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Prašome gyventojus, kurie padėjo dėl karo veiksmų savarankiš-
kai iš Ukrainos į Lietuvą atvykusiems ir Pasvalio rajone pasirinktose 
vietose apsigyvenusiems karo pabėgėliams užregistruoti juos 
Savivaldybės administracijoje.

Registruoti galima telefonu 8 689 09 006, Savivaldybės 
interneto svetainėje užpildant registracijos formą arba in-
formaciją (užsieniečio vardas, pavardė, gimimo metai, iš kur 
atvyko, kokios pagalbos reikėtų, tel. Nr. ar kiti kontaktai, kad 
būtų galima susisiekti) atsiųsti el. paštu paramaukrainai@
pasvalys.lt

Registracija reikalinga, kad galėtume koordinuoti paramą 
daiktais, socialines paslaugas, vaikų mokymą mokyklose, sveikatos 
priežiūrą ir kitas paslaugas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos inf.

Pašnekesiai su Vladu Braziūnu:
apie laisvę, salyklo kvapą,
eilių muziką...

Pasvaliečiai praėjusią savaitę klausėsi ausiai ir širdžiai 
malonių tarmiškų pasišnekėjimų, eilių, dainų ir magiško 
kanklių skambesio. Pasvalį aplankė mūsų krašto dai-
nius Vladas Braziūnas! Vyko Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos rengtas susitikimas „Pasvalietiški 
atsiminimai“. Vlado eilių muzika užpildė Krašto mu-
ziejų – pagal jas sukurtų dainų atliko kanklininkė Agota 
Zdanavičiūtė. Poetą, vertėją, Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatą kalbino taip pat kraštietis, istorijų 
pasakotojas – Viktoras Stanislovaitis.

Užburiantis duetas – iš Pasvalio kilęs poetas Vladas Braziūnas ir kanklininkė Agota Zdanavičiūtė.

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Pastarųjų motyvacija – nepajudinama, tar-
si tūkstantmetis piliakalnis: „Čia juk mano 
brolis!“, „Jis mano kolega, su kuriuo kartu 
daugiau nei penkiasdešimt metų!“, „Pažintis 
su juo pakeitė mano gyvenimą!“, „Jis – mano 
sūnus…“ 

Išdrįskite padėkoti kasdienybės didvyriams 
Koks keistas ir kartu malonus 

paradoksas – kiek nenori ant sce-
nos lipti tie, kuriuos mes pava-
dinome „deimančiukais“, tiek, o 
kartais net su dvigubu užsidegimu, 
veržiasi tie, kurių prašome įteikti 
apdovanojimą. 

Išduosiu mažą paslaptį – sūnaus motyvas 
bus dažnas šiuose „Deimančiukuose“. Ir tai 
nebus atsitiktinumas. Šiomis dienomis tūks-
tančiai Ukrainos motinų išlydi savo vaikus į 
karą. Į kovą už jų ir visų mūsų laisvę. Pasvalio 
krašto motinos šią Kovo 11-ąją liudys gyve-
nimą. Laisvų, laimingų ir pasaulį keičiančių 
žmonių gyvenimą. 

Kas tas vienuoliktukas? Tebūnie tai maža 
paslaptis. Tačiau Pasvalys mažas ir galite būti 
visiškai tikri, kad ant šventinės scenos išvysite 
savo kaimyną, klasės draugą, bendradarbį ar 
tą, su kuriuo bent kartą per savaitę prasilen-
kiate gatvėje. 

Nors šie žmonės nedėvi Supermeno rūbų, 
tačiau tikrai turi nepaprastą galią keisti visų 
mūsų gyvenimus. 

Išdrįskite jiems padėkoti garsiai! 
Pasvalio krašto „Deimančiukų“ apdova-

nojimo ceremonija vyks rytoj, kovo 11 dieną, 
16 val. Pasvalio muzikos mokyklos salėje. 

Vakarą šildys jūsų nuoširdumas ir gru-
pės „Baltasis kiras“ muzika. 

Renginys nemokamas.

Dagiliškis–Pasvalys–Vilnius
Vos Vladui prabilus, pajunti – tai 

savas žmogus... Augęs septintajame 
Pumpėnų (vėliau Komjaunimo, šian-
dien – Nepriklausomybės) gatvės 
name. Pasakojime prisiminė kaimy-

nus, vaikystės dienas, vaizdus pro 
gimtuosius langus. Ryškiai atmena, 
kaip šalia namų nugrimzdo smeg-
duobė – vis kažkas žemėse gurmėjo, 
dundėjo...

Kaimynystėje gyveno Dulkės – 

Vladas gerai pažinojo amžinatilsį fo-
tografą Vidą. (O ir pats dabar mėgsta 
„nutraukti“ fotoaparatu gyvenimo 
vaizdus. V. Braziūno feisbuko pa-
skyroje – ištisas lietuvių rašytojų ir 
kultūros veikėjų albumas.) Pasvalie-
tis švilptelėdamas dar pailiustravo, 
kaip su berniokais susižinodavo, 
kada susitikti!

Prisiminė ir senelių namų Da-
gilišky seklyčią, nuklotą salyklu, 
atmintin įsigėrusį jo kvapą... Tuo 
tarpu Agota savo dainomis klausy-
tojus nunešė kažkur į pirmykštę Lie-
tuvą. Ošiančią miškais, gaudžiančią 
genčių giesmėmis. Kalbėjomės su 
poetu – kas buvo anksčiau: alus ar 
žodis?

Savivaldybė dalyvaus
„Tūkstantmečio mokyklų“ 
programoje

Nuo Nepriklausomybės 
atkūrimo pradžios nesibai-
giančių švietimo reformų, 
gairių, vizijų, optimizacijų 
kelyje atsirado dar viena 
naujovė – „Tūkstantmečio 
mokyklų“ programa. Ją 
sausio pabaigoje patvirtino 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė Jurgita Šiugždi-
nienė. Pagal jos sumany-
tojų viziją, VšĮ „Europos 
socialinio fondo agentū-
ros“ (ESFA) finansuojama 
„Tūkstantmečio mokyklų“ 
programa turėtų kilstelėti 
ugdymo lygį. Per du pro-
gramos etapus iki 2030 m. 
visose savivaldybėse turėtų 
būti sukurtos sąlygos siekti 
kokybiško išsilavinimo.

Paprasčiau tariant, kad rajo-
nų mokiniai kuo rečiau dairytųsi į 

didmiesčiuose veikiančias prestiži-
nes gimnazijas. Norai paremti didele 
pinigų suma. Pirminiais duomenimis, 
kartu su valstybės biudžeto lėšomis 
„Tūkstantmečio mokyklų“ progra-
mai numatyta per 254 milijonus eurų. 
Jie bus skirti modernioms mokymo 
priemonėms įsigyti, laboratorijoms 
įrengti, vadinamojo STEAM ugdy-
mo – gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos plėtrai, 
mokyklų vadovų ir mokytojų kvali-
fikacijai kelti, lyderystei ugdyti ir kt.
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Senovėje žmonėms buvo svar-
bu apeigos. Na, o alus, mokslininkų 
įrodyta, – apeiginis gėrimas. Mie-
žių buvo sukultūrinta nedaug, visi 
jie skirti alui gaminti. Tik ilgainiui 
žmogus išmoko daugiau žodžių... O 
alus seniai buvo visa ko susipratimas, 
patvirtinimas. Aukštesnę prasmę jis 
įgyja ir kraštiečio eilėse.

V. Braziūnas pasakojo, kaip stu-
dijų metais pradėjęs rašyti. Tiesa, 
besimokydamas gimnazijoje Pasva-
lyje (buvo 37-osios laidos abiturien-
tas), visąlaik galvojo tapti ornitolo-
gu, biologu. Tik staiga apsigalvojo: 
„Sukėliau visus ant kojų, per naktį 
perrašė charakteristiką“, – ir stojo 
žurnalistikon. O nuo mokyklos lai-
kų pildė dienoraštį, rašo ligi šiol. 
Vėliau žurnalistiką keitė filologija. 
Studijuojant Vilniuje, tuose užra-
šuose ėmė rastis ir poezija. Susi-
kaupė į knygą – „Slenka žaibas“, 
išleistą 1983 metais, ir iškart apdo-
vanotą premijomis. Tačiau septyne-
rius metus ji gulėjo leidykloje kaip 
„idėjiškai ir meniškai nebrandi“. 
Sovietmečiu teko mokytis 
išlikti savimi, pergudrauti 
cenzūrą, vis įterpiant tų 
„nebrandžių“ eilėraščių...

T i e s a ,  a š t u n t o 
dešimtmečio pradžio-
je cenzūra nebuvo tokia 
„juoda“, už eilėraštį į Si-
birą jau nevežė. Paskui vėl 
griežtėjo. Bet poetas pri-
pažįsta, jog tai nekliudė: 
„Jaunas, durnas, norisi ir 
pabravūrinti...“

Prisiminė ir ramuvos 
judėjimą – savos kultūros, 
tradicijų tyrinėjimą, kaip 
studentai plėšę liaudies 
dainas... Buvo vienas iš 
Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkų ramuvos 

Pašnekesiai su Vladu Braziūnu:
apie laisvę, salyklo kvapą, eilių muziką...

kūrėjų, ekspedicijose rinko tauto-
saką. Buvo pats jauniausias, pats 
su šypsena prisimena: „Snargliukas 
iš Pasvalio, patekau tarp didžiųjų 
vyrų...“ Čia – ir Arvydas Šliogeris, 
Jonas Trinkūnas, Česlovas Kudaba... 
Inteligentijoje brendo noras žvelgti į 
savo tautos, kultūros šaknis. Ramu-
voje dainuodavo senąsias autentiškas 
lietuvių liaudies dainas, kurių vie-
šumoje negirdėjai. „Kai sustoji su 
vyrais ir moterimis, gerai traukian-
čiais... Kaip danguj jautiesi. Dūšią 
kelia“, – gyvai pasakojo. Tai buvo 
Sąjūdžio užuomina. Ta dvasia įkvėpti 
studentai vėliau išsklido po visą Lie-
tuvą. Šia laisvės gelme, prigimtinės 
tarmės ritmu Vlado Braziūno poezija 
aidi ir dabar. Be to, tai turbūt vienin-
telis Lietuvoje (o kartu ir pasaulyje) 
poetas, rašantis šiaurės panevėžiškių 
(Pasvalio) tarme, gimtąja.

Poetas, turįs pasaulio
muzikos klausą

Tą popietę skambėjo eilės, skir-
tos gimtajam miestui, jo žmonėms, 
mūsų gelmėms ir tėkmei... „praau-
gom <...> ir sodybą ir lauką / ir daug 
ką praaugom tik duonos ūgiu nepa-
vijom“ (ištrauka iš eilėraščio „sausas 

sodas“ (vieno iš ankstyvųjų), skirto 
Jonui Mikelinskui).

Tiesa, kompozitorė ir dainų atli-
kėja Agota atviravo – Vlado poezija 
nelengva. Tačiau, nors sudainuoti 
sekasi ne viską, pagal ją kurti tikrai 
įdomu. Pats poetas pripažino, kad 
jaučiąs save Agotos dainose. Jo eilės 
suskambėjo lyg magiški užkalbėji-

mai, maldos... Apskritai, poezija, 
anot Vlado, yra muzikinės prigim-
ties menas, kaip kad alus – gėrimas 
apeiginis. Poetas, galime sakyti, 
žodžiais pagauna ritmingus pasau-
lio virpesius... O muzikinę formą 
V. Braziūno eilės įgauna ne pirmą 
sykį – pagal jas yra sukurta dainų, 
giesmių, oratorijų... 

Vladas tą popietę skai-
tė ir Ukrainai. Jis pripa-
žino – šiandien sunku ko 
nors imtis, darbai parei-
kalauja daugiau laiko nei 
anksčiau, visus paveikia 
neramios mintys ir širdies 
jaudulys... Poetas verčia ir 
iš ukrainiečių kalbos, pa-
laiko ryšį su ten gyvenan-
čiais. Literatūra, kūryba 
nutiesė ne vieną tiltą į tą 
nuostabią šalį...

Pasikalbėjome ir apie 
vertimo meną. Vladas, pats 
nesimokęs vertimo moks-
lo, atskleidė savąją trijų 
kalbų teoriją – vertėjas turi 
mokėti ne tik gimtąją, ver-
čiamąją, bet – ir poezijos 

kalbą, tobulai jausti jos atspalvius. 
„Savęs gali įdėti tiek, kad nepažeis-
tum kito matymo“, – sakė jis. (Ir 
kaip simboliškai tai nuskambėjo karo 
kontekste!..) Ir jo paties poezija yra 
išversta į daugelį kalbų. Pripažino, 
jog savo žodį atpažįsta lenkiškame, 
latviškame, taip pat – prancūziška-
me, rusiškame vertimuose: „Vertėjas 
skaito, ir atpažįstu, kad tai – aš! Nors 
kalbos nesuprantu.“ Juk kiekviena 
kalba turi savo pasaulį...

Poezijos ir muzikos – galių, 
įveikiančių laiką ir jo negandas – 
ir pasvalietiškų poeto atsiminimų 
nuraminti, kraštiečiai pasveikino 
Vladą Braziūną jubiliejaus proga – 
vasario 17 dieną jis šventė septynias-
dešimtmetį. Rajono meras Gintautas 
Gegužinskas, bibliotekos direktorė 
Danguolė Abazoriuvienė, muziejaus 
vadovė Vitutė Povilionienė, literatų 
klubo „Užuovėja“ atstovai bei skai-
tytojai linkėjo nesenkančios meilės 
poezijos mūzai ir savo šaknims.

Aidos GARASTAITĖS
nuotr.

Po pasvalietiškus atsiminimus Vladas Braziūnas (viduryje) keliavo drauge su Viktoru Stanislovaičiu, 
muzikinę aurą kūrė Agota Zdanavičiūtė.

Renginio šeimininkų, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, direktorė Dan-
guolė Abazoriuvienė sveikino Vladą Braziūną jubiliejaus proga.

Pastarosiomis dienomis supratome tikrąją Laisvės reikšmę ir prasmę...
Supratome, kad turime neįkainojamą gyvenimo dovaną – būti nepriklau-

somos šalies piliečiais, jausti artimųjų glėbį, dalintis šiltais ir meilės kupinais 
žodžiais, girdėti po kojomis šiugždančią šalnos pakąstą žolę, uosti pavasariu 
kvepiantį savo kraštą...

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga 
išlikime vieningi, širdyse neškime viltį, tylos minute ir susitelkimu pagerbkime 
tuos, kurie šiandien kovoja už ateitį, kurie tiki, kad šviesa stipresnė už tamsą.

Gintautas GEGUŽINSKAS
Pasvalio rajono savivaldybės meras

Povilas BALČIŪNAS
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius

Mielieji,
su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tegul Jūsų širdyse nuolat 

dega Laisvės, Meilės artimam, Taikos, Tiesos, Pagarbos ugnis. Būkit laimingi!

Stasys VAINAUSKAS
Lietuvos Regionų partijos pirmininko pavaduotojas,

LRP Pasvalio r. skyriaus pirmininkas,
Pasvalio r. savivaldybės tarybos narys

Politinė reklama. Bus apmokėta iš asmeninės S. Vainausko sąskaitos. Užs. Nr. 23

Mieli Pasvalio krašto žmonės!
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

švente. Linkiu stiprybės Jūsų mintims, darbams ir viltims, nes Jūsų stiprybė 
yra visos Lietuvos gyvastis ir jėga.

Geros sveikatos ir pavasario giedros! Antanas MATULAS
Seimo narys

Gerbiami Pasvalio krašto žmonės!
Tegu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena būna Jums šviesaus džiu-

gesio, stiprios vienybės, tikėjimo Lietuva ir savimi šventė.
Linkime asmeninės laimės ir darbuose įprasmintų svajonių išsipildymo.

TS-LKD Pasvalio skyriaus taryba
Politinė reklama. Bus apmokėta iš TS-LKD sąskaitos. Užs. Nr. 24

Gerbiami Pasvalio krašto žmonės,
nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Kovo 11-ąja – istorinės mūsų visų per-

galės diena. Linkiu santarvės, tvirtybės, ištvermės. Telydi sėkmė mūsų laisvo 
gyvenimo ateitį.

Darbo partijos Pasvalio r. skyriaus vardu – pirmininkas
Rimas ŽELVYS

Politinė reklama bus apmokėta iš asmeninės R. Želvio sąskaitos. Užs. Nr. 25

Mieli Pasvalio krašto žmonės,
sveikinu visus Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-

nos proga! Išsaugokime šios dienos prasmę širdyse – kartu su laisvės jausmu 
būkime stiprūs ir vieningi. Didžiuokimės, kad esame nepriklausomos 
Lietuvos – savo šalies – piliečiai.

Gražios ir prasmingos šventės!
Stanislovas KIUDIS

LSDP Pasvalio skyriaus pirmininkas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP skyriaus sąskaitos. Užs. Nr. 26  




