
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

III Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2020 m. pirmajame pusmetyje, apžvalga 

 

Žurnale „Naujasis židinys-Aidai“ (Nr. 2, p. 26-30) spausdinamas Pauliaus Subačiaus straipsnis 

„Maironio scholijos ir glosos“ apie Maironio penkis Rigvedos sūktų vertimus, kuris parengtas 

vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą programos „Modernybė Lietuvoje“ projektą 

„Pavasario balsų mikroistorija: lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė rekonstrukcija“. 

* 

Dvi publikacijos „Naujosios Romuvos“ pirmajame numeryje: 

Juozas Brazauskas. „Jurgis Savickis – Valstybės teatro direktorius“ (p. 55-57); 

„Ne vien biologas...: Pranciškus Baltrus Šivickis“ (p. 78-81). Pastarojoje – P.B. Šivickio eilėraštis 

„Mūsų artojėlio malda“, prisiminimų fragmentai: „Juokiasi iš tavo darbo“; „Keršto dvasia“; „Mano 

pavardė“. Su Ramonos Šivickytės-Simokaitienės ir Laimos Petrauskienės prierašais. 
 

GEGUŽĖ 
 

Dienraštyje „Kauno diena“ (gegužės 2, p. 48) pateikiama informacija „Tiesiogiai iš Šiluvos: netikėti 

ir įdomūs pokalbiai“ apie pokalbių apie Dievo Motiną Mariją transliacijas iš Šiluvos bažnyčios 

gegužės mėnesio šeštadieniais portale kaunodiena.lt 

* 

„XXI amžiuje“ – Janinos Survilaitės recenzija J. Brazausko knygai „Gyvenimas šėlsta nevilties 

agonijoje“, skirtai rašytojo ir diplomato J. Savickio 130-osioms gimimo metinėms, „Kai gyvenimas 

šėlsta nevilties agonijoje“ (gegužės 8, p. 38). 

* 

„Lietuvos aidas“ spausdina Juozo Brazausko straipsnį „Karas rašytojo Jurgio Savickio akimis“ 

(gegužės 9-16 (Nr. 16), p. 1, 8, pabaiga: gegužės 16-23 (Nr. 17), p. 10). 

* 

„XXI amžiuje“ (gegužės 8, p. 43) – Algirdo Ažubalio recenzija „Knyga apie didžiąsias politines 

šimtmečio asmenybes“ prof. habil. dr. Onos Voverienės knygai „Lietuvos Respublikos šimtmečio 

didieji (1918-2018). Politinės asmenybės“. 

* 

 Apie Prisikėlimo apygardos partizanų vadą J. Paliūną-Rytą – Stasio Ignatavičiaus straipsnis 

„Juozui Paliūnui-Rytui – 105 metai“ „Tremtinyje“ (gegužės 8, p. 1, 7). 

* 

„Šiaulių naujienos“ (gegužės 9, priedas „Mano TV“, p. 7, 22) spausdina Angelės Adomaitienės 

pasakojimą „Atkurtas aštuonratis – ir pramogoms, ir techniniam Lietuvos paveldui“ apie 

Nemakščių miestelyje gyvenusį bajorą, savamokslį konstruktorių Pšemislovą Neveravičių ir jo 

išradimą – savaeigį aštuonratį vežimą, kurį atkūrė mechanikas Leonas Tamulevičius, taip pat 

atkūręs išradėjo įsteigtą Aštuonratės važiuoklės draugiją ir įsteigęs technikos muziejuką. 

* 

Gintaro Lučinsko pasakojimas „Karininkas Antanas Grušeckas-Grušaitis“ apie iš Kauno apskrities, 

Raseinių valsčiaus, Gruzdiškės kaimo kilusį A. Grušecką-Grušaitį (1895–1953), dalyvavusį 

Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose, 1944 m. pasitraukusį į Vokietiją, išspausdintas 

„Tremtinyje“ (gegužės 15, p. 6). 

* 

„XXI amžiuje“ paskelbtas nekrologas Eugenijui Ignatavičiui „Mirė prozininkas, dramaturgas, 

aktorius“ (gegužės 22, p. 5). 



* 

„7 meno dienose“ išspausdintas Viktoro Gerulaičio straipsnis „Kartų karta. Martynas: Algirdo 

Martinaičio 70-mečio kontekstai“ (gegužės 22 (Nr. 20), p. 1, 3, pabaiga: gegužės 29 (Nr. 21), p. 2–

3). 

* 

Tame pačiame „7 meno dienų“ numeryje (gegužės 22 (Nr. 20), p. 8–9) – Julijaus Lozoraičio 

publikacija „Teatras be ribų I: raudóna, júoda ir bálta: Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda 

„Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje 

(LTMKM) surengta paroda yra pradžia renginių ciklo „Kvadratas“, skirto režisieriaus Eimunto 

Nekrošiaus kūrybai, kurį rengia LTMKM ir „Meno fortas“. 

* 

„XXI amžiuje“ (gegužės 22, p. 1) – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos žinutė „Gegužės 

13-oji – po karantino atskirties“ apie sušvelninus karantino dėl koronaviruso pandemijos sąlygas, 

po dviejų mėnesių atskirties Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje aukotas šv. Mišias. 

* 

„Vakaro žinios“ (gegužės 28, p. 15) spausdina informaciją „Gyva piligrimystė: kad prastovos 

netaptų pragulomis“ apie tai, jog Raseinių rajono savivaldybės meras A. Bautronis drauge su 

Kauno arkivyskupijos vyskupu Alg. Jurevičiumi kviečia birželio savaitgalius praleisti nebe 

virtualiai, o vykstant į tikras piligrimines keliones – šeimoms, vyrams, moterims, jaunimui.  

* 

 „Tremtinyje“ (gegužės 29, p. 2) skelbiama Stasio Ignatavičiaus parengta publikacija „Bebaimis 

Lietuvos partizanų vadas“, skirta vieno jauniausių Lietuvos partizanų vadų Petro Bartkaus-

Žadgailos 95-mečiui. 

* 

Apie Tėvo dienos išvakarėse surengtą pirmąjį gyvosios piligrimystės žygį vyrams maršrutu 

Betygala–Šiluva – laikraščio „XXI amžius“ straipsnyje „Birželio gyvoji piligrimystė“ (gegužės 29, p. 

1) 

* 

Publikacijoje „Ką tautai primena 75 Pergalės metai?“ Janina Survilaitė pasakoja apie dėl sovietinės 

okupacijos iš Lietuvos emigravusių lietuvių išeivijos atstovų veiklą Šveicarijoje („XXI amžius“, 

gegužės 29, p. 5). 

* 

Stasio Bielskio straipsniai apie mūsų rajono ūkininkus: 
 

„Šeimos ūkio vairą perima jau trečia karta“ („Ūkininko patarėjas“ gegužės 7, p. 11) – apie Kusų 

kaimo ūkininkų Tijūnaičių šeimą. 

* 

„Ūkininkų gatvėje verda ūkiškas gyvenimas“ („Ūkininko patarėjas“ gegužės 14, p. 7) ir „Ūkininkų 

gatvėje – ūkiškas gyvenimas“ („Kaimo laikraštis“, gegužės 23/29 (Nr. 21), p. 1, 3) – apie Raseinių 

rajono Verėduvos kaime esančią Ūkininkų gatvę ir joje gyvenančius ūkininkus. 

* 

„Džiaugiasi savo nedideliu, bet mielu ūkiu“ („Ūkininko patarėjas“, gegužės 30, p. 9) – apie Povilą 

Stoškų, gyvenantį šalia Ariogalos, ir jo nedidelį ūkį.  

 

BIRŽELIS 
 

„7 meno dienose“ tęsiamas Juliaus Lozoraičio straipsnių ciklas „Teatras be ribų“: „Teatras be ribų 

II: fototeatras ir fake theatre: mintys po Dmitrijaus Matvejevo fotografijų parodos „Nekrošiaus 

teatras: abipus uždangos“ (birželio 5, p. 9) ir „Teatras be ribų III: Jonas Arčikauskas spyglių ir 



rutulių pasaulyje: spektaklis apie Majakovskį kaip totalinių teatrinių Joninių finalinė pašvaistė“ 

(birželio 26, p. 5). Pirmasis – apie teatrinę fotografiją: menas tai, ar jo imitacija. Ar ji atspindi realų 

teatrą, ar kuria savąjį fototeatrą. Tokios mintys kyla straipsnio autoriui susipažinus su Dmitrijaus 

Matvejevo teatrinės fotografijos paroda „Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“. Antrasis – apie 

dailininko scenografo Jono Arčikausko įspūdingą nuveiktą darbą spektaklyje „Tryliktas apaštalas, 

arba Debesis kelnėse“ (rež. Jonas Vaitkus). 

* 

Daivos Šalasevičiūtės pokalbis su režisieriumi Jonu Vaitkumi „7 meno dienose“ – „Debesis 

kelnėse“ pandemijos akivaizdoje: pokalbis su Kijeve įstrigusiu režisieriumi Jonu Vaitkumi“ 

(birželio 12, p. 5). Apie režisieriaus Jono Vaitkaus repetuotą Vladimiro Majakovskio kūrinį 

„Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse“ Kijeve Lesios Ukrainkos nacionaliniame akademiniame 

rusų dramos teatre. Režisierius iki paskelbiant karantiną nespėjo grįžti į Lietuvą. Tad apie tai, ką 

patyrė menininkas pandemijos akivaizdoje bei apie tik menininkui būdingą intuiciją – kaip reikia 

organizuoti darbą, nenutraukiant repeticijų. 

* 

Taip pat savaitraštyje „7 meno dienos“ skelbiama Žilvino Dautarto publikacija apie dar vieną mūsų 

kraštietį – Henriką Banį – „Per aspera ad astra: apie Genovaitę Sabaliauskaitę ir Henriką Banį“ 

(birželio 19, p. 3). Autorius teigia, kad primabalerinos  G. Sabaliauskaitės ir jos partnerio H. Banio 

nuostabus duetas, dešimtmečius dominavęs scenoje, tapo neatsiejama Lietuvos baleto istorijos, jos 

aukso fondo dalimi. 

* 

Pasakojimas apie Šiluvoje, Dievo Motinos apsireiškimo šventovėje vykusias Sekminių savaitgalio 

iškilmes „Sekminės Šiluvoje“ – „XXI amžiuje“ (birželio 5, p. 1, 14). 

* 

„Lietuvos aide“ (birželio 20–27 (Nr. 22), p. 15) – publikacija „Ona Voverienė – profesorė, einanti 

nelengvu savo likimo keliu“. 

* 

Stasio Bielskio straipsniai apie Raseinių kraštą „Ūkininko patarėjuje“:  
 

Pasakojimas apie buvusį tremtinį Ildefonsą Garbaliauską „Skaudžios istorijos vingiai atvedė atgal į 

gimtąjį kraštą“ (birželio 11 (Nr. 66), p. 11–12). 

* 

„Atkirtis karantinui – išradingos priemonės internetu“ (birželio 6, p. 8) – apie Nemakščių 

bendruomenės ir kultūros centro iniciatyvas karantino metu. 

* 

„Ką daryti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika?“ (birželio 27, p. 6) – apie vilkų daromą žalą 

ūkininkams, jų patiriamų nuostolių kompensavimą. Nuomones išsako Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas, Aplinkos ministerijos 

Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas A. Klimavičius, Raseinių r. ūkininkas Jaroslavas 

Banevičius, Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direktorius A. Butleris. 

 


