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Jei per šventes turite ką pasveikinti – jūs jau turtingi!
ADVENTAS
Adveñtas (lot. adventus reiškia „atėjimą“) arba leliumai – krikščionių religijoje
laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Tuo metu žmonės laukia
kūdikėlio Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį; per tą laiką praeina 4
sekmadieniai. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš
Kalėdas. Advento metu krikščionys susilaiko nuo triukšmingų linksmybių ir su
džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.
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Liaudies kalendoriuje adventas – rimties, dvasinio apsivalymo metas, ūkinių
darbų pabaiga. Prasidėjęs Šv. Andriejaus dieną, jis tęsiasi keturias savaites ir
baigiasi Kalėdomis.
Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas, kai ano pasaulio
dvasios bando kištis į žmonių gyvenimą. Senoliai tikėjo, kad šiuo tamsiuoju metu aplink slankioja
dvasios, kurios tik ir taikosi pakenkti žmonėms ir jų darbams, žiemkenčių pasėliams, gyvuliams. Todėl ir
įvairių draudimų būdavę apstu.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Adventas
Parinko Leonora Barauskienė

NUOGAS NARVYDAS
Kaip ir pastebėjote, aš savo kūryboje, eilėraščiuose esu nuogas žmogus, atvėręs savo sielą ir širdį. Aš esu
vienas, bet pilnas gerų norų ir sumanymų. Mano gerumas ir meilė yra gyvenimo prasmės šaltinis, kuris
neužšąla ir žiemą jausmuose ir potyriuose, kuriuos išgyvenu kiekvieną dieną. Aš esu nuogas savo
kultūringu ir gražiu elgesiu bendruomenėje, kurioje gyvenu. Mano jausmai ir mintys nuteikia labai
pozityviai ir viskas yra aukštam lygy. Aš rašau ne apie kūno grožį ar kai kuriuos organus. Aš rašau apie
savo dvasinį nuogumą ir sielos paprastumą, kurie daro žmogų labai turtingu šiame žemiškame gyvenime.
Sakoma „nesidžiauk radęs, neverk pametęs“. Taip Aš gerumo laimės vidury. Veiksmingai paveikiu ir
valdingai auklėju ne tik save, bet ir kitus. Nesvarbu, kaip aš gyvenu ir koks mano likimas. Svarbu tai, kad
aš atsivėręs ir esu tartum visai nuogas savo vidumi ir emocijomis. Visa tai yra nepakartojama ir
reikšminga mano gyvenime, šiuose likimo namuose. Aš, rašydamas apie save, neįsivaizduoju savęs nei
pačiu geriausiu, nei pačiu blogiausiu. Mano manymu, aš esu pačiame aukso vidury, neapsakomo
džiaugsmo ir laimės ekstazėj. Būkit laimingi ir jūs kartu su manim.
Narvydas Paulionis
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GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI
1 d. 1100 val. koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.
1 d. 1330 val. kampelyje – šokiai.
4 d. Globos namų gyventojų išvyka į Alvito pagrindinės
mokyklos Paežerių skyrių, kur vesime Adventinę
popietę.
4 d. 1330 val. salėje rodomas filmas „Ledo karalienė“.
4 – 15 d. Švenčių belaukiant - Kalėdinio jaukumo
kūrimas. Globos namų gyvenamųjų ir bendrųjų patalpų
puošimas.
12 d. 1000 val. edukacinė valandėlė - Kalėdinio
žaisliuko kūrimas. Svečiuosis Vilkaviškio r. Vinco
Žemaičio pagrindinės mokyklos filialo Daržininkų
pagrindinėje mokyklos mokiniai.
15 d. 1400 val. Advento popietė „Advento rimtis ir
susikaupimas“ salėje.
15 d. 1100 val. gimtadienių šventė valgykloje. Sveikinsime gruodžio mėnesį gimusius gyventojus.
19 d. 1400 val. globos namų salėje renginys „Šimtas gerų darbelių“.
21 d. 1030 val. koplytėlėje aukojamos Šventinės Šv. Mišios.
28 d. 1400 val. karnavalas „Vienas už visus, o visi už vieną“ salėje.
29 d. 1400 val. globos namų kampelyje sportinė popietė „Judėsi - sveikas būsi“. Baigiamasis šokio
etapas.
MĖNESIO EIGOJE:
 Gruodis - Advento metas. Penktadieniais 1100 val. Advento Maldos
valandėlės.
 Veiks Kalėdinis paštas.
 Kampelyje globos namų gyventojų darbų paroda „Angelai“.
 Šventinės dirbtuvės, Kalėdinių atvirukų kūrimas.
Už gruodžio mėnesio renginius atsakinga socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė

KOMENTARAS
Laikas nenumaldomai skubėjo ir keitė metus. Ir taip nejučia aš globos namuose gyvenu penkiolika metų.
Pirmomis dienomis buvo sunku priprasti prie dienų ritmo ir tvarkos. Nors kaip aš tvarkingas, tai man
nieko naujo ir nereiškė. Aš adaptavausi labai greitai. Atvykus į globos namus mane apgyvendino trijų
vietų kambaryje su broliais Pliuškaičiais. Kiek laiko pagyvenus mane perkėlė gyventi į butus. Taip aš nuo
2004 m. birželio 14 dienos gyvenu 9 bute 2 kambary. Čia man labai patinka ir gera. Ypač gerai ir malonu
man pagarbiai bendrauti su kaimynais. Aš gyvenu kambary vienas, tai mielų pagalvojimų ir mąstymo aš
turiu į valias. Kambarys mano – kūrybinė kalvė. Čia aš rašau naujus eilėraščius ir straipsnelius. Man tai
labai patinka. Aš jaučiuosi puikiai ir kūrybingai. Man rašyti smagu ir malonu. Turiu savyje paprastumo ir
kilnumo jausmą. Kitus gerbdamas noriu, kad ir mane kiti gerbtų. Kartais pasitaiko visko, bet aš visada
išlieku ramus ir geras aplinkiniams. Toks mano nusistatymas savo geram elgesy ir veikloj kitų atžvilgiu.
Baigsiu rašyti šį komentarą ketureiliu:
Gyvenimas ir meilė rojus,
O aš tik pajuokos herojus.
Tačiau į viską ką girdžiu
Aš tik ranka numoju.
Narvydas Paulionis

DĖMESIO! Visi, norintys pasveikinti savo draugus „Likimo draugo“

Šventiniame priede, savo sveikinimus ir palinkėjimus į biblioteką gali nešti iki
gruodžio 15 dienos.

ĮDOMYBĖS
Apie ką byloja moters kojos?
1. Jeigu moteris stovi plačiai žergtomis kojomis - ji pakankamai atkakli ir užsispyrusi. Jai būdingas
veržimasis tiesiai į priekį, negebėjimas būti lanksčia ir eiti į kompromisą, siekiant užsibrėžto tikslo. Jeigu
jau ji ką nusprendė, tai atsisakyti savo ketinimų jai gali būti labai sunku.
2. Moters laikysena tiesi, o kojos suglaustos – asmenybė, gebanti išlaikyti pusiausvyrą, pakanti žmonių
trūkumams, santūriai reiškianti jausmus, praktiška ir gera šeimininkė. Ji - gera draugė. Visgi joje galime
pastebėti ir tam tikro šaltumo, kuris gali trukdyti bendraujant su žmonėmis.
3. Jei mergina stovėdama remiasi viena koja, o kitą kiek atkišta į priekį - jai būdingas stiprus
temperamentas, aktyvumas ir tvirta gyvenimiška pozicija. Ji tiesiog trokšta būti dėmesio centre, užsiima tik
tuo, kas jai tikrai pavyksta, yra pakankamai lanksti sprendžiant įvairias problemas ir visada pasiekia
užsibrėžtų tikslų.
4. Mėgstančios sukryžiuoti kojas – tai ambicingos damos, kurios pastoviai kuria planus ir siekia karjeros.
Namai ir šeima joms antrame plane. Jos nesibaimina prisiimti atsakomybės, poroje su vyriškiu dažnai
“griežia pirmu smuiku”.
5. Tos merginos, kurios sėdi užmetusios vieną koją ant kitos – užtikrintos savimi ir savo neprilygstamumu.
Jos žino, kad aplinkiniams palieka neišdildomą įspūdį. Joms būdinga mėgautis gyvenimu ir viską daryti
lengvai ir su malonumu. Būtent jos suvilioja vyrus ir įtraukia juos į beprotišką pramogų bedugnę.
6. Sėdinčios tiesiai ir suglaustas kojas kiek atstačiusios į priekį moterys (dažnai remiasi visa pėda) – gana
konservatyvios, nuoširdžios ir sąžiningos, kartais pernelyg vienpusiškos. Gali atrodyti šaltos (jei vyriškis jų
nedomina).
7. Jei mergina sėdi suglaudusi kelius, o pėdos - plačiai, tai ji akivaizdžiai nepastovaus būdo, siekianti
bendravimo su priešingos lyties atstovais, bet tuo pačiu ir prisibijanti jų.
8. Jei sėdėdama moteris sukabina vieną koją kita – santūrumo, neryžtingumo ir neužtikrintumo savimi
požymis. Nors kartais taip sėdi moterys, kurios užsideda pernelyg trumpą sijoną ar susiplėšo kojines
matomiausioje vietoje.
9. Jeigu mergina mėgsta sėdėti ištiesusi sukryžiuotas kojas į priekį, tai ji bus valdinga ir gana griežta
asmenybė. Ji siekia valdingumo, yra pavydi ir racionali, kas, beje, labai trukdo jai pačiai asmeniniame
gyvenime.
Daugiau: https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/ka-galima-suzinoti-apie-moteri-vien-is-jos-koju1710?category=84&page=2&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Lapkričio 2 dieną globos namų taryba organizavo išvyką į kapines su tikslu sutvarkyti, uždegti žvakutes ir
surinkti jau išdegusias. Kai kurias pakeitėme naujomis žvakutėmis, kurias buvome atsinešę su savimi.
Susirinko negausus būrys, bet ryžtingas atnaujinti degančiomis žvakelėmis Vėlinių proga. Ir tik dabar
supratome, kad tik malda ir šilta uždegta žvakės liepsna byloja apie tai, kad mes juos prisimename.
Grįžę iš kapinių visi drauge susėdome išgerti puodelio arbatos ir dar kartą pakalbėti apie išėjusius
Anapilin savo draugus. Paminėjome jų buvimą kartu su mumis ir besirūpinant kaip įdomiau praleisti savo
gyvenimo dienas globos namuose.
Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis

Šių metų lapkričio 7 dieną buvome išvykę į Vilkaviškio biblioteką. Labai didelį įspūdį mums padarė
sunkios knygos, vaikų namelis. Dar nuvykome į Vilkaviškio kultūros centrą. Apžiūrėjome karpinius,
bažnyčių piešinius. Dar nuvykome į Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo centrą, apžiūrėjome mokinių pieštus
piešinius. Po to dar nuvykome į Basanavičiaus aikštę. Ten mums visiems patiko fontanai.
Modestas Brusokas
Jolanta Montvilaitė yra aktyvi, darbšti, mandagi, eina į būrelius, padeda talkose, netgi prie butų. Aš su
Jolanta ir Jonu Salanausku tvarkėme kiemą.
Modestas Brusokas

Ekskursija po Vilkaviškio miestą
2017 m. lapkričio 7 dieną, antradienį, Lolita ir Rita priėmė mane į savo grupę važiuoti į Vilkaviškį.
Pavalgę pietus mes susėdome į baltą autobusiuką. Nuvažiavę į
Vilkaviškį mes aplankėme biblioteką, vaikų piešinių parodą
Vaikų ir jaunimo centre, dvi parodas kultūros namuose.
Bibliotekoje buvo įdomios mokslinės knygos bei maišiniai
foteliai, ant kurių atsisėdus atsipalaiduoja kūnas. Labai patiko
mirusio dailininko piešinių paroda, kuris peštuku perteikia
vaizdus ir jausmus. Taip pat matėme popieriaus karpinių parodą,
suaugusių žmonių darbus. Po to mes ėjome apžiūrėti naujai
įrengtos aikštės Vilkaviškyje. Aikštė nepaprastai graži ir padarė
didelį įspūdį. Įrengti spalvoti fontanai, kurie veika vasarą.
Įrengtas vandens atsigėrimo prietaisas, kuris pradėjo veikti koja
paspaudus mygtuką. Rankom nusiplaut kranelis. Vasarą su tokia aikšte nepražūsi. Suoliukai naujai
įrengti. Po to važiavome pasižiūrėti į lamas, kurios auginamos Teiberiuose.
Ekskursijoje gerai praleidome laiką ir grįžome į globos namus, kaip tik spėjome pavakariams.
Irena Darčianovaitė

Muzikinė karuselė – 5
Lapkričio 9 dieną išvykome į Kalvarijos globos namus dalyvauti „Muzikinėje karuselėje“, kuri gyvuoja
jau 5 metus. „Muzikinės karuselės“ tema buvo metų laikai. Pagal metų laikus reikėjo paruošti ir namų
darbą, tai yra sudainuoti ką nors apie metų laiką. Mūsų komanda atliko dainą „Vasara“. Labai gražiai
nuskambėjo šis kūrinys. Matėsi, kad buvo gerai pasiruošta. Bet prieš tai šešių globos namų kolektyvai
turėjo ekspromtu paruoštas dainas atspėti ir sudainuoti. Šis darbas kolektyvams sekėsi labai gerai, nors
kai kurie patys sau grojo, o kitiems buvo leidžiama fonograma. Buvo ir nominacija, kurioje dalyvavo SPĮ
užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė. Komisija kaip reta buvo pozityvi, visų kolektyvų darbus
įvertino puikiai, tad ir apdovanojimai buvo identiški, visiems vienodi. Kolektyvų atstovai buvo
apdovanoti padėkos raštais ir muzikinės karuselės prizu. Na, o po to prasidėjo diskoteka ir torto
valgymas. Kadangi kolektyvas daugiau šoko nei valgė, tai tortą parsivežėme namo ir pasidalinome.
Padalino socialinė darbuotoja Ramunė Brazauskienė ir SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė.
Visi buvo patenkinti ir džiaugėsi, kad teko dalyvauti „Muzikinėje karuselėje“.
Leonora Barauskienė

Muzikos garsai vaizduotėje
Jau seniai pastebėta ir įrodyta, kad muzikos garsai gydo ir ramina. Tai yra labai gerai ir malonu.
Girdėdami muziką ir dainas žmonės jautriai reaguoja. Pakylėti melodijos ir dainos žodžių nori pasireikšti
kažką piešdami. Visai nesvarbu, kas bus nupiešta – saulė, gėlė ar medis, ar dar kas nors gražaus ir
įdomaus. Tai vyksta spontaniškai ir impulsyviai. Kai susilieja pojūčiai ir žmogaus vaizduotė. Labai mielai
tai daro ne tik vaikai, bet ir suaugę. Tai yra saviraiškos priemonė ir sąlytis su šiuo pasauliu. Viskas
gaunasi labai mielai ir intuityviai, garsų ir vaizduotės fantazijos sąryšis su šiuo pasauliu ir laiku, kuriame
gyvename. Vaizduotė - sielos gelmių išraiška prasmingo gyvenimo eigoje. Laki fantazija padeda pasijusti
labai šauniai ir pakilti aukščiau kasdienybės ir savo amžiaus. Piešimas lavina ranką, o vaizduotė protą ir
jausmus. Kaip gerai, kad pasaulyje skamba įvairi muzika ir dainos. Tai nuteikia žmones gyvenimo laimės
ir prasmės labui ir džiaugsmo pojūčiams savo širdyje ir sąmonėje, kurie išlieka kartais visam gyvenimui.

Tad klausykimės gražios muzikos ir dainų, ir darykime tai, kas maloniai jaudina širdį ir sielą. Drįskime
išreikšti save ir kurkime grožį. Tegul kiekvieną dieną mus lydi muzika ir dainos. Visa tai yra mūsų
gyvenimo variklis ir vaizduotės pakylėjimas su jausmais širdyje. Teskamba prasmingi žodžiai ir muzika.
Tebūna laimė mūsų kasdienybėj amžinai.
Narvydas Paulionis

„Muzikos paletė“ Tarptautinei Tolerancijos dienai
2017 m. lapkričio 16 dieną Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko renginys, skirtas Tarptautinei
Tolerancijos dienai paminėti – „Muzikos paletė“.
Pradžioje metų, siekiant priartinti kuo daugiau gyventojų prie muzikos, pasitikėjimo ir saviraiškos buvo
sumanytas projektas. Metų eigoje vykęs muzikinis, kūrybinis, intelektualinis projektas „Muzikavimas –
pojūčių raiška“, atskirose globos namų gyventojų grupėse, išaugo į bendro finalinio piešinio kūrybą
salėje. Vykdant šį projektą, jo vadovė, SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė, dviem etapais lankėsi
globos namų gyventojų grupėse. Naudojant akordeoną, piešimo priemones ir popierių visi norintieji
gyventojai turėjo galimybę, skambant gyvai akordeono muzikai ir dainoms piešti, išreikšti savo pojūčius,
kuriuos užimtumo metu jiems sukeldavo girdima muzika. Pavadinimą savo piešiniui gyventojai
sugalvodavo patys. Daugelis gyventojų, kurie nepiešdavo, tačiau labai noriai būdavo drauge,
klausydavosi
muzikos,
dainuodavo, plodavo, kiti rašydavo
ketureilius.
Po
užsiėmimo
gyventojai
būdavo
savimi
patenkinti,
džiaugsmingi
ir
laimingi.
Antrajame projekto etape buvo
nupiešti ir du bendri didesnieji
piešiniai, kuriais renginio metu
buvo papuošta salė. Viso projekto
metu piešė 110 gyventojų ir
nupiešta 157 piešiniai, kuriais nuo savaitės pradžios turėjo galimybę pasigėrėti ir prisiminti savo grupių
aplinkoje.
Renginys prasidėjo A. Sriubo instrumentine pjese „Tu mano skausmas“, kurią gitaromis atliko pjesės
autorius Arvydas Sriubas ir Rimvydas Žiemys. Po perskaityto SPĮ užimtumo specialistės Jurgitos
Tamulevičienės pranešimo apie toleranciją ir muzikos terapijos svarbą žmonėms, sveikinamąjį žodį
susirinkusiems tarė Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Šio muzikinio
projekto vadovė Vida Valentienė supažindino žiūrovus su metų eigoje vykusia projekto veikla,
apibendrino rezultatus. Gyventojas – poetas Narvydas Paulionis perskaitė šiai progai sukurtą eilėraštį
„Muzikos paletė“.
Po linksmai akordeono grojamos polkutės ir rankų apšilimo buvo paskelbta bendrojo finalinio piešinio
kūrybos pradžia. Prie piešinio kūrimo nusidriekė gyventojų eilės. Piešiant piešinį skambėjo muzika ir
dainos, atliekamos Rimvydo Žiemio – klavišiniai, gitara ir vokalas, Arvydo Sriubo – gitara ir vokalas,
globos namų saviveiklos kolektyvo „Vilties spindulys“ atlikėjų – Eugenijaus Baranausko, Laimučio
Jasulevičiaus, Ernestos Chaizytės ir Jolantos Montvilaitės atliekamos dainos.
Norinčiųjų piešti buvo tiek daug, jog su džiaugsmu ir entuziazmu buvo nupiešti du bendri finaliniai
piešiniai. Finalinius piešinius piešė 50 gyventojų, kuriuose labiausiai figūravo saulė, gėlės ir širdelės.
Visų akyse buvo džiaugsmas ir pasitikėjimas savimi. Gyventojai su džiaugsmu pritarė, jog šis projektas
„Muzikavimas – pojūčių raiška“ tęstųsi ir ateinančiais metais. Ir tai tik dar kartą patvirtina, jog maži
dalykai daro stebuklus.
Nuoširdus ačiū globos namų gyventojams ir darbuotojams, dalyvavusiems projekte „Muzikavimas –
pojūčių raiška“.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

PADĖKA...
Noriu padėkoti Giedrei, Ji man davė spynelę su raktus. Ačiū Jai.
Valdas Paulauskas

MANDAGUMAS – GYVENIMO BŪDAS
Gyvenimas žmogų auklėja
Gyvenimas yra gyvenimas ir nesvarbu koks bebūtų, einant tikėjimo, dorovės, meilės, gerumo ar pagarbos
keliu. Kiekvienas gyvena tarp kitų žmonių, dalinasi gėriu ir džiaugsmu. Liūdėti tikrai nei vienam neverta.
Juk žmogaus gyvenimas ne toks jau ilgas, kad galėtum tuščiai švaistyti laiką, kuris nepaliaujamai skuba
pirmyn. Žmonių požiūris į gyvenimą yra skirtingas ir atsakingas. Kasdienis bendravimas yra gerumo
mokykla. Gyvenimas tiktai mus kiekvieną perspėja ir auklėja, kad būtume geresni šiandien nei buvome
vakar. Žmonių gyvenimas kitam žmogui yra būtinas ir neginčijamai reikalingas. Kad suprastume
nuoširdų žmoniškumą, kurio kartais taip trūksta šiame trapiame gyvenime. Dar kartą grįžkime prie šių
teiginių: tikėjimas, meilė, gerumas, dorovė ir pagarba. Tikėdamas žmogus nedarys nieko bloga nei sau,
nei kitiems. Mylėdamas žmogus nebus abejingas šiam pasauliui. Doras žmogus dorovę stengsis ugdyti ir
kituose. Gera darantis nejučiom priverčia būti gerais ir kitus. Žmogaus pagarba žmogui daro stebuklus ir
reikšmingai auklėja aplinkinius. Gyvenimas žmogų auklėja, nes šis mano teiginys yra gyvenime
reikšmingas. Gyvenkim draugiškai, būkim visada kultūringi ir vienas kitam lojalūs. Laimė yra ten, kur
tikėjimas, dorovė, meilė, gyvenimas ir pagarba.
Narvydas Paulionis

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu kartu pasidžiaugti broliu. Man broliukas atsiuntė mamos tris nuotraukėles labai gražias ir kavos.
Keletą pakelių cigarečių. Ačiū jam. Jau man broliukas šiais metais atsiuntė penkis siuntinius. Šeštą šiais
metais gausiu prieš Naujuosius metus. Noriu jam padėkoti iš širdies. Ačiū jam.
Noriu padėkoti už gražią ekskursiją. Buvom nuvažiavę į Vilkaviškio centrinę biblioteką. Tenai yra poetės
Salomėjos Nėries nuotrauka, jauna kai buvo ir taip apskritai gražių knygų. Pridarėm daug nuotraukų.
Paskiau važiavom apžiūrėt mūsų darbų parodą (atviručių) poliklinikoj. O po to atvažiavom į Vaikų ir
Jaunimo centrą, Kultūros namus. Man tai labai patiko ekskursija. Sugrįždami užsukome pažiūrėti alpakų.
Labai viskas buvo nuostabu.
Noriu padėkoti už gražią šventę bibliotekoj. Buvo sutemų skaitymo valanda prie žvakių šviesos. Piešėme
suomių salas, o po to prie žvakių šviesos skaitėm ištrauką apie suomių salą. Man labai patiko. Dar
draugas man nupirko šokoladinių ledų. Ačiū jam. O šiandien savo grupėje radau, pamačiau piešinių
parodą. Mano 7 piešinius iškabino, tai yra parodė. Ačiū jums.
Noriu padėkot už tolerancijos dienos paminėjimą. Piešėm rankutes, plaštakas, delnus ir klijavom ant
bendro lapo, kartu su drugeliais. O po to pasidarėm bendrą nuotrauką.
Noriu padėkot už gražią šventę, kurią šventėm lapkričio 16 dieną. Direktorius grojo gitara su Arvydu
labai gražiai. Ir prasidėjo šventė. Piešėm piešinį, o po to pasidarėme vieną bendrą nuotrauką.
Labai aš noriu padėkot už labai gražų koncertą Vilkaviškyje. Man labai patiko. Aš salėje sėdėjau labai
gerbiamoj vietoj, o prieš koncertą davė man angeliuką ir prasidėjo koncertas. Labai gražiai pagrojo
orkestras. Šokį mums šokėjos ne vieną gražų padovanojo. Ačiū joms. Paskui buvo koncertas ligonių
Vilkaviškio labai gražus, bet man įdomiausia buvo tai orkestras, kuris labai gražiai pagrojo ir šokėjos, kad
padovanojo ne vieną, bet kelis, daug gražių šokių. Ačiū joms.
Paminėjome Tolerancijos dieną. Salėje buvo labai smagu. Dainavo „Vilties spindulys“. Tai L.
Jasuliavičius, E. Baranauskas, E. Chaizytė, J Montvilaitė, A Sriubas, taip pat globos namų direktorius
Rimvydas Žiemys. Ačiū už šį nuostabų renginį SPĮ užimtumo specialistei V. Valentienei. Piešinius, kur
kabo koridoriuje prie valgyklos, piešėme kas ką mokėjome. Visiems labai patiko piešti ant lentos.
Noriu padėkoti už renginį pasaulinei Neįgaliųjų dienai paminėti. Ryte pasnigo, tai geras ženklas. Pas mus
jau pasirodė pirmas sniegas. Buvau salėje koncerte kolektyvo „Vilties spindulys“. Labai patiko. Mane
labai nustebino tai, kad gavau padėką už aktyvų dalyvavimą grupės veikloje, tikybos užimtumo, aplinkos
tvarkymo ir straipsnių publikavimo „Likimo drauge“ 2017 m. Ačiū kolektyvui ir visiems darbuotojams.

SVEIKINAME GRUODŽIO MĖNESĮ
GIMUSIUS
Laiko ratas sukasi greitai
Paskubėkit į gimtadienių šventę ateiti.
Bus čia miela, smagu ir malonu.
Jums linkėjimai gražūs prasmingi.
Už šitokią žemišką laimę
Jūs likimui būkit dėkingi.
Su džiaugsmu per gyvenimą eikit
Ką galėdami nuolat Jūs veikit.
Tegul lydi sėkmė ir gerumas.
Narvydas Paulionis

Bajoraitienė Kristina
Daržinkevič Vladimir
Diraitis Klaidas – 45
Grikietytė Ona
Grubliauskas Nerijus
Judickas Povilas
Liutkus Arvydas
Mazaliauskaitė Aušra
Padaigaitė Jūratė
Pereklis Ričardas

Rugevičius Zenonas
Salminas Aloyzas
Stankevičius Minvydas
Steponaitis Darius
Stepulaitytė Elena
Tomašaitė Danuta – 35
Vaškevičius Renatas
Kęstutis Matuliavičius - 30
Povilas Mileris

PASIJUOKIM...
Dieną prieš veidrodį:
-Man reikia suplonėti!
Vakare prieš atidarytą šaldytuvą:
-Tegul myli tokią kokia esu.
***
Gydytojo kabinete:
-Daktare, mano atmintis labai sparčiai prastėja.
-Treniruokite atmintį, dažniau skolinkite pinigų.
***
-Tavo kojos gražios.
-Jos storos...
-Bet jeigu nebūtų storos, būtų sunku pastebėti, kad jos gražios.
***
-Nusprendžiau būt vegetaru.
-Tai kad tu ir anksčiau ožys buvai.
Pagal spaudą parinko Renatas Burkšaitis

Čiukčia nusipirko televizorių.
Parsiveža namo, o kiti jo
klausia: - Kam pirkai, juk pas
mus nėra elektros? O jis
atsako: - Čiukčia nedurnas,
nusipirko rozetę. 
Parinko Valdas Paulauskas

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Baltas laikas
Snaigės krinta ir krinta
Žemė balta padabinta.
Rymo medžiai šerkšnoti,
Galim baltai pasvajoti.
Šitoks geras oras
Kad keliauti kyla noras.
Eiti, eiti nesustoti
Ir rimtai galvoti.
Apie baltą pūgą
Kada vėjas stūgaus.
Apie žiemos dainą,
Kaip gyventi faina.
Mintys žiemiškai mielos
Ir džiūgauja sielos
Gruodis balina laiką
Domina suaugusį ir vaiką.
Metų dienos skuba
Bus ir pabaiga.
Graži žemė apsnigta
Vėl naujieji Metai bus staiga.
Narvydas Paulionis

Žiemai artėjant

Šią naktį

Snaigės baltos kris lėtai...
Žiemuže tu vėl atėjai...
Bučiuosis Senis Šaltis su
Snieguole...
Rogutėm važinėsim su
vaikais...
Į bažnyčią susirinks
tikintieji...
Kaip gerai... Bus žiema ir
vėlei...
Meilės raštais puošis
langai baltai...
Varpai skambės
iškilmingai...
Ir vargonai užgros.
Linkim visiem geros
žiemos!
Laima Butkevičiūtė

Praėjo metai nejučia.
Kiek buvo laimės meilės ir vilties.
Naujųjų metų fejerverkai
Visoj padangėj švies.

Žiema žiemužėlė
Te užkloja visą žemę baltu
sniegu.
Užmigo žemė ir vaikai.
Visos tavo sesės žvaigždės
Seks jums pasaką per naktį
Apie užmigusias baltas
meškas.
Ona Valaitytė

Tegul šią naktį nepalies
Nei vieno širdgėla ir skausmas.
Juk šiąnakt šventės siausmas
Ir koncertų gausmas.
Pabūkim drauge mes, pabūkim
Prie eglės skarotos padūkim.
Girliandos mirgės ir švytės,
Mums nuotaiką kelti padės.
Šią naktį džiaugsmingą ir mielą
Dievo žodis prabyla į sielą.
O meilė pasaulio žmonių,
Svetimų tartum visų giminių.
Skamba žodžiai gražiausių dainų
Ir kiekvienas galės pasakyt gyvenu.
Laukiant likimo brangių dovanų
Sutikti Naujųjų ir aš ateinu.
Narvydas Paulionis

Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis
amžinoje ramybėje.
Lapkričio mėnesį mus paliko:
Norbutaitė Irena
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Gruodžio

