
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

II Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2019 m. pirmajame pusmetyje, apžvalga  

Balandis—birželis 

Balandžio 2 d. „Pajūrio naujienose“ (p. 6) Tomo Kubiliaus straipsnis „Kretingos“ sezonas baigėsi 

ketvirtfinalyje“ informuoja apie lemiamą „Kretingos“ komandos krepšininkų pralaimėjimą 

ketvirtfinalyje prieš „Raseinius“ . 
 

Balandžio 5-ąją „XXI amžiaus“ priede „Katalikas“ (p. 4) išspausdintas nekrologas „Netektis: 

[kunigas Aleksandras Počiulpis, 1924 04 16 - 2019 03 20]“. 
 

„Lietuvos žinios“ (balandžio 11, p. 14-15) publikuoja Jūratės Mičiulienės recenziją „Ariogala ir 
Betygala – neskubančiam keliautojui“, skirtą Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės knygai 

„Ariogalos ir Betygalos kraštas“ (2018). 
 

Apie kompozitoriaus, vargonininko, dirigento, pedagogo J. Naujalio draugystę su poetu, prelatu J. 

Mačiuliu-Maironiu, juos siejusią tautos atgimimo žadinimo veiklą pasakojama „XXI amžiuje“ 

(balandžio 12, p. 3), Irenos Petraitienės straipsnyje „Maironis ir Naujalis – du neišskiriami 

atgimimo bičiuliai“. 
 

„Pajūrio naujienų“ (balandžio 12, p. 19) straipsnyje „Šalies smiginio taurė atkeliavo į Kretingą“ 

rašoma apie Raseinių rajone, „Karpynėje“, įvykusias X Lietuvos darts (smiginio) sporto federacijos 

taurės varžybas, kuriose pirmą kartą klubo istorijoje triumfavo Kretingos smiginio klubo „Topas“, 
vadovaujamo Romualdo Jablonskio, komanda. 
 

Laikraščio „XXI amžius“ (balandžio 19, p. 11) rubrikoje „Skliautai“ Alfas Pakėnas pristato poetą 

Mykolą Linkevičių, kartu išspausdintas poeto eilėraštis „Ateina Dievas“, iliustruota knygos „Ateina 

Dievas“ (1936 m.) viršelio nuotrauka.  
 

„Kuršėnų krašto žinių“ straipsnyje „Keturi prizininkai Lietuvos kroso taurėje Raseiniuose“ 

(balandžio 26, p. 7) rašoma apie Raseiniuose vykusias Lietuvos kroso taurės I-ojo etapo varžybas, 

kuriose startavo šešiolika Kuršėnų (Šiaulių r.) sporto  mokyklos ir sporto klubo atstovų. 
 

 „Lietuvos aide“ (balandžio 27–gegužės 3, p. 8) skelbiamas Ipolito Petrošiaus straipsnis „Šiluvoje 

paminėti Žemaitijos metai“. 
 

Telšių rajono laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ (balandžio 27, p. 8, gegužės 4, p. 8 ir gegužės 11, p. 

8) rubrikoje „Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos“ spausdinamas Julitos Švėgždavičienės 

straipsnis „Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga–XX a. pradžia“ apie 

vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus. 
 

Stasys Bielskis „Ūkininko patarėjuje“ (balandžio 30, p. 6-7) straipsnyje „Kaštonų respublika 

rengiasi kaštonų žydėjimo šventei“ pasakoja apie Raseinių rajono Biliūnų kaimo bendruomenę ir 

jos tradicinį renginį. 
 

Gegužės 3 d. „Tremtinyje“ (p. 8) skelbiamas Rūtos Trimonienės parengtas straipsnis „Kunigas 
Antanas Ylius-Vilkas, Taunys“ apie kunigą A. Ylių, jo dalyvavimą kuriant Tauro partizanų 

apygardą, sovietiniuose lageriuose ir tremtyje praleistus metus. 
 

„XXI amžiuje“ (gegužės 3, p, 14, 16), rubrikoje „Ora et labora“ – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 

draugijos valdybos informacija „Švč. Mergelės Marijos draugijos kongresas“. 

 

Laikraštyje „Draugas. Mokslas, menas, literatūra“ (gegužės 18, p. 7) spausdinama Eugenijaus 



Ignatavičiaus recenzija „Laisvei ir patriotizmui įkvepianti knyga“, skirta Alfonso Vaišvilos knygai 

„Nenusilenkusi Šiluva“ (2018). 
 

Žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“ pirmajame numeryje (p. 68-69) skelbiama Viktorijos Šeinos 
recenzija „Poetinė Lietuvos vizija prieš 130 metų“, skirta knygai „Lietuva: Maironio rankraščio 

faksimilinis leidimas“, kurią parengė Inga Liepaitė ir Paulius Subačius (2018). 
 

„Ūkininko patarėjo“ (gegužės 25, p. 12) rubrikoje „Krašto žinios“ publikuojamas Stasio Bielskio 

straipsnis „Draugystės tiltas Nemakščiai – Šiluva“, pasakojantis apie Šiluvos mėgėjų teatro 

„Cinkelis“ apsilankymą Nemakščių Aštuonračio muziejuje ir Pašešuvios bendruomenėje, 

švenčiančioje savo gyvavimo 15 metų sukaktį, kur suvaidinta E. Untulio komedija „Čerauninkės 

eksperiments“. Šventę filmavo respublikinio projekto „100 Lietuvų“ vykdytojai. 
 

Širvintų rajono laikraštyje „Širvis“ (geg. 22, p. 3), rubrikoje „Kultūra“ spausdinamas straipsnis 

„Širvintų rajono vokaliniai ansambliai dainavo Lietuvai“ apie Širvintų kultūros centro Družų ir 

Kiauklių filialų vokalinių ansamblių dalyvavimą Raseinių kultūros centro organizuotoje 

respublikinėje vokalinių ansamblių šventėje „Dainuoju Lietuvai“. 
 

Gegužės 28 „Lietuvos ryte“ (p. 20), Gintaro Šiupario straipsnyje „Padovanojo vyskupo kailinius“ 

pasakojama apie tai, kad Varniuose (Telšių r.) esantis Žemaičių vyskupystės muziejus pasipildė 

unikaliu eksponatu – vyskupo Motiejaus Valančiaus kailiniais. Sabalo kailinius, perduotus iš kartos 

į kartą, išsaugojo M. Valančiaus palikuonys. Šie kailiniai ilgą laiką buvo saugomi Raseiniuose. 
 

Stasio Bielskio publikacijoje „Vokietijos fermeriai patirties semiasi Lietuvos ūkiuose“ („Ūkininko 

patarėjas“, gegužės 28, p. 1, 3) minimas Žilių šeimos ekologinis ūkis Algimantų km., Ariogalos 

sen. 
 

Birželio 4 d. (p. 1, 4) Šakių rajono laikraštis „Draugas“ skelbia Astos Saulės Šulskytės straipsnį 

„Domėjosi mūsų ugdymo įstaigų patirtimi“ apie tai, kad Šakių rajono ugdymo įstaigose viešėjo 

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovų delegacija norėdama susipažinti su Šakių rajono įstaigų 

patirtimi, pasidalinti mintimis apie ugdymo proceso organizavimą. 
 

Apie penktą kartą Betygalos Maironio gimnazijos kiemelyje vykusią Gitaros šventę pasakojama 

Stasio Bielskio straipsnyje „Gitaros šventėje – jaunystė, muzika ir meilė“ („Ūkininko patarėjas“, 

birželio 4 d., p. 14.)  
 

„Tylūs praeities šešėliai ir šių dienų grožis Viduklėje“ – toks Stasio Bielskio straipsnis apie miestelį 

pasirodė laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ birželio 6 d. (p. 11). 
 

Birželio 7 d. „XXI amžiaus“ numeryje, priede „Katalikas“ (p. 13), publikuojamas straipsnis 

„Prasmingas vakaras: Raseiniai“, kuriame pasakojama, kad gegužės 17 d. Kauno arkivyskupijos 

apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius Raseinių bažnyčioje suteikė 

Sutvirtinimo sakramentą 95 jaunuoliams ir 10 suaugusių. 
 

Žurnale „Moteris“ (Nr. 6, p. 24-33) spausdinamas Vitos Vilimaitės Lefebvre Delattre straipsnis 

„Švaros laikas“. Tai pasakojimas apie Paryžiuje gyvenančią Giedrę Dukauskaitę, kuri yra įtraukta į 

geriausių pasaulio modelių 50-uką. 
 

„Kauno dienos“ informacija „Naujas vardas meno bienalių žemėlapyje“ apie pirmosios Šiluvos 

meno bienalės programą skelbiama birželio 11 (p. 22) 



 

Birželio 15 d. „Kauno dienoje“ (p. 1, 10) – Dianos Krapavickaitės straipsnis „Globėja laužo tabu“ 

apie raseiniškių Vilmos ir Kastyčio Simokų, globojančių du sveikatos sutrikimų turinčius vaikus, 

patirtį. 
 

„Ūkininko patarėjuje“ išspausdintame Stasio Bielskio straipsnyje „Gražuolės liepos pražydo Liepų 

žydėjimo šventei“ (birželio 18, p. 7) pasakojama apie Raseinių rajono Saugailių kaimo 

bendruomenės surengtą Liepų žydėjimo šventę. 
 

„Kauno dienos“ informacija „Užuovėja nuo informacinio triukšmo“ – apie dailininkės Agnės 

Jonkutės kūrinių parodą Šiluvos piligrimų informacijos centre – birželio 20 numeryje (p. 22). 
 

„Kauno dienos“ priede „Santaka“ (birželio 21, p. 2) skelbiamas Kastyčio Rudoko straipsnis 

„Pramonė 4.0, eschatologija ir Šiluva“. 
 

Birželio 22 d. „Kauno dienos“ priede „Gera diena“ (p. 34-35) – Dalios Juškienės publikacija 

„Etnologė D. Šeškauskaitė: Rasas švęskite su vaikais“. 
 

Stasio Bielskio pasakojimas apie Raseinių rajono Pagojukų seniūniją „Be bendruomenių – nė 

žingsnio“ – laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ (birželio 27, p. 9). 
 

„Vorutos“ laikraštyje (birželio 29 d., p. 12), rubrikoje „Lietuvos istorijos knygos“, publikuojama 

Rimanto Jokimaičio recenzija „Netikėta dovana iš praeities“, skirta kunigo, politiko, rašytojo, 

publicisto ir visuomenininko Povilo Dogelio knygai „Kas pergyventa: 1930–1949 metų dienoraštis“ 

(2017).  
 

 
 
 


