
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

Lapkritis—gruodis 

Minint Lietuvos partizanų vado, generolo J. Žemaičio-Vytauto mirties 65-ąsias metines pasirodė 

publikacijų periodikoje: 
 

„XXI amžiuje“ (lapkričio 8, priedas „Sidabrinė gija“, p. 2, 4) – Broniaus Vertelkos pasakojimas 

„Nepalaužta gyvenimo sūkurių“ apie Tytuvėnuose gyvenančią gydytoją, tremtinę, partizanų vado J. 

Žemaičio-Vytauto dukterėčią R.K. Juškaitę. 
 

„Tremtinyje“ – Loretos Lauciutės ir Danutės Paulienės straipsnis „Generolo Jono Žemaičio-Vytauto 

ir jo bendražygių keliais“ (lapkričio 29, p. 1, 4).  
 

„XXI amžiuje“ (lapkr. 29, p. 12) ir „Tremtinyje“ (gruod. 6, p. 5, 7) spausdinamas Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centro parengtas straipsnis „Istorijos paradoksai: partizanų vado 

pagerbimas ir sunaikinimas“. 
 

„Kauno dienoje“ pasirodė Virginijos Skučaitės publikacija „Partizanas, prilygęs prezidentui“ 

(gruodžio 7, p. 1, 12-13) apie J. Žemaičio asmenybę, santykius su artimaisiais, jo ir sūnaus 

Laimučio likimą. Pateikiami J. Žemaičio dukterėčios A.M. Vilkienės atsiminimai ir duomenys iš 

marčios N. Gaškaitės-Žemaitienės knygos „Žuvusiųjų prezidentas“. 

 

Žurnale „Kelionė“ (Nr. 4 (12), p. 106-111) – Gretos Paskočiumaitės parengtas straipsnis „Jono 

Žemaičio gyvenimo ir kovos kelias“. 

* 

Palukščio dvare, Raseinių rajone, vyko Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ 

organizuojama konferencija – renginių „Nemunas 2019“ baigiamasis renginys. Apie ją rašo 

„Alytaus naujienos“ (lapkričio 12, p. 2) ir „Dainavos žodis“ (lapkričio 15, p. 9) straipsniuose 

„Butrimonių gimnazija pripažinta aktyviausia mokymo įstaiga sporto ir kultūros srityje“, Tomas 

Gaurylius straipsniuose „Aktyviausi LKSKA „Nemunas“ sporto klubai – Ryškėnų ir Degaičių“ 

(„Kalvotoji Žemaitija“, lapkričio 19, p. 7) ir „Telšių žiniose“ – „Ryškėnų ir Degaičių sporto klubai 

išrinkti aktyviausiais“ (lapkričio 19, p. 7). Taip pat laikraščiai „Ūkininko patarėjas“ (lapkričio 20, p. 

8) ir „Valstiečių laikraštis“ (lapkr. 20, p. 8) – „ŽŪR pirmininkui – garbingas apdovanojimas“.  

* 
 

Apie Eimuntą Nekrošių, genialų dvasingo teatro režisierių, nerimą žadinančias teatrinio sezono 

pradžios tendencijas ir kita – Juliaus Lozoraičio publikacija „Proceso dalyvio samprotavimai (IV) : 

Mantra Nr. 6: Apie teatro vietos genijų („genius loci“)“ „Literatūroje ir mene“ (Nr. 20, p. 37-40). 
 

Informacija savaitraštyje „7 meno dienos“ „Savaitė, skirta Eimuntui Nekrošiui atminti“ (lapkričio 

15, p. 13) supažindina su lapkričio 21–30 d. Vilniuje vyksiančiu renginių ciklu „Eimuntas 
Nekrošius. Paskutinieji“, kurį rengia Nekrošiaus įkurtas teatras „Meno fortas“ ir Valstybinis 

jaunimo teatras. „Paskutiniųjų“ programoje: paskutiniai Lietuvoje sukurti Nekrošiaus spektakliai, jo 

kūrybai apmąstyti skirta tarptautinė konferencija, susitikimai su režisieriaus spektaklių aktoriais, 

dokumentinių filmų peržiūros. 
 

Kitos publikacijos, skirtos režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimui: 
 

Tomas Genevičius. „Apie nykstančią meno rūšį. E. Nekrošiaus „Bado meistras“ („Kauno diena“, 



lapkričio 22, priedas „Santaka“, p. 2-3). Apie Vilniuje vykstančią renginių savaitę, skirtą legendinio 

režisieriaus E. Nekrošiaus atminimui, bei apie jo paskutinį spektaklį „Bado meistras“, sukurtą pagal 

to paties pavadinimo F. Kafkos apsakymą. 
 

Jūratė Kielė. „Jie suprato vienas kitą net ir tylėdami“ („Kauno diena“, lapkričio 23, p. 54-55) – apie 

prieš metus amžinybėn išėjusių iškilių Šiluvos kraštiečių – pasaulyje garsaus teatro režisieriaus E. 

Nekrošiaus ir Šiluvos bendruomenės telkėjo per sportinę veiklą E. Adomavičiaus – draugystę 
 

Danutės Šepetytės pokalbis su aktoriumi Tauru Čižu „Eimuntas Nekrošius – ne kiti“ „Respublikoje“ 

(lapkr. 23/29 (Nr. 47), p. 9) apie paskutinius režisieriaus Eimunto Nekrošiaus gyvenimo metus, 
reiklumą, darbą su aktoriais, režisūrą, atminimą. 
 

Laimos Žemulienės pokalbis su aktoriumi Dariumi Meškausku „Spektaklis – tarsi mišios“ apie 
vaidmenį spektaklyje „Kalės vaikai“, režisierių Eimuntą Nekrošių „Lietuvos ryte“ (lapkričio 28, p. 

15). 
 

 

* 
 

„Ūkininko patarėjas“ spausdina Stasio Bielskio straipsnį „Auksinė krivūlė“ už bendruomeniškumo 

stiprinimą – Raseinių rajonui“ (lapkričio 23, p. 10).  
 

„Savivaldybės žiniose“ (Nr. 19, p. 12-13) – Alvydo Staniulio straipsnis „Ministrė Rita 

Tamašunienė: raseiniškiai verti „Auksinės krivūlės“ apie vidaus reikalų ministrės R. Tamašunienės 

apsilankymą Raseinių r. savivaldybėje, kuriai šiemet įteikta „Auksinė krivūlė“ už 

bendruomeniškumą.  
 

 

* 
 

 „XXI amžiuje“ skelbiama Daivos Červokienės publikacija „Partizanų Tauro apygardos kūrėjas ir 

kapelionas apie pasninko reikšmę sveikatai“ (gruodžio 13, p.7, 11) apie pasipriešinimo 

okupaciniam sovietiniam režimui dalyvį, kunigą vienuolį marijoną A. Ylių (1909–1934–1995), jo 

knygelėje „Operacija be peilio (pasninkai)“ akcentuojamą pasninko naudą. 
 

 

* 
 

 „Respublikoje“ straipsnis „Maironio „Lietuvos istorija“ – didelis lobis: Tautos dainiaus žvilgsnis į 

senuosius amžius“ (gruodžio 14, p. 14), pristatantis Maironio veikalą. Maironis atliko milžinišką 

darbą rinkdamas medžiagą, ruošdamas spaudai, carizmo valdymo metais ieškodamas leidėjų ir 

išleisdamas net tris „Lietuvos istorijos“ leidimus.  
 

 

* 
 

 „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ (gruodžio 11, p. 12-13) spausdina Ramintos Tamošiūnaitės straipsnį 

„Interjero transformacija: avantiūra, kuri pasiteisino“ apie rekonstruotame gyvenamajame name 

Raseiniuose sukurtą šiuolaikinį būsto interjerą. Pateikiami architektės R. Barisaitės komentarai. 
 

 

* 
 

„XXI amžiaus“ priede „Katalikas“ (gruodžio 20, p. 4) – Prano Laurinavičiaus pasakojimas 
„Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos sutiktos su procesija“ apie į Raseinių bažnyčią 

atvežtas Lietuvos arkivyskupo, kankinio, palaimintojo T. Matulionio relikvijas. 
 

 

* 
 

Apie Bliūdžių kaimą (Kalnujų sen.) pasakoja Stasys Bielskis straipsnyje „Kaimo gyvenimą išjudina 

bendruomenės aktyvistės“ („Ūkininko patarėjas“, gruodžio 21, p. 2)  
 

 



* 

Kitas Stasio Bielskio straipsnis „Ūkininko patarėjuje“ (gruodžio 21, p. 7) – „Darbštūs ūkininkai 

pasigenda didesnio valdžios dėmesio“ – apie Astą ir Edmundą Simanavičius – pienininkystės ūkio 

savininkus (Patolupio km.). 
 

 

* 
 

Gruodžio 13 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijos I-II kl. mokiniai dalyvavo tradicinėje Raseinių krašto 

jaunųjų matematikų olimpiadoje prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti. Šių metų olimpiada buvo 

jubiliejinė – jau dvidešimtoji. Apie tai – Aušros Menkevičienės straipsnis „Profesoriaus Jono 

Kubiliaus taurė – Prienų „Žiburio“ gimnazistų rankose“ laikraštyje „Gyvenimas“ (gruodžio 21, p. 

12). 

 

 


