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 Šių metų vasaros pabaigoje Dusetų seniūnijos ir 
parapijos bendruomenės santalka Zarasų savivaldybei 
pateikė nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendi-
nimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą 
Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo projektų 
atrankos konkurso paraišką. 
 Projekto tikslas – bendruomenės namų materia-
linės bazės gerinimas, pritaikant bendruomenės po-
reikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai. 
 Uždaviniai:
 1. Nusipirkti būtiniausią virtuvinę įrangą;
 2. Žoliapjovės aplinkai tvarkyti pirkimas;
 3. Kita įranga, reikalinga bendruomeninei vei-
klai. 
 Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės 
santalka nusipirko būtiniausią virtuvinę įrangą, kuri 
bus naudojama užsibrėžtuose tiksluose nurodytose 
veiklose: įvairiose socialinėse veiklose, narių sueigo-
se, laisvalaikio užimtumo programose, teikiamoms 
nemokamoms laikino apgyvendinimo paslaugoms 
socialiai pažeidžiamiems gyventojams. 
 Įsigyta materialinę bazė bei pritaikymas visuome-
nės poreikiams – svarbus aspektas gerinant socialinę 
bei ekonominę padėtį. Įrengtas bendruomenės namų 
įveiklinimas užtikrins sąlygas ir platesnes galimybes 
įvairių socialinių sluoksnių gyventojams bei visos 
bendruomenės kultūriniam lavinimui, turiningam 
bei įvairiam laisvalaikio užimtumui, lankytojai jausis 
saugūs. 
 Sutvarkyta patalpų estetinė būklė padidins gy-
venamosios aplinkos patrauklumą. Bendruomenės 
namai atliks visuomeninę naudą teikiančią veiklą, 
sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, padės spręsti 
socialiai pažeidžiamų asmenų problemas (bus tei-
kiamos neapmokamos apgyvendinimo paslaugos). 
Išorinis ryšių užmezgimas ir palaikymas skatins drau-
gišką bendravimą bei bendradarbiavimą su kitomis 
bendruomenėmis. 
 Projektas skirtas bendruomenės viešiesiems po-
reikiams tenkinti (todėl tikslinei grupei priklauso 
visi aplinkinių seniūnijos gyvenviečių gyventojai, ne-
priklausomai nuo jų amžiaus ar socialinės padėties) 
bei atvykstantiems turistams ir svečiams. Projektas 
atitinka pagrindinius bendruomenės tikslus – kurti 
saugią, visiems patogią gyvenamąją aplinką, tenkinti 
socialinius, kultūrinius poreikius, puoselėti šeimos ir 
bendruomenės dvasines vertybes. 
 Zarasų rajono savivaldybė, apsvarsčiusi ir įverti-
nusi Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės 
santalkos paraišką, skyrė 1303 eurus. Už šią paramą 
įsigyta būtiniausia virtuvinė įranga. 
 Bendruomenė kuria naują bendruomeninę erdvę 
(bendruomenės namus), kurioje bus generuojamos 
mintys ir idėjos naujiems darbams bei projektams. 
Niekas geriau nesuartina bendruomenės, kaip ben-
dras laisvalaikis, todėl planuojame už gautą paramą 
ir įsigytą įrangą dar labiau aktyvinti mūsų veiklą.
 Greitai ir įspūdingai keičiasi mūsų kraštas. Keičia 
jį kūrybingi, sumanūs ir išradingi žmonės. Visus juos 
jungia gražios idėjos, drąsūs sumanymai, geri ir sąžinin-
gi darbai gražiame mūsų krašte. pati didžiausia mūsų 
kraštiečių vertybė – bendruomeniškumo jausmas, kuris 
skatina daryti gražius, prasmingus darbus. 

Aldona ŽiliUkienė 
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės 

santalkos pirmininkė 

Bendruomenę buriame 
prasmingiems darbams

Spalio 24 d. vyko fes-
tivalis „Kaukadienis 

Dusetose“, kurio sumany-
tojas – Antazavės kultūros 
namų vadovas, režisierius 
Gytis Gruzdas.  Į festivalį 
jis pakvietė tris mėgėjiš-
kus teatrus. Pirmasis toks 
renginys buvo surengtas 
pernai.

 Pirmieji pasirodė Skie-
monių miestelio teatro 
aktoriai su Vytauto Kup-
šio spektakliu „Jaunikio 
medžioklė“ (režisierius 
Gintautas Eimanavičius). 
 Istorija žiūrovus nu-
kėlė į ką tik atkurtos 

Į Dusetas sugrįžo „Kaukadienis“
Lietuvos laikus. Kolūkio 
pirmininko duktė Agnė 
susipažįsta su žaviu ame-
rikonu Jonu. Planuoja-
mos vestuvės, tačiau pa-
aiškėja, kad Jono tikslas 
nėra vesti Agnę, o tik iš-
vilioti iš šios šeimynėlės 
pinigus. Nuotaikinga ir 
gyvenimiška, sodriomis 
spalvomis perteikta is-
torija apie aferistą Joną 
sukėlė daug juoko.
 Antrieji į sceną užlipo 
Kupiškio kultūros centro 
Unės Babickaitės teatro 
spektaklio „Gyvenimas 
mano – degimas“ artis-

tai. Spektaklio scenari-
jaus autorė ir režisierė, 
teatro vadovė Nijolė 
Ratkienė. Šis spektaklis 
skirtas Pauliaus Širvio 
gyvenimui. Skambėjo 
poeto eilės, jį pažinoju-
siųjų, mylėjusiųjų prisi-
minimai, dainos. Išgyve-
nimai kare ir nelaisvėje, 
skaudžios meilės verpe-
tai, sunkūs paskutiniai 
gyvenimo metai... 

 Atrodo, viskas žino-
ma, daug kartų skaity-
ta, girdėta, bet P. Širvį 
vaidinusių aktorių Jono 
Buziliausko, Valerijaus 
Jevsejevo nuoširdžiai 
išgyvenami jausmai žiū-
rovus privertė kiekvieną 
jų tariamą žodį įsileis-
ti giliai į savo širdis. 
Spektaklyje atsiskleidžia 
poeto vienišumas, ilge-
sys, jo nesitaikstymas 

su aplinka, kurioje buvo 
tiek daug melo.
 Festivalį užbaigė Pa-
nemunėlio UDC teatro 
teatralizuota kompozici-
ja „Širdy nepasakytą žodį 
aš nešu“ pagal Matildos 
Olkinaitės biografiją. 
Rokiškio teatro režisierė 
Neringa Danienė, rem-
damasi M. Olkinaitės 
dienoraščiu ir eilėraščių 
sąsiuviniu, 2016 m. pa-

rašė pjesę „Nutildytos 
mūzos“. Šiemet pasaulį 
išvydo ir knyga „Matilda 
Olkinaitė. Atrakintas 
dienoraštis“. Matildai 
nebuvo nė dvidešimties, 
kai ją nužudė. Ji dar tik 
ieškojo savojo balso. 
Ji nujautė Holokausto 
grėsmę ir suvokė, kad 
žmonijos laukia dar vie-
na didžiulė tragedija, 
kad tokios tragedijos 
nuolat kartojasi. Bet 
tuo pat metu mėgavosi 
trapiu provincijos gyve-
nimo grožiu. Tai buvo 
šešėlių metas, bet kartu 
ir šviesos. Sukrečiančių 

kontrastų metas. Po ilgų 
aštuoniasdešimties metų 
jaunų aktorių įtaigiai 
skaitomos Matildos ei-
lės, dienoraščio eilutės 
ne ką mažiau sukre-
čia...
 Visų trijų spektaklių 
aktoriai vaidino šauniai. 
Džiugino režisūriniai 
sprendimai, scenografi-
ja, kostiumų dailininkų 
darbai. Festivalio pa-
baigoje visus dalyvius 
pasveikino, padėkas bei 
atminimo dovanas įteikė 
Kultūros centro Dusetų 
dailės galerijos direkto-
rius Alvydas Stauskas.
 G. Gruzdas dėkojo 
žiūrovams, teatrų ko-
lektyvams, jų vadovams, 
Kultūros centro Dusetų 
dailės galerijos darbuo-
tojams už visapusišką 
pagalbą rengiant fes-
tivalį ir pažadėjo, kad 
„Kaukadienio“ tradicija 
bus tęsiama.

Vilija Visockienė
Autorės nuotr.

„Gyvenimas mano – degimas“ – spektaklis, skirtas P. Širvio atminimui.

„Jaunikio medžioklės“ aktoriai ir kitus džiugino, ir patys liko patenkinti.

Gytis Gruzdas – festivalio sumanytojas.
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Rasa Bačiulienė

 Vladas Žilius, iškilus lietuvių 
menininkas, kilęs iš Žemaitijos ir 
iki pat savo mirties kūręs Niujor-
ke, buvo priverstas palikti tėvynę 
Lietuvą, kurią tuo metu buvo 
okupavusi Sovietų Sąjunga, ir 
emigruoti į JAV 1976 metais. 

 KGB nuolat persekiojo 
menininką už jo „nepaklus-
numą“ sovietinėms meno tai-
syklėms ir laisvės siekį, kuris 
sovietinio režimo buvo visiškai 
suvaržytas. KGB uždraudė V. 
Žiliui dalyvauti parodose, jis 
buvo pašalintas iš Dailininkų 
sąjungos ir leidyklos, kurioje 
tuo metu dirbo vyriausiuoju 
dailininku. 
 Likęs be lėšų, galimybės 
kurti, 1974 m. menininkas 
išdrįso parašyti vėliau plataus 
atgarsio sulaukusį laišką so-
vietų vyriausybės vadovui, t. 
y. Komunistų partijos Centro 
komiteto pirmajam sekreto-
riui Petrui Griškevičiui. 

Dusetose – iš Nyderlandų parkeliavusi 
Vlado Žiliaus paroda „Amsterdamas1980“

 Mūsų pasaulis sunkiai išsi-
verstų be gyvūnų – nuo seno jie 
žmones ne tik maitino, rengė, 
lengvino įvairiausius darbus, bet 
padėjo kariaujant, keliaujant, 
medžiojant. Glostydami katę, 
nurimstame patys, vedžiodami 
šuniuką – pasivaikštome, ste-
bėdami triušiukus, žiurkėnus 
– gauname labai daug teigiamų 
emocijų.

 Dusetų Kazimiero Būgos 
viešojoje bibliotekoje, į kurią 
sugūžėjo 8 klasės mokiniai, 
vyko Auksės Kryžiokienės, 
Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Utenos de-

Rūpinkimės, jei prisijaukinome
„Gyvūnų gerovė“. Paskaita 
buvo informatyvi, mokiniams 
nuobodžiauti neteko. Juk viešė-
jo nedažnas svečias bibliotekoje 
– mokyta kaniterapijos šešia-
metė kalytė Perla, Kavalieriaus 
karaliaus Karolio spanielė, 
turinti teisę dalyvauti įvairiuose 
renginiuose. 
 Renginio viešnia A. Kry-
žiokienė pabrėžė, jog viena 
didžiausių žmogaus dorybių 
– pagarba gyvybei ir gamtai. 
Kalbėdama apie mūsų įvairius 
augintinius, apibūdino jų svar-
biausias savybes, supažindino 
su kilme. 

yra įvairių veislių. Karštuo-
ju metų laiku jas patartina 
prausti.)
 Katės prijaukintos apie 
3500 m. pr. Kr. ir kilusios iš 
Senovės Egipto, kur buvo 
laikomos šventomis. Ilgą laiką 
pagrindinė kačių funkcija buvo 
naikinti peles ir kitus grauži-
kus, tačiau dabar katės augi-
namos kaip naminiai gyvūnai. 
Katės didelės miegalės – treč-
dalį savo gyvenimo (per parą 
12–16 val.) jos pramiega. 
 Šunys, kurių dabar jau 
skaičiuojama apie 500 veislių, 
prijaukinti prieš 14–16 tūkst. 
metų ir iki šiol yra nepakei-
čiami žmogaus palydovai. Jų 
uoslė 10000–100000 kartų 

geresnė nei mūsų, tačiau 
skonio jutimas – šešis kartus 
silpnesnis. Prakaituoja tik per 
letenėles, o šilumą išskiria per 
liežuvį. Nors šunys gali supras-
ti iki 200 žodžių, tačiau regi tik 
dvi spalvas: geltoną ir mėlyną. 
Jie lengvai dresuojami, todėl 
tarnauja žmogui įvairiose vei-
klose:  sporte, kaniterapijoje, 
pasienyje, policijoje...
 Bet svarbiausia, kad mes, 
augintiniais besidžiaugdami, 
nepamirštume pagrindinių gy-
vūnų teisių (LR gyvūnų gero-
vės ir apsaugos įstatymo, kuris 
numato asmenų ir institucijų 
pareigas gyvūnų apsaugos ir 
gerovės srityje): jie privalo tu-
rėti savo namus, nesikankinti 
dėl netinkamos temperatūros, 
ar kitokio fizinio nepatogumo, 
nekentėti skausmo dėl ligų 
ir žaizdų, o turėti galimybę 
natūraliai vystytis ir elgtis 
pagal prigimtį, nebadauti, o 
gauti geros kokybės maisto ir 
vandens, gyventi be baimės, o 
baigti gyvenimą be  kančių. 
 Moksleiviai taip pat buvo 
supažindinti su veterinarijos 
gydytojo specialybe, kurią 
galima įsigyti Vilniaus kole-
gijoje ir LSMU Veterinarijos 
akademijoje, suteikiančia 
galimybę dirbti ne tik klini-
kose, ūkiuose, bitynuose, bet 
ir pašarų tvarkymo įmonėse, 
zooparduotuvėse.
 Nepamirškime A. de Sent-
Egziuperi žodžių: „Mes esame 
atsakingi už tuos, kuriuos pri-
sijaukinome...“, todėl turime 
pasirūpinti ir jų gerove. 

Giedrė MiČiŪnienė
Vandos Steponavičienės nuotr.

partamento Zarasų skyriaus 
vyriausiosios veterinarijos gy-
dytojos inspektorės paskaita 

 Šiuo metu Lietuvoje žmo-
nės dažniausiai augina kates, 
šunis ir jūrų kiaulytes. (Tiesa, 

šios tikrai nei su jūra, nei su 
kiaulėmis nieko bendra netu-
ri. Jos gyvena 4–8 metus. Jų 

Viena jo pirmųjų, jau kaip laisvo 
menininko, kelionių – 1980 m. į 
Nyderlandus.
 Iš Nyderlandų, kur susilaukė 
didžiulio žiūrovų susidomėji-
mo, parkeliavusi fotografijų 
kolekcija „Amsterdamas 1980“ 
traukia dėmesį ne tik todėl, 
kad ji buvo sukurta lygiai prieš 
keturiasdešimt metų. Įdomu į 
tuometį laisvąjį Vakarų pasaulį 
pažvelgti buvusio sovietų pilie-
čio, pabėgėlio, kuriam pagaliau 
pavyko įkvėpti laisvės oro, aki-
mis. 
 V. Žilius fiksuoja viską: 
gatves, pastatus, vitrinas, žmo-
nes, kavines, automobilius, 
kurie kaip diena ir naktis sky-
rėsi nuo sovietinio pasaulio. 
Be to, įdomu stebėti, kaip per 
keturiasdešimt metų  pasikeitė 
miestas ir miestiečiai, mados ir 
apranga, kirpyklos ir šukuose-
nos, automobiliai, pastatai ir 
reklamos.
 Dusetų Kazimiero Būgos 
viešojoje bibliotekoje taip pat 
buvo organizuotos ir kūrybinės 

 Laiške V. Žilius išreiškė savo 
nepasitenkinimą dėl laisvės ap-
ribojimo ir nepritarimą sovieti-

niam režimui. Neįtikėtina, kad 
menininkas už tokį savo „išsi-
šokimą“ nebuvo areštuotas ir 

išsiųstas į lagerį. Po dvejų metų 
nors ir labai sunkiai V. Žiliui 
pavyko gauti leidimą emigruoti. 

Kūrybinių dirbtuvių nuotaika.

Kazimiero Būgos viešoji biblioteka visada pasiūlo įdomių ir naudingų renginių.
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Dusetų dailės galerijoje 
nuo spalio 23 d. iki lap-

kričio 14 d. veikia septintojo 
tarptautinio Marianos Ve-
riovkinos simpoziumo ,,Ute-
na/Utyan“ paroda.

 Nuo 2014 m. Marianos Ve-
riovkinos draugija rengia dai-
lininkų kūrybos simpoziumus, 
skirtus garsinti Vyžuonėlių 
dvarą prie Utenos, kuriame 
savo kūrybinį kelią pradėjo 
žymi Vakarų Europos moder-
nizmo dailininkė Mariana Ve-
riovkina (Marianne Werefkin, 
1860–1938). Čia prabėgo jos 
jaunystė, čia ji mėgo jodinėti 
žirgais, užsiėmė karitatyvine 
veikla. 1896 m. su tapytoju 
Aleksejumi Javlenskiu išvyko į 
Miuncheną studijuoti tapybos 
ir ten liko gyventi, pasiaukojo 
naujojo meno ieškojimams, 
įsitraukė į garsiausią Vokieti-
joje ekspresionizmo sambūrį 
„Mėlynasis raitelis“ (Blaue 
Reiter). 

Tarptautinio Marianos Veriovkinos 
simpoziumo „Utena/Utyan“ paroda

linkių gyventojams žydams 
ir jų kultūrai prisiminti. Pati 
M. Veriovkina XIX a. pab. 
draugavo su Vyžuonų, Utenos 
žydais, tapė juos savo paveiks-
luose – „Besimeldžiantys žy-
dai“ (1893), „Žydų karčiama“ 
(1935).
 Žydišką temą parodoje 
atskleidžia fotografija: Luko 
Handschino (Šveicari ja) 
nuotraukose – Užpalių žydų 
kapinės ir žydų gatvės Ute-
noje grindinys, Aleksandros 
Jacovskytės (Vilnius) – du 
vienodi medžiai, tik vienas 
jų auga Vyžuonose, kitas – Tel 
Avive. Lina Praudzinskaitė 
(Utena) siūlo pro didinamąjį 
stiklą pažvelgti į žydų kapinių 
paminklus, kuriuos samanos 
dengia kaip užmarštis. Irma Gi-
neikienė (Jungtinė Karalystė) 
ne tik tapė, bet ir sukūrė foto-
grafijas senoviniu cianotipijos 
būdu. Heiner Fierz (Šveicarija) 
paveiksluose užfiksavo tai, kas 
jam pasirodė įdomiausia Ute-
noje. Ramunė Sladkevičiūtė-

 M. Veriovkina yra viena 
pirmųjų ekspresionizmo dai-
lininkių Vakarų Europoje, jos 
kūrybai būdingi ryškių spalvų 
deriniai, neramios nuotaikos, 
mistiškos vizijos.

 Vyžuonėlių dvaro pastatai 
ir dailininkės ateljė išliko, ta-
čiau jie nyksta apleisti. Dvarui 
išsaugoti M. Veriovkinos drau-
gija kasmet rengia tarptau-
tinius kūrybos simpoziumus, 

kviečia dai-
lininkus iš 
L i e t u v o s 
i r  u ž s i e -
nio. Šioje 
p a r o d o j e 
eksponuo-
jami 2020 
m. sukur-
t i  darbai . 
S i m p o z i -
u m o  p a -
vadinimui 
„ U t e n a /
Utyan“ pa-
rinktas Ute-
nos mies-
to  vardas 
lietuvių ir 
jidiš kalbo-
mis, nes šių 
metų sim-
poz iumas 
buvo skir-
tas Utenos 
ir jos apy-

Dainienė (Zarasai), Saulius 
Dastikas (Vilnius), Andrius 
Surgailis (Vilnius, Utena), 
Rita Škarnulienė (Vilnius) 
tapė aliejumi, Alvydas Staus-
kas (Dusetos) liejo akvarelę. 
Dėl koronaviruso negalėjusi 
iš JAV atvykti Irena Šaparnis 
savo paveikslus atsiuntė. Vil-
ma Fiokla Kiurė (Anykščiai) 
kūrė įkvėpta M. Veriovkinos 
kalnų peizažo. Lauryna Kišky-
tė ir Lina Šlipavičiūtė (Vilnius) 
įgyvendino M. Veriovkinos 
draugijos sumanymą – Utenos 
senamiestyje, Žydų gatvėje, 
sukūrė sienos freską, kurioje 
pavaizduotas šochetas – ritu-
alinis gyvulių skerdikas. Šio 
uteniškio atvaizdas, sukurtas 
pagal išlikusią archyvinę nuo-
trauką, primins čia gyvenusią 
žydų bendruomenę ir jos tra-
dicijas.
Parengė Vilija Visockienė

Autorės ir A. Stausko nuotr.

alvydas Stauskas. Rytas prie utenos užtvankos.

Plenero dalyviai ir organizatoriai prie Vyžuonėlių dvaro po plenero uždarymo renginio.

R. Sladkevičiūtė-Dainienė mėgsta tapyti aliejumi.

Parodų salės erdvėse – simpoziumo dalyvių darbai.
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PADĖKA

(Atkelta iš 2 psl.)

dirbtuvės moksleiviams „Mies-
to montažai“. Paroda „Ams-
terdamas 1980“ akį pirmiausia 
patraukia spalvų žaisme, to-
dėl kūrybinių dirbtuvių metu 
moksleiviai plėtojo miesto ir 
spalvos motyvus. 
 Gavę pasirinkti fotografijų 
fragmentus, mokiniai kūrė 
savo miesto montažą, neri-
bodami vaizduotės, leisdami 
pasąmonei atsipalaiduoti. 
Taip, kaip sakė menininkas: 
„Kuriu tai, ką jaučiu tą aki-
mirką, atveriu kelią laisvam 
impulsui, kuriu be jokių suvar-
žymų, leidžiu atsipalaiduoti 
pasąmonei.“ 
 Moksleiviai taip pat išgir-
do pasakojimą apie unikalųjį 
V. Žilių, jo kūrybos kelią ir 
kūrybos savitumus. Dirbtuvių 
pabaigoje moksleiviai patys 

Dusetose iš Nyderlandų 
parkeliavusi Vlado Žiliaus 

paroda „Amsterdamas1980“

Netektis – tai pravirkus tyla
Ir skausmas, ja išsiliejęs...
Tegu švies Atmintis
Ir stiprins malda...
Stiprybės – Jums. Ramybės – išėjusiam...

          Giedrė Mičiūnienė

 Skaudžią netekties valandą liūdime kartu...
 Dėl brangaus vyro Stasio mirties nuoširdžius 
užuojautos žodžius skiriame Vandai Normantienei.

     Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios 
Pastoracinės tarybos nariai

   	 Nuoširdžiai	dėkojame	Dusetų	Švč.	Trejybės	bažny-
čios	klebonui	kan.	Stanislovui	Krumpliauskui,	giedoto-
joms	Jolitai	Krasauskienei	ir	Margaritai	Simokaitytei,	
laidojimo	 paslaugų	 teikėjai	Daivai	 Ambrozaitienei,	
artimiesiems,	draugams,	kaimynams,	užjautusiems	ir	
buvusiems	šalia,	palydint	į	amžino	poilsio	vietą	vyrą,	
tėvelį	bei	senelį	Juozą	Putrą.	Ačiū	visiems	už	paramą	
ir	pagalbą	šią	sunkią	valandą.	

Žmona Nina, vaikai, anūkai ir proanūkiai

	 Skaudi	netektis	aplankė	mus.	Padėkos	žodį	norėtu-
me	tarti	Dusetų	Šv.	Trejybės	bažnyčios	klebonui	Sta-
nislovui	Krumpliauskui,	Visagino	kunigui	Vidmantui	
Rudokui,	šeimos	gydytojai	Lianai	Dapkuvienei,	laido-
jimo	namų	savininkei	Daivai	Ambrozaitienei,	Dusetų	
Kazimiero	Būgos	gimnazijos	bendruomenei,	Pastora-
cinei	 tarybai,	 artimiesiems,	 kaimynams,	 draugams,	
pažįstamiems	už	gėles,	užuojautos	žodžius,	maldas,	
dvasinę	bei	materialinę	pagalbą,	į	paskutinę	kelionę	
palydint	mums	brangų	žmogų	–	vyrą,	tėtį,	sūnų,	senelį	
Stasį	Normantą.

Žmona Vanda Normantienė,  
sūnūs Andrius ir Justas su šeimomis

 Dėl Stasio NormaNto mirties su giliu liūdesiu 
užjaučiame žmoną Vandutę, sūnus Andrių, Justą ir 
artimuosius.

Garažų bendrijos „Vairas“ 5 bloko savininkai

Mirtis išsivedė...
Gal ten, kur saulė šviečia,
Gal ten, kur skausmo, rūpesčių nėra.
Nėra tų žodžių, kurie šiandien jus paguost galėtų, vien 
liūdesys ir atminties tiesa...

 Dėl Stasės GirčieNėS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą Petrą, sūnų Arūną, dukrą Jolitą.

A. ir P. Galvydžiai

išrinko gražiausius darbus, o 
jų autoriai buvo apdovanoti 
prizais.
 Paroda Dusetų K. Būgos 

viešojoje bibliotekoje veiks iki 
lapkričio 20 d.
Projektą finansuoja lietuvos 

kultūros taryba

ii 2020 m. lapkričio 14 d.
VII Marianos Veriovkinos simpoziumo 2020 paroda

Suaugusiems bilieto kaina 1 Eur, vaikams ir moksleiviams – 
įėjimas nemokamas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
iki 2020 m. lapkričio 10 d.

Keramikos simpoziumo  
AnAGAMA lT 2020

keraminių skulptūrų paroda

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2020 m. lapkričio 8 d. (sekmadienį) 14.00

Renginys, skirtas Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo 
metinėms

Koncertuos Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų 
ansamblis „Svaja“ ir TRIO LA’gaminas (vadovė Margarita 

Simokaitytė)
Anykščių kultūros centro teatro poezijos spektaklis

VelnioniŠkAi VienAs
pagal Pauliaus Širvio poeziją, atsiminimus, laiškus...

Įėjimas nemokamas

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Prašome laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

operacijų vadovo rekomendacijų, dėvėti apsaugines kaukes ir 
užtikrinti saugų atstumą.

Saugokime  save ir vieni kitus.

V. Žilius, amsterdamas. 1980.


