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„Katinas”, „vokietis”, „dėkas“ 
„vikšrinis” – tai „Metų ūkio lai-
mėtojų“ vinys, 

Kam tie „Džon dyrai“ „valme-
tai“, „clasai“ - Jie savo ūkį valdo 
kaip asai.

O tai, o tai kiek užmatai, o tai, 
o tai Algio laukai...

Tai tik trumpa ištrauka iš 
Girdžių seniūnijos ūkininkų 
šmaikštaus apdainavimo, kuris 
skambėjo spalio 9 dieną Girdžių 
seklyčioje vykusioje Girdžių se-
niūnijos Derliaus šventėje.

Šiemetė šventė vyko patalpo-
se, kelis metus buvusio turgaus 
šiemet nuspręsta neorganizuoti. 
Ūkininkai ir visi jiems prijaučian-
tys kviesti sudalyvauti smagioje 
vakaronėje, kurioje buvo galima 
pasidžiaugti tiek mūsų krašto 
saviveiklininkais, tiek viešnia - 
romansų atlikėja Rūta Šličkute.

Šventė prasidėjo nuo prisi-
minimų apie prieš dvi savaites 
vykusią rajono ūkininkų šventę 
Jurbarke. Apie mūsų seniūnijos 
pasirodymą Liudmilos Norkai-
tienės įmonė „Lanmeta“ sukūrė 
filmuką. Dar kartą pasidžiaugta 
puikiu komandiniu darbu, pui-
kiai įrengtu kiemeliu, padėkota 
ūkininkams, kurie Girdžių kie-

Ūkininkų šventėje – daugybė gerų emocijų

melio svečius vaišino savo paga-
minta produkcija.

Itin daug juoko sukėlė Algim-
nanto Vizbaro ir Loretos Zdana-
vičienės vaidinimas. Kaimiškame 
vaizdelyje Izidorius kartu su 
žmona Marcele džiaugėsi nu-
gvelbta „Metų ūkio“ statulėle ir 
„Gražiausios rajono ūkininkų 
sodybos“ apdovanojimu. Visgi, 
apdovanojimus nuspręsta grą-
žinti tikriesiems šeimininkams: 

Metų ūkį – Algimantui ir Laimai 
Liorencams, o gražiausios ūki-
ninkų sodybos įvertinimą Ingai 
ir Sigitui Andriulaičiams. 

Humoro dozė, kurią renginio 
dalyviams paruošė šaunieji mūsų 
kultūros darbuotojai Algimantas 
ir Loreta, vis pildėsi. Į sceną užli-
po kone visa dainingųjų Vizbarų 
šeimyna su bičiuliu Arnoldu Per-
narausku. Kolektyvas šmaikščiai 
apdainavo mūsų seniūnijos ūki-

ninkus. Kupletuose atsispindėjo 
tiek ūkininkų kasdienybė, tiek 
idėjos ir planai, kuriuos jie dar 
tik planuoja įgyvendinti.

Ramybės vakarui suteikė pri-
pažintos romansų atlikėjos R. 
Šličkutės atliekamos dainos. Iš 
viešnios lūpų nuskambėjo daug 
gražių palinkėjimų mūsų ūkinin-
kams bei žmonėms, kurie gerbia 
ūkininkus, gėrisi jų darbu.

„Esate nuostabūs žmonės“, - į 
susirinkusius kreipėsi ir dar viena 
vakaro viešnia, Jurbarko kultūros 
centro direktorė Danutė Samienė. 
– Mokate šauniai linksmintis, 
mokate susiorganizuoti gražius 
renginius. Gėrėjausi jumis ir dėl 
to, kad šiandien vertinote netik 
Algio atliekamus linksmus ku-
pletus, bet ir Loretos deklamuo-
jamomis eilėmis. Esate dvasingi, 
nepraraskite šio savo bruožo...“.

Ir išties į kiekvieną darbą, 
norint kad jis vyktų sklandžiai 
reikia įdėti dalelę širdies. Peno 
širdžiai ir sielai semiamės sma-
giuose pabuvimuose, smagiame 
bendravime. Smagu, kad peno 
širdžiai tą vakarą netrūko...

Darius JuoDaitis 

Susirinkimas Pavidaujo 
gyventojams suteikė naują viltį

Spalio 5 dieną Pavidaujo 
kaime vyko gyventojų susirin-
kimas. Kartu su svečiais apta-
rėme nuveiktus ir planuojamus 
darbus, pasitarėme aktualiais 
klausimais. 

Vasaros darbai, kartu su šiltais 
orais, Pavidaujo kaimo bendruo-
menėje baigėsi. Dėl netinkamų 
oro sąlygų stabdome darbus 
krepšinio – tinklinio aikštelės 
statybose. Labai gaila, kad to-
kią palankią darbams vasarą, 
negalėjome vykdyti darbų. Nuo 
gegužės iki rugpjūčio mėne-
sio buvo svarstomas projektų 
tinkamumas finansavimui, o 

mūsų projektą  - sporto aikštelės 
įrengimą  - pripažinus tinkamu, 
pabjuro orai ir visko, ką buvome 
numatę,  nespėjome nudirbti.

Tačiau gyvenimas bendruo-
menėje nesustojo. Žinoma, sun-
ku ką nors turiningo ir įdomaus 
nuveikti netekus kultūros namų, 
bibliotekos, neturint bendruo-
menės namų. Pasitarti, kaip 
gyvensime toliau, kokie planai 
ir siekiai ateičiai, pavidaujiečiai 
rinkosi buvusiuose Pavidaujo 
kultūros namuose. 

Nuketa į 2 psl.

Lapkričio 6 dieną, 19.00 
valandą buvusiuose kultū-
ros namuose nusimato puiki 
šventė: skaniausius bulvi-
nius patiekalus rinksim, gas-
padines juos gaminančius, 
garbinsim, darbščiuosius 
ūkininkus minavosim, liks-
mi būsim - daug dainuosim, 
o dar ilgiau su kaimynais 
vakarosim...

Vieni kitus vaišinsime su-
neštinomis vaišėmis.

Gerą nuotaiką garantuos 
smagioji SUDARGO KAI-
MO KAPELA (Šakių rajo-
nas).

„Bulvės” šventė Pavidaujyje
Dalyvauti šventėje malo-

niai kviečia: 
Pavidaujo kaimo ben-

druomenės centras, Girdžių 
seniūnija, Jurbarko KC Gir-
džių filialas

*****
Už materialinę paramą 

šventės organizatoriai dėko-
ja dosniesiems ūkininkams 
Astai ir Ričardui Girdžiams, 
Jūratei ir Raimondui Gir-
džiams, Juditai ir Raimundui 
Mitrauskams, R. Stankaičio 
prekybos įmonei ir kraštietei 
Adai Baublienei

Ūkininkų "apdainavimas" susirinkusiems patiko labiausiai.
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Partizanas  Bronius  Mikelaitis 
- ,,Rickus‘‘ padėjo  po stribynu 
prieštankinę miną ir jai sprogus 
partizanai iš visų turimų ginklų 
atidengė ugnį į besiveržiančius 
iš pastato stribus. Nuo tolesnio 
sunaikinimo juos išgelbėjo iš 
Jurbarko atvykę keletu mašinų 
Jurbarko garnizavo kareivių 
ir partizanai atsišaudydami 
pasitraukė į Girdžių giraitę. Į 
šoną buvo nesunkiai  sužeistas  
Girdžių būrio vadas Vincas 
Sederavičius - ,,Viktoras‘‘ Kiek 
žuvo stribų tiksliai nėra žinoma. 
1966m. išleistoje ,,MLTE‘‘ I t. 
568psl. straipsnelyje ,, Girdžiai‘‘ 
rašoma, kad 1945m. ,,buržua-

Prisimenama partizanų kova
1945m. lapkričio 11 d. 5 val. ryto Girdžių ir Pavidaujo būrių 

partizanai, apie 20  žmonių (dalis šių būrių partizanų išvakarėse 
dalyvavo Gaurės užėmime ir dar nebuvo grįžę), puolė Girdžiuose 
esantį stribyną. Šį puolimo planą parengė Pavidaujo būrio vadas 
Gaudentas Kisielius - ,,Tomas‘‘. 

Tomas Kisielius.

Spalio 5 dieną teko vesti 
pamoką Girdžių pagrin-
dinės mokyklos devin-
tokams ir aštuntokams. 
Kalbėjomės apie vietos 
savivaldą, mokiniai pildė 
anketas apie Girdžius. 

S u s u m a v u s  a n k e t ų 
duomenis paaiškėjo, jog 
daugumai patinka gyven-
ti Girdžiuose. Mokiniai 
teigia vertinantys gražią 
gamtą, čia vykstančius 
renginius, draugišką mo-
kyklos bendruomenę. Se-
niūnijos darbą mokiniai 
taip pat dauguma vertina 
teigiamai, džiaugiasi, kad 
pastaruoju metu sumažėjo 
palaidų šunų, nes, anot 
vieno aštuntoko, „anksčiau 
neidavo praeiti“.

Jaunimui labiausiai pa-
tinka Oninių šventė. Taip 
pat išsakytas pageidavimas, 
jog kitais metais šokiai per 
Onines būtų ilgesni. Bū-
tent diskotekų daugiausiai 
jaunimas ir pageidavo. 
Labiausiai jų pasigenda Pa-
vidaujo kaimo jaunimas.

Apklaustieji teigia, jog 
jiems saugu gyventi Gir-
džiuose. „Nebent nesaugu 
tik tada, kai vyksta šokiai. 
Tada privažiuoja svetimų ir 
būna nesaugu“, - rašo viena 
moksleivė.

Girdžiuose po mokslų 
baigimo gyventi pasilikti 
žada tik retas apklaustas 
mokinys. Dauguma ketina 
išvykti dirbti į užsienį. 

Anketų duomenys vieši-
nami nebus, tačiau susu-
muoti rezultatai bus aptarti 
su Girdžių ir Pavidaujo 
kaimų bendruomenėmis, 
su apylinkės tyrėju Svajūnu 
Lukausku, tam, kad geriau 
būtų tenkinami jaunųjų 
girdžiškių interesai.

Darius JuoDaitis 

Jaunimas apie 
Girdžius

atkelta iš 1 psl.

Kaip visada, taip ir šį kartą, di-
delę paramą ir rūpestį pajutome 
iš seniūno Dariaus Juodaičio. Jis 
pakvietė visą būrį svečių. Susirin-
kime dalyvavo Jurbarko savival-
dybės administracijos direktorius 
Jonas Bučinskas, VVG Nemunas 
administracijos vadovas Arūnas 
Stasiūnas, policijos pareigūnai: 
Prevencijos poskyrio viršininkas 
Linas Žievys ir apylinkės turėjas 
Svajūnas Lukauskas, Girdžių 
bendruomenės pirmininkė Ni-
jolė Petraitienė.

Trumpą įžangą padarė se-
niūnas. Papasakojo kokius dar-
bus šiuo metu dirba seniūnijos 
darbuotojai Pavidaujyje, kas 
numatoma ateityje, sekančiais 
metais. Smagu, kad jau kitais 
metais Pavidaujį papuoš gėlynas, 
kad gražiai sutvarkyti šaligatviai, 
kertami karklynai. 

Padėkojome seniūnui ne tik už 
jo rūpestį Pavidaujo bendruome-
ne, gražius, padrąsinančius žo-
džius, bet ir už konkrečius darbus 
ir paramą, jaučiamą kiekviename 
mūsų sumanyme, kiekviename 
konkrečiame darbe. Pasidžiau-
gėme, kad galime išsakyti savo 
bėdas ir lūkesčius savivaldybės 
administracijos vadovui Jonui 
Bučinskui. Kaip bėdą, mes įvar-
dinome tai, kad neturime ben-
druomenės namų. Tikriau sakant 

Susirinkimas Pavidaujo gyventojams suteikė naują viltį
turime, bet ten negalime vykdyti 
jokios veiklos. Nors savivaldybė 
mums panaudos būdu leido nau-
dotis buvusia Pavidaujo pradine 
mokykla, tačiau be remonto tame 
apleistame pastate negalime tin-
kamai įsikurti. 

Lapkričio mėnesį bus paskelb-
tas kvietimas rašyti investicinius 
projektus. Mes, kaip naujai įsi-
kūrusi bendruomenė (reikia 
gyvuoti ne mažiau kaip vienerius 
metus), neturime teisės tapti 
tų projektų pareiškėjais ir gauti 
finansavimą. Tačiau savivaldybė, 
kaip to pastato savininkė, turi tei-
sę būti pareiškėjais. Žinodami tai, 
kad savivaldybės administracijos 
darbuotojų, dirbančių su projek-
tais užimtumas yra labai didelis, 
pasiūlėme savo pagalbą, svarbu, 
kuo greičiau projektą parengti ir 
pateikti. 

J. Bučinskas pasidžiaugė ak-
tyviais Pavidaujo gyventojais 
ir tuo, kad mes, nors ir jauna 
bendruomenė, jau esame gerai 
žinomi rajone savo darbais ir 
renginiais. Apgailestavo, kad 
teisės aktai neleidžia mums tapti 
investicinio projekto pareiškėjais 
ir prižadėjo padėti.

A. Stasiūnas supažindino su 
investicinių projektų taisyklių 
pasikeitimais, pasidalino patirti-
mi ruošiant projektus, paaiškino, 
kokiems darbams turėtumėm 
teikti pirmumą, kokius  galėtu-

mėme nudirbti patys.
Svečias iš policijos komisariato 

L. Žievys supažindino su nau-
juoju apylinkės tyrėju Svajūnu 
Lukausku ir policijos projektu 
„Saugi kaimynystė“. Išdalino 
lankstinukus apie jo svarbą ir 
naudą ir pakvietė aktyviai daly-
vauti šiame projekte.

Bendruomenės gyventojai 
skirstėsi patenkinti konstruk-
tyvaus ir dalykinio susirinkimo 
rezultatais. Jiems sužibo viltis, 
kad, gal jau sekančiais metais, 
galėsime rinktis suremontuo-
tuose bendruomenės namuose, o 
svečiai nuvyko apžiūrėti buvusios 
Pavidaujo pradinės mokyklos 
pastato. Apžiūrėję, kažkada bu-
vusį tvarkingą statinį, apgailes-
tavo, kad bėgant laikui jis virsta 
avariniu ir, jei nebus skubiai 
imtasi priemonių, gali nebelikti 
ką remontuoti. J. Bučinskas dar 
kartą patikino, kad padarys vis-
ką, kad būtų išgelbėtas pastatas 
ir mes turėtumėme pilnaverčius 
bendruomenės namus.

Labai džiugu, kad yra žmo-
nių suprantančių problemas, jų 
svarbą visuomenei ir norinčių 
bei galinčių padėti jas spręsti. O 
gal teisi lietuvių liaudies patarlė, 
kad tiems kas dirba ir Dievas 
padeda.

Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirminkas 

arūnas ČePuLis

ziniai nacionalistai Girdžiuose 
nužudė 12 liaudies gynėjų‘‘. 
,,TLE‘‘ apie tai visai neužsimena-
ma. Vėliau išleistoje keturtomėje  
sovietinėje enciklopedijoje šis 
žuvusių stribų skaičius suma-
žintas perpus. Šių žuvusių stribų 
pavardės žinomos. Tai Betygalos 
valsčiaus milicijos įgaliotinis 
Jurgis Kulišauskas, Betygalos 
stribai F. Tautkus, St. Jablonskis, 
Raudonės stribai Julius Vilimas, 
Kazys Bagdonas ir Telesforas Lu-
košius. Keletas stribų ir kareivių  
buvo sužeista.

Lapkričio 9 d. Girdžių biblio-
tekoje bus atidaryta V. Lekučio 
šiai datai skirta paroda. Šiai 

sukakčiai yra išleistas lanksti-
nukas. Lankstinuką parengė V. 
Stoškienė. 

                                                                                          
Vytautas Lekutis 
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Vėlinės

Greitai apsisuka laiko ratas, 
ir vėl Vėlinės, diena daugeliui 
viena artimiausių, greta Vely-
kų ir Kalėdų. Vėl nušvis mūsų 
kapinaitės žiburėlių gausa lyg 
giedras nakties dangus žvaigž-
dėmis. Girdžių bažnytėlė vėl 
skendės užžiebtų žvakelių ant 
mirusiųjų kapų atšvaituose.

Giliai sena tradicija laidoti 
savo mirusius prie šventovės. Tos 
šventovės, kurios slenkstį, gyvi 
būdami, jie mynė nuo mažų die-
nų ligi žilos senatvės; šventovės, 
į kurią, pradėdami žemiškąją Ti-
kėjimo kelionę, buvo atnešti ant 
rankų krikštui, ir paskutiniam 
atsisveikinimui, palydint juos į 
Amžinuosius namus. 

Jeigu nusikeltume į senuosius 
laikus, arba jei aplankytume 
kraštus su sena krikščioniška 
kultūra, kaip antai Graikija, Itali-
ja, Armėnija ir kitus kraštus, pa-
matytume mirusiųjų atilsio vie-
tas prie bažnyčių ar vienuolynų. 
Ir visų kapinių, kurios įkurtos 
aplink bažnyčią, antkapiai yra 
atgręžti į bažnyčios pusę.

 Mūsų dienomis jau nedaugelis 
kapinių įkurtos aplink bažnyčią 
ar koplyčią. Girdžiai kaip tik 
tokia parapija, kur dar turim 
tą senos tradicijos išsaugotą 
paveikslą. Tai mums primena, 
jog ant mirusiojo karsto užpilta 
žemė nėra galutinis žodis, jog 
kiekvieno mūsų gyvenimas ir 
likimas yra Kūrėjo rankose, o 
mūsų liūdesys, anot Apaštalo, 
„nėra kaip tų, kurie neturi vil-
ties“.

Ir nebaisu kapuose Vėlinių 
išvakarėse, atvirkščiai – taip 
artima, taip ramu. Ugnelė po 
ugnelės užsižiebia. Atgyja šal-

ti antkapiai. Sušyla. Žvakelių 
liepsnelės it širdys plaka, daužos, 
gyvybę giedodamos. Džiaugiasi 
turbūt mirusieji, tiek gyvųjų 
sulaukę. Ir šiaip jie gali džiaug-
tis, juk jų vargai jau pasibaigę, 
ir pavojus vėl ir vėl nusidėti jų 
nebekankina.

Vėlinių išvakarėse kapinaitės 
labai gražios, pasipuošusios. Ne 
tik liūdesį bet ir viltingą žinią 
šiandien jos apreikš... Kapinaitės, 
kuriose kaip niekur kitur labiau 
apčiuopiama mirtis, šį vakarą 
apreiškia Gerąją Naujieną. Iš 
kapinaičių šį vakarą sklinda 
Prisikėlimo žinia - „jeigu tikime, 
kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai 
Dievas ir tuos, kurie užmigo su-
sivieniję su Jėzumi, atsives kartu 
su Juo“.

 Tai viena liūdniausių, bet 
sykiu širdžiai artimiausių die-
nų. Joje iškyla visų brangių 
mirusiųjų artimųjų veidai ir 
jų gyvenimai: tėvų ir senelių, 
brolių ir seserų, vaikų ir jaunuo-
lių, draugų ir gerų pažįstamų, 
kaimynų, bendradarbių... Šią 
dieną ir per šį išėjusiųjų žmonių 
prisiminimą jie tarsi iš naujo 
atgyja. Tik atgyja jau kitoje švie-
soje – įvertinimo, dėkingumo, 
supratimo, atlaidumo šviesoje. 
Ir mes žvelgiam į juos kitoniškai, 
be to įprasto kasdienio nepakan-
tumo, paniekos, abejingumo ir 

negailestingumo.
Tai diena, kada ir mes patys 

prisiliečiame prie savo žmo-
giškojo trapumo, to ribotumo, 
kuris padeda mums suvokti, 
kad iš tiesų mes esame vargetos, 
nieko neturime, nieko negalime 
pasiimti, net kūno...  Juk mes 
visi būsime ten, kur jie jau yra. 
Tai diena, kada įvertiname ne 
tik mūsų brangiųjų mirusiųjų 
gyvenimus, bet turime progą ir į 
mūsų pačių gyvenimus pažvelgt 
tarsi iš Anapus. Tai tiesos apie 
mus diena.

Ir tiesos apie mūsų Ateitį die-
na. Evangelija neleidžia mums 
uždėti taško net ir mirties atve-
ju. Ji nesiliauja šaukusi – „dar 
ne viskas baigta, dar ne viskas 
prarasta!“  Evangelijai neegzis-
tuoja mirtis tokia, kaip mes ją 
suvokiame; jai ši mūsų mirtis 
yra tik gyvenimo tęsinys. Mir-
tis – kaip grįžimas pas Viešpatį. 
Dievo siekis yra dovanoti mums 
nenutrūkstamą gyvenimą, kurio 
neriboja mirtis.  

Vis dėl to nors tai žinome, bet 
sunku stovėti prie savo artimo 
žmogaus kapo ir pasakyti tikiu, 
nors būtent tą tikiu ir liudija 
mūsų degamos žvakutės ant 
kapų.

Vėlinės yra kvietimas ir mums, 
dar keliaujantiems šios žemės 
keliais, ateiti pas Viešpatį. O 
jis ištesės savo pažadą – mūsų 
neatstums. Net ir paskutinėmis 
gyvenimo minutėmis nei vie-
nam, kuris ateina pas Viešpatį, 
Jis neims priekaištauti ir neklaus 
kur buvai iki šiol?  Bet stipriai 
apkabins ir dovanos amžinąjį 
gyvenimą. 

Uždekime kartais žvakutę ir 
sau, kol dar esame gyvi ne tik 
tam, kad prisimintume, jog mir-
sime, bet tam, kad prisimintume, 
jog turime Gyvenimą, kuris nie-
kada nesibaigs, nors šiandien dar 
tiek daug liūdesio ir vargų turim 
pakelti...

„Negaliu patikėti, kad gyveni-
mas, turintis tikslą, nutrūktų, kad 
visa, kas buvo žmogus, savaime 
išnyktų. Leisk man suvokti, kad 
mirtis yra vartai pas Tave, var-
tai į Gyvenimą. Mane pašauks 
ne mirtis, bet Dievas!” (Šv. K.J. 
Teresė) 

   
Parapijos klebonas, kun. 

saulius PaVaLkis

REQUIEM
Tėvo Stanislovo 

meditacija

„Jie atilsės nuo savo vargų,nes 
jų darbai juos lydi“ (APR 14, 
13)

„Requiem - Atilsis!“... Argi 
mano nuvargusi širdis gali laukti 
kokio kito atsakymo?

Visad gyvenau įtampoje. Nuo-
lat reikėjo rinktis tarp gero 
ir tarp blogo. Ieškoti teisingo 
atsakymo.

„Requiem!“... Toks yra atsa-
kymas. 

Vadinasi uždavinys buvo pa-
vadintas žodžiu „Darbas“. Taip, 
galbūt tik netikintys turi teisę 
„bet kaip“ praleisti gyvenimą, 
o mes turime šį gyvenimą „ati-
dirbti“. Kodėl? Pažiūrėkime į 
paskutinį gyvenimo uždavinyno 
puslapį: „Opera illorum sequun-
tur illos“ – „Jų darbai juos seka“. 
Mūsų laukia atpildas. Niekas 
neliks užmarštyje, viskas eis su 
mumis.

Ar prasminga toliau gyventi? 
Taip, daug liūdnų minčių apnin-
ka sielą. Dažnai svarstai, kodėl 
mūsų žvilgsniai tokie prigesę. 
Gal tam ir esi leistas į pasaulį, 
kad kaskart storesnis ir storesnis 
sluoksnis ašarų ir dulkių dengtų 
akis, kol pagaliau žemė galutinai 
paslėptų nuo jų dienos šviesą? 

„Lux perpetua – Amžinoji 
šviesa!“... Todėl pranašai mels-
davo Tavęs: „Apšviesk mano 
akis, kad neužmigčiau mirtyje!“ 
Kadangi laukia Requiem, turiu 
neštis ne nuobodulį, o nuovargį. 
Kadangi laukia Lux, turiu nuolat 
laikyti akis pakeltas į šviesą.

Parapijos klebonas, kun. 
saulius PaVaLkis
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Mūsų kvadrato žaidėjai - geriausi rajone!
Spalio 15 dieną Jurbarko 

Vytauto Didžiojo vidurinėje 
mokykloje vyko Jurbarko rajo-
no bendrojo lavinimo mokyklų 
pradinių klasių finalinės kva-
drato varžybos.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai iškovojo pirmąją 
vietą !

Sveikiname juos ir džiaugiamės 
šiuo laimėjimu! 

Kaip greitai prabėgo vasaros 
atostogos! O buvo taip smagu... 
Karštos dienos, šiltos naktys, 
vakarai tiesiog nuostabūs... 

Vasaros rytą nusiprausi, 
pavalgai, susitvarkai – ir prasi-
deda linksmybės! Išeini į lauką, 
susitinki draugus, užsiėmimų 
daugybė – ir krepšinis, ir kva-
dratas, ir žaidimai su šokdy-
nėm – viskas, ko tik panorėsi. 

Po pietų laukia linksmosios 
maudynės. Ateini prie mau-
dyklos, kur yra lieptukas, atsi-
stojusi ant liepto galo sušunki: 
„Jau!“ ir pūkšteli į vandenį. Pa-
simaudai, atrodo, viskas, nėra 
linksmybių. Tik staiga žiūri – iš 
už kampo išlenda vaikai. Ir vėl 
prasideda šėlimas. Kai atsibos-
ta, pasidaro karšta, einame į 
vidų, žaidžiame „Monopolį“, 
dainuojame. Po valandos – vėl 
į maudymukus ir į Mituvą! Po 
ilgų maudynių einame krauti 
malkų. Po darbo vėl maudynės 
ir gera porcija ledų. 

Vasaros diena tokia ilga, ku-
pina darbų ir linksmybių, kad 
nepajunti, kaip ateina vakaras. 
Taip ir baigiasi smagiausia 
vasaros diena Girdžiuose.

Inga ŽILINSKAITė, 
5 kl. mokinė

Smagiausia 
vasaros diena 

Girdžiuose

Ši vasara buvo lygiai tokia 
pati, kaip ir prabėgusios, bet 
viena diena buvo išskirtinė. Ji 
buvo įsimintina, nes Pavidaujo 
kaimo bendruomenė surengė 
sporto šventę, kuri vyko liepos 
šeštąją, karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną. 

Į šventę susirinko daug žmo-
nių, buvo daug sirgalių, kurie 
palaikė Pavidaujo komandą, 
nors buvo tokių, kurie sirgo už 
Girdžius, mūsų varžovus. Pir-
mosios buvo krepšinio varžybos. 
Žaidėjai buvo susikaupę, nes 
laukė  rimtos kovos. Pasibaigus 
krepšinio varžyboms, visi nuėjo 
prie senųjų Pavidaujo kultūros 

Įsimintiniausia vasaros diena Pavidaujy

Tokia tema rašyti rašinį gana 
sudėtinga, bet pabandyti reikia... 
Kiekviena diena čia būna savaip 
įsimintina, įdomi. Vasarą Gir-
džiuose vyksta įvairios šventės: 
vasaros atidarymas, Joninės,  
Oninės, alaus šventės, vasaros 
uždarymas.

Kalbant apie šventes, iškart 
prisimenu Onines, vykusias liepos 
24 - 25 dienomis. Iš pradžių šventė 
buvo kaip šventė. Koncertavo 
grupė, vyko rungtys, žaidimai, 
loterija, o po to - šokiai. Iš pradžių 
buvo kaip ir kiekvieną kartą: šoko 
pagyvenę žmonės, jaunimo buvo 
mažai. Ir taip kelias valandas... 

Vienu momentu grįžau namo, 

Įsimintiniausia vasaros diena Girdžiuose

Mūsų energingasis seniūnas 
D. Juodaitis pasiūlė mokykloje 
organizuoti rašinio „Mano va-
saros atosotogos Girdžiuose“ 
konkursą. Konkurse dalyvavo 
5 – 10 klasių mokiniai. Jų ra-
šiniai buvo labai įvairūs, todėl 
buvo nuspręsta, kad 5 - 6 klasių 
grupėje nugalėtoja tapo 5 klasės 
mokinė Inga Žilinskaitė, 7 – 8 

Rašinių konkurso nugalėtojai jau aiškūs
klasių tarpe įdomiausiai savo 
dieną aprašė 8 klasės mokinė 
Irma Gendrikaitė, iš 9 – 10 klasių 
mokinių išsiskyrė 10 klasės mo-
kinio Žygimanto Miliūno rašinys. 
Girdžių pagrindinėje mokykloje 
apsilankęs seniūnas ne tik įteikė 
nugalėtojams prizus, bet ir padrą-
sino, paskatino ir toliau dalyvauti 
konkursuose. Gaila, kad nebuvo 

Irmos Gendrikaitės, aktyvios 
aštuntokės, kuri buvo išvykusi 
į šaunių komandų varžytuves 
Jurbarke. Prizą jai įteiksime po 
mokinių atostogų.

 Sveikiname nugalėtojus! 

Lietuvių kalbos mokytoja 
Rima MikaLkėNieNė

namų. Ten tai buvo visko! Kas 
virvę traukė, kas kilnojo svarme-
nis, kas žaidė tinklinį ... Varžybos 
baigėsi apdovanojimais. Prizus 
gavo visos komandos, čia nebuvo 
pralaimėjusių. Prizus įsteigė kai-
mo rėmėjai ir Pavidaujo kaimo 
bendruomenė. Po šių apdovano-
jimų rinko kaimo galiūną. Daly-
vių buvo daug, bet išrinko vieną 
galiūną – Andrių Putną, nes jis 
daugiausiai kartų iškėlė svarme-
nį. Jam buvo įteikta taurė, skirta 
pirmosios vietos nugalėtojui. 

Jau sutemus ir atslūgus karščiui 
prasidėjo šokiai. Per šokius – įdo-
mios užduotys: kas gražiau pašoks 
tai rateliu, tai ant vienos kojos, 

kas skambiau padainuos. Laikui 
bėgant, vis labiau temo, daugiau 
žmonių ėjo šokti, nes buvo vėsiau 
ir smagiau. Visi šoko, kas kaip 
mokėjo, trypė ir jauni, ir seni. 
Niekas nekreipė dėmesio, ar tu 
moki šokti, ar ne. Įsišėlę net ne-
pajutome, kaip  ėmė aušti.

Tokių švenčių galėtų  būti 
dažniau, taip sako visi kaimo 
žmonės. Vakarus smagu praleisti 
draugiškoje, linksmoje kompa-
nijoje, kai niekas nesusipeša, 
taikiai pašėlsta ir ramiai išsi-
skirsto namo. 

    
Žygimantas MILIūNAS, 

10 kl. mokinys

ten radau labai malonią stai-
gmeną. Prie durų stovėjo dvi 
labai brangios draugės. Jos atvyko 
nepranešusios, tad buvau labai 
maloniai nustebinta. Bet visi geri 
dalykai kada nors baigiasi, kad ir 
kaip gaila bebūtų. Jos išvyko, o aš 
likau viena. Netrukus draugė pa-
rašė man trumpąją žinutę, kvietė 
į šokius. Nenoriai, bet sutikau eiti. 
Nuėjusios šokome dviese, kol šalia 
šokęs jaunuolių ratas ėmė kviesti 
aplinkinius į savo „traukinuką“. 
Didžėjui pasakius, kad tuoj šokiai 
baigsis, seniūnas, kultūros centro 
vadovas, jaunuoliai, pagyvenę 
žmonės – visi ėmė suktis rateliu. 
Ir  tada šokių vedėjas pasakė: 

„Va, čia tai Girdžiai!“. Visi ėmėme 
suktis dar labiau, kol baigėsi dai-
na...  Skambant jau paskutinei to 
vakaro dainai, dainavo visi buvę 
šokiuose.  Pasibaigus šokiams visi 
skirstėsi nenoriai, šaukė „pakar-
tot“, bet policininkai to neleido... 
Dar kelias valandas po šventės 
aikštėje skambėjo muzika, kvie-
čianti šokti.

Ilgai visiems pasakojau apie tai, 
kokie yra Girdžiai ir jų gyventojai. 
Visi liko labai sužavėti Girdžių 
gyventojų draugiškumo.

Irma GeNDRIKAITė, 
8 kl. mokinė

Savivaldybės administracijos 
skelbtą konkursą dėl Girdžių 
seniūnijos infrastruktūros pa-
gerinimo laimėjo statybų firma 
„Jonavos ranga“.

Tikimasi, jeigu konkurso rezul-
tatai nebus apskųsti, lapkričio 3 
dieną pasirašyti darbų sutartį su 
laimėjusiu rangovu.

Kada darbai bus pradėti Gir-
džiuose, dar tiksliai aišku nėra, 
tačiau žinoma viena, kad seniū-
nijos pastato renovacijai lėšų 
neliko. Apie projektą, apie vykdo-
mus darbus laikraščio „Girdžiai“ 
skaitytojus informuosime kituose 
laikraščio numeriuose. 

„Girdžiai“ inf. 

Konkursą laimėjo 
jonaviškiai

Dalyvavo keturios komandos: 
Girdžių pagrindinė mokykla, 
Veliuonos Antano ir Jono Juš-
kų vidurinė mokykla, Vytauto 
Didžiojo vidurinė mokykla ir 
Gausantiškių Antano Valaičio 
pagrindinė mokykla.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
sportininkai iškovojo pirmąją 
vietą !

Komandos sudėtis:

M. Kiznis, H. Budrius, K. Bar-
čas, I. Kisielius, E. Karčiauskas, 
R. Alijošius, K. Pernarauskaitė, 
Ž. Biletavičiūtė, G. Zaronaitė, 
M. Jankauskaitė, V. Diksaitė, C. 
Aukštkalnis.

Ačiū sportininkams!     
kūno kultūros mokytojas 

Linas kLiJūNas
4 klasės mokytoja Virginija 

PiNaitieNė



52010 spalis Nr. 9

Ekologų būrelis džiaugiasi suradęs bendraminčių
Girdžių pagrindinė mokykla 

šiemet vykdo Gamtosauginių 
mokyklų programą, ir siekia 
gauti Žaliosios Vėliavos apdova-
nojimą!  Ekologų būrelis,  labai 
džiaugiasi, kad mokyklos ben-
druomenė yra fantastiška - ne 
tik, kad pritaria sumanymams, 
bet ir patys pasiūlo idėjų!

Praeitą savaitę sodinome 
ąžuoliukus Mituvos pakrantėje, 
puoselėdami gamtą, intuityviai 
pratęsdami senąsias tradicijas, 
kurias jau ne visi žinome ir ne dėl 
savo kaltės...

Šią savaitę prisidėjome prie 
mokytojos  Liudmilos Norkaitie-
nės akcijos - papuošti mokyklos 
koridorius gėlėmis.

Mokytoja Liudmila mokyklai 
dovanojo - 8 lovelius, žemių ir 

svarbiausia daug gėlių, kurias 
persodinome ir papuošėme mo-
kyklos III a. koridorius ir gimnas-
tikos salytę... 

Kadangi gėles sodino ne tik 
ekologų būrelio nariai, bet ir kiti 
neabejingi grožiui vaikai, tikimės, 
kad ši graži tradicija plis, kaip 
virusas....

Ir mokyklos patalpos žaluma 
džiugins visus.... 

       Vida ReiNoLcaitė
Geografijos mokytoja

Spalio 12 dieną ekologų būre-
lio nariai, jų vadovė, geografijos 
mokytoja Vida Reinolcaitė ir se-
niūnas Darius Juodaitis Mituvos 
užtvankos pakrantėje pasodino 
penkis ąžuoliukus.

 Puošiant Mituvos pakrantę 
ąžuolais, Mokytoja V. Reinolcai-
tė būrelio narius mokė, kaip jie 
turi būti sodinami, kaip medžius 
reikia prižiūrėti. Džiaugiamės 
jaunųjų ekologų įnašu į gamtos 
puoselėjimą.

Darius Rekešius
8 klasės mokinys

Susitikimas su 
gelbėtojais

Spalio 11 dieną mūsų 
mokyklos pradinukai buvo 
išvykę į Jurbarką. Pirmiau-
sia apsilankė Jurbarko 
Priešgaisrinėje gelbėjimo 
tarnyboje, kur susipažino su 
gelbėtojo profesija, apžiūrė-
jo gelbėtojų automobilius, 
įrangą. Nusifotografavome 
kartu su gelbėtojais. 

Po to pramogavome poilsio 
aikštelėje prie Nemuno, pės-
čiomis keliavome per ilgiau-
sią Lietuvoje tiltą, kuris yra  
per Nemuną ties Jurbarku.

Danutė RekešieNė
1 klasės mokytoja

Rudenėlio šventė
Ketvirtadienį, spalio 7 die-

ną, mokyklos pradinukus 
aplankė „Rudenėlio” šventė. 
Mokykloje vyko renginys 
„Rudenėlis žengia takučiu”.

Mažieji rungėsi tarpusa-
vyje: graužė obuolius, minė 
mįsles, sprendė galvosūkius, 
skuto bulves... Mokytojos taip 
pat talkino mažiesiems.

Vėliau išvyko į pakrantę 
prie Mituvos, kur kūrė savo 
stovyklavietes, maudėsi „lapų 
jūroje”, žaidė įvairius judriuo-
sius žaidimus.

 Išvyka į pajūrį
Rugsėjo 30 d. rytas prasi-

dėjo neįprastai. Reikėjo labai 
anksti keltis, nes mes, Girdžių 
pagrindinės mokyklos 4 - 7 
klasių mokiniai, išsiruošėme į 
pažintinę - mokomąją kelionę 
į Ventės ragą ir Rusnės salą.

Nors visą savaitę lijo, ketvir-
tadienio rytas buvo šaltas ir 
saulėtas. Kai pasiekėme Ven-
tės ragą, pirmiausiai ėjome 
ant molo, nes tą dieną buvo 
ypatingai daug ekskursijų ir 
mums reikėjo laukti eilės. Ant 
molo buvo smagu fotografuo-
tis, paskui leido pažiūrėti pro 
žiūronus, buvo įdomu dairytis. 
Ornitologijos muziejuje Česlo-
vas Jezerskas mums pasakojo 
apie paukščių migraciją. buvo 
ne tik įdomu klausytis, pati-
ko ir paukščių iškamšos, jų 
lizdai. Įsiminiau lututę, erelį, 
nykštuką. Labiausiai patiko 
pasakojimas apie užuomaršą 
paukštį kėkštą, kuris rudenį 
visur prislapsto gilių, o žiemą 
jas pamiršta ir ne visas sulesa. 
Miškininkų džiaugsmui iš tų 
gilių pridygsta ąžuoliukų. Č. Je-
zerskas kėkštą vadino paukščiu, 
kuriam yra „farikt”. Mūsų mo-
kytojos pritaikė šį pavadinimą 
mokiniams, kurie labai greitai 
viską pamiršta, todėl ekskursi-
jos metu nuolat skambėjo žodis 
„farikt”. Žieduoti paukščių 
negalėjome, nes ant kulnų lipo 
kita ekskursija, atnešė tik vieną 
paukščiuką, kurį ir sužieda-

Įvairių mokslo sričių litera-
tūra

1. Dlugauskaitė Nijolė ir Kas-
paras Kęstutis  ,,Širdies ir gero 
žodžio nepagailėję‘‘: Kaunas, 
Naujasis lankas, 2010. Tai doku-
mentiniai, publicistiniai pasakoji-
mai apie praėjusių laikų Lietuvos 
mokytojus, jų patriotizmą, apie 
lietuvišką žodį, dorą, pasiaukoji-
mą vardan nueitos, dabartinės ir 
ateinančios dienos.  

2. Hayek F. A. V.  ,,Teisė, įstaty-
mų leidyba ir laisvė‘‘ :Vilnius, Eu-
grimas, 1999. Trečiame ir pasku-
tiniame tome Friedrichas A. von 
Hayekas iškelia ir argumentuoja 
tezę, jog neribojamų valdžios 
galių sąlygomis demokratija virsta 
politinės kovos arena, kurioje 
organizuotos grupės tenkina savo 
interesus plačiosios visuomenės 
sąskaita. Čia jis išdėsto ir pama-
tinius politinius principus. 

 3. ,,Lietuvos sakralinė dailė XI-
XXa. pradžia‘‘: Vilnius, Lietuvos  
dailės muziejus, 2009. Lietuvos 
tūkstantmečio programos ir Ju-
biliejinių 2000 metų parodos 
Krikščionybė Lietuvos mene 
Katalogas.

4. ,,Visuotinė Lietuvių enciklo-
pedija‘‘ 17 t. :Vilnius, Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 
2010. Iliustruotas mokslinis in-
formacinis leidinys apie Visatą, 
pasaulį ir Lietuvą.

Nukelta į 6 psl.

Girdžių kaimo 
bibliotekoje naujos 

knygosvom. Nuėję prie didžiųjų tinklų 
pamatėme pelėdą, kuri buvo 
labai įsipainiojusi ir beveik 
pasismaugusi, tai nubėgome 
pranešti darbuotojams, kad ją 
išlaisvintų. Paskui kopėme į 
švyturį, iš kurio toli matyti ir 
smagu pasidairyti, nors pūtė 
smarkus vėjas.

Po pietų atvažiavome į Rus-
nės salą, kur gidė mums parodė 
tiltą, kabantį 15 metrų aukštyje 
virš Atmatos upės, papasako-
jo apie saloje esantį Rusnės 
miestelį ir 5 kaimus. Kai stovi 
ant kranto, gali matyti Rusiją, 
ji atrodo visai arti. Siena eina 
upės viduriu, matėm plaukian-
tį pasieniečių katerį. Vėliau 
aplankėme etnografinę žvejo 
sodybą. Mums viskas buvo 
įdomu ir nauja.

Grįždami sustojome ant 
Rambyno kalno. Ten galėjome 
lakstyti aukštyn žemyn kiek 
širdis geidė, bet dauguma su-
sigundė grybais, kurių rado 
nemažai.

Daug apkeliavę ir kupini 
įspūdžių grįžome namo. Lauk-
sime kitos ekskursijos.

       

inga ŽiLiNskaitė ir 
ona PetRikytė

5 klasės mokinės

Mokykloje vyko darbelių iš 
daržovių parodėlė. Dalis dar-
belių  pabuvojo ir seniūnijos 
„Seklyčioje”.

AČIŪ visoms MAMOMS, 
kurios prisidėjo prie parodėlės 
eksponatų sukūrimo.

 
Danutė RekešieNė

1 klasės mokytoja
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Besibaigiant 2010 metams 
pažvelkime į mūsų ūkininkų 
rezultatus. Šiemet buvo priim-
tos 272 paraiškos tiesioginėms 
išmokoms už žemės ūkio ir 
pasėlių plotus gauti.Galime 
pasidžiaugti, kad paraiškų  
skaičius palyginus su 2009 me-
tais nepakito, t.y. priimtos 272 
paraiškos. Lyginant su 2004 
metais, kada buvo teikiamos 
pirmosios paraiškos, sumažė-
jimas yra akivaizdus – buvo 
priimta 381 paraiška. Tai ne-
reiškia, kad mūsų seniūnijoje 
sumažėjo žemės plotai, tiesiog 
sustambėjo ūkiai. Šiais metais 
deklaruota 4139,52 ha žemės. 
Iš jų :  žieminių kviečių - 906,30 
ha, miežių – 306,25ha pūdymo 
– 364,50 ha,  vasarinio rap-
so – 194,35 ha, daugiamečių 

Mūsų ūkininkai
ganyklų - 733,75 ha, ganyklų 
pievų – 709,93 ha ir kiti žemės 
ūkio augalai.

Trys ūkininkai dalyvauja Lie-
tuvos kaimo plėtros 2007-2013 
metų programos priemonėse „ 
Ekologinis ūkininkavimas“ ir 
dirba 35,10 ha žemės. 

Du ūkinikai dalyvauja pro-
gramos priemonėse „ Krašto-
vaizdžio tvarkymas“ - „Ražie-
nų laukai per žiemą“ ir dirba 
16,95 ha žemės.

Seniūnijoje registruoti 141 
veikiantys ūkininkų ūkiai.

Nuo spalio 18d. bus pra-
dedamas mokėti tiesioginių 
išmokų avansas – 135 Lt/ha.

Girdžių seniūnijos specia-
listė Daiva MatoNieNė

Visoje seniūnijoje pakelėse 
kapojami menkaverčiai krūmai 
ir medeliai. Tam pagal viešųjų 
darbų programą įdarbinti ke-
turi vyrai. 

Susitvarkyti pakeles pro kurias 
eina seniūnijai priklausantys 
keliai gyventojus seniūnija ra-
gina visada, deja tik retas kuris 
apšienauja, o dar rečiau iškapoja 

Kapojami menkaverčiai pakelių augalai

Visi pareiškėjai, siekiantys 
gauti paramą tiesioginėmis 
išmokomis už žemės ūkio 
naudmenų ir pasėlių plotus, 
privalo laikytis sėjomainos 
reikalavimo, pagal kurį avižos, 
kvietrugiai, miežiai, kviečiai, 
grikiai, rugiai, rapsai tame 
pačiame lauke gali būti augi-
nami ne ilgiau kaip 3 metus 
iš eilės. Žieminių ir vasarinių 
grūdinių, rapsų augalų pasėliai 
laikomi skirtingomis augalų 
rūšimis.

 Nesilaikant sėjomainos rei-
kalavimo, pareiškėjams yra 
taikomos sankcijos. Išmokos 
pagal visas paramos schemas, 
kuriose pareiškėjas dalyvauja, 
sumažinamos 3 proc. Tačiau 
sankcijų dydis atitinkamai gali 
būti padidinamas arba sumaži-
namas įvertinus reikalavimų pa-
žeidimą pagal masto, sunkumo 
ir poveikio trukmės kriterijus. 
Sėjomainos reikalavimo lai-
kymasis pirmąkart tikrinamas 
bus šiemet, kadangi šiais metais 
sueina treji metai nuo pirmojo 
paraiškų teikimo 2007 metais 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programos 
plotines priemones. Nuo 2008 
metų šis reikalavimas įsigalioja ir 
prašant tiesioginių išmokų, todėl 
pareiškėjai, pateikę paraiškas tie-
sioginėms išmokoms gauti, bus 
tikrinami nuo 2011 metų.

Būtina  nepamiršti laikytis dar 
vieno reikalavimo tai - ariamoje 
žemėje turi būti auginami žemės 
ūkio augalai arba laikomas juo-
dasis pūdymas. Juodąjį pūdymą 
privaloma apsėti žemės ūkio 
augalais iki lapkričio 1 d.

Girdžių seniūnijos 
specialistė 

Daiva MatoNieNė 

  Sėjomaina 

Šią vasarą gautas prane-
šimas iš Miliušių kaimo 
gyventojų, jog prie kelio 
Girdžiai – Miliušiai atsi-
randa naujas šiukšlynas. Se-
niūnijoje viešuosius darbus 
dirbantys žmonės didžiąją 
dalį šiukšlių surinko. Vien 
stiklo šukių ir butelių rado-
me 12 maišų, o ką ja kalbėti 
apie plastikinius butelius ir 
kitas atliekas.

Gyventojus seniūnija ragina 
būti sąmoningais ir šiukšlių, 
kur papuola, nepilti. Jeigu 
matote šiukšles vežančius 
žmones, nesvarbu, kad jie 
bebūtų, būtinai praneškite 
arba seniūnui, arba Aplinkos 
apsaugos agentūrai. 

„Girdžiai“ inf. 

Tvarkomas 
šiukšlynas

Mokykloje
Lapkričio 12 dieną - Vers-

lumo diena su  „Blusų tur-
gumi”

Lakričio 16 dieną - Toleran-
cijos Diena

Paskutinę savaitę akcija 
,,Lesyklėlė“

SKELBIMAI

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

REKLAMA, SVEIKINIMAI
Jei norite reklamuoti savo 

gaminius, jei norite pasveikinti 
mielą žmogų, skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , užeikite į biblioteką!

Mokau anglų kalbos. Tel.: 
8604-64590, Reda Urbienė.

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI

Nuo kito pavasario įvažiuo-
jančius į Pavidaujo kaimą pasi-
tiks žydinčios gėlės. Seniūnijos 
iniciatyvą pagražinti vieną iš di-
džiausių gyvenviečių Girdžiuose, 
palaikė tiek vietos bendruomenė, 
tiek verslininkai.

Už žemes gėlynui seniūnas Da-
rius Juodaitis dėkoja šiaudinius 
briketus gaminančiai UAB „Pocai“ 
iš Pocaičių kaimo. Juodžemiu 
prekiaujanti bendrovė mielai su-
tiko priekabą žemių padovanoti 
gėlynui.

Pavidaujyje bus įrengtas gėlynas 

karklų krūmus. Sutvarkytos pa-
kelės netik taps gražesnės, bet ir 
žiemą nebus supustytos didelės 
pusnys. 

„Girdžiai“ inf. 

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
atkelta iš 5 psl.

Grožinė literatūra
1. Lehane Dennis ,,Kuždesių 

sala‘‘: Kaunas, Obuolys, 2010.Kny-
ga nukelia į 1954-uosius - nuoša-
lioje saloje stovinčią psichiatrijos 
ligoninę, iš kurios ypatingai sau-
gomos kameros ką tik dingo pa-
vojingais nusikaltimais apkaltinta 
moteris. Užklupus pragaištingai 
audrai, nelieka ryšio su žemynu, 
o neįprasta byla dviems ją tirti 
atvykusiems pareigūnams įgauna 
dar tamsesnių atspalvių... 

2. Fielding Liz ,,Meilės stebu-
klas‘‘: Vilnius, Svajonių knygos, 
2009. Pajutusi, kad yra neabejinga 
Niujorko bankininkui Sebastianui 
Volseliui, Metė Lang išsigąsta 
savo jausmų. Prieš trejus metus ji 
patyrė avariją, po kurios liko pri-
kaustyta prie invalidų vežimėlio. 

Sebastianas – nuoširdus ir be galo 
patrauklus vyriškis, o visų svar-
biausia, kad geidžia Metės. Būtų 
tikras stebuklas, jei po visko, ką 
išgyveno, Metė surizikuotų įsileisti 
jį į savo širdį. 

 3. Andersenas H. K. ,,Lau-
kinės gulbės. Daržininkas ir 
ponai. Kiekvienam savo vieta‘‘: 
Vilnius, Informacijos vadybos 
agentūra,2010. Rašytojo Hanso 
Kristiano Anderseno trijų pasakų 
knyga su kompaktine miuziklo 
plokštele. Miuziklas  ,,Kiekvienam 
savo vieta‘‘- tai dvylika originalių 
muzikos kūrinių – vaikų sukur-
tos melodijos buvo aranžuotos, 
įgrotos įvairiais instrumentais ir 
įdainuotos kartu su populiariais 
šalies atlikėjais.

                                          Vilija 
stoškieNė

Girdžiuose kitais metais žydės 
dar daugiau gėlių. Planuojama 
pagrindinėje gatvėje sulfinijų 
žiedais papuošti kiekvieną stulpą. 
„Žmonės tai vertina: juk visą 
vasarą įvairiomis spalvomis pražy-
dusių gėlynų niekas nenuniokojo, 
o ir atsiliepimai tiek vietinių, tiek 
atvykstančiųjų geri. Juolab, kad ir 
tikslą turime rimtą – kitais metais 
tapti gražiausiai tvarkoma gyven-
viete Jurbarko rajone“, - planais 
dalinosi seniūnas D. Juodaitis.

„Girdžiai“ inf. 


