
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

KOVAS 

*„XXI amžiuje“ (kovo 6, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4) išspausdintas Bernadetos Buzaitės 

straipsnis „Sakralios mažo miestelio erdvės: meną inspiruojanti Šiluva“ apie pirmosios Šiluvos 

meno bienalės atgarsius; pateikiami sakralioje erdvėje modernųjį meną kūrusių menininkų V. Varno, 

G. Kardišiūtės, U. Pakers ir L. Pranaitytės įspūdžiai. 
 

*„Savaitėje“ (Nr. 11 (kovo 12), p. 32-33) skelbiamas Ivonos Jaroslavcevienės pasakojimas „Po 

Lietuvą – piligrimų keliais“ apie piligrimų labiausiai lankomas vietas Lietuvoje: Kryžių kalną, 

Šiluvą, Vilniaus arkikatedrą, Aušros vartų  ir Dievo Gailestingumo šventoves. 
 

*Laikraštyje „Bičiulystė“ (kovo 19–bal. 8 (Nr. 6), p. 7) išspausdintas nekrologas, skirtas poetui, 

visuomenės veikėjui Juozui Nekrošiui. 
 

*Laikraštyje „Katalikas“ (kovo 20, p. 3) – Lyduvėnų parapijos informacija „Lietuvos laisvės 

gimtadienis“ apie kovo 11-osios renginius Lyduvėnuose. 
 

Vėl daug Stasio Bielskio straipsnių apie Raseinių rajoną, jo žmones: 
 

*„Bitininko pavardė susieta su medaus produktų pavadinimu“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 5, p. 11) 

– apie Girkalnio bitininką Dainių Šerkšną ir jo bityną „Šerkšno medus“. 
 

*„Pralaimėjęs kovą dėl pieno kainų džiaugiasi pinigais už grūdus“ – apie Raseinių rajono ūkininką  

Gintautą Lukoševičių („Ūkininko patarėjas“, kovo 10, p. 9). 
 

*„Tautinės juostos – Lietuvos valstybės ir gražiausioms gyvenimo šventėms“ („Ūkininko patarėjas“, 

kovo 10, p. 10) – apie tautodailininkę, tautinių juostų audėją Moniką Tautkienę iš Ariogalos. 
 

*„Tėvai ūkininkavimo sėklą pasėjo ir sūnų širdyse“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 17, p. 7) – apie 

Raseinių rajono jaunąjį ūkininką Joną Serbą. 
 

*„Trėmimų vieta vis dar laukia dėmesio“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 19, p. 12) apie Mažosios 

Viduklės kaimų bendruomenės veiklą. 
 

*„Kaimui išnykti neleidžia bendruomenė“ („Kaimo laikraštis“, kovo 28/bal. 3 (Nr. 13), p. 1, 3)  ir 

„Nykstančiam kaimui numirti neleidžia energingi jauni sodiečiai“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 24, 

p. 10) –  apie kaimų bendruomenę „Steponkaimis“. 
 

*„Garbus amžius – ne kliūtis sėkmingai ūkininkauti“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 28, p. 7) apie 

Virgainių kaime ūkininkaujančius tėvą ir sūnų Juškius. 
 

*„Bendruomenės misija – daryti gera“ („Ūkininko patarėjas“, kovo 31, p. 9) – apie Sargelių kaimo 

bendruomenę. 

  

BALANDIS  

*„Kauno dienoje“ (balandžio 8, p. 6) – Kastyčio Rudoko publikacija „Šviesos žemėlapis“ kviečia 

vienytis maldai ir paramai“. Tai pamąstymai apie maldos tradiciją ir galią bei kvietimas per 

interneto prieigą http://siluva.lt/sviesos-zemelapis/ jungtis į maldos ir paramos akciją, kurios tikslas 

– suvienyti kuo daugiau žmonių į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir 

sudaryti galimybę paremti juos savo auka. 
 

*„Mokslo Lietuva“ (balandžio 8, p. 10-11) spausdina Felikso Laugalio pasakojimą „Knygos apie 

Pranciškų Baltrų Šivickį sutiktuvės“ apie Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vasario 25 d. 

įvykusį dr. Laimos Petrauskienės knygos „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968“ pristatymą. 



 

*„XXI amžiuje“ (balandžio 10, p. 16) – kraštietės Janinos Survilaitės atsiminimai „Lietuvos 

atgimimo vaizdai Alpėse“ apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės veiklą, ryšius su tėvyne Lietuvos 

Atgimimo metais  
 

* Juliaus Lozoraičio publikacijos „Erezija nr. 3. Ar karnavalas vakar baigės?: teatro menas ir 

tautodailė“ bei „Priedas prie erezijos nr. 3: vartojimo instrukcija: apie teatro civilizaciją“ 

skelbiamos laikraštyje „7 meno dienos“ (balandžio 17, p. 9 bei balandžio 24, p. 9). Pirmojoje – apie 

spektaklius:  Lietuvos rusų dramos teatre J. Vaitkaus „Karalių Lyrą“, režisieriaus O. Koršunovo 

„Rusišką romaną“, savo karjeros Lietuvos rusų dramos teatre pabaigai J. Vaitkaus drioksteltą 

gigantišką misteriją buf pagal Vladimirą Majakovskį „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse“. 

Apie E. Nekrošiaus spektaklius „Borisas Godunovas“ ir „Cinkas (Zn)“ bei spektaklį pagal Franzo 

Kafkos „Bado meistrą“. Antrojoje – apie tai, jog kiekviename teatre po vienu stogu gyvuoja du 

teatrai, t.y. teatras ir antiteatras. Ir šių dviejų, teatro ir antiteatro, žūtbūtinė kova jau daug 

dešimtmečių sudaro mūsų profesionaliojo valstybinio teatro meno esmę. Valstybinio Jaunimo teatro 

fenomenas. 
 

*„Klaipėdoje“ (balandžio 22, p. 8) – Algirdo Dačkevičiaus pasakojimas „Trispalvė savo istoriją 

pasakos Aštuonračio muziejuje“. Atšventus Lietuvos nepriklausomybės 30-metį, Nemakščiuose 

įsikūręs Aštuonračio muziejus (vadovas L. Tamulevičius) praturtėjo svarbiu pokario rezistencijos 

įvykius menančiu eksponatu – 1953 metais nemakštiškių moksleivių pasiūta Lietuvos trispalve, 

kurią iki šių dienų uostamiestyje saugojo vienas iš patriotiškai nusiteikusių tada mokykloje 

veikusios pogrindinės grupelės narių A. Čeponis. 
 

*Minėdamas 50-ąsias kunigo Virginijaus Dudonio gimimo metines ir pagerbdamas jo atminimą, 

laikraštis „XXI amžius“ spausdina ištraukas iš jo knygos „Kunigas (Liudijimas). Trys laipteliai 

Dievo link (kol kas)“ (publikacija „Kunigo liudijimas“ (balandžio 24, p. 10, 32). 
 

*„Įspūdingi radiniai netoli Kryžkalnio“ – „Kauno dienos“ (balandžio 28, p. 24) informacija apie 

netoli Kryžkalnio esančioje gyventojų sodyboje aptiktą gausų vokiškų kasetinių AB-250-2 bombų 

radinį, kurį neutralizavę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai teigė, jog tai buvo viena 

didžiausių neutralizavimo operacijų Sprogmenų neutralizavimo kuopos istorijoje. 
 

Iš Stasio Bielskio balandžio mėnesio straipsnių aruodo:  
 

*„Kalnujuose sukūrė prasmingą ir įdomų sodiečių gyvenimą“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 2, 

p. 6).  
 

*„Darbštūs žmonės Gervinėje vietoj šiukšlynų sukūrė grožį“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 7, p. 

11). 
 

*„Vien entuziazmo atstatant nykstančius dvarus neužtenka“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 9, p. 

8-9) apie Raseinių rajono dvarus. 
 

*„Šventinėmis grožybėmis miestelėnai džiaugėsi tik iš tolo“ – „Ūkininko patarėjas“ balandžio 16, p. 

6) apie Nemakščių bendruomenės santalkos veiklą karantino metu. 
 

*„Nueitas kaimo bendruomenės kelias vertas pagarbos“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 18, p. 

10) – apie Akstinų kaimo bendruomenę. 
 

*„Naminiai ir laukiniai gyvūnai – iš šiaudų, medžio ir skudurų“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 

23, p. 10) apie Petronėlę Mockienę, gyvenančią Šienlaukio kaime, Viduklės seniūnijoje. 87-metė 

visus stebina savo kūryba – naminių ir laukinių gyvūnų skulptūromis iš medienos ir skudurų. 
 

*„Ilgižių kaimas gyvena ir dirba ranka rankon“ – „Ūkininko patarėjas“ (balandžio 25, p. 8). 

 

 

 


