
                                                                                   2011  rugsėjis  Nr. 19.

Gausiai dalyvavome Derliaus šventėje Jurbarke

Didelio dėmesio sulaukė E. 
Stanaitienė, kuri visą dieną, 
verpdama vilnas, suko rate-
lį. Puikiai atrodė ir tuometinį 
Girdžių paukštininkystės ūkį 
simbolizavusi višta. Pasinau-
dodami šiuo dideliu renginiu 
nepraleidome progos paviešinti 
už Europos Sąjungos ir Lietuvos 
vyriausybės skirtas lėšas įgy-
vendinamo Pavidaujo krepšinio 
– tinklinio aikštelės  projekto. 
NMA Tauragės skyriaus dar-
buotojai, pamatę bendruomenės 
narius su kepuraitėmis su para-
mos davėjų logotipais ir užrašu 
„Pavidaujys“, padėkojo mums, 
kad taip viešiname jų darbą ir 
svarią paramą kaimo plėtrai ir 

Spalio 1-ą dieną  Jurbarke, Dainų slėnyje, vyko rudeninė der-
liaus šventė. Kaip ir pernai, Pavidaujo kaimo bendruomenė su 
Girdžių seniūnija, įkūrėme  kaimelį, kurį aplankė ir mūsų skanių 
patiekalų ragavo gausybė rajono gyventojų ir svečių. Labai džiu-
gu, kad prie mūsų tradicinio O. Bertulienės ir A. Kordušienės 
kepto kugelio šiais metais galėjome svečius pavaišinti ir B. But-
kuvienės virtu šiupiniu, J. Girdžiuvienės pagaminta nuostabia 
gira ir sūriais, O. Bertulienės karšta bulviene, V. Jurkienės ir Z. 
Kučinskienės saldžiaisiais „tinginiais“, V. Toliušienės sūriais. 
Mūsų „kiemelį“ puošė nuostabios A. Girdžiuvienės puokštės. 

gyventojų bendruomeniškumo 
bei užimtumo stiprinimui. 

 Noriu padėkoti visiems 
Pavidaujo gyventojams, ne tik 
dalyvavusiems, bet ir vienaip 
ar kitaip prisidėjo prie puikaus 
mūsų bendruomenės atstova-
vimo Girdžių seniūnijai šioje 
gražioje, nuotaikingoje šventėje. 
Už materialinę paramą nuošir-
džiai tariame ačiū verslininkui 
R. Stankaičiui.

Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirmininkas 

Arūnas ČePulis
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Taip yra kiekvienoje nedidelėje 
seniūnijoje, ir tai gali paliudyti 
kiekvienas seniūnas. Visgi, dides-
nėse, tokiose kaip Jurbarko miesto 
seniūnija, seniūnaičių vaidmuo 
yra kiek didesnis, nes patekti pas 
seniūną yra sunkiau. 

Girdžiuose seniūnaičiai išrinkti 
pirmieji mūsų rajone. Smagu, kad 
pirmąjį pažymėjimą gavo moteris 
– Pavidaujo seniūnaitė Jurgita Šly-
terienė. Girdžių seniūnaitis Linas 
Klijūnas ir Gudelių seniūnaitis 
Ramūnas Budrius sulaukė gyven-
tojų pasitikėjimo, nes abu yra jauni, 
veiklūs ir energingi. 

Ar seniūnaičio institucija yra 
reikalinga, spręsti sunku. Gal 
reiktų didinti ryšį tarp gyventojų 
ir seniūnaičių. Šie, kaip tam tikros 
teritorijos atstovai, galėtų kviesti 
savo seniūnaitijų gyventojų susi-

Seniūnaičių įgaliojimai baigėsi
Prieš du metus Girdžiuose buvo išrinkti naujo teritorinio darinio – 

seniūnaitijų vadovai seniūnaičiai. Išrinkti seniūnaičius ir seniūnijos 
teritoriją suskaidyti į seniūnaitijas numato Vietos savivaldos įstaty-
mas. Nors seniūnaičiai turėtų būti tarpinė grandis tarp gyventojų ir 
seniūno, gyventojai visgi dažniausiai dėl iškilusių problemų kreipiasi 
į seniūną.

rinkimus, o gautus pasiūlymus bei 
pastabas perduoti seniūnui. 

Seniūnui, seniūnaičiai yra labai 
naudingi, nes jie yra patariamasis 
balsas, kuris visada išklausomas 
priimant svarbiausius sprendimus. 
Seniūnaičiai svarsto seniūnijos vei-
klos ataskaitas, pritaria, arba atme-
ta seniūnijos veiklos programas. 

Tikimasi per spalio mėnesį 
seniūnaičius vėl išrinkti, todėl 
prašome gyventojų nuomonių ir 
pasiūlymų, kokie turėtų būti seniū-
naičiai, kas jais galėtų dirbti. 

Primename, kad seniūnaičiai už 
savo darbą atlyginimo negauna, jie, 
kaip ir bendruomenių pirmininkai, 
veikia neatlygintinai. 

„Girdžiai“ inf. 

Kodėl renginiams pasirinkta 
būtent ši vieta, čia juk šlapia, 
arti kapinės? 

Projektas dėl lankos pritaiky-
mo renginiams parengtas prieš 
keletą metų, tuometinės seniū-
nės užsakymu. Kiek žinau, toks 
buvo kai kurių gyventojų pagei-
davimas. Viliuosi, kad pavasari-
niai polaidžiai dangos nepaplaus 
ir gražiai sutvarkyta lanka bus 
galima džiaugtis ilgai.

Ar bus galima važiuoti žemės 
ūkio technika lankoje asfaltuotu 
keliu, pvz. išvežti šieną?

Pasivaikščiojimų takeliai bus iš 
plono asfalto dangos sluoksnio – 
4 cm. Kelias link aikštės – 9 cm. 
storio dangos, tačiau nėra platus. 
Su nesunkiai pakrauta žemės 
ūkio technika, žemės savinin-
kams link kurių valdų eina šis 
kelias važiuoti bus galima.

Kodėl vieta pasilinksmini-
mams nebuvo įrengta prie pat 
kelio, o toliau?

Nes šis žemės plotas yra iš-
nuomotas hidroelektrinės sta-

Lankos pritaikymas renginiams
Girdžiuose esanti lanka jau tuojau vėl atgis ir taps smagia vieta 

renginiams. Iki darbų pabaigos likę visiškai nedaug, pakloti asfalto 
dangą, sutvarkyti aplinką. Na, o vidurvasarį prasidėję darbai pasėjo 
daug klausimų vietos gyventojams. Į dalį jų, kuriuos man, arba mano 
kolegoms iš seniūnijos uždavė žmonės, pabandysiu atsakyti.

tyboms.
Kokie renginiai vyks lan-

koje?
Lankoje tikrai švęsime gra-

žiausią mūsų šventę Onines. 
Tikimasi čia atšvęsti ir Jonines, 
tačiau kitos kasmetinės šventės, 
tokios kaip Užgavėnės, ar Ka-
lėdinės eglutės įžiebimo šventė 
vyks aikštelėje prie seniūnijos.

Ar bus nupirkta ir scena?
Deja, scenos pirkimas į projek-

tą nėra įtrauktas. Tačiau bus nu-
pirkta 120 vietų tribūnos, kurios 
bus trijų aukščių, tad aukštos 
scenos lankoje ir nereikės.

Ar nebus inventorius sulaužy-
tas, apgadintas?

Jį turėsime saugoti visi. Žie-
mos metu suolai bus išvežami 
į seniūnijos garažą, taip pat 
planuojama užtverti ir rakinti 
spyna įvažiavimą į lanką, kad 
nebūtų važinėjamasi motorinė-
mis transporto priemonėmis. 
Teisę įvažiuoti turės tik už lankos 
esančių žemės sklypų savininkai, 
ar naudotojai.

Sutvarkytą lanką nuo vandalų saugoti turėsime visi.

sena problema Girdžiuose tu-
aleto nebuvimas per renginius. 
Ar numatyta įsigyti tualetą 
naudoti lankoje?

Tam pinigų skirta taip pat 
nėra. Manau, kad ši problema po 
truputį sprendžiasi. Kai renginiai 
vyksta prie seniūnijos pastato, 
visada būna rodyklė į seniūnijos 
lauko tualetą. Joninių šventės 
metu kilnojamąjį tualetą pavyko 
gauti iš šventės rėmėjų. Kaip ten 
bebūtų, tualetas privalo būti 
kiekvienoje šventėje ir tai yra jos 
organizatorių rūpestis. Tai netgi 
įtvirtina savivaldybės tarybos 

sprendime, reglamentuojančia-
me renginių organizavimą. 

Ar šiais metais numatoma 
renginių lankoje?

Šiemet jau nebus laiko, nes 
įpusėja ruduo. Lanką atidarysi-
me kitais metais. Šiais metais, jau 
spalio pabaigoje, arba lapkričio 
pradžioje laukia renovuotų kul-
tūros namų atidarymas. Būtinai 
kviesime dalyvauti.

Projekto vadovas, seniūnas 
Darius JuoDAitis

Nuomininkas pageidavo, kad 
su tuometine Tauragės apskrities 
viršininko administracija sudaryta 
sutartis būtų pakeista ir nuomos 
mokestis išskaidytas pagal tris 
nuomojamus objektus: Jurbarkų, 
Girdžių ir Volungiškių užtvankas. 

„Nuo pat Nuomos sutarties su-
darymo momento Nuomininkas, 
veikdamas kaip apdairus ir rūpes-
tingas hidroelektronikos kompleksų 
naudotojas ieškojo būdų padidinti 
hidroelektrinių eksploatavimo efek-
tyvumą ir ekonomiškumą: tinkamai 
jas pastatyti ir įrengti, modernizuoti 
su jomis susijusią infrastruktūrą“, - 
savo kreipimesi į savivaldybę rašo 
R. Ozgirdas.

Taip pat jis pasidžiaugia, kad 
veikdamas kartu su „Hidroenergija“, 
kurios direktorių Rolandą Kimtį 
dar pernai seniūnas buvo pakvietęs 
pasiaiškinti Girdžių gyventojams 
dėl savo planų statyti elektrinę 
mūsų kaime, pastatė hidroelektri-
nes Jurbarkuose ir Balskuose, taip 

Hidroeletrinės atgarsiai

pat pradėjo statyti Volungiškėse. 
Anot jo, planuose yra gauti Euro-
pos Sąjungos paramą ir pastatyti 
hidroelektrinę Girdžiuose, taip pat 
užbaigti elektrinės statymo darbus 
Volungiškėse. 

Sumos, kurios būtų investuoja-
mos, išties įspūdingos, vien Gir-
džiams planuojama išleisti apie 3 
milijonus litų. Už įrenginių nuomą 
nuomininkas Girdžiuose moka 
daugiau nei 71 000 litų. 

Visgi, rajono savivaldybės taryba 
R. Ozgirdo prašymo nepatenkino. 
Nuomos sutartis iš naujo sudaryta 
nebuvo ir lieka galioti senoji sutartis, 
pagal kurią dalis lankos ir užtvankos 
įrenginiai išnuomoti 99 metams. 

Pakovoti dėl gamtos išsaugojimo 
neleidžiant statyti hidroelektrinę 
Girdžiuose progų dar bus, nes 
hidroelektrinių statytojai, kaip 
matome, rankų dar net nesiruošia 
nuleisti.

„Girdžiai“ inf.  

Apie planus Girdžiuose ant Mituvos užtvankos statyti hidroelektrinę 
vėl priminta rugsėjį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Su 
prašymu dėl nuomos sutarties pakeitimo kreipėsi žemės nuomininkas 
Romualdas Ozgirdas.
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Po šaltos žiemos ir lietingos 
vasaros daugelį sužvarbusių 
širdžių, turbūt, paguodė ir pra-
džiugino gan šviesus rugsėjis. 
Medžiai jau nusidažė auksinėm 
spalvom ir sužibo saulės spin-
dulių nušviesti. Žemė nuklota 
auksiniu kilimu, glostančiu ne 
tik juo žengiančias žmogaus 
kojas bet ir širdį. Laikas bėga 
greičiau už svajones, vis dėl to 
sekundę kitą net ir kasdieniuo-
se darbuose mus vėl pagauna 
gamtos grožis ir nesunkiai 
priverčia nors trumpam juo 
žavėtis. Ir ne tik. 

Būdami vaikai, žavėjomės šiuo 
pasauliu. Viskas rodės didinga 
ir nuostabu. Vėliau su viskuo 
apsipratom, pasaulis sumažėjo, 
ir matom kaip visagalis laikas 
nieko nepalieka savam kely 
nenusinešęs į sunykimą ar net 
užmarštį. Galbūt todėl kažkur 
sielos gelmėje pabunda ilgesys 
nepaprasto, nežemiškai didingo 
Grožio, tokio, kuris rodos ne-
turėtų būti toks permainingas 
ir trumpalaikis. Galbūt šie pra-
bėgantys ir permainingi mūsų 
gamtos grožio apsireiškimai yra 
ženklai tos Galios ir Proto, iš ku-
rio visa kyla? „Ko akis neregėjo, 
ko ausis negirdėjo, kas žmogui į 
širdį neatėjo, tai paruošė Dievas 
tiems, kurie Jį myli“ (1 Kor 2,9).

Ar tai ne nuostabu? Turim 
ne tik praeitį ir dabartį, bet ir 
Ateitį, kuri netgi pranoksta mūsų 
troškimus. Tačiau ruduo, koks 
bebūtų įstabus, lieka rudeniu. 
Būtent šiuo laiku į nemažos da-
lies žmonių širdies duris vėl daug 
smarkiau pasibeldžia nelaukia-
ma juoda viešnia – depresija. Ne 
tik pasibeldžia bet ir įsibrauna, ir 
šeimininkauti sieloje ima. Net ir 
pati gamta, rodos, jos pabūgsta 
ir turi jai paklusti. Tuoj šiaurys 
nupūs, nudraskys paskutinius 
lapus, liks tik plikos apledėjusios 
medžių šakos, raižančios sunkius 
ir niūrius lapkričio debesis.

Dar labiau padaugės prislėg-
tumo žmonėse, o taipogi neiš-
vengiamai ir tų skaudžių atvejų, 
kada žmogus pakelia ranką pats 
prieš save. Anksčiau tai buvo va-
dinama neviltimi, šiandien daž-
niau girdim žodį – depresija (iš 
lotynų kalbos žodžio depressus, 
reiškiančio: žemai gulįs, prislėg-
tas). Neviltis ir depresija – gimi-
ningos, neatsiejamos sąvokos, 
kaip giminingos ir neatsiejamos 

Nelaukiama viešnia
yra dvasinė ir materiali tikrovės 
žmoguje ir gamtoje. 

Neviltis dažnai buvo supranta-
ma kaip bedievystės, netikėjimo 
arba sunkių neapgailėtų ir neati-
taisytų nuodėmių pasekmė, paš-
venčiamosios malonės žmoguje 
nebuvimo išdava. Nevilčiai buvo 
priešpastatoma Viltis – viena iš 
trijų svarbiausių, dieviškomis va-
dinamų dorybių, greta tikėjimo 
ir meilės.

Šiandien pabrėžiama, jog tokia 
žmogaus būsena, kada žmo-
gus ilgesnį laiką yra prislėgtas 
negatyvių minčių ir jausmų, ir 
nebemato gyvenimo prasmės, 
yra liga. Ją sukelia kokių tai 
mikrodalelių, vadinamų lais-
vaisiais radikalais, perteklius 
žmogaus smegenyse. Tas perte-
klius atsiranda nuo visokiausių 
stresų, skaudžių išgyvenimų, 
pervargimo. 

Dvasinė ir fizinė tikrovės žmo-
guje neatsiejamos. Tai du bėgiai 
ant kurių judame į priekį. Tačiau 
tiek seniau, tiek šiandien vis 
linkstama važiuoti ant to vieno 
bėgio. Jeigu prieš kelis šimtus 
metų fizinė žmogaus prigimtis 
menkai tebuvo pažįstama, tai 
šiais laikais dvasinė prigimtis vis 
dažniau užmirštama, vis labiau 
dėl jos nesivarginama.

Ką gi daryti žmogui, kurio 
viduje toji nelaukiama viešnia 
jaučiasi kaip namie ir nelin-
kusi niekur išeiti? Turbūt, visų 
pirma, stengtis atsistoti ant tų 
dviejų bėgių. Maldos gyvenimas, 
Atgailos sakramentas, Dievo 
Žodžio klausymas, Sekmadie-
nio šventimas – tai tie šaltiniai, 
kurie būtini Krikštą priėmusio 
žmogaus sielai. Bet ir tas „brolis 
asilas“, kaip Viduramžiais ne-
retai buvo vadinamas žmogaus 
kūnas, neturi likti nuskriaustas. 
Laisvųjų radikalų perteklių su-
mažina vaistai – vadinami an-
tidepresantais. Tiesa, ne visada, 
tik maždaug aštuoniasdešimčiai 
iš šimto. Padeda psichologo kon-
sultacijos. Galbūt net ir taurelė 
prieš miegą to „vaisto nuo visų 
ligų“, žinoma, saikingai, proto ri-
bose, ir tik tuo atveju jeigu tikrai 
neturi to nelaimingo alkoholiz-
mo geno. Pastarasis patarimas 
nėra kokio nors kaimo klebono 
išrastas, bet neeilinių psichologų 
ir psichiatrų nurodytas. Čia tik 
svarbu neužmiršti, jog rami-
nančius ir depresiją gydančius 

vaistus naudojant, jokio šnapso 
vartoti negalima nei lašo.

Nesyk teko girdėti iš garbaus 
amžiaus žmonių: „Mūsų laikais 
niekas tokiomis ligomis nesir-
go. Nebuvo kada depresuoti...“. 
Tame pasakyme nemažai tiesos. 
Kada tikėjimas stiprus, tai Viltis 
galutinai nemiršta ir greičiau 
atsigauna. Ir atvirkščiai: kada 
tikėjimas žmonėse nusilpęs, 
beprasmiškumo jausmas daug 
dažnesnis ir gajesnis. Keičiasi 
žmonių mąstymas, daugiau 
įsiskverbė pesimizmo. Tačiau 
kaip kuriais mūsų protėvių ta-
kais, jei tik norime, dar galime 
vaikščioti: net ir paprasčiausias 
fizinis darbas gryname ore išties 
daug padeda, ne tik nuvargina, 
bet ir sužadina gyvybines jėgas, 
pakelia tonusą. 

Jei kokia nusivylusi ir gyve-
nimo prasmės nematanti siela 
nuvykdavo ieškoti išsigelbėjimo į 
Paberžę pas garsųjį vienuolį tėvą 
Stanislovą, tai dažniausiai vietoj 
išmintingų patarimų pirmiau-
siai gaudavo kastuvą ar grėblį 
į rankas. Tai buvo vadinama 
„darbo terapija“. Ir daugeliui ji 
veiksminga, ypač kada darbuo-
jamasi ne dėl savo naudos, bet 
kitų labui, kada atlygis geriausiu 
atveju – tik sriubos lėkštė.

Reikia patarti kenčiančiam 
depresiją: neįsileisk juodų min-
čių; eik dažniau, pavyzdžiui kas 
mėnesį išpažinties; palįsk rytais 
po šaltu dušu; gerk jonažolių ar-
batą;... Vis dėl to nėra jokių auk-
sinių receptų. Tai yra tavo vargų 
kryžius, kurį pats turi apkabinti 
ir nešti. Tame kelyje galbūt nesyk 
suklupsi. Galbūt dar rasi jėgų vėl 
atsikelti ir toliau nešti tą špižinį 
kryžių. O gal ir dar daugiau: jei 
jau taip ar taip devintą prakaitą 
lieji gal dar gali ir kitam panašaus 
likimo broliui ar seseriai kiek 
nors pamačyt? 

Šia prasme įsimintinas vieno 
žmogaus gyvenimo pavyzdys. 
Turbūt daugelis esame girdėję 
tokį Benį Hilą (Benny Hill)? 
Tai garsus anglų komikas (gyv. 
1924 - 1992 m.), kurio jumoris-
tinės laidos televizijos ekranuose 

apskriejo visą pasaulį. „Benio 
Hilo Šou“ maždaug prieš dešimtį 
metų buvo daugelio ir mūsų 
pamėgtos jumoro laidos. Ne-
gęstantis šio žymaus jumoristo 
talentas, plati šypsena, jumoras, 
kada nereikia sakyti jog dabar 
jau galima juoktis, praskaidrino 
nuotaiką milijonams televizijos 
žiūrovų.

 Įdomu tai, jog mirus šiam 
įžymiam komikui, paaiškėjo 
jog daugiau kaip trisdešimt 
paskutiniųjų savo gyvenimo 
metų, faktiškai visą antrąją savo 
gyvenimo pusę jis kentė gilią de-
presiją. Gyveno užsidaręs, vengė 
kontaktų su kaimynais, beveik 
su niekuo nebendravo ir tik 
patiem artimiausiem žmonėm 
buvo prasitaręs apie savo tikrąją 
būseną. Gilioje kančioje gimė 
tikra atjauta, paskatinusi išeiti iš 
savęs į sceną ir padėti panašiai 
kenčiantiems.

Vis dėl to nėra auksinių patari-
mų. Net ir profesionaliausi pata-
rimai ar gražiausi pavyzdžiai gali 
būti neįtikinami tuo metu gilioje 
bedugnėje tūnančiai sielai. Netgi 
atvirkščiai gali suveikti. Reikia 
pagalbos iš šalies. Ir ne tik pas 
kunigą stumti ar pas psichologą 
tempti už rankos, ne psichotera-
pines knygas ir antidepresantus 
nurodyti ar nupirkti.

Depresija gydoma bendravi-
mu. Pabuvimu drauge. Dėmesio 
parodymu, išklausymu, priėmi-
mu. Natūralu, jog labiau norisi 
bendrauti su pakilios nuotaikos 
žmogumi, negu su nusivylusiu, 
prislėgtu ir nelaimingu. Tačiau 
kaip tik toks bendravimas, kada 
mes ne tiek gauname, kiek kažką 
atiduodame, iš tiesų jeigu ir ne-
pamalonina, tai tikrai praturtina 
bei nuramina ir mus pačius.

Kunigas
saulius PAvAlKis
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Lietuvių katalikų jaunimo fe-
deracijos  „Pavasario” kuopa 
Girdžiuose  įsikūrė 1922m. Turėjo 
savo vėliavą, kuri buvo šviesiai 
mėlynos spalvos, raidės auksinės. 
Turėjo ir nario bilietus. 

Pavasarininkai rengdavo ge-
gužines, vaidinimus, ekskursijas. 
Spektakliai vykdavo Gudelių km. 
Kazimiero Pranskaičio klojime ar 
Girdžiuose – Jovarausko malūne.  

Girdžių pavasarininkai turėjo ir 
savo bibliotekėlę, kurioje buvo per 
šimtą knygų ir 30 skaitytojų.

1934 m. netoli klebonijos buvo 
pastatytas pavasarininkų kryžius, 
kuris per Žolinę (08  15) buvo pa-

Girdžių pavasarininkų kuopa
šventintas. Jis buvo aptvertas gražia 
tvorele, pasodinta gėlių. Aplinka 
buvo nuolat prižiūrima. Kryžių 
padirbdino Pranas Puišys.

„Pavasario” federacija leido dvi-
savaitinį žurnalą „Pavasaris”, kurio 
viena iš uoliausių platintojų buvo 
Eleonora Kisieliūtė.

Pavasarininkams įvairiu laiku 
yra vadovavę Vincas Šiaulys, Eleo-
nora Kisieliūtė, Vincas Byla, Juozas 
Butkus.

Lietuvą okupavus  sovietams  „Pa-
vasario” federacija buvo uždaryta. 

vytautas leKutis 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjun-
gos „Pavasaris” Girdžių kuopos 
vėlliava. XX. 3 deš. 

1.Patrice Chocholski  ,,15 maldos 
dienų su seserimi Faustina‘‘;
2. Jean- Marie Segalen ,, 15 maldos 

dienų su šv. Alfonsu Liguoriu‘‘;
3. Veronigue Pinardon, Jean Bul-

teau  ,, 15 maldos dienų su šv. 
Liudviku Marija Grinjonu Mon-
foriečiu‘‘;
4.Nancy Warren ,,Aistringas žai-

dimas‘‘;
5. Peter Kreeft  ,,Angelai ( ir de-

monai)‘‘;
6 .C. S. Lewis ,,Apstulbintas 

Džiaugsmo‘‘;
7. Paulette Boudet ,,Atleidimas – 

gyvenimo kelias‘‘;
8. Jonas Paulius II ,,Atmintis  ir 

tapatybė‘‘;
9. Peter Seewald ,, Benediktas 

XVI‘‘;
10. Aurelijus Augustinas ,,Dia-

logai‘‘;
11. Aurelijus Augustinas ,,Dia-

logai‘‘;

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
12. Aurelijus Augustinas ,,Dialo-

gai‘‘;
13.  Jean Lafrance  ,,Dieną ir nak-

tį‘‘;
14. Philippe Madre ,,Dievas kvie-

čia‘‘;
15. Kim Echlin ,,Dingę‘‘;
16. Marcus C. Leitshuh , Stephan 

Weiler ,,Drauge su Dievu‘‘;
17. Ryszard Fenigsen ,,Eutana-

zija‘‘;
18. Antoinette Bosco ,,Gavėnia‘‘;
19. Stanislaw Dziwisz ,,Gyvenimas 

su Karoliu‘‘;
20. Tėvas Anselm Grūn ,,Iki galo 

patirti Velykų džiaugsmą‘‘;
21. Jose Antonio Fortea ,,Interviu 

su egzorcistu‘‘;
22. Marius Morin ,,Iškęsti ir tobu-

lėti nedarant aukų‘‘;
23. Benediktas XVI  ,,Jūsų džiaugs-

mo tarnas‘‘;
24. Peter & Debbie Herbeck ,,Kai 

kalba Šventoji Dvasia‘‘;

25. Sven Nordgvist ,,Kaip Findusas 
gaidį Karuzą išvijo‘‘;
26. Krzysztof Jezowski ,,Kardinolas 

Stefanas Višinskis‘‘;
27. Jan Szkodon ,,Kas yra kasdieni-

nio gyvenimo dvasingumas?‘‘;
28. Johann Christoph Arnold ,,Ko-

dėl atleidžiu?‘‘;
29. Benediktas XVI  ,,Kryžiaus 

kelias Koliziejuje‘‘;
30. Bernhard Haring ,,Kunigas 

šiandien‘‘;
31. Peter Kreeft ,, Malda prade-

dantiems‘‘;
32. Thomas Dubay ,,Maldos pra-

džiamokslis‘‘;
33. Danielle Bean ,,Mama – ma-

mai‘‘;
34. Theo Schmidkonz ,,Marija – 

tikėjimo paveikslas‘‘;
35. Lush Gjergji ,,Motina Teresė‘‘;
36. Paulus Terwitte ir kt. ,, Nebijok 

kitaip melstis‘‘;
37. Jonas Lauriūnas ,,Nueisim ten, 

kur žiūrim‘‘;
38. Henri  Sanson ,,Pagyvenusių 

žmonių dvasingumo kelias‘‘;
39. Marko Ivan Rupnik ,,Perėjimo 

kultūra‘‘;
40. Vanda Juknaitė ,,Ponios Alisos 

gimtadienis‘‘;
41. Benedict J. Groeschel ,,Rožinis 

– vilties vėrinys‘‘;
42.  ,,Fabio Ciardi ,,Tavo žodis – 

ugnis‘‘;
43. Kartūzas ,,Tylos mokykla‘‘;
44. Luigi Guglielmoni ir kt ,,Tu 

labiausiai palaiminta iš visų mo-
terų‘‘;
45. Henri J. M. Nouwen ,,Vidinis 

meilės balsas‘‘;
46. Chiara M. ,,Žiauri švelnioji 

meilė‘‘;
47. Gilbert Keith Chesterton  

,,Žmogus, kuris buvo ketvirta-
dienis‘‘.
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Rugsėjo 16-ąją dieną moky-
kloje vyko Mokinių savivaldos 
surengtas neįprastas renginu-
kas „Mūsų taškai jūsų perga-
lei“. Visi norintys pademons-
truoti taiklią akį, tai galėjo 
padaryti krepšinio aikštelėje. 
Stebėtojų beveik ir nebuvo, 
išskyrus mažąjį Karoliuką, 
kuris su mama įdėmiai stebėjo 
kiekvieną metimą.

Penki taikliausi žaidėjai buvo 
apdovanoti padėkos raštais, o 
visi surinkti taškai „padovanoti“ 
Lietuvos krepšinio rinktinei, 
šių metų krepšinio čempionate 
iškovojusiems 5-ąją vietą. 

Mokinių savivaldos atstovė 
spaudai i. GenDriKAitė

Ačiū mokytojui Linui už pagalbą. 

Krepšinis

Rugsėjis – saugaus eismo 
mėnuo. Šia proga rugsėjo 23d. 
vyko tradicinis renginys „Jei 
nėra šviesoforo“. Jo metu pen-
ki devintos klasės mokiniai, 
nešini dovanėlėmis, žygiavo 
pas mūsų mažiausiuosius – 
ikimokyklinukus. 

Supažindinome juos su dar 
nematytais kelio ženklais, domė-
jomės kaip jie keliauja į mokyklą 
ir iš jos. Aktyviausius moki-
nukus apdovanojome atšvai-
tais. O mokytojai mažiausiems 
draugams, kurie, kaip žinome, 
mėgsta keliauti, padovanojo 

Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo

Neformali jaunimo grupė 
„Veikiam“ jau nuo rugsėjo 
pradėjo įgyvendinti projektą, 
finansuojamą iš Jurbarko rajo-
no savivaldybės biudžeto lėšų.

Rugsėjo 24 dieną Girdžių kle-
bonijos klojime vyko pirmasis 
neformaliosios grupės „Veikiam“ 
surengtas renginukas. Kaip pir-
mąjį kartą, žmonių labai daug 
nebuvo, bet visi susirinkusieji 
laiko nuobodžiauti neturėjo. 
Renginio vedėjos jį pradėjo eilė-
raščiu, vėliau savo mėgstamą ir 
kuriamą poeziją skaitė R. Banai-
tienė, D. Bosienė ir O. Patašienė, 
kurios eilėraščiai virtę dainomis. 
Tarpuose tarp poezijos žaidėme 
žaidimus, mėgavomės klausyda-
mi rytietiško stiliaus muzikos. 
Vakaro pabaigoje vaišinomės 
savo suneštomis vaišėmis ir 
gėrėme arbatą.

Dėkojame Girdžių klebonui 
s. Pavalkiui ir i. Jasiulytei už 
pagalbą.

Poezijos vakaras
Visi vėl susitiksime spalio 

mėnesį rankdarbių vakare. Mo-
kysimės velti iš vilnos, verti ka-
roliukus ar net dekupažo meno. 
Prisiminsime ką mokė močiutės, 
prosenelės. Taip pat šį mėnesį 
visų mūsų lauks fotografijų paro-
dos atidarymas. Kokia jos tema? 
Kol kas dar paslaptis, tačiau 
žadam, kad suintriguos.

Na o paskutinį, rudens mėne-
sį, rinksimės draugėn išbandyti 
tapymo ir piešimo meno. Tiems, 
kas norės, jaunieji mūsų žinovai 
suteiks visus tapymo bei piešimo 
pradmenis. Teatro vakare links-
minsim vieni kitus ekspromtu 
sukurtais mini spektaklėliais bei 
savo išradingumu. O jo, mano-
me, tikrai netruks.

Projektą užbaigsime gruo-
džio mėnesį talentų vakaru. 
Kas žino, gal kuris nors atskleis 
savo užslėptą talentą ir visus juo 
nustebins.

Pasišildykime arbata visi jau-

kiais rudens vakarais, bendrau-
kime ir drauge kurkime bendrą 
nuotaiką. Viskas mūsų rankose, 
o, kaip žinia, drauge visada gali-
ma nuveikti daugiau.

Tolimesnė informacija apie 
konkrečias numatomas veiklas 

porą liemenių, kad būtų paste-
bimi gatvėje.

Taip pat norėdami, kad mažieji 
mokinukai pažinotų Girdžių 
miestelyje esančius kelio žen-
klus, keliavome su jais gatvėmis, 
kuriomis jie dažniausiai vaikšto. 
Tikimės, kad mažieji mūsų 
draugai mūsų dovanėles kiekvie-
ną dieną segės ant kuprinių ir 
draugaus su mumis bei su kelio 
ženklais.

Mokinių savivaldos atstovė 
spaudai i. GenDriKAitė

bus talpinama internetiniame 
Girdžių tinklalapyje, spausdina-
mi skelbimai.

neformalios jaunimo grupės 
„veikiam“ inf.
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Spalio 9 dieną vyksian-
čiai rudens šventei ruošia-
masi jau dabar. Seniūnas 
Darius Juodaitis kartu 
su kultūros darbuotojais 
įsitikinę, kad ši šventė 
bus viena gražiausių se-
niūnijoje.

Šventė prasidės Girdžių 
bažnyčioje, kur bus auko-
jamos Šv. Mišios už derlių, 
už Duoną, už žemdirbio 
sveikatą. 

Rudens šventės metu 
planuojama apdovanoti 
vasarą vykusio konkurso 
„Gražūs namai – gražūs 
Girdžiai“ nugalėtojus, vyks 
įvairios rungtys. Viena iš 
rungčių – skulptūros iš 
moliūgų „Mimas“. 

Laukiama ir garbingų 
svečių, nes į šventę atvykti 
planuoja Lietuvos Respu-
blikos Ministro pirminin-
ko patarėjas. 

Po oficialiosios dalies 
laukia puikus koncertas, 
kurį rengia kauniečių gru-
pė AD LIBITUM. Kaip ir 
kasmet, po derliaus šventės 
linksminsimės gyventojų 
vakaronėje. 

Šventės programa – skel-
bimų lentose kiekviename 
seniūnijos kaime.

„Girdžiai“ inf. 

Girdžiai 
ruošiasi 
šventei

tarptautinės Mokytojų dienos proga
linkime visiems mokytojams kantrybės ugdant ir išleidžiant į platųjį 

pasaulį kūrybingus, talentingus ir ambicingus jaunus žmones, kurių 
šypsenos, geri žodžiai glostys Jūsų širdis ir po daugelio metų! 


