
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

V Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2019 m. antrajame pusmetyje, apžvalga  

Rugsėjis—spalis 

Rugsėjo mėnesį „Kaimo laikraštyje“ (rugsėjo 7/13 (Nr. 36), p. 9) pasirodė Stasio Bielskio 

straipsnis „Užkalnių kaime tuščios tik dvi sodybos“ apie Užkalnių kaimą, jo bendruomenę. 
 

Laikraštyje „Tremtinys“ skelbiama Vytauto Kvedžio dokumentinė apybraiža „Palaidoti, bet išlikę“ 

(rugs. 13, p. 5, 8, pabaiga rugsėjo 20, p. 5, 8) apie buvusio Raseinių fotografo, žydo N. Zolino ir 

karo metais lietuvių išgelbėtų kitų septynių žydų bei kai kurių jų gelbėtojų likimus. 
 

„Pagerbtas Lietuvos žydų Holokausto aukų atminimas, kalbėta apie istorinę atmintį“  – Roberto 
Buckaus parengtas  straipsnis „XXI amžiuje“ (rugsėjo 27, p. 12-13) apie Lietuvos žydų genocido 

aukų atminimo dienos minėjimo renginius Vilniuje, Alytuje, Vilkaviškyje, Šakiuose, Ariogaloje. 
 

„Alytaus naujienose“ (rugsėjo 24, p. 3) ir „Dainavos žodyje“ (rugsėjo 27, p. 5) publikuojama 

Alytaus rajono savivaldybės informacija „Žemaičiai mėgavosi dzūkiškomis gėrybėmis iš Alytaus 

rajono“ apie Alytaus rajono kolektyvus ir bendruomenes, atstovavusius savo rajonui Raseiniuose 

vykusioje šventėje „Rudens bendrystės sodas“. 
 

Taip pat rugsėjo mėnesį kitų rajonų ir respublikinėje spaudoje pasirodė straipsnių apie Šilinių 

atlaidus, piligrimines keliones į Šiluvą: 
 

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos 

jaunųjų šaulių komanda (Radviliškio raj.) dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių 

kalnas–Šiluva, kurį organizavo Šiaulių vyskupija. Apie tai Giedrės Nakutienės straipsniai „Pergalės 

eisena“ laikraštyje „Radviliškio kraštas“ (Nr. 35), priede „Radviliškio kraštas“ plius, p. 3) ir 

„Jaunieji Baisogalos šauliai pėsčiomis keliavo į Šiluvos atlaidus“ „Radviliškio naujienose“ (rugsėjo 

13/19 (Nr. 37), p. 2)  
 

„Dainų progimnazijos mokiniai tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas–Šiluva“ – 

informacija „Šiaulių naujienose“ (rugsėjo 17, p. 6). Apie tą patį tarptautinį žygį – ir „XXI amžiuje“ 

„Tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ (rugsėjo 27, priedas „Katalikas“, p. 3) 
 

Apie Padėkos už laisvę šventę, organizuojamą Šiluvoje nuo 1975 metų, Kauno arkivyskupijos 
Informacijos tarnybos parengta informacija „Padėkos už laisvę kelias į Šiluvą“ „XXI amžiuje“ 

(rugsėjo 6, p. 3, 13). 
 

„Stebuklais apipinta Šiluva pasitinka tūkstančius tikinčiųjų“ – Stasio Jokūbaičio parengtas 

straipsnis „Kaimo laikraštyje“ (rugsėjo 7/13 (Nr. 36), p. 7). 
 

Kėdainietės Teresės pasakojimas apie atlaidus Šiluvoje, ten vykstančius stebuklus Justinos 

Šveikytės publikacijoje „Kraštietė: „Šiluvoje tikrai vyksta stebuklai“ laikraštyje „Rinkos aikštė“, 

rubrikoje „Svarbiausias užsiėmimas – kasdieninis gyvenimas“ (rugsėjo 7, p. 11). 
 

„XXI amžiuje“ skelbiama Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija „Atlaidai 
Šiluvoje“ (rugsėjo 13, p. 1, 3). 

Tame pačiame laikraštyje, priede „Katalikas“ (p. 3), spausdinama apaštalinio nuncijaus arkivyskupo 

Petaro Rajičiaus homilija, pasakyta Šiluvoje rugsėjo 8 d., „Patikimas tikėjimo patirties pavyzdys – 

mylinti ir sekmadienį švenčianti šeima“.  
 

„Šiluvos bazilikoje skambėjo ir biržiečių atliekamos giesmės“ – Gražinos Dagytės straipsnis 

„Biržiečių žodyje“ (rugsėjo 17, p. 5) apie Šiluvos atlaiduose dalyvavusius piligrimus iš Biržų krašto 



ir Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios chorą, vadovaujamą Viktorijos Morkūnienės. 
 

„Kretingos „Bočiai“ dalyvavo garsiuosiuose atlaiduose“ – pasakoja Genovaitė Šemetienė „Pajūrio 

naujienose“ (rugsėjo 17, p. 19). 
 

Apie Dusetų ir Antalieptės maldininkų kelionę į Šiluvą – Laimos Gorpinič straipsnis 

„Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose“ („Zarasų kraštas“, rugsėjo 20, p. 4). 
 

Laikraštyje „Gyvenimas“ (rugsėjo 21, p. 3) Nijolės Juozaitienės pasakojimas apie Birštono 

onkologinių ligonių klubo veiklos organizatorių A. Kederienės ir N. Dusevičienės surengtą kelionę 

parapijiečiams į Šiluvos atlaidus „Piligriminė kelionė į Šiluvą ir Kryžių kalną“. 
 

Šiaulių vyskupijos piligriminiame žygyje Kryžių kalnas–Šiluva dalyvavo ir Panevėžio vyskupijos 

Vabalninko ir Smilgių mokyklų jaunimas bei mokytojai – apie tai Mildos Švelnienės straipsnis 

„Padėjus telefoną ir kompiuterį – į dvasinį žygį“ „Panevėžio krašte“ (rugsėjo 24, p. 6). 
 

Šių metų Šilinių – Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje apžvalga laikraštyje „XXI 

amžius“ Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos straipsnyje „Atlaidai Šiluvoje baigėsi“ 

(rugsėjo 20, p. 3, 14). 
 

Spalio mėnesį: 

Žymint nacionalinio memorialo-monumento visiems žuvusiems Lietuvos partizanams statybos 

pradžią Kryžkalnio kaime (Nemakščių seniūnija) įleista simbolinė kapsulė su visų Lietuvos kraštų, 

kuriuose vyko partizanų kova, žemėmis bei kitomis ją menančiomis regalijomis. Apie tai rašoma 

„Tremtinyje“ (spalio 11, p. 4) straipsnyje „Simbolinė kapsulė žuvusiems Lietuvos partizanams“ ir 

„XXI amžiuje“ – „Memorialas Lietuvos partizanams Kryžkalnyje“ (spalio  11, p. 7). 
 

Taip pat „XXI amžiuje“ (2019, spal. 18, p. 11), rubrikoje „Gimtasis kraštas: Žaizdos“ publikuojamas 

straipsnis „Įamžinti valsčiaus Nepriklausomybės kovų dalyviai“, pasakojantis apie atminimo 

lentomis pagerbtus iš Ariogalos valsčiaus kilusius Vyčio Kryžiaus kavalierius ir 1919–1920 metų 

savanorius bei pasveikintus kraštui nusipelniusius žmones.  
 

Apie istorijos mokytoją Arną Zmitrą, pelniusį šių metų Meilės Lukšienės premiją rašo Australijos 

lietuvių laikraštis „Mūsų pastogė“ straipsnyje „Įvertino jauną pedagogą – ant pakylos lipo ir 

Australijoje dirbęs mokytojas“ (spalio 16, p. 5). 
 

Savaitraštyje „Respublika“ (spalio 26/30 (Nr. 43), priede „Žalgiris“, p. 11) skelbiamas pokalbis su 

Meilės Lukšienės premiją pelniusiu Raseinių Šaltinio progimnazijos istorijos mokytoju Arnu 

Zmitra „Mokytojai turėtų pradėti gerbti save“, užrašytas Irenos Babkauskienės.    
 

Laikraštyje „Lietuvos aidas“ spausdinami Česlovo Kalendos „Mokyklos direktoriaus prisiminimai“ 
apie Girkalnio vidurinę mokyklą, mokytojus ir direktorių Pranciškų Maurą (spalio 12/19 (Nr. 38), p. 

13 ir spalio 26/lapkričio 9 (Nr. 40), p. 12). 
 

„Vakaro žiniose“ (spalio 16, p. 1-2), Olavos Strikulienės straipsnyje „Kaimo krautuvės kovoja dėl 

būvio“ rašoma apie mažmeninę prekybą Kelmės, Raseinių, Kaišiadorių, Pakruojo rajonuose. Tarp 

kitų straipsnyje – ir Raseinių rajono vartotojų kooperatyvo „Dubysa“ direktorės Laimos 

Vaičiūnienės komentaras. 
 

Apie Vilkijos verslininką, mecenatą Stasį Berštautą, kilusį iš Raseinių rajono, pasakojama Vilmos 

Kasperavičienės straipsnyje „Gyvas vilkijiečių atmintyje“ „Kauno dienoje“ (spalio 21, p. 14). 

 
 
 



Informacija „Chorų festivalis“ laikraštyje „XXI amžius“ (spalio 25, priede „Katalikas“, p. 2) – apie 

sakralinės muzikos festivalį „Regina Angelis“ Šiluvoje 
 

Virginijos Skučaitės straipsnis, skirtas partizanų vadui, Laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo 

pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui „Padėjęs pamatus Lietuvos laisvei, virto pelenais?“, 

spausdinamas „Kauno dienoje“ (spalio 26, p. 1, 8-9). 
 

Žinutė „Filatelija“ „Vakaro žiniose“ (spalio 26, p. 5) skelbia apie tai, jog Lietuvos paštas spalio 25 

d. išleido J. Mikulskytės kurtą pašto ženklą, skirtą temai „Šiuolaikinis lietuvių menas. Teatras“. Ant 

pašto ženklo pavaizduota scena iš Eimunto Nekrošiaus spektaklio pagal A. Puškino kūrinį „Borisas 

Godunovas“, o ant pirmos dienos voko – šio spektaklio dekoracijų motyvas. 
 

„Eimunto Nekrošiaus vardas skamba ir po mirties“ – informacija apie spalio mėnesį vykusius 

renginius tarptautiniuose teatro festivaliuose Lenkijoje ir Rusijoje, skirtus garsiam lietuvių 

režisieriui atminti („Lietuvos rytas“, spalio 29, p. 7). 
 

Apie Lietuvos veislinių triušių parodą Raseiniuose pasakojama straipsnyje „Papildomas triušių 

verslas: švelnutė vilna ir ypatinga mėsa“ („Valstiečių laikraštis“ (spalio 31, p. 7). 
 

„Kauno dienos“ (spalio 31, p. 16) straipsnyje „Pesticidai maiste – jau įveikiama blogybė“ kalbama 

apie Nacionalinės kokybės ženklu sertifikuotuose Lietuvos ūkiuose auginamas daržoves, kur, 

taikant šiuolaikines technologijas, tręšiant tik minimaliais trąšų kiekiais, gaunamas didesnis derlius. 

Tekste „Lietuviškos salotos dvelkia šviežumu“ pasakojama  apie Raseinių r. ūkininką Vaidą 

Nagreckį, pateikiami jo komentarai. 

 


