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Sveikina

KRAŠTO KALENDORIUS

4 d. – 80 metų, kai Saločiuose gimė kino kritikas, teatrologas Saulius 
MACAITIS. Mirė 2007 m. liepos 28 d. Vilniuje.

5 d. – 35 metai, kai Pasvalyje mirė mokytojas Stasys LINKEVI-
ČIUS. Gimė 1931 m. vasario 25 d. Kildiškių kaime. 1944–1951 m. 
mokėsi Pasvalio vid. m-kloje, nuo 1959 m. čia su pertraukomis dirbo 
(1960–1965 m. Pasvalio r. VK pirmininko pavaduotojas kultūros rei-
kalams, 1974–1976 m. Liaudies švietimo sk. vedėjas).

5 d. – 60 metų, kai Detroite (JAV) mirė visuomenės veikėjas Povilas 
MOLIS (MULEVIČIUS). Gimė 1889 gegužės 16 d. Mikėnų kaime.

7 d. – 120 metų, kai Pušalote gimė Lietuvos kariuomenės savanoris 
Antanas GUDLIAUSKAS. 

7 d. – 125 metai, kai Ruškelių kaime gimė Lietuvos kariuomenės 
savanoris Antanas KRIŠČIŪNAS. Mirė 1928 m. vasario 2 d. Šiauliuose. 

7 d. – 115 metų, kai Pasvalyje gimė spaudos bendradarbis Petras 
PLEVOKAS. Mirė 1942 m. vasario 14 d. Rusijoje.

Šiandien: Berta, Birutė, 
Gedenė, Gedenis, Gedgailas, 
Gedgailė, Malvina, Skalvis, 
Teodora, Teodoras, Ulrika, 
Ulrikas.
Rytoj: Butgina, Butginas, 

Butginė, Butgintė, Butgintas, 
Filė, Filomena, Filomenas, Ka-
rolina, Mantmilas, Mantmilė.
Poryt: Dominyka (Domė), 

Ginvilė, Ginvilas, Mindas, 
Mindaugas, Mindaugė, Nerė, 
Nerutė, Nervilas, Nervilė, 
Nervyda, Nervydas, Nervydė, 
Ramutis.

VARDADIENIAI

Pasėdėk, parymok sidabruotą 
  galvą parėmus,
Tolsta, tolsta gražiausi 
  gimtinės takai.
Žinom, kad atiduotum 
  savąją širdį,
Kad laimingi tik būtų 
  Tavieji vaikai.
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly,

         Te nieko šiandien Tau nestinga,
        Aplinkui šypsos artimi…

82-ojo gimtadienio proga Filomeną ŠAKENIENĘ, 
gyvenančią Mažionių kaime, sveikina vyras, vaikai su 
šeimomis, šeši anūkai, keturi proanūkiai.

Liepos pradžia įprastai sutampa 
su Pasvalio krašto istorijos ir kul-
tūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėri-
mai“ išėjimu „į gyvenimą“. Tad ir 
šie metai – ne išimtis. Iš spaustuvės į 
Pasvalį jau atkeliavęs žurnalas kvie-
čia į įvairialypę kelionę po mūsų 
krašto kultūros lauką, kuriame gausu 
aktualių temų ir įdomių asmenybių. 

Žurnalas pradedamas dviem 
interviu su skirtingoms sritims 
atstovaujančiomis asmenybėmis. 
Pirmoji – Pumpėnuose gimusi kny-
gotyrininkė, humanitarinių mokslų 
daktarė, buvusi Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto dėstytoja 
Alma Braziūnienė. Šiuo metu ji pri-
sideda prie Vilniuje kuriamo knygos 
muziejaus „Bibliopolis“. Interviu 
A. Braziūnienė dalijasi ryškiausiais 
vaikystės, darbo universitete prisimi-
nimais, profesinės veiklos subtilybė-
mis ir ypatybėmis. Kitame interviu 
pristatomas pasvalietis diplomatas, 
ambasadorius Gediminas Varvuolis, 
šiuo metu reziduojantis Japonijoje, 
kur atstovauja mūsų šaliai ne tik šioje 
valstybėje, bet taip pat yra akredituo-
tas Filipinams, Indonezijai, Singapū-
rui, Malaizijai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai. Kokią vietą G. Varvuolio 
gyvenime užima Pasvalys? Kas svar-
bu diplomatijos srityje ir kaip kraš-
tietis joje atsidūrė? Nemažą patirtį 
sukaupęs diplomatas atsako į šiuos 
ir kitus klausimus.

Specialios rubrikos skirtos šie-
met Lietuvos Respublikos Seimo
paskelbtiems Vilniaus Gaono ir 
Lietuvos žydų istorijos, Tautodai-
lės metams, Steigiamojo Seimo 
100-mečiui. Gražvydas Balčiūnaitis 
iš užmaršties prikelia Pasvalio krašto 
žydų istorijas, prie kurių prisiliesti 
buvo atvykę po pasaulį pasklidę šių 
žydų palikuonys. Prisiliesti galima 
ne tik prie istorijų. Štai pasvalietis 
Vytautas Jackūnas, į mus žvelgian-
tis iš žurnalo viršelio, savo dienos 
neįsivaizduoja be prisilietimo prie... 
medžio. Talentingo tautodailininko 
prisilietimai ilgainiui virsta jautriais 
kūriniais: šventaisiais, angelais... 
Ir pasklinda po pasaulį. Kad by-
lotų, jog tautos veidą ir jos sielą 
galima įžiūrėti mažytėje medinėje 
skulptūrėlėje. Kitokį mūsų tautos 
paveikslą ir jos demokratijos šventę, 
pasitelkdamas 1920 metais vykusių 
rinkimų į Steigiamąjį Seimą kampa-
niją, „piešia“ Sigitas Kanišauskas. 

Išskirtinis dėmesys skiriamas 
šiemet 45-metį mininčiai Petro Vi-
leišio gimnazijos Dailės galerijai. 
Išties norisi pasidžiaugti, kad moky-
kla turi tokį unikumą, kuriam rasti 
analogų Lietuvoje nelengva. Dar 

svarbiau tai, kad gimnazistai nuo 
pat pirmųjų dienų šioje mokykloje 
turi sąlytį su menu, kuris itin reikš-
mingas asmenybės formavimuisi, 
gali net padėti pasirinkti tolesnį gy-
venimo kelią. Tai galėtų paliudyti 
daugelis šiandien Lietuvoje ir už jos 
ribų garsių menininkų. Turbūt vie-
nas įspūdingesnių tiek dydžiu, tiek 
verte šios galerijos darbų – Petro 
Kalpoko paveikslas „Vakaras“. Tai 
ir vienas žymesnių šio mūsų dailės 
klasiko kūrinių. Norintieji iš arčiau 
susipažinti su šia iš Biržų krašto ki-
lusia asmenybe kaip tik turi unikalią 
progą – Nacionaliniame M. K. Čiur-
lionio dailės muziejuje Kaune nuo 
birželio antrosios pusės veikia paroda 
„Petras Kalpokas (1880–1945) ir 
aplinka“, kuri aprėpia visus daili-
ninko tapybos žanrus – nuo peizažų 
iki portretų, atskleidžia asmenybės 
įvairiapusiškumą. Ekspresyvūs 
peizažai nukels į tapytojo gyventas 
vietas nepamirštant ir Lietuvos. Tai 
antroji P. Kalpoko tapybos paroda, 
surengta po jo mirties.

Petro Vileišio gimnazija 1939–
1947 metais buvo svarbi akademi-
nėje bendruomenėje pripažintam 
lotynistui, vertėjui, ilgamečiam 
Vilniaus universiteto dėstytojui 
Benediktui Kazlauskui. Pasvalio 
jis nepamiršo – ne kartą iš Vilniaus 
buvo atvykęs į jubiliejines mokyklos 
šventes, klasių susitikimus. Pasva-
lyje B. Kazlauskas patyrė ir tikrąją, 
vienintelę gyvenimo meilę – sutiko 
iš Rinkūnų kaimo kilusią būsimą 
žmoną Teodorą Arlauskaitę.

Šiame numeryje G. Balčiūnaitis 
baigia rašinių ciklą apie Pasvalio 
krašto bažnyčių varpus, istorikė dr. 
Dovilė Troskovaitė supažindina su 

karaimų pėdsakais Šiaurės Lietuvo-
je. Pasirodo, ši bendruomenė gy-
veno ir Pasvalyje, nors mokesčių 
dokumentuose dažniausiai figūravo 
kaip Naujamiesčio bendruomenės 
dalis.

Algimantas Krinčius rašiny-
je „Istorinės geografijos pamoka. 
Pamūšiai“ į žmonių apgyventas 
vietas šalia Mūšos siūlo pažvelgti 
ne horizontaliai – žemės paviršiumi, 
o vertikaliai – laiko dimensija. Ki-
toje publikacijoje istorikas pristato 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyriuje saugomus mūsų 
krašto dailininko ir visuomenės 
veikėjo Pranciškaus Žitkevičiaus 
laiškus, kurie susiję su Paryžiaus 
paroda ir kraštiečio indėliu į šį lie-
tuvių kultūrai svarbų įvykį. 

Trečiojoje savo publikacijoje 
Petro Vileišio gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja eks-
pertė, šios gimnazijos muziejaus va-
dovė Regina Grubinskienė pristato 
pasvalietę fotografę, poetę, aktorę 
Skirmantę Tirilytę, kuri pernai išlei-
do pirmąją poezijos knygą „Neto-
buli užkeikimai“. Tai tik dalis temų, 
kurias rasite pirmajame šių metų 
Pasvalio krašto istorijos ir kultūros 
žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ 
numeryje. Jį įsigyti galima Pasvalio 
krašto muziejuje, užsiprenumeruoti, 
taip pat skaityti Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir 
jos padaliniuose. 

Žurnalo leidybą remia Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas, 
Pasvalio rajono savivaldybė, dr. Pra-
nas Kiznis ir Bronislovas Mačiūnas. 

Agnės NAUNIKAITĖS 
nuotrauka

Naujausiuose „Šiaurietiškuose atsivėrimuose“ 
skleidžiasi ryškūs krašto kultūros žiedai
Agnė GRINEVIČIŪTĖ

Daug, daug vilčių,
 minčių, svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai kaip tie 
 paukščiai tolyn
Skubės ir vėl skubės.
Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės vilnimis.

85-mečio proga brangią mamytę Oną GARBA-
ŠAUSKIENĘ, gyvenančią Pasvalyje, sveikina dukra ir 
sūnus su šeimomis.

 

Jubiliejaus proga 
Danutei ANIŪNIENEI, 
gyvenančiai Kyburiuose

Nuoširdžiai sveikiname 
šios gražios ir prasmingos 
sukakties proga!

Tegul kiekviena diena 
Jums neša sėkmę, džiaugsmą ir kuo geriausią nuotaiką!

D., J. Strelčiūnai

Daug daug vilčių, minčių,
   svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai kaip tie paukščiai tolyn
Skubės ir vėl skubės.
Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės vilnimis.

Jubiliejaus proga Danutę ANIŪNIENĘ, gyvenančią 
Kyburiuose, sveikina Ramutė ir Kazimieras Strelčiūnai.
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