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Aklieji mokomi vaikščioti, naudojantis baltomis lazdelėmis, todėl
jiems skirta diena pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė baltosios lazdelės
diena Lietuvoje pradėta minėti nuo 1992 metų, kai Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare.
Daugelyje šalių šios dienos proga organizuojami įvairūs renginiai,
kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių su regėjimo
negalia problemas, informuoti apie regos sutrikimo priežastis, kad
būtų galima iš anksto užkirsti kelią ligai.
Itin didelės reikšmės akliesiems turėjo Brailio rašto išradimas. Jį
1829 m. išrado aklas prancūzų pedagogas Luji Brailis. Ant
popieriaus lapų išspaudžiamos įvairių kombinacijų šešių iškilių
taškelių figūros, per kurias vesdami rankomis aklieji gali skaityti.
1837 m. išspausdinta pirmoji knyga Brailio raštu – „Prancūzijos

istorija“.
Šiuolaikinė kompiuterinė technika gali padėti akliesiems ir skaityti, ir bendrauti. Speciali programinė
įranga geba paversti ekrane matomą tekstą į garsą. Naudodamiesi tokiomis programomis aklieji gali
naršyti ir po internetą. Sukurti ir specialūs Brailio rašto ekranai, leidžiantys „matyti“ tekstą. Naudojant
skanerius, galima įvesti reikiamą informaciją, o Brailio spausdintuvai gali atspausdinti tekstą Brailio
raštu.
Parinko Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis
KALBOS KULTŪRA
Mes mokame kalbėti lietuviškai, nes tai lietuvybė. Tai nepakartojama, labai miela ir gražu. Gyvenimas
eina pirmyn mus keisdamas įvairiais įvykiais ir padėtim. Tačiau mes būkim geri ir teisingi. Pagalvokim,
kaip mes kalbame kasdienybėje. Juk pasitaiko ir įvairių nesusipratimų tarpusavio bendravime. Girdint
kitus kalbant vartojant keiksmažodžius darosi nejauku. Mes gyvenam ne tam, kad terštume lietuvių kalbą
svetimžodžiais. Būkim geranoriški ir reiklūs sau patiems. Kaip mes kalbame, taip ir kiti susidarys įspūdį
apie mus ir Lietuvą. Tai yra nepaprastai svarbu ir aktualu šiandien. Neapgins nuo įvairių problemų jokie
keiksmai ir rūgojimai, kad kažkas gyvenime yra negerai. Pirmiausia patys būkim geri, tai ir gyvenimas
bus ne toks blogas kaip mes kartais galvojam. Niekas mūsų neišauklės, jeigu mes patys atmesim kalbos
kultūrą. Kadaise Maironis rašė ,,Lietuva brangi“. Tai mes, lietuvaičiai, branginkim ir Lietuvą gražią, ir
niekieno neprimestą kalbą. Pagalvokim patys, jeigu mes nejaučiam kalbos kultūros grožio, tai bent
nekeikim Lietuvos. Kalbėti be keiksmažodžių yra kiekvieno mūsų garbė ir reikalas. Tebūna kalbos
kultūra mūsų gyvenime šventas dalykas.
Narvydas Paulionis

SPALIO MĖNESIO RENGINIAI
2 d. 1330 val. salėje rodomas filmas „13 rajonas: ultimatumas“.
5 d. 1400 val. globos namų salėje - veltinio kūrybinių dirbtuvių finalas ir renginys „Ganau, ganau
aveles“.
6 d. 1100 val. koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios.
6 d. 1330 val. Šokiai, esant geram orui - lauke.
6 d. Dramos užimtumo narių išvyka į Suvalkijos socialinės globos namus, kur parodys muzikinį spektaklį
„Sena spinta“.
10 d. 1400val. globos namų salėje koncertas „Jei surasčiau žvaigždę...“, skirtas Pasaulinei psichinės
sveikatos dienai paminėti.
13 d. 1330 val. globos namų kampelyje sportinė popietė, skirta kūno kultūros dienai paminėti.
17 d. 1400 val. bibliotekoje popietė „Šypsenų šalyje“.
20 d. Dramos užimtumo nariai dalyvaus Respublikiniame socialinių globos įstagų festivalyje „Auksinis
ruduo“, skirtame šypsenos dienai paminėti.
23 – 27 d. parodų savaitė globos namuose.
27 d. 1400 val. globos namų salėje renginys „Linksmosios varžytuvės“
29 d. 1400 val. gimtadienių šventė valgykloje. Sveikinsime spalio mėnesį gimusius gyventojus.
31 d. 1330 val. Vėlinių procesija „Šviesk ir neužgesk“.





MĖNESIO EIGOJE:
Spalis – Rožančiaus mėnuo, penktadieniais 1100 val. koplytėlėje Rožinio maldos.
Organizuojamos kapų tvarkymo talkos.
Pynimo užimtumo narių darbų paroda Vilkaviškio psichikos sveikatos centre.
Keramikos, pynimo ir rankdarbių užimtumų narių darbų paroda Klausučių seniūnijoje.
Už spalio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė
GERAS POŽIŪRIS
Geras požiūris žmogų ramina ir guodžia. Kaip ir kiti žmonės, ir aš turiu savo požiūrį į gyvenimą,
draugystę, meilę ir bendravimą. Tai yra labai gerai ir miela. Džiūgauja mano siela, kai aplinkinių požiūris
į mane yra teigiamas ir pagarbus. Koks yra požiūris, tokia ir garbė, ir pažinimas žmogaus, esančio šalia.
Kvaila būtų pykti ir isteriškai blaškytis dėl kiekvieno neigiamo požiūrio. Bet kasdienybėje ko tik nebūna
laiko tėkmėje. Liaudies išmintis sako - pagyrų puodas visada juodas. Pačiam girtis tikrai netinka ir
nekultūringa. Daug maloniau kai kiti pelnytai sako teigiamo dėmesio komplimentus. Tai yra normalus ir
praktiškas reiškinys - kito žmogaus gero elgesio ar darbo įvertinimas. Geras požiūris žmogaus gyvenime didelis pliusas ir laimės pojūtis bendravimo terpėje, kurioje esi tarp kitų vienminčių pagarboje ir
supratime. Galima tikėti ar netikėti, bet, tiesą sakant, malonu girdėti teigiamą požiūrį ir dėmesį iš kitų.
Negali būti visą laiką vien tik blogas požiūris. Juk laikas keičiasi su žmogaus potyriais, pojūčiais ir
elgesiu. Negalima kategoriškai nusistatyti prieš kitą žmogų ir rodyti neigiamą požiūrį. Nei vieno žmogaus
nėra perdėm blogo ar gero. Garbė ir požiūris yra mūsų pačių reikalas. Būkim vieni kitiem dėmesingi ir
paslaugūs su teigiamu dėmesiu.
Narvydas Paulionis

ĮDOMYBĖS
Kiek laiko merginos skiria tik sau?
Kartais atrodo, kad visas gyvenimas – tai tik darbas, valgymas ir miegojimas. Tačiau yra daugybė
užsiėmimų, kuriems skiriamos kelios ar keliasdešimt minučių per dieną, galiausiai sudaro gana įspūdingus
skaičius. Juos pateikiame ir Jums.
• Vien tik plaukų džiovinimui fenu sugaištama apie 17 savaičių, o jų modeliavimas, šukavimas, trinkimas ir
kirpimas atima maždaug 2 metus.
• Dauguma moterų 136 savo gyvenimo dienas paaukoja pasiruošimui kur nors pasilinksminti. Net ir
paprasčiausiam susiruošimui į darbą moteriai per visą gyvenimą prisireikia maždaug… 9 mėnesių, tuo tarpu
vyrams pakanka 1092 valandų.
• Miegodami praleidžiame 26,4 savo gyvenimo metų.
• Vonioje ir tualete užtrunkame maždaug 2,2 metų.
• Dauguma moterų dietoms paaukoja 31 gyvenimo metus.
• Per savo gyvenimą apie 12 mėnesių praleidžiame sporto klubuose.
• Apsipirkinėjimui sugaištama net 8,5 savo gyvenimo metų. Pavertus valandomis, jų susidaro net 25 184
valandos ir 53 minutės.
Daugiau: http://pasmama.tv3.lt/straipsnis/kiek-laiko-merginos-skiria-tik-sau1514?category=84&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt
Parinko globos namų gyventojas Gediminas Jurkša

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Branda ir išmintis
Tau šviesų kelią kloja.
Už nemigo naktis
Vaikai karštai dėkoja.
O šešiasdešimt metų Jaunystei ne riba.
Ir aidi senos dainos
Nauja skambia daina.

Gimtadienio šventė

Šių metų rugpjūčio 18 dieną Didvyžių socialinės globos namų
gyventojas Raimundas Lukoševičius šventė savo šešiasdešimties gimimo
metų jubiliejų. Tai draugiškas, ramus žmogus. Į šią šventę pakvietė savo
draugus. Gaila, kad šią dieną sutiko ne savo namuose, brangioje tėviškėje
Kėdainiuose. Juk gyvenimas iš tiesų kartais būna žiaurus. Bet tai
nesvarbu! Į šią šventę susirinko su negalia esantys patys artimausi
Raimundui žmonės. Prie vaišių stalo gardžiai valgėme tortą, kitus
skanėstus, vaišinomės, gėrėme „vaikišką“ šampaną. Sveikinome
gimtadienio proga, linkėjome daug džiaugsmo ir šviesių dienų tėkmėje
patirti daug džiaugsmo akimirkų ir įsitikinti, kad gyvenimas išties yra
prasmingas, turtingas ir svaiginančiai žavus. Mielai praleidome laiką. Visi palinkėjome daug stiprios
sveikatos, mažiau ašarų, daugiau šypsotis ir, kad marga gegutė iškukuotų dar šimtą metų.
Gimtadienio viešnia Rasa Bernotaitė

Žvejybinė išvyka dviračiais
Rugsėjo 5 d. globos namų žvejai, apsiginklavę meškerėmis, pašaru žuvims vyko prie Šešupės upės
išbandyti žvejo sėkmę. Tik atvykę prie upės žvejai puolė traukti meškeres, masalą ir merkė plūdes į
vandenį. Nors kibimų ir buvo, bet šį kartą žvejų nenudžiugino laimikis. Svarbiausia yra buvimas su
draugais, protinis poilsis ir susiliejimas su gamta.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

Rašome diktantą
Siekiant pažymėti Tarptautinę raštingumo dieną rugsėjo 8-ają bibliotekoje vyko popietė „Rašome
diktantą“. Dar gerokai anksčiau prieš šį renginį skelbimų lentoje pasirodė kvietimai sudalyvauti visiems
norintiems. Nors kai kas į globos namus žiūri su lengva ironija, bet mūsų, Didvyžių globos namų
gyventojai tarsi numojo ranka į tokius teiginius ir gana gausiai susirinko į biblioteką. O čia jiems teko ne
šiaip sau paknapsoti, o popieriaus lape parodyti savo atmintį, proto aštrumą.

Prieš pradedant rašyti diktantą socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė išdalino po lapą, tušinuką. Kartu
su gyventojais tarp rašančiųjų pastebėta ir keletas darbuotojų. Tai sveikintinas pavyzdys. Apžvelgus visą
patalpą matėsi tik palinkusios galvos, retkarčiais kilsteldamos kiek aukščiau ir vos vos pastebimas rašiklių
judesys, dedant pagal paskirtį raides. Pažvelgus į kai kurių rašinius galima įvardinti tik kaip krevezones,
jam pačiam tesuprantamas, bet jo noras tobulėti įgauna prioriteto statusą. Nemanykit, kad ir kiti dalyviai
panašūs į čia aprašytąjį. Kiti rašė, kaip anksčiau sakydavo, „trumpai – drūtai“.
Nors dabartinės tchnologijos ir bando išstumti rašymą ranka, bet vis dėlto sutikime, kad toks rašymo
būdas yra žymiai naudingesnis nei barškinimas kompiuterio klaviatūra. Be to, padeda įveikti specifinį
skaitymo sutrikimą, nuima stresą, priverčia susikoncentruoti, daugmaž atsiskleidžia ir individualumas. Po
šios popietės visi rašiusieji dar ilgokai šnekėjosi, laidė vienas kito adresu nepiktas replikas. Na, o jeigu
jau vyksta tokie reiškiniai – vadinasi patenkinti ir gyventojai, ir rengėjai. Linkime ir toliau jiems tokiais
išlikti!
Algirdas Žatkus

Sena spinta
Rugsėjo 13 dieną Didvyžių socialinės globos namuose dramos užsiėmimų dalyviai žiūrovams pasirodė su
nauju muzikiniu spektakliu ,,Sena spinta“. Spektaklyje
dalyvavo trylika globos namų artistų. Muzikinio
vaidinimo metu žiūrovams pateikėme net šešiolika
gyvenimiškų istorijų, kurias vieną po kitos traukėme iš
nematomos spintos. Visas istorijas apipynė muzika. Sena,
kai kurie iš mūsų dar net nebuvome gimę, o ji jau
skambėjo patefonuose ir senuose radio imtuvuose. Šios
muzikos lydimi ir sukūrėme trumpas istorijas. Kaip
vadovas didžiuojuosi visais šiais artistais. Mėgėjais,
tačiau labai besistengiančiais kiekvieną vaidmenį padaryti įdomiu žiūrovams. Jei Jūs, mieli žiūrovai, iš
spektaklio išėjote su geromis nuotaikomis ir norėsite dar kartą mus pamatyti scenoje, vadinasi mums
pavyko prisibelsti į jūsų jautrias širdis.
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

„Vilties spindulio“ koncertinė išvyka į Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos 20- mečio paminėjimą Vilkavškio parapijos salėje
Daugelį metų glaudus bendradarbiavimas ir graži draugystė sieja Didvyžių socialinės globos namus ir
Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos namų bendriją. 2017 m. rugpjūčio 19 dieną Vilkaviškio
parapijos salėje vyko šios bendrijos 20-ties metų ir bendrijos
ansamblio „ Radastėlė“ 10-ties metų jubiliejų šventė.
Šventėje dalyvavo 16 mūsų globos namų gyventojų ir 8
darbuotojai. Tarp gausiai susirinkusių svečių sveikinimo
žodžius tarė Didvyžių socialinės globos namų direktorius
Rimvydas Žiemys, direktoriaus pavaduotoja socialiniam
darbui Ona Budrienė.
Įvairiaspalvę globos namų keramikos, vilnos ir vytelių
užimtumo veiklų, gyventojų sukurtų darbelių parodą pristatė
SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė.
Šventiniame koncerte globos namų kolektyvas „Vilties spindulys“, kurio sudėtyje mišrūs ansambliai,
kapela „Senasis dvaras“, vokalinė - instrumentinė grupė „Gitarų skambesy“ - muzikos vadovė SPĮ
užimtumo specialistė Vida Valentienė, šventinėje programoje dovanojo skambiausias dainas ir gražiausią
muziką. Šventės dalyvius jautriomis dainomis džiugino bendrijos ansamblis „Radastėlė“. Ne vieno širdį
sujaudino gitaros muzikos garsai ir dainos, kurias atliko Rimvydas Žiemys.
Linkime Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių bendrijai gyvuoti ir klestėti dar daugelį metų.
Nuoširdus ačiū visiems kolektyvo „Vilties spindulys“ nariams už meilę muzikai, dalyvavimą ir puikų
pasirodymą šioje šventėje.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Mano gimtadienis draugų būryje
Mano gimtadienis būna rugsėjo 21 dieną. Į mano gimtadienio šventę pakviečiau 10 žmonių. Gimtadienio
labai laukiau, parduotuvėje užsisakėme tortą. Savo gimtadienį švenčiau svetainėje. Lauke lijo, buvo vėsu,
o svetainėje buvo labai šilta ir jauku, visi buvo pasipuošę. Stalas buvo išpuoštas tortu, saldainiais, ledais,
limonadu, kava bei šaltu patiekalu. Buvo smagu, kad su manimi gimtadienį šventė daug jaunimo. Visi
padainavom, išgirdau daug gražių linkėjimų. Šventei pasiruošti padėjo socialinė darbuotoja Lolita ir
padėjėja Vilija. Šiai šventei vertėjo ruoštis.
Irena Darčianovaitė

Genocido aukų pagerbimas
Rugsėjo 22 dienos rytą iškeliavome į Žynių kaime esančiais žydų kapines, nes rugsėjo 23-ąją minima
Lietuvos žydų genocido diena. Keliavo trylika globos namų gyventojų ir darbuotojos - Lolita ir Rita. Prie
mūsų prisijungė ir mokiniai. Mokytoja R. Naujokaitienė priminė praėjusius žiaurius istorinius įvykius ir
kodėl negalima viso to pamiršti. Skaitėme aukų vardus ir pavardes, padėjome gėlių, o iš akmenukų
išdėliojome Lietuvos žemėlapį ir pažymėjome Vilkaviškio vietą.
Į globos namus grįžome pėsčiomis, gėrėjomės dar žaliuojančiais laukais, stebėjome besibūriuojančius
paukščius. Kelionė buvo maloni, nes jautėm, kad darom gerą darbą, kartu ir smagiai pasivaikščiojom.
Irena Darčianovaitė
Rugsėjo 22 dieną ėjome į žydų kapines pagerbti žydų genocido aukų. Minėjimo metu muziejininkę R.
Naujokaitienė mums papasakojo apie vykusį baisų žydų genocidą. Mūsų gyventojai skaitė nužudytų žydų
vardus ir pavardes. Noriu padėkoti darbuotojoms, organizavusioms šį ėjimą - SPĮ užimtumų specialistei
Lolitai ir socialinei darbuotojai Ritai.
Jonas Salanauskas

Socialinių darbuotojų dienos minėjimas
Rugsėjo 27 d. Didvyžių socialinės globos namuose minėjome Lietuvos socialinio darbuotojo dieną.
Profesinės šventės proga darbuotojų kolektyvą sveikino
ir išsakė daug šiltų ir prasmingų palinkėjimų direktorius
Rimvydas Žiemys ir globos namų tarybos nariai. Taip
pat sulaukėme ir svečių –
sveikinimo žodžius,
nuostabias dainas ir džiugią šventinę nuotaiką dovanojo
įžymus atlikėjas Alius Miliauskas.
Linkime nepavargti kasdienybės rūpesčiuose ir toliau
dalintis tuo, ką turime geriausio ir gražiausio, kad
nepristigtų jėgų ir sveikatos šiame nelengvame darbe, kad žmogiška šiluma, supratimas, noras padėti,
kantrybė būtų lyg neišsenkantis šaltinis tiems, kam jų šiandien labiausia reikia.
Ir toliau tikėkime tuo ką darome, išlaikykime kūrybišką požiūrį į sa vo darbą ir didelę atsakomybę už
žmogų.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

„MIS BOBOS“ konkursas
Didvyžių socialinės globos namuose rugsėjo 28 dieną praleidome linksmai. Visi susirinkome ne tik
palydėti bobų vasarą, bet ir pasiklausyti nuostabių Kudirkos Naumiesčio kultūros centro moterų vokalinio
ansamblio
„Komplimentas“
atliekamų
dainų.
Pagrindinis šios šventės akcentas - „Mis Bobos“
rinkimai. Garbingos komisijos vietą sutiko užimti
moterų vokalinio ansamblio „Komplimentas“ atlikėjos.
Buvo visko: žodžių žaismo, juokų, linksmų
prisistatymų, madų demonstravimo ir šokių. Na ir,
žinoma, šventės pabaigoje komisijos narėms teko
sudėtingiausia užduotis – išrinkti, kuri dalyvė yra verta
nugalėti. Kompetentinga komisija su salės pagalba
nusprendė, kad konkursą „Mis Boba“ laimėjo Ernesta

Chaizytė. Po visų bobų apdovanojimų ir moterų vokalinio ansamblio „Komplimentas“ dainos, skirtos
nugalėtojai, vyravo džiaugsminga nuotaika.
Nuoširdžiai dėkojame Kudirkos Naumiesčio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio
„Komplimentas“ vadovei Aušrai ir atlikėjoms už gražias, jausmingas dainas. Šis renginys paskatino
globos namų gyventojus daugiau šypsotis ir į gyvenimą žiūrėti žaismingiau.
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė
PADĖKA...
Norime padėkoti SPĮ užimtumo specialistei Lolitai Stankienei už padovanotus rėmelius darbeliams,
kuriais pasipuošime savo kambarius. Ačiū.
6 grupės gyventojai

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu padėkoti už renginį – užimtumą. Rašėme diktantą. Tik aš nežinau kaip pavyko, bet man buvo gera
proga prisiminti mokyklą. Renginys vyko bibliotekoje. Rašėme diktantą Tarptautinei raštingumo dienai
paminėti, kuri švenčiama UNESCO iniciatyva. Mūsų nemažai rašė diktantą. Buvo pertraukėlė pamiklint
pirštukus ir rašyt toliau. Man labai patiko. Ačiū darbuotojoms, kad galėjau rašyt diktantą.
Noriu padėkot už gražų spektaklį, kuris vadinosi „Sena spinta“. Man tai priminė kaip kadaise mamytė
buvo jauna. Spektaklis man labai patiko. Labai patiko spektaklio įžanga ir pabaiga. Vaidino neblogai, bet
be žodžių. Aš nelabai supratau, bet man patiko. Dėkui darbuotojoms.
Noriu kartu pasidžiaugti švente. Tai socialinių darbuotojų diena. Noriu padėkoti Giedrei, Ritai, Sandrai ir
kitoms darbuotojoms, direktoriui. Dėkui muzikantui už gražų koncertą. Ačiū dar kartą už gražią šventę.
Ačiū moterų ansanbliui „Komplimentas“. Man labai patiko baigiantis konsertui daina „Vakarėja jau,
vakarėja, saulė jau žemai, žemai. Nurimo vėjas, nutilo miškas, nurimo laukai.“. Man dar labai patiko, kai
5 metų mergaitė dainavo dainą. Ačiū visam ansamblio „Komplimentas“ kolektyvui iš Kudirkos
Naumiesčio.
Noriu padėkot Šakių kolektyviu už gražų spektaklį, kuris vadinosi „Ir mes buvome jauni“. Man tai labai
patiko. O po to buvo viktorina. Laimėjau daug prizų. Ačiū kolektyvui, kuris vadinosi „Bočiai“. Jie
atvažiavo iš Šakių, gražiai vaidino. Buvo pilna salė žmonių. Visiems patiko. Davė daug prizų. Aš gavau
šiltas kojines, gaublį ir saldainių. Po visko vyrukas pagrojo su armonika. Visiems buvo smagu.
Atsisveikindami dar pagrojo ir padainavo gražių dainų prie valgyklos.

PASIJUOKIM...
***
-

Tikroji meilė mane aplankė pačiu laiku.
Kodėl?
Žmonos namie nebuvo.

***
-

Dukrele, štai tau saldainiai. Pusę atiduok broliui.
Aš jam duosiu tris.
Kodėl tris? Ar tu nemoki skaičiuoti?
Tai aš moku, bet brolis - ne.

***
-

Moteris su dukra lankosi pas gydytoją. Šis teiraujasi:
Ar mergaitė visada taip mikčioja?
Ne, tik tada kai nori ką nors pasakyti.

Pagal spaudą parinko Renatas Burkšaitis

SVEIKINAME SPALIO MĖNESĮ GIMUSIUS
Laikas skuba pirmyn
Kas praėjo negrįžta
Jums gimtadienių šventėj
Visos gėlės pražydo.
Šitą dieną džiaugsmingą
Jus pasveikint prasminga.
Būkit sveiki ir laimingi.
Narvydas Paulionis

Baliuckaja Frosinija
Bielskus Juozas
Daktaraitė Aistė
Globytė Ramutė Apalionija
Jančiauskas Gintaras
Križiokas Virgilijus
Mikalajūnaitė Stefa – 65m.

Pečkys Kęstutis
Pračkailienė Teresė Izabelė
Smoliaga Liudmila
Tamulevičius Aldas
Blažaitis Donatas
Bilevičiūtė Veronika - 20m.
Orentas Renatas

MANDAGUMAS – GYVENIMO BŪDAS
VISADA BŪKIME TAKTIŠKI
Žmonių gyvenimas pilnas įvairių įvykių ir permainų. Tai tikrai neišvengiama ir dėsninga. Žmonės ne
robotai, turi jausmus ir išgyvenimus bei potyrius. Labai gerai ir pagirtina, kai žmogus, sutikęs kitą žmogų,
pasveikina ir paspaudžia ranką pažįstamam. Tai betarpiškas bendravimas ir korektiškas elgesys tarpusavy.
Toli niekur nereikia eiti. Mes, likimo draugai, gyvename čia, socialinės globos namuose, Didvyžiuose. Ir
ką jūs manot, kasdienybėje visko būna. Nesveikų apkalbų, pavydo ir pagiežos. Tačiau nėra ko nusiminti.
Juk negali žmonės būt vienodi. Vieniems patinka taktiškas ir mandagus elgesys, kitiems visa tai visai
nerūpi. Kalba stačiokiškai be jokios pagarbos aplinkiniams. Vis dėlto gyvenime ir bendravime yra
maloniausia korektiškas ir taktiškas elgesys. Visa tai parodo žmogaus protingą ir garbingą elgesį
tarpusavio santykiuose. Gera ir miela bendrauti aukštam taktiško ir korektiško elgesio lygy. Taip tinkamai
bendraudami žmonės pajunta vienas kito pilnavertiškumą ir pagarbą. Tai parodo jų gražus ir geras
elgesys. Kviečiu visus susiburti ir bendrauti tiktai kultūringai ir, be abejo, protingai. Geros mintys ir
pagalvojimai - gero elgesio pradžia. Taigi, visada būkim taktiški.
Narvydas Paulionis

PAMĄSTYMUI...
…jei labai nori ką pasiekti, tai ir pasieksi. Gali prireikti kantrybės, labai sunkaus darbo, tikros kovos ir
daug laiko, tačiau pasiekti galima. Šis tikėjimas – būtina bet kokios meninės ar kitokios veiklos, kurios
besiimsi, sąlyga.
Margo Džouns (Margo Jones, 1913-1955)

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Meilės ruduo
Pažiūrėk, ar matai.
Spalio knygą skaitai.
Visos dienos trumpės,
Į žiemužę lydės.
Tu sustok, pagalvok
Ką gali dovanok.
Jei sakysi sudie,
Man džaugsmingai pamok.
Jeigu myli žinok,
Su manim pasvajok.
Tik kely nesustok,
Juk draugystėje laimė.

Rudens margumas
Margaspalvių lapų sūkury
Randu – Tave...
Ir eikime į ateitį drauge...
Toks lėtas lapų šokis...
Tarsi vestuvių šventės Polonezas.
Tarsi smuikas verktų naktyje.
Eime – drauge...
Mylėkim vienas kitą
Margų lapų sūkukyje,
Ateiki pas mane.
Ir būkim viens kitam ištikimi...
Tarsi malda, kurią kalbėsime
drauge.
Laimą Butkevičiūtė

Viskas buvo gražu,
Ir ruduo pamažu,
Atėjo pas mus
Į kiekvieno namus.

Tikėjimo meilė
Tikėjimas, viltis ir meilė.
Man džiaugsmą duos savaime.
Gyvenime žigsniai aidės,
Mane vieną į kelią lydės.
O Marija švenčiausia,
O Marija mieliausia.
Aš laimingas pirmyn
Su tavim vis keliausiu.
Aš į Dievą tikėsiu,
Ir Mariją mylėsiu,
Kasdien maldą kalbėsiu
Visada aš suspėsiu.
Aš mylėsiu, kentėsiu,
Eilėmis vis kalbėsiu.
Kai numirsiu gulėsiu
Aš žemelėj šaltoj.

Pasakyk ką radai,
Mūsų meilės vardai.
Spalio knygą vartai,
Meilės ruduo visa tai.
Narvydas Paulionis

O Marija Švenčiausia
Rožinio maldų daugiausia
Su tavim aš draugausiu
Ir palaimos ramybę gausiu.
Narvydas Paulionis

Skuba sustojo, darbai pavargo,
į pašalį atidėta ligų našta.
Tik angelas ramus ant rankų vėlę
laiko ir laimina visus tylia malda..
Rugsėjo mėnesį mus paliko:
Petrėnienė Anastazija
Petružis Jonas
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Spalio

