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Salų miestelis - lyg antroji Lietuva
Asta Semokaitė
redakcija@15min.lt

Pažvelgę iš paukščio skrydžio,
Lietuvoje galime aptikti dar vieną Lietuvą. Tai Rokiškio rajone
esantis Salų miestelis savo forma primenantis Lietuvos žemėlapio kontūrus.

Jo krantus skalauja ežero,
kuris dėl dviejų savo atsikišimų
vadinamas Dviragiu, vandenys.
Šis įspūdingas gamtos kampelis, pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1450 metais,
mena gausią istoriją ir jos pokyčius. Čia viešpatavę garbingos
didikų Kęsgailų, Radvilų, Morikonių ir Tyzenhauzų giminės.
Radvilų laikais tebuvo mediniai
dvaro rūmai mūriniais pama-

tais ir didikai atvykdavę tik pamedžioti. XVIII a Morikoniai
pastatė mūrinį dvaro ansamblį, išlikusį iki šių dienų, o, valdant Tyzenhauzams, dvaras
tapo kultūros centru. Čia vykdavo didingos puotos ir parke
buvo įrengtas vasaros teatras,
kuriame vaidino aktoriai net iš
Prancūzijos. Dvarą puošiantis
parkas laikomas vienu seniausių Lietuvoje. Radvilų laikais čia

buvo miško parkas ir Žvėrynas,
kur, pasak legendos, auginti lokiai kaip šunys saugodavę rūmus. Laikui bėgant, pasodintas
didelis vaismedžių sodas ir pastatytas akmeninis medžioklės
namelis, o parko planas pakeistas geometriniu išliko iki mūsų
dienų. Pasakojama, kad dabar
čia gyvena daugybė šikšnosparnių. Nuo rūmų į rytus veda graži medžių alėja, aplankydama
senutę medinę bažnytėlę. Parką puošia išskirtinė - 1,9 metro
skersmens tuopa. Atgyvenęs didikų linksmybes dvaras globojo
mokymosi centrus. Bėgant me-

tams, viena kitą čia keitė muzikos mokykla-orkestras, mergaičių namų ūkio ir žemesnioji žemės ūkio mokyklos. Karo metais
buvo įsteigta ligoninė, o vėliau žemės ūkio technikumas.
1977 metais, pagal architektų A.Balkaus ir G.Kirdeikienės
projektą, dvaro ansamblis buvo rekonstruotas ir paskelbtas
respublikinės reikšmės architektūros paminklu, kuriame
įkurta pagrindinė mokykla, gyvavusi iki 2003-iųjų. Jau penktus metus Salų apylinkės gali pasigirti atgimusiu gyvenimu ir išskirtiniais kultūriniais

renginiais - čia kasmet rengiamos tarptautinės kalbotyros
vasaros mokyklos ir gramatikos konferencijos, į kurias susirenka daug jaunų mokslininkų
iš įvairių Europos šalių. Taip pat
atvyksta Vilniaus Dailės akademijos studentų bei kitų mokyklų moksleivių praktikos. Dvarą
muzikos garsais pripildo Kauno
styginių kvartetas, vargonų muzika ir atlikėjai.

Rokiškio rajone esantis Salų miestelis įsikūręs saloje, kuri savo forma primena Lietuvos žemėlapio kontūrus.

"Kanų liūtai" skelbia atranką
Lietuvos reklamos asai turėtų suskubti, nes atėjęs pavasaris priminė,
kad iki didžiausio Tarptautinio reklamos festivalio "Kanų liūtai" liko
tik kiek daugiau nei 3 mėnesiai.

MANO ATOSTOGOS

Praėjusiais metais į didžiausią reklamos festivalį atvyko
daugiau negu 9000 delegatų
iš 85 Pasaulio šalių.
Festivalyje dalyvavo beveik 20 atstovų iš Lietuvos, o
kaimyninė Estija nustebino
beveik 4 kartus didesne delegacija - į Kanus vyko net 75
reklamos ir rinkodaros specialistai.
Oficialus "Kanų liūtų" atstovas Lietuvoje, pirmasis nemokamas dienraštis "15min"
,primena, kad 2008 metų reklamos festivalis "Kanų liūtai"
vyks birželio 15 - 21 dieną.
Lietuvos reklamos kūrėjai
turi galimybę varžytis su kolegomis iš viso pasaulio.
Tad tikrai verta suskubti
pildyti paraiškas dėl festivalio. Jas galima teikti iki kovo
20 dienos.
Norintys teikti paraiškas
ar tiesiog aplankyti reklamos
festivalį "Kanų liūtai" - visą informaciją gali rasti oficialiame festivalio tinklapyje www.
canneslions.com/

KOMIKSAS

Aurelijos atostogos
Prieš gamtos didybę Slovakijoje pasijunti toks mažas.
Atsiųsk nuotrauką iš įsimintiniausių atostogų užsienyje ir trumpai ją pristatyk. Kokybišką nuotrauką su aprašymu ir savo kontaktais siųskite el.paštu: redakcija@15min.lt. Daugiau įspūdžių rasite
internetiniame puslapyje www.15min.lt/atostogos.

Ar patinka šiandienos komiksas? Turite naujų idėjų? Labai laukiame jūsų nuomonės: komiksas@15min.lt

Piešė J.Račinskas.

