
 

Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

Rugpjūtis 

Petras Urbonas straipsnių cikle „Gydytojų literatų poezijos pavasarių pirmojo dešimtmečio aidai“ 

prisimena 1969 m. gegužės 24 d. įvykusį pirmąjį gydytojų literatų susitikimą Ariogaloje („Gintaro 

gimtinė“, rugpjūčio 1/31 (Nr. 8), p. 8 ir rugsėjo 1/30 (Nr. 9), p. 8). 
 

Apie Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ narių kelionę į tradicinį „Poezijos pavasarėlį“, 

vykusį Maironio tėviškėje Bernotuose 2019 m. birželio 8 d., V. Kintausko straipsnis „Kelionė – 

sielai ir kūnui maloni“ („Gintaro gimtinė“, rugpjūčio 1/31 (Nr. 8), p. 11). 
 

Mariaus Glinsko pasakojimas „Neįgalieji vasara džiaugėsi Raseiniuose“ – apie Jonavos rajono 

neįgaliųjų draugijos narių dalyvavimą tarprajoninėje neįgaliųjų meno kolektyvų dainos ir poezijos 

šventėje „Sveika, vasara“, vykusioje Gruzdiškės kaime (Raseinių r.) („Alio Jonava“, rugpjūčio 7, p. 

4). 
 

„Kauno dienoje“ – Gintarės Vasiliauskaitės publikacija „T. Daugirdas – archeologijos novatorius, 

turėjęs muziejininko gyslelę“ (rugpjūčio 10, p. 54-55). 
 

Nedos Skurdenytės straipsnis „Etnologė D. Šeškauskaitė: tautosakoje – išminties atsargos“ apie 

lietuviškumo ir etninės kultūros saugojimą papročių tautosakos ir gimtosios kalbos pagalba, su 
etnologės, humanitarinių mokslų daktarės D. Šeškauskaitės įžvalgomis „Kauno dienoje“ (rugpjūčio 

14, p. 22-23). 
 

„Kauno diena“ spausdina ir Linos Bieliauskaitės straipsnį „Ar provincijai reikia meno?“ (rugpjūčio 

2, priedas „Santaka“, p. 2) apie meno piligrimystės atradimus tarptautinėje šiuolaikinio meno 

bienalėje Šiluvoje. 
 

„Radviliškio krašte“ skelbiami „Vlado Vyšniūno „Aušrelės“ prisiminimai“ apie pokario partizanus 

Radviliškio rajone (rugpjūčio 22/28 (Nr. 34), p. 7. Tęs. Pradžia: Nr. 28 (liep. 11/17). Minimas ir 

Šiluvos kraštas. 
 

Stasio Ignatavičiaus straipsnis „Pagerbtas Tauro apygardos įkūrėjo kunigo Antano Yliaus 
atminimas“ apie Lesčiuose per Šv. Ignaco Lojolos atlaidus surengtas partizanų apygardos įkūrėjo, 

Sibiro tremtinio, kunigo A. Yliaus ir jo motinos M.M. Ylienės atminimo pagerbimo iškilmes 

publikuojamas „Tremtinyje“ (rugpjūčio 16, p. 1, 8). 
 

„Lietuvos sveikata“ skelbia Raseinių PSPC direktorės Violetos Užringienės pasakojimą, užrašytą  

Deimantės Gruodės, „Raseinių PSPC – apie teigiamus pokyčius ir indėlį į darbuotojų gerovę“ 

(rugpjūčio 1/7 (Nr. 31), p. 8-9). 
 

„Kauno dienoje“ (rugpjūčio 13, p. 22) – „Šiuolaikinės muzikos invazija“ – apie keturias dienas 

truksiančio Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio programą ir atlikėjus. 
 

Rugpjūčio mėnesį pasirodė daug straipsnių respublikinėje ir rajonų periodikoje, skirtų Ariogaloje 

vykusiam tradiciniam buvusių tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžiui „Su 

Lietuva širdy“: 
 

Dimitrijus Kuprijanovas „Dubysos slėnyje – Kėdainių delegacija“ („Rinkos aikštė“ rugpjūčio 6, p. 

4). Sąskrydyje dalyvavo ir Kėdainių rajono politinių kalinių bei tremtinių mišrus choras 

„Diemedis“. 



 

Rimantas Balbierius „Šiauliečiai sąskrydyje „Su Lietuva širdy…“ („Šiaulių naujienos“, rugpjūčio 6, 

p. 3). 
 

„Kuršėniškiai dalyvavo sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ („Šiaulių kraštas“ rugpjūčio 6, p. 8); Marytė 

Šadlauskienė „Į Ariogalą rinkosi ešelonų broliai ir sesės“ („Kuršėnų krašto žinios“, rugpjūčio 9, p. 

1, 9); Vida Ragauskienė „Kuršėniškiai džiaugiasi sąskrydžiu „Su Lietuva širdy“ („Tremtinys“, 

rugpj. 16, p. 4). 
 

Rimantė Jančauskaitė „Su Lietuva širdy 2019“ („Gyvenimas“, rugpjūčio 7, p. 1-2). Prienuose, 

Laisvės aikštėje, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę į Lietuvos tremtinių, politinių kalinių 

ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį Ariogaloje buvo išlydėti Prienų rajono Laisvės ugnies nešėjai. 
 

Linas Kaminskas „29-ąjį kartą tremtiniai susitiko Dubysos slėnyje“ („Tremtinys“ rugpjūčio  9, p. 1, 

4, 6). 
 

Jonas Počepavičius „Ariogaloje įvyko buvusių tremtinių ir politinių kalinių sąskrydis“ („Trakų 

žemė“, rugpjūčio 9, p. 1, 7). 
 

„Buvusių politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje Ariogaloje“ (Molėtų rajono laikraštis „Vilnis“, 

rugpjūčio 9, p. 2-3). 
 

Eglė Červinskaitė „Sąskrydyje „Su Lietuva širdy – ir tauragiškių vėliava“ („Tauragės žinios“, 

rugpjūčio 9, p. 18) – apie Tauragės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narių, šaulių bei choro 

„Tremtinys“ (vadovas Romualdas Eičas) dalyvavimą tradiciniame tremtinių sąskrydyje Ariogaloje. 
 

„Telšiškiai – sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ („Telšių žinios“, rugpjūčio 9, p. 3). Justinas Perminas 
„Telšiškiai sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ („Kalvotoji Žemaitija“, rugpjūčio 13, p. 3, 10). Justinas 

Perminas „Telšiškių mintys po sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ („Tremtinys“, rugpjūčio 16, p. 1, 8). 
 

Liudvika Danielienė „Su Lietuva širdy“ – 29-ąjį kartą Ariogaloje“ (Anykščių krašto laikraštis 

„Šilelis“, rugpjūčio 10, p. 3).  
 

Giedrė Mičiūnienė „Su Lietuva širdy“ („Zarasų kraštas“, rugpjūčio 13, p. 2). 
 

Aldona Kalesnikienė „Ukmergės tremtiniai – sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ („Ukmergės žinios“, 

rugpjūčio 16, p. 12). Elena Liutkutė „Ukmergės tremtiniai sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ („Gimtoji 

žemė“, rugpjūčio 14, p. 7, 9. 
 

Justė Brigė „Patriotizmo, pilietiškumo ir atsakomybės mokykla“ („Savivaldybių žinios“, Nr. 14 

(rugpjūčio 17), p. 4-5). 

 

Zita Vėžienė „Su Lietuva širdy“ – per 5000 žmonių“ („Auksinė varpa“, rugpjūčio 17, p. 2). Į 

Ariogaloje vykusį tradicinį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) sąskrydį „Su 

Lietuva širdy“ Pakruojo tremtiniai pasikvietė savo bičiulius – „Atžalyno“ gimnazijos moksleivius 

su istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštiene bei Lygumų miestelio jaunuosius šaulius. 
 

Emilija Krušinienė „Tik sapne buvo leista paukšteliu parskristi“ („Alytaus naujienos“, rugpjūčio 17, 

p. 8). 
 

 

Vėl gausus Stasio Bielskio straipsnių apie Raseinių kraštą derlius „Ūkininko patarėjuje“ ir „Kaimo 

laikraštyje“:  
 

„Automagistralė Kaunas – Klaipėda „pjauna“ seniūnijos teritoriją į dvi dalis“ („Ūkininko 

patarėjas“, rugpjūčio 1, p. 1, 5). Ta pati tema – „Kaimo laikraščio“ straipsnyje „Šiuolaikiška 



automobilių magistralė padalijo Paliepių seniūniją į dvi dalis“ (rugpjūčio 17/23 (Nr. 33), p. 4). 

Straipsniuose kalbama apie Raseinių rajono Paliepių seniūnijos ūkininkų nepatogumus dėl nutiestos 

automagistralės Kaunas–Klaipėda. Ūkininkai ne kartą rašė prašymus, kad per automagistralę būtų 

pastatytas viadukas, kad būtų galima pervažiuoti į kitą automagistralės pusę. 
 

„Šiluva jau laukia didžiųjų Šilinių atlaidų“ („Ūkininko patarėjas“, rugpjūčio 31, p. 12) apie 

pasirengimą rugsėjo 7 d. Šiluvoje vyksiantiems Šilinių atlaidams. 
 

„Ūkininkavimas buvusiam krašto savanoriui išliks tik prisiminimuose“ („Ūkininko patarėjas“, 

rugpjūčio 29, p. 7). Raseinių rajono Ardiškių kaimo pienininkystės ūkio savininko Edvardo 

Levickio pasakojimas apie ūkio nuostolingumą, planus parduoti savo ūkį. 
 

 „Tvenkinio gatvėje – grožio karalystė“ („Ūkininko patarėjas“, rugpjūčio 29, p. 8-9) – Paliepių 

seniūnijos Sujainių kaimas pripažintas gražiausiai tvarkoma gyvenviete Raseinių rajone. Šio kaimo 

Tvenkinio gatvėje viena šalia kitos yra trys sodybos, kurios 2016, 2017 ir 2019 m. pelnė gražiausios 
sodybos titulą. 
 

„Užkalnių kaimui jo žmonės neleis išnykti“ („Ūkininko patarėjas“, rugpjūčio  24, p. 10) – apie 

Raseinių rajono Užkalnių kaimo bendruomenę. 
 

„Grūdų augintojų kooperatyve – ir paslaugos, ir ūkininkų bendrystė“ („Ūkininko patarėjas“, 

rugpjūčio 3, p. 7) apie Raseinių r. žemės ūkio kooperatyvą „Viduklė“. Ta pati tema – ir „Kaimo 

laikraščio“ straipsnyje „Įrodė, kad dirbti kartu labiau apsimoka“ (rugpjūčio 24/30 (Nr. 34), p. 1, 3). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


