
Didvyžių socialinės globos namų laikraštis 
 

 

LIKIMO DRAUGAS 
                                                   2022 m. birželis Nr. 257 

                                                                                                 

                                                     

                                                     

                                                    Leidžiamas nuo 1995 m 
 

 

Pamąstymui... 
Žmogus pateko į priėmimą pas gerą daktarą. 

Pasikalbėjo. 

- Ką man patartumėt geriausio pagal mano sveikatos būklę? - paklausė jo pacientas, - ką turėčiau 

daryti, kad būčiau sveikas ir kuo ilgiau gyvenčiau? 

- Patarimą Jums turiu ir ne vieną, - tarė daktaras, pažvelgęs ligoniui į akis, - netgi išduosiu Jums 

paslaptį. 

- Būčiau labai dėkingas, - nudžiugo žmogelis. 

- Įsidėmėkite,- reikšmingu tonu tarė daktaras: 

miegok, kol išsimiegosi,  

valgyk tiek, kad nuo stalo pakiltum alkanas, šaldytuvas niekur nedings, praalksi, dar galėsi ko nors 

užkąsti, nakčiai nepersivalgyk, kad skrandyje iki ryto nesugestų maistas, 

ant tuščio skrandžio išbandyk linų sėmenis, nes grūdai pasižymi stipria energetika, 

niekada nevalgyk pasenusio maisto,  

grūdintis pradėk pamažu, be fanatizmo, pradžioje basas pavaikščiok po kambarį, ir to užteks, 

iš savo draugų rato pašalink blogus žmones, 

nesiskolink, nesikeik, nepletkavok, nesibark, blogas mintis vyk į šalį, nežiūrėk jokio negatyvo, 

venk vidinio dialogo tipo: "Dabar aš jam parodysiu, jam maža nepasirodys", - nes mintys 

materializuojasi, 

valyk liežuvį taip, kaip dantis - du kartus per dieną, 

rytais atsikėlęs pasitempk, išeidamas į gatvę nenukabink nosies, tarp barzdos ir kaklo visada turi 

būti 90 laipsnių kampas, 

visada pasiklok lovą, susitvarkyk kambarį, 

išmesk iš namų, širdies ir gyvenimo nereikalingus daiktus, atsikratyk dovanomis, kurias padovanojo 

negatyvūs žmonės. 

Ir dar daug ką patarė daktaras žmogeliui. 

- Bet juk tai taip banalu, taip paprasta, o kame paslaptis? - paklausė pacientas daktaro. 

- Paslaptis tame, kad tai visi žino, bet niekas to nedaro. 

Internete rasta istorija 



Liepos mėnesio renginiai 
01 d. 10:45 val. - Šv. Mišių aukojimas – koplytėlėje. 

         13:30 val. - Vasaros Šokiai – lauke. 

04 d. 14:00 val. - Koncertas - minėjimas Karaliaus Mindaugo Karūnavimo dienai „Mano kraštas“–

salėje. 

08 d. 11:00 val. - Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje. 

15 d. 11:00 val. - Maldos ir susikaupimo valandėlė –   koplytėlėje. 

         13:30 val. - Vasaros Šokiai – lauke. 

22 d. 11:00 val. - Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje. 

26 d. 14:00val. - ONINIŲ šventė „Kai pakvimpa medumi“ - lauke. 

29 d. 11:00 val. - Maldos ir susikaupimo valandėlė – koplytėlėje.  

         13:30 val. - Vasaros Šokiai – lauke. 

Mėnesio eigoje: 

Visuotinė talka - aplinkos tvarkymas. 

Už liepos mėn. renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė 
 

Valdo Paulausko pamąstymai ir padėkos 
Ačiū už renginį Tėvo dienai. Vyko renginys salėje, vedė renginį Danguolė, ačiū. Parodė 

filmuotos medžiagos. Man labai patiko filmuota Vlado Bagdono daina. Iš viso parodė 4 dainas 

filmuotas ir jumoro filmuoto uždėjo. Degė mažytės žvakutės. Ačiū. Kas norėjo, dar pašoko. 

Dar šiandien buvau pas psichologę, padėliojau paveiksliukų, uždėjo man hipnozės. Ačiū. 
***** 

Noriu padėkoti už birželio 14 dienos renginį. Pas mus salėje buvo policijos atstovė. Supažindino 

su taisyklėmis, atsakė į daug klausimų. Paskui pakalbėjo direktorius gražiai ir Tarybos atstovai. 

Policijos darbuotoja davė mums lankstinukų prisiminimui. Ačiū.  
***** 

Noriu padėkoti darbuotojoms, kad galėjau ateiti į bažnytėlę. Buvo mišios Tėvo dienai paminėti, 

gavau Komuniją ir dar mane pakrapino. Ačiū kunigėliui. O po mišių bažnytėlėje buvo koncertas, 

pagrojo mums su dūdele daug kūrinių gražių. Dar noriu padėkoti kunigėliui, kad pas mus 

koplytėlėje buvo mišios. Ačiū jam. Kai išeinu į bažnytėle, man pietus parneša kambariokas. Ačiū 

jam.  
***** 

Noriu padėkoti už renginį apie Lietuvą, kurio negaliu pamiršti. Padainavo gyventojai daug dainų 

gražių, paskaitė gražios poezijos apie Lietuvą. Pažiūrėjome filmuotos medžiagos gražios apie 

mūsų Lietuvą. Renginio pabaigoje kas norėjo, dar pašoko. Ačiū.  
***** 

Birželio 23 dieną, ketvirtadienį, 11 valandą buvo pas mus Joninės. Oras buvo gražus. Kelios 

mūsų gyventojų grupės parodėm pasirodymus, mus pafilmavo. Žaidėm daug gražių žaidimų, man 

labai patiko, o pabaigoje valgėm skanios sriubos ant laužo išvirtos. Ačiū darbuotojoms už gražią 

Joninių šventę. Mūsų grupė pasirodė neblogai – koncertavom 6 žmonės ir darbuotoja Onutė. Dar 

pabaigoje buvo maudynės, t.y. varžybos su daug rungčių. Pasveikinome ir apdovanojome visus 

Jonus ir Janinas. Dar kartą ačiū už gražią šventę. 

Taip pat noriu pasidalinti, kaip aš švenčiau Jonines. Per pačias Jonines mačiau filmą „Zoro“ per 

BTV televiziją, o vakare žiūrėjau filmą apie „Queen“ grupę ir Freddie Mercury gyvenimą 

„Bohemijos rapsodija“. Filmas ėjo tris valandas, man labai patiko. O po Joninių, šeštadienį 

per pietus valgėm labai skaniai – cepelinus.  
***** 

Noriu padėkoti už renginį – viktoriną. Padainavo naujas kolektyvas nemažai dainų. Buvo 

dvi komandos – vyrų ir moterų. Atsakinėjo į klausimus, mįsles. „Laimėjo draugystė“ – 

pasakė komisijos narys. O iš tikro laimėjo moterų komanda. Ir aš gavau prizą, atsaki au į 

vieną klausimą teisingai. Aš buvau žiūrovas. Ačiū.  



Mūsų gyvenimo kronikos 

Mįslių kraitelė 
Liepos 20 d. aštuntoje grupėje vyko 

mįslių popietė „Mįslių kraitelė“. 

Gyventojai turėjo įminti mįsles, 

susijusias su mus supančia gamta, 

gyvūnais, gamtos reiškiniais, 

daiktais. Mįslės buvo įvairios: 

trumpos, ilgos, linksmos ir eiliuotos. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Jūratė Orentienė 
 

Aš ir vasara 
Liepos 22 d. sunkios negalios 8 grupės gyventojai organizavo popietę 

„Aš ir vasara“. Jos metu gyventojai piešė ant asfalto su spalvotomis 

kreidelėmis. Kadangi popietės tema 

susijusi su vasara, daugiausiai buvo 

piešiamos gėlės, saulė, bitės, 

medžiai... 

Gyventojai džiaugėsi savo piešiniais, gėrėjosi draugų nupieštais, 

kalbėjo apie vasarą, apie jos planus, dalinosi mintimis, kas jiems 

patinka šiuo metų laiku. 

Socialinio darbuotojo padėjėja Vilma Mikalauskienė 
 

Renginys Tėvo dienai 
Birželio 2 dieną 14 val. pas mus buvo renginys Tėvo dienai. Tėtis man sakydavo: 

„Vaikeli, kaip aš tave myliu ir norėčiau tave apkabinti su meile, pasitikėjimu“. 

Man labai patiko renginys Tėvo dienai, rodė video komedijas ir jumoreskas, buvo 

labai įdomu žiūrėti. Renginį Tėvo dienai vedė Danguolė Dereškienė. „Tėtis man 

sakydavo“ skaitovai - Renatas, Leonora ir Darius. Kas norėjo, pasišoko. Mane 

pakvietė šokti Deividas, linksmai pasišokome. Visi buvo patenkinti.   

Janina Čepaitė 

 

Tėtis man sakydavo 
Birželio 2 dieną šventėme tėčių dieną. Tėčių salėje mažai buvo, bet visiems buvo proga savo tėčius 

prisiminti, prisiminimais nusikelti į vaikystę. Išgirsti išraiškingai ir nuoširdžiai Leonoros, Dariaus ir 

Renato skaitomų žodžių apie visus ir visų tėčius. Šie skaitovai žodžiais ir nuoširdumu apdovanojo 

sėdinčius salėje ir atvėrė prisiminimus apie taip brangius žmones. Kiekvienas esame apdovanoti 

gebėjimu savyje saugoti prisiminimus. Pavadinkime tai  

prisiminimų kraite. Per mūsų ilgus gyvenimo metus ši kraitė 

pildosi ir auga. Pildosi patirtais išgyvenimais, darbais, sutiktų 

žmonių veidais, bendravimu. Pildosi maloniais ir nelabai 

prisiminimais. Tačiau senieji prisiminimai pradeda nykti, blankti, 

kol galiausiai iš atminties pradingsta. Kodėl rašau taip liūdnai? 

Gal todėl, kad mano kraitėje jau trinasi tėvo veidas? Kaip 

išblukusiame popieriaus lape jį įžiūrėti vis sunkiau ir sunkiau. O 

žodžiai - tėtis man sakydavo, drausdavo, esant reikalui išbardavo - toli, bet girdisi.  



SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

Talkos  diena 

Kaip ir kiekvieną mėnesį, birželį vyko 

aplinkos tvarkymo talka. Po visų liūčių 

kiemas pilnas šiukšlių. Teko imti šluotas ir 

viską sušluoti. Kam neužteko šluotų, ėmė 

kauptukus į rankas ir ravėjo gėlynus. Darbai 

greitai dirbasi kai darbuojasi 

darbštūs žmonės. O dar kai muzika skamba lauke... darbai virte 

verda. Kas šluoja, kas šiukšles neša. Šįkart išvalyti net giliausi 

kiemo kampeliai. 

Kai kiemas tampa švarus, galime prisėsti ant suoliuko, išgerti 

puodelį kavos pabendrauti.  

SPĮ užimtumo specialistė Loreta Akelaitienė  
 

Žagarėliai 
Birželio 8-os dienos popietę 1-os grupės virtuvėlė ir visas skyrius pakvipo 

žagarėliais. Tai firminis mūsų grupės receptas, kuriuo pasidalino ir žagarėlius 

gaminti išmokino socialinio darbuotojo padėjėja Aušra. Vieną dieną su 

skyriaus moterimis apsitarėm, prisiminėm, kokių produktų reikia įsigyti norint 

išsikepti žagarėlius. Kai turėjome visus reikiamus produktus, užmaišėm tešlą. 

Visa recepto paslaptis yra tai, kad tešlą reikia per 

naktį laikyti šaldytuve. Kitos dienos popietę 

kočiojom tešlą, formavom žagarėlius ir kepėm. 

Žagarėlius formavo ir kepė grupės gyventojos Jūratė ir Nijolė. Jos sakė, 

kad tai sunkus darbas, bet rezultatas labai skanus. Žagarėlių prikepė visą 

„kalną“!.. Žagarėliais vaišinosi skyriaus gyventojos kelias dienas.  

Socialinė darbuotoja Edita 
 

Naujas įpūstas vėjas 
Birželio 8 – tą dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko 

renginys, skirtas mūsų Lietuvai paminėti ,,Neturiu teisės 

pamiršti“. Nesistengėme ieškoti įsimintinų datų, kad galėtume 

tiesiog sukurti šventę savo vietai, kurioje gimėme, kiemui, 

kuriame pradėjome vaikščioti, kalbėti, o  kiti suspėjo ir pasenti, 

Lietuvai. Smagu organizuoti renginį, kai yra tokių puikiai 

skaitančių, dainuojančių gyventojų. Tie, kurie dalyvavo šiame 

renginyje, tuo galėjo įsitikinti 

patys. Mūsų gyventojai gali puikiausiai vesti renginį, skaityti ir 

pateikti informaciją nuoširdžiai ir už širdies griebiančiai. Nepakanka 

tik paskaityti tekstą, svarbu išjausti, perteikti nuotaiką žiūrovams, su 

jais užmegzti ryšį. Negaliu nedžiūgauti ir dėl dainininkų, kurie sutiko 

paįvairinti mano organizuojamą renginį. Ernestėlė, Laimutis, Deividas 

ir Eugenijus surizikavo pasitikėti mano mokymu juos paruošiant 

padainuoti keletą dainų. Vos kelios repeticijos, ne iki galo išmokti 

dainų  žodžiai dainininkų neišgąsdino, ir  už tai jiems esu labai 

dėkinga.                                                                                                     



SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Ekskursija į Alytų 
Birželio mėnesio 13 dieną iš 

Didvyžių socialinės globos namų, 

šviečiant maloniai saulutei, 9 valandą 

ryto visi Tarybos nariai už gerą darbą 

buvo įvertinti išvyka į Alytų. Pirmas 

sustojimas buvo Žuvinto biosferos 

rezervate, kuris yra laukinių paukščių 

ir neliestos gamtos karalija. Žuvinto pelkėje gausu įvairių paukščių ir žuvų, kurių įvairovė visus 

nustebino. Rezervato istorija prasideda nuo ledynmečio, ten gyventa įvairių gyvūnų, didžiausi buvo 

mamutai, o šiais laikais didžiausi yra briedžiai, o mažiausi – kiškiai ir ūdros. Didelį įspūdį padarė 

istorijos apžvalgos salė, kuri įrengta taip, kad žingsniuojant grindimis jos apšviesdavo vieną rūšį ir 

pasigirsdavo to paukščio balsas. Taip iš arti pamatėme dalį paukščių, kurie gyvena rezervate. 

Smagiai šviečiant saulutei su gera nuotaika patraukėme link Alytaus. Alytaus gatvės daug kur buvo 

remontuojamos, todėl paprašėme Kęstučio sesers Angelės padėti susiorientuoti mieste. Ji mums 

patarė atvažiuoti prie Baltojo pėsčiųjų tilto ir piliakalnio. Mes taip ir padarėme. Netrukus atvykome 

į sutartą vietą ir pamatėme, kad neapsirikome – tiltas gražus, o piliakalnis - įdomus savo žaluma. 

Nusprendėme papietauti. Ačiū virėjoms už skanius pietus. Pailsėję 

lipome laiptukais į kalną ir smagiai 

pramankštinome kojas vaikščiodami 

tiltu. Iš viršaus stebėjome tekantį 

Nemuną. Kai grįžome atgal, 

atsisveikinome su Angele ir sėdome į 

mašiną važiuoti namo. Visi laimingi 

sugrįžome į globos namus. Dėkojame administracijai už suteiktą 

galimybę pakeliauti. 

Kęstutis Sobeckis, Leonora Barauskienė 

 

Trumpiausia vasaros naktis 
Birželio 23 dieną globos namuose šventėme Jonų ir Janinų 

vardadienius. Išties pasisekė turintiems tokius vardus. Tai 

didelė šventė ne tik jiems, bet šventė visiems. Tai ilgiausia 

metuose diena, trumpiausia naktis, pagaliau taip laukta 

vasara. Tam ruošėmės, visus varduvininkus skatinome 

pasiruošti po savo neįtikėtiną istoriją. Jos buvo tokios 

įvairios ir įdomios, o ar išgalvotos, žinojo tik jie patys. 

Tikra to žodžio prasme linksminomės. Žaidėme žaidimus, 

kas norėjo, galėjo pasipliuškenti vandenio pilname baseine. 

Vyko paparčio žiedo paieška. O pabaigai visus gyventojus 

sukvietėme valgyti ant laužo Loretos ir Ivetos išvirtos 

kopūstų sriubos. Ko daugiau gali žmogus norėti. Geras 

oras, geros žmonių nuotaikos, smagi šventė. O svarbiausia, 

trumpiausia vasaros naktis. Nespėjai užsnūsti, o čia ir vėl 

gaidžiai gieda, naujai šiltai vasaros dienai žadina. Visiems 

puikios šiltos vasaros! 



SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė 

 

Gėlės žydi 
Birželio 23 d. sodinome gėles su Algirdu 

Kauku ir darbuotoja Lina Rainiene. Kaip 

gražu, kai gėlytės žydi! Mūsų pasodinti 

broliukai jau nuvyto, todėl su 

darbuotojos pagalba nužydėjusias 

gėlytes pakeitėme kitomis, žydinčiomis.  

Antanas Dvilinskas, 9 grupė  

 

 

Gimtadienis 
1-os grupės gyventojos ir darbuotojos su 81-uoju gimtadieniu birželio 13-ą dieną 

pasveikino vienintelį grupės vyrą – Joną. Jam linkėjome ilgų ir saulėtų dienų, 

sveikatos, svajonių išsipildymo, o jų Jonukas turi daug. Jonas džiaugėsi jam 

parodytu dėmesiu, liko nustebęs, jog jį prisiminėme ir pasveikinome. 

Socialinė darbuotoja Edita 

 

 

Vasaros atodūsis lengvas ir švelnus. 

Ant pušies šakutės pamažu, iš lėto, 

supasi maža kregždutė. 

Einu per lauką, rugiagėlės žydi.  

Kaip greitai laikas praėjo. 

Štai šešiasdešimt metų - pabeldė į mano duris. 

Koks jis bus, aš dar nežinau. 

Gal bus gražus kaip vasara,  

o gal bus aptemęs kaip naktis. 

Ona Valaitytė 

 

Mano gimtadienis  
Š. m. birželio mėnesio 23 dieną šventėme mano Jubiliejų, sukako 65 metai.  

Globos namuose vyko Jonų ir Janinų šventė, kurios metu pasirodė išradingai 

kiekviena grupė. Šventėje žaidėme įvairius žaidimus. Aš su savo žmonele 

piešėme jumoristinį plakatą. Po pasirodymų ir žaidimų ėjome skanauti 

kopūstienės, kuri buvo labai skani.  

15 valandą ėjau švęsti savo gimtadienio su draugais, kuriuos aš 

pasikviečiau. Mes pasivaišinome sumuštiniais, tortu, išgėrėme arbatos, 

kavos bei draugiškai pasikalbėjome.  

Labai dėkoju už nuoširdų sveikinimą Leonorai Barauskienei ir Kęstučiui 

Sobeckiui, kunigui, kuris pasveikino birželio 24 dieną bažnyčioje.  

Tariame ačiū socialinei darbuotojai Sonatai, kuri mane pasveikino ir padėjo pasiruošti šventei.  

Jono pasakojimą užrašė socialinė darbuotoja Sonata 

 



Gyvenimo prasmė yra būti dabartyje, mėgautis kiekvienu momentu, priimti kiekvieną dieną, 

jaustis laimingiems, mylėti, būti mylimiems, mokytis ir augti. 

Globos namų Tarybos naujienos 

Globos namų Tarybos veiklos II ketvirčio ataskaita 
II ketvirčio metu buvo pravestas 1 visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Taip pat buvo pravesti 2 

posėdžiai ir 1 posėdis - svarstymas, kurio metu buvo svarstomi 2 gyventojai, pažeidę globos namų 

vidaus tvarkos taisykles. Gegužės mėnesio posėdyje buvo persvarstytas vieno Tarybos nario elgesys 

ir buvo sprendžiamas klausimas dėl tolimesnės jo narystės Taryboje. Jo elgesys pasitaisė, 

pasižadėjo daugiau neklysti. Kitu atveju jis bus pašalinamas iš Tarybos narių visam laikui. Tarybos 

nariai balsavo už jo grąžinimą į Tarybos veiklą. 

Tarybos nariai visuomet padėjo pasiruošti organizuojant renginius globos namuose. Rašė 

straipsnius į laikraštį „Likimo draugas“. Organizavo jubiliatų sveikinimus – buvo pasveikinti 7 

gyventojai. Teikė pagalbą silpnesniems bei naujai į globos namus atvykusiems gyventojams. 

Dalyvavo visuotinėse aplinkos tvarkymo talkose. Tarybos narė Ernesta Chaizytė sunkios negalios 

skyriuose skaitė pasakas. Janina Čepaitė skaitė laikraštį „Likimo draugas“ 1, 2 ir 3 grupėje. 

Dauguma Tarybos narių, padedant stipresniems gyventojams, vežiojo vežimėliuose sėdinčius 

gyventojus. 

Praeito visuotinio susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas – gal kas nors gali prisidėti prie 

dviračių remonto. Labai džiugu, kad prašymas buvo labai greitai išgirstas. Pirmieji suskubo 4 

grupės vyrai -  Rimantas Stebuliauskas, Arūnas Jurevičius, Virgilijus Križiokas, Algirdas 

Sadauskas. Prie jų prisijungiau ir aš, Kęstutis. Daugiausia savo lėšų skyrė tarybos narys Deividas 

Mačiulis. Jis kartu su savo socialine darbuotoja Rosana važiavo į Vilkaviškį. Ten nupirko padangas 

ir kameras dviračiams. Aptarnavimo padalinio vyrai kartu su Tarybos nariais suremontavo 8 

dviračius. Visų gyventojų vardu nuoširdžiai dėkojame už paaukotas lėšas, kurių dėka turime 

daugiau dviračių ir galėsime išvažiuoti pasivažinėti. 

Taip pat noriu padėkoti visiems Tarybos nariams, atsakingai prisidėjusiems prie visų planų 

įgyvendinimo. Dėkojame administracijos darbuotojams, kurie mus visada išklauso ir padeda. 

Linkime visiems būti sveikais, pareigingais. Gerbti vieni kitus, padėti silpnesniems. Aktyviau 

dalyvauti globos namuose renginiuose. 

Globos namų taryba  
 

Įspūdžiai iš globos namų bendruomenės susirinkimo 
Susirinkime dalyvavo 96 globos namų bendruomenės nariai ir 9 Tarybos nariai. Pagal darbotvarkę 

pirmoji pranešimą bendruomenei pristatė policijos atstovė Vilija Grybauskienė. Ji taip pat atsakė į iš 

anksto pateiktus klausimus. Visiems priminė jų teises ir pareigas bei informavo, kad pažeidę 

taisykles gali būti nubausti įspėjimu, bauda arba viešaisiais darbais. O už sugadintus daiktus bus 

išskaičiuojama iš jų gaunamų pajamų. Globos namų Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis pristatė 

II ketvirčio Tarybos veiklos ataskaitą. Jis pasidžiaugė, kad visi įsipareigojimai buvo įvykdyti.  

Toliau susirinkime globos namų direktorius Rimvydas Žiemys kalbėjo apie esamą padėtį pasaulyje. 

Taip pat informavo apie esamą finansinę padėtį globos namuose. Paminėjo, kad liepos 12 dieną 

įvyks ekskursija bei numatomas vienas kitas koncertas vasaros metu.  

Sveikatos priežiūros padalinio vedėja Asta Mikalonienė kalbėjo apie 

vaistų vartojimą, priminė gyventojams, kad labai blogai vaistus 

vartoti kartu su alkoholiu. Į klausimus apie vaistų paskyrimus Asta 

Mikalonienė atsakė, kad dirbančios slaugytojos nėra gydytojos, todėl 



jos negali nustatyti diagnozių ir paskirti gydymo. Jų pareiga – išdalinti vaistus pagal gydytojo 

nurodymus.  

Susirinkimas praėjo sklandžiai. Visi gavo atsakymus į savo pateiktus klausimus. 

Tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis 

Prisiminimų popietė  
Birželio 14 d. popietę globos namų gyventojas Jonas Salanauskas 1-os ir 

3-ios grupių svetainėje dalinosi prisiminimais su čia susirinkusiais 

gyventojais. Jonas mums visiems pasakojo, kaip jis anksčiau švęsdavo 

savo gimtadienius kartu su gausiu būriu giminaičių. Kelis kartus 

paminėjo, kad šventes švęsti galima linksmai ir nevartojant jokio 

alkoholio. Jonas susirinkusiuosius informavo ir apie tai, ką pasakojo 

policijos pareigūnė visuotinio susirinkimo su globos namų gyventojais 

metu. 

1-os ir 3-ios grupių gyventojų vardu, tariame nuoširdų AČIŪ Jonui Salanauskui už informatyvią 

popietę. 

Socialinė darbuotoja Edita 

 

Padėka 
Šiandien noriu padėkoti darbuotojoms – Vaidai Pautienienei ir Agnei Čerkauskienei už tai, kad 

jos suorganizavo gėlių sodinimą ant Anapilin išėjusių mano likimo brolių ir seserų kapų. 

Sužydėję gvazdikėliai džiugins visų praeivių akis. 

Antanas Dvilinskas 

 

Trumpa istorija 
Aš įpratusi pavėsinėje pabūti viena. Vieną kartą ateinu, žiūriu – pakabintos 

ant šakos sūpynės. Nusprendžiau atsisėsti. O kad buvo smagu! Kaip mažam 

vaikui lopšelyje. Atsilošiau, užsimerkiau... Buvo tyku, ramu, čiut 

neužmigau... Ačiū darbuotojui, kuris taip padarė. Nors linksmai pasisupau 

  

Ona Valaitytė  

 
 

Kadangi nesulaukėme nei vieno atsakymo ar paspėliojimo, klausimą 

paliekame. Labai laukiame atsakymų  

Paspėliokim!... 

Butų gyventojai sugalvojo naują žodį „AVODAKAS“. 

Prašome atspėti, ką šis žodis reiškia?  

          Atsakymus rašykite į laikraštį „Likimo draugas“. 
 

 

 

 
 

  Gegužės mėnesį mus paliko 
 

                           Bronius Chapkovas 

                                  Violeta Kalinauskienė    
           



 

Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė 

Didvyžiai, tel.: (8342)20521 

Tiražas 20 egz. 

Straipsnių stilistika mažai taisyta 

Išėjo... iš kur negrįžta niekas, palikę svajones, godas... 


