
Raseinių kraštas ir kraštiečiai respublikinėje ir kitų rajonų spaudoje  

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

Sausis—kovas 

Sausio mėnesį pasirodžiusio laikraščio „XXI amžius“ pirmajame numeryje (p. 6) straipsnyje 

„Paminklas Kęstučio apygardos partizanams – mons. Adolfo Svarinsko idėjos išsipildymas“ 

pasakojama apie memorialinio paminklo Kęstučio apygardos partizanams Kryžkalnyje atidengimo 

iškilmes. 
 

Ketvirtajame „Lietuvos aido“ numeryje (p. 1, 3) skelbiamas Povilo Šimkavičiaus straipsnis 

„Pagerbtas kunigas legenda monsinjoras Alfonsas Svarinskas“ apie sausio 20 d. popietę Vilniaus 

įgulos karininkų ramovėje vykusią konferenciją „Tikėjimo klausimas Lietuvos Respublikos 

kariuomenėje vyriausiojo kapeliono monsinjoro A. Svarinsko atminimo šviesoje“. Prieš 

konferenciją Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šviesios 
atminties monsinjorą A. Svarinską. 
 

„Šiaulių krašto“ rubrikoje „Gyvenimo spalvos“ (saus. 5, p. 10) Reginos Musneckienės pasakojimas 

„Vorai šoka ratilinį“ apie Šiluvoje gyvenantį filmų apie gamtą kūrėją Valdą Mikolaitį, jau antrą 

kartą pelniusį Petro Abukevičiaus premiją. 
 

Žurnalo „Mano ūkis“ pirmajame numeryje du straipsniai: Dovilės Šimkevičienės „Dviejų krypčių 

gyvulininkystės ūkis: sunku, bet racionalu“ (p. 54-57) apie Raseinių rajono ūkininką G. Andzelį, 

turintį pieninių karvių ir grynaveislių mėsinių galvijų bandą bei Rasos Jagaitės straipsnis „Efektyvių 

technologijų paieškos pereinant į ekologinį ūkininkavimą“ (p. 30-33) apie žemės ūkio bendrovę 

„AUGA Raseiniai“. 
 

„Kaimo laikraštyje“ (Nr. 1, p. 8) Stasio Bielskio straipsnyje „Kaimai, kuriuose nėra tuščių 

sodybų“ pasakojama apie Butkiškės kaimo bendruomenę. 
 

Vasario mėnesį „Žaliajame pasaulyje“ (vasario 7, p. 1, 7-8) Laimutės Pečkaitienės straipsnis 

„Lyduvėnų geležinkelio tiltas: istorijos vingiai ir paradoksai“ apie Lyduvėnų tiltą – vienintelį 

Lietuvoje Kultūros paminklą, XX a. inžinerijos stebuklą, reprezentuojantį Raseinių rajoną. 
 

Laikraščiuose „Ūkininko patarėjas“ (vasario 2, p. 11) ir „Kaimo laikraštis“ (Nr. 6, p. 8) Stasio 

Bielskio straipsnis „Veterinaras gydo ir žmonių sielas“ apie Gėluvos kaimo bendruomenės 

pirmininką, veterinarijos gydytoją Joną Vazgį. 
 

„Lietuvos žinių“ rubrikoje „Istorija“ (vasario 8, p. 14-15) Mykolo Varno straipsnis „Lietuvos 

istorijos metraštininkas“, skirtas kunigui, politikui, rašytojui, publicistui ir visuomenininkui Povilui 

Dogeliui ir jo publikuotam dienoraščiui „Kas pergyventa: 1930-1949 metų dienoraštis“. 
 

„Ūkininko patarėjuje“ Stasio Bielskio straipsniai „Bankrotas neįveikė pieno ūkio“ (vas. 19, p. 1, 3) 

ir „Ekologiškų mėsos produktų ūkyje triūsia visa šeima“ (vas. 26, p. 1-2) apie Raseinių r. Negirvos 

kaimo ūkininką Viktorą Ročką bei apie Audronės ir Kazimiero Žilių šeimos ūkį (Algimantų kaimas, 

Ariogalos sen.) 
 

„Sekundėje“ Rimos Šarkanienės straipsnis „Konferencija Holokausto aukoms atminti“ (vas. 6, p. 

8) apie Ariogaloje vykusioje konferencijoje „Žydų vaikų istorijos“ Panevėžio „Saulėtekio“ 



progimnazijos moksleivių parodytą literatūrinę meninę kompoziciją „Žmogus gyvas tol, kol 

atsimena…“. 

 

Kovo mėnesį „Lietuvos žinių“ rubrikoje „Istorija“ – Aro Lukšo straipsnis „Izabelė Vilimaitė-

Stirna: ryšininkė tarp dviejų ugnių“ (kovo 15, p. 14-15). Minint žmones, rengusius 1949 metų 

vasarį vykusį Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, prisimenama dramatiška ryšininkės Izabelės 

Vilimaitės-Stirnos, vos nežuvusios nuo saviškių rankos, istorija. 
 

„Lietuvos aidas“ (Nr. 9) spausdina mūsų kraštietės Janinos Irenos Survilaitės recenziją „M. 

Martinaičio bibliotekos kultūros ir istorijos žurnalas“ (p. 10), skirtą Raseinių krašto istorijos ir 

kultūros žurnalo „Rasupis“ pirmajam numeriui. 
 

Tame pačiame laikraščio „Lietuvos aidas“ numeryje – Lidijos Veličkaitės straipsnis „Nijolės 

Ambrazaitytės 80-mečio jubiliejui skirti renginiai“ (p. 6). Pasakojama apie knygos „Nijolė 

Ambrazaitytė : nepaprastas balsas“ pristatymą Signatarų namuose, minimi žinomi ir nežinomi 

knygoje išvardyti vienos ryškiausių operos solisčių, Nepriklausomybės akto signatarės biografijos 

faktai.  
 

Armino Šileikio straipsnis „Ką atskleidžia Lietuvos archeologijos pionieriaus Tado Daugirdo 

dienoraštis?“ laikraštyje „Mokslo Lietuva“ (kovo 16, p. 12) 
 

Kovo 22 d. „XXI amžiaus“ numeryje (p. 12-13) – informacija, kad Lietuvos 

ypatingasis archyvas suskaitmenino KGB sudarytą Jono Žemaičio-Vytauto baudžiamąją bylą ir ją 

paskelbė Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje bei Editos Škirkaitės parengtas straipsnis 

„Kovojančios Lietuvos prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas“. 
 

„Ūkininko patarėjuje“ Stasio Bielskio straipsnis „Betygaliečiai žino, ko žmogui reikia“ (kovo 28, 

p. 12) apie Betygalos seniūniją, tapusia nacionalinio konkurso „Valstybę kuriame mes“ laureate,  
 

Devintame „Ūkininko patarėjo“ numeryje Stasio Bielskio straipsnis „Bankroto grėsmę nubaidęs 

ūkininkas savo pieno ūkį žada perduoti sūnui“ (p. 7) apie Raseinių rajono Negirvos kaimo ūkininko 
V. Ročkos pienininkystės ūkį 
 

Žurnale „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ (Nr. 1, p. 68-69) Antano Siudiko straipsnis „Antanui 

Bartkui – 70“ apie buvusį ilgametį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Melioracijos 

skyriaus vedėją, hidrotechnikos inžinierių. 
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