
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

RUGSĖJIS 

*„Nors baigėsi vasara, bet širdyse dar ne ruduo…“ – Stanislavos Globienės straipsnis „Kaišiadorių 

aiduose“ (rugsėjo 4, p. 2) apie Raseiniuose surengtą neįgaliųjų draugijos dainų šventę-koncertą „Lik 

sveika vasara“, kuriame dalyvavo Kaišiadorių neįgaliųjų draugijos meno kolektyvai „Gabija“ ir 

„Svajonė“. Šios autorės straipsnis „Rugpjūtis, paskutinis vasaros mėnuo“  ta pačia tema – 

„Atspindžiuose“ (rugsėjo 8, p. 5).  
 

*Apie Raseiniuose, Maironio parke, surengtą pirmąją respublikinę neįgaliųjų dainų šventę – ir 

Aldonos Milieškienės pasakojimas „Bičiulystėje“ (rugsėjo 10–23 (Nr. 17), p. 1, 5) „Respublikinė 

neįgaliųjų šventė – reali idėja“. 
 

*„Apleista mokykla taps dirbtinio intelekto namais“ – taip pavadintas Aušros Kaminskaitės 

pokalbis su choreografe ir režisiere Agnija Šeiko, išspausdintas „Kauno dienoje“ (rugsėjo 4, priedas 

„Santaka“, p. 7). Jame – apie vieną naujausių A.Šeiko teatro projektų – instaliaciją „In-contact“, 

kuri bus pristatoma Žaiginio miestelyje. 
 

*Apie Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio „Bitutė“ veiklas karantino metu, 

bei surengtą rankdarbių parodą Raseiniuose vykusioje vasaros palydų šventėje pasakoja Dalia 

Sinkevičienė straipsnyje „Bitutės“ dūzgia…“ („Atspindžiai“, rugsėjo 11, p. 3). 
 

*„Kauno dienoje“ (rugsėjo 11, priedas „Santaka“, p. 6–7)  – publikacija „Iš P.B. Šivickio istorijų 

lobyno“. Tai vieno garsiausių XX a. Lietuvos zoologų archyve užrašytos tarpukario Lietuvos ir to 

meto užsienio šalių paradoksus atskleidžiančios istorijos, kuriomis pasidalijo mokslininko dukra  

Ramona Šivickytė-Simokaitienė. 
 

*„Mokslo Lietuva“ spausdina ištraukas iš prof. P.B. Šivickio dienoraščio „Ekspedicija į Rusiją ir 

Kazachstaną (1952)“, parengtas Laimos Petrauskienės (rugsėjo 18 (Nr. 15), p. 2, 8, 10; rugs. 28 

(Nr. 16), p. 9; spalio 12 (Nr. 17), p. 9; spalio 27 (Nr. 18), p. 7–8). 
 

*„Lietuvos aide“ – Juozo Brazausko publikacija  „Anapus geležinės uždangos“ (rugs. 19–26 (Nr. 

33), p. 4. Pabaiga: spalio 10–17 (Nr. 36), p. 14) apie rašytojo Jurgio Savickio gyvenimą 

Prancūzijoje Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo.  
 

*„Žemaičių saulutėje“ (rugsėjo 25, p. 13) – pokalbis su plungiške mokytoja kraštotyrininke Danute 
Ardavičiene „Perskaičius Maironio „Lietuvos istoriją“. Žvilgsnis į Lietuvos praeitį amžininko 

žvilgsniu“. 
 

*„Šiaulių naujienose“ (rugsėjo 26, p. 6, 21) – Jono Nekrašiaus publikacija „Šiaulių amatininkystė“ 

apie Šiaulių krašto amatininkus ir išradėjus. Tarp kitų – pasakojimas apie bajoro Pšemislo 

Neveravičiaus iš Nemakščių sukurtą pirmąją pasaulyje aštuonratės transporto priemonės važiuoklę. 

Šio išradimo įgyvendinimo veikla susijusi su Šiauliais. 
Nuoroda į elektroninę šio straipsnio versiją: 

http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/41915-siauliu-amatininkyste-46 
 

 

http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/41915-siauliu-amatininkyste-46


*„Derlius šiemet geresnis, bet pajamų mažiau“ – Stasio Bielskio pasakojimas apie Plikių kaimo 

ūkininką V. Nagreckį, jo salotų ūkį ir daržovių realizavimo galimybes „Ūkininko patarėjuje“ 

(rugsėjo 29, p. 1, 4). 
 

*Tame pačiame laikraštyje („Ūkininko patarėjas“ rugsėjo 29, p. 9) – dar vienas Stasio Bielskio 

straipsnis – „Pupų auginimą Lietuvoje ir jų kainas nustato… Australija“ – apie Raseinių rajono 

žemės ūkio kooperatyvo „Viduklė“ ūkininkų auginamas pupas. Pupų supirkimo kainas vis dar 

reguliuoja tolimos šalys – Egiptas ir Australija. 
 

Rugsėjo mėnesį spaudoje tradiciškai pasirodė straipsnių apie Šilinių atlaidus, piligrimines 

keliones, ar žygius: 
 

*Giedrės Nakutienės publikacijos: „30-oji Padėkos už laisvę eisena“ („Radviliškio kraštas“, rugsėjo 

3/9 (Nr. 36), p. 12),  „Baisogalos jaunieji šauliai dalyvavo Padėkos už laisvę eisenoje“ 

(„Radviliškio naujienos“, rugsėjo 4/10 (Nr. 36), p. 5), „Baisogalos jaunieji šauliai – piligriminiame 

žygyje į Šiluvą“ („Radviliškio naujienos“, rugsėjo 25/spal. 1 (Nr. 39), p. 10), „Jaunųjų šaulių 

piligrimystė į Šiluvą“ („Radviliškio kraštas“, rugsėjo 24/30 (Nr. 39), p. 12),  
 

*„Prasideda Šilinės: yra už ką melstis ir už ką dėkoti“ („Kauno diena“, rugsėjo 5, p. 48) – apie 

prasidedančius didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje; su Kauno arkivyskupo 
metropolito K. Kėvalo komentarais. 
 

*Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija „XXI amžiuje“: „Šiluvos atlaiduose“ 

(rugsėjo 11 (Nr. 35), p. 1, 16), „Šiluvos atlaiduose garbino Dievą“ (rugsėjo 18 (Nr. 36), p. 1, 14–

15), „Šiluvos atlaidai baigėsi“ („Katalikas“, rugsėjo 25 (Nr. 18), p. 1), „Kelią į Šiluvą rodys naujas 

kryžius, vadinamasis „karavykas“ („Katalikas“, rugsėjo 25 (Nr. 18), p. 2). 
 

*„Bičiulyje“ (rugsėjo 16, p. 1–2) – Alvydo Geštauto informacija „Pasirašyta religinio turizmo 

sutartis“ apie tai, kad Šiluvos Jono Pauliaus II aikštėje Šiaulių miesto ir Raseinių, Kelmės, Šiaulių 

rajonų merai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama skleisti religinio turizmo ir 
piligrimystės šalyje idėjas, vieningai skatinti lankyti religinius bei kultūrinius objektus ir kurti 

piligrimystės įvaizdį. Šia tema – ir straipsnis „Katalike“ „Šiluvoje pasirašyta piligriminio turizmo 

bendradarbiavimo sutartis“ (rugsėjo 25 (Nr. 18), p. 2). 
 

*„Bendruomenės aktyvo kelionė į Šiluvą“ – apie aktyviausiems „Radviliškio krašto bendruomenės“ 

nariams organizuotą kelionę į Šiluvą („Radviliškio kraštas“, rugsėjo 17/23 (Nr. 38), p. 1, 7). 
 

*„Šiluvos atlaidai bei Kražiai“ – Rūtos Ronkauskienės pasakojimas „Mūsų žodyje“ (rugsėjo 18, p. 

5) apie rugsėjo 11 d. įvykusią Ylakių kaimo bendruomenės išvyką į Šiluvą ir Kražius. 
 

*„Laisvė – nuostabi Dievo dovana, bet ir didelė užduotis“ – Minsko ir Mogiliovo arkivyskupo 

Tadeušo Kondrusevičiaus homilija, pasakyta per šv. Mišias Šilinių atlaidų metu, Šiluvoje, paskelbta 

„Katalike“ (rugsėjo 25 (Nr. 18), p. 2).  
 

*„XXI amžius“ (rugsėjo 25, p. 11) spausdina Aldonos Vasiliauskienės pasakojimą „Pirmoji kunigo 

ukrainiečio piligrimystė Šiluvoje“ apie tai, kad rugsėjo 9-tąją tėvas Mykalojus (Ruslanas 

Kozelkivskis) OSBM dalyvavo Didžiuosiuose Šilinių atlaiduose, Kunigų ir vienuolių dienoje. 
 

 

 

 



Nemažai dėmesio Raseinių rajonas respublikinėje spaudoje sulaukė ir dėl koronaviruso 

COVID-19 protrūkio:  
 

*„Virusas jau ėmė trikdyti mokslus“ („Lietuvos rytas“, rugsėjo 5, p. 6). Informuojama, kad tai, ko 

labiausiai buvo baiminamasi prieš rugsėjo 1 d., įvyko – koronavirusas braunasi į mokyklas: 

Raseiniuose koronavirusu užsikrėtė „Šaltinio“ progimnazijos penktokė, koronavirusu susirgo 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos moksleivis, Joniškyje susirgus mokyklos valytojai nutrauktas 

ugdymas gimnazijoje. 
 

*„Vakaro žiniose“ (rugsėjo 15, p. 6) – žinutė „COVID-19“ apie tai, jog didžiausias COVID-19 

protrūkis siejamas su Raseinių r. policijos komisariatu, kurį teko uždaryti ir prašyti pagalbos iš kitų 

komisariatų. 
 

*Ta pačia tema rašė „Lietuvos rytas“: „Nuotoliniu būdu dirba ir policija“ (rugsėjo 15, p. 4) ir 

„Koronavirusas kausto ir ligoninę, ir policiją“ (rugsėjo 19, p. 7) 
 

*„Didėjančios užkrato bangos sujaukė ir valdžios planus“ – Mildos Kuizinaitės straipsnis „Lietuvos 

ryte“ (rugsėjo 26, p. 7) apie tai, kad Raseiniuose sparčiai plintantis koronavirusas paveikė ir 

aukščiausių šalies vadovų planus. Paaiškėjus, kad koronavirusu užsikrėtė Raseinių r. meras A. 

Bautronis, išsitirti nutarė ir savaitgalį su juo per Kryžkalnyje vykusią Lietuvos partizanų memorialo 

atidengimo ceremoniją bendravę prezidentas G. Nausėda bei premjeras S. Skvernelis ir kt. Taip pat 

rašoma apie užkrato plėtrą Raseinių savivaldybėje, policijos komisariate, Raseinių rajone.  
 

* Šia tema – ir straipsnis „Vakaro žiniose“ “ (rugsėjo 26, p. 5) „Dėl chaoso Raseiniuose testuotis 

teks ir prezidentui su žmona, ir premjerui“. 
 

*„Kauno apskrityje – karštas taškas Raseiniuose“ – „Kauno dienos“ informacija (rugsėjo 26, p. 4). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys apie naujus koronaviruso atvejus 

Kauno apskrityje, bei po Kryžkalnyje vykusio paminklo atidengimo renginio paaiškėjusius du 

užsikrėtimo COVID-19 infekcija Raseinių rajono savivaldybėje atvejus. 
 

Ta pati įtampa atsispindi ir spalio mėnesio publikacijose apie COVID-19: 
  

*„Viruso ataka – dar nematyta“ rašo Milda Kuizinaitė „Lietuvos ryte“ (spalio 3, p. 5). Per praėjusią 

parą šalyje užfiksuotas COVID-19 rekordas – 172 užkrato atvejai. Susirgimų rodiklis Raseinių r. 

daugiau nei 22 kartus viršija Lietuvos vidurkį. Bet atrodo, kad Raseinių r. gyventojai į viruso plėtrą 

nekreipia dėmesio. Tirtis gyventojų neįkalba ir CODID-19 užsikrėtęs Raseinių r. meras A. 
Bautronis. Virusas plinta ir Raseinių r. esančiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose, retina 

policijos pareigūnų gretas.  
 

*Žinutė „Vakaro žiniose“ (spalio 6, p. 7) „Viršija 20 kartų“ – apie tai, jog sudėtingiausia situacija 

išlieka Raseiniuose, nes sergamumo COVID-19 rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra 988. Vyriausybė 

svarstys ryžtingas viruso užkardymo priemones savivaldybėse.  
 

*„Virusas plinta, bet tikrintis nenorima“ – dar vienas Mildos Kuizinaitės straipsnis „Lietuvos ryte“ 

(spalio 6, p. 4) apie tai, kad labiausiai koronavirusu užsikrėtusių Raseinių ir Radviliškio rajonų 

gyventojai dar šią savaitę gali sulaukti naujų apribojimų. Dėl koronaviruso plitimo šiuose rajonuose 

svarstoma sutrumpinti kavinių ir pasilinksminimo vietų darbo laiką arba jas uždaryti, uždrausti 

renginius. Kokių konkrečių priemonių bus imtasi šiuose rajonuose, Vyriausybė planuoja svarstyti 

spalio 7 d. Tačiau įkalbėti gyventojus tikrintis darosi vis sunkiau. Raseinių, Radviliškio ir Šiaulių 

rajonuose sparčiai daugėja ir užsikrėtusių moksleivių, bet švietimo, mokslo ir sporto ministras A. 

Monkevičius didelės grėsmės nemato.  
 



*„Raseiniuose penktadienį įvedamas karantinas“ – Dainoros Karklytės straipsnis „Vakaro žiniose“ 

(spalio 7, p. 1, 7), *„COVID-19: Raseiniuose įvedamas karantinas“ – informacija apie tai ir „Kauno 

dienoje“ (spalio 8, p. 8). 
 

*Milda Kuizinaitė. „Koronavirusas kausto Raseinių rajoną“ („Lietuvos rytas“, spalio 8, p. 5). 

Vyriausybės sprendimu Raseinių r. dviem savaitėms (iki spalio 23 d.) įvedamas karantinas, nes 
koronavirusas rajono nepalieka ir sparčiai plinta jau kelias savaites. Tačiau mobilieji patikros 

punktai Raseiniuose stovi pustuščiai, gyventojai vengia tikrintis. Tai papiktino premjerą S. 

Skvernelį. Jis baiminasi, kad dėl tokio raseiniškių požiūrio virusas gali išplisti ir į kitus rajonus. 

Apie apribojimus rajone karantino metu, tai, kad vienintelis neuždraustas renginys rajone – Seimo 

rinkimai.  
 

*Mildos Kuizinaitės straipsnis „Lietuvos ryte“ (spalio 10, p. 3) „Tikrintis privertė tik pavojaus 

signalas“ apie Raseinių r. dviem savaitėms (iki spalio 23 d.) įvedamą karantiną. Iki šiol Raseinių 

gyventojai tikrinosi dėl koronaviruso vangiai, tačiau po įspėjimų telefonuose mobilusis patikros 

punktas užsipildė. Kas penktas Raseinių r. atliktas COVID-19 testas – teigiamas. Nauji 

koronaviruso atvejai registruojami gydymo įstaigose, gamybos įmonėse. Daugiausia problemų 

keliantis taškas – Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai, kur iš viso registruotas 91 

koronaviruso atvejis.  
 

*„Gyvena karantino režimu“ – rašo „Ūkininko patarėjas“ (spalio 10, p. 6). Spalio 9–23 d. 

Raseiniuose įsigaliojo karantino režimas. SAM duomenimis, per dvi savaites COVID-19 

sergamumo rodiklis šimtui tūkstančių gyventojų Raseinių rajone perkopė 1,1 tūkst. atvejų. 

Vyriausybėje vykusiame posėdyje sveikatos apsaugos ministras A. Veryga teigė, jog  Raseinių r. 

epidemiologinė situacija lieka prasta ir pripažino, kad raseiniškiai vangiai testuojasi dėl 

koronaviruso. Premjeras S. Skvernelis taip pat pažymėjo, kad situacija ten nesikeičia iš esmės ir 

ragino gyventojus tirtis, tam, kad savivaldybės apskritai nereikėtų uždaryti. Pažymėjo, jog jei 
situacija rajone stabilizuosis ir pagerės, karantino režimas gali būti atšauktas anksčiau. 
 

*„Karantinas Raseinių rajone; Dėl pamaldų Raseinių rajone paskelbus karantiną“ – informacija 

„XXI amžiuje“ (spalio 16, p. 4) 
 

*„Raseiniuose įtampa gimdo sąmokslo teorijas“ – Dianos Krapavickaitės straipsnis „Kauno 

dienoje“ (spalio 16, p. 1–2) apie dienraščio redakciją pasiekusius raseiniškių nuogąstavimus dėl 

koronaviruso situacijos rajone, juntamą įtampą, nepasitikėjimą testais ir privaloma izoliacija; 

situaciją komentuoja Raseinių rajono meras A. Bautronis. 
 

*„Nauji koronaviruso rekordai baugina vis labiau“ – Mildos Kuizinaitės publikacija „Lietuvos 

ryte“ (spalio 17, p. 5). Be kitų pandemijos naujienų, rašoma apie tai, kad Sveikatos apsaugos 

specialistų teigimu, globos ir slaugos įstaigose užkratas kelia didžiausią pavojų, tačiau dalis jų 

gyventojų šių įspėjimų nenori girdėti. Raseinių savivaldybės administracijos direktorius E. Jonyla 

pasakojo, kaip sunku priversti saugotis Blinstrubiškių socialinės globos namų gyventojus. 
Koronavirusas ir toliau plinta gydymo įstaigose.  
 

„Virusas Lietuvą nudažė trimis spalvomis“ – konstatuoja Milda Kuizinaitė „Lietuvos ryte“ (spalio 
22, p. 5). Užsikrėtusiųjų koronavirusu per parą skaičiui pirmą kartą perkopus tris šimtus, nuspręsta 

kai kur vėl grįžti prie karantino, o visos savivaldybės padalintos į raudoną, žalią ir geltoną zonas. 

Jau anksčiau Raseinių savivaldybėje paskelbtas karantinas pratęstas dar dviem savaitėms.  
 

*„Globos namuose koronavirusas šoka pasiutpolkę“ pasakoja Rima Kazakevičienė „Valstiečių 

laikraštyje“ (spalio 28, p. 5) apie Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namus. 

 



SPALIS 

*„Kauno dienoje“ (spalio 1, p. 19) išspausdintas nekrologas Česlovui Šidlauskui (1925–2020).   

Gimė 1925 m. liepos 1 d. Šiluvoje. Muzikos pedagogas. Daugiausia metų – 34-erius – atidavė 

darbui J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar konservatorija). Vadovavo Kauno 

politechnikos instituto studentų pučiamųjų instrumentų orkestrui (1952–1975). 1960–1979 m. dirbo 

Kauno valstybiniame dramos teatre muzikinės dalies vedėju, kurį laiką vadovavo Radijo gamyklos, 

„Pergalės“ fabriko pučiamųjų orkestrams. Yra parašęs penkis kūrinius pučiamųjų instrumentų 

orkestrams, nemažai padaręs orkestruočių. 1955–1987 m. Kauno miesto dainų švenčių, 1960–1980 

m. Respublikinių dainių švenčių, kitų dainų švenčių vyr. dirigentas. 1961 m. Č. Šidlauskui suteiktas 

Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. Jo darbas, visuomeninė veikla įvertinta garbės raštais 

ir diplomais. Atgavus nepriklausomybę  paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija. 
 

*„Lietuvos aide“ (spal. 3–10 (Nr. 35), p. 7) – Redos Kiselytės pasakojimas „Profesorės Onos 

Voverienės viešnagė“. Suvainiškio (Rokiškio r.) Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje per Šv. Teklės 

atlaidus prof. Ona Voverienė ir ją lydėjusi vienuolė Eugenija Olikauskaitė pristatė savo knygas. 
 

*„Kauno dienoje“ (spalio 13, p. 20) išspausdintas LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos 

fakulteto bendruomenės nekrologas Antanui Algirdui Jurgaičiui (1935–2020) – LSMU 

Veterinarijos akademijos garbės profesoriui, docentui, daktarui. A.A. Jurgaitis gimė 1935 m. 

birželio 3 d. Betygalos valsčiuje, Raseinių apskrityje. 1954 m., baigęs Betygalos vidurinę mokyklą, 

įstojo į Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą studijuoti veterinarinės medicinos.  

Gavęs veterinarijos gydytojo diplomą, 1959–1960 m. dirbo Ariogalos rajono veislinio darbo ir 

gyvulių dirbtinio apsėklinimo įmonės vyriausiuoju veterinarijos gydytoju. 1960 m. grįžo į LVA. 

Nuo 1960 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, 1975–1985 m. Fiziologijos, patologinės 

fiziologijos ir patologinės anatomijos katedros vedėjas, 1976–1977 m. dar ir Veterinarijos fakulteto 

prodekanas, 1977–1990 m. dekanas, 1973 m. docentas. 1969 m. biologijos mokslų kandidatas. 

2002 m. Lietuvos veterinarijos akademijos garbės profesorius. Be mokslo straipsnių, vadovėlių, yra 

išleidęs du savo eilėraščių rinkinius: „Vėjo pėdomis“ (2006) ir „Sielos virpesiai“ (2012).  
 

*„Kauno dienoje“ (spalio 15, p. 22) – publikacija „M. Martinaičio tekstuose – savitos visuomenės 
refleksijos“ apie Lietuvos rašytojų sąjungos išleistą rašytojo Marcelijaus Martinaičio publicistikos 

knygą „Iki Sąjūdžio ir po jo“ (sudarytojas V. Sventickas). 
 

*„Bičiulystėje“ – Aldonos Milieškienės pokalbis su šio laikraščio sumanytoju rašytoju ir poetu Jonu 

Mačiukevičiumi „Laikraščio skaitytojai jus pasirinko, belieka jų neapvilti“ (spalio 22–lapkr. 4, p. 

3). Laikraščio 30-mečio proga. 
 

*„Geriausias namas. Raseiniai“ – tokiu pavadinimu „Kauno dienoje“ (spalio 23, priedas „Santaka“, 

p. 2) spausdinamos menotyrininko Kastyčio Rudoko įžvalgos apie Lietuvos kultūros ir 

architektūros paveldą, modernizmą architektūroje, bei Raseiniuose esantį tarpukario daugiabutį 

modernumu nenusileidžiantį geriausiems Kaune esantiems gyvenamiesiems pastatams. 
 

*Tomos Gudelytės pokalbis su vertėja ir lietuvių kalbos dėstytoja Birute Žindžiūte-Michelini 

„Birutė Žindžiūtė-Michelini: „Nekrošius visad žavėjo nesuvaidintu tikrumu“ „Literatūroje ir mene“ 

(Nr. 18 (spal. 23), p. 4–7). 
 

*„Kauno dienoje“ (spalio 24, p. 30–31) spausdinamas Dalios Juškienės pasakojimas „I. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1960
https://lt.wikipedia.org/wiki/1975
https://lt.wikipedia.org/wiki/1985
https://lt.wikipedia.org/wiki/1976
https://lt.wikipedia.org/wiki/1977
https://lt.wikipedia.org/wiki/1990
https://lt.wikipedia.org/wiki/1973
https://lt.wikipedia.org/wiki/1969
https://lt.wikipedia.org/wiki/2002


Jacevičienė: man aviacija – tai poezija“ apie iš Lyduvėnų kilusią kaunietę autorę, Lietuvos 

aviacijos metraštininke bei aviatorių ambasadore vadinamą Ireną Jacevičienę bei jos knygą 

„Skrydis“, kurią Lietuvos rekordų agentūra „Factum“ pripažino didžiausia eiliuota istorija. 
 

*„Danutę Lipčiūtę-Augienę prisimenant“ – Česlovo Kalendos publikacija „Lietuvos aide“ (spalio 

31–lapkr. 7, p. 5). 2020 m. spalio 22 d. Putname (JAV), eidama 107-uosius metus, mirė paskutinė 

didžiojo lietuvių tautos dainiaus Jono Mačiulio Maironio sesers Kotrynos Mačiulytės-Lipčienės 

dukra mokytoja, poetė bei dramaturgė Danutė Lipčiūtė-Augienė.  
 

Rugsėjo–spalio mėnesiais pasirodė daug publikacijų spaudoje apie Kryžkalnyje atidengtą 

Lietuvos partizanų memorialą:  
 

„Kryžkalnyje – memorialas Lietuvos partizanams“ – „Kauno dienos“ informacija (rugsėjo 16 (Nr. 

203), p. 24). 
 

*Dalia Byčienė. „Paminklai laisvės kovotojams primena ir okupantų piktadarybes“ („Vakaro 

žinios“, rugsėjo 18, p. 5). 
 

*„Kryžkalnyje – memorialas Lietuvos partizanams“ („Lietuvos aidas“, rugsėjo 19–26, p. 7). 
 

* Elena Liutkutė. „Įgyvendinta kraštiečio idėja – Kryžkalnyje įamžintas partizanų atminimas“ 
(„Gimtoji žemė“, rugsėjo 23, p. 5). 
 

„Kryžkalnyje atidengtas monumentas Lietuvos partizanams“ – rašoma „Valstiečių laikraštyje“ 

(rugsėjo 23, p. 6). 
 

*„Premjeras: Kryžkalnio memorialas – prikelia mūsų istoriją iš užmaršties bei skatina ją 
permąstyti“ – „Naujojo Gėlupio“ informacija (rugsėjo 23, p. 5). 
 

*Romas Bacevičius. „Memorialas Tėvynės gynėjams“ („XXI amžius“, rugsėjo 25, p. 1, 5). To paties 

autoriaus informacija „Pašventintas memorialas Tėvynės gynėjams“ – laikraštyje „Katalikas“ 

(spalio 9 (Nr. 19), p. 1). 
 

*Jonas Baltakis. „Kryžkalnyje iškilo memorialas visiems Lietuvos partizanams“ („Mūsų Ignalina“, 

rugsėjo 29, p. 6–7). 
 

*„Ant gražiausios Lietuvos kalvos: šv. Mišių homilija ir kalbos, pasakytos atidengiant Kryžkalnio 

memorialą“ – parengė Romas Bacevičius („XXI amžius“, spalio 2, p. 6, 11). 
 

*Apie LPKTS Pakruojo filialo atstovų dalyvavimą Kryžkalnio memorialo atidengimo iškilmėse 

pasakoja Zita Vėžienė straipsnyje „Už laisvę kritusiems mirties nėra!“ („Tremtinys“, spalio 9, p. 6). 
 

*„Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje“ („Mokslo Lietuva“, spalio 12 (Nr. 17), p. 12). 
 

*Rimantas Jurevičius. „Atidengtas memorialas“ („Zarasų kraštas“, spalio 13, p. 2). 
 

Angelės Jakavonytės publikacijos: 

*„Kryžkalnyje – memorialas Lietuvos partizanams“ – „Tremtinyje“ (rugsėjo 18 (Nr. 35), p. 8), 

„Bičiulyje“ (rugsėjo 19, p. 4), „Giružyje“ (rugs. 18, p. 3, 6), „Merkio krašte“ (rugsėjo 18, p. 1, 3), 

„XXI amžiuje“ (rugsėjo 18 (Nr. 36), p. 15), „Šiaulių naujienose“ (rugsėjo 19, p. 4).  



*„Kviečia į Kryžkalnio memorialo atidarymą“ („Tauragės žinios“, rugsėjo 18, p. 6). 

*„Kryžkalnyje – memorialo Lietuvos partizanams atidengimo iškilmės“ („Tauragės kurjeris“, 

rugsėjo 18, p. 24). 

*„Memorialas Lietuvos partizanams: atidengtas Kryžkalnyje rugsėjo 20 d.“ („Miškai“, spalis (Nr. 

10), p. 51). 
 

Kitoks požiūris į memorialą:  
 

*„Partizanams – pasidavimo simbolis?“ – Justinos Gafurovos straipsnis „Vakaro žiniose“ (rugsėjo 

22, p. 1, 5). Apie tai, kad ne visi laisvės kovotojai džiaugiasi paminklu, tikindami, kad partizanai 

paskubomis pagerbti pasidavimą simbolizuojančiu monumentu, taip pasityčiojant iš jų atminimo. 
 

*Kitas Justinos Gafurovos straipsnis – „Cenzūruoti partizanai“ („Vakaro žinios“, rugsėjo 25, p. 1, 

3), kuriame teigiama, kad Kryžkalnyje iškilmingai atidengtas memorialas žuvusiems partizanams 

turėjo tapti gražiu pagarbos ženklu už Lietuvos laisvę kovojusiems ir gyvybę atidavusiems 
žmonėms. Deja, paaiškėjo, kad ne visų partizanų pavardės turi teisę atsidurti memoriale. 

(Straipsnyje LGGRTC direktoriaus A. Jakubausko, memorialo projektą koordinavusios Centro 

istorinių tyrimų programų skyriaus vedėjos R. Staveckaitės-Notari, už projektą atsakingo Raseinių 

rajono Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialisto G. Brazo, Seimo nario P. Urbšio, 

buvusios Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės B.T. Burauskaitės 

komentarai bei VŽ. komentaras su Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko komentaru). 
 

*„Komunizmo virusas baisesnis už „koroną“ – Justinos Gafurovos pokalbis su  partizanu, politiniu 

kaliniu Jonu Kadžioniu-Bėda „Vakaro žiniose“ (rugsėjo 26, p. 1, 7). Žurnalistai rugsėjo 25 d. rašė, 

kad Kryžkalnyje atidengtame memoriale Lietuvos partizanams ne visi ras savo artimųjų pavardes – 

ten nepateks tie partizanai, kurių biografija vertinama dviprasmiškai. Memorialo atidengime 

dalyvavusio partizano J. Kadžionio-Bėdos nuomomė apie tai ir išreikšta viltis, kad Lietuvos laukia 

šviesi ateitis, nes už Lietuvą yra daug paaukota ant Laisvės aukuro. 
 

*„Ką simbolizuoja Kryžkalnio kalavijas?“ – straipsnis „Respublikoje“ (rugsėjo 26 /spal. 2 (Nr. 39), 

p. 4) apie tai, kad ne visi laisvės kovotojai pritarė tokiai partizanų sudėtos aukos įamžinimo idėjai 
teigdami, jog įsmeigtas kalavijas yra pasidavimo simbolis. Pateiktas Lietuvos Nepriklausomybės 

gynimo Sausio 13-osios brolijos pirmininko K. Genzbigelio komentaras. 
 

*„Respublika“ (spalio 10/16 (Nr. 41), p. 8, 9) spausdina Gedimino Jakavonio vestą diskusiją su P. 

Urbšiu, V. Valiušaičiu ir E. Klumbiu „Kryžkalnio memorialas. Ką mums sako nutylėtos partizanų 

pavardės“. Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijoje Seimo narys 

P. Urbšys, žurnalistas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) 

vadovo vyresnysis patarėjas V. Valiušaitis bei Kovo 11-osios akto signataras E. Klumbys kalbėjo 

apie Kryžkalnyje iškilmingai atidarytą memorialą už Lietuvos laisvę žuvusiems pokario 

partizanams bei visuomenėje kilusius ginčus, kodėl memorialo sienoje įamžinta tik 11 tūkst. 

žuvusiųjų pavardžių, nors buvo teigiama, kad kovose krito 20 tūkst. partizanų.  


