ši diena minima jau daugiau kaip 100 metų. Ji švenčiama daugelyje pasaulio šalių. Kai kas galvoja, kad
tai tarybinė šventė, bet ji siekia net Antikos laikus. Senovėje tą dieną net karai būdavo nutraukiami, kad
vyrai deramai galėtų pagerbti moteris. Antikos laikais moterys tą dieną iš savo vyrų laukdavo ypatingo
dėmesio. Šis paprotys išlikęs ir iki mūsų dienų. Mes juk žinome, kad moterys, kur jos bebūtų, už mus,
vyrus, visada stovi galva aukščiau, tad joms ir atitinkamą pagarbą privalome rodyti visur ir visada.
Neveltui sakoma, kad namuose moteris keturis kampus laiko ir nesigėdinkime mes, vyrai, prisipažinti,
kad tai tikra tiesa, nes visa namų buitis gula ant moters pečių. Užtat spauda bei kitos žiniasklaidos
priemonės ir kviečia visų šalių moteris solidarizuotis, kad jos nesijaustų pažemintomis, užguitomis nuo
kasdieniškos rutinos, nuo niekada nesibaigiančių darbų, darbelių...
Šių metų kovo 8-osios šventę savo žinion perėmė mūsų, Didvyžių globos namų direktorius Rimvydas
Žiemys. Jis ne tik organizavo bei kuravo šios šventės eigą, bet mūsų džiaugsmui atsigabeno ir moterų
vokalinį ansamblį “Sidabriniai balsai“. Šių skardžiabalsių atliekamos dainos dar kartą mus įtikino, kad

toks ansamblio pavadinimas neatsitiktinis, nors apie jo egzistavimą anksčiau niekada niekas neužsiminę,
o mums kovo 8-osios proga - siurprizas. Svečiams apsipratus su aplinka į šventę įsijungė ir mūsiškiai
skaitovai: socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius ir gyventojas Gediminas Jurkša. Nors direktorius
ir organizavo šią šventę, bet vykstant renginiui taip pat labai aktyviai dalyvavo, o renginiui baigiantis
svečiams įteikė atminimo dovanėlę pasiskanavimui - šakotį ir suprantama, kad tokiais atvejais jokiu būdu
neapsieinama be padėkos. Bet tuo šventė dar nepasibaigė, o tik persikėlė į rytdieną tolimesniam tęsimui.
Algirdas Žatkus

Poeto žodžiai moterims
Mums dar nespėjus atsigauti po vakar (t.y. kovo 8-osios) patirtų džiaugsmingų akimirkų, kai vėl
nuskambėjo raginimas dar tęsti tai, ką pradėjome vakar. Tik šį kartą mus džiugino ne sveteliai, o savi –
didvyžiečiai. Vedančiosios - Danguolė Dereškienė ir Jurgita Tamulevičienė skaitymu renginį ir atidarė.
Prie jų dviejų su raštu rankose taikydamas į kolegas prisijungė ir gyventojas Narvydas Paulionis. Tuo
tarpu žvilgtelėjus į ekraną buvo galima net pagalvoti, kad jis lyg gyvas – taip natūraliai viskas atrodė. Net
ir klausimėliai, tiek ekrane, tiek iš vedančiųjų lūpų su tam tikra humoro išraiška atrodė visiškai naivoki.
Bet taip tik atrodė. Įsigilinus į jų prasmę gaunasi jau visiškai kitoks vaizdas. Tokio tipo renginiuose labai
daug priklauso nuo vedančiųjų, nuo jų sugebėjimo įtikti žiūrovams. Apie tokius sakoma, kad jų liežuviai
be kaulų. Šis posakis labai tiko praeitame renginyje Danguolei ir Jurgitai. Apžvelgus iš šono visą šventinį
renginį susidaro įspūdis, kad visi dalyviai - teik darbuotojai, tiek ir gyventojai buvo labai aktyvūs. Jautėsi,
kad randiesi ne eilinėje šventėje. Matėsi, kad darbuotojų triūsas davė ir atitinkamus pasitenkinimo
rezultatus. Buvo į ką pažiūrėti ir pasiklausyti. Tą liudija ir tai, kad salė beveik be perstojo aidėjo nuo
garsaus juoko iki susižavėjimo šūksnių. Visur tik ir girdėjosi: moterys, moterys, moterys. Neveltui
tvirtinama, kad pasaulį valdo moterys. O juk iš tikrųjų kažkas panašaus ir yra. Net ir didžiojoje politikoje
jos labai aktyviai reiškiasi. Patys aukščiausi politikai ir net karo vadai tariasi su savo žmonomis kaip
pasielgti vienu ar kitu atveju.
Algirdas Žatkus

Valstybės prisikėlimo diena
1990 m. kovo 11-ąją dieną pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo aktas, kuriame sakoma, kad
Lietuvos Respublika įgyja suverenias teises, kurios 1940 m. svetimos valstybės jėga buvo panaikintos.
Tegul ši diena tampa kiekvieno mūsų švente. Ši diena niekad nepamirštama ir mūsų, Didvyžių globos
namuose.
Atsidūrus salėje pirmiausiai išgirstame iš garsintuvų sklindančias nuotaikingas, gimdančias optimizmą
bei pasitikėjimą savimi melodijas. Minėjimą skaitymu pradėjo užimtumo specialistė Danguolė
Dereškienė. Jai baigus, po trumputės pauzės iš visų minėjime esančių lūpų nuvilnijo Lietuvos himno
žodžiai. Po šio ceremonialo scenoje pasirodė direktorius Rimvydas Žiemys. Pakalbėjo apie tarpusavyje
glaudžiai susijusias vasario 16-osos ir kovo 11-osios datas ir užleido vietą rankoje popieriaus lapą
laikančiam su savos kūrybos eilėraščiu gyventojui Narvydui Paulioniui. Tuo tarpu muzikė Vida
Valentienė įsitaisė prie klavišinių, gyventojas Arvydas Sriubas stvėrė gitarą, na, o mūsiškiai
saviveiklininkai žino geriau savo pareigas ir prasidėjo. Sujudo, sukruto ir mūsiškiai skaitovai... Tuo tarpu
Danguolė Dereškienė, nepastebimai atsiradusi prie mikrofono, gan smulkiai papasakojo apie
Nepriklausomybės atkūrimo eigą. Ekranas, kaip jau įprasta, „dirbo“ savo darbą mums vis primindamas,
kad valstybę auginame kasdien, kiekvieną valandą ir matome kaip ji bujoja, stiebiasi ir žvalgosi į ateitį. O
iš garsiakalbių vis sklido naujų kalbėtojų pasakojimai. Per daug neįsijauskime ir mes, kadangi jau ir
minėjimas atėjo į pabaigą. Direktorius su gitara ir daina lyg ir atsisveikino su visais. Tuo ir pasibaigė
minėjimas.
Algirdas Žatkus

Kovo 11-osios dienos minėjimas
Kovo 12 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko
minėjimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti. Minėjime dalyvavo apie devyniasdešimt globos namų
gyventojų. Minėjimą man padėjo pravesti trys šaunūs, puikiai ir
raiškiai skaitantys globos namų gyventojai: Iveta Korsakienė,

Leonora Barauskienė ir Giedrius Savickas. Minėjimo pradžioje visi pagiedojome Lietuvos himną,
pasitelkę vaizdo įrašą, išklausėme Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės linkėjimus Lietuvos
žmonėms. Kalbėjo ir visa ko geriausio visiems palinkėjo globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.
Minėjimo metu žiūrovams rodėme skaidres, video įrašus. Globos namų gyventojas Narvydas Paulionis
visiems paskaitė savo naujausius eilėraščius apie Lietuvą. Buvo skaitoma Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną menanti istorija. Globos namų gyventojų kolektyvas ,,Vilties spindulys“, vadovaujamas
Vidos Valentienės, šia proga žiūrovams padainavo keletą dainų apie Lietuvą.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė
Kovo 12 dieną aktų salėje paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dieną. Dainavo salėje
„Vilties spindulys“ apie Lietuvą, buvo skaitomos eilės, rodomos skaidrės, sugiedojome Lietuvos himną.
Modestas Brusokas

Šaškių ir šachmatų varžybos
Kovo 13 dieną globos namuose vyko šaškių ir šachmatų varžybos, kurių metu buvo gerai praleistas laikas
ir išaiškinti stipriausi žaidėjai. Prie šaškių ir šachmatų lentų varžėsi 29 gyventojai, kurie žaidė
tarpusavyje: šaškėmis vyrų grupėje žaidė 18 dalyvių vyrų ir 5 žaidėjos moterys, o šachmatų rungtyje 6
gyventojai, iš kurių - 1 moteris.
Po šio intelektualaus sporto sužaistų partijų ir susumuotų taškų buvo išaiškinti nugalėtojai. Šaškių
varžybose moterų grupėje geriausiai sekėsi ir III vietą užėmė Karolina Inkrataitė, II vietą - Erika
Muleckaitė, I vietą iškovojo Jadvyga Matulevič. Vyrų grupėje III vietos laimėtojas - Julius Lankelis, IIosios - Aurimas Auksutis, o I vieta atiteko Algirdui Žatkui.
Šachmatų varžybose III vietos laimėtojas Albinas Samaitis, II vietos nugalėtoja, vienintelė dailiosios
lyties atstovė, nepabijojusi kovoti - Leonora Barauskienė, o I vietą ir geriausio šachmatininko vardą
iškovojo Valdas Paulauskas.
Varžybų prizinių vietų laimėtojams ir dalyviams buvo įteikiami diplomai ir padėkos. Visi džiaugėsi
smagiai ir turiningai praleistu laiku, nes šiose varžybose pralaimėtojų nebuvo - nugalėjo gera nuotaika ir
draugystė.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Išvyka į boulingą
Globos namų 12 grupės 14 asmenų, vadovaujami Kęstučio Alkimavičiaus, išvyko į Vilkaviškyje esantį
boulingą. Boulinge mums pavyko ne tik pažaisti boulingą, bet ir paskanauti picos ir išgerti po pienišką
kokteilį. Laikas prabėgo labai greitai, mes buvome labai užsiėmę. Žaidimas vyko dviem grupėmis po 7
žmones prie vieno takelio. Geriausiai riedulius rideno prie pirmo takelio Janina Čepaitė, o prie antrojo
takelio pasižymėjo Kęstutis Sobeckis ir Jonas Zaveckas, surinkę po 42 taškus, tik 1 tašku atsiliko (41
taškas) Leonora Barauskienė. Daug teigiamų emocijų sukėlęs boulingas taip staiga (bent mums taip
atrodė) pasibaigė, kad net buvo gaila skirtis. Visų nuotaika buvo puiki ir laimingi parvykome į namus
tardami ačiū socialiniam darbuotojui Kęstučiui Alkimavičiui už puikiai organizuotą išvyką. Dėkojame ir
soc. darbuotojo padėjėjai Birutei Savonienei už pagalbą bei nuotaiką, kuri spindėjo visų veiduose.
Nesakom boulingui viso gero, sakome - iki sekančio apsilankymo.
12 grupės gyventojai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sabeckis
Visi nuvažiavome į Vilkaviškį, susėdome prie stalo, užsisakėme 3 picas. Gėrėme kokteilio bananinio,
šokoladinio, braškinio. Užvalgėme ir apie ketvirtą valandą ėjome žaisti, numušti bokštelius, neblogai mes
sužaidėme. Visi mes buvome geros nuotaikos. Ačiū Kęstučiui Alkimavičiui ir Birutei globėjai, ir
Antanukui vairuotojui. Baigėme žaisti. Merginos atnešė
giros ir keptos duonos. Visi grįžome su gera nuotaika.
Janina Čepaitė ir Jonas Salanauskas
Mes 15 gyventojų buvome Vilkaviškyje. Buvo saulėta
diena. Nuvažiavome su baltu autobusu, o parvažiavome
su raudonu, nes balto sugedo motoras. Aš ir kiti
sėdėjome kultūringai, atnešė meniu, atnešė picą. Laikas

ėjo, žiūrėjome televizorių. Paskui apie 13:30 pradėjome valgyti, gerti kokteilius. Salėje buvo daug lošimo
aparatų. Apie 16:00 pradėjome mėtyti kamuolius. Aš lošiau pirmą kartą. Išdavė specialius batus. Mus
Kęstas Alkimavičius fotografavo. Jis pats lošė. Buvo Leonora, Kęstas, Jonas, Janina, Gintaras, Rolandas,
Jonas, Arvydas, Aleksandras, Modestas, Ernesta. Mėtėm kamuolius. Savijauta buvo labai gera.
Samaitis Albinas

Pirk, parduok!
Ir vėl lyg koks žemės drebėjimas globos namus supurtė nauja, dar daug kam negirdėta žinia, kad kovo
pabaigoje vyks „Geros nuotaikos turgus“. Na kas gi čia
dabar – daug kas stebėjosi, to tai dar nebuvo. Atėjus lauktai
dienai buvo jaučiama savotiška įtampa, nes ir šio
„neplanuoto praturtėjimo šaltinio“ pavadinimas „Nuotaikos
turgus“ išmanantiems daug ką pasako. O tai reiškia, kad ne
viską galima įsigyti ar išleisti tik už grynus pinigus. Juk dar
žiloje senovėje, kai daug kas apie pinigų egzistavimą net
nebuvo nieko girdėjęs, vyko mainai. Tu man – aš tau. Taip
žmonės ir išgyveno. O dabar, praėjus nuo tų laikų tiek
metų, toks gyvenimo būdas prisimintas ir pas mus. Ir
nieko... Juk ne veltui sakoma, kad nėra padėties be išeities.
Į šį kermošių sugužėjo iš visų grupių. Ir ko tik čia
nepamatysi... Ir burlaivių, ir rankdarbių, ir kepamų blynų. Šiame turguje galiojo labai sena nerašyta
taisyklė: ką nuderėsi – to nemokėsi. Pasibaigus turgaus darbo laikui pamatėme, kad viskas pavyko gan
sėkmingai ir visi liko patenkinti. Girdėjau pageidaujančių balsų, kad ir ateityje tokias prekyvietes rengtų.
Algirdas Žatkus
Labai smagus buvo renginys „Geros nuotaikos turgus“. Turgaus metu galėjome skanauti blynus, atsigerti
skanios arbatos, apsimainyti daiktais, atspėti mįsles, pardavinėti rūbus bei daiktus. Ačiū už šį nuostabų
renginį Danguolei Dereškienei ir kitiems darbuotojams.
Modestas Brusokas
Globos namų kampelyje prie valgyklos buvo surengta paroda „Iškreipti veidrodžiai“. Nemažai buvo
sudėliota gyventojų sukurtų bei padarytų veidų.
Modestas Brusokas
Šių metų kovo 28 dieną prie valgyklos buvo surengta grupių gyventojų puokščių paroda. Kiekviena grupė
galėjo pristatyti savo darbus velykinius. Labiausiai mane sužavėjo geltonas medelis su geltonais žiedais.
Modestas Brusokas
Prie valgyklos kampelyje surengta dailės užimtumo narių darbelių apie Velykas paroda. Nupieštų dailės
darbelių paroda labai graži.
Modestas Brusokas

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS
Pirmos grupės gyventoja Aldona Žebrauskaitė šventė savo jubiliejinį
gimtadienį. Jai sukako 55 metai. Ta proga globos namų tarybos
atstovai pasveikino ją linkėdami sveikatos, ramybės bei daug gražių
pavasario dienų.
Ernesta Chaizytė
Taip pat kovo mėnesį pasveikinome šiuos jubiliatus: Genutę Borutienę,
švenčiančią 70-metį, Egidijų Gapševičių su 50-uoju gimtadieniu, Vitalę
Kunigundą Karaliūtę su 75-uoju jubiliejumi, Reginą Klimaitę su 60-

uoju gimtadieniu, Audronę Simanavičiūtę su 35-uoju, Joną Stankevičių, švenčiantį 75-ąjį gimtadienį,
Rimantą Strazdą 65-ojo gimtadienio proga, Meilutę Varnaitę ir Artūrą Zakšauską 50-mečio proga,
Algirdą Žukauską, švenčiantį 60-metį. Įteikėme tarybos kūrybinio užimtumo metu pagamintus atvirukus
ir keramikos užimtumo narių pagamintus suvenyrus.
Tarybos nariai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sabeckis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu pasveikint visas moteris ir merginas kovo 8 dienos proga. Ačiū už gražų labai koncertą.
Direktorius prieš koncertą pasveikino visas merginas ir moteris. Dainavo trys merginos aiškiai. Kiekviena
padainavo po kelias dainas gražiai. „Kokie šviesūs tie sapnai, savo mylimą matau“ ir daug kitų dainų. Kai
mergina iš trijų uždainavo angliškai, labai gražiai šoko Jolanta. Žiūrėjau ir stebėjausi. Koncertas patiko.
Ačiū.
Noriu pasidalinti mintimis apie kovo 11 dieną. Salėje buvo renginys. Iš pat pradžių sugiedojom himną.
Direktorius pagrojo gitara, o paskui paskaitė gražius žodžius apie Lietuvą. Globos namų ansamblis
padainavo gražių dainų, o pabaigai pažiūrėjom skaidrių gražių. Dar man patiko dainos žodžiai: „kiek
skynė, nenuskynė, kiek rovė, neišrovė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu Tėvynė“.
Noriu kartu pasidžiaugti šachmatų varžybomis kampelyje. Aš laimėjau pirmą vietą. Dabar manęs laukia
varžybos Šiauliuose. Ir Šiauliuose reiks sužaist, gal pavyks. Norėčiau aš jus nustebinti šachmatų
varžybose.
Noriu padėkot už gražią parodą prieš pietus. Man labai patiko senovinis laivas su burėmis baltomis.
Dar noriu padėkot už turgelio renginį. Man padovanojo grandinėlę su žvaigždute, ačiū. Ir dar mane
pavaišino arbata skania ir blynais, ačiū.
Noriu padėkot už parodą „Iškreipti veidrodžiai“. Man patiko trys velniukai – kaukės. Ir dar 11 kaukių
kitokių. Tai iš viso parodoj buvo 15 kaukių įdomių.
Noriu kartu pasidžiaugt Velykine paroda. Man patiko 9, 8, 3, 5, 2 grupių puokštės. Dar noriu padėkoti
Ritai darbuotojai už gražią Velykinę dovaną. Tai šaukštuką kartu su margučiu.
Noriu padėkoti už renginį apie tai, ką daro cigaretės. Pažiūrėjom filmuką apie žalą cigarečių. Aš jau
nedaug rūkau. Aš visaip esu bandęs numest rūkymą: pleistrais, gumomis, lašiukais ir tabletėmis, bet man
nepavyko. Anksčiau surūkydavau po du tris pakelius, o dabar septynias cigaretes. Tai man jau didelė
pažanga.
Valdas Paulauskas

AŠ, GINTARAS ČAPLIKAS
Gyvenu 8 grupėje ir labai džiaugiuosi. Čia gyventi gera, nes niekas manęs nemuša, neatiminėja rūkymo,
maisto. Jaučiuosi gerai, niekuo nesiskundžiu, miegu gerai. Kasdiena geriu kavą virtuvėlėje, išeinu
parūkyti į lauką. Visos darbuotojos geros, aš joms padedu.
Gintaras Čaplikas

ŠIANDIEN... PRIIMU SAVO KŪNĄ TOKĮ, KOKS JIS YRA
Aš, Eugenija Stankevičienė į Didvyžių socialinės globos namus gyventi atvykau 2017 m. liepos 10 dieną
šviečiant giedrai saulei ir žydint liepoms. Atvykau iš VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės, į kurią buvau
patekusi per klaidą.
Globos namuose mane sutiko rūpestingas personalas ir draugiški grupės likimo draugai. Darbuotojų
pagalba dažnai išvažiuoju į lauką, aplankau parodas, kasdien žiūriu savo mylimą serialą „Dvi širdys“. Kas
rytą turiu galimybę pasimėgauti karštu kavos puodeliu. Kas dieną galiu gėrėtis savo išvaizda, prie kurios
prisideda darbuotojos.
Tariu nuoširdų AČIŪ 8 grupės personalui ir likimo draugams už rūpestį, pagalbą rengiantis, prausiantis,
tvarkantis... Už kantrybę bendraujant... Už šilumą ir supratimą.
Eugenija Stankevičienė

DAINUOJU LIETUVĄ
Man labai patinka rašyti eilėraščius. Taigi aš eilėraščiais dainuoju Lietuvą. Mano gyvenime tai prasminga
ir garbinga. Lietuvoj aš gimiau ir užaugau ir pradėjau savo kūrybinį kelią. Buvo visko - skausmo ir ašarų.
Bet aš visada išlikau žmogumi ir piliečiu, kuris myli Lietuvą. Sakoma, sunkiai žmogų grūdina. Man
malonu galvoti apie viską kas gražu ir gera. Neįgalimas dar labiau sustiprina meilę Lietuvai. Eilėraščiais
aš apdainuoju Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį. Kitaip mano gyvenime ir nebus, nes aš esu lietuvis. O
lietuvis privalo gerbti savo gimtą šalį. Laikas nenustodamas eina ir mus veda į ateitį. Kurioje bus naujovių
ir daug įvairių išbandymų. Bet reikia sutelkti visas jėgas ir išmintį, kad galėtum sakyti esam laimingi ir
geri Lietuvos piliečiai. Taip smagu pagalvoti, kad taip turi būti ir iš tiesų yra. Aš dainuoju Lietuvą su
dideliu džiaugsmu ir palaima. Kam Dievas padeda tai ir Lietuvoj gerai dirbti, svajoti ir gyventi su meile ir
optimizmu. Jau daug metų praėjo, bet meilė Lietuvai neišblėso. Kasdien tai jaučiu ir nauju impulsu rašyti
eilėraščius ir dainuoti Lietuvą. Ačiū Dievui ir likimui, kad aš esu toks koks esu mielaširdingas ir
laimingas. Mokantis džiaugtis ir mažais dalykais. Aš ir dainuoju Lietuvą.
Narvydas Paulionis

ŽEMIŠKAS ROJUS
Kiekvienas žmogus turi gyvenamą vietą, kur jaučiasi labai gerai ir laimingas. Tai yra gyvenimo mielas
kampelis. Man likimas lėmė susikurti gerovę čia, Didvydžių socialinės globos namuose. Man gyvent
vienam kambarėly didelė palaima. Tai mano žemiškas rojus, be kurio būtų man sunku šiame pasauly.
Mane džiugina ir ramina viskas, ką aš turiu ir galiu pagal poreikius nusipirkti. Smagu man svajoti, mąstyti
ir rašyti tai, ką man teko jausti ir išgyventi. Gyventi man malonu žvelgiant per eilėraščių prizmę. Mano
toks yra nusistatymas. Kur esi, ten turi būti gerai. Mane labai gerai veikia dvasingumas, kurį išsiugdžiau
nuo mažens. Nors aš sulaukiau nemažai metų, bet jaučiuosi gerai ir pakiliai sutinku kiekvieną rytą ir
dieną. Sunku net apsakyti kaip man miela, apie tai seniai svajojau. Tai mano atramos taškas dėl
nemalonumų ar kažkieno neapykantos. Taip ir eina laikas jokiu būdu nenuobodžiai, bet prasmingai ir
darbingai pagal sugebėjimus ir sveikatos būklę. Gera, kai mane palaiko ir teisingai supranta darbuotojai ar
gyventojai. Jums už tai didelė padėka garbingo nuoširdumo. Kaip bebūtų gyvenime sunku, man žemiškas
rojus labai padeda gyventi ir žengti pirmyn su laiku, kuris mane stebina su dievo galybe, kurią patiriu
kasdieną. Tebūnie taip visada.
Narvydas Paulionis

SAUGOKIS! ŠIE ĮPROČIAI GRIAUNA TAVO
SVEIKATĄ
Alkoholis atrastas labai seniai. Tinka užsigerti valgant prie pietų. Pavyzdžiui natūralaus brandinto vyno
arba alaus bokalas. Mažas kiekis gerina maisto medžiagų įsisavinimą į organizmą. Tiktai nereikia
piktnaudžiauti dideliais kiekiais, nes svaigina, per daug atsipalaiduojama. Reikia žinoti, kad dideli kiekiai
priveda prie organizmo nervų ląstelių pažeidimų, o pražuvę ląstelės neatsistato. Todėl patariu
nepiktnaudžiauti. Turi būti saikingas vartojimas. Kas per daug – nesveika. Atsipalaidavęs žmogus
praranda kontrolę ir blogai orientuojasi, netgi padaro nusikaltimų. Tai vartoti reikia tiek, kad to neatsitiktų
ir pats žmogus turi turėti atsakomybę ir saiką.
Kęstutis Sobeckis

Kodėl
žmogus
kvailėja?

nuo

alkoholio

Žinomos profesijos atstovai!
Susirinko trys vyrai senoj trobelėj. Susėdo prie
vaišių stalo. Pakėlė vieną taurelę, antrą, trečią ir
uždainavo: skinsiu geltoną rožę ir padovanosiu tau.
Atlėkė bobutė ir klausia kur čia mergaitė. Visi trys
užriko - ji po stalu! Pasilenkė pažiūrėt ir patys
nugriuvo. O tai balius, balius. Kad juos šunys. Ryte
atsikelia - nei bobutės, nei mergaitės.
Ona Valaitytė

Tai svarbus klausimas. Girtuokliai tarsi poetai.
Jie sako - mes girtėjame, mes svaigstame.
Įvairių žodžių prigalvoja. Bet aiškiai matyti,
kad žmogus, veikiamas alkoholio, kvailėja.
Atėjo normalus žmogus, išgėrė stiklinę įkaušo, antrą stiklinę išgėrė - ėmė triukšmauti,
rankomis mosuoti, trečią stiklinę išgėrė - jau
neaišku, ar su šakute užpuls, ar miegoti
pastalėn nukris.
Kodėl žmogus nuo alkoholio praranda protą?
Žmogus pila į save alkoholio turintį skystį - alų, vyną, degtinę. Spiritas, patekęs į kraują, suklijuoja
eritrocitus į gniutulus. Eritrocitų gniutulai kartu su krauju patenka į smegenis, užkemša smegenų
kraujagysles. Smegenų ląstelės, nebegaudamos deguonies, žūsta, normali galvos smegenų veikla sutrinka
ir todėl žmogus kvailėja.
Nuo alkoholio žmonės kvailėja skirtingai. Vieniems
pirmiausia būna pakenkiama užpakalinė smegenų dalis,
valdanti vestibiuliarinį aparatą, ir jie ima svyruoti. Kitiems
pakenkiamas moralinis centras. Apie tokius sakoma - tai jis
girtas pridarė, blaivas niekada nepadarytų. Žmogus,
veikiamas alkoholio, tampa tarsi beprotis, nes žūva ląstelės,
kurios kontroliuoja jo elgesį. Tretiems pakenkiama atmintis.
Medicinoje žinomi tūkstančiai atvejų, kai girtuoklis ryte
negali atsiminti, kur buvo, su kuo gėrė. Jo smegenyse atsirado
naujas randas.

Kas atsitinka su žuvusiomis smegenų ląstelėmis?

Temperatūra kaukolėje - 36oC. Žuvusios ląstelės ima pūti ir irti. Tos pūvančios smegenų ląstelės ir yra
pagiringos galvos skausmo priežastis. Kad pūvančios ląstelės visiškai neapnuodytų smegenų, organizmas
joms išplauti į smegenis pumpuoja daug vandens. Tas skystis tarsi replėmis spaudžia ryte pagiringą galvą.
Skysčiai išplauna smegenų ląsteles, kurios kartu su šlapimu patenka į kanalizaciją. Todėl įsiminkite: kas
geria alų, vyną ar degtinę, tas kitą dieną šlapinasi savo smegenimis. Absoliučiai tikslus mokslinis
aforizmas. Daug alaus išgėrei - daug smegenų į unitazą išpylei, mažai išgėrei - mažai išpilsi, tačiau išpilsi
bet kuriuo atveju, nes toks yra narkotinio nuodo - alkoholio veikimas.
http://www.onanizmas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=62:alkoholio-poveikisorganizmui&catid=35:asmeninis-tobulejimas

SVEIKINAME BALANDŽIO MĖNESĮ
GIMUSIUS
Niekada nesustoja skubantis laikas
Ir palieka gyvenime žymę
Jums atėjo gimimo diena
Į džiaugsmo vainiką įpinkim
Pavasario gėles gražiausias
Tebus Jums kelias ateities šviesiausias
Telydi Dievo palaima visada
Teskamba ilgiausių metų galinga gaida.
Narvydas Paulionis

Arminaitė Ramunė
Austrevičius Antanas
Brusokas Modestas
Butenytė Rasa Aušra
Draugelienė Zuzana - 80 m.
Eidukaitienė Julė-Juzė
Ignatavičius Algirdas
Januškevičiūtė Regina Kristina
Jurevičius Arūnas
Kalvaitis Romualdas
Kniežienė Erdmė
Kolomenčikovaitė Irena – 50 m.

Lapinskas Juozas
Lapinskas Ramūnas
Lisauskienė Ona Adelė
Simanavičius Rolandas
Smirnova Tatjana – 70 m.
Šliavas Robertas
Tautkevičiūtė Vida
Viesa Mindaugas
Žukauskaitė Vida
Panfilova Aleksandra – 80 m.
Dalė Lukšytė – 45 m.

PADĖKA
Ankstyvą ir šaltą kovo 8-osios rytą mus, MOTERIS, atėjo pasveikinti 4 grupės vyrai, kurie su plačia
šypsena, skambiais gražiais linkėjimais ir pačių darytomis spalvintomis tulpėmis mus visas ir kiekvieną
atskirai pasveikino su Tarptautine MOTERS DIENA.
AČIŪ Jums, brangieji, kad mūsų nepamirštat.
8 grupės moterys ir merginos
Noriu padėkoti socialinei darbuotojai Birutei Kauspėdaitei už pagalbą.
Olga Voložko
Ačiū už užimtumą, tai yra, kad galėjau rašyt diktantą po pietų ir daryti atvirukus. Dar noriu padėkoti už
filmą fantastinį, komediją apie ateivius.
Valdas Paulauskas

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Nekeiksiu

Pavasario džiaugsmai
Pasipuošę žibuoklėm miškai.
Bunda žemė geroji.
Po žiemužės nuščiūva laukai.
Pavasaris džiaugsmą mums dovanoja.
Saulė vėl atkopus aukštai,
Gaivų orą pučia vėjelis.
Vyturėliai padangėj melsvoj,
Šauks į dirvą išeit artojėlius.

Mano laikas

Nekeiksiu likimo
Ir laiko lėkimo.
Žmonijoj nekaltas
Nei juodas, nei baltas.

Kaip gera pabūti ramybėj
Ir šventojo Dievo galybėj
Kaip gera pajust dvasios dvelksmą
Pamiršt savo sieloje verksmą.

Pašauki pasaulį
Ir mylimą saulę.
Po siaubo ašarų gailių
Aš vėl kartosiu Tave myliu.
Irenius Maldeikis

Tebūna gyvenimas pilnas gerumo
Tavo, Kristau, malonių dosnumo
Palaiminki Viešpatie kelią
Kuriuo aš laimingas einu.
Man širdy taip ramu ir kilnu
Aš drąsiai sakau gyvenu
Daug likimo džiugių valandų
O kas gali gyvent be klaidų?

Taip gražu ir taip miela,
Pirma žaluma džiugina sielą.
Taip malonu pabūt gamtoje
Ir meilę pajust širdyje.
Miškas ošia, miškas gaudžia
Ir palėpėj voras tinklą audžia.
Dienos laiką skubina pirmyn.
Jau visuotinis žydėjimas artyn.
Dieve, laimink mūsų šalį,
Meldžiamės visi kas galim.
Mums širdyse džiugesys
Ir Šventų Velykų gaudesys.
Narvydas Paulionis

Pavasariui arėjant
Jau pavasaris ateis, visos gėlės
išsiskleis!
Pumpurėliai, pumpurai ir nuostabūs
žiedai!
Mano angele, kur tu?...
Visur ieškau, nerandu!
Išsimiegok gerai...
Šventė pavasarinė tuoj ateis tikrai
Laima Butkevičiūtė

Man malonūs rytai, vakarai
Aš meldžiuosi ir man taip gerai,
Greitai skubantis laikas praeina
Kai per dieną gerus darbus darai.
Švinta rytas ir temsta naktis
Manęs laukia šviesi ateitis
Man tikėjimas amžinoji viltis
Nes krūtinėje plaka svajonių
Ir gyvenimo meilės širdis.
Narvydas Paulionis

Narvydas Paulionis

Narvydas Paulionis

Pavasarėlį
Kvepia pušynai, kvepia, kvepia šilojai. Šunys
suloja, katės sukniaukia, žibutės baloj sužydi
ir rožės raudonos smėly.
Očia, čia, čia, čia, opa, pa, pa.
Kaip gražu mūsų Lietuvėlėj tarp geltonų
tulpių ir žalių žibučių.
Kvepia laukai Lietuvėlės.
Pražydo ant trobų Trispalvė Lietuvos vėliava!
Ona Valaitytė
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