
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje 
 

I Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2021 m. pirmajame pusmetyje, apžvalga 

 

SAUSIS 

 

*„Kauno dienoje“ (sausio 6, p. 20) išspausdintas Lietuvos Vandensvydžio sporto federacijos, LTOK 

Kauno apskrities tarybos nekrologas „Kalikstas Vytautas Paulauskas (1930–2021)“ radiofizikui, 

fizikos ir matematikos mokslų daktarui, Kauno technologijos universiteto profesoriui, Lietuvos 

vandensvydžio čempionui, gimusiam Raseiniuose. 
 

*„Kauno dienoje“ (sausio 8, priedas „Santaka“, p. 2) publikuojamos menotyrininko Kastyčio 

Rudoko filosofinės įžvalgos apie globalinės pandemijos iššūkius civilizacijai „COVID-19 prieš 

žmoniją ir jos gyvenimo būdą“. 
 

*„Kalvotoji Žemaitija“ (sausio 9, p. 8) spausdina Ievos Sigitos Naglienės pamąstymus „Žiema ir 

atmintis: praeitis – ir vėl į mūsų dienas su Jaučio minėjimu“ apie jaučio metus, bei jautį M. Valan-

čiaus užrašytose patarlėse, poetų M. Husoviano, M. Martinaičio, S. A. Dačkevičiaus kūryboje. 
 

*„Žaliajame pasaulyje“ (sausio 14, p. 1, 5, 12) skelbiama Vacio Paulausko publikacija „Žuvį 

pasidalinti su paukščiu?“ apie tai, kad keičiantis klimatui ir ekologinei situacijai vis mažiau 

pagaunama žmonių mitybai reikalingų žuvų. Norint tenkinti žmonių poreikius žuvys auginamos ir 

veisiamos dirbtinai. Apie žuvų auginimą 2002 m. balandžio 4 d. įkurtos Nacionalinės akvakultūros 

ir žuvų produktų gamintojų asociacijos narių tvenkiniuose, Raseinių žuvininkystės Paupio ūkio 

vandens saugyklos pakrantėje bei problemas dėl mintančių žuvimis paukščių. 
 

*Stasio Bielskio pasakojimas „Darbščių sodiečių neišgąsdino jokia koronė“ laikraštyje „Ūkininko 

patarėjas“ (sausio 21, p. 11) apie Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų 

tarybos išrinktus penkis sėkmingiausius 2020-ųjų vietos bendruomenių projektus. Tai Betygalos 

kaimų bendruomenės projektas „Betygala – žemčiūgų žydėjime“, Butkiškės kaimo bendruomenės 

projektas „Tradicinė vasaros šventė Butkiškėje“, Gervinės kaimo bendruomenės projektas „Vaikų ir 

jaunimo visapusiško lavinimo vaikų dienos centras „Kukutis“, Norgėlų kaimo bendruomenės 

projektas „Norgėlų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“ bei Sujainiuose įgyvendintas projektas „Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ materialinės 

bazės sukūrimas“.  
 

*„Akiratyje“ (Nr. 1 (412), p. 4) – Genovaitės Eidukevičienės straipsnis „Pernai raseiniškiai keliavo 

po Lietuvą“ apie Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos veiklą 2020 m. Plačiau aprašoma 

organizacijos narių kelionė į Panevėžio kurčiųjų kultūros centrą, apsilankymas Pakruojo dvare. 
 

*„Sausio 13-ąją – maldos padėka už laisvę“ – Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos žinutė 

„XXI amžiuje“ (sausio 29, p. 26) apie tai, kad 30-oji Laisvės gynėjų diena paminėta šv. Mišiomis 

Šiluvoje, Marijos piligriminėje šventovėje ir Kaune, Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje. 
 

*„Katalikas“ (sausio 29, p. 4) spausdina nekrologą kunigui Jonui Račaičiui „AtA kun. Jonas 

Račaitis (1936.07.01–1963.04.10–2021.01.05), kuris nuo 1979 m. buvo Alėjų parapijos 

administratorius. Administravo iki 1991.05.31 
 

*„Kalvotosios Žemaitijos“ (sausio 30, p. 8)  publikacijoje „Lyg girdėtume neišsakytus žodžius“ – 

Ievos Sigitos Naglienės mintys apie žiemą bei žiema Marcelijaus Martinaičio, Maironio, Aido 

Marčėno kūryboje. 

 

 

 

 



VASARIS 

 

*„7 meno dienose“ (vasario 5, p. 1, 8–9) – Daivos Šabasevičienės pokalbis su aktoriumi Arūnu Sa-

kalausku „Manipuliuoti kančia neįmanoma“. Aktorius kalba apie savo kartos aktorius, kūrybą, as-

menybes, talentą, režisierių Eimuntą Nekrošių, repertuarinį teatrą, apie tai, kaip formuojasi indivi-

das, laikmetį ir kodėl teatre šiandien tampa nejauku. 
 

*Laikraščiai „Kauno diena“ (vasario 10, p. 20), „XXI amžius“ (vasario 12, p. 32) ir 

„Tremtinys“ (vasario 19, p. 7) spausdina nekrologus Mindaugui Babonui (1932–2021) – tremtiniui, 

pasipriešinimo sovietinei okupacijai pogrindinės veiklos dalyviui, visuomenininkui, atsiminimų ir 

eilėraščių autoriui, gimusiam 1932 m. vasario 14 d. Raseinių apskrityje, Betygalos valsčiuje, 

Burneikių kaime. 
 

*Dar vienas nekrologas „Tremtinyje“ (vasario 19, p. 7) – buvusiai tremtinei Zofijai Banytei-

Bacevičienei (1930–2021), gimusiai Pyragių kaime, Šiluvos valsčiuje. 1949 ištremta su mama į 

Sibirą, Porogo k., Nižnij Udinsk r., Irkutsko srityje. Tremtyje buvo iki 1958 m. Ten susipažino su 

būsimu vyru tremtiniu, politiniu kaliniu Antanu Bacevičiumi. Grįžę į Lietuvą gyveno Šiluvoje. 
 

*„XXI amžiaus“ (vasario 12, p. 26–27) rubrikoje „Atmintis“ – Vlado Vaitkevičiaus publikacija 

„Kūryba gražinę Lietuvą kunigai“. Tarp kitų minimas Julijonas Jasienskis Jasinskas (1874 08 31 

(19)-?-1934 03 31), teologijos magistras publicistas, vertėjas, knygnešys, gimęs Pašaltuonyje, 

Raseinių rajone. 
 

*„Radviliškio naujienos“ (vasario 12/18 (Nr. 6), p. 4) – Alksniupių pagrindinės mokyklos 

informacija „Alksniupių mokyklos ugdytinės domino kaukė sulaukė apdovanojimo“. 

Alksniupių pagrindinės mokyklos (Radviliškio rajonas) priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės 

ugdytinės dalyvavo Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ organizuotame respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų virtualiame 

projekte „Domino kaukė Pelenei“, kuriame alksniupietė E. Zaicevaitė apdovanota konkurso 

diplomu. 
 

*„Ūkininko patarėjuje“ (vasario 13, p. 12) – Stasio Bielskio straipsnis „Ūkininkė dėkinga už 

išgelbėtus gyvulius“ apie tai, kad Algimantų kaimo ūkininkės Audronės Žilienės ekologiškų mėsos 

gaminių ūkis visiškai atsigavo po prieš metus buvusio gaisro ir gali tęsti savo veiklą. 

Už tai ūkininkė labiausiai dėkinga Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkui, veterinarijos 

gydytojui J. Vazgiui, kuris puikiai žinojo, kaip iš degančio tvarto reikia išvaryti gyvulius. Juos 

išvaryti padėjo iš Ariogalos atskubėję metalo laužą superkančios UAB „Autmeta“ direktorius 

Aurimas Gelžinis su šešiais darbuotojais. 
 

*„Lietuvos ryto“ žurnale „Savaitgalis“ (vasario 13 (Nr. 6), p. 4–6) – Loretos Juodzevičienės 

pasakojimas „Šeimos kelyje – prizų lietus“ apie raseiniškę Liną Kleišmantienę, kurios pomėgis – 

dalyvauti įvairiuose konkursuose. 
 

*„Kalvotoji Žemaitija“ (vasario 13, p. 8, 10) savo tradicinėje rubrikoje „Literatūrinio žodžio augmė 

Žemaičiuos“ skelbia Ievos Sigitos Naglienės publikaciją „Žiemos pamatymai“, kurioje – mintys 

apie žiemą bei žiema Vytauto Mačernio, Marcelijaus Martinaičio, Henriko Nagio, Vydūno, Žemai-

tės kūryboje. 
 

*„Sekundėje“ (vasario 18, p. 8) – Gintaro Brazdžionio informacija „Pirmoji Panevėžio tinklininkų 

pergalė“ apie tai, kad Raseiniuose vykusiose antrosiose šių metų šalies čempionato rungtynėse 

Panevėžio sporto centro tinklinio komanda rezultatu 3:0 nugalėjo Raseinių „Lūšis 

Volley“ tinklininkus. 
 

*„7 meno dienos“ (vasario 19, p. 1, 4–5) skelbia Ramunės Marcinkevičiūtės publikaciją „Meistro 

pėdsakais: Eimunto Nekrošiaus ir Lietuvos teatro ateities santykių teritorija“ apie Šiluvos teatro 

bienalę tema „Meistro pėdsakais einantis teatras?“. Tekstas yra 2020 m. Šiluvos teatro bienalės „Ke-



lias“ simpoziumo teatro dabarčiai ir ateičiai aptarti „Pėdos tavo buvo matomos“ dalis. Jo sukūrimą 

parėmė Lietuvos kultūros taryba. 
 

*„Kėdainių mugėje“ (vasario 19, p. 1, 6–7) spausdinamas Aušros Malinauskienės pokalbis su 

Krakių ir Dotnuvos seniūnijų seniūnu Ernestu Barču „Dvigubas seniūnas: „Esame ir teisininkai, ir 

kaltinamieji“. Ernestas Barčas pasakoja apie mokslus Raseinių rajono Požėčių devynmetėje 

mokykloje, Betygalos Maironio gimnazijoje, Kauno kolegijoje bei Vilniaus Kazimiero 

Simonavičiaus universitete, darbą Krakių ir Dotnuvos seniūnijose bei rūpesčius steigiant Vytauto 

Ulevičiaus muziejų. 
 

*„Savivaldybių žiniose“ (Nr. 2 (vasario 20), p. 30–31) – straipsnis „Raseinių kraštas – 

valstybingumo ir nepriklausomybės idėjų puoselėtojas“ apie Raseinių rajono istorines lankytinas 

vietas, patriotines bei pilietines iniciatyvas, valstybingumo ištakas ir laisvės puoselėjimą. 

Pateikiamas Raseinių rajono mero A. Bautronio pasakojimas. 
 

*„Tauragės kurjerio“ (vasario 23, p. 6–7) rubrikoje „Tauro ragas“ publikuojamas Eugenijaus Šalčio 

pokalbis su tauragiške literate Bronislava Žiliene „Moteris, kurios užrašyti žodžiai gieda“, skirtas 

„Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ 25-mečiui. Čia skelbiami Tauragės literatų klubo 

„Žingsniai“ narės, poetės, pedagogės, poezijos knygų autorės Bronislavos Žilienės prisiminimai, 

kūrėjos pasakojimas. Poetė mini garsią ir talentingą mokytoją Živilę Lembutienę, kuri atvyko dirbti 

į Nemakščiuose esančią mokyklą, jau Bronislavai Žilienei baigus vidurinę. 
 

*„Vasario 13-oji Šiluvoje: ir šis laikas – dievo rankose“ Kauno arkivyskupijos Informacijos 

tarnybos straipsnis laikraštyje „Katalikas“ vasario 26 (Nr. 4), p. 1).  

Šiluvoje dėkota už laisvės dovaną, priminta atsakomybė ir įsipareigojimas jai. Plačiau rašoma apie 

per naktį iš Šiluvos Bazilikos „Marijos radijuje“ transliuotą Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. 

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu melstasi popiežiaus Pranciškaus Bažnyčiai pasiūlytomis bei 

arkivyskupijos intencijomis vasariui, mąstant apie išorinę ir vidinę laisvę. Arkivyskupas Lionginas 

Virbalas pabrėžė, kokia svarbi yra maldos prasmė už Lietuvą, pagarbus žvilgsnis į jos istoriją. 
 

*„Tremtinyje“ (vasario 26, p. 7) išspausdintas LPKTS Kuršėnų filialo nekrologas „Stanislovas 

Šleževičius, 1937–2021“ buvusiam tremtiniui, gimusiam Raseinių apskrityje, Šimkaičių valsčiuje, 

Bliudžių kaime. 
 

*„7 meno dienose“ (vasario 26, p. 5) publikuojamas Kristinos Steiblytės pasakojimas „Nuotolinis 

teatras nutolusioms bendruomenėms: scenos menų posūkis į virtualybę“. Šis tekstas yra 2020 m. 

Šiluvos teatro bienalės „Kelias“ simpoziumo teatro dabarčiai ir ateičiai aptarti „Pėdos tavo buvo 

matomos“ dalis. Jo sukūrimą parėmė Lietuvos kultūros taryba. 
 

*„Šiaulių naujienose“ (vasario 27, priedas „Mano TV“, p. 12) spausdinamas Jono Nekrašiaus 

straipsnis „Trakai ir Galvės ežero salos V“, kuriame pateikta Trakų salos pilies istorija ir jos vaizdų 

ikonografija. Cituojama ištrauka iš rašytojo M. Davainio-Silvestravičiaus rašinio „Kelionė į 

Trakus“ („Lietuvių laikraštis“, 1904, Nr. 4, p. 41). Graži krašto gamta, ežerai, senamiestis, 

romantiški pilių griuvėsiai jau nuo XIX a. pradžios traukė į Trakus tyrinėtojus, keliautojus, 

rašytojus, poetus ir dailininkus. Tai skatino Trakų salos pilies atvaizdavimą meno kūriniuose, 

rašytiniuose šaltiniuose, poezijoje.  


