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Ligoninės gydytojų komandoje – 
gimtinėn sugrįžęs radiologas

Baigęs rezidentūros studijas jaunas gydytojas radio-
logas Žygimantas Zimkus nesusiviliojo didmiesčių pato-
gumais, o grįžo gimtinėn ir jau trečias mėnuo darbuojasi 
Pasvalio ligoninėje.

(Nukelta į 3 p.)

(Nukelta į 2 p.)

„Norėjau atsikvėpti nuo didmies-
čio skubos ir triukšmo, nes labiau 
mėgstu ramų gyvenimo ritmą, – 

šypsosi mūsų pašnekovas. – O iš 
tiesų manau, jog ir dirbti, ir tobulėti 
puikiai galima ir mažesnėje gydymo 

įstaigoje.“
Gydytojui Žygimantui jau teko 

padirbėti Kauno klinikose. Mediciną 
jis studijavo Vilniaus universitete, o 
apsisprendęs tapti radiologu, rezi-
dentūros studijas tęsė Kaune – Lie-
tuvos sveikatos mokslų universitete.

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Rašytojo atminimo kambarys
praturtintas unikaliais eksponatais

Daug vertingų eksponatų padovanojo Žagarėje gyvenanti Romualda Vaitkienė. Šalia – Mariaus Ka-
tiliškio viešosios bibliotekos darbuotojos Toma Mikalajūnaitė ir Vaiva Samulėnienė.               Autoriaus nuotr.

Netradicinis savo laiku ir for-
ma – sekmadienį turgavietėje šei-
mininkaus sodinukų augintojai ir 
tautodailininkai. 

– Ne kartą esame girdėję vie-
tos sodinukų augintojų apgailes-
tavimus, kad eilinėmis turgaus 
dienomis jiems neužtenka vietos 
parodyti pirkėjams visų savo augi-
namus turtų. Pagalvojome – kodėl 
nesurengus papildomo turgaus bū-
tent šiems pirkėjams ir šį sekma-
dienį į Pasvalio turgų pakvietė-
me augalų ir medelių augintojus 
iš Pasvalio, Utenos, Panevėžio, 
Žagarės ir Kupiškio. Kadangi tai 
bus rinkimų į Seimą diena, nuo-
širdžiai tikimės, jog atlikę savo 
pilietinę pareigą pasvaliečiai ir ra-
jono gyventojai kartu su šeimomis 
pasivaikščiodami užsuks į turgų 
nusipirkti augalų, – „Darbui“ sakė 
Pasvalio turgaus direktorė Loreta 
Salinienė. 

Šis turgelis bus kitoks dar ir 
tuo, kad čia savo gaminius siūlys 
Pasvalio, Panevėžio, Biržų tauto-
dailininkai. 

Pasvalio turguje –
rudeninis sodinukų turgelis

Pasvaliečiai, o ir visi rajono gyventojai spalio 11 d., 
sekmadienį, atlikę pilietinę pareigą, laukiami Pasvalio 
turguje, kur vyks netradicinis sodinukų turgelis. 

– Norime pagyvinti sekmadie-
niais paprastai snaudžiantį Pasvalį 
ir kartu paremti smulkiuosius vie-
tos verslininkus bei tautodailinin-
kus, kurie neturi vietos pristatyti 
savo gaminių, – kalbėjo turgaus 
direktorė. 

Paveikslai, skaros, papuošalai 
iš lino, medžio dirbiniai – tai tik 
maža dalis to, kas sekmadienį pir-
kėjų lauks Pasvalio turguje. 

Čia bus galima nusipirkti ir 
ypatingų raštuotų pirštinių, kurių 
net 523 kartu su kitomis Pasvalio 
auksarankėmis numezgė mūsų 
skaitytojams jau pažįstama pas-
valietė Violeta Židonienė. 

– Pirštines mezgėme specialiai 
Pasvalio miesto šventei, tačiau dėl 
koronaviruso atšaukus mugę, taip 
ir neteko jų pristatyti visuomenei. 
Tikiuosi, jog sekmadienį žmonės 
ateis ir įvertins mūsų triūsą,  – vy-
lėsi Violeta Židonienė, kuri pernai 
visą Lietuvą nustebino kalėdine 
egle, sukomponuota iš 2020 porų 
pasvaliečių numegztų kojinių. 

„Darbo“ inf. 

Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos (VRK) duomenimis, per dvi 
išankstinio balsavimo dienas, spa-
lio 5 ir 6-ąją, Žiemgalos rytinėje 
apygardoje savo valią pareiškė 715 

Dviejų dienų išankstinio
balsavimo rezultatai

(2,18 proc.) rinkėjų iš registruotų 
32 tūkst. 796. Kol kas aktyviausiai 
balsavo Pasvalio Petro Vileišio 
(5,63 proc.) ir Kalno (5,18 proc.) 
rinkimų apylinkių rinkėjai. Apy-
gardos rinkėjų  aktyvumo rodi-
klis per dvi išankstinio balsavimo 
dienas viršijo šalies vidurkį. Iš 2 
ml. 410 811 rinkėjų spalio 5 ir 6 
dienomis balsavo 36 tūkst. 759 
(1,52 proc.). 

Išankstinis balsavimas baigiasi 
šiandien 20 val. Rytoj ir poryt, 
spalio 9 ir 10 dienomis, vyks bal-
savimas namuose.

„Darbo“ inf.
M. MORKEVIČIAUS nuotr.
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(Atkelta iš 1 p.)

Sigitas KANIŠAUSKAS

Jau spalio 11-ąją kvie-
čiame balsuoti už Vir-
ginijų Kacilevičių ir 
Lietuvos socialdemo-
kratų sąrašą Nr. 17! 

LSDP
Pakruojo

skyriaus informacija

Politinė reklama bus 
apmokėta iš

Virginijaus Kacilevičiaus
politinės kampanijos 

sąskaitos.
Užs. Nr. 133

Virginijus Kacilevičius atsakingai ir sąžiningai Seime 
atstovaus Pasvalio ir Pakruojo krašto gyventojams!

Kiekvieną pilietį, Pasvalio ir 
Pakruojo gyventoją, spalio 11-ąją 
kviečiame išreikšti savo nuomonę, 
balsuojant už tinkamiausius kan-
didatus į LR Seimą. Žiemgalos 
rytinėje vienmandatėje apygar-
doje Lietuvos socialdemokratų 
partijos Pasvalio ir Pakruojo 
bičiuliai iškėlė Virginijaus Ka-
cilevičiaus kandidatūrą. Tai – 
ilgametis miškininkas, tris ka-

Žmogus, kuriuo visiškai pasitikiu
Kalbant apie Virginijų daugžodžiauti nereikia – turintis tvirtą savo nuomonę, didžiulį patirties bagažą 

savivaldos klausimais, žinantis Pakruojo ir Pasvalio bei mūsų regiono problemas, mokantis išklausyti, pa-
tarti, suprasti. Kartu dirbant socialdemokratų komandoje vis dar mokausi iš jo sukauptų žinių ir patirčių, 

galimų sprendimo būdų. Šiandieniame po-
litiniame pasaulyje, kuriame garbės žodis 
baigia prarasti prasmę, labai svarbūs yra 
tie, kurie nesiblaško, nekeičia pozicijų ir 
savo įsitikinimų, o tęsia duotą žodį. Tuomet 
tokiu žmogumi gali tikėti ir pasitikėti. Visos 
išvardintos savybės ir ilgametė savivaldos 
patirtis – tinkamos ir labai reikalingos 
dirbant Seime, stiprinant regionus, ypač 
Pakruojo ir Pasvalio kraštą. Balsuokime 
už Virginijų Kacilevičių!

LSDP Pakruojo
skyriaus pirmininkas

Saulius MARGIS

Lietuvai reikia
tvirtų lyderių!
Ne kartą teko lankytis 

Jūsų gražiame krašte – Pa-
kruojyje ir Pasvalyje, susi-
tikti su visuomene, bendrauti 
su verslo ir nevyriausybinių 
organizacijų lyderiais bei 
nariais. Nuoširdžiai vertinu 
Pakruojo ir Pasvalio social-
demokratų komandą – drau-
ge susibūrę bičiuliai rūpinasi 
savų rajonų žmonėmis ir jų 
problemomis, o savo įžvalgo-
mis ir patarimais padeda visai socialdemokratų komandai. Pasitikiu 
Žiemgalos rytinėje vienmandatėje apygardoje mūsų partijos iškeltu 
kandidatu Virginijumi Kacilevičiumi ir žinau, kad jo sukauptos 
žinios ir per daugelį metų įgyta patirtis būtų labai naudinga Seime, 
sprendžiant viso Šiaurės regiono problemas. Šiandien Lietuvai 
reikia tvirtų, savo nuomonę turinčių lyderių!

LSDP pirmininkas
Gintautas PALUCKAS

dencijas dirbantis rajono Tarybos 
nariu, o po paskutiniųjų savivaldos 
rinkimų perėmęs Pakruojo rajono 
mero pavaduotojo vairą. Tie, kurie 
jį pažįsta, apibūdina Virginijų kaip 
patyrusį, kompetentingą politiką, 
ištikimą savo pasaulėžiūrai, ne-
vartantį kailio vardan šiltos vietos. 
Kultūros ir meno atstovai vertina jo 
paramą, pagalbą bei supratimą or-
ganizuojant rajono kultūrinę veiklą. 

Už Virginijaus kandidatūrą
Mes su Virginijumi – abu linkuviai, nuostabaus 

Žiemgalos krašto vaikai, tos pačios gimnazijos 
moksleiviai, seniai pažįstami bičiuliai. Virgini-
jus Kacilevičius man yra tvirtos nuomonės ir 
charakterio pavyzdys, lyderis, sukaupęs didžiulį 
žinių bagažą įvairiose srityse, žinantis, kad esant 
valdžioje privalu padėti ir tarnauti kiekvienam, 
nepriklausomai nuo jo pažiūrų, socialinės padėties 
ar užimamų pareigų. 

Didžiuojuosi, kad Linkuva užaugino tokią as-
menybę, kuri šiandien yra labai reikalinga Seime!

Linkuvietė,
Europos parlamento narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Žagarėje mus maloniai priėmė 
Mariaus Katiliškio sūnėno žmona 
Romualda Vaitkienė. Šiemet 90 
metų mininti buvusi ilgametė lie-

Rašytojo atminimo kambarys praturtintas
unikaliais eksponatais

Pasibaigus Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios biblio-
tekos rekonstrukcijai, rašytojo Mariaus Katiliškio (Albino 
Vaitkaus, 1914–1980) atminimo kambarys atvers duris 
lankytojams ne tik pakeitęs savo vietą, bet dar modernesnis 
bei, svarbiausia, turtingesnis naujų unikalių eksponatų. 
Užvakar kartu su bibliotekos Vartotojų aptarnavimo centro 
darbuotojomis Toma Mikalajūnaite ir Vaiva Samulėniene 
lankėmės Žagarėje, Katiliškėse ir Gruzdžiuose – vietose, 
menančiose rašytojo gyvenimą ir pirmųjų kūrybinių ban-
dymų pėdsakus.

tuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
kartu su savo šviesaus atminimo 
vyru žinomu žurnalistu, Žagarės 
miestelio šviesuoliu Vytautu Vait-
kumi (1930–2015) ne kartą lankėsi 
Pasvalyje, Mariaus Katiliškio vie-
šojoje bibliotekoje.1997 m. rugsėjo 
12 d., minint bibliotekos 60-metį,V. 
Vaitkus atidengė rašytojui skirtą 

atminimo lentą. Ji pritvirtinta prie 
Vytauto Didžiojo a. ir Vilniaus g. 
kampe esančio pastato, kuriame 
1941–1944-aisiais Pasvalio biblio-
tekos vedėju dirboAlbinas Vaitkus 
(Marius Katiliškis).

R. Vaitkienė padovanojo bi-
bliotekai unikalių Marių Katiliškį 
menančių eksponatų – įvairių lai-
kotarpių fotografijų, laiškų, taip pat 
pirmųjų eilėraščių, rašytų Katiliš-
kėse, sąsiuvinį. Pirmuosius kūrybi-
nius bandymus būsimasis rašytojas 
pasirašinėjo Juodžio Danylos sla-
pyvardžiu. Iš išsaugotos Mariaus 
Katiliškio korespondencijos dau-
giausia laiškų adresuota sūnėnui 
Vytautui Vaitkui. R. Vaitkienė taip 
pat padovanojo rašytojo laiško ko-
piją Belgijoje gyvenusiam romanis-
tui Eduardui Cinzui (1924–1996). 
Iš pluoštelio dovanotų fotografijų 
bene išraiškingiausia 1924 m. įam-
žinta gausi Juozo ir Onos Vaitkų 
šeima: tėvai, aštuonios dukros ir 
du sūnūs.

Už poros kilometrų į pietus nuo 
Žagarės – Katiliškių kaimas. Vait-
kų sodybvietę mena liepų alėja, 
būsimo rašytojo sodinta, dabar jau 
virš kitų medžių išsistiebusi išlaki 
vinkšna, atstatytas šulinys, stogas-
tulpis ir paminklinis akmuo. „Mes 
vėl susitinkame, mano jaunų dienų 
auksiniai debesys“, – šie stogas-
tulpyje įrėžti rašytojo žodžiai tarsi 
primena Katiliškėse prabėgusius 
jo paauglystės ir jaunystės laikus 
(1923–1941).

Mariaus Katiliškio gimtasis 
namas Gruzdžiuose stovi jo var-
du pavadintoje gatvėje, šalia di-
dingos neogotikinio stiliaus Švč. 
Trejybės bažnyčios. 1913 metais 

Rašytojo Mariaus Katiliškio gimtasis namas Gruzdžiuose, Šiaulių r.
statytas medinis namas daug kartų 
keitė savo šeimininkus. Dabartiniai 
namo savininkai – Dalia ir Petras 
Pužauskai – senovinį pastatą nusi-
pirko prieš 25 metus, 1995-aisiais. 
Ant jo yra pritvirtinta atminimo 
lenta ir ženklas, kad pastatas yra 
valstybės saugoma kultūros ver-
tybė. Svetingi šeimininkai aprodė 
ne tik pastato fasadą, bet ir vidų, 
kuriame autentiškų interjero detalių 
nebeišlikę. P. Pužauskas prisipaži-
no esąs didelis knygų mėgėjas, o 
iš Mariaus Katiliškio kūrybos jam 
didžiausią įspūdį paliko romanas 
„Miškais ateina ruduo“. 

Iš Katiliškių ir Gruzdžių parsi-
vežta po žiupsnelį žemės – rašytojo 
gimtųjų vietų sąsajų su Pasvaliu 
simboliai kapsulėse taip pat bus 
eksponuojami atnaujintame Ma-
riaus Katiliškio atminimo kamba-
ryje. 

Autoriaus
nuotraukos

Rašytojo sodybvietė Katiliš-
kėse.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos dovanėlės da-
bartiniams rašytojo namo savininkams Daliai ir Petrui Pužauskams.


