Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.

LIKIMO
DRAUGAS
2018 m. Liepa Nr. 224
„Daug geriau žinoti, kad išdrįsai siekti savo svajonių, nei nugyventi
gyvenimą snaudžiant ir apgailestaujant.“ Gilbert E. Kaplan
LIEPOS 6 D. – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO
KARŪNAVIMO) DIENA
1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos
Pr 2 9 16 23 30 karalius Mindaugas.
A 3 10 17 24 31 1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos
T 4 11 18 25
karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis kunigaikštis, vėliau Lietuvos karalius
K 5 12 19 26
Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės
tarptautinio pripažinimo Europoje link. Vis dėlto
Pn 6 13 20 27
karaliaus Mindaugo ir kunigaikštienės Mortos
Š 7 14 21 28
vainikavimas buvo dar reikšmingesnis pasiekimas
S 1 8 15 22 29
Lietuvai, kada popiežiaus įsaku buvo įkurta Lietuvos
vyskupija, o kartu ir Lietuvos valstybė.
1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba –
Atkuriamasis Seimas įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją – Mindaugo
karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=7421&p_k=1

Liepa

DURBĖS MŪŠIO DIENA
Minima: 2018.07.13
Durbės mūšis - tai žemaičių kariuomenės mūšis su Vokiečių ordino ir po sutriuškinimo 1236 m. Saulės
mūšyje jo autonomine šaka tapusio Livonijos ordino kariuomene, įvykęs 1260 m. liepos 13 d. kuršių
žemėje, prie Durbės ežero (dab. Durbės savivaldybė, Latvija), kurio metu žemaičiai ir iš Ordino
kariuomenės persimetę kuršiai ir estai sumušė kryžiuočius.
Durbės mūšis buvo didžiausias XIII a. ir XIV a. lietuvių laimėjimas per karus su Vokiečių ordinu. Jis
parodė Žemaičių žemių konfederacijos jėgą. Po mūšio Baltijos šalyse pasikeitė politinė padėtis: Livonijos
ordinas iš Durbės (Livonijoje) ir Georgenburgo pilių išvedė savo įgulas, Livonijos ordino ir Vokiečių
ordino pavergtose žemėse sukilo kuršiai, žiemgaliai, estai, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas, trukęs 14
metų (1260–1274 m.).
Lietuvos karalius Mindaugas nutraukė taiką su Livonijos ordinu, vėl ėmė kariauti su vokiečių riteriais.
Durbės mūšis sužlugdė Vokiečių ordino bandymą greitai užgrobti Žemaitiją, iki XIII a. aštuntojo
dešimtmečio sustabdė jo veržimąsi į rytus. Tai leido sustiprėti Lietuvos valstybei.
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=durbes_musio_diena

LIEPOS MĖNESIO RENGINIAI

2 d. 1330 val. salėje bus rodoma istorinė drama „Karalienė Morta“.
5 d. 1100 val. salėje viktorina „Lietuvos stiprybė iš praeities“, skirta Mindaugo karūnavimo dienai.
5 d. išvyka į renginį „Šimtmečio žiedas“ Strėvininkų socialinės globos namuose.
6 d. 2100 val. didžiajame kampelyje - Tautinės giesmės giedojimas.
12 d. koncertinė išvyka „Atnešiu saują gintarų“ į Gudkaimio globos namus.
13 d. 1100 val. globos namų koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.
13d. 1330 val. šokiai – lauke.
19 d. 1400 val. lauke Vasaros šventė.
19 d. 1400 val. lauke Taikliosios rankos varžybos.
20 d. 1100 val. koplytėlėje Maldos ir susikaupimo valandėlė.
20 d. išvyka į sporto šventę „Judėsi – sveikatos turėsi“ Gudkaimio globos namuose.
26 d. 1400 val. „Į svečius pas Onutes“ lauke.
Už liepos mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Lolita
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir nuotraukos bus
talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt

ĮDOMYBĖS
Didžiausi žemės drebėjimai pasaulyje
• Čilėje 1960 metais gegužės 22 d. netoli Valdivijos miesto įvyko didžiausias XX a. žemės drebėjimas
stiprumas siekė 9,5 balo. Tuo metu žuvo 1655 žmonės. Drebėjimo sukeltas cunamis pasiekė Havajų salas
bei Japoniją.
• 2011-03-11 Japoniją sukrėtė galingas 8,9 balo stiprumo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Žemės
drebėjimo židinys buvo 10 km gylyje, už maždaug 125 km nuo Japonijos rytinė pakrantės. Šis rajonas yra
už maždaug 380 km į šiaurės rytus nuo sostinės Tokijo.
• Haitis, 2010 m. sausio 12 d. 7 balų žemės drebėjimas nusinešė apie 230 000 žmonių gyvybių.
• Sumatros sala Indonezijoje 2004 m. gruodžio 26 d. Stiprumas - 9,2 balo. Žemės drebėjimo sukeltas
cunamis pasiglemžė bemaž 250 000 gyvybių.
• Aliaskos valstija, JAV. 1964 m. kovo 28 d. Stiprumas - 9,2 balo. Žuvo 128 žmonės, Valstijos sostinė
Ankoridžas buvo smarkiai apgriautas.
• Kamčatka, Rusija. 1952 m. lapkričio 4 d. Stiprumas - 9 balai .
Parinko globos namų gyventojas Gediminas iš:
http://www.ltvirtove.lt/ar_zinai.php?lt=didziausi_zemes_drebejimai_pasaulyje

7 BROLIAI MIEGANTYS
Minima: 2018.07.10
7 broliai miegantys liaudyje siejami su lietingu vasaros periodu. Iš kur atsirado toks palyginimas? Liepos
10-os rytą danguje trumpam pasirodo Sietynas, sudarytas iš septynių žvaigždžių. Jos, greičiausiai, ir
vadinamos tais broliais, pranašaujančiais lietų arba sausrą.
Mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar septynias dienas, o gal ir
septynias savaites, vadinamas septyniais broliais miegančiais ar „myžniais“. Jei šią dieną iš viso nelyja,
irgi nėra gerai, gresia sausra. Manyta, kad tokiu atveju derlius bus mažas.
Krikščionybės istorijoje užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 m. septyni broliai ir jų motina buvo
nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionys 7 brolius miegančius sieja su šiuo faktu.
https://day.lt/sventes/straipsniai/7_broliai_miegantys

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Žygis dviračiais į Slabadus
Birželio 1 dieną, minint Pasaulinę dviračio dieną, susirinkome sveikai
ir aktyviai praleisti laiką, aplankyti Slabadų įdomiausias ir gražiausias
vietas bei pabūti gamtoje. 5 globos namų gyventojai, lydimi
darbuotojų, kelionę dviračiais pradėjo ryte, kol saulutės „bučiniai“ ne
tokie stiprūs. Kelionės pradžioje stabtelėjome Žynių kaimo žydų
kapinėse, aplankėme karo genocido aukų kapus, po to judėjome
Šešupės tilto link. Aplankę Matarnų mišką, mynėme į Slabadus, ten
apžiūrėjome koplyčią, kapines, bendruomės parką, pasigėrėjome jos
aplinka. Visos kelionės metu kartu vykęs socialinio darbuotojo
padėjėjas aprodė įsimintinas vietoves ir papasakojo jų istorijas. Kelionės pabaigoje – maudynės Šešupėje,
kur atsigaivinę vėsiu upės vandeniu ir pabuvoję nuostabioje gamtoje, gyventojai grįžo į globos namus.
Dėkoju visiems išvykos dalyviams ir „gidui“ už turiningai bei sveikai praleistą laiką kartu, linkiu ir toliau
stiprinti sveikatą minant dviračio pedalus ir būnant gryname ore.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita

Renginys tėvo dienai
Penktadienį (birželio 8 dieną) globos namų salėje vyko renginys tėvo dienai. Skaitovės Iveta ir socialinė
darbuotoja Sonata paskaitė eilėraščių šiai progai, o Žvirgždaičių progimnazijos moksleiviai parodė labai
nuotaikingą vaidinimą ,,Melagių pilis“. Visi su gera nuotaika išsiskirstė į namus.
SPĮ užimtumų specialistė Aldona

Mezgimo popietė
Buvo labai karštas vasaros metas ir nenusimatė visai lietaus po sausros. Patalpose būti buvo labai karšta.
Mūsų užimtumo vadovė Lolita organizavo mezgimo popietę lauke. Visi ant žolytės ratuku įsikūrėm.
Buvo ir įvairūs mezgimo ir nėrimo įrankiai: virbalai, vąšeliai, nėrimo lėlytė, nėrimo šakutė, net grėblys.
Visi, dalyvavę popietėje, galėjo susipažinti ir išbandyti visus mezgimo būdus. Mūsų net neišgąsdino nei
pradėjęs krapnoti lietus. Veikiau lietus išsigando mūsų šilto bendravimo ir nustojo lyti. Mes sėdėjome po
žydinčiomis liepomis ir mėgavomės liepžiedžių kvapu. Bendravimo atmosfera buvo tokia gera, kad
mezgė net vyrai ir tie, kurie jau seniai nemezgę. O kam buvo per sunku megzti, suko siūlus į kamuolius.
Popietė truko tik valandą, bet visi pasisėmėme gerų emocijų, pasigrožėjome numegztais darbeliais,
pamatėme dar nematytų mezgimo būdų. Man labai patiko mezgimas ant rankų. Tai mezgimo būdas, kai
numegzti šalį gali per valandą. Mezgimą ant rankų ir ant grėblio anksčiau mačiau tik knygose.
Irena D.

Prisėsk ant mezgimo suolelio
Birželio 11 dieną globos namų kieme rinkosi rankdarbių mylėtojai paminėti mezgimo viešumoje dieną.
Šios popietės tikslas buvo suburti įvairiais būdais mezgančius ir parodyti, jog mezgimas - puikus
užsiėmimas draugijoje. Darbštieji globos namų gyventojai ir darbuotojai į popietę rinkosi su jau pradėtais
mezginiais. Čia jaukiai pievelėje įsikūrė mezgėjos.
Nėrimo vąšeliu mylėtojai nėrė pynelę, takelį,
servetėlę ar dėžutę. Daug susirinkusiųjų dėmesio ir
klausimų sulaukė nėrėjos šakute ir lėlyte. Kiti
gyventojai nėrė pirštais ilgąsias pynutes. Taip pat
buvo mezgama ant pirštų ir ant rankų. Prisimintas ir
senovinis būdas - mezgimas ant grėblio. Kas
nemokėjo megzti, suko siūlus į kamuolius ar ardė
nenusisekusį mezginį. Nors pradėjo lynoti, niekas
nesiskirstė, tik labiau po medžiais pasislėpė, toliau mezgė ir bendravo, vieni iš kitų mokėsi. Buvo labai
gera leisti laiką mezgančioje draugijoje.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita

Antaninių šventė
Birželio 13 dieną 14 val. globos namuose sveikinome Antanus. Apie šventąjį Antaną Paduvietį ir Antaną
Didįjį papasakojo skaitovės Jurgita ir Aldona, o kad būtų šventėje linksmiau - savo gražiomis dainomis ir
žaidimais linksmino moterų vokalinis ansamblis ,,Komplimentas“ iš Kudirkos Naumiesčio kultūros
centro.
SPĮ užimtumo specialistė Aldona

Vasaros portretas
Birželio 13 dieną Didvyžių socialinės globos namuose, kiemo pievelėje, vyko gyventojų piešimo popietė
,,Vasaros portretas“. Šios popietės tikslas buvo suburti gyventojus bendram laiko praleidimui lauke ir,
žinoma, ne tuščiomis rankomis, o su spalvomis, pieštukais ir akvarelės dažais. Piešti vasaros portretą
tikrai nebuvo sunku. Visus supo žalių liepų alėja, netoliese žydinčių rožių žiedai skleidė savo nuostabų
aromatą. Na, o vasaros saulės spinduliai negailėdami lepino visus
savo šiluma. Todėl vasaros portretą nupiešti tikrai nebuvo sunku,
jis buvo čia pat greta mūsų. Piešiančių buvo 23 gyventojai, kiti
mielai stebėjo jų darbus. Vieni gyventojai savo kūrybą išreiškė
atskiruose individualiuose lapuose, kiti stojo piešti prie dviejų
didelių lapų. Ant jų gyventojai savo meninę fantaziją piešė ir po
tris, ir netgi po keturis. Nesivaržėme, kurio piešinys bus
gražiausias ar išskirtinis. Mūsų tikslas buvo gerai praleisti laiką ir
pasidžiaugti gera vasaros diena. O gyventojų nupiešti vasaros portretai dar kurį laiką puikuosis mūsų
globos namų koridoriuje ir kels gerą vasarišką nuotaiką.
SPĮ specialistė Danguolė

AA (Anoniminių alkoholikų) atviras susitikimas su globos namų bendruomene
Birželio 19 dieną į globos namus atvažiavo ir savo skaudžiais išgyvenimais pasidalijo anoniminių
alkoholikų grupė iš Vilkaviškio. Jie teigė, kad norint atsikratyti šios ydos, reikia patikėti aukštesnėmis
galiomis, o be to, reikia ir didžiulių valios pastangų. Pabaigoj grupės nariai paaiškino, kad, jei globos
namuose yra tokių problemų, galima užsiregistruoti į šią grupę, šie žmonės nori geranoriškai padėti bėdos
ištiktiems.
SPĮ užimtumų specialistė Aldona

Kelionė į Rokiškį ir Anykščius
Vasara – kelionių ir pramogų metas. Todėl ir mūsų globos namų gyventojai ankstų, saulėtą antradienio
rytą su pakilia nuotaika susėdo į autobusiuką. Ir kelionė prasidėjo... Aplankėme Izenhauzeno dvarą muziejų Rokiškyje, gėrėjomis aukštomis Rokiškio katedros sienomis ir architektūra. O kai bevažiuojant
pamatėme keistą namą, stovintį “aukštyn kojomis“, būtinai turėjome į
jį įžengti. Pavaikščioję tokiame neįprastame name, pasmaguriavę
įvairiausio skonio ledų, kelionę tęsėme. Ir štai mes jau Anykščių
nacionaliniame parke, kur pamatome didžiulį Puntuko akmenį. Tikras
jėgų išbandymas buvo lipimas ir ėjimas Medžių lajų taku. Ne vienam
sukosi galva ir kojos drebėjo pakilus į 21 metro aukštį virš žemės,
tačiau viską atpirko atsivėręs vaizdas besižvalgant pro medžių viršūnes
į Anykščių apylinkes. Visiems sėkmingai įveikus savo baimes,
sulipome į traukinuką ir nurūkome pasivažinėti po Anykščių šilelį.
Diena prabėgo nepastebimai. Laimingi ir džiugiai nusiteikę, tiek daug pamatę pasukome namų link, kur
grįžę skubėjome pasidalinti kelionės įspūdžiais su savo draugais.
Socialinė darbuotoja Lolita

Noriu pasidalinti įspūdžiais apie ekskursiją. 5 valandą iš ryto išvažiavome į ekskursiją. Įsidėjom maisto,
arbatos ir vaistus. Sustojome prie degalinės, po to važiavome toliau. Atvažiavome prie Anykščių.
Sustojome aikštelėje pavalgyt, išgert vaistus ir vėl važiavome. Toliau pravažiavome gražią Anykščių
bažnytėlę ir važiavome toliau. Toliau atvažiavome į gražų labai miestelį. Ėjome apžiūrėti dvarą. Man
labai patiko. Dvare prisiminimui gavau 10 atviručių labai gražių. Paskiau apžiūrėjome gražų miestelį.
Labai gražus. Mačiau to miestelio gražią bažnyčią. O apžiūrėję miestelį grįždami sustojome prie namelio
įdomaus labai. Patiko labai. Pasivaišinom ledais. Aš tokį įdomų namelį pirmąsyk mačiau. O paskiau
sustojom Anykščiuos. Atvažiavę į Anykščius apžiūrėjome Puntuką. Prie jo nusipaveikslavome. Dar
paskiau pasivažinėjom traukinuku. Man labai patiko. O paskiau, grįždami sustojom prie parduotuvės.
Nupirko visiems traškučių, Coca Colos, šokoladukų. Dar grįždamas pamačiau pro langą gražių gaisrinių
mašinų senoviškų. Ir visi grįžome laimingi apie 9 valandą vakaro. Dar kartą dėkoju labai.
Gyventojas Valdas P.

Kelionė į botanikos sodą
Birželio 20 dieną 11 gyventojų ir trys lydintys darbuotojai
aplankėme VDU botanikos sodą Kaune. Daugelis gyventojų
botanikos sode lankėsi pirmą kartą. Išvykos metu apžiūrėjome
mums neįprastus sodo oranžerijoje augančius augalus bei
pasivaikščiojome sodo teritorijoje. Didelį įspūdį gyventojams
paliko vis dar žydinčių, kvepiančių rožių gausa ir įvairovė.
Grįžome šiek tiek pavargę, bet pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.
Socialinė darbuotoja Indrė

Joninės
Birželio 26 dieną globos namuose vyko viena gražiausių ir turiningiausių vasaros švenčių - Joninės. Dėl
nepalankių oro sąlygų ji vyko salėje. Šventėje dalyvavo moterų
vokalinis ansamblis iš Kybartų KC. Jonai ir Janinos buvo pasveikinti,
papuošti gėlių vainikais, kuriuos nupynė globos namų darbštuolė Irena
ir kiti gyventojai.
SPĮ užimtumo specialistė Aldona

Joninių šventė globos namuose
26 dieną vyko Joninių šventė globos namuose. Šią dieną turėjome svečių, atvyko jaunimas iš Vilkaviškio
socialinės pagalbos centro, dienos užimtumo padalinio. Mes pasitikome juos, palydėjome į sporto salę,
sportavome ir ėjome į renginį.
Modestos Trečiokas

Žvejų varžybos
Birželio 27 diena - Tarptautinė žvejų diena, kurią pasaulis švenčia nuo 1985 metų. Globos namų žvejai
susirinko prie kieme esančio tvenkinio taip pat paminėti šią dieną ir pasivaržyti tarpusavyje, kuris pagaus
daugiausiai žuvies. Apsupti palaikančiųjų draugijos, žvejai traukė žuvis ir mėgavosi originaliu
laisvalaikio praleidimo būdu. Kantriai sulaukę varžybų pabaigos žvejai suskubo skaičiuoti laimikį, o
sirgalių būrys atsakingai stebėjo, kad sąžiningai būtų išaiškintas nugalėtojas.
Daugkartinis pirmosios vietos nugalėtojas - Kęstutis S., antrąją vietą užėmė Darius V., o trečiąją iškovojo
Vladimir D. Visiems žvejams įteikti prizai – molinės žuvys, kurias pagamino keramikos užimtumo
specialistė su gyventojais.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita

Išvyka į I pasaulio vilkaviškiečių sąskrydį
Birželio 29 dieną 17 globos namų gyventojų aplankė Paežerių dvarą, kur vyko I Pasaulio vilkaviškiečių
sąskrydžio trečioji, paskutinė diena. Pirmiausia atvykę apėjome visą dvaro teritoriją, ežero pakrantę,
parką, pasigėrėjome amatininkų dirbiniais. Didžiausias susidomėjimas buvo kariškių eksponuojamais
ginklais, turėjome galimybę apžiūrėti ir pakilnoti tikrus ginklus. Šaudymas į taikinį taip pat sudomino ne
tik vyrus, bet ir moteris, rankos taiklumą norėjo išbandyti net keletą kartų. Paragavę kareiviškos košės,
pasidžiaugę mažųjų ponių draugija, ėjome parašyti palinkėjimus Vilkaviškio svečiams ir
vilkaviškiečiams. Ekskursijos pabaigoje kiekvienam globos namų gyventojui šauniosios sąskrydžio
savanorės įteikė po balioną.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita

Valdo pamąstymai...
Noriu padėkoti Kudirkos Naumiesčio moterų ansambliui
„Komplimentas“. Padainavo daug gražių dainų. Man patiko daina
„Šokim, šokim. Plokim, plokim ir dainuokim“. Po du žaidėm
žaidimą. Davė prizų, bet ne visi gavom. Bet vis tiek buvo smagu.

Kur šilonių upės teka
Kur laisvės troškimas mūs.
Ten kur ilgisi sielos
Išėjusių draugų.
Valdas P.

Noriu padėkoti už šventę. Tai Joninės. Koncertavo iš Kybartų moterų
ansamblis. Padainavo gražių dainų. Buvo viktorina. Už teisingus
atsakymus davė prizų. Pašokome rateliu „Jurgeli, meistreli, mokyk savo vaikus“. Pasveikino globos namų
gyventojus Jonus. Ir degė laužas gražus. Prie laužo nusipaveikslavau. Dar katrą dėkoju už surengtą
šventę.
Noriu padėkoti už ekskursiją. Mačiau gražų ežerą. Man labai jisai patiko. Tokį ežerą mačiau pirmą sykį
gyvenime. Prie ežero pasidarėm labai daug nuotraukų. Mačiau dar anteles plaukiojant. Prie ežero buvo
šventė. Buvo kareivių atvažiavę. Man leido į taikinį pašaudyt. Man labai patiko. Nors į taikinį ir
nepataikiau, bet vis tiek nuostabu man buvo. Šventėje pajodinėt su arkliukais gražiais galėjo svečiai.
Šventėje paragavau kareiviškos košės skanios. Grįždamas iš šventės pasirašiau į knygą palinkėjimą ir
man dar davė pora balionų gražių prisiminimui. Ačiū už gražią šventę – vilkaviškiečių sąskrydį.

GYVENIMO RĖMUOSE
Kiekvienas iš mūsų tarpo yra gyvenimo, meilės ir elgesio rėmuose. Aš taip vienas sau dažnai pagalvoju.
Kartais rašau, skaitau ir svajodamas galvoju. Pagalvoti tikrai yra apie ką. Tai būtent - nepamiršti
pasveikinti sutiktuosius globos namų darbuotojus ar gyventojus. Čia gi viskas paprasta ir labai miela.
Kasdienybė užgrūdina man širdį ir sielą. Aš savo gyvenimo rėme esu paprastasis kuklus. Išdidus esu tiek,
kiek aš esu žmogus, gerbiantis ne tik save, bet ir kitus aplinkinius. O tai yra labai svarbu kiekvieno
žmogaus gyvenime. Man patinka ramybė, nusistatymas ir garbės pasitikėjimo savimi jausmas. Smagu
gyventi, kai matai ir jauti aplinkinių teigiamą dėmesį ir pagarbos pripažinimą. Gyvenimas žmogui tam ir
duotas, kad galėtum kultūringai be priekaištų kalbėtis ir bendrauti. Mano gyvenimo rėme dominuoja
nusistatymas, ramybė, kantrybė, meilė ir paprastumas, be kurių aš nebūčiau toks geras koks esu. Laiko
tėkmės nieks negali sustabdyti. Nes tai neįmanoma ir nebūtina. Juk žmogaus gyvenimas tuo ir yra įdomus
ir nepakartojamas. Kiekviena diena duoda kažką naujo ir, galbūt, net ypatingo. Nes kokie buvom vakar,
šiandien, ryt galim tokie ir nebūti. Kiekvienas protaujantis žmogus kuklus, bet didingas ir garbingas.
Tebūna mano gyvenimo rėmas, kuriame aš esu palaimintas Dievo.
Narvydas Paulionis

LAIMĖS KŪDIKIS
Aš nuo mažens praėjęs įvairius gyvenimo likimo išmėginimus. Esu stiprus visais atvejais. Gerbiantis ir
mylintis aplinkinius mane supančius žmones. Juk gyvenime jau taip yra, kad be meilės ir pagarbos niekur
toli nenueisi. Visas gyvenimas susideda iš įvairių smulkmenų ir problemų teigiamo sprendimo ir visa ko
protingo supratimo. Aš visa siela, visu protu ir širdimi įsijaučiu į Dieviško gyvenimo, ramumo potyrius. Ir
už tai gaunu neįkainojamą atlygį iš Dievo malonės ir galios, kuri mane kelia aukštyn ir neleidžia kristi
žemyn. Tai yra neapsakoma ir neginčijama. Nes kas iš Dievo, tai yra iš Dievo. Taip aš ir gyvenu
mylėdamas žmones ir šį pasaulį, kuriame apstu skausmo, kančios, nusivylimo, liūdesio, ašarų ir juoko. Ir
nesvarbu kaip kada ar bus ateity optimizmas, viltis ir tikėjimas daro stebuklus. Gyventi Dievo apvaizdoj
prasminga ir protinga. Nes Dievas yra visagalis. Taigi, aš gyvendamas šiam pasauly jaučiuosi kaip laimės
kūdikis. Ir niekas čia nieko negali pakeisti. Taip buvo, yra ir bus ateity. Nes aš gyvenu amžinoj vilty,
pilnas optimizmo ir gerų norų bei kilnių darbų. Šiame gyvenime ir šioje žemėje mano tokia misija būti
geram, kurti grožį ir mylėti žmones pagarbos meile. Kartais kai ką rašydamas ir pasikartoju. Aš viską, kas
gera ir gražu kitiems dovanoju. Kartais nuostabiai svajoju ir teisingai galvoju - kur Dievas šalia, ten ir
žmogaus galia. Aš esu laimės kūdikis.
Narvydas Paulionis

PAMĄSTYMUI
Nelyginu rožių, dabar augančių po mano langu, su anksčiau čia
augusiomis ar kitomis gražesnėmis rožėmis; kokios jos yra – tokios...
Joms laikas nesvarbus. Tai tiesiog rožė – kiekvieną savo būties
akimirką ji tobula.
Ralfas Valdas Emersonas

GLOBOS NAMŲ TARYBOS AKTUALIJOS
Globos namų tarybos pirmininkas Kęstutis S. gyventojams ir darbuotojams pristatė šių metų I ketvirčio
ataskaitą. Joje buvo akcentuojami svarbiausi Tarybos narių atlikti darbai. Darbotvarkėje buvo numatyti ir
kiti punktai. Vienas iš jų buvo Jolantos M. prašymas patenkinti jos norą atsistatydinti iš Tarybos veiklos.
Balsavimo būdu tai buvo įvykdyta. Kituose punktuose apžvelgtos vidaus tvarkos taisyklės. Jas pristatėme
panaudodami skaidres. Visi su smalsumu klausėsi. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
supažindino auditoriją su asmens duomenų apsaugos tvarka.
Susirinkimo metu buvo kalbama apie socialinę alkoholio žalą bendruomenei. Tarybos narė Lolita
papasakojo apie patyčias ir įžeidinėjimus, žalą asmenims. Susirinkimas baigėsi kvietimu gyventi
draugiškai.
Globos namų tarybos narys Kęstutis S.

ATSIPRAŠYMAS
Atsiprašau šių darbuotojų: Lolitos M., Birutės K., Renatos M., Žydrūno S. už
neteisingus mano apkaltinimus. Stengiuosi pasitaisyti.
Modestas B.

SAUGOKIS! ŠIE ĮPROČIAI GRIAUNA TAVO
SVEIKATĄ
Alkoholio socialinė žala
Alkoholio vartojimo pasekmės - tai žala sveikatai ir socialinė žala. Paskaičiuota, kad nuo kiekvieno
geriančio žmogaus nukenčia mažiausiai 8 asmenys. Pirmiausiai tai šeimos nariai: tėvai, žmona ar vyras,
vaikai, kaimynai, darbdavys ar darbo kolegos. Daugelis nusikaltimų padaromi apsvaigus nuo alkoholio,
kur nukenčia nekalti aplinkiniai asmenys.
Didelį pavojų kitų žmonių sveikatai ir gyvybei kelia už automobilio vairo sėdantys apsvaigę vairuotojai.
Alkoholis dažnai tampa ankstyvos mirties ar neįgalumo priežastimi. Trečdalis visų mirčių visuomenėje
įvyksta dėl svaigalų vartojimo. Išgertuves dažnai lydi smurtas artimoje aplinkoje, kur kenčia ir
mažamečiai vaikai, nes išgėręs šeimos narys dažnai nekontroliuoja savo veiksmų bei emocijų.
Alkoholikų šeimoje dažnai gimsta neįgalūs vaikai bei alkoholis iškreipia šeimos raidą, kenkia vaikų
ugdymui, sukelia daug kančių.
Tad galima suprasti kiek tai žalinga. 1973 metais alkoholizmas pripažintas liga. Tai lėtinė fizinė, protinė
ir dvasinė liga, kur serga ne tik žmogaus kūnas, protas, bet ir dvasia.
Alkoholikas dažniausiai nenori prisipažinti, kad turi problemų, nors kiti šeimos nariai pastebi anksčiau.
Jis sako, jog man tik reikia atsipalaiduoti, kad kiti daugiau geria. Norint padėti alkoholikui pirmiausiai
susiduriama su jo neigimu. Vėliau jis pradeda kaltinti visus iš eilės dėl savo gėrimo. Susivokia tik paliktas
vienas, paliktas šeimos, tėvų, draugų. Tik tada gali prasidėti jo sveikimas, tai ilgas ir sunkus kelias, kuris
ne visiems pavyksta.
Globos namų tarybos narė Leonora

Gyvenkime blaiviai
Birželio 19 dieną globos namuose lankėsi keletas anoniminių alkoholikų iš Vilkaviškio AA klubo. Jie
papasakojo iš kokios šeimos kilę, kas pastūmėjo į šį liūną, kaip
visa ši skaudi patirtis atsiliepė jų asmeniniam gyvenimui. Tuo
tarpu norėjosi gerti ir gerti ir taip greitai užbaigti gyvenimą.
Atsitiesti ir pripažinti, kad tai kūno, proto ir dvasios liga padėjo
atsitiktinai sutikti geri žmonės. Tik vėliau, įsikūrus anoniminių
alkoholikų grupėms, šie žmonės surado stiprybę, palaikymą, viltį,
norą padėti sau ir kitiems. Jie dabar jau drąsiai įvardija, kad
alkoholio teikiamos jėgos ir linksmybių antplūdis laikinas ir
kartais labai trumpas, išsekina kūno ir dvasios resursus. Žmogus,
kuris patiki alkoholio stebuklais, nugyvena gyvenimą skolon.
Lankydami AA klubą žmonės jaučia, kad yra kelionėje į save. Tai blaivybės stebuklas, nors prieš tai
jautėsi bejėgiai ir vieniši. Kitų, jau metusių šį žalingą įprotį, teigiamas pavyzdys padeda atsitiesti, patikėti
savim ir kitomis už mus aukštesnėmis jėgomis. Pagrindiniai principai, kurių laikosi sergantys
alkoholizmu: visiškai negerti net pirmos taurelės; lankytis AA susirinkimuose; perimti patirtį iš tų AA
narių, kurie jau metė girtuokliauti; laikytis gydymo nuo alkoholizmo principų pateiktoje programoje.
Tad gyvenkime blaiviai ir laimingai be alkoholio, apsupti šeimos meile, vaikų pagarba, atsakingi ir
pareigingi visuomenės nariai.
SPĮ užimtumo specialistė Aldona

SVEIKINAME LIEPOS MĖNESĮ GIMUSIUS
Gimimo dieną mielą
Jus sveikinam kiekvieną
Ir linkim laimės, džiaugsmo.
Dar daug ilgiausių metų.
Širdies ramybės ir vilties,
Gerumo ir šviesios ateities.
Likimas ir lemtis
Sujungė jus į būrį.
Čionai globos namuose
Tokį gyvenimą jūs turit.
Narvydas Paulionis
Blaževskienė Ona – 65m.
Buliavičiūtė Rasa – 30 m.
Chapkovas Bronius
Karušis Antanas – 65 m.
Kiveris Rimantas – 50 m.
Klanauskaitė Gitana
Levinskienė Marijona
Mankienė Irena Ona
Masiulis Arūnas
Nyderis Povilas
Pundziūtė Laima

Rakauskienė Dalė
Rybakova Aida – 40 m.
Sokolov Evgenij
Šalaševičius Rimas Romualdas
Vizgaudytė Danutė
Vosylius Marius – 25 m.
Vaidila Ionas
Žaltauskas Kęstas – 40 m.
Žulys Valentinas – 45 m.
Mikutaitis Artūras

PADĖKA
Ačiū SPĮ užimtumo specialistei Jurgai, socialinio darbuotojo padėjėjui Ričardui, visiems, kurie kartu
važiavome į Slabadus. Aplankėme bažnyčią, karo metų genocido aukų kapines. Važiavome dviračiais.
Išsimaudėme Šešupėje. Gerai pailsėjome. Ačiū visiems draugams, kurie važiavo. Noriu padėkoti
Eglutei, kad gerai pataria sportuoti, žaisti žaidimus. Tik gaila, kad ji nevažiavo. Visiems ačiū už gerą
kelionę.
Gyventojas Arūnas J.
Noriu padėkoti Žvirgždaičių gimnazijos mokiniams už gražų spektaklį „Melagių pilis“. Iš to spektaklio
galima labai pasimokyti. Ir už tai, kad gražiai pagrojo smuiku ir fleita. Ačiū mokiniams.
Gyventojas Valdas P.

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
NEIŠSENKANTIS KŪRYBOS ŠALTINIS
Man gyvenimo kasdienybė yra kūrybos šaltinis. Tai yra neišgalvota ir tikrai svarbu. Be pagalvojimų ir
pamąstymo negali būti nei vienos dienos. Laikas skubėdamas eina ir daro mus paprastais piliečiais. Kitaip ir
negali būti. Nes žmogus yra žmogus, ne Dievas. Kiekviena minutė ir valanda pilna susitikimų ir gerų
įspūdžių laiko tėkmės eigoje. Čia juk ir slypi gyvenimo meilės ir sąlyčio su kitais žmonėmis kūrybos
šaltinis. Man svarbu kiekvieno iš jūsų pasakytas žodis, gestas ar žvilgsnis, o galbūt ir šypsnys. Taigi, aš iš
tiesų ir sakau, kad gyvenimas yra neišsenkantis kūrybos šaltinis. Man smagu gvildenti įvairias problemas ir
įvykius, kurie jautriai jaudina mano širdį ir protą. Nuo mažens man norisi viską aprėpti ir apsakyti
eilėraščiais ar pamąstymais. Man taip gyventi ir veikti miela ir gera. Žodis žodį veja ir užaugina eilėraštį.
Mintis mintį veja ir parašau pamąstymą apie ką rimtai ir dalykiškai galvoju. Man vienatvė labai padeda
augti kaip žmogui ir piliečiui. Tokiu atveju nieko daugiau nelieka daryti, kaip eiti su laiku per gyvenimą
pirmyn. Tai yra priimtina ir džiugu. Gyvenimas nestovi vietoje ir reikia apie tai kalbėti ir kasdienybėje
tobulėti. Neišsenkantis kūrybos šaltinis yra visas mane supantis pasaulis. Tai yra nuostabu ir nepakartojama.
Čia mano kūrybos baras, čia ponų Geištarų dvaras. Čia kasdienybės palaima ir gyvenimo prasmė.
Narvydas Paulionis

Naujas eilėraštis
Meilės jausmų šventoj Viešpatijoj
Mano žodžiai eilėse aidėjo.
Širdis mano plaka, nerimsta,
Taip naujas eilėraštis gimsta.
Koks gražus dienų vėrinys.
Mano žodžių puikus derinys.
Nuvažiuoja į tolį skubus traukinys.
Aš gyvenimo šito drovus mokinys.

Alpsta meilėje mano širdis.
Man vienatvėj diena ir naktis.
Mane guodžia amžinoji viltis,
Nebaisi šiam pasauly mirtis.
Laikrodis tiksi, laiką skaičiuoja.
Kelią į ateitį akys matuoja.
Širdy meilė ir džiaugsmas
Man atleiskit ir skausmas.

Nebaisi mano metų našta,
Gėrio laimė seniai surasta.
Manęs laukia naujoji brasta
Mano kasdienybė yra paprasta.
Narvydas Paulionis

Onučių šventė
Gėlių žiedais žieduota
Onučių šventė nesapnuota.
Dainų dainom dainuota
Drugeliais vasara sparnuota.

Telydi Jus mielos Onutės
Vien džiaugsmas ir sėkmė.
Telydi jus gyvenime
Meilės dienų tėkmė.

Beribis laikas keičia
Mums viską ir metus
Atverkim laimei mes vartus
Ir šypsos žemėje žmogus.

Onučių šventė nuostabi
Jums daug linkėjimų širdingų.
Šita diena prasminga
Jums pagarbos nestinga.

Gėlių žiedais gražiausiais
Ir žodžiais Jums brangiausiais
Mes sveikinam Onutes mielas
Palaimink Dieve Jų sielas.
Narvydas Paulionis

Gyvenimo gijai nutrūkus, ilsėkis ramybėje..
Birželio mėnesį mus paliko:

Migonytė Regina Bronė
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Liepa

