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Jau antrus metus Girdžiuose 
organizuojama Klojimo teatrų 
šventė. Renginys tradiciškai 
vyksta klebonijos kieme esan-
čiame klojime, kur, anot ar-
tistų, ypatingai gera aura, kur 
visada norisi sugrįžti.

Šiemet teatro mylėtojų laukė 
net dvi Girdžių teatrų premjeros. 
Eilinį kartą maloniai nustebino 
jaunieji teatro mylėtojai – Gir-
džių vaikų teatro kolektyvas, 
kurie suvaidino spektaklį, pagal 
Michalkovo kūrinį „Zuikis su 
šautuvu“. 

Teatras „Mituvis“ taip pat 
parengė premjerą – pagal Di-

Klojimo teatro šventė Girdžiuose Renginiai:

Birželio 9 dieną, 14.00 val. 
Pavidaujo bendruomenės na-
muose kaimo gyventojų susi-
rinkimas. Bus kalbama apie 
Medicinos punkto uždarymą. 
Dalyvaus seniūnas Darius 
Juodaitis, PSPC direktorė Re-
migija Mencienė. Kviečiame 
aktyviai dalyvauti.

Birželio 10 d. 11.00 val. 
Jurbarke, Vytauto Didžiojo 
mokyklos stadione kasme-
tinės Seniūnijų sporto žai-
dynės. Kviečiame palaikyti 
sportininkus ir patiems su-
dalyvauti.

Birželio 23 d., šeštadienį, 
Girdžių lankoje – Joninių 
šventė. Informacijos ieškokite 
skelbimų lentose. 

Organizuojama 
gyventojų 
ekskursija

Liepos mėnesį jau trečią 
kartą organizuojama Gir-
džių seniūnijos gyventojų 
ekskursija. Šiemet keliausi-
me po Raseinių rajoną.

Programa dar tik sudari-
nėjam, tačiau jau aišku, kad 
tikrai aplankysime tautos 
dainiaus Maironio tėviškę, 
juolab, kad šiemet yra Mai-
ronio metai. Lankysimės 
Viduklės pažintiniame take, 
vienuolyne. Pavakarę vyk-
sime į Girkalnio seniūniją, 
kur sutarta, jog mūsų lauks 
seniūnė Justina. Ten bus 
suorganizuota Girdžių ir Gir-
kalnio gyventojų vakaronė, 
būsime supažindinti su vietos 
bendruomenės įgyvendintais 
projektais.

Seniūnas 
Darius JuoDaitiS

džiulienės Žmonos kūrinį su-
vaidino spektaklį „Paskubėjo“. 
Abu spektaklius režisavo Loreta 
Zdanavičienė.

Sulaukta ir svečių. Iš Šimkai-
čių atvyko artistai, kurie Gir-
džių klojimo scenoje suvaidino 
spektaklį „Apsiriko“. Eržvilko 
kultūros centro Šimkaičių sky-
riuje teatro tradicijos gyvos ir 
puoselėjamos. Už dalyvavimą 
mūsų šventėje šimkaitiškiams 
įteiktas padėkos raštas.

Padėkos raštas įteiktas ir mūsų 
šauniajai režisierei Loretai Zda-
navičienei, kuri šiemet švenčia 
10 metų darbo Girdžių kultūros 
namuose jubiliejų. Artistai kei-
čiasi, laikai taip pat, režisierei 
Loretai visada išlieka užduotis 
spektaklį pastatyti taip, kad 
jis patiktų žiūrovui, kad iš jo 

būtų galima pasimokyti. Labai 
džiaugiuosi už Loretą, kad jai 
tai pavyksta.

Vien teatrų pasirodymais 
šventė nesibaigė. Susirinkusieji 
klojimo kieme klausė Girdžių 
vokalinio ansamblio atliekamų 
dainų, stebėjo kaip kadaise bū-
davo verpiamos vilnos, gėrėjosi 
Eimutės Stanaitienės ir Onos 
Matonienės mezginiais. Kai kas 
jų ir įsigijo.

Buvo ir alkį kur numalšinti. 
Jau antrus metus prie kieme 
esančio pečiaus sukosi Žaneta 
Latvienė, kuri kartu su savimi 
buvo įdarbinusi ir visą savo šei-
mą. Žaneta susirinkusius vaišino 
blynais. Šiemet – marginiais, 
keptais senovinėje ant ugnies 
vartomoje keptuvėje. Ginto ir 
Audronės šeima teatro mylėtojus 

kvietė paragauti ant laužo virtos 
žuvienės. Gintas – puikus žvejys, 
na, o Audronė puiki šeiminė. Tai 
pripažino netik vietiniai, bet ir 
Girdžių svečiai. 

Ši klojimo teatrų šventė buvo 
antroji, tačiau tikrai ne paskuti-
nė. Renginyje dalyvavusi Jurbar-
ko kultūros centro direktorė Da-
nutė Samienė gyrė mus už idėją 
atgaivinti klojimą ir teigė žinanti, 
jog kitais metais vykstanti visos 
Lietuvos klojimo teatrų šventė 
gali būti organizuojama Gir-
džiuose. 

Nukelta į 2 psl.
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Gegužės 31 dieną vykusia-
me savivaldybės tarybos po-
sėdyje net 4 klausimai buvo 
skirti Girdžių seniūnijai ir jos 
gyventojams.

Savivaldybės taryba, įverti-
nusi seniūnijos tiekimą, pri-
pažino netinkamais gyventi 
2 namus Pavidaujo kaime ir 
butą Kavolių kaime. Šie objek-
tai ateityje bus privatizuoti. 
Pastatai per ilgus metus buvo 
apleisti, ir tik pastaraisiais me-
tais imtasi priemonių, kad šie 
netaptų lindynėmis, ar neatsi-
tiktų kokia nors nelaimė.

Taryba patvirtino ir Pavi-
daujo kaime, prie buvusios 
bibliotekos esančio garažo 
nuomos įkainį. Pastatas bus 
išnuomojamas viešame kon-
kurse. Pradinis nuomos įkai-

Savivaldybės tarybos posėdyje – svarbūs 
klausimai seniūnijos gyventojams

nis – 0.31 Lt. už kvadratinį 
metrą. 

Klausimas dėl hidroelek-
trinės statybos buvo atidėtas, 
kadangi tarybos nariai nebuvo 
gavę kai kurių svarstymui rei-
kalingų dokumentų.

Atidėtas ir dar vienas, šį 
kartą pavidaušjiškiams, la-
bai svarbus klausimas – dėl 
Pavidaujo medicinos punkto 
uždarymo. Tarybos nariai 
ragino susirinkti ir išspręsti 
visas galimybes punktui išlikti. 
O tuo tarpu Jurbarko pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
direktorė Remigija Mencienė 
siūlė punktą uždaryti, o felče-
rei, kartu su gydytojais, pavesti 
žmones lankyti namuose.

„Girdžiai“ inf. 

 Laikraščio skaitytojams patiekiame pačią svarbiausią in-
formaciją apie nuo 2012 m. balandžio 1 d. įvestą rinkliavą už 
komunalines atliekas. 

- Atliekų tvarkymą  administruos Tauragės regiono atliekų tvarky-
mo centras (TRATC), adresas V.Kudirkos 18, Tauragė,www.uabtratc.
lt. Telefonai pasiteiravimui:  52500, 71298, 61125, 71872

- TRATC atstovas Jurbarko savivaldybei rinkliavos administrato-
rius Rimvydas Telišauskas, dirbantis  TRATC Jurbarko padalinyje, 
Ugnegiasių g.1, III aukštas, telef. 8 447 53128 , 8 640 33018  

- Atliekas surinks ir į sąvartyną   sena tvarka  veš  UAB „Jurbarko 
komunalininkas“, adresas  Muitinės  g.26A, Jurbarkas ,telef. 8 447 
72876 , 8 612 05304

- Nebereikės sudarinėti jokių papildomų sutarčių nei  su dabarti-
niu atliekų surinkėju UAB“Jurbarko komunalininkas“, nei su UAB 
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru.

- Mokėjimo pranešimas bus atsiųstas pagal nekilnojamo turto 
registracijos adresą birželio mėnesį.

- Mokėjimo pranešime bus nurodyta mokėti  metinė  rinkliavos 
suma, išdalinta ketvirčiais.

- Rinkliavos sumą už ketvirtį sumokėti Mokėjimo pranešime 
nurodytos dienos.

- Mokėti bus galima ir kiekvieną mėnesį, išsidalijus ketvirčio 
sumą mėnesiais.

- Mokėjimo vietos visur, kur mokami kiti mokesčiai (bankai, 
paštas,Perlo terminalai ir kt)

- Dėl aprūpinimo konteineriais  ir vežimo dažnumų pasitiksli-
nimo kreiptis į UAB “Jurbarko komunalininkas“, Muitinės g.26 A, 
Jurbarkas, 8 447 72876, 8 612 05304. 

- Metinis rinkliavos dydis už 1m2: mieste – 2,92 Lt, kaime 
1,80Lt.

- Maksimalus apmokestinamas gyvenamo būsto bendrasis plotas  
yra  100 m2.

- Gyvenantys  po vieną  būste ir deklaruojantys tai fiziniai asme-
nys  gali pasirinkti mokėti rinkliavą pagal  nustatytą dydį metams: 
mieste – 146 Lt, likusioje teritorijoje 90 Lt.

- Norintys mokėti rinkliavą pagal nustatytą dydį, pristato pažymą 
iš savo  seniūnijos  apie deklaruotų asmenų skaičių būste.

- Negyvenantys būste asmenys  ir norintys būti atleisti nuo rinklia-
vos, pateikia pažymą iš UAB LESTO (elektros tinklai) apie sunaudotą 
elektros energijos kiekį per mokestinius metus.

- Maksimalus  sunaudotos elektros energijos  kW skaičius neturi 
būti didenis kaip 180 kW per metus.

- Lengvatos   rinkliavos dydžiui sumažinti taikomos gyvenantiems 
nuo artimiausios atliekų surinkimo vietos  toliau kaip 1500 m.

- Prašymai dėl lengvatų  pateikiami seniūnams.
- Didžiąsias buitines atliekas (nebenaudojami baldai, buitinė 

technika, pavojingos atliekos,  padangos ir kt. ne komunalinės 
atliekos) patys gyventojai turi  pristatyti į Didžiųjų atliekų surinki-
mo aikštelę (Statybininkų g.4A, Jurbarkas). Šios atliekos priimamos 
nemokamai.

- Norintys mokėti rinkliavą pagal deklaruotą atliekų kiekį 
ir atliekas kaupiantys uždarose teritorijose, kviečiami atvykti į  
TRATC Jurbarko padalinį ir pateikti dekracijas bei kitus būtinus 
dokumentus.

- Atliekų turėtojai, nesikreipę į UAB „Jurbarko komunalininkas“ 
dėl konteinerio ir jo neturintys, nuo vietinės rinkliavos  atleidžiami 
nebus.

- Norintys patikslinti  kitus  duomenis, susijusius su rinkliavos 
mokėjimu, kviečiami apsilankyti TRAC‘o padalinyje Jurbarke  ir 
pateikti būsto registracijos dokumentus bei kitus dokumentus, 
reikalingus duomenų patikslinimui.

„Girdžiai” inf.

Aktuali informacija

2012 m. gegužės 29 d. polici-
jos įgaliotiniui Vaidotui Tamu-
liui patruliuojant Girdžiuose,  
parko teritorijoje pastebėti du 
galimai apsvaigę vietos gyven-
tojai. Abu jie buvo pristatyti į 
Jurbarko rajono policijos ko-
misariatą. 

Girtaujantys asmenys viešose 
vietose mūsų seniūnijoje - sena 
problema. Nors jų ir nėra daug, 
tačiau užtenka ir keleto, kurie 
gerdami alų, o kartais ir stipres-
nius alkoholinius gėrimus smar-
kiai kenkia visam miestelio įvaiz-
džiui. Į policijos pareigūnus, o 
taip pat ir į seniūną bei Girdžių ir 
Gudelių seniūnaites su prašymu 

Policija ir seniūnija – prieš girtavimą 
viešoje vietoje!

spręsti šią problemą kreipėsi klu-
bo „Mituva“ savininkas Kęstutis 
Mockaitis. Sutarta registruoti 
visus girtaujančius asmenis ir 
sąrašą perduoti policijai. Gir-
taujantys asmenys ne kartą yra 
įspėti žodžiu, tačiau į draugiškus 
prašymus nereaguojama. 

Tądien Girdžių gyventojui T. 
L. nustačius girtumą alkoholio 
matuoklis rodė 3.39 prom., o 
jo bičiulis A. M. buvo išgėręs 
kiek mažiau, jo girtumas – 2.70 
prom.

Abiems girdiškiams surašyti 
administracinės teisės pažeidi-
mų protokolai. 

„Girdžiai“ inf. 

atkelta iš 1 psl.

Džiaugiuosi ir tuo, kad pavyko 
užmegzti ryšius ir su Klaipėdos 
universiteto profesoriumi Pe-
tru Bielskiu. Jis mus pakvietė 
atvykti į Raseinius, kur liepos 6 
dieną Maironio tėviškėje šiemet 
renkasi Lietuvos klojimo teatrų 
artistai.

Smagu, kad šventė pavyko, 
kad tai jau tampa tradicija. Tokio 
puikaus susiėjimo nebūtų, jeigu 
neturėtume mūsų klebono kun. 

Sauliaus Pavalkio palaikymo bei 
žmonių, kurie padėjo organizuo-
ti šventę. Todėl nuoširdžiai ačiū 
Žanetos Latvienės šeimai, Gintui 
ir Audronei Kisieliams, Gemai 
Pečkaitienei, Kęstučiui Moc-
kaičiui, Liudmilos Norkaitienės 
įmonei, Rimo Pinaičio įmonei 
bei visiems, kurie neabejingi 
teatrui, kultūriniam gyvenimui, 
kurie nori telktis geriems ir pras-
mingiems darbams.

Seniūnas Darius JuoDaitiS

Klojimo teatro šventė Girdžiuose
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Sena istorija iš Indijos išmin-
ties tradicijos pasakoja apie 
turtuolį, kuris turėjo daug skoli-
ninkų. Kai paseno, pakvietė kelis 
iš jų ir tarė:

– Jei šiandien negalite grąžinti 
ką esate pasiskolinę, iškilmingai 
prisiekite tą padaryti būsimame 
gyvenime, ir aš sudeginsiu jūsų 
pasirašytus skolos raštus.

Pirmasis buvo skolingas ne-
mažą sumą. Prisiekė, kad būsi-
mame gyvenime taps skolintojo 
arkliu ir jį nešios ant nugaros ten, 
kur šis panorės. Turtuolis sutiko 
ir sudegino jo skolos raštus.

Antrasis buvo skolingas dides-
nę sumą. Todėl prižadėjo: „Esu 
pasiryžęs būsimame gyvenime 
tapti tavo jaučiu. Tempsiu arklą 
ardamas tavo laukus, tempsiu 
šieno vežimus ir taip išmokėsiu 
skolą. Turtuolis sutiko ir sude-
gino antrojo skolininko skolos 
raštus.

Galiausiai atėjo žmogus, kuris 
buvo skolingas pačią didžiausią 
sumą. „Kad išmokėčiau savo 
skolą“ – tarė jis – „būsimame 
gyvenime tapsiu tavo tėvu“

Turtuolis įniršo, pačiupo lazdą 
ir jau norėjo užvožti nepagar-
biam skolininkui. Tačiau šis jį 
sustabdė ir tarė: „Prieš pakel-
damas ranką, leisk paaiškinti. 
Mano skola milžiniška, todėl 
negalėčiau jos grąžinti tapda-
mas tavo arkliu ar jaučiu. Esu 

Tėvas

pasiryžęs tapti tavo tėvu. Dirbsiu 
dieną naktį dėl tavęs, saugosiu 
tave, kai būsi mažas, globosiu tol 
kol užaugsi. Aukosiu viską, net 
gyvybę, kad tau nieko nestigtų, 
o savo mirties valandą paliksiu 
tau visą savo turtą. Ar tai ne 
daug daugiau nei tapti arkliu 
ar jaučiu? Ar tai nėra tinkamas 
skolos atlygis?“

Tėvystės, kaip ir motinystės 
pašaukimas, Dangiškojo Au-

toriaus ranka įrašytas į pačią 
žmogaus prigimtį kaip dieviškos 
meilės atspindys ir apraiška. 
Kasdieniuose darbuose tylus, 
dažnai nepastebimas, o išban-
dymų sunkumuose didvyriškas, 
iki paskutinio atodūsio besigrū-
miantis tėvo paveikslas. Kaip toje 
įsimintinoje žymaus antikinių 
laikų menininko skulptūroje, 
vaizduojančioje graikų mitologi-
joje minimą Laokontą. Stambus 

augalotas vyras, prie jo glau-
džiasi keli jo vaikai. Jo muskulai 
įtempti, galva pakelta. Jo jėgos 
sukauptos. Jis kovoja su milži-
nišku smaugliu, pražūtingomis 
kilpomis apraizgiusiu jį patį ir 
jo vaikus. Jis kovoja žūtbūtinę 
kovą, kad išgelbėtų savo ir savo 
vaikų gyvybę.

 
O tas smauglys – tai ne vien 

žemiški nepritekliai ir vargai. 
Visų pirma – tai Piktosios dva-
sios sūkūriai ir žabangai, nuodė-
mių versmės ir ydų grandinės. O 
atėjus metui Dangiškasis Tėvas 
paklaus kiekvieną žemiškąjį tėvą, 
tiek fizinį tiek dvasinį, ne tik 
apie jo vaikų medžiaginę, bet ir 
apie sielos gerovę. Šiandien, kaip 
niekad anksčiau, kiekvieno tėvo 
asmenyje, kaip šeimos galvoje, 
reikalinga tikroji išmintis, gra-
žus pavyzdys ir drąsa Tikėjimo 
kelyje.

Sveikinant brangius tėvus Tėvo 
dienos proga, norėtųsi visiems 
priminti Apaštalo Povilo žodžius 
iš pirmojo laiško Korintiečiams 
16 skyriaus 13 eil.: „Budėkite, 
tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės 
vyriškai, būkite stiprūs! Viską 
darykite su meile.“

Tu Viešpaties lauki ir vyriškai 
elkis,

Turėk tvirtą širdį, Viešpačiu 
remkis! (26 Psalmė, 14 eil.) 

Parapijos klebonas kun. 
Saulius PavalkiS

Birželio 1-oji minima ne tik 
kaip vasaros pradžia, bet šią 
dieną švenčiama ir tarptautinė 
vaikų gynimo diena, kurią mini 
viso pasaulio tautos. Vaikys-
tė-nepakartojamas žmogaus 
gyvenime etapas.

,,Aš turiu teisę gyventi nieko 
nebijodamas ... aš turiu teisę 
gyventi su savo mama ir tėve-
liu.... kai aš sergu, man turi būti 
suteikta medicinos pagalba... aš 
turiu teisę lankyti darželį ir mo-
kyklą... niekam nevalia manęs 
mušti... visi vaikai yra svarbūs... 
aš turiu teisę sakyti, ką galvoju... 
aš turiu teisę žaisti...‘‘

Lietingą birželio 1-osios  die-
nos popietę  Girdžių kaimo bibli-
oteka pakvietė vaikus dalyvauti 
renginyje ,,Tebūnie vaikystė sau-
lėta'', skirta Tarptautinei vaikų 

Vaikų gynimo diena
gynimo dienai.  Šioje popietėje 
vaikai buvo supažindinami su 
Vaiko teisių deklaracija ir Vai-
ko teisių konvencija. Nebuvo 
užmirštos ir vaikų pareigos. 
Vėliau popietės dalyviai žaidė 
įvairius žaidimus: ,,Atspėk‘‘, 
,,Meškiuk, pabusk‘‘, ,,Gaudyk 
– negaudyk‘‘ ir kt. atsakinėjo 
į klausimus ,,Ar žinai, kad...?‘‘  
Vaikai darė popierines gėles 
ant kurių rašė savo svajones ir 
norus: kad greičiau sugrįžtų tėtis 
iš užsienio, būti princese, gera 
šokėja, dainininke, dainuoti su 
pasaulio įžymybėmis, važiuoti 
į ekskursiją, kad tėvai nupirktų 
kompiuterį, gitarą, turėti daug 
knygų ir t.t., kuriuose ir atsi-
spindėjo jų  didelės, įvairios ir  
gražios svajonės, galimybės. Šios 
popietės nugalėtojai buvo visi. 

Popietės dalyviams buvo įteiktos 
saldžiosios dovanėlės.

Bibliotekoje eksponuojama 
darbelių ir  piešinių paroda  
„Darbeliai iš vaikiškų rankų‘‘, 
skirta Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. Šioje parodoje eksponuo-
jama Augustės Šipkaitės, Miglės 
Laukytės, Gabijos Masaitytės, 

Aurimo Kvedžio, Giedrės Ga-
dliauskaitės ir Gretos Piliu-
kaitytės piešiniai ir darbeliai. 
Ši paroda bus eksponuojama  
Girdžių kaimo bibliotekoje iki 
rugsėjo 1 d. 

vilija StoškieNė 
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Maloniai kviečiame apsi-
lankyti Girdžių seniūnijos 
internetinėje svetainėje www.
girdziai.lt

Bibliotekos skiltyje virtua-
lios parodos, eksponuojama 
jaunosios menininkės Kamilės 
Andriulaitytės virtuali fotogra-
fijų paroda ,,Ryto grožis‘‘. Šioje 
parodoje galima pamatyti, kaip 
nuostabiai ryte saulė draugauja 
su įvairiais daiktais ar augalais. 
Ji sukuria jaukią aplinką, kurioje 
jautiesi  kaip pasakoje.  Parodą 
sudaro penkiolika 2010-2011m. 
foto darbų. Šią parodą galima 
pamatyti ir  Girdžių kaimo bibli-
otekoje iki rugsėjo 1 dienos.

,,Daugelis iš mūsų rytais, ypač 
savaitgaliais, mėgstame ilgai 

Kamilės Andriulaitytės fotografijų paroda ,,Ryto grožis’’
pamiegoti ir net nesusimąsto-
me, kokį nuostabų rytą pralei-
džiame. Anksti atsikėlęs gali 
pamatyti kaip saulės spinduliai 
bando prasiskverbti pro tirštą 
rūką, kaip rūko lašeliai pradeda 
spindėti įvairiomis spalvomis ir 
suteikia augalui žaismingumo 
arba šaltesniais metų laikais - 
pavasarį ar rudenį, kai šerkšnas 
apgaubia gėles tu pamatai, kokia 
trapi ir tuo pačiu įspūdinga ji 
gali būti, kiek daug atspalvių 
joje atsiranda. Tik pabuvojęs 
tokioje aplinkoje gali suprasti: 
kokia ji iš ties graži, kiek daug 
jausmų ir emocijų tau suteikia 
vienas ankstyvas rytas. Taigi, 
šioje parodoje ir stengiausi tai at-
skleisti, užfiksuodama tam tikras 

Suaugusiems 
Sandra Brown „Ypatinga klien-

tė”- Vilnius: Alma littera, 2012.
Bestselerių autorės Sandros 

Brown  romantinis detektyvas 
,,Ypatinga klientė'' - jaudinantis 
ir intriguojantis pasakojimas 
apie maniją ir žmogžudystę, tra-
pius mylimųjų santykius ir dar 
vieną jiems suteiktą galimybę.

Rosamund Lupton ,,Sesuo‘‘- 
Vilnius: Alma littera, 2012.

Apleistame Haid Parko tualete 
randamas Beatrisės sesers Teisės 
lavonas. Policija pareiškia, kad 
mergina nusižudė, tačiau Bea-
trisė, neabejodama, kad sesuo 
nužudyta, o policija suklydo, 
pradeda savarankiškai ieškoti 
įkalčių... Beatrisė pasiryžusi 
nenuleisti rankų, tačiau niekas į 
jos tyrimą nežiūri rimtai. Niekas, 
išskyrus sesers žudiką...

Vladimir Sorokin  ,,Trisdešim-
toji Marinos meilė‘‘ - Kaunas: 
Aušra, 2011.

Kultinio rusų rašytojo Vladi-
miro Sorokino romanas ,,Tris-
dešimtoji Marinos meilė'' buvo 
parašytas 1982-1984m., o iš-
spausdintas  tik 1995-aisiais. 
Knyga mus nukelia į ,,brandų'' 
sovietmetį ir pasakoja tragišką 
Marinos - hiperseksualios tris-
dešimtmetės muzikos mokytojos 
- meilės paieškų epopėją, kupiną 
nykios kasdienybės....

Marina Ahmedova „Mirti-
ninkės dienoraštis‘‘ - Vilnius: 
Metodika, 2012.

Tai nuoširdus ir atviras mer-
gaitės iš mažo Dagestano kai-
melio dienoraštis. Jame Chadiža 
paprastai ir kasdieniškai aprašo 
savo jausmus, mintis, išgyveni-
mus. Mergaitė nuo pat vaikystės 
mokosi suvokti, kas yra Alacho 
bausmė, o kas dovana, kodėl 
nuolat reikia rinktis tarp gera ir 
bloga. Paaugusi Chadiža išvyksta 
studijuoti į miestą, kur pilna 
mažame kaimelyje užaugusiai 
merginai nepažįstamų pagundų. 
Čia taip pat reikia rinktis, tik 
labai sunku suprasti, kas iš tiesų 
gerai, nes dažnai blogis slepia-
mas po tikėjimo ir nuoširdumo 
kauke.

Wilkie Collins ,,Moteris baltais 
drabužiais‘‘ - Vilnius: Šarkos 
knygos, 2012.

  Ne veltui šios knygos autorius 
laikomas detektyvinio romano 
tėvu, - siužetas traukia dėme-
sį painia intriga, sudėtingais 
personažų charakterių vingais, 
netikėta įvykių kaita ir originalia 
menine išmone. Retai atitinka, 
kad knygoje labai gražiai derė-
tų romantiškasis pradas - tyra 
meilė, aukštų idealų siekiai, 
dvasios skaidrumas, - detek-
tyvinė įtampa, kurią palaiko 
rafinuotas blogis: brutalumas, 
suktybės ir gal paties nelabojo 
fantazijos vertas sumanymas, 
kuris lemtingai pakeičia dviejų 
knygos veikėjų likimus.

Antanio Cabanas „Tūkstan-
tmečio sapnas‘‘ - Vilnius:  Gim-

tasis žodis, 2012.
Romano veiksmas vyksta šių 

dienų Ispanijoje. Pagrindinė 
herojė Julija - senovės istorijos 
dėstytoja, nusivylusi šeimoje įsi-
vyravusia rutina. Netikėtai ji pa-
kliūva į kuriozišką situaciją. Jai, 
iš smalsumo nuėjusiai pažiūrėti, 
kaip vyksta antikvarinių daiktų 
aukcionas, visiškai absurdiškai 
į rankas pakliūva viena iš to 
aukciono brangianybių: tūkstan-
tmetė skarabėjo statulėlė.

Laura Sintija Černiauskaitė 
,,Medaus mėnuo‘‘ - Vilnius: Lie-
tuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2011.

Septinta jaunos, bet jau pla-
čiai žinomos rašytojos knyga. 
Pagrindinė romano veikėja, 
vieniša jauna moteris, išgyvena 
krizę. Postūmis platesniam jos 
vidaus pasaulio atvėrimui - ne-
tikėta meilė, apverčianti visą jos 
gyvenimą. Per moters ir vyro 
santykius rašytoja atrakina žmo-
gaus dvasios gelmę, išsilaisviną iš 
savo ribotumo, transcendencijos 
poreikį. Medaus mėnuo - laiko 
ir patirčių metafora, vedanti iki 
savęs pažinimo ir daug toliau, iki 
santykio su Dievu.

Vytautas Kutkevičius „Erškė-
trožių alėja‘‘ -  Šakiai: Medvetas, 
2011.

Romane ,,Erškėtrožių alėja''  
svarbiausia veikėja Iliona Albu-
taitė neatsigręždama vis skuba 
į priekį, susižavi netikėtomis 
užmačiomis. Tačiau jos kelias ne 

visuomet saulėtas ir lygus.
vaikams 
,,Gyvūnai žaiskime kartu‘‘- Vil-

nius: Alma littera, 2012.
Metas žaisti! Lankstyk kny-

gelės puslapius, sukinėk ratą su 
paveikslėliais ir susipažink su 
gyvūnais.

Šarlio Pero pasakos ,,Batuotas 
katinas; Raudonkepuraitė; Nykš-
tukas‘‘ - Kaunas: Vaiga, 2011.

Knygelėje rasite nuostabių 
pasakų, kurios nukels jus į nepa-
prastą pasaulį, kupiną svajonių, 
abejonių, stebuklų...

Astrid Lindgre „Smarkuolė 
Kaisa‘‘ - Vilnius: Garnelis, 2012.

Nauja, į lietuvių kalbą dar 
niekada neversta mylimiausia 
pasaulyje vaikų rašytojos kny-
ga, iliustruota paprastomis, bet 
patraukliomis Ingridos Vang 
Nyman iliustracijomis.

Frances Hodgson Burnett  „Ma-
žoji princesė‘‘ - Vilnius: Alma 
littera, 2012.

Anglų kilmės amerikiečių 
rašytojos F. Hodgson Burnett 
(1849-1924), ,,Paslaptingo sodo'' 
autorės, romanas apie turtingą 
mergaitę Sarą, netikėtai atsidū-
rusią visiškame skurde, tačiau 
išsaugojusią savo dvasios orumą 
ir kilnumą.

vilija StoškieNė 

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos

ryto grožio aki-
mirkas.'' (Kamilė 
Andriulaitytė)

Ka m i l ė  A n -
driulaitytė yra 
parengusi jau ne 
vieną piešinių ir 
fotografijų paro-
dą. Jos parodos 
eksponuojamos 
Jurbarko kultūros 
centre, A. Sodei-
kos meno

 
Sėkmingos ir 

turiningos vieš-
nagės virtualios 
parodos erdvėje!
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Liuda Toliušytė - Raupienė.

Laikraštį leido ir redagavo J. Toliušis.

,,Girdžių‘‘ laikraštėlyje jau 
esame rašę apie Miliušiuose 
gimusį žymų Lietuvos advo-
katą Zigmą Toliušį. Dabar 
susipažinkime su jo broliais 
ir seserimis.

Vyriausioji Z. Toliušio sesuo 
Liuda ( g. 1892m. Miliušiuose) 
prieš I pas. karą ištekėjo už 
matininko Jono Raupio ir ap-
sigyveno Kaune, o prasidėjus 
I pas. karui pasitraukė (1915) 
į Rusiją ir apsigyveno Tverės 
mieste.

Karui pasibaigus ir grįžusi 
į Kauną Liuda Raupienė su 
vyru 1918m. įsteigė ,,Aušros‘‘ 
knygyną, kuris išleido apie 
50 įvairaus turinio lietuviškų 
knygų. Tarp kitų – Maironio, 
Binkio, Butkų Juzės eilėraščių, 
vadovėlių. 

Advokato Zigmo Toliušio 
broliai ir seserys

Juozas Toliušis.

Be darbo knygyne Liuda 
Raupienė dirbo Moterų Glo-
bos Draugijoje, kuri išlaikė 
kelias našlaičių prieglaudas. 

1940m. sovietams okupavus 
Lietuvą Moterų Globos Drau-
gija buvo uždaryta, o Liuda 
Toliušytė – Raupienė 1948m. 
ištremta į Sibirą, Krasnojars-
ko kraštą, kuriame išbuvo 8 
metus. 

Mirė 1967m. ir palaidota 
Marijampolės kapinėse.

Advokato Zigmo Toliu-
šio brolis Juozas (g. 1898m. 
Miliušiuose) baigė Tauragės 
gimnaziją.

1918m. Juozas Toliušis stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo-
menę ir baigęs II karininkų 
mokyklos laidą kaip šarvuoto 
pulko karininkas dalyvavo 

kautynėse su lenkais. Buvo 
patekęs į lenkų nelaisvę, bet 
iš nelaisvės sugebėjo pabėgti 
ir grįžo į savo dalinį. 

Pasibaigus karui su lenkais 
baigė Kauno Veterinarijos 
akademiją ir buvo paskirtas 
Tauragės apskrities veterina-
rijos gydytoju. 

Juozas Toliušis energingai 
veikė ir kooperacijos srity-
je. Tauragėje ir apskrityje jo 
pastangomis buvo suorga-
nizuotos kelios įvairių rūšių 
kooperatinės bendrovės.

Prieš II pas. karą jis buvo 
išrinktas ,,Lietūkio‘‘ valdybos 
pirmininku. 

1924m. Tauragėje leido ir 
redagavo laikraštį ,,Žemaičių 
balsas‘‘. Sovietams 1940m. 
okupavus Lietuvą Juozas To-
liušis tais pačiais metais buvo 
suimtas ir apie metus buvo 
laikomas Tauragės kalėjime. 

1941m. birželio 22d. kilus 
karui tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos J. Toliušis birželio 
23d. iš kalėjimo išsilaisvino, 
bet per sovietų ir vokiečių 
karinių dalinių susišaudymą 
Tauragėje buvo nušautas.

J. Toliušio žmona ir keturi 
vaikai 1944m. pasitraukė į 
Vakarus, o vėliau apsigyveno 
JAV. 

vytautas lekutiS

Gegužės 18d. įvyko pirmasis 
mūsų mokyklos mokinių savi-
valdos susitikimas su Skirsne-
munės Jurgio Baltrušaičio pa-
grindinės mokyklos mokinių 
savivalda. Nuo pat ankstaus 
ryto kartojomės scenarijų, 
ruošėm vaišių stalą, galvojo-
me, kaip įdomiau pristatyti 
mokyklą ir žinoma laukėme 
svečių...

Ir štai, prieš pat dvyliktą valan-
dą, kai prie mokyklos privažiavo 
du automobiliai, kas kur išsilaks-
tė visi pradinukai, o ir vyresnieji 
greit susidrausmino... Išlipo 
grupė šypsenomis pasipuošusių 
mokytojų ir mokinių. Nieko 
nelaukę aprodėme svečiams 
mokyklą, o vėliau nusivedėme į 
muzikos kabinetą, kur vieni su 
kitais susipažinome, pasivaiši-
nome arbata. Vėliau patraukėme 
į fizikos kabinetą pasidalinti 
patirtimi. 

Svečius nustebinome savo 
tradicine „Miego diena“. O jų 
veikloje mus nustebino mokinių 
pritraukimas, sudominimas. 
Tiek viena, tiek kita mokykla 
nėra nuobodi ir savo mokinių 
savivaldoje turi įdomios veiklos.
Ačiū už smagų laiką kartu, pasi-
dalinimą patirtimi ir tikimės, kad 
gražiai užsimezgusi draugystė 
taip greitai nenutruks. Laukiame 
tolimesnių susitikimų!

irma GeNDrikaitė

Susitikimas su 
Skirsnemunės 

mokyklos savivalda

Krosas - treti!
Jurbarko rajono bendrojo la-

vinimo mokyklų kroso estafečių 
varžybose, pagrindinių mokyklų 
tarpe Girdžių sportininkai iško-
vojo trečiąją vietą!

„2012 GOLAS” 
Skirsnemunės J. Baltrušaičio 

pagrindinės mokyklos stadione 
vyko Jurbarko rajono seniūnijų 
mokyklų 1999 m. gimimo ir jau-
nesnių futbolo "2012 GOLAS" 
žaidynės. 

Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai iškovojo antrąją 
vietą! 

linas kliJūNaS
kūno kultūros mokytojas 
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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.

Paskutinį gegužės ketvirta-
dienį išpuoštoje mokyklos aktų 
salėje, atsisveikinti su pradine 
mokykla, susirinko dvylika 
sunerimusių ketvirtokų, jų tėve-
liai, mokytoja, jaunesnių klasių 
mokiniai. Visi ketvirtokai gavo 
pradinio ugdymo išsilavinimo 
pažymėjimus, buvo apdovanoti 
už įvairiausius nuopelnus ir 
pasiekimus. Ketvirtokai kon-
certo metu parodė, ką išmoko 
mokykloje per ketverius metus 
- deklamavo eilėraščius, dainavo 
dainas, linksmai sukosi šokio 
sūkuryje, dūdelėmis atliko keletą 
kūrinių. Iveta Girdžiūtė  ir Ka-
milė Pernarauskaitė pademons-
travo, ką išmoko groti Jurbarko 
A.Sodeikos meno mokykloje. 

Vėliau ketvirtokai pasveikino 
mokytojus, pamokė jaunes-
nių klasių mokinukus įvairių 
gudrybių, visus pakvietė į ratą 
“Paskutiniam pradinukų valsui“. 
Klasėje visus labai pradžiugino 
mamyčių suruoštas vaišių stalas. 
Dėkojame.

4 kl. mokytoja 
Danutė urBieNė

Girdžių ketvirtokai baigė pradinę mokyklą

Ei, jaunime, nesnausk – 
sudalyvauk stovykloje 

„I
šg

yve
nk

 

ga
m

toj
e“

Kada? Š. m. birželio 16-17 d.

Kur? Kol kas paslaptis, bet tikrai pasieksite savo 
kojų ir rankų pagalba.

Ką veiksime? Savo rankomis statysime palapinę, 
atlikinėsime įvairaus sunkumo užduotis, ieškosime 
sau maisto gamtoje, įveiksime kliūčių ruožą.                       

Registracija el. paštu  
girdziu.jaunimas@gmail.com 

ir pas Liną Klijūną.

Jei tau 14-29 metų ir esi Girdžių seniūnijos gy-
ventojas – drąsiai registruokis ir dalyvauk!!! 


