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ORAI Po nevykusios žiemos 
pagal klimato normą ko-
vas prasideda balandžio 
pradžios temperatūra ir 
orų atšalimu negrasina. 
Iki savaitės pabaigos tem-
peratūra naktimis svyruos 
apie 1–3, dienomis kils iki 
5–8 laipsnių šilumos, pūs 
nestiprūs pietų krypties vė-
jai. Savaitgalio dienomis 
vietomis palis.

Panašūs, protarpiais su 
lietumis ir šiltesni nei įprastai 
orai tęsis ir kitą savaitę. 

Saulė teka 7.02 val., 
leidžiasi 18.06 val. 
Priešpilnis

Ketvirtadienį, 
kovo 5 d. 

+ 1 C
+ 5 C

2–4 m/s

Saulė teka 7.00 val., 
leidžiasi 18.08 val. 
Priešpilnis

+ 1 C
+ 7 C

2–4 m/s

Penktadienį, 
vasario 28 d. 
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Dėdės   Juzės   godos

Pagal www.orai.biz 
paregė meteorologas Bronius MEDINIS

Šiandien: Giedrė, Girmantas, Klemensas, Liucijus, Vydotas, Virgilijus.
Rytoj: Norvilas, Norvilė, Norvilta, Norviltas, Novyda, Novydas, Novydė, 

Raminta, Ramintas, Rozina, Rožė, Viktoras.

VARDADIENIAI

2020 metais Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka skelbia 
konkursą Bibliotekos premijai gauti visų amžiaus grupių kūrėjams, 
bendruomenėms, mokykloms, kitoms organizacijoms ir įstaigoms iš 
visos Lietuvos Respublikos teritorijos. Premijos fondą sudaro ne mažiau 
nei 500 eurų. 

Premija skiriama:
• už rašto darbus, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, 

atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą;
• už originaliąją kūrybą (prozą, esė, dramą, poeziją);
• tautosakos darbus ir kitus kūrinius. 
Darbus reikia pateikti iki rugpjūčio 1 d. Siųsti ar atnešti adresu: Ma-

riaus Katiliškio biblioteka, Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, LT-39149, 
o taip pat el. paštu toma.mikalajunaite@psvb.lt

Darbai turi būti pateikti laikantis Bibliotekos premijos konkurso nuos-
tatų ir su užpildyta dalyvio anketa. Nuostatai su anketa duodami biblio-
tekoje, skelbiami internete www.psvb.lt Tel. pasiteirauti (8 451) 34 319.

Kviečiame teikti rašto darbus
Bibliotekos premijos konkursui

Ramybė tamstos daržams! Ar 
girdėjote prieš kelias dienas per-
kūniją? Jau antrą kartą šiais metais 
trankosi. Dar vienas toks „užėjimas“ 
ir, jei tikėt senoliais, bus galima eiti 
maudytis. 

Žiemos šiemet nebuvo, pavasa-
ris nežinia koks bus. Nors Dievulio 
medin nereikėtų varyti, kai lietus 
liaunasi ir jei nepučia šiaurys – vi-
siškai malonu po lauką ir sodą pa-
sivaikščioti. 

Šiomis dienomis genėjau obe-
lis. Glosčiau ruplėtą medžių žievę 
ir prisiminiau senus, širdį gerokai 
suvirpinusius įvykius.

Jaunystėje keletą metų teko dirbti 
vairuotoju Pasvalio buitinių paslaugų 
kombinate. Vežiodavau išskalbtus 
skalbinius, iš Panevėžio ir Šiaulių ba-
zių atgabendavau reikiamų žaliavų. 

Darbas nesudėtingas, smagus, 
reguliariai mokamos ketvirtinės pre-
mijos, kurias linksmai „laistydavo-
me“ su visu kolektyvu. Vasarą – kur 
nors prie Mūšos, o žiemą – viename 
Bauskės restorane. 

Viskas buvo gerai iki to momen-
to, kol pas mus pradėjo dirbti jau-
na, iš Saločių krašto kilusi fotografė 
Alma Krumytė. Iš pradžių ji man 
nelabai patiko. Nedidelio ūgio, nosis 
pabalnota apvaliais akiniais, žiemą 
vasarą vilkinti pilką lietpaltį, nekalbi. 
Į darbą ateidavo anksčiau už visus ir 
iki išnaktų, raudonų lempų šviesoje 
kažką burdavo virš savo ryškalų, 
fiksažų ir dar velniai žino kokios 
chemijos. 

Tiesą pasakius, nuo tų skysčių 
viskas ir prasidėjo. 

Po eilinio premijų baliaus, ry-
tas buvo, švelniai tariant, ne koks. 
Galvoje kažkas sproginėjo, burnoje 
– dvėsė, o skrandyje – makalavosi. 

Pagalvojau, kad tinkamiausia 
vieta pasislėpti nuo rūpesčių ir darbų 
(nieko neatsitiks, kad patalynė ligo-
nius pasieks ir antradienį) – Almos 
fotolaboratorija. Ten tylu, maloni 
prietema ir mažiausiai iki pietų nebus 
nė vieno kliento. 

Kada aš įsliūkinau, Alma net 
nepastebėjo – kaip visuomet buvo 
palinkusi virš savo vonelių. Labo-
ratorijos gilumoje stovėjo sofa, ant 
kurios, patiesus languotą užtiesalą, 
buvo fotografuojami plikarūriai, 
maždaug metukų amžiaus bambliai. 
Puiki vieta ištiesti audringo vakarėlio 
nualintus kaulus ir, užmerkus akis, 
pamąstyti, kaip greičiau ir efektyviau 
įvykdyti penkmečio planą. 

Prieš atsigulant, ant palangės pa-
stebėjau „Vytauto“ butelį. Šaunuolė 
Alma, to net nenujausdama išgelbėjo 
man gyvybę. 

Užsiverčiau jį ir, žvelgdamas į 
lietuviškai-rusišką etiketę, kurios 
centre pavaizduotas Nemuno vingis, 
ėmiau godžiai gerti…

Iš pradžių skonis pasirodė keis-
tas, bet pagalvojau, kad greičiausiai 
taip yra todėl, kad mineralinis van-
duo buvo išsidvaksėjęs – burbuliukų 
nebuvo. Dar po poros gurkšnių paju-
tau, jog vyksta kažkas keisto. Gerklė 
ir stemplė ėmė kaisti, tarsi būčiau 
prarijęs tik ką iš orkaitės ištrauktą 
kugelio gabalą. Ėmė trūkti oro, o dar 
po akimirkos apėmė jausmas, kad 
visas kraujas subėgo į galvą – vienas 
neatsargus judesys ir mano pilkųjų 
ląstelių saugykla išsitaškys į visas 
keturias puses. 

– Gelbėkit… Mirštu…
Alma išdygo per kelias akimir-

kas. Mačiau, kad norėjo klausti, iš 
kur čia atsiradau, bet, išvydusi mano 
veidą, tik išsižiojo ir bejėgiškai su-
mojavo rankomis. 

Kalbėti jau nebegalėjau, tad iš-
tiesiau jai „Vytauto“ butelį nutaisęs 

veido išraišką, turėjusią reikšti „Kas 
čia per velnias?“

– Tu išgėrei?.. Čia juk koncen-
truotas ryškalas… Baisūs…

Kas ten tokio baisaus aš nebeiš-
girdau, nes viduje tūnojęs reagentas 
nusprendė geizeriu išsiveržti iš ma-
nęs… Srovės būta tokios stiprios, kad 
su ryškalais susimaišęs vakarykščio 
baliaus turinys apdirbo Almos cha-
latą, kūdikiams fotografuoti skirtą 
sofą ir, kas baisiausia – rajono par-
tijos pirmojo sekretoriaus šeiminę 
nuotrauką… 

Dėl jos ant kojų buvo sukeltas 
visas Pasvalio buitinių paslaugų 
kombinatas. Dabar nuotrauka – 
eilinis, kasdienis dalykas, o anuo-
met… Metų įvykis, kuriam būdavo 
atsakingai ruošiamasi gerą pusme-
tį. Ta proga „pirmajam“ kostiumą 
iš angliškos medžiagos siuvo toks 
Petras iš Joniškėlio, senas, patyręs 
„kriaučius“, kažkada dirbęs Šiaulių 
dramos teatre. Draugei pirmininkie-
nei suknią nuomojo iš Panevėžio 
teatro rūbinės. Teko keturis kartus 
siųsti juodą „Volgą“, nes skrylius 
su spirgais dievinanti moterėlė ne-
sugebėjo įsibraškinti anei į vieną 
atvežtinę suknią. Netilpo ir į ketvir-
tąją, bet daugiau mašinos nesiuntė 
– už nugaros paliko nesusagstytą, o 
kad rūbas nenukristų nuo „gležno“ 
kūnelio, suvarstė ir surišo špagatu. 

Nuotraukoje buvo ir du šešioli-
kiniai kūdikėliai, kaip ir priklauso, 
su raudonais kaklaraiščiais ir mo-
kyklinėmis uniformomis. Atvežtos 
buvo ir sutuoktinių mamos. Tiesa, 
jų baltos skarelės, rankomis megzti 
megztiniai ir krampleninės suknių 
padalkos gerokai kontrastavo su 
„pirmosios“ rokoko stiliaus apdaru. 
Bet jiems tai buvo gražu. Statusui 
pabrėžti fotosesijoje „dalyvavo“ ir iš 
„pirmojo“ namų atvežtas pastatomas 
laikrodis bei milžiniškas fikusas, kurį 
į vidų teko kelti per langą, nes pro 
duris būtų pralindęs tik sukapotas. 

Kompozicijos „vyšnia“ – mil-
žiniškas flamandų buvjė veislės 
„teliukas“. Kadangi lygiai tokį pat 
augina ir „pirmojo“ „pirmasis“, buvo 
nuspręsta šunį pasiskolinti ir su juo 
įsiamžinti. 

Keista, bet šuo visiškai nesu-
prato politinės akimirkos svarbos ir 
kategoriškai atsisakė ramiai tupėti 
bei fotografuotis. Po to, kai juodas 
keturkojis velnias apkandžiojo pen-
kis kombinato darbuotojus (įskaitant 
direktorių ir Almą), buvo priimtas 
sprendimas – imtis specialiųjų efek-
tų. 

Ant šuns kaklo ir užpakalinių 
letenų buvo pririštos virvės ir varg-
šas, tikrąja to žodžio prasme, buvo 
ištemptas priešais besifotografuo-
jančią „pirmojo“ šeimą. Kombinato 
direktorius į vieną pusę tempė galvą, 
o aš į priešingą – kojas. 

Retušavus nuotrauką, turėjo su-
sidaryti įspūdis, kad šuo ramiai sto-
vi. Realybėje atrodė, kad skolintas 
keturkojis bičiulis apsėstas legiono 
velnių, kurie jo nemenką kūną ne-
natūraliai, tarsi bandydami išgręžti, 
laiko pakėlę nuo žemės. 

Kompozicija išėjo ne kasdienė, 
bet buvo nuspręsta palikti taip, kaip 
yra. Dėl viso pikto… Juk „pirmojo“ 
„pirmasis“ taip pat tokį šunį turi…

– Tu sugadinai „pirmojo“ šei-
mos portretą... – sušvokštė Alma ir 
apsiverkė.

„Geizerio išsiveržimas“ akivaiz-
džiai išvalė mano organizmą. Galva 
buvo šviesi, skrandis maloniai tuš-
čias, nuotaika – netikėtai pakili.

– O tu žvelk iš gerosios pusės. Ta 

dėmė ant „pirmojo“ galvos visiškai 
uždengia jo plikę. Dabar man jis net 
panašus į pudelį…

Alma trenkė man kumščiu į šoną. 
Jos kūkčiojimas virto kikenimu…

Tą dieną ant fotoateljė durų ka-
bėjo užrašas „Dėl techninių kliūčių 
nedirbame“. Skalbiniai ligonių taip 
ir nepasiekė…

Mes iki paryčių tvarkėmės ir šne-
kučiavomės. Apie svajones ir rūpes-
čius, apie tremtyje mirusius tėvus ir 
apie tai, kad visas miestelis kalba, 
jog vakarais mokyklos stadione ji 
slapčia susitikinėja su „simpatija“. 
Tik joks tai jaunikis, o vienintelis 
artimas žmogus – brolis. Kai po karo 
šeima buvo ištremta, jiems tik per 
stebuklą pavyko išvengti represijų… 
Dabar jis gyvena svetima pavarde, 
bet jei kas apie tai sužinos…

Tai nebebuvo pilka, nekalbi, žie-
mą vasarą lietpaltį dėvinti pelytė… 
Prieš mane buvo jauna, gyvenimu 
ir nepelnytu skausmu pulsuojanti 
moteris. 

Tuokart viskas pasikeitė. Nebuvo 
dienos, kad neužsukčiau pas Almą. 
Kiekvieną kartą ji mane sodino ant 
seno raižyto krėslo ir fotografavo. 
Po pusmečio išryškino pirmąją fo-
tografiją, kurioje buvome kartu. Dar 
po metų, kovo pradžioje, per šventą 
Kazimierą aš jai ištariau svarbiausius 
gyvenime žodžius…

Ką atsakė? 
Ji nepasakė „Ne“… 
Dabar tiesiog per daug gražus ir 

šiltas pavasaris, kad jį gadinčiau liūd-
nomis pabaigomis.Tebūnie tai mano 
ir senų ruplėtų obelų paslaptis…

Geriau pakalbėkime apie darbus. 
Pasitinkant kovą jau galima ruošti 
sėti pomidorų, paprikų, salierų, porų, 
žiedinių kopūstų, baklažanų, agurkų, 
prieskoninių žolelių ir kai kurių gėlių 
sėklas.

Parduotuvėse akį traukia ryš-
kiaspalviai sėklų pakeliai, tačiau patyrę 
daržininkai sako, kad vėlai sėjęs – ne-
sigailėsi, o pirkdamas nelietuviškas 
sėklas turi žinoti, jog informacija ant 
pakelio apie augalų sėjimo laiką, mūsų 
akimis, yra kiek paankstinta. Taigi tu-
rėkime kantrybės laukdami pirmųjų 
daigų. Taip pat verta žinoti, jog tai, 
kas nupiešta ant pakelio, realybėje gali 
atrodyti ne taip gražiai: egzotiškoms 
sėkloms gali nepatikti mūsų dienos 
ilgumas, šviesos kiekis, dirva ir t. t.

Daigams auginti specialistai pata-
ria rinktis substratą, o ne daržo žemę, 
mat, ši blogiau praleidžia orą, be to, 
joje gali būti ligų sukėlėjų. Substratą 
dar patariama maišyti su žvyru.

Ankstyvąsias žalumynines daržo-
ves į nešildomą šiltnamį, uždengtą 
polietileno plėvele, galima sėti apie 
kovo vidurį.

Jeigu pomidorus ir agurkus au-
ginsite šildomame šiltnamyje, sėklas 
galite sėti kovo pradžioje, jei ne-
šildomame – kovo viduryje, jei po 
priedangomis – pabaigoje.

Agurkus į nešildomą šiltnamį 
sėkite ne anksčiau kaip balandžio 
pabaigoje.

Prieš sėdami pomidorų sėklas dvi 
paras palaikykite šaldytuve. Subs-
tratą pravėdinkite ir sudrėkinkite. 
Sėkloms sudygti reikės ne mažiau 
nei 20 laipsnių temperatūros patal-
pos. Iš pradžių pridenkite plėvele, kai 
sudygs – nuimkite. Daigus išretinki-
te, kai pradės liestis lapai. Likusius 
savaitei padėkite vėsiau. Taip pat 
darykite ir su paprikomis.

Kovo pradžioje sėkite porus. Jų 
pikuoti nereikia.

Dėdės Juzės godas užrašė 
Marius URBA


