
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje 

I Kai kurių straipsnių, pasirodžiusių 2020 m. pirmajame pusmetyje, apžvalga

Sausis—vasaris

Sausio 4-ąją laikraštyje „XXI amžius“ (p. 12) pasirodė Igno Meškausko publikacija „Kūčios gaisrų 
pašvaistėse“ apie Ariogalos apylinkių kaimuose vykusias vietinių vyrų kautynes su stribais už 
rekrūtų išlaisvinimą per 1944 m Kūčias.

*
Taip pat „XXI amžiuje“ skelbiami Teresės Butaitės-Plisienės pasakojimai „Bažnyčioje pirmąkart 
apsilankė Trys Karaliai“ (sausio 17 (Nr. 3), p. 15) ir „Paminėjo Laisvės gynėjų dieną“ (sausio 17 d.,
p. 15) apie renginius Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

*
„Tremtinyje“ – monsinjoro Alfonso Svarinsko gimimo metinėms skirtas Stanislovo Abromavičiaus 
straipsnis „Kovotojas už laisvę: sausio 21-ąją monsinjorui Alfonsui Svarinskui būtų sukakę 95 
metai“ (sausio 17 (Nr. 2), p. 5, pabaiga sausio 24 (Nr. 3), p. 5).

*
„Ūkininko patarėjas“ išspausdino daug Stasio Bielskio straipsnių apie mūsų rajono ūkininkus, 
bendruomenes: 

„Ūkininkauti našlei būtų sunku, jei ne nuoširdūs pagalbininkai“ (sausio 4, p. 5) – apie Girkalnyje 
gyvenančią ūkininkę Vidą Dambrauskienę.

*
„Karves ūkininkas perdirbėjams pardavė už grašius“ (sausio 4, p. 7) – pasakojimas apie Viduklės 
seniūnijos ūkininką Rimą Gunevičių (Jūkainių km.) šiuo metu plėtojantį vien tik augalininkystę. 
Praėjusį pavasarį jis perdirbėjams pardavė 56 melžiamų karvių bandą.

*
„Sumanus jaunimas gali susikurti šiuolaikišką pelninga ūkį“ (sausio 7, p. 7) – apie Sujainių kaimo 
jaunąjį ūkininką Darių Ališauską.

*
„Sodietis džiaugiasi tėvo įkurtu pienininkystės ūkiu“ (sausio 9, p. 7) – apie ūkininką Liną Mockų iš 
Požėčių km.

*
„Atsisakyti pienininkystės ir nenorėtų, ir negalėtų“ (sausio 11, p. 12) – apie pienininkystės ūkio 
savininką Rolandą Aksamitauską.

*
„Viena konkurso laimėtojų – šventė „Pustykim, vyrai, dalgelius“ (sausio 14, p. 10) – apie Žemės 
ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ vieną iš nugalėtojų – Raseinių rajono 
Žaiginio bendruomenę „Bitupis“, rengiančią pirmosios pradalgės šventę „Pustykim, vyrai, 
dalgelius“.

*
„Policininko profesiją iškeitė į jaunojo ūkininko pareigas“ (sausio 18 (Nr. 7), p. 5) – apie Ilonos 
Dabžanskienės ūkį Litvinų kaime (Šiluvos sen.), kuriame ūkininkauja ir sūnus Donatas, Mykolo 



Romerio universitete pabaigęs teisės ir policijos veiklos specialybę.

*
„Bendruomenės pirmininkas siaučiant gaisrui padėjo daugiau nei ugniagesiai“ (sausio 21 (Nr. 8), p. 
7). Gėluvos kaime kilus gaisrui vieninteliame šalyje Audronės ir Kazimiero Žilių ekologiškų mėsos 
gaminių ūkyje netoli gyvenančio bendruomenės pirmininko, veterinarijos gydytojo Jono Vazgio 
dėka pavyko išgelbėti visus tvartuose buvusius gyvulius.

*
„Ieškojo ir rado savąjį ūkininkavimo kelią“ (sausio 23, p. 7) – apie Gruzdiškės kaimo ūkininką 
Žydrūną Blėdį.

*
„Pienininkystę iškeitė į augalininkystę“ (sausio 25, p. 7) – apie Burgaičių km. (Paliepių sen.) 
ūkininką Eugenijų Jasiulį. Pardavęs karvių bandą šiuo metu plėtoja vien tik augalininkystę.

*
„Kalnujų bendrovės stiprybė“ (sausio 28, p. 7) – apie Kalnujų žemės ūkio bendrovę.

*
„Kad tik motulė gamta mylėtų ir valdžia neskriaustų“ (sausio 30, p. 5) – apie Raseinių rajono 
Betygalos seniūnijos ūkininką Simą Ambrazą.

*
Vasario 1-ąją Prienų rajono laikraštyje „Gyvenimas“ (p. 2, 7) publikuojamas Redos Valančienės 
straipsnis „Nacionalinė meninė konferencija „Gatvėje liko tyla…“ apie sausio 27 d. Ariogalos 
kultūros centre vykusią  nacionalinę meninę konferenciją „Gatvėje liko tyla…“, skirtą paminėti 
Tarptautinę Holokausto aukų atminties dieną. Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš 19 
Lietuvos mokyklų, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai. Prienų rajonui ir Balbieriškio 
miesteliui atstovavo jungtinė mokyklos ir miestelio TUC komanda, paruošusi muzikinę 
kompoziciją „Verkė smuikas ir dainos skambėjo…“.

*
„Kauno dienos“ straipsnyje „Mažo miestelio sakralumas inspiruoja šiuolaikinį meną“ (vasario 6 d., 
p. 22-23) rašoma apie pirmąją Šiluvos meno bienalę, jos dalyvių sukurtus moderniojo meno 
kūrinius.

*
Laikraštis „Katalikas“ (Nr. 3), p. 3 ir p. 4) skelbia nekrologus kunigui Broniui Gimžauskui (1927 05
15–1955 12 18–2020 1 16) ir kunigui Virgilijui Dudoniui (1970 04 20–1996 12 01–2020 01 19).
Kunigas V. Dudonis yra buvęs Raseinių, Kalnujų ir Alėjų parapijų klebonu, kunigas B. Gimžauskas
– Žaiginio parapijos klebonu, laikinai ėjęs taip pat ir Vosiliškio parapijos klebono pareigas. 

*
Laikraštyje „Bičiulis“ spausdinamas Alvydo Geštauto straipsnis „Iki laisvės dar buvo toli (3)“ 
(vasario 8, p. 2, 4) – apie sovietmetyje vykusias maldininkų eisenas į Šiluvos atlaidus.

*
„Vakaro žinios“ (vasario 7, p. 8) žinutėje „Išleistas pašto ženklų blokas, skirtas Lietuvos 
partizanams“ ir „Šiaulių naujienos“ (vasario 11, p. 6) – „Pašto ženklai partizanams“ – informuoja 
apie tai, kad Lietuvos paštas vasario 7 d. išleidžia pašto ženklų bloką „Partizanų Lietuva“. Bloką 



sudaro du pašto ženklai, kuriuose pavaizduoti 4 iš 8 partizanų, pasirašiusių Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio deklaraciją: Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas 
Jonas Žemaitis-Vytautas, Lietuvos pedagogas, partizanas Juozas Šibaila-Merainis, partizanas 
Vytautas Gužas-Kardas ir Lietuvos partizanų pulkininkas Aleksandras Grybinas-Faustas.

*
„Valstiečių laikraštyje“ spausdinamas pokalbis su filmo apie gydytoją, misionierių A. Bendoraitį 
„El padre medico“ režisieriumi „Režisierius V. Puidokas: „Gal tokia ir buvo mano misija – sujungti 
nesujungtus taškus“ (vasario 12 (Nr. 12), p. 17-18).

*
„Milžinų paunksmėje: tarp Kauno ir Klaipėdos paskirstyta būtis“ – Silvijos Čižaitės-Rudokienės 
pamąstymai apie visų matomą kultūros ir meno lauką didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir ne 
mažiau reikšmingus, bet mažai komentuojamus kūrybinius projektus provincijos miesteliuose, 
pavyzdžiui Raseiniuose, kurie tampa nesibaigiančia jų gyvenimo menine akcija – publikuojami 
„Kauno dienoje“ (vasario 21, priedas „Santaka“, p. 2)

*
„Kauno dienoje“ skelbiama publikacija „Kai Kaunas dar ieškojo savo veido: P.B. Šivickio 
prisiminimai“ (vasario 28 (Nr. 49), p. 6-7).

*
Stasio Bielskio straipsniai apie Raseinių kraštą: „Ūkininko patarėjuje“ vasarį:

„Kaimynų sėkmė – neformali kooperacija“ (vasario 4, p. 5) – apie Berteškių kaimo ūkininkus 
Bronių Mačianską ir Joną Siliūną.

*
„Sujainiškiai tėvas ir sūnus sukūrė šiuolaikišką augalininkystės ūkį“ – straipsnis apie ūkininkus tėvą
Česlovą ir sūnų Valdą Bartkėnus iš Sujainių (vasario 18 (Nr. 20), p. 7).

*
Pasakojimas apie Raseinių rajono Kempalių kaime gyvenantį ūkininką Darių Pocių ir jo šeimą 
„Auga trys sūnūs – gal ūkininkui pamaina“ (vasario 25 (Nr. 23), p. 5).

*
„Ir nedidelis pienininkystės ūkis gali atnešti nemažos naudos“ – apie ūkininką Kęstutį Čekauską iš 
Paalsio km., Viduklės sen. (vasario 29, p. 10).


