
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

Liepa 

Laikraščio „Gintaro gimtinė“ liepos mėnesio numeryje (p. 11) pristatomos naujos knygos. Tarp jų 

ir Zuzanos Budaitės-Stunžėnienės dokumentinė apybraiža „Atodangos“ bei Petro Baužio „Kai 

dangus įsižvaigždėja“. 
 

„Kalvotoji Žemaitija“ (liepos 5 d., p. 1, 7) publikuoja Algirdo Dačkevičiaus straipsnį „Telšių 

gatvėmis – su aštuonračiu“ apie aštuonratės važiuoklės narių iš Nemakščių apsilankymą Telšiuose. 
 

Apie Tarptautiniame Pompėjos teatro festivalyje lietuvių režisieriaus Rimo Tumino su italų aktorių 

trupe pristatytą spektaklį pagal Sofoklio dramą „Karalius Edipas“, skirtą režisieriui Eimuntui 

Nekrošiui atminti, rašo Laima Lavaste straipsnyje „Pompėjos arenoje – lietuvių milžinų akistata“ 

(„Lietuvos rytas“, liepos 2, p. 7). „Lietuvos ryto“ liepos 5-6 numeryje (p. 12) – tos pačios autorės 

pokalbis su režisieriumi R. Tuminu – „Pareigą gyventi lydi svarbi pareiga mirti : R. Tuminas 

abejoja, ar kuris nors iš šiandienos politikų nepabūgtų susideginti dėl Lietuvos“. 

Ta pati tema – ir Rūtos Jakimauskienės publikacijoje „Lietuviška giesmė E. Nekrošiaus atminimui“ 

(„Vakaro žinios“, liepos 9, p. 8). 
 

„Kauno dienoje“ (liepos 11, p. 22-23) – Jūratės Kielės straipsnis „E. Nekrošius sugrįžta „Tylos 

monologais“ apie teatro režisieriaus E. Nekrošiaus gimtojoje Šiluvoje, Jono Pauliaus II aikštėje, A. 

Jankausko vadovaujamo teatro „Meno fortas“ pristatomus K. Jakšto režisuotus „Tylos monologus“ 

– kūrinį, sudarytą iš visų laikų geriausių E. Nekrošiaus spektaklių monologų. 
 

„Tremtinyje“ skelbiamas prof. Onos Voverienės straipsnis „Mokytojai, ginkluotojo pasipriešinimo 

dalyviai ir vadai“ (liepos 12, p. 2). 
 

Apie 1945 m. liepos 22 d. netoli Lyduvėnų geležinkelio stoties esančiame miške įvykusį garsųjį 

Virtukų mūšį tarp Žebenkšties rinktinės vyrų ir NKVD dalinių Irenos Babkauskienės pasakojimas 

„Vakaro žinių“ publikacijoje „Virtukų mūšis. Likę žūti, kad išsigelbėtų kiti“ (liepos 13 d., p. 1, 7).  
 

Laikraštyje „Lietuvos aidas“ (liepos 13–19, p. 8) kraštietės pamąstymai straipsnyje „Janina 

Survilaitė: „Atstumtoji išeivijos karta“.  
 

Įvairiuose leidiniuose pasirodė straipsnių, skirtų paminėti monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties 

metines:  

Dvi Aldonos Vasiliauskienės publikacijos „Lietuvos aide“: „Kilniai ir prasmingai paminėtos 

monsinjoro Alfonso  Svarinsko penktosios mirties metinės“ (liepos  20–26, p. 13) bei „Kilniai ir 

prasmingai paminėtos monsinjoro Alfonso  Svarinsko penktosios mirties metinės: 2. Prie 

monsinjoro kapo Dukstynos kapinėse“ (liepos 27–rugpjūčio 3, p. 12). Šis straipsnių ciklas tęsiamas 

ir laikraščio rugpjūčio mėnesio numeriuose.  
 

Tomo Vilucko straipsnis „Kunigas ne sau (A. Svarinsko atminimui)“ („Lietuvos aidas“, liepos 13–

19, p. 10) ir laikraštyje „XXI amžius“ „Kunigas ne sau: minint 5-ąsias mons. Alf. Svarinsko (1925 

01 21–1954 10 03–2014 07 17) mirties metines“ (liepos 12, p. 5). 
 



Taip pat „XXI amžius“ (liepos 12, p. 5) skelbia publikaciją „Iš atsiminimų apie monsinjorą Alfonsą 

Svarinską“. 
 

Kaišiadorių rajono laikraštyje „Atspindžiai“ liepos 16 d. (p. 5) spausdinamas Reginos 

Demjanovienės straipsnis „Pasiliko jauni, dainose amžinai…“ apie Kaišiadorių kultūros centre 

surengtą popietę „Pasiliko jauni, dainose amžinai…“, skirtą partizanų atminimui. Partizanų dainas 

atliko Kaišiadorių rajono atlikėjai ir Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos gimnazistų 

ansamblis. 
 

Apie Šiluvoje pirmą kartą surengtą tarptautinę konferenciją, skirtą Žemaitijos vardo paminėjimo 

istoriniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms bei Žemaitijos metams, informacija „XXI amžiuje“ 

„Konferencija Šiluvos vardą nunešė už Lietuvos ribų“ (liepos 12, p. 13). 
 

„Kas nukreips piligrimų pulkus į Šiluvą?“ – Stasio Bielskio straipsnis „Ūkininko patarėjuje“ (liepos 

13, p. 4). Čia – ir Apsireiškimo istorija, Šiluvos kaip religinio centro plėtojimo perspektyvos, siekis 

įtraukti į rengiamą Lietuvos turizmo plėtros ilgalaikę strategiją kaip valstybinės svarbos objektą,  
 

Apie Raseinių kraštą, jo žmones, kaimų bendruomenes – kiti Stasio Bielskio straipsniai „Ūkininko 

patarėjuje“ liepos mėnesį: 

„Į darbą žemės ūkio įmonėje skraido nuosavu lėktuvu“ (liepos 11, p. 8) apie Pasvalio rajono 

Titkonių kaime įsikūrusios žemės ūkio įmonės „Pasvagra“ vadovą Stanislovą Algirdą Keparutį, į 

darbą iš namų Raseinių rajone, Paklanių kaime, skraidantį nuosavu lėktuvu. 
 

„Vėjininkai viliotinį pradėjo nuo Raseinių savivaldybės“ (liepos 16, p. 2) apie Raseinių rajono 

savivaldybėje pristatytą projektą – įkurti apie 50-ies vėjo jėgainių parką rajone. 
 

„Ant kalno – Kalnujai ir jų darbštūs žmonės“ (liepos 20, p. 11). 
 

„Kaimo kompozitorius dainas kuria pagal kraštiečių eiles“ (liepos 20, p. 12) – apie dainas kuriantį 

Butkiškės kaimo kapelos muzikantą Česlovą Radvilavičių. 
 

„Vienoje šeimoje – du bitininkystės ūkiai“ (liepos 23, p. 7) – apie bitininkų Gedimino ir Kristinos 

Armoškų šeimą iš Šiluvos. 
 

„Grūdų mažiau, bet jie – pačios geriausios kokybės“ (liepos 25, p. 6) – apie grūdų supirkimą UAB 

„Ariogalos grūdai“. 
 

„Sugebėjimas „pasidaryti pinigų“ puošia kaimą ir žmonių laisvalaikį“ (liepos 30, p. 6) apie 

Raseinių rajono Ramonų kaimo bendruomenę. 
 

„Sirpstas – prisirpusių ir subrendusių gėrybių šventė“ (liepos 30, p. 14) – apie Pašaltuonyje 

surengtą derliaus prinokimo, subrendimo ir pagerbimo – Sirpsto šventę. 
 

„Vorutos“ laikraštyje toliau buvo tęsiama pradėta birželio numeryje Rimanto Jokimaičio publikacija 

„Netikėta dovana iš praeities“ (liepos 27, p. 13, pabaiga rugpjūčio 31, p. 13) apie kunigą, politiką, 

rašytoją, publicistą ir visuomenininką Povilą Dogelį ir jo dienoraštį „Kas pergyventa: 1930-1949 

metų dienoraštis“. 
 


