
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

VI Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2020 m. antrajame pusmetyje, apžvalga 

LAPKRITIS 

*Laikraštyje „Karštas komentaras“ (spalio 23/lapkričio 6 (Nr. 22), p. 15) spausdinamas Antano 

Basko pasakojimas „Maironis – kareivis nelygioj kovoj“. 
 

*„XXI amžiuje“ (lapkričio 6, p. 11) – kraštietės rašytojos Janinos Survilaitės pamąstymai „Vėlinės 

vienuolyno kapinėse“ apie įspūdžius apsilankius XIX a. viduryje Šveicarijos kalnuose įkurtame 

Ingenbholio katalikių moterų vienuolyne, jame amžinuosius įžadus davusias vienuoles, išeives iš 

Lietuvos, kurių istorijos aprašytos knygoje „Alpių lietuviai. Alpenlitauer“ (2005). 
 

* Taip pat „XXI amžiuje“ (lapkričio 13, p. 14) spausdinamas Janinos Survilaitės pasakojimas „Trijų 

Šveicarijos lietuvių bendruomenės įkūrėjų 100-ąsias gimimo metines minint“ apie lietuvių išeivijos 

atstovų dr. V. Dargužo, N. Prielaidos, S. Vaitkevičiaus, Antrojo pasaulinio karo nublokštų į 

Šveicariją, veiklą buriant tautiečius ir jų meilę tėvynei. 
 

*„Vakaro žiniose“ (lapkričio 10, p. 1, 4) ir „XXI amžiuje“ (lapkričio 13, p. 6) – Leono Kerosieriaus 

straipsnis „Paniekintas prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas“ apie Lietuvos partizanų memorialą 

Kryžkalnyje. Tarp kitų čia paminėtų partizanų pavardžių pasigendama Lietuvos partizanų vado J. 

Žemaičio-Vytauto pavardės. 
 

*Ta pačia tema – Justinos Gafurovos pokalbis su partizanų vado J. Žemaičio-Vytauto dukterėčia 

Aušra Juškaite-Vilkiene – „Trinamas J. Žemaičio-Vytauto atminimas“ – „Vakaro žiniose“ (lapkričio 

14, p. 1, 5). Neradusi dėdės pavardės ant memorialo, moteris pagalvojo, kad jis įvardintas „nežino-

mu partizanu“.  
Kiekvienas, neradęs savo artimo žmogaus, tikslią pavardės vietą gali sužinoti memorialui skirtoje svetainėje 

partizanumemorialas.lt.  
 

*„Lietuvos aidas“ (lapkričio 14/21 (Nr. 41) p. 12, tęsinys lapkričio 21/28 (Nr. 42) p. 12) skelbia 

kraštietės prof. Onos Voverienės publikaciją „Uola, kurią likimo žaibams buvo nelengva 

skaldyti“ apie rašytoją, visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. 
 

*„Ūkininko patarėjuje“ (lapkričio 17, p. 8) spausdinamas straipsnis „Pasėlių draudikų padaugėjo, 

kaip ir biurokratinių žaidimų“, kuriame Raseinių r. ūkininkas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių 

asociacijos (LŽŪBA) viceprezidentas, Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos narys Alfredas 

Bardauskas dalijasi įžvalgomis apie šį rudenį kilusią netvarką iki tol sklandžiai veikusioje pasėlių 

draudimo srityje. Dabar draudimo sutartis galima pasirašyti tik surengus viešojo pirkimo konkursą, 

o paslaugą privalu įsigyti už mažiausią kainą. Pasak Žemės ūkio ministerijos, to reikalauja ES teisės 

aktai. Pažymima, jog draudžiant pasėlius taikoma viešųjų pirkimų sistema nėra tinkama paramos 

administravimo priemonė.  
 

*„Literatūros ir meno“ (Nr. 20 (lapkričio 20), p. 28–29) publikacijoje „Jonas Vaitkus Didysis“ 

Jūratė Visockaitė apžvelgia Jono Vaitkaus režisuotą A. Strindbergo pjesę „Didysis kelias“, kurios 

transliacija internetu vyko iš Vilniaus kino klasterio lapkričio 8 d. 
 

*„Prisimenant Maironį: asmeniški išgyvenimai ir tautos jėgos“ – Ievos Sigitos Naglienės straipsnis 

„Kalvotoje Žemaitijoje“ (lapkričio 21, p. 8), rubrikoje „Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos“. 
 

*Dar viena šios autorės publikacija – „Pažado prasmės beieškant“ – apie kito mūsų kraštiečio – 

poeto Marcelijaus Martinaičio – kūrybą – kitame „Kalvotosios Žemaitijos“ numeryje (lapkričio 28, 

p. 8). 

 



*Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“ (lapkričio 24, p. 1, 12) spausdina Samantos Ilonytės pasako-

jimą apie Panevėžio rajono greitosios pagalbos paramediką Matą Andrulį „Pavojingiausioje Lietu-

vos Covid-19 zonoje dirbantis panevėžietis Matas Andrulis: „Turime būti vieningi“, kuris išvyko 

dirbti į didžiausią tuo metu koronaviruso židinį Lietuvoje – Raseinių rajone esančius Blinstrubiškių 

socialinės globos namus. 
 

*„Vakaro žiniose“ (lapkričio 26, p. 6) – straipsnis „Raseinių rajonui policija nereikalinga?“ apie 

tai, jog kitais metais daugiau negu 30 tūkst. gyventojų turintis Raseinių rajonas gali likti be policijos 

komisariato, nes pastato, kuriame šis veikia, nuomos sutartis baigiasi 2021-ųjų spalį.  
 

*„Į kaimus nebevažiuos maršrutiniai autobusai?“ – klausia Stasys Bielskis publikacijoje „Ūkininko 

patarėjuje“ (lapkričio 26, p. 12). Apie Konkurencijos tarybos įpareigojimą Lietuvos transporto 

saugos administracijai nutraukti sutartis su 42 tarpmiestiniais maršrutais vežančiomis įmonėmis. 

Dėl šio sprendimo nemaža dalis kaimų ir miestelių gyventojų gali netekti galimybės naudotis 

įprastais maršrutiniais autobusais. Sprendimui nepritaria ir Lietuvos savivaldybių asociacijos    

prezidentas, Jonavos r. meras M. Sinkevičius (mano, kad dėl tokio reikalavimo nukentėtų daugelis 

provincijos gyventojų) ir Raseinių autobusų parko dir. K. Derliūnas (sprendimą vertina kaip 

keleivių vežimo diskriminaciją). 
 

*Lapkričio 25-ąją mirus senosios lietuvių raštijos tyrinėtojui, baltistui, italų kalbininkui profesoriui 

habilituotam daktarui Guido Michelini, turinčiam sąsajų ir su mūsų kraštu, pasirodė nekrologai: 

„Mokslo Lietuvoje“ (lapkričio 27, p. 12) – „Prof. habil dr.: Guido Michelini, 1951 m. liepos 2 d. – 

2020 m. lapkričio 25 d.“, parengtas Grasildos Blažienės. 

 

„XXI amžiuje“ (gruodžio 4, p. 16) – „Mirė žymus italų baltistas Gvidas Mikelinis“. 

 

*Daivos Lapėnaitės pasakojimą apie Guido Michelini, jo ryšius su Lietuva – „Aistra lietuvių kalbai 

italų mokslininkui netikėtai dovanojo ištikimą bendražygę“ – išspausdino „Lietuvos rytas“ 

(lapkričio 28, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 4–5).  

 

GRUODIS 

 

*„Kauno diena“ (gruodžio 2, p. 1, 3) spausdina Šarūnės Kutinskaitės-Būdavienės publikaciją 

„(Ne)pamirštas generolas“, kurioje – Kaune gyvenančios tremtinės Aušros Marijos Vilkienės atsi-

minimai apie dėdę – generolą J. Žemaitį-Vytautą. 
 

*„Tremtinys“ (gruodžio 4, p. 1) skelbia pasakojimą „Visada tikėjo laisva Lietuva“ apie paminėtas 

66-ąsias partizanų vado generolo J. Žemaičio-Vytauto mirties metines, prisimintą jo devynerius 

metus trukusią kovą už Lietuvos laisvę. Cituojami jo 1954 m. teisme pasakyti žodžiai. 
 

*„Kauno dienoje“ (gruodžio 4, priedas „Santaka“, p. 2) – menotyrininko Kastyčio Rudoko publika-

cija „Apšvietimo tema“. Tai įžvalgos apie architekto ir skulptoriaus A. Vivulskio sukurtą Šiluvos 

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, baigtą statyti 1924 m. ir iki pat 1939 m. laikytą mo-

derniausiu pastatu Lietuvoje. 
 

* Lapkričio 26-ąją sukako 100 metų, kai Zbaro kaime, prie Šiluvos, gimė žymus laisvės kovų vadas 

Povilas Morkūnas-Rimantas. Apie jį – kraštiečio profesoriaus Alfonso Vaišvilos ir Daliaus Žygelio 

pasakojimas „Dviejų apygardų vado 100-metis“ žurnale „Karys“ (Nr. 12, p. 44–53). 
 

*Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Meška pasuko link mūsų rajono“ („Rinkos aikštė“, 

gruodžio 1, p. 10) ir „Meška pasuko Kėdainių rajono link“ („Ūkininko patarėjas“, gruodžio 8 (Nr. 

139, p. 8) apie pirmą kartą į Raseinių rajoną užklydusią mešką, kurios pėdsakus aptiko „Pagojuko“ 

klubo medžiotojai. Vietos medžiotojų teigimu, toliau rudoji nužingsniavo Kėdainių krašto link. 
 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pavojingiausioje-lietuvos-covid-19-zonoje-dirbantis-panevezietis-m-andrulis-turime-buti-vieningi-56-1395016
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pavojingiausioje-lietuvos-covid-19-zonoje-dirbantis-panevezietis-m-andrulis-turime-buti-vieningi-56-1395016


*„Ūkininko patarėjas“ (gruodžio 10, p. 1, 7) spausdina Daivos Bartkienės straipsnį „Atsidurti 

ligoninėje nelinkėtų net didžiausiam priešui“ apie situaciją ligoninėse plintant COVID-19 infekcijai. 

Nebeliko ligoninių, kuriose būtų gydomi žmonės neužsikrėtę koronavirusu. Nekovidinėse 

ligoninėse nuolat įsiplieskia viruso židinių. Apžvelgiama padėtis Raseinių ligoninėje, kur lapkričio  

20 d. prasidėjo koronaviruso infekcijos protrūkis (koronavirusas diagnozuotas 20 darbuotojų). Šią 

savaitę joje užsikrėtė jau 40 darbuotojų, didžiulis protrūkis Slaugos skyriuje, kur koronavirusas 

diagnozuotas 25 iš 27 gydytų pacientų. Raseinių ligoninė ir šiandien yra nekovidinė – nors įstaigoje 

baisus viruso židinys, priimami gydyti žmonės, kurie neužsikrėtę virusu. Tuo tarpu vien tik 

COVID-19 komplikacijas gydančioje Jurbarko ligoninėje nuo spalio 26 d.) šiuo metu koronavirusu 

serga tik 8 darbuotojai. Ir Raseinių, ir Jurbarko ligoninėse dabar gydoma po 50 pacientų ir abiejose 

lapkričio mėnesį numirė po 19 žmonių. Tai kuo skiriasi kovidinė ligoninė nuo saugios, 

neužsikrėtusiems pacientams skirtos gydymo įstaigos? Ką daryti tiems, kurie susirgo kitomis 

ligomis?  
 

*Šiauliečiai Valentinas Kemėšis su žmona Audrone Burnickaite-Kemėšiene išsaugojo partizanų 

vado Jono Žemaičio dokumentus – apie tai Živilės Kavaliauskaitės pasakojimas „Šiaulių krašte“ 

(gruodžio 12, p. 1, 11, 15) „Išsaugojo Jono Žemaičio pasirašytus dokumentus“. 

Taip pat internete: 

https://www.skrastas.lt/gyvenimo-spalvos/issaugojo-jono-zemaicio-pasirasytus-dokumentus 
 

*Laikraščiuose „Gimtoji žemė“ bei „Katalikas“ išspausdinti nekrologai kun. Boleslovui Vairai, 

kunigavusiam ir Raseinių rajone: 

„Pas Viešpatį iškeliavo kunigas Boleslovas Vaira (1934–1963–2020)“ – Kauno arkivyskupijos 

kurijos informacija („Gimtoji žemė“, gruodžio 16, p. 3); 

„A†A kun. Boleslovas Vaira (1934 03 14–2020 12 13)“ („Katalikas“, gruodžio 18, p. 4). 
 

*„XXI amžiuje“ (gruodžio 18, p. 22–23) – Vlado Vaitkevičiaus publikacija „Kūryba gražinę Lietuvą 

kunigai“ apie įvairiais istoriniais laikotarpiais gyvenusių dvasininkų kūrybinį palikimą Lietuvos 

kultūriniame gyvenime. Tarp kitų – ir apie kun. Povilą Dogelį. 
 

*„Tremtinyje“ (gruodžio 23, p. 5–6) skelbiami Laimutės Keterienės parengti Angelinos Bačkytės-

Veniulienės atsiminimai „Lybiškių krašto tremtiniai“. 1948 m. tremtinė A. Bačkytė-Veniulienė iš 

Kudonių k. (Raseinių apskr., Betygalos valsč., šiuo metu gyvenanti Jurbarke) pasakoja tėvų tremties 

istoriją. 
 

*Virginijos Babonaitės-Paplauskienės pasakojimas apie rašytoją, Maironio dukterėčią Danutę 

Lipčiūtę-Augienę – „Turim kiekvienas būti, kad ir mažom žvakutėm“ – žurnale „Ateitis“ (Nr. 10, p. 

30–34). Plačiau apie rašytojos dėdės, poeto Maironio, įtaką, gražią draugystę su Maironio lietuvių 

literatūros muziejumi. Įterptas rašytojos artimiesiems rašytas laiškas. 
 

*Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“ (Nr. 2(49), p. 12–17) rubri-

koje „Atsigręžimai į praeitį“ spausdina ištraukas iš akademiko Pranciškaus Baltraus Šivickio dieno-

raščio „1958 metų įspūdžiai iš ekspedicijos po Pasvalio ir Biržų rajonus“  

https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2020-12/afia-kunigas-boleslovas-vaira-1934-1963-2020.html

