
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje 
 

III Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2021 m. gegužės – liepos mėnesiais, apžvalga 

 

Gegužė 

 

*„7 meno dienos“ (gegužės 7, p. 4-5, gegužės 14, p. 6-7, gegužės 21, p. 4-5 ir gegužės 28, p. 5) 

tęsia  Rūtos Vanagaitės užrašų „Eimuntas Nekrošius: pokalbiai, repeticijos, užrašai (1989–2000)“ 

publikavimą. 
 

*Žurnalas „Logos“ ([Nr.] 106, p. 200–207, 223, 224) skelbia Remigijaus Oželio publikaciją 

„Mariologija kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose“  

„Mariologija kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose“.  

Jurgis Ambraziejus Pabrėža kurį laiką yra kunigavęs Šiluvoje. 
 

*„Jurgis Ambraziejus Pabrėža – sielos ir kūno gydytojas“ – Jolantos Klietkutės pasakojimas 

„Švyturyje“ (gegužės 29, p. 6), rubrikoje „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai“.  

J.A. Pabrėža nuo 1817 m. iki 1826 m. Kretingos apylinkėse buvo vienintelis medicinos išsilavinimą 

turintis žmogus. Dvasiškam luomui kanonų teisės kodeksas nedraudė gydyti, tad ne tik tėvas 

Ambraziejus, bet ir daug kunigų bei vienuolių gydydavo žmones. Straipsnyje pasakojama apie 

priežastis, kodėl Jurgis Ambraziejus Pabrėža ėmėsi gydymo bei žoliavimo, jo dvasinio tobulėjimo 

pasiryžimus, požiūrį į sielos ir kūno vientisumą, labdaringą jo veiklą, meilę augalams, gydymą, 

patarimus. 

Tas pats straipsnis – ir www.bernardinai.lt 
 

*„Kelias yra, telieka juo eiti“ – „Artumoje“ (Nr. 5 (gegužė), p. 10–11) spausdinamas Silvijos 

Čižaitės Rudokienės pokalbis su Kauno arkivyskupu emeritu L. Virbalu SJ, kurį tikėjimo kelias 

atvedė į Šiluvos šventovę; joje jis šiuo metu gyvena, priima ir palydi piligrimus.   

http://www.artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/kelias-yra-telieka-juo-eiti 
 

*Dalios Poškienės parengta publikacija „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) iniciatyvos 

palaikymui“ laikraštyje „Tremtinys“ (gegužės 7, p. 8) apie LLKS organizuojamą akciją – įsigyti 

Laisvės kovos sąjūdžio rėmėjo ženklą, išleistą 2018 m., rengiant Partizanų memorialo Kryžkalnyje 

(Raseinių r.) projektą, ir tokiu būdu prisidėti prie smulkių Memorialo užbaigimo darbų. 
 

*„Lietuvos ryte“ (gegužės 22 (Nr. 57), p. 10) – Audrės Srėbalienės pasakojimas „Iš valdiškos 

kėdės – į gėlių saloną“ apie Dainorą Bakutienę, gėlių salono Raseiniuose „Garbanės menė“ 

savininkę ir jos verslą. 
 
 

 

Birželis 

*„Stebuklingųjų vietų kelias: nuo Kryžių kalno iki pat Šiluvos“ – straipsnis „Šiaulių naujienose“ 

(birželio 3, p. 6). Taip pat ir: www.bernardinai.lt 
Lietuvoje gausu stebuklingų vietų, gyvųjų legendų, kuriomis sėte nusėtas kelias, jungiantis Kryžių 

kalną ir Šiluvą. Šiaulių turizmo informavimo centras pateikia informaciją apie Šiaulių rajone stūk-

santį Kryžių kalną, vieno iš Lietuvos blaivybės pradininkų Ignaco Štacho kapą Šiauliuose, Svilės 

http://www.litlogos.eu/L106/Logos_106_200_207_Ozelis.pdf
https://www.bernardinai.lt/jurgis-ambraziejus-pabreza-sielos-ir-kuno-gydytojas/
http://www.artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/kelias-yra-telieka-juo-eiti
https://www.bernardinai.lt/stebuklinguju-vietu-kelias-nuo-kryziu-kalno-iki-pat-siluvos/


šaltinius (Kelmės raj.), Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią bei Šiluvos Dievo 

Motinos su Kūdikiu paveikslą, garsėjantį Dievo malonėmis ir dovanomis. 
 

*Onos Ragažinskienės ir Nerijaus Jurkonio publikacija „XXI amžiuje“ (birželio 4, p. 13) „Lietuvos 

botanikos tėvas Jurgis Ambraziejus Pabrėža: jo indėlis į šalies mokslą ir kultūrą“ apie Lietuvos 

šviesuolį, kunigą, pamokslininką, botaniką J.A. Pabrėžą, kūrusį lietuvišką botanikos terminologiją, 

augalų vardyną. 

Taip pat ir https://www.bernardinai.lt 
 

*Ta pačia tema – LRT laida „Atspindžiai“ 
 

*„Tremtinyje“ (birželio 18, p. 1-2) LGGRTC informacija „1941-ųjų birželio 14-oji“ su nuotrauka 

iš LGGRTC archyvo, kurioje: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto sesers 

Kotrynos ir Rapolo Juškų šeima tremtyje. Šalia tėvų vaikai: Rūta, Ramojus ir Aušra Marija. Ust 

Lokčimas, Kortkeroso r., Komija. 1947 m.  
 

*Taip pat „Tremtinyje“ (birželio 10, p. 7) – nekrologas buvusiam tremtiniui Steponui Sucilai 

(1937–2021). Jis gimė Raseinių apskr., Šiluvos valsč., Aušrinės kaime ūkininkų šeimoje. 1948 m. 

kartu su sese Bronislava ir tėvais buvo ištremtas į Irkutsko sr. Zimos miestą. 1958 m. grįžo į 

Lietuvą. Sukūręs šeimą apsigyveno Raseiniuose. Palaidotas Šiluvos kapinėse.  
 

*Kraštietės rašytojos Janinos Survilaitės, gyvenančios Šveicarijoje, straipsnis „XXI amžiuje“ 

(birželio 18, priedas „XXI amžiaus horizontai“ Nr. 6, p. 4) „Kai pasaulio galingieji savo istorijos 

puslapius atverčia...“ Taip pat ir  https://vokietijoslietuvis.press/index.php/2021/06/16/kai-pasaulio-

galingieji-savo-istorijos-puslapius-atvercia/ 
 

*„Kauno dienoje“ (birželio 23, p. 30) – informacija „Paliestosios žemės beieškant“ apie Šiluvoje ir 

virtualioje erdvėje prasidėjusią antrąją tarptautinę Šiluvos bienalę tema – „Paliestoji žemė“. 
 

 

Liepa 

 

*„Paskelbtos 2022 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės“ – informacija „Lietuvos aide“ 

(liepos 3–10 (Nr. 24), p. 9).  

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos posėdyje buvo išrinktos devynios kitų metų Lietuvos 

mažosios kultūros sostinės. Viena iš jų – Nemakščiai.  
 

*„Savaitgalyje“ (liepos 10 (Nr. 27), p. 4-8) spausdinamas pokalbis su Vladu Vitkausku „Naujų 

everestų žemaitis surado Aukštaitijoje“ (kalbėjosi Ligita Valonytė). Taip pat ir https://www.lrytas.lt/ 
 

*„XXI amžiuje“ (liepos 16, p. 15–19) – Edvardo Šiugždos publikacija „Savo gyvenimu rėmęsis 

neblėstančiais Tiesos ir Laisvės bei kovos už Laisvę idealais“. Joje – prisiminimai apie nenuilstantį 

kovotoją už Katalikų Bažnyčią ir nepriklausomą Lietuvą, politinį kalinį, Partizanų parko kūrėją 

monsinjorą A. Svarinską, minint jo mirties septintąsias metines. 
 

*„Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“. Atminimo ženklai“ – Rasos Žumbakienės 

publikacija žurnale „Būdas“ (Nr. 3, p. 27-39). 
 

https://www.bernardinai.lt/lietuvos-botanikos-tevas-jurgis-ambraziejus-pabreza/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000157161/atspindziai-paveldo-kolekcija-jurgis-ambraziejus-pabreza-kunigas-vienuolis-ir-zolininkas-kurio-surinktu-augalu-yra-islike-iki-siu-dienu
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/likimai/2021/07/14/news/alpinistas-vladas-vitkauskas-vilniu-iskeite-i-provincija-didmiestis-trumpina-gyvenima--20018460


*„Atsiliepimas apie Česlovo Kalendos knygą „Lietuvė iš Gedimino giminės. Stanislavos 

Medekšaitės Paškevičienės biografijos apybraiža“ – Onos Voverienės publikacija „Lietuvos aide“ 

(liepos 24–31 (Nr. 27), p. 14). 
 

*„Paliestoji žemė, šokoladas ir piligrimystė“ – informacija „Kauno dienoje“ (liepos 31, p. 46–47) 

apie Raseinių rajone, Šiluvoje, vykusį tarptautinės meno bienalės simpoziumą „Paliestoji žemė“.  
 

*„Kultūros baruose“ (Nr. 7/8, p. 84–91) skelbiama Alfonso Vaišvilos publikacija „Ką norime 

atminti, minėdami 1791 m. priimtą konstituciją?“. Joje – apie 1791 m. gegužės 3-iąją priimtą 

Lenkijos konstituciją. Primenama, kad Lietuvos Seimas 2008 m. gegužės 3-iąją paskelbė atmintina 

diena, o 2021-uosius – konstitucijos minėjimo metais. Keliamas klausimas, kokias Lietuvos 

valstybingumui reikšmingas vertybes įkūnija gegužės 3-iosios konstitucija. Straipsnio autorius 

teigia, kad Gegužės 3-iąją atėjo Abiejų Tautų Respublika, o išėjo jau „vieninga Lenkijos 

Respublika“. Keliamas klausimas ar korektiška atminimo diena pagerbti teisės aktą, ignoravusį 

Lietuvos valstybingumą. 
 

*Žurnale „Krantai“ (Nr. 2, p. 52–55) – Silvijos Čižaitės-Rudokienės straipsnis „Achromatinis 

Airos Naginevičiūtės šokis“ apie choreografės Airos Naginevičiūtės kūrybą. 

 

 


