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„Gražūs namai – 
gražūs Girdžiai“

Tokiu skambiu pavadini-
mu nusprendėme pavadinti 
šiais metais vykusį gražiausių 
sodybų rinkimo konkursą. 
Savivaldybė pirmą kartą po 
daugelio metų nerengia gra-
žiausių rajono sodybų kon-
kurso,  todėl nusprendėme 
pasitvirtinti savo nuostatus ir 
išrinkti po gražiausią sodybą 
kiekvienoje gyvenvietėje. Ko-
misija, kurioje dirbo seniūnijos 
specialistė Daiva Matonienė, 
rajono savivaldybės tarybos 
narys Arūnas Čepulis, per-
nai metų gražiausios rajono 
ūkininkų sodybos nugalėtoja 
Inga Andriulaitienė, laikraščio 
„Šviesa“ korespondentė Daiva 
Bartkienė ir seniūnas Darius 
Juodaitis, sodybas lankė net dvi 
dienas. Trumpai pabandysiu 
apžvelgti tai, ką pamatėme. 

Pirmiausiai aplankėme Dre-

Brangi Girdžių 
pagrindinės 
mokyklos 
bendruomene,

Nuoširdžiausi sveiki-
nimai rugsėjo 1 – osios, 
Mokslo ir žinių dienos 
proga! Visada, mielieji, 
atminkite, kad mokslas 
skatina žinojimą, ži-
nojimas – mąstymą, o 
mąstymas kuria asme-
nybę. Tik išsilavinusio 
Žmogaus geros idėjos 
visada pasiekia tiks-
lą, todėl leiskime sau 
pažinti. Nešvaistykime 
brangaus laiko!

Linkiu gražių ir prasmin-
gų 2011-2012 mokslo metų,

Girdžių seniūnas 
Darius JuoDaitis

bulynės kaimą (iki pavadinimo 
pakeitimo vadintą Liudvinavo 
kaimu). Čia apžiūrėjome dvi 
sodybas. Į akį komisijai iš karto 
krito Edvardo Žilinsko pastan-
gos tvarkyti savo sodybą. Vienas 
gyvenantis E. Žilinskas iš gatvės 
pusės prie namo pasodino gėlių, 
gražiai nupjovė žolę. 

Na, o  Marija Urbaitienė savo 
sodyboje sukūrė žydinčią oazę. 
Ir kokių tik gėlių čia neauga! 
Jurginų, kurie ten ypač gražūs, 
moteris pažadėjo padovanoti 
ir Girdžių parkui. Komisijai 
užkliuvo tik prie įvažiavimo į 
sodybą augusios didžiulės pikt-
žolės. Susitarta, jog jos bus nu-
pjautos, nes susitvarkyti vien tik 
kiemą nepakanka, gyventojams 
priklauso tvarkytis ir sodybų 
prieigas. 

Nukelta į 2 psl.

Šiemet, kaip ir kasmet Rugsė-
jo 1-ąją mokyklinis skambutis 
pakvietė moksleivius į savo 
mokyklas. 

Į Girdžių pagrindinę mokyklą 
iš ankstaus ryto nešini gėlėmis, 
pailsėję per vasarą, spausdami 
mamos ar tėčio delną skubėjo 
mokiniai, šventiškai nusiteikę rin-
kosi mokytojai, tėveliai, svečiai. 

Šventę vedė mokyklos vyriau-
sieji – dešimtokai. Po Tautiškos 
giesmės, Lietuvos trispalvės pa-
kėlimo, mokyklos pavaduotoja 
N.Kairaitienė perskaitė Lietuvos 
respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimą respu-
blikos mokslo bendruomenėms. 
Mokyklos bendruomenę sveikino 
Jurbarko rajono Tarybos narys 
Arūnas Čepulis, dešimtokai per-
skaitė seimo nario Broniaus Pau-
žos sveikinimą, o pirmokėliams 
jo vardu atsiųstas knygas įteikė 
mokyklos direktorė Janė Pocienė. 
Lietuvos respublikos mokinių 
parlamento sveikinimą perskaitė 
devintokė Irma Gendrikaitė. O 
kokia mokslo šventės pradžia be 
direktorės sveikinimo? – Direk-
torė pasidžiaugė susirinkusiais 
į mokyklą, pasidžiaugė pasieki-

Rugsėjo 1-oji

mais, pristatė mokyklos vizitinę 
kortelę, naujus mokytojus. Po 
gausybės sveikinimų ir palinkė-
jimų, mokiniai pasklido po mo-
kyklą – netrukus visoms klasėms 
prasidėjo pirmoji pamoka, kurias 
vedė klasių auklėtojai. 

Liudmila NorkaitieNė
* * *

„Pavasarį išsamiai apžvelgėme  
praėjusių mokslo metų sėkmes ir 
trūkumus, bei pasidžiaugėme, jog 
gerų, prasmingų darbų atlikome 
žymiai daugiau nei klydome. Tai 
patvirtino ir Jurbarko r. švietimo 
skyriaus vedėjas su komanda 
lankydamasis mokykloje.

Linkiu, kad pasiryžimas ,,viską 
daryti gerai“ kurį šiandien turi-
me kiekvienas, lydėtų mus per 
visus mokslo metus ir nuolat tik 
stiprėtų.

Lai šypsenos ilgai nedingsta 
nuo veidų, lai neišblėsta šiandie-
ninis susitikimo džiaugsmas, lai 
mokslo labirintai nebūna klaidūs, 
lai mokytojams nepristinga kūry-
biškumo ugnies!”

Mokyklos direktorė 
Janė PocieNė
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atkelta iš 1 psl.

Jokūbaičių I kaime pagyrimo 
verta Rima Stungurienė, pakelę 
apsodinusi kalnų pušelėmis ir 
radusi jėgų ne tik prie namų 
įrenti praeivių akis džiuginančių 
gėlynų, bet ir tvarkingai nupjauti 
žolę, vijokliais pridengti nuo 
pašalinių akių kiemą. Moteris 
pernai jau buvo apdovanota 
padėkos raštu už sodybos grožio 
puoselėjimą. Šiemet rezultatai, 
atrodo, dar geresni. 

Komisijai patiko aštuoniasde-
šimtmečių Aleksandros ir Sta-
nislovo Adomaičių ryškiaspal-
viai gėlynai, pakelėje tvarkingai 
nušienauta veja. Senelis linksmai 
pasakojo, jog daugiausia prie 
sodybos dirbanti jo žmona, o 
jis tik džiaugiasi darbščiąja šei-
mininke. 

Itin kruopščiai aplinką prižiūri 
Jokūbaičių I kaimo pakraštyje 
gyvenantys Zita ir Rimas Am-
brazaičiai. Čia ir įvairiaspalviai 
akmenukai gėlynuose, ir seno-
viškos gėlės, ir gražus sodas. Iš-
ties verta padėkoti šiai darbščiai 
šeimai. 

Girdžių seniūnijos ūkvedys 
Edmundas Kasparavičius, gy-
venantis Pocaičiuose, bene gra-
žiausiai prižiūri savo sodybą. Čia 
auga gėlės, gražiai nušienauta. 
Laiko randama prižiūrėti ir 
užtvankos teritoriją. Pocaičiai 
toliausiai nuo seniūnijos nutolęs 
taškas, gal dėl to ir besitvarkan-
čių ten netiek jau ir daug. 

Butkaičiuose į akį krito Onutės 
Grincevičienės kiemas, kur pa-
langėse liepsnojantys jurginai ir 
net prie ūkinių pastatų pasodinti 
gėlynai leido įsitikinti, kad šiuose 
namuose gyvena darbštūs žmo-
nės. Pavyzdį iš jų ima vaikai – už 
kelių kilometrų nuo Butkaičių 
ūkininkaujantis Onutės sūnus 
Rimas ir jo žmona Ona taip pat 
gražiai tvarkosi. 

Labai džiaugiuosi Pavidaujo 
gyventojais, kurie kiekvienais 
metais vis daugiau dėmesio 
skiria savo sodybų tvarkymuisi. 
Bene daugiausia gėlių savo sode 
prisodinusi Marytė Gaižauskie-
nė, jaukiomis namų erdvėmis 
gali pasigirti ir mediniais ma-
žosios architektūros stebuklais 
savo kiemą puošiantys versli-
ninkai Laima ir Kęstutis Putnos, 
gražus prūdas iškastas pas Zitą 
Jonelienę. 

Nors Sodų kvartalas yra ir 
Gudelių teritorijoje, nuspren-
dėme jame taip pat išrinkti 
gražiausią sodybą. Juolab, kad ir 
besitvarkančių čia yra nemažai. 
Kruopščiai savo sodybą prižiūri 
Eligijaus Pinaičio šeima, o Zda-
navičiai savo namuose sukūrę 
netik sau jaukią aplinką, bet ir 
poilsio zoną visiems bičiuliams, 
netgi ir vaikų draugams. Prie 
kiemo vartų siūbuojantys linai, 
daugybė gėlių, lauko akme-
nukais dekoruoti laiptai – tik 
menka dalelė to, ką gali pamatyti 
paėjęs vingiuotu takeliu tolyn, į 
kiemo gilumą. Takelis nuvingu-
riuoja į Mituvos pakrantę, kur 
stovi daili pavėsinė. 

Gudelių kaime pagyrų už 
kuriamą grožį vertos net ke-
lios moterys: Stasė Liorincienė, 
Angelė Liokaitienė, Vitalija 
Kaminskienė. Labai gražiai savo 
sodybas tvarkosi Jonaičių, Losčių 
ir Bosų šeimos. Komisijai buvo 
itin sunku apsispręsti, kam skirti 
pirmąją vietą Gudelių kaime. 

Gražus ir Būtrimų kaimas, 
padalintas Mituvos į dvi dalis. 
Tvarkingai suplanavo ir šiuolai-
kiškai savo sodybą tvarko kaimo 
pakraštyje įsikūrę Jolanta ir Vi-
lius Dapkai, tačiau nė kiek jiems 
nenusileidžia Nijolė ir Algis 
Andriukaičiai, kurie kiekvienais 
metais savo sodybą papuošia vis 
naujai. 

Bene didžiausia konkurencija 
tarp sodybų yra Girdžiuose. 
Gėlių gatvę gėlėmis puošia Salo-
mėja ir Alfonsas Mickūnai, Ona 
Pocienė, Regina ir Vladas Banai-
čiai, Ona ir Jonas Vaitiekūnai, 
nuo seno savo išskirtiniu grožiu 
garsėja jauki Onutės ir Albino 
Ravinių sodyba, Ateities gatvėje 
akį traukte traukia Danutės Sa-
baliauskienės sodyba. Renkant 
gražiausią sodybą vertinome ir 
tai, kad sodybos grožis turi būti 
matomas ne vien tik užėjus į kie-
mą, bet jį matytų ir praeiviai. Šis 
kriterijus ir nulėmė nugalėtoją 
Girdžių kaime. 

Išrinkome ir gražiausią dau-
giabutį. Gražiai aplinka yra 
tvarkoma vadinamajame „mo-
kytojų“ name. Čia visada dailiai 
nukarpoma gyvatvorė, nupjau-
nama žolė, žydi gėlės. Pranas 
Stoškus, kurį sutiko komisija, 
džiaugėsi, kad dirbdamas ne-
mažai nuveikė gražindamas savo 
gyvenamąją aplinką. 

„Gražūs namai – gražūs Girdžiai“

Gražu prie daugiabučio, kur 
aplinką jau daugelį metų tvarko 
Darata Pakutinskienė, Laima 
Mikelaitienė ir Aliona Mike-
laitienė. 

Puikiai tvarkosi ir mūsų ūki-
ninkai.  I. Andriukaitienės so-
dyba šiemet nebuvo vertinta, 
norėjome paieškoti ko nors 
naujo ir neatrasto, be to, pati 
Inga buvo ir mūsų komisijoje. 
Akys tiesiog raibo žiūrint į Jūra-
tės ir Raimondo Girdžių aplinką, 
kurioje, rodos, nieko netrūksta. 
Puiku ir tvarkinga ir pas kitus 

Girdžius, gyvenančius Kavolių 
kaime. 

Dėkoju visiems sodybų savi-
ninkams už kuriamą grožį, už 
tai, kad leidote jį vertinti. Jūs 
visi esate verti nugalėtojų vardo. 
Atsidėkoti, patiems geriausiems, 
kuriuos susumavusi balus, išrin-
ko mūsų komisija, pakviesime į 
Derliaus šventę. 

Darius JuoDaitis 
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Iš kur gi atsirado šis mūsų au-
siai keistas žodis JAHOVA? 

Šventojo Rašto Senasis Testa-
mentas yra parašytas hebrajų – 
senąja žydų kalba. O šios kalbos 
žodžiai rašomi vien tik priebal-
sėmis, be balsių. Tai nesunkiai 
galima įsivaizduoti tokį rašymo 
būdą perkėlus į lietuvių kalbą, 
pavyzdžiui: priebalsių junginys 
NMS reikštų NAMAS, PKŠTS 
reikštų PAUKŠTIS ir pan. 

Senajame Testamente gan daž-
nai sutinkamas hebrajų kalbos 
žodis iš keturių raidžių JHVH. 
Pats Dievas prisistato kad Jis yra 
JHVH ir kad toks Jo vardas bus 
amžiams. Pabrėžiama, jog Dievo 
vardas yra šventas ir jis turi būti 
laikomas ypatingoje pagarboje. 
Antrasis Dievo įsakymas įpa-
reigoja: „Netark Dievo vardo 
be reikalo“. Tėve mūsų maldoje 
sakome: „Tebūnie šventas Tavo 
vardas...“

Kaip gi tariamas šis Dievo 
vardas? 

Niekas šiandien nežino kaip 
jis buvo tariamas ir kaip reikė-
tų jį tarti. Kodėl? Mat šį vardą 
žydų religija laikė ir tebelaiko 
ypatingoje pagarboje. Tik sykį 
metuose, tik Jeruzalės šventy-
kloje ir tik vyriausias kunigas 
maldoje galėjo ištarti šį Dievo 
vardą. Buvo griežtai draudžiama 
jį ištarti kam kitam, kur kitur ar 
bet kada. Už tai grėsė atskyrimas 
nuo sinagogos ar net užmėtymas 
akmenimis. Tačiau po didžiojo 
žydų sukilimo prieš romėnus (66 
metais po Kristaus), kuris buvo 
žiauriai nuslopintas, žydams 
buvo įsakyta išsikraustyt iš savos 
tėvynės į visas keturias puses be 
teisės į ją kada nors net įžengti.

Beveik du tūkstančius metų 
žydai blaškėsi po pasaulį. Jie nors 
ir išsaugojo savo religiją ir išlaikė 
savo kultūrinį savitumą, tačiau 
gyvendami tarp svetimų tautų 
ilgainiui neatlaikė kitų kalbų 

Dievo vardas ar žmonių išmislas?
Tęsinys (pradžia 17 „Girdžių“ laikraščio numeryje)

Jahovizmo platintojai, sutikti gatvėje ar užsukę į žmonių namus, 
pirmiausia stengiasi įtikinti, jog Dievo vardas esąs JAHOVA. „Ar ži-
note koks yra Dievo vardas?“ – klausia jie. Galim atsakyti, jog Dievas 
turi daug vardų: Viešpats, Visagalis, Amžinasis, Aukščiausiasis ir 
t.t. Galim atsakyti, jog kiekviena tauta, kiekviena religija turi savo 
tik vienam Dievui įvardinti skirtus žodžius. Tačiau tokie ar panašūs 
atsakymai niekados netiks jahovistams. Jie iškart „paaiškins“ jog 
tuos visus vardus susigalvojo žmonės. Tuo tarpu JAHOVA, jų įsiti-
kinimu, esąs vardas kurį visai žmonijai ir visiems laikams apreiškęs 
pats Dievas.

įtakos. Susikūrė netgi kita žydų 
kalba – jidiš. Tuo tarpu senoji jų 
protėvių kalba daugumos liko 
užmiršta. 

Kartu jie ilgam neteko ir savo 
religijos centro – Jeruzalės šven-
tyklos. Niekas niekada nebetarė 
ir švento Dievo vardo JHVH. 
Ilgainiui ne tik paprasta liaudis, 
bet ir Dievo Įstatymo mokytojai 
– rabinai, taipogi ir jų kunigai jau 
nebežinojo kaip reikia teisingai 
ištarti Dievo vardą JHVH. Liko 
tik keturios priebalsės.

Ketvirtame amžiuje po Kris-
taus žydai susirūpino, kad jų 
palikuonys, kurie vis mažiau 
bekalba hebraiškai, netrukus 
visai nebemokės skaityti vien tik 
priebalsėmis surašytų hebrajų 
kalbos tekstų. Todėl žydų reli-
gijos mokytojai – rabinai ėmėsi 
svarbaus darbo. Jie sukūrė taip 
vadinamą nekudot – įbalsinimą. 
Tai maži ženkliukai sudaryti iš 
taškelių ir brūkšnelų, kurie buvo 
žymimi priebalsių apačioje arba 
viršuje. Jų dėka tapo lengviau 
taisyklingai perskaityti tekstą. 

Kadangi Dievo vardą JHVH 
buvo draudžiama bet kam tarti, 
tai po to vardo priebalsėmis 
buvo parašytos visai kito žodžio, 
o būtent ADONAI, reiškiančio 
VIEŠPATS, nekudot (įbalsini-
mas). Tokiu būdu visi žydai, 
skaitydami Šventąjį Raštą tarda-
vo ne tą šventu ir neliečiamu lai-
komą Dievo vardą, bet sakydavo: 
Adonai, t.y. Viešpats.

Taigi, hebraiškame tekste 
mes turime keturias priebalses 
JHVH, po kuriomis sužymė-
tos žodžio ADONAI balsės, o 
būtent: A, O ir A. Tokiu būdu, 
jungdami J su A, H su O, V su 
A, gauname žodį JAHOVA(H) – 
galinė H hebrajų kalboj nesitaria, 
taigi galiausiai išeina – JAHOVA. 
Štai ir prieiname prie esminės 
jahovistų klaidos. Jų įkūrėjas 
Raselas, pats būdamas sava-

mokslis ir diletantas, tik vos ne 
vos pažinęs hebraiškus rašmenis 
ėmėsi daryti visokius „atradi-
mus“. Jis nežinojo ir nesuprato 
kad Mozei apreikšto Dievo vardo 
įbalsinimas hebraiškame tekste 
yra visai ne to, bet kito žodžio. 
Tokiu būdu pats  klaidingai per-
skaitęs – suplakęs du skirtingus 
žodžius į vieną žodį, ėmėsi dar 
garsiai skelbti pasauliui didžiau-
sią nesamonę – kad Dievo vardas 
esąs JAHOVA.

Šiandien mes nebeturime žo-
džio JHVH nekudot, kadangi dėl 
draudimo šį žodį ištarti, jis nie-
kad ir nebuvo įbalsintas. Todėl 
nežinome kaip tikrai jis turėtų 
būti tariamas. Turim tik moks-
lininkų semitologų hipotezes. 
Vieni mano jog šis žodis tarėsi 
JAHVE, kiti kad JAHOAH, bet 
tik jokiu būdu ne JAHOVA. 

Įdomu tai, jog nepaisant pra-
rastos šio žodžio tarties, jo pras-
mė neliko prarasta. Šis žodis 
kildinamas iš hebraiško veiks-
mažodžio HAVA(H), reiškiančio 
BŪTI, TAPTI, ir EHVE reiš-
kiančiu ESU. Tokiu būdu teisin-
giausia yra versti tą paslaptingąjį 
JHVH žodžiu ESANTYSIS. Čia 
norėta pasakyti Jog Dievas ESTI 
su savo tauta ir su kiekvienu į Jį 
atsigręžiančiu žmogumi.

Kyla klausimų, šįkart patiem 
jahovistam: kuriam galui žmo-
gus turi kreiptis į Dievą žydų 
kalba, vardu, kurio tarimas senai 
pamirštas? Juk patys žinot kad 
jūsų sektos įkūrėjas klaidingai 
jį perskaitė, tai kodėl jūs taip 
užsikirtot su tuo savo JAHOVA? 
Netgi jeigu jis ir nebūtų padaręs 
klaidos, tai kodėl mes visi turė-
tume kreiptis į Dievą žydiškai? 
Nejaugi Dievui žydų kalba svar-

besnė už kitas kalbas Žemėje, o 
gal Jis dar nemoka jokios užsie-
nio kalbos? Ir koks buvo Dievo 
tikslas, kada Jis prisistatė kaip 
JHVH? Ar ne dėl to, jog norėjo 
būti labiau suprantamas, labiau 
artimas, labiau priimamas? Tuo 
tarpu jūsų peršamas netikras 
žodis JAHOVA ar nestumia 
žmonių priešinga linkme?

kun. saulius PavaLkis

Girdžių seniūnijos teritori-
jos pradžią papuošė užrašas.

Už Antvardės upelio važiuo-
jant nuo Jurbarko pusės prasi-
deda Girdžių seniūnija. Kolū-
kio laikais ant čia pat esančio 
bunkerio pastatytoje metalinėje 
saulėje buvo įtaisytas varinis 
gaidys, kuris simbolizavo veiku-
sį paukštyną. Nelikus kolūkio, 
teritorija liko apleista, į bunkerį 
buvo pilamos šiukšlės, jis apau-
go krūmais.

 Šiais metais bunkerio terito-
rija buvo sutvarkyta, metalinė 
saulė perdažyta, o ant jos prika-
bintas užrašas GIRDŽIAI.

Ši iniciatyva patiko daug kam, 
todėl ir pagalbininkų netrūko. 
Visų pirma, pavasarį, per akciją 
„Darom“ Girdžių jaunimas 
surinko į bunkerį sumestas 
šiukšles, iškapojo bunkerį apau-
gusius krūmus. Architektė Agnė 
Vazytė maloniais sutiko iškabą 
suprojektuoti, o kultūros dar-
buotojas Algimantas Vizbara, 
kartu su seniūnijos darbuotojais 
iškabą pagamino.

„Girdžiai“ inf.

Girdžių užrašas
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Rugpjūčio 5 dieną Girdžiuo-
se lankėsi Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko patarėjas 
Virgis Valentinavičius. Garbin-
gas svečias bendravo su seniūnu 
Dariumi Juodaičiu. Susitikimo 
metu kalbėtasi apie problemas 
su kuriomis susiduriama se-
niūnijoje, pristatyti šiuo metu 
įgyvendinami Europos Sąjun-
gos projektai, ateities darbai. 
V. Valentinavičius džiaugėsi 
galėdamas pasivaikščioti po 
atgijusį Girdžių parką, kurio 
įkūrėja Jūratė Šedauskienė, 
anot jo, verta didžiausių pri-
pažinimų. Svečias mielai su-
tiko atsakyti ir į keletą mūsų 
laikraščio klausimų. 

- kokiu tikslu nusprendėte 
apsilankyti Girdžiuose, ar esa-
te ką nors girdėjęs apie mūsų 
miestelį?

- Daug keliauju po Lietuvą ir 
branginu kiekvieną naują pažintį 
su dar nelankytais kaimais, mies-
teliais, nematytais žmonėmis. Šią 
vasarą nemažai važinėjau Jurbar-
ko apylinkėse. Prisipažinsiu, kad 
lig šiol Girdžiuose nebuvau lan-
kęsis ir apie miestelį ne kažin ką 
žinojau, išskyrus tai, kad tai bene 
geriausiai besitvarkanti Jurbarko 
rajono seniūnija. Apsilankęs tuo 
įsitikinau – ypač patiko su meile 
prižiūrimas miestelio parkas, 
tvarkomos miestelio gatvės, 
švara ir seniūno optimizmas, 
kad daug ką galima nuveikti ne 
dejuojant, o dirbant.

- Mums labiau esate pažįsta-
mas iš analitinės LNk televizijos 
laidos, o dabar dirbate ministro 
pirmininko patarėju, kuris dar-
bas Jums yra priimtinesnis?

- Kiekvienas darbas įdomus, 
nes dirbti visada įdomiau, negu 
tinginiauti. Iš esmės keičiu darbo 
pobūdį ne pirmą kartą. Prieš 
tapdamas Laisvosios Europos 
Radijo žurnalistu septyniolika 
metų dirbau Vilniaus Universi-
teto filosofijos katedroje, tapau 
filosofijos daktaru. Šalia dėsty-
tojavimo teko dirbti ir kitokių 
darbų – ir laisvai samdomu 
statybininku ir net taksistu – nes 
anais laikais iš dėstytojo atlygini-
mo šeimos neišlaikysi – ir tuos 
darbus, ir žurnalisto darbą dirbt 
įdomu, jei tavo paslaugos reika-
lingos žmonėms. Kartu reikia 
pripažint, jog premjero patarėjo 
darbas – ypač įdomus ir įvairus, 
nebūna dviejų vienodų dienų, 

visada gali ištikti kas nors netikė-
to, politiniai mūšiai nesiliauja nė 
akimirkai ir kai tik pagalvoji, kad 
pagaliau padėtis stabilizuojasi ir 
gal ateina ramesnės dienos, pa-
prastai atsitinka priešingai. Bet 
ir šiame darbe svarbiausia, kiek 
jis reikalingas žmonėms – tikiu, 
kad tai, ką ši vyriausybė daro 
kovodama su ūkio krize ir ener-
getikoje, žmonėms reikalinga ir 
tuo klojami tvirti pamatai  šalies 
ilgalaikei ateičiai. 

- Politikai, o ir valstybės tar-
nautojai dažnai yra kaltinami 
tik savo interesų paisymu, ko-
rupcija. kaip manote Jūs, ar 
šiuo metu dirbanti vyriausybė 
ką nors nuveikė spręsdama šią 
problemą?

- Kovai su korupcija ir kon-
trabanda skiriamas didžiulis 
dėmesys. Deja, ši Vyriausybė 
paveldėjo sunkią padėtį, kai 
korupcija ir kontrabanda buvo 
faktiškai toleruojama aukščiau-
siu lygiu. Bandant suaktyvinti 
kovą su korupcija Vyriausybė 
ir Prezidentė keitė teisėsaugos 
institucijų vadovus, bet sistema 
desperatiškai priešinosi.  Prisi-
minkite, kokiomis priemonėmis 
ir kokios politinės jėgos des-
peratiškai gynė nuo atleidimo 
Finansinių Nusikaltimų Tyrimo 
Tarnybos vadovą  Romualdą 
Boreiką. Jurbarkas - pasienio 
rajonas. Tikiuosi, kad žmonės 
pajuto, jog pasieniečiai, muiti-
ninkai ir policija pradėjo rimtą 
kovą su kontrabanda. Šiuo metu 
dirbanti vyriausybė labai rimtai 
pakėlė kovos su kontrabandą 
vėliavą.  

- Lankotės ir kituose rajonuo-
se, kitose seniūnijose, kokius 
didžiausius pokyčius lietuviš-
kame kaime matote, ką dar būtų 
galima keisti?

- Manau, kad didžiausius 
pokyčius lietuviškame kaime 
lemia Europos Sąjungos lėšos, 
stiprėjančios bendruomenės 
ir ūkininkai, taip pat išaugusi 
savivaldybių patirtis raciona-
liai panaudoti tiek savo, tiek 
europinius finansus. Visur, kur 
susikuria stipresnės bendruo-
menės, atsiranda daugiau vei-
klos, daugiau idėjų; visur, kur 
atsiranda stipresnių ūkininkų, 
randasi daugiau iniciatyvos, 
galimybių ir darbo vietų; visur, 
kur savivaldybių pareigūnai 
geriau ir išradingiau planuoja 

savo valdų tvarkymą ir plėtrą, 
kaimai ir miesteliai keičia savo 
veidą. Visais atvejais sėkmė 
didele dalimi priklauso nuo 
augančių sugebėjimų įsisavinti 
ES lėšas, o rezultatas paprastas 
– lietuviškame kaime pamatysi 
daugiau gražiai sutvarkytų sody-
bų, geriau prižiūrimųjų viešųjų 
erdvių ir, svarbiausia, daugiau 
optimizmo. Į lietuvišką kaimą 
pastaraisiais metais sugrįžo 
optimizmas, kurio nenuslopino 
net skaudūs krizės kirčiai – tas 
atgimęs optimizmas yra bene 
didžiausias pokytis. 

- Labai aktuali problema yra 
girtaujantiems, darbo nenorin-
tiems asmenims skiriamos di-
džiulės pašalpos. ar netapsime 
pašalpų mokėtojų valstybe, ar 
nebūtų teisinga pašalpas, kaip 
paramą, mokėti tiems, kurie 
bent kažkaip stengiasi kabintis 
į gyvenimą?

- Žmonių nepasitenkinimas 
dėl dažnai neapgalvotai skiriamų 
pašalpų pastaruoju metu pagrįs-
tai išaugo, skundai dėl mechaniš-
ko švaistymosi pašalpomis gir-
dėti visoje Lietuvoje. Premjeras 
Andrius Kubilius čia mato didelę 
problemą ir  spaudžia finansų bei 
socialinės apsaugos bei darbo 
ministeriją greičiau paruošti 
racionalesnę pašalpų skirstymo 
tvarką. Premjero nuomone, 
vienas galimas būdas  spręsti 

„Į lietuviškąjį kaimą sugrįžta optimizmas“

problemą, tai perduoti pašal-
pų skirstymą savivaldybėms. 
Savivaldos pareigūnai kartu su 
bendruomenėmis paprastai žy-
miai geriau žino, kuriai šeimai 
pašalpa tikrai reikalinga, o kas 
ją paprasčiausiai pragers. 

- Jau visai čia pat rugsėjo 
1-oji. ką palinkėtumėte Gir-
džių pagrindinės mokyklos 
mokiniams ir mokytojams šios 
šventės proga?

- Abu mano tėvai – mokytojai, 
senelė Ona Midvikienė – nusi-
pelniusi Lietuvos mokytoja, dir-
bo gretimame, Tauragės rajone, 
Lomiuose, todėl puikiai žinau, 
koks sunkus ir dažnai nedė-
kingas mokytojo darbas. Kartu 
žinau, kad, nors būna visko, 
mokiniai galų gale nuoširdžiai 
sako ačiū savo mokytojams – tik 
dėkingumo supratimas kartais 
ateina dvidešimt - trisdešimt 
metų po mokyklos baigimo. 
Mano tėvai lig šiol priiminėja 
taip „vėluojančias“ savo buvusių 
mokinių padėkas. Tad ir linkiu 
mokytojams tikėti savo darbo 
reikalingumu ir prasmingumu, 
linkiu mokiniams  nevėlinti 
savo dėkingumo, o visiems kartu 
linkiu daugiau žinių, kūrybiš-
kumo ir patriotizmo Lietuvos 
mokykloje. 

„Girdžiai“ inf. 
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Girdžiai – žalias miestelis, ap-
suptas sodų, viliojantis tvenki-
nio vėsa ir vešlių parko medžių 
pavėsiais. Tačiau Jūratė Šedaus-
kienė Girdžius pamatė kitokius 
– plikus ir pilkus, kai baigusi  
Žemės ūkio akademiją 1963-
aisiais atvyko ir buvo paskirta 
dirbti agronome-sodininke. Jai 
vadovaujant buvo kuriamas ža-
liasis miestelio rūbas, jos akyse 
Girdžių parko medeliai tarsi 
vaikai užaugo aukštais ir drūtais 
medžiais.

„Tuomet Girdžių ūkiui vado-
vavęs Juozas Jurgelevičius būtinai 
norėjo įveisti sodą ir apskritai – 
labai rūpinosi aplinka. Mane, vos 
atėjus, liepė sodinti liepas“, – pri-
simena J. Šedauskienė. Žinių jai, 
baigusiai agronomijos fakultetą, 
užteko, o Girdžiuose jautė ne tik 
ūkio vadovo, bet ir gyventojų 
supratimą ir palaikymą.

Kone prieš penkis dešimtme-
čius Girdžiuose pasodintas 136 
hektarų ploto sodas. „Bet ne aš 
sodinau, – kuklinasi J. Šedaus-
kienė, neprisiimdama nuopel-
nų, – ūkyje buvo sodininkystės 
brigada – labai darbštūs ir rū-
pestingi žmonės, juk medį ne tik 
pasodinti reikia, bet ir prižiūrėti.“ 
Agronomės-sodininkės rūpestis 
buvo suprojektuoti, kur ir ką 
sodinti, ir parinkti tinkamas au-
galų veisles: agrastų, pavyzdžiui, 
teko važiuoti net į Tulos miestą 
Rusijoje, o garsiosios žagarvyšnės 
Girdžiuose neaugo – žemė joms 
čia netinkama. 

Auginti sodą gražu, o rūpesčių, 
pasak Jūratės, padaugėjo, kai 
prasidėjo derliaus realizavimas, 
nes sandėlių ūkis neturėjo, tad 
visas gėrybes reikėjo surasti kam 
parduoti. Tačiau didžiausias rū-
pestis ir tikras širdies skausmas 
sodininkui – matyti mirštantį 
medį. Liūdnas buvo 1973-ųjų 
pavasaris, kai po itin šaltos žiemos 
iššalo 9 hektarai slyvų. 

Medis sodininkei – kaip žmo-
gus. „Visada pasikalbėdavau su 
medžiais sode. Ir jie nujausdavo, 
kad kažkas atsitiks – paskutinis 
slyvų žydėjimas buvo nepaprastai 
gausus, bet kažkoks liūdnas. Ir 
obelys prieš sodo privatizavimą 
labai žydėjo ir vedė daug vaisių“, – 
pasakoja sodininkė Jūratė, o aša-
ros tvyksteli jos akyse. Jau seniai 
į tą, pasak moters, išparceliuotą 
sodą nebenueina – per didelis 
pergyvenimas matant, kad dabar 
ten ganomi gyvuliai.

Užtat didžiulį džiaugsmą Jūra-
tei tebeteikia parkas, ypač pasta-
ruoju metu, nes Girdžių seniūno 
Dariaus Juodaičio rūpesčiu jis 
vėl puoselėjamas – nupjaunama 
žolė, išgenėti medžiai, pastatyta 
suoliukų ir informaciniai sky-
deliai. Stengiamasi, kad parkas 
būtų patrauklus ne tik vietiniams, 
bet ir iš toliau žmonės atvyktų 
pažiūrėti augmenijos įvairovės. 
Agronomė J. Šedauskienė viliasi, 
kad negrįžtamai praėjo metai, kai 
parkas mažai kam berūpėjo, kai 
ir jam, kaip ir sodui, grėsė būti 
privatizuotam.

Apie kiekvieną medelį, per kelis 
dešimtmečius užaugusį dideliu 
medžiu, Jūratė gali papasakoti, 
kiekvieną apibūdinti, prisimena 
ir visų atkeliavimo į Girdžius isto-
rijas. „Brangiausias? – sodininkė 
net sutrinka: nelengva iš visų su 
meile augintų išrinkti vieninte-
lį. – Turbūt tulpmedžiai – labai 
reti Lietuvoje medžiai, tuomet 
jų augo tik Veliuonos parke. Iš 
šimto sėklelių tik viena sudygsta, 
todėl sodininkai Veliuonoje po 
tulpmedžiais miegodavo, kad 
surinktų sėklas.“

Du tulpmedžius į Girdžių par-
ką J. Šedauskienė parvežė iš 
Raudondvario. Gavo tik todėl, 
kad tenykštį medelyną žadėta 
naikinti, o sodininkai nenorėjo li-
kimo valiai palikti tokių ypatingų 
medžių. Tačiau Jūratė turėjo pri-
žadėti, kad labai gerai juos prižiū-
rės. Abu tulpmedžiai, Veliuonos 
tulpmedžio vaikai, Girdžiuose 
prigijo ir auga, o pavasariais pra-
žysta įstabiais žiedais.

„Įdomus medis – kanadinė 
cūga, parvežta iš Dubravos me-
delyno, susėdę po cūga indėnai 
rūko taikos pypkę. Ši – gyvatšakė 
eglė, išvesta Rusijoje. O šią, – sako 

Jūratė ir užvertusi galvą žiūri į 
dangų remiančią eglės viršūnę, 
– parsivežėm irgi iš Dubravos 
– liepė patiems išsikasti, tokią 
mažytę, o kokia užaugo per 35-
erius metus!“

Su meile sodininkė šneka ir 
apie tuos medžius, kurie parke jau 
nebeauga – neprigijo ar žmogus 
pakėlė prieš juos ranką. „Iššalo 
margalapis ir raudonlapis klevai. 
Gaila kedrų – jiems pas mus buvo 
per šilta, bet labiausiai – tadžikų 
pasodinto ąžuolo: mes jį taip 
prižiūrėjom, o kai audra nulaužė 
šaką, buvo liepta jį visą nupjauti. 

Tačiau nepaisant praradimų 
Girdžių parkas išliko. Verslinin-
kas Kęstutis Mockaitis, gražiai 
tvarkantis aplink savo įmonę 
esančią parko teritoriją, prieš 
keletą metų buvo sumanęs įrengti 
prie medžių informacines lente-
les, J. Šedauskienė buvo paruošusi 
visų medžių ir krūmų aprašymus. 
Deja, sumanymas tada nebuvo 
įgyvendintas, galbūt pritrūko ofi-
cialiosios valdžios supratimo.

Kai iniciatyvos sutvarkyti parką 
ir įrengti informaciją lankytojams 
ėmėsi seniūnas D. Juodaitis, 
padėtis pasikeitė. Liepos mėnesį 
per Oninių šventę Girdžiuose 
pristatytas atnaujintas parkas. 
Prie 37 retų Lietuvoje medžių 
įrengtos informacinės lentelės. 
Apie parko kūrimą ir jame au-
gančius medžius Oninių švęsti 
susirinkusiems girdžiškiams ir 
svečiams pasakojo J. Šedauskienė. 
Seniūnas jai įteikė padėką už par-
ko puoselėjimą, už meilę gamtai 
ir grožiui.

Agronomė J. Šedauskienė daug 
nusipelnė, kad ir dabar Gir-
džiai – vienas gražiausių rajono 
miestelių, o anuomet, kai čia 
dar veikė paukštininkystės ūkis, 

buvo pripažintas vienu gražiau-
sių Lietuvoje, šalia Mosėdžio, 
ir dabar garsaus savo akmenų 
muziejumi. 

Jūratė prisimena, kad kai žmo-
nės kėlėsi iš melioruojamų laukų 
ir statėsi miestelyje namus, ūkio 
vadovas rūpinosi, kad gražiai 
tvarkytų ir namų aplinką. Visiems 
primygtinai siūlė ne apsitverti 
tvoras, o pasisodinti gyvatvorę, 
net sodinukus veltui dalijo. Jūratė 
teigia, kad jai iki šiol labiau patin-
ka gyvatvorė, ji ne tik gražiau, bet 
ir, skirtingai nei betoninė tvora, 
neleidžia žmonėms susvetimėti.

Sodinti medžius, pasak agrono-
mės J. Šedauskienės, Girdžiuose 
buvo tarsi savaime suprantama ir 
gyventojai tam pritarė. „Sodino-
me ne tik parke, bet ir prie fermų, 
dirbtuvių, ir ne tik medžius, bet 
ir darželius. Sodindavom talko-
mis – žmonių susirinkdavo po 
šimtą: vyrų, moterų, vaikų. Paskui 
patys laistydavo, rūpindavosi savo 
medžiais“, – pasakoja Jūratė, kurią 
džiugino toks žmonių entuziaz-
mas, toks noras gražiai gyventi ir 
auginti medžius. 

Kone antras parkas buvo pa-
sodintas prie kelio į Jokūbaičius 
– beržai, kalninės pušys, kitokie 
medeliai džiugino žaluma ne tik 
juos sodinusius žmones. „Dabar 
ten – privati valda. Pastatytos 
fermos, ganosi veršiai“, – sako 
Jūratė. 

Privačioje teritorijoje atsidūrė 
ir prieš dvidešimtmetį Girdžių 
žmonių pasodintas Atgimimo 
ąžuolynas. Agronomė Jūratė 
puikiai prisimena, kaip sodinti 
50 iš Raudondvario parsivežtų 
lietuviškų ąžuoliukų susirinko 
didelė talka, šis darbas žmonėms 
atrodė labai prasmingas. Paskui 
visi rūpinosi, kad molingoje že-
mėje pasodinti ąžuoliukai prigytų 
ir augtų – raišiojo juos, laistė.

Užauga visa, kas augdamas 
jaučia meilę ir rūpestį. Užaugo 
Girdžių parko medžiai, stiebiasi 
ir ąžuolynas, šį pavasarį vėl tarsi 
atgimęs naujam augimui. Medis 
suteikia prasmę jį sodinusio 
žmogaus darbui. Medis praauga 
žmogų, džiugina ir teikia pavėsį 
ne tik jį sodinusiems, bet daugy-
bei žmonių.

Danutė karoPČikieNė

Perspausdinta iš laikraščio 
„Jurbarko šviesa”. Dėkojame 
autorei už sutikimą publikuoti.

Medis – kaip žmogus: auga meilėje ir viską jaučia
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
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Henriette E. Moller „Kaizeris”;
Gintautas Stankaitis „Saulėlydžiu čiulbantys žodžiai”.

smulkesnė informacija apie naujas knygas Girdžių internetinėje 
svetainėje. 

                                    vilija stoŠkieNė

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos 

Rugpjūčio 14 d. Šilalėje vyko 
Žemaitijos rajono seniūnijų 
varžytuvių antrasis etapas. 
Čia varžėsi Šilalės, Telšių, Tau-
ragės, Jurbarko, Pagėgių ir 
Rietavo savivaldybių atstovai. 
Moterų krepšinio rungtyje 
Girdžiams, o ir visam rajonui, 
atstovavo mūsų krepšininkės: 
Laura Dikšaitytė, Odeta Vaitie-
kūnaitė, Jolanta Šlikienė. 

Mūsų krepšininkės varžėsi Šilalėje

Rugpjūčio 19 d. įvyko ilgai 
planuotas ir vis atidėliotas 
Girdžių seniūnijos jaunimo su-
sitikimas. Iš tiesų dalyvių gausa 
nustebino ir leido suprasti, kad 
mūsų seniūnijoje yra jaunimo, 
kuris nėra abejingas kaimo 
problemoms.

Susitikimą pradėjome susi-
pažinimo žaidimu („3 tiesos ir 
1 melas”), kuris atskleidė naujų 
dalykų vieniems apie kitus.

Po žaidimo, susitikimo dar-
botvarkėje sekė rimta ir pagrin-
dinė dalis – jaunimo problemų 
seniūnijoje analizė. Pasiskirstę 
į grupeles jaunimas galvojo, 
kokias jie mato problemas savo 
kaime, iš kur jos kyla bei kaip jas, 
jų manymu, būtų galima spręsti. 
Turbūt su viena iš jų – neaktyvu-
mu - sutiks ir nedalyvavęs jauni-
mas. Tai, kad nėra motyvacijos ir 
didelis pasyvumas leido išskirti 
ir kitas problemas. Minėta, kad 
trūksta renginių jaunimui bei 
nėra pastovios vietos bendram 
susibūrimui. Taip pat viena 
iš problemų išskirtas prastas 
sporto aikštynas. Šioje vietoje 
jaunimas pasiryžęs prisidėti 
savo savanoriška darbu, jei tik 
atsirastų galimybė pagerinti 
aikštyno būklę. Dar jaunimui 
norėtųsi susitikimų su seniūni-
jos darbuotojais, bendruomene, 
kad galėtų išsakyti tai, ką galvoja 

Girdžių seniūnijos jaunimo susitikimo atgarsiai

ir kad jiems rūpi, kas vyksta jų 
kaime. Iš tiesų viso susitikimo 
metu tvyrojo netiesioginis pa-
žadas patiems aktyviau dalyvauti 
ir rodyti iniciatyvą sprendžiant 
jaunimo kasdienio gyvenimo 
problemas. Pirmas žingsnis jau 
žengtas – mūsų ne vienas ir ne 
du, o visas būrys. Tad progresas 
yra, ir ne mažas. Į neformalią 
grupelę „Veikiam“ įsijungė dar 
daugiau jaunimo, kas džiugina 
ir leidžia manyti, kad visi kartu 
nuveiksime daugiau.

Susitikime taip pat kalbėta 
apie nuo rudens startuosian-
tį jaunimo projektą, kuriame 
pagrindinis dėmesys kryps į 
meninę saviraišką, pasiskirstyta 
darbais. Pristatytas Raudonėje 
vyksiantis Jurbarko r. jaunimo 
organizacijų, neformalių jau-
nimo grupių sąskrydis „Mūsų 
stiprybė – mes patys“. Gaila, kad 
jame neturėjome savo atstovų.

Kviečiame ir toliau burtis Gir-
džių krašto jaunimą, nepatingėti 
mąstyti, kaip galėtume prisidėti 
prie aktyvumo skatinimo bei 
realizuoti savo idėjas. Vienas 
– jau šis tas, du – tai koman-
da, trys – jau visa minia... Tad 
įsivaizduokite, kiek visi drauge 
galėtume nuveikti.

Neformalios jaunimo grupės 
„veikiam“ inf.

Susumavus rezultatus, mo-
terų grupėje pirmosios tapo 
Tauragės raj. Gaurės seniūni-
jos krepšininkės, aplenkusios 
šventės šeimininkes Šilalės sen. 
komandą. Trečiosios – Girdžių 
sen. krepšininkės. Nors pirmo-
sios vietos iškovoti ir nepavyko,  
krepšininkės grįžo puikiai pra-
leidusios laiką.

„Girdžiai“  inf.


