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BiBliotekininkų draugijos radviliškio skyriaus laikraštis

atgaiva sielai ir mintims

Gyvenimas yra gražus jau vien tuo, kad dovanoja akimirkų, 
valandų, dienų, kurios tarsi vasaros lietus atgaivina sielą ir 
mintis. Tokios būna ir įvairios sukaktys, kitos šventės. Ne tik 
asmeninės. 

Radviliškiui – 445-eri, jo bibliotekai – 75-eri. Išskirtinių, 
minėtinų datų laikas šiemet dovanoja ir kitoms mūsų krašto 
vietovėms, įstaigoms, bendruomenėms, kraštiečių bendrijoms. 
Tai vis – progos, suvedančios akistaton istoriją ir dabartį, 
patikrinančios gyvąją atmintį, paskatinančios susimąstyti, 
kur mūsų šaknys, koks nūnai paliekamas mūsų indėlis, kokie 
vertybių prioritetai...

Tai nėra skambūs žodžiai. Tokie jie liktų tik nesugebantiems 
branginti skubančio laiko, įžvelgti istorinių sukakčių prasmės, 
išgirsti jų paliekamą priesaką ir galvojantiems vien apie save. 
O juk sakoma: jei išnyktų žodis „tu“ ir liktų tik „aš“, kokia 
nyki sutema apgaubtų mūsų žemę... Nesirinkime tokio kelio.

Išmokime, įpraskime ir didelėse, ir mažose šventėse ne tik 
linksmintis, bet ir pasisemti tikros atgaivos. Ne vienai dienai, 
bet kuo ilgesnei būsimai gyvenimiškos kelionės atkarpai. Ne 
tik sau, bet tam paskatinant ir savo bibliotekų lankytojus, 
skaitytojus, kitus aplinkinius.

Redakcija
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Mūsų interviu

BIBLIOTEKA – MODERNĖJIMO KELIU
Tyrulių seniūnija yra mažiausia rajone 
ir labiausiai nutolusi nuo centro. Kas 
šiandien tokios vietovės žmonėms yra 
biblioteka? – apie tai kalbėjomės su 
tenykšte vyresniąja bibliotekininke 
SAULE REMEIKIENE. 

–Kaip apibūdintumėte nūdienės bibliotekos vaidmenį ir 
reikšmę?

–Dabar biblioteka kaimo žmogui – kultūros, informacijos, 
bendravimo, problemų sprendimo, bendruomenės projektų 
kūrimo ir rašymo vieta. Joje galima ne tik paskaityti. Bibliote-
koje  gyventojai naudojasi nemokamu internetu, o neturintys 
tokių žinių bei įgūdžių jų mokosi. Taip žmonės įgunda ne tik 
susirasti informacijos, bet ir naudojasi internetine bankinin-
kyste, susimoka mokesčius, bendrauja su užsienyje gyvenan-
čiais giminaičiais, šeimos nariais. Neturintieji darbo ieško jo, 
pasitelkdami internetą. 
Per trejus metus kompiuterinio raštingumo bibliotekoje išmoko 
72 tyruliečiai. Visų pirma jie nenori atsilikti nuo modernėjančio 
pasaulio. Antroji priežastis – naujų žinių troškimas. Pamenu, 
dauguma kursus lankiusių žmonių man vis sakydavo: „Per tele-
vizorių matėme internetinį adresą, kur galima daugiau sužinoti 
apie augalus... Per radiją girdėjome skelbiamą internetinę svetai-
nę, kurioje yra įdomios informacijos apie įžymius mokslininkus. 
Kaip mums tai sužinoti?“ O kur daugiau, jei ne bibliotekoje? 
Vaikai joje irgi randa sau įdomių laisvalaikio užsiėmimų. Bi-
bliotekoje žmonės susitinka, pasikalba, dalyvauja įvairiuose 
renginiuose, akcijose. Visa tai jiems įdomu, naudinga, reikalinga.
Tyrulių bibliotekoje skaito ne tik miestelio, bet ir aplinkinių 
kaimų (Polekėlės, Jonaitiškių, Vendrės) žmonės – iš viso 347 
vartotojai. Tai sudaro 37 procentus seniūnijos gyventojų. Jie 
biblioteką per metus aplanko apie 9000 kartų. Vidutiniškai 
kasdien mūsų bibliotekoje būna 30–40 žmonių.

–Kokių naujovių šiemet pasiūlėte savo bibliotekos 
lankytojams?

–Vasarį šalyje, kartu ir mūsų bibliotekoje vyko „Savivaldos savaitė“. 
Jos dienomis bibliotekos lankytojai buvo kviečiami pildyti elek-
tronines anketas, kuriose galėjo išsakyti savo nuomonę apie vietos 
savivaldos institucijų veiklą bei aktualias regiono problemas, susitiko 
su Radviliškio rajono savivaldybės atstovais. 
Šiais metais Radviliškio viešajai bibliotekai – 75- eri. Tam gražiam 
jubiliejui mažieji  Tyrulių bibliotekos skaitytojai skiria savo skai-
tymo gėles: už perskaitytą bibliotekoje knygą vaikai padaro gėlytę 
ir klijuoja į bendrą puokštę. Gėlytėms daryti bibliotekoje įsikūrė 
,,Skaitymo gėlių dirbtuvėlė“. Joje galima rasti spalvoto popieriaus, 
pieštukų, klijų – visko, ko reikia gėlei daryti. Priemonių parūpino 
Tyrulių bendruomenės pirmininkė O. Aksinavičienė. Gėlytę gali-
ma padaryti ir namuose, paskui, atnešus knygą, įklijuoti į bendrą 
puokštę. Akcija siekiame paraginti mažuosius skaityti knygas.

Nuo kovo vidurio penkis trečiadienius iš eilės Tyrulių bibliotekoje 
vyko ,,Europrotų“ žaidimas. ,,Visos kepurės per mažos. Tai gal 
tu – Europrotas?!“– tokiu šūkiu buvo kviečiamos komandos 
dalyvauti žaidime. Tai – įdomus ir linksmas būdas praleisti 
laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms. 
Mūsų bibliotekoje žaidė 4 komandos po 5 žaidėjus. Dabar visi 
nekantriai laukia rudens sezono žaidimų.

–Su kuo bendradarbiaujate savo veikloje, kokie tų ryšių 
rezultatai?

–Glaudžiai bendradarbiaujame su Tyrulių pagrindinės mo-
kyklos bendruomene. Mokytojai bibliotekoje organizuoja 
integruotas lietuvių, dailės pamokas, vykdome bendrus 
projektus. Gerus ryšius palaikome su Tyrulių bendruomene. 
Tų bendrų pastangų siekis – atitolinti socialinę atskirtį tarp 
kaimo ir miesto, tarp galinčiųjų įsigyti kompiuterį, internetą 
ir neįstengiančiųjų to padaryti. Tuo tikslu Tyrulių bibliotekoje 
vyko ir gyventojų mokymai ,,Lietuvos e. piliečiui – paslaugos 
internete“. Juose dalyvavo 24 žmonės, kurie įgijo naudojimo-
si kompiuteriu ir internetu žinių bei įgūdžių, sužinojo apie 
interneto teikiamas galimybes, naudą. Tai išplėtė jų akiratį, 
palengvino darbą, pravertė rašant ir vykdant įvairius projektus. 
Su Tyrulių, Polekėlės bendruomenėmis, seniūnijos socialinėmis 
darbuotojomis rūpinamės ir vaikų užimtumu, kai jie nelanko 
mokyklos. Visi mažieji gyventojai kviečiami į Žaisloteką, kur 
vyksta įvairūs jiems skirti renginiai. 
Džiaugiuosi bibliotekos rėmėjais, bendradarbiavimo par-
tneriais, draugais. Sulaukiu pagalbos ir paramos iš seniūno, 
seniūnijos darbuotojų, Tyrulių ir Polekėlės bendruomenių, 
Tyrulių pagrindinės mokyklos, Kultūros namų darbuotojų. 
Padėti visada pasirengę mūsų bibliotekos Savanoriai, kurių 
yra keturi. Taip, tai Savanoriai iš didžiosios raidės, kuriais 
galime didžiuotis.

–O jei apie bibliotekos rytojų? Kokį jį įsivaizduojate?

–Esu įsitikinusi, kad biblioteka ir ateityje  modernės, ieškos 
naujovių darbe su gyventojais ir turės kuo juos sudominti, 
patraukti. Jos populiarumas ir poreikis, mano manymu, daug 
priklauso nuo paties šeimininko – bibliotekininko, jo noro 
kasdien tobulėti, mokytis, siekti naujovių. Tam esu nusiteikusi, 
kaip turbūt ir visos mano kolegės.
                                                              

 „Mes“ redakcija
Viešosios bibliotekos Tyrulių filialo nuotrauka
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Siekiant kaupti, populiarinti rašytinį paveldą, užtikrinti tų vertybių ilga-
laikį išsaugojimą, panaudojimą, mūsų rajono bibliotekose buvo paskelbti 
kraštotyros veiklos metai. Visos bibliotekos kviestos dalyvauti konkurse 
„Praeities ir dabarties pėdsakais“, kurio tikslas – skatinti bibliotekų moty-
vaciją kraštotyros veiklai, suaktyvinti kraštotyros darbą filialuose, rūpintis 
kraštotyros informacijos naudojimu ir sklaida. 
Rezultatai jau apibendrinti. Kovo 15 dieną Viešosios bibliotekos Konfe-
rencijų salėje rajono bibliotekininkams surengtas seminaras „Biblioteka ir 
kraštotyra“, skirtas Radviliškio bibliotekos 75-osioms įkūrimo metinėms 
ir Knygnešio dienai. Tąkart aptartas ir kraštotyros konkursas,  padėkos 
raštais apdovanotos geriausių darbų autorės. Seminare dalyvavusi Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė supažindino 
su įvairiomis kraštotyros darbo naujovėmis ir niuansais, pasidalijo darbo 
patirtimi, įvertino rajono bibliotekininkių darbus.
Visus pateiktus kraštotyros darbus galima suskirstyti temomis: kaimų, ben-
druomenių, mokyklų, kultūros namų, dvarų istorijos, atsiminimai, krašto 
žmonių kūryba, iškilūs žmonės, garsinantys savo kraštą. Darbai įvairūs ne 
tik savo turiniu, bet ir forma. Džiugu, kad dauguma rajono bibliotekininkių 
rimtai ir  atsakingai juos rengė, konsultavosi Viešojoje bibliotekoje.
Pakalniškių filialo vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Smailienė surinko 
nemažai medžiagos apie aviamodeliuotoją Petrą Motiekaitį ir parengė 
kraštotyros darbą „Padangių sužavėtas“, kuriame sudėta ir Petro Motie-
kaičio našlės Reginos Motiekaitienės prisiminimų apie vyrą. Pavartyčių 
filialo vyresnioji bibliotekininkė Anelė Bertulienė negailėjo nei laiko, 
nei pastangų rengdama darbą „Aš – žemės paukštis“ apie literatą Aleksą 
Navicką. Autorė bendradarbiavo su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audrone Berezauskiene, 
Pavartyčių mokyklos-darželio direktore Danute Briediene bei Pavartyčių 
kaimo gyventojomis Emile Ožaliene ir Romualda Ožaliene. Šaukoto 
filialo vyresnioji bibliotekininkė Vida Pužaitienė užrašė šviesaus atmini-
mo Stanislovo Jankevičiaus prisiminimų apie mamą, paskutinę Šaukoto 
daraktorę Pauliną Jankevičienę.
Ypač mėgstamos kraštotyros darbų temos buvo kaimo istorija, jo ben-
druomenės veikla, iškilūs kraštiečiai, geradariai. Apie tai medžiagos 
sukaupė ir darbus parengė Kairėnų, Vainiūnų, Pociūnų, Skėmių, Alks-
niupių, Beinoravos, Daugėlaičių filialų vyresniosios bibliotekininkės 
Gražina Jurevičienė, Rima Ganienė-Oginskienė, Dalia Mikalauskienė, 
Elytė Ragaliauskienė, Almina Šereivienė, Romualda Venckūnaitė, Nijolė 
Mėžinienė, buvusi ilgametė Tyrulių filialo vyresnioji bibliotekininkė 
Marija Jablonskienė.
Anksčiau pradėtą darbą tęsė Žeimių filialo bibliotekininkė Birutė Sta-
siulaitienė, surinkdama žmonių prisiminimų apie išnykusius ar beveik 
nykstančius Saktelių, Daujočių, Rymiškių, Klyviškių, Jasaičių kaimus. 
Pociūnėlių filialo vyresniosios bibliotekininkės Elenos Jankūnienės krašto-
tyros darbe randame istorijos apie išnykusius kaimus, išsidėsčiusius aplink 
Pociūnėlius: Ąžuolynę, Jackynę, Budus, Slabadą ir kitus. Aukštelkų filialo 
vyresnioji bibliotekininkė Indrė Judeikevičienė pateikė užrašytų Aukštelkų 
kaime gyvenusios Kazimieros Bulzgienės dainų. Senų žmonių pasakojimų 
apie Šniūraičių, Kurų kaimus, dainų užrašė Šniūraičių filialo vyresnioji 
bibliotekininkė Aušra Zaturskienė. Dalelę Palonų kaimo žmonių kūrybos 
sukaupė mokytoja Ona Gedžienė, o kompiuteriu surinko Palonų filialo 
vyresnioji bibliotekininkė Regina Klimavičienė.
Išsamus Baisogalos filialo bibliotekininkės Alvydos Žižniauskienės kraš-
totyros darbas apie iškilų Baisogalos garbės pilietį, publicistą, istorijos 
tyrinėtoją, rašytoją Stasį Gentvilą. Atnaujintas jau anksčiau parengtas Vė-
riškių filialo vyresniosios bibliotekininkės Editos Demereckienės darbelis 
apie Vėriškių kapinaites. Naujai dienos šviesą išvydo anksčiau parengti 
Šeduvos filialo darbai: „Pedagogė Janina Vasiliauskienė“, „Pedagogė Vita-
lija Balionienė“, „Dailininkė Ingrida Aukštikalnytė“, „Ignaco Linkevičiaus 

KRAŠTOTYROS KONKURSUI 
PASIBAIGUS

prisiminimai“, Sidabravo filialo – „Nijolės Grigienės raižiniai ir karpiniai“, 
„Sidabravo krašto literatė ir pedagogė Valerija Pranculienė“ ir kiti. 
Pašušvio filialo vyresnioji bibliotekininkė Joana Klimavičienė surinko me-
džiagos apie Pašušvio kultūros namus ir tenykštę biblioteką. Kutiškių filialo 
vyresnioji bibliotekininkė Alma Čepaitienė aprašė Kutiškių-darželio moky-
klos veiklą nuo įsikūrimo iki šių dienų. Įsimintini grinkiškietės vyresniosios 
bibliotekininkės Virginijos Urbonavičienės parengti kraštotyros darbai, tarp 
kurių – ankstesnis „Žydai Grinkiškio miestelyje“, kiti, kurių dalelę galima 
rasti ir Viešosios bibliotekos išleistoje monografijoje „Grinkiškio kraštas“. 
Raudondvario filialo vyresnioji bibliotekininkė Dara Bagušienė parengė 
išsamų darbą apie gražų mūsų rajono kampelį Raudondvarį. 
Komisija dėl darbų įvairovės, nelygiavertiškumo, skirtingų tematikų, patei-
kimo formų, apimties bei turinio nerinko geriausio darbo, tačiau penkių 
darbų autorės buvo įvertintos padėkos raštais: Vida Pužaitienė, Alvyda Žiž-
niauskienė, Almina Šereivienė, Anelė Nijolė Bertulienė ir Ramutė Smailienė. 
Gera, kad visi konkurso dalyviai nemažai padirbėjo, sukaupė medžiagos, 
kuri papildė, praturtino mūsų rajono vietovių istoriją, todėl yra reikšminga, 
turi išliekamosios vertės.
Analizuojant kraštotyros darbuose dažniausiai pasitaikiusias klaidas, 
tenka pripažinti, kad daugeliui rengėjų sunkiau sekėsi tinkamai pateikti, 
apipavidalinti savo darbus, išskirstyti medžiagą, sutvarkyti nuotraukas. 
Pasirodo, dar ne visos kolegės moka sudaryti, teisingai parengti naudotos 
literatūros sąrašus. Buvo ir paskutinės minutės darbų; tokius reikėtų 
papildyti, kaip reikiant užbaigti, pateikti užrašus prie visų nuotraukų. 
Rašyti konkursinius darbus prasčiau sekėsi, o gal pritrūko noro, laiko ar 
žinių Pociūnų, Kairėnų, Vėriškių, Skėmių, Pašušvio filialams.
Tikra tiesa, kad mokytis niekada nevėlu, todėl toms bibliotekininkėms, 
kurioms sunkiau sekasi, kurios neseniai pradėjo dirbti, patartume daž-
niau apsilankyti Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriuje, 
kuriame visada suteiksime reikalingos informacijos ir pakonsultuosime 
kraštotyros bei kitais darbo klausimais.
Padėkos verta Informacijos-kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė 
Rima Giedrienė, kuri paskyrė daug laiko, pastangų, sumanumo padėdama 
parengti ir sutvarkyti konkursui pateiktus  darbus. 
Mūsų bendromis jėgomis parengti tegul ir kuklūs kraštotyros darbeliai 
yra Radviliškio krašto istorijos dalis. 

Daiva Paulauskienė,
Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja 
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iš bibliotekų istorijos

PRADŽIA – NUO KNYGYNŲ

valsčių policijos nuovadų viršininkams raštus su prašymu skubiai 
suteikti žinių, kokie knygynai, skaityklos yra jų valsčių teritorijoje.
Radviliškio valsčiaus nuovados viršininkas pranešė apskrities valdžiai, 
kad Radviliškyje yra keturi knygynai:

Radviliškio parapijos knygynas, neregistruotas, turi 1500 knygų, 
kunigas Petras Galkys.

Radviliškio sionistų draugijos skaitykla, neregistruota, turi 300 
knygų žydų kalba, vedėja R. Galdštikaitė.

Žydų liaudies mokykla-skaitykla, turi 180 knygų žydų kalba, 
vedėja Dina Berzukaitė.

Žydų liaudies mokyklos skaitykla, neregistruota, turi 250 knygų 
žydų kalba, vedėjas Motelis Blochas.

Po šios registracijos sekė kitas darbo etapas. Neregistruoti knygynai, 
skaityklos turėjo gauti Šiaulių apskrities viršininko įstaigos leidimus.
Archyvinėje byloje, pavadintoje Apie bibliotekas, knygynus už 1923 metus, yra 
knygynų, bibliotekų registracijos proceso dokumentai ir – svarbiausia – turi-
mų knygų sąrašai. Radviliškio parapijos klebonas S. Sarapas prašė apskrities 
viršininko išduoti leidimą laikyti parapijinį knygyną. Leidimas Nr. 12 laikyti 
knygyną gautas 1923 m. liepos 17 d. Yra ir Radviliškio žydų bibliotekos 
prie sionistų sąjungos (Pašto g. 10) prašymas užregistruoti bibliotekas. Prie 
prašymo pridėtas 303 knygų sąrašas, kuriame – Henriko Ibseno, Heinricho 
Heinės, Levo Tolstojaus, Emilio Zolia, prospero Merimė ir kitų autorių 
knygos, ypač žydų kalba. Leidimas Nr. 6 gautas 1923 m. gegužės 30 d. Rastas 
III Radviliškio žydų pradinės mokyklos vedėjos Dinos Berzakaitės prašymas 
užregistruoti biblioteką. Leidimas Nr. 7 gautas 1923 m. birželio 2 d.
Tai vis – iškalbingi faktai, įrodantys krašto bibliotekų kūrimosi ir 
veiklos pradžią.

Zenonas Vasiliauskas,
istorikas

Spausdiname Radviliškio viešajai bibliotekai padovanotą 
žiupsnelį istorinių duomenų, primenančių, kaip pradėjo 
kurtis bibliotekos.

1919 m. gruodžio 20 d. tuometinis šalies ministeris pirmininkas ir švieti-
mo ministras pasirašė įsakymą apie Centrinį valstybės knygyną, kuris buvo 
prie Švietimo ministerijos. Knygyno funkcijos įsakyme nusakytos taip:

Rūpinasi įgyti įvairių Lietuvoje išėjusių senųjų knygų bent po 1 egz., 
visų naujai išeinančiųjų knygų, spaudinių po 4 egz.

Renka mokslo ir kitokio turinio knygas, išleistas užsienyje.

Registruoja ir prižiūri privatinius knygų rinkinius, paliktus Lietuvo-
je be savininkų.

Sudaro generalinį katalogą, kartoteką visų Lietuvos knygų.

1920 m. liepos 19 d. buvo pasirašytas dokumentas apie tų knygyno 
funkcijų papildymą. Įsakyme nurodoma, kad Centrinis knygynas steigia 
savo skyrius. Jie vadinasi vietovės vardu, pavyzdžiui, Šiaulių centrinis 
knygynas. Tokių skyrių Lietuvoje buvo įsteigta 13.
Vietos knygynams buvo suteikta teisė sukoncentruoti toje vietoje 
esančias knygas, apsaugoti jas nuo sunaikinimo, aprūpinti naujomis 
knygomis aplink esančias mokyklas, įstaigas ir šiaip visuomenei suteikti 
galimybę naudotis knygomis. Vietos savivaldybių švietimo-kultūros 
komisijos turėjo rūpintis knygynų ūkio reikalais, skirti butą, kuro, tiekti 
šviesą. Nurodyta, kad prie vietos centrinių knygynų gali būti skaitykla.
Jau ir paviršutiniškai susipažinus su Centrinių valstybės knygynų veikla 
galima teigti: prieškario Lietuvoje knygynai savo darbo turiniu atliko 
bibliotekų vaidmenį, nors atitinkamuose įsakymuose nėra nė žodžio 
apie bibliotekas. Manau, galima sakyti, jog iki 1936 m. dokumentuose 
vartojamas žodis „knygynas“ tolygus bibliotekai.
Tik 1936 m. buvo priimtas Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymas, 
kuris įsigaliojo nuo tų metų rugsėjo 1-osios. Mums rūpimu klausimu 
įstatymo 12 punkte sakoma, kad Centrinis valstybės knygynas nuo 
įstatymo įsigaliojimo datos vadinsis Valstybės centrine biblioteka, o to 
knygyno skyriai – valstybinėmis viešosiomis bibliotekomis.
1923 m. sausio 18 d. Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas išsiuntė 
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Projekto Baigiamame renginyje – ir radviliškiečiai

Radviliškio rajono bibliotekininkai, kaip ir kitų šalies bibliotekų 
darbuotojai, dalyvavo Vilniuje įvykusiame baigiamajame projekto 
„Bibliotekos pažangai“ renginyje „Moderniai visuomenei – naujoviš-
ka biblioteka“. Tąkart apžvelgti ketverius metus besitęsusio projekto 
rezultatai, klausytasi svečių minčių apie bibliotekos vaidmenį ir vietą 
šiandieninėje visuomenėje, paskelbtos nominacijos.

„savivaldos savaitė“ BiBliotekose

Vasario 6–10 dienomis bibliotekose kvietė „Savivaldos savaitė“. Jos 
metu Viešojoje bibliotekoje buvo susirinkę Karčemų bei Kutiškių 
kaimų bendruomenių nariai, kiti gyventojai. Su jais susitikti atvyko 
Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėja Genovaitė Juodeikienė bei Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis.
Svečiai papasakojo apie universalių daugiafunkcių centrų steigimą 
Radviliškio rajone, naujoves, jau ryškėjančią tokių centrų švietėjiško, 
kultūrinio darbo Kutiškiuose bei Palonuose patirtį. Aptartos kaimų 
bei miestelių žmonių problemos, galimybės įgyvendinti sumanytas 
idėjas. Supažindinta su Baisogalos seniūnijos pasiekimais, numatytais 
darbais, Pakiršinio amatų centro veikla.
Teminės savaitės renginiai – gyventojų susitikimai su rajono savival-
dybės, seniūnijų atstovais, pokalbiai, diskusijos – vyko ir Viešosios 
bibliotekos filialuose. 

nacionalinę savaitę Prisimenant...
Viešojoje bibliotekoje 12-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 
savaitės „Biblioteka: spausk Patinka“ metu, balandžio 23-ąją, kvie-
tė „Valanda su Maironiu“. Ją parengė ir vedė Radviliškio Vaižganto 
progimnazijos ir Pakalniškių pagrindinės mokyklos maironiečiai. 
Tos pačios dienos popietę į bibliotekos Knygų muziejų rinkosi 
aktyviausi Radviliškio jaunimo organizacijų atstovai padiskutuoti 
tema „Ko reikėtų, kad biblioteka patiktų“. Balandžio 24-ąją ma-
žiesiems skaitytojams surengta popietė „Knyga – raktas į neatrastus 
pasaulius“.  Joje pasaką „Auksinis obuolys“ susirinkusiesiems dova-
nojo Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos teatro kolektyvas. Tą 
pačią dieną Informacijos-kraštotyros skyriuje susibūrė Lizdeikos 
gimnazijos dešimtokai. Jiems organizuota informacinė pamoka 
„Technologijos, knyga, kultūra – visa tai Biblioteka“. Balandžio 
25-ąją Žaislotekoje vyko miesto darželių „Eglutė“ ir „Kregždutė“ 
priešmokyklinio ugdymo grupių „Pirmasis pasimatymas su bibli-
oteka“. Vaidinimą „Ožka melagė“ parodė „Eglutės“ „Želmenėlių“ 
grupės ugdytiniai. Po to mažieji susipažino su biblioteka, Pasakų 
kambaryje klausėsi jiems sekamos pasakos. Balandžio 25 dieną 
bibliotekos Konferencijų salėje suorganizuota „Civito“ klubo 
diskusija su lektore, humanitarinių mokslų daktare, doc. Solveiga 
Daugirdaite. Lektorė skaitė pranešimą „Ką kalba ir ko nekalba 
šiandieninė lietuvių literatūra“. Balandžio 26-ąją bibliotekos Žais-
lotekoje tęsėsi ciklas „Pasaką seka profesijų atstovai“. Šį kartą vaikai 
susitiko su  miškininku Giedriumi Zabuliu.  O tos pačios dienos 
pavakarę į Paveikslų galeriją lankytojus, draugus ir artimuosius 
subūrė kraštietė menininkė Kristina Sereikatė. Ji pristatė fotogra-
fijų parodą „Josette“ ir pademonstravo savo dokumentinį filmą 
„Tėvas“. Kitą dieną Konferencijų salėje šeimininkavo Radviliškio 
mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai. Jie čia susirinko pažiūrėti 
inscenizacijos „Illumination“, kurią atliko Šiaulių valstybinės 
kolegijos Bibliotekos informacinių išteklių valdymo nuolatinių 
studijų programos I kurso (BV11) grupės studentai.
Filialai neatsiliko šiemetės Nacionalinės bibliotekų savaitės rengi-
nių gausa, juose parodytu išradingumu ir kūrybiškumu. Pokalbiai, 
susitikimai, vaidinimai, koncertai, parodos, gilesnė pažintis su 
bibliotekos veikla – visa tai buvo skirta mažiems ir dideliems 
skaitytojams, lankytojams.

Vaidinimas „Illumination“, kurį atliko Šiaulių valstybinės kolegi-
jos Bibliotekos informacinių išteklių valdymo nuolatinių studijų 
programos I kurso (BV11) grupės studentai

minutės – knygai

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną prie Viešosios bibliotekos startavo 
akcija „Sustabdyta minutė – knygai“. 10 valandą renginys prasidėjo muzikine 
įžanga – Juozo Naujalio dainos „Lietuva brangi“ Maironio žodžiais įrašu. 
Akcijos metu bibliotekos darbuotojos skaitė mėgstamiausias šio poeto eiles. 
Savo kūrybą pristatė ir literatų klubo „Jonvabalis“ narė Rima Danylienė.
Akcijos dieną Šeduvos miesto parke susirinko būrys Šeduvos gimnazijos 
moksleivių, kitų šeduviečių. Miesto gimnazijos gimnazistai paskaitė Maironio 
lyrikos, etnografinis ansamblis „Šeduva“ atliko dainų pagal Maironio eiles.
Pavartyčiuose šioje akcijoje dalyvavo biblioteka ir mokykla-darželis. Moky-
kloje-darželyje veikė knygų paroda ,,Pažįstamas ir nepažįstamas Maironis“. 
Akcijos metu mokyklos-darželio direktorė Danutės Briedienė, pritardama 
gitara, atliko dainą ,,Trakų pilis“ pagal Maironio eiles. Akcijos dalyviai 
drauge padainavo kitų dainų Maironio tekstais.
Akcija sukvietė ir raudondvariečius. Į ją parke, prie Raudondvario kul-
tūros namų, įsijungė RTVMC Šeduvos skyriaus moksleiviai, mokyklos 
bendruomenės atstovai, kultūros namų darbuotojai, Raudondvario  
bibliotekos lankytojai.
Pašušvio pagrindinėje mokykloje akcijos metu prisiminti Maironio bio-
grafijos bei kūrybos faktai, paskaityta poeto eilėraščių, padainuota pagal 
juos sukurtų dainų.
Renginys vyko ir prie Baisogalos kultūros namų. Be kitų poezijos bičiu-
lių, dalyvavo Baisogalos gimnazijos maironiečiai. Skambėjo dainų pagal 
Maironio eiles įrašai, eilėraščių  padeklamavo skaitovų konkursų laureatai, 
Baisogalos gimnazijos moksleiviai. 
Šniūraičių bendruomenės nariai tąkart susirinko prie bibliotekos. Susėdę prie 
arbatos puodelio, jie klausėsi pasakojimo apie Maironį, jo lyrikos skaitymų įrašo.
Pakalniškių kaimo bibliotekos akcijoje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės 
mokyklos maironiečiai. Paskaityta Maironio poezijos, vaikams surengta 
viktorina apie Maironį, žiūrėtas filmas „Skrydis per Lietuvą“. 
Aktyviai į akciją įsijungė sidabraviečiai. Joje, vykusioje prie bibliotekos, da-
lyvavo Sidabravo vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, mokytojai, 
bibliotekininkės. Vyresniųjų klasių auklėtiniai paskaitė Maironio kūrybos.
Akcija vyko ir prie Vainiūnų bibliotekos. Vaclovas Stulginskas paskaitė savo 
kūrybos eilėraščius, skirtus Maironiui. Vienam iš jų yra sukūręs melodiją, 
kurią ir pagrojo. Paskaityta Maironio kūrinių, prisiminta jo biografija.
Prie Tyrulių pagrindinės mokyklos į akciją susirinko Tyrulių pagrindinės 
mokyklos, Tyrulių, Polekėlės bendruomenių atstovai. 
Akcija vyko ir kitose rajono vietovėse. Ir ten jos iniciatorės buvo bibliotekos.
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„nuo čioBrelio lig avietės...“ 
Viešoji biblioteka šiais metais įgyvendina tarptautinį projektą „Nuo čio-
brelio lig avietės...“. Nuo kovo vidurio bibliotekoje skaitytojai vaišinami 
žolelių arbatomis. Ši akcija tęsis iki 2012-ųjų pabaigos. Skaitykloje jau 
įprasta vartant laikraščius ar kitą periodiką gurkšnoti kvapnią arbatą, o ma-
žieji bibliotekos lankytojai numalšina troškulį užkąsdami skaniu sausainiu.
Projekto sudedamoji dalis – balandžio 21 d. įvykęs susitikimas su provizo-
re-farmakognoste Jadvyga Balvočiūte, į kurį gausiai susirinko visi norintys 
sužinoti apie vaistažoles, jų gydomąsias savybes bei įsigyti J. Balvočiūtės 
arbatų. Birželio mėnesį laukė išvyka į Pakalniškių apylinkes, kurios tiks-
las – padedant biologei, habilituotai biomedicinos mokslų daktarei, M. 
Riomerio universiteto profesorei Vidai Motiekaitytei, mokytis pažinti 
mūsų kraštuose augančias vaistažoles, jas rinkti, džiovinti, tinkamai vartoti.
Prie projekto noriai prisidėjo partneriai – labdaros ir paramos fondas „Gy-
venimo šviesa“ (Lietuva) bei paramos organizacija „Stiftelsen Vitryssland“ 
(Švedija). Projektas iš dalies finansuojamas Radviliškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos lėšomis.

jonvaBaliečių susiBūrimas

Viešojoje bibliotekoje buvo susibūrę čia veikiančio „Jonvabalio“ klubo 
nariai ir jiems prijaučiantys, skaitantys bei deklamuojantys žmonės. 
Renginyje dvi moterys pareiškė norą stoti į klubą: Rima Godelienė, 
Radviliškio kraštui gerai žinoma dainų pagal savo tekstus atlikėja, ir  Si-
gita Astrauskienė, kuri savo skaitomais posmais labai pagyvino renginį.
Renginyje koncertavo Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai. Viešosios 
bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė etnokultūrai Vilma Merkytė atliko 
romansų iš muzikavimo grupės „Sidabrinės mėnesiena“ repertuaro. Ren-
ginį vedė ir apie visus „Jonvabalio“ reikalus bei ateities planus, atliktus 
darbus pasakojo klubo pirmininkė Aldona Januševičienė.

šeduvoje – įdomios Parodos

Šeduvos bibliotekoje šį pusmetį parengta įdomių parodų. Kvietė Rūtos 
Sabonaitienės meninių darbų ekspozicija. Tai – įvairūs proginiai atvi-
rukai, pagaminti iš knygų, puošti dirbtinėmis ir sausomis gėlėmis, me-
niškai dekoruoti buteliai. Įsiminė ir Petro Dūdėno senovinių kalendorių 
paroda „Senieji kalendoriai mena...“  Tai kolekcininko  surinkti įvairūs 
kalendoriai, iš kurių seniausias – „Susivienyjimo Lietuvių Amerikoje 
kalendorius“, išleistas 1919 metais. Savo darbus iš odos bibliotekoje 
eksponavo Etninės kultūros ir amatų centras, esantis Pakiršinyje. Bi-
bliotekos lankytojai galėjo gėrėtis originaliai pagamintomis dėžutėmis, 
paveikslais, odiniais rūbais „aprengtais“ buteliais.
Šeduvių palankių atsiliepimų sulaukė ir kitos miesto bibliotekoje surengtos 
parodos.

PoPietė, skirta rašytojui

Alksniupių bibliotekoje įvyko popietė, skirta prozininko Vytauto 
Račicko jubiliejui. Dalyviai buvo supažindinti su rašytojo biografija. 
Papasakota apie jo gimtinę ir vaikystę Anykščių rajone, apie studijas 
Vilniaus universitete, apie seną svajonę – knygų personažų parką, 
kuris pradėtas kurti savoje sodyboje. Apžvelgta V. Račicko kūryba. 
Paskaityta jo kūrinių ištraukų, parodytas įrašas, kuriame autorius 
pristato savo knygą „Baltos durys“. Mokiniai dalijosi mintimis apie 
perskaitytas šio rašytojo knygas, diskutavo apie knygos vietą šiuo-
laikinio jaunimo kasdienybėje.

Paminėta knygnešio diena

Sidabravo bibliotekoje paminėta Knygnešio diena. Dalyvavę vaikai sekė pasa-
kas, dainavo daineles, didžiavosi savo kilniais darbais, kuriuos atlieka mokykloje 
ir namuose, klausėsi Pasakų senelės sekamos pasakos. Mažieji  bibliotekai 
padovanojo pačių parašytą ir iliustruotą knygelę „Lapė ir kiškis“. Kiekvienas 
atsinešė po piešinuką, kuriame pavaizduoti jų sekamos pasakos veikėjai. 
Vaikai – bibliotekos  pagalbininkai. Jų dėka čia išduodama daugiau 
spaudinių. Kai kurie ne tik patys aktyviai skaito, bet nuneša knygų ir 
negalintiems apsilankyti bibliotekoje gyventojams. Tarp sidabraviečių 
yra ir suaugusių knygnešių. Vienas iš tokių – Aleksas Astrauskas. Vabalių 
kaime gyvenančiai auksarankei Veronikai Kavaliauskienei  rankdarbių 
žurnalų vis nuneša dukra. Knygnešio dieną padėkota visiems bibliotekos 
padėjėjams, rėmėjams, bičiuliams.

„Poezijos Pavasarėlis“  raudondvaryje

Raudondvario biblioteka surengė tradicinį „Poezijos pavasarėlį“.  
Jis sukvietė gražų būrelį plunksnos bičiulių. Atvyko rajono literatai 
E. Čiganienė-Kiškienė, D. Šalengienė, E. Stančikienė, A. Stančikas, 
R. Danylienė, G. Lukšaitė, pirmą kartą savo poeziją pristatęs R. Au-
gulis ir jauniausia šventės dalyvė šeduvė  gimnazistė L. Oleinikova.  
Jie paskaitė savo kūrybos, pasidalijo mintimis. Pasidžiaugta literatės 
R. Danylienės neseniai išleista pirmąja knygute „Čia supos mano 
dienos...“, pabendrauta.

šiaulėnuose – viešoji interneto Prieiga

Radviliškio viešosios bibliotekos Šiaulėnų filiale pradėjo veikti viešosios 
interneto prieigos taškas. Jo atidarymo šventėje mintimis pasidalijo 
seniūnijos, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos, Šiaulėniš-
kių bendruomenės atstovai, kiti svečiai. Visi pasidžiaugė bibliotekos 
lankytojams atsivėrusiomis naujomis interneto teikiamomis galimybė-
mis. Sveikinimus lydėjo mokinių, kultūros namų darbuotojų, darželio 
auklėtinių programėlė.

PagerBti geriausi skaitytojai vaikai

Pavartyčių bibliotekoje įvyko renginys, skirtas mažiesiems skaitytojams 
pagerbti. Jis prasidėjo poetės Violetos Palčinskaitės žodžiais apie knygą. 
4-osios klasės mokytoja Vilma Digimienė parodė savo pirmąsias vai-
kystėje perskaitytas knygeles, papasakojo, kaip ji skaitydavo. Dalyvavo 
ir geriausia Pavartyčių bibliotekos skaitytoja Bronė Ožinskienė, kuri 
per metus perskaitė net 288 knygas. Viešnia pasidalijo prisiminimais, 
kaip jos tėvų namuose būdavo gerbiama knyga.  Ketvirtokas Rimvydas 
Glazauskas taip pat kalbėjo apie knygelių skaitymą ir jų teikiamą džiaugs-
mą.  Padėkomis už aktyvų skaitymą apdovanoti 12 geriausių mažųjų 
bibliotekos skaitytojų. Daugiausia skaitančiai 1-ajai klasei įteiktas saldus 
prizas. Atminimo dovanėlių buvo skirta ir kitiems renginio dalyviams.

BiBliotekai Padeda kaimo žmonės

Beinoravos biblioteka didžiuojasi jai padedančiais kaimo žmonėmis. Šie 
geradariai dovanoja knygų, žaislų, kitaip paremia. Pernai  bendruomenės 
nariai beveik 200 litų paaukojo periodinei spaudai užsakyti.  Rita Vai-
cekauskienė padovanojo bibliotekai per 300 knygų iš savo bibliotekos. 
Vilma Čemolonskienė – dar 17 vertingų, retų leidinių. Knygų dovanojo 
ir Albertas Jaučkojis, kiti suaugusieji bei vaikai. Padedama ir kitaip. 
Biblioteka labai dėkinga visiems savo rėmėjams.

Rajono bibliotekų informacija ir nuotraukos
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BIBLIOTEKININKIŲ IŠVYKA

BIBLIOTEKOJE – 
NAUJAS CENTRAS i

Gegužės 28 d. Radviliškio rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje 
atidarytas Turizmo informacijos centras.
Įkurtuvių simbolinę juostelę perkirpo Radviliškio rajono meras 
Darius Brazys, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis bei Viešosios 
bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė.
Už centro veiklą atsakinga Laura Bagučanskytė dalyvavusiems sa-
vivaldybės atstovams, bibliotekos rėmėjams, darbuotojams, kitiems 
radviliškiečiams papasakojo, kas šiame centre jau nuveikta, kokie 
artimiausi planai. Kalbėję rajono vadovai patikino, kad tokio cen-
tro rajone labai trūko, įvertino jau akivaizdų jo įdirbį bei palinkėjo 
sėkmės tolimesnėje veikloje, kuri bus naudinga visam rajonui.
Tą pačią dieną naujajame Turizmo informacijos centre apsilankė 
Radviliškyje viešėjusi Gniezno (Lenkija) delegacija, vadovaujama 
Jeržo Stachoviako. 
Radviliškio turizmo informacijos centre rajono gyventojams ir 
svečiams bus teikiama turizmo informacija apie regiono lankytinas 
vietas, apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, vykstančius renginius 
ir kita, atsakoma į lankytojų užklausas, kaupiama ir platinama 
informacija apie Radviliškio kraštą. Čia bus galima įsigyti suvenyrų 
su Radviliškio bei Lietuvos simbolika, atvirukų, knygų, turistinių 
žemėlapių ir lankstinukų.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotrauka

Gegužės 25 dieną Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios biblio-
tekos ir filialų darbuotojos išvyko į pažintinę kelionę po Panevėžio 
rajoną. Tikslas – susipažinti su šio rajono paveldo objektais. 
Panevėžyje mus pasitiko ir apie aplankytus objektus išsamiai papa-
sakojo vyriausiasis specialistas paveldui Petras Juknevičius, dirbantis 
Panevėžio rajono savivaldybėje. Pirmasis objektas – Krekenavos 
regioninio parko lankytojų centras. Jame įrengtos ekspozicijos pagrin-
dinė tema – „Nevėžio upės senvagių įvairovė“. Ekspozicija pakerėjo 
pasakojimais, animuotais siužetais, vaizdais, garsais, kvapais. Kitas 
sustojimas – Krekenavoje. Užsukome į Krekenavos bažnyčią, kuriai 
2011 m. birželio 30 d. suteiktas Mažosios bazilikos titulas ir garbė. 
Trumpa susikaupimo minutė kapinėse, uždegta žvakutė prie rašyto-
jo, buvusio Krekenavos skaityklos vedėjo Kosto Stikliaus-Liepuko 
(1880–1962) kapo. 
Toliau vykstame susipažinti su mokomuoju-pažintiniu „Girinio 
taku“, kuris įrengtas 2003 m. Krekenavos girininkijos Varnakalnio 
miške. Takas natūralioje aplinkoje supažindina lankytojus su mišku, 
jo struktūra bei jame vykdomais darbais, pratina žmones kultūringai 
elgtis gamtoje. Po malonaus pasivaikščiojimo keliaujame į Krekenavos 
regioninio parko Pašilių stumbryną. Jame laikomi stambiausi lauki-
niai gyvūnai – Europos stumbrai, kurie įrašyti ne tik į Lietuvos, bet 
ir į tarptautinę Raudonąją knygą. 
Kelionė nusitęsė į Bistrampolį. Grožėjomės nuostabiu šio dvaro an-
sambliu, apžiūrėjome Sankt Peterburgo dailininkų kūrybos parodą 
„MITKI ART“.
Paskutinis sustojimas – Piniavoje. Viešnagę baigėme kolekcininko 
Klemenso Sakalausko privačiame muziejuje. Jo sodyboje, 2005 m. 
specialiai tam pastatytoje klėtelėje, eksponuojamos unikalios gra-
mofonų, lygintuvų, ąsočių, sviestmušių, verpimo ratelių kolekcijos. 
Pamatėme ir kitų unikalių eksponatų. Čia ir atsisveikinome su  P. 
Juknevičiumi, mūsų kelionės gidu, su kuriuo bendrauta ne pirmą 
kartą, tikimės ir ne paskutinį. 
Kiekviena, nors ir  trumputė išvyka – tai krašto ir kultūros pažinimas. 

Rima Giedrienė, 
Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus

vyresnioji bibliotekininkė
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Numerį parengė redaktorė Gražina Dunauskienė, maketavo Tomas Januševičius. Išleido Radviliškio viešoji biblioteka, S. Dariaus ir 
S. Girėno g. 9, Radviliškis. www.radviliskiobiblioteka.lt, 2011 m.

MūSŲ KALENDORIUS

Liepa

2 d.
125 m., kai (1887) Miežaičių k. gimė Antanas 
Simaitis, prelatas, pedagogas, visuomenės veikėjas. 
Mirė 1959 m. sausio 15 d. Kretingos r.
5 d.
110 m., kai (1902) Dvarninkų k. gimė Stanislovas 
Grigaliūnas, kunigas, Telšių kunigų seminarijos 
prokuratorius. Mirė 1983 m. vasario 26 d.
12 d.
60 m., kai (1952) mirė Ignas Urbaitis, teisininkas, visuo-
menės veikėjas. Gimė 1896 m. vasario 16 d. Raginėnų k.
20 d.
95 m., kai (1917) Kubiliūnų k. gimė Jonas Alekna, 
teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Mirė 1964 
m. rugsėjo 3 d. Panevėžyje.

Rugpjūtis

4 d.
100 m., kai (1912) Džiugoniuose gimė Jurgis 
Janušaitis, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Mirė 
2006 m. balandžio 20 d.
10 d.
75 m., kai (1937) gimė Laurynas Algimantas Skūpas, 
kalbininkas, romanistas, esperantininkas. 1959–1961 
m. dirbo mokytoju Šeduvoje. Mirė 2005 m. sausio 
10 d. Vilniuje.
60 m., kai (1952) Stalmokų k. gimė Sigitas Bur-
neckis, grafikas, karikatūristas. 
15 d.
15 m., kai (1997) mirė Genovaitė Balčiūnienė-Abro-
maitytė, pedagogė, poetė. Gimė 1949 m. kovo 21 
d. Šeduvoje.
16 d.
85 m., kai (1927) Bučiūnų k. gimė Boleslovas Kilius, 
ekonomistas, docentas. 
17 d.
105 m., kai (1907) Baisogaloje gimė Vladas Niunka, 
filosofas, sociologas, revoliucinio judėjimo veikėjas. 
Mirė 1983 m. gruodžio 26 d. Vilniuje.
20 d.
50 m., kai (1962) mirė Teofilius Matulionis, arkivys-
kupas. Nuo 1956 m. gyveno Šeduvoje. Gimė 1873 
m. birželio 22 d. Molėtų r.
21 d.
55 m., kai (1957) Radviliškyje gimė Laima Sajienė, 
profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.
24 d.
85 m., kai (1927) Radviliškyje gimė Stasys Jusionis, 
dailininkas, tapytojas. 
29 d.
120 m., kai (1892) mirė Antanas Vienažindys, 
kunigas, poetas. Kunigavo Šiaulėnuose. Gimė 1841 
m. rugsėjo 26 d. Rokiškio r.

Rugsėjis

2 d.
90 m., kai (1922) Jonaitiškiuose gimė Vladas 
Drupas, lėktuvų sporto meistras.

3 d.
25 m., kai (1987) mirė Kotryna Marijošienė-Ste-
ponaitytė, pedagogė, choreografė. Gimė 1905 m. 
kovo 21 d. Radviliškyje.
5 d.
110 m., kai (1902) Grinkiškyje gimė Jonas Juodeika, 
kunigas. Mirė 1969 m. spalio 11 d. Deminge, JAV.
6 d.
115 m., kai (1897) Raginėnų k. gimė Marta Babic-
kienė, mokytoja, visuomenės veikėja.
8 d.
70 m., kai (1942) Šiaulaičių k. gimė Česlovas 
Mazūras, inžinierius architektas.
11 d.
35 m., kai (1977) mirė Vladas Juodeika, ekonomis-
tas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės vei-
kėjas. Gimė 1900 m. rugpjūčio 25 d. Grinkiškyje.
17 d.
90 m., kai (1922) Žironų k. gimė Albertas Moc-
kus, agronomas, agrarinių mokslų daktaras. 
24 d.
105 m., kai (1907) gimė Pranas Gegeckas, pe-
dagogas, poetas. Buvo Grinkiškio progimnazijos 
direktorius. Mirė 1984 m. gegužės 8 d. Kaune.
25 d. 
85 m., kai (1927) Kubiliūnų k. gimė Julija Blėdy-
tė-Stepankienė, teatro aktorė, režisierė. 

Spalis

1 d.
55 m., kai (1957) Radviliškyje gimė Remigijus 
Balžekas, nusipelnęs Lietuvos treneris. 
6 d.
15 m., kai (1997) mirė Antanas Butkus, agronomas, 
biochemikas, visuomenės veikėjas. Gimė 1918 m. 
birželio 20 d. Piepaliuose.
11 d.
185 m., kai (1827) Vaitiekūnų k. gimė Mykolas 
Miežinis, kunigas, kalbininkas, tautosakos užra-
šinėtojas. Mirė 1888 m. lapkričio 24 d. Šilutės r.
95 m., kai (1917) gimė Vaclovas Bernotėnas, 
kultūros ir švietimo darbuotojas. 1920–1936 m. 
gyveno Radviliškyje. Mirė 1978 m. gruodžio 27 d.
15 d.
85 m., kai (1927) Aukštelkų k. gimė Pranas Norei-
ka, inžinierius energetikas.
28 d.
100 m., kai (1912) Baisogaloje gimė Henrikas Jagmi-
nas, baleto artistas. Mirė 1996 m. gegužės 7 d. Vilniuje.
29 d.
120 m., kai (1892) Raginėnų k. gimė Aleksandras 
Polišaitis, konsulas. Mirė 1966 m. sausio 9 d. 
Brazilijoje.

Lapkritis

3 d.
100 m., kai (1912) Pataušyje gimė Kazys Žirgulis, 
chemikas, poetas. 
11 d.
130 m., kai (1882) Miškių k. gimė Jonas Švagždys, 

kunigas, visuomenės veikėjas. Mirė 1965 m. gruo-
džio 31 d. Broktone, JAV.
13 d.
120 m., kai (1892) Jankaičių k. gimė Henrikas 
Prialgauskas, kunigas, dramaturgas. Mirė 1978 m. 
rugpjūčio 23 d. Panevėžio r.
110 m., kai (1902) Dapšionių k. gimė Domas Ce-
sevičius, ekonomistas, literatas, visuomenės veikėjas. 
Mirė 1986 m. kovo 14 d., palaidotas Dapšioniuose.
14 d.
90 m., kai (1922) Šiaulėnuose gimė Irena Ona 
Čibirienė-Mikalauskaitė, gydytoja oftalmologė, 
habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Mirė 
2010 m. spalio 16 d. Vilniaus r.
17 d. 
90 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Regina 
Mikailienė (Gimbutaitė, Čižiūnienė), pedagogė, 
slaugytoja, visuomenės veikėja.
19 d. 
100 m., kai (1912) gimė Vilius Variakojis, tenisi-
ninkas, krepšininkas, treneris. Gyveno ir mokėsi 
Radviliškyje. Mirė 1988 m. kovo 2 d. Panevėžyje.
24 d.
55 m., kai (1957) mirė Kazimieras Vasiliauskas, inžinie-
rius, profesorius. Gimė 1879 m. kovo 17 d. Paberžėlių k.
25 d.
100 m., kai (1912) Vantainėlių k. gimė Stasys 
Taunys, dailininkas, architektas.
27 d.
5 m., kai (2007) mirė Vytautas Šenauskas, kraštotyrinin-
kas, muziejininkas. Gimė 1929 m. kovo 16 d. Labos k.
29 d.
210 m., kai (1802) Birželėse gimė Emerikas Stanevi-
čius, poetas, lietuvių liaudies dainų skelbėjas, vertė-
jas. Mirė prieš 1866 m. Prancūzijoje ar Šveicarijoje.
65 m., kai (1947) mirė Jonas Martinaitis, tapytojas, 
karikatūristas, grafikas. Gimė 1898 m. birželio 26 
d. Pavartyčių k.

Gruodis

7 d.
15 m., kai (1997) mirė Vincas Kryževičius, istori-
kas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1931 
m. sausio 10 d. Piepaliuose.
8 d.
85 m., kai (1927) Šeduvoje gimė Genovaitė Blažytė-
Guntienė, dailininkė.
19 d.
140 m., kai (1872) Kurų k. gimė Antanas Alekna, ku-
nigas, istorikas, profesorius, draudžiamosios liet. spau-
dos platintojas. Mirė 1930 m. birželio 12 d. Kaune.
22 d.
125 m., kai (1887) gimė ir 40 m., kai 1972 m. 
vasario 9 d. Utenos r. mirė Mykolas Varnas, peda-
gogas. Dirbo Šiaulėnų pradinės mokyklos vedėju.
31 d.
55 m., kai (1957) mirė Antanas Marijošius, muzikos 
mokytojas, chorvedys. Dirbo Radviliškyje. 1930 m. 
su Radviliškio šaulių choru dalyvavo Dainų šventė-
je. Gimė 1881 m. spalio 1 d.  Raseinių r.


