2014 METŲ KAIŠIADORIŲ KALENDORIUS
SAUSIS
1 d.

Sukanka 50 m., kai (1964 m.) įkurta Kaišiadorių sporto mokykla.
Sukanka 75 m., kai (1939 m.) įsteigta Kruonio viešoji biblioteka.

2 d.

Sukanka 80 m., kai (1934 m.) Juodiškėse gimė ALBERTAS
STEPONAVIČIUS, kalbininkas, filologijos daktaras (1978). 1968–1971 m.
Vilniaus universiteto anglų filologijos katedros vedėjas. Profesorius parašė
monografiją „Diachroninės fonologijos pagrindai“ (2 dalys, 1982, rusų k.).

13 d.

Sukanka 90 metų, kai gimė ANTANAS BALIUTAVIČIUS (1924–2010),
buvęs Kaišiadorių ligoninės gydytojas chirurgas.

14 d.

Prieš 20 m. (1994 m.) įsteigtas Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras.

19 d.

Sukanka 120 m., kai (1894 m.) Mišiškių km., Nemajūnų sen. gimė vyskupas,
Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras JUOZAS MATULAITISLABUKAS. 1913–1918 metais mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje.
Įšventintas kunigu vikaravo Žasliuose. 1922–1926 m. studijavo socialinius ir
ekonominius mokslus Vokietijoje ir Šveicarijoje. Grįžusį į Lietuvą daktarą
vysk. J. Kukta paėmė į Kaišiadorių kuriją kancleriu. Sudarant 1928 m.
Kapitulą, dr. J. Labukas buvo tituluojamas jos prelatu-dekanu, o tų pačių
metų rudenį paskirtas generalvikaru. Šias pareigas ėjo 15 metų iki vysk.
J. Kuktos mirties 1942-06-16. Vyskupo rūpesčiu, didelėmis generalvikaro
pastangomis ir padedant klebonui kan. A. Varnui, 1930 m. jau stovėjo daili ir
didinga Kaišiadorių katedra. Po 3-jų metų buvo užbaigti ir dviejų aukštų
vyskupo rūmai. Mirė 1979-05-28, palaidotas Šiluvos bažnyčios šventoriuje.

22 d.

Sukanka 130 m., kai (1884 m.) Vyžuonų k., Utenos raj. Gimė kanauninkas,
Kaišiadorių bažnyčios – katedros statytojas, jos ilgametis klebonas
ALFONSAS VARNAS. Tai buvo vienas žymiausių Kaišiadorių katedros
dvasininkų, ganytoju dirbęs toje pačioje parapijoje 41 metus. 1936 m.
surengęs pirmąjį vyskupijos sinodą. Mirė 1952-10-17, palaidotas prie
Kaišiadorių katedros.

1

31 d.

Sukanka 110 m., kai (1904 m.) gimė kunigas JONAS ŽEMAITIS. Nuo
1957 m. iki 1994 m. (37 m.) klebonavo Rumšiškėse. Garsėjo kaip eruditas
(kalbėjo penkiomis kalbomis). Daug pastangų padėjo, kad išsiliejant Kauno
marioms, iš senųjų Rumšiškių į naująsias būtų perkelta medinė bažnyčia ir
varpinė – XIX a. respublikinės reikšmės architektūros paminklai. Paskutiniais
metais buvo Rumšiškių bažnyčios altaristas. 1999 m. už žydų vaikų
gelbėjimą karo metais kun. J. Žemaitis apdovanotas Žūstančiųjų gelbėjimo
kryžiumi. Mirė 2001 m., palaidotas Rumšiškių bažnyčios šventoriuje.
Prieš 25 m. (1989 m.) rajono laikraštis išėjo nauju pavadinimu „Kaišiadorių
aidai”.

VASARIS
2 d.

Sukanka 75 metai, kai gimė ZENONAS SAKALAUSKAS (1939–2013),
architektas, kalvis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Respublikinių
tautodailės parodų, kūrybinių seminarų dalyvis, LR Kultūros ministerijos
P. Galaunės premijos laureatas (1996).

4 d.

Sukanka 80 metų, kai Paliepio k. Miežonių apyl., Kaišiadorių r. gimė
ADOLFAS VARANAUSKAS (1934–2007), sportininkas. 1963 m. tapo
TSRS tautų spartakiados čempionu. 1964 m. Tokijo olimpinėse žaidynėse
užėmė 8 vietą, ne kartą yra tapęs Lietuvos krepšinio, vandensvydžio,
sunkumų kilnojimo čempionu. 2001 m. išrinktas į geriausių šimtmečio vyrų
lengvaatlečių dešimtuką.

6 d.

Sukanka 105 m., kai (1909 m.) Talpūnuose gimė BENEDIKTAS
KAZLAUSKAS, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Baigė Kauno u-tą,
mokytojavo, dėstė Vilniaus universitete. Paskelbė darbų apie lotyniškąją
LDK literatūrą, antikinius autorius, išvertė Euripido „Medėją“ (1960),
M. Husoviano „Giesmę...“ (1963), J. Radvano „Radviliadą“ (1966) ir kt.
Mirė 1995-04-24 Vilniuje.

7 d.

Sukanka 25 m., kai (1989 m.) popiežiaus Jono Pauliaus II aktu kardinolas
V. Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupijos arkivyskupu, o Merkinės
klebonas ir dekanas kun. Juozapas Matulaitis – Kaišiadorių vyskupijos
apaštaliniu administratoriumi.

9 d.

Sukanka 60 metų, kai gimė EUGENIJUS JANKAUSKAS (1954),
keramikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Keturių personalinių parodų
autorius. Gyvena Užtakų k. , Rumšiškių sen.

2

15 d.

Sukanka 25 m., kai (1989 m.) Kaišiadoryse pirmą kartą po karo laisvai
paminėta Vasario 16-oji.

15 d.

Sukanka 190 m., kai (1824 m.) Paparčiuose gimė ANTANAS ZALESKIS,
dailininkas, iliustratorius, vienas iš 1863 m. sukilimo organizatorių. Nuo
1847 m. gyveno Kasčiukiškėse. Poznanės leidyklai iliustravo A.Mickevičiaus
„Gražiną“, „Konradą Valenrodą“, „Ponią Tvardovską“, iliustracijų ciklą I.
Krasickio pasakėčių motyvais ir kt. Reikšmingiausius iliustracijų ciklus A.
Zaleskis sukūrė J. K.Vilčinskio „Vilniaus albumui“. Yra sukūręs keletą
portretų, kompozicijų religine tema. Manoma, kad Palomenės bažnyčioje yra
saugomi A. Zaleskio sukurti religiniai paveikslai „Mykolas Arkangelas“ ir kt.
Mirė 1885-10-04 Florencijoje.

18 d.

Prieš 95 metus (1919 m.) pradėjo dirbti Kaišiadorių valsčiaus savivaldybė.

28 d.

Sukanka 65 m., kai (1949 m.) mirė SIMAS ZARECKAS – vienas iš
„Sakalo“ bendrovės knygų leidėjų, literatūros vertėjas. Gimė 1899-10-27
Dovainonyse.

KOVAS
5 d.

Sukanka 70 metų, kai gimė (1944 m.) STASYS PETRAUSKAS, architektas,
Architektų sąjungos narys. Architektų sąjungos konkurso Rumšiškių
visuomeninio centro sutvarkymo ir zoninių kultūros namų, turinčių 400 kv.
m. žiūrovų salę, II vietos laimėtojas (1979). Didžiosios kovos apygardos
partizanų paminklinės koplyčios Kaišiadoryse aut., darbų iniciatorius ir
vykdytojas. Paminklo J. Aisčiui Rumšiškėse architektas (skulp. V. Žuklys).
Darsūniškio k. Šv. Agotos, Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio vartų atstatymo
projekto aut., Kaišiadorių mst. centrinės aikštės projekto aut., paminklo
arkivyskupui T. Matulioniui archit. (skulp. V. Žuklys). Rožinio slėpinių kelio
ir parko kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje Guronių k. projekto aut. (2006).
Jo Šventenybės Popiežius Benediktas XVI suteikė apaštalinį palaiminimą
(2007), apdovanotas Popiežiaus Silvestro ordinu.

9 d.

Sukanka 90 m., kai (1924 m.) Miežonyse gimė VYTAUTAS GALINIS,
literatūros tyrinėtojas, kritikas. Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, dirbo
Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Išleido literatūros istoriografijos ir
kritikos kn. “Petro Cvirkos apsakymai” (1954), “Antanas Venclova” (1958),
“Literatūros dabartis, žmogus” (1966), “Naujos kryptys lietuvių literatūroje”
(1974), “Šaknys ir atžalos” (1984), parengė praeities rašytojų kūrybos
leidinių, P.Cvirkos raštus (1983–1985), yra vienas iš “Lietuvių literatūros
istorijos” keturtomio (1957-1968) bei dvitomio (1979–1982), “Literatūros
teorijos apybraižos” (1982) autorių. Mirė 1999-03-12.
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11 d.

Sukanka 130 metų, kai Gegužinio k. Kruonio valsč. gimė ZYKUS PRANAS
(1884–1944) lietuviškos spaudos platintojas, knygnešys, savamokslis
menininkas. Lietuvišką spaudą gabeno ir platino apie 15 metų (nuo 1889 m.
iki spaudos atgavimo) buvusiuose Kruonio, Jiezno, Žiežmarių valsčiuose.
Nuo 1892 iki 1904 m. slaptai mokė vaikus ir suaugusiuosius Gegužinio ir
Pečiauskų (dabar Prienų r.) kaimuose. Jis turėjo meninių sugebėjimų. Apie
1897 m. Darsūniškio bažnyčioje nutapė Jeruzalę ir Golgotos kalną bei išdrožė
iš medžio didįjį altorių. 1901 metais laikraščio „Varpas“ žurnalistas rašė:
„Negaliu patikėti, kad tai darbas prasto, bemokslio žmogelio“. Pranas Zykus
mirė 1944 m. Palaidotas Pakuonio kapinėse.

13 d.

Sukanka 125 metai, kai Žasliuose gimė BALYS MASTAUSKAS (MAST
FRANK) (1889–1961), teisininkas, visuomenės veikėjas. Į JAV atvyko
1906 m. drauge su tėvais. 1918 m. įsijungė į Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo darbą. 1938 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordinu.

13 d.

Sukanka 40 metų, kai (1974m.) Rumšiškėse gimė IEVA ZELIONKAITĖ,
aktorė. Šiuo metu yra Kauno mažojo teatro aktorė.

18 d.

Prieš 25 m. (1989 m.) kun. J.Matulaitis konsekruotas vyskupu.

24 d.

Sukanka 50 m., kai (1964 m.) Neveronių k., Kauno raj. gimė pedagogė, ilgų
nuotolių bėgikė, daugkartinė Lietuvos čempionė, Europos lengvosios
atletikos veteranų čempionato Jivaskiloje (Suomija) vicečempionė, Pasaulio
100 km
bėgimo
čempionato
X
vietos
laimėtoja AUŠRA
KAVALIAUSKIENĖ. 1986 m. baigusi Šiaulių pedagoginį universitetą,
pagal paskyrimą atvyko dirbti į Žiežmarių vidurinę mokyklą, kur iki šiol
dirba pradinių klasių mokytoja.

24 d.

Sukanka 70 m., kai (1944 m.) Viekšniuose, Akmenės raj. gimė
STANISLAVA URBONIENĖ, tapytoja, Lietuvos tautodailininkų sąjungos
Kauno skyriaus, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. Rajono spaudoje yra
paskelbusi publicistikos straipsnių, laisvalaikiu tapo paveikslus,
tautodailininkė. Savo lėšomis 1999 m. išleido apysakų, novelių ir miniatiūrų
knygą „Likimas“(1999 m.) istorinį romaną „Audra“ (2003 m.). Nuo 1997 m.
gyvena Žiežmariuose.

4

29 d.

Sukanka 115 m., kai (1899 m.) Švenčionių raj. gimė NIKODEMAS
ŠVOGŽLYS-MILŽINAS – kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas,
istorikas. Kunigavo Kaišiadoryse, Gegužinėje (1934–1939 m.). Vienas
iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos dvasininkų. Paliko didžiulį rankraštinį
palikimą – vyskupijos istorijos dvitomį, monografijas apie vysk. J. Kuktą,
vysk. J. Matulaitį-Labuką, kun. dr. J. Stakauską, parašė keliolikos parapijų
istorijas, šimto mirusių kunigų biografijas. Vertingas jo memuarų šešiatomis,
ypač apie 1939-1944 metų įvykius Onuškyje (Trakų raj.). Mirė 1985-01-20
Vievyje, palaidotas Kernavėje.

BALANDIS
23 d.

Sukanka 80 m., kai (1934 m.) Paparčiuose gimė vienas geriausių „Nemuno“
sporto draugijos sportininkų – dviratininkų, TSRS sporto meistras, Lietuvos
nusipelnęs treneris BRONIUS KRULIKAUSKAS. Tai vienas iš šios sporto
rungties pradininkų Kaišiadoryse, vienas žymiausių visų laikų Lietuvos
dviratininkų. Mirė 1995 m. kovo 18 d. Vilniuje.

GEGUŽĖ
2 d.

Sukanka 55 m., kai (1959 m.) Kaune gimė ROMUALDA PUKALSKAITĖSUSLAVIČIENĖ, žurnalistė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, mokytoja.
Mokėsi Kaišiadorių vid. mokykloje. Baigė Vilniaus universitete lietuvių
kalbą ir literatūrą. Poetė. Savo kūrybą spausdino „Nemune“, „Naujojoje
Romuvoje“, „Moksleivyje“, rajoninėje spaudoje. Eilėraščiai „Šešiolikamečiai“, „Pasiilgau tavęs“, „Ar išsaugosi mano meilę“, pagal L. Vilkončiaus
muziką išleisti plokštelėje. Šios dainos panaudotos televizijos filme
„Bendraamžiai“. Dirba Kaišiadorių rajoninio laikraščio „Atspindžiai“
redaktoriaus pavaduotoja.

11 d.

Sukanka 65 m., kai (1949 m.) Galviškių km. gimė HENRIKAS
SAKALINSKAS, Lietuvos parolimpinio komiteto viceprezidentas, Lietuvos
invalidų sporto federacijos prezidentas, VU Medicinos fakulteto rezidentų
vadovas, Lietuvos reabilitologų asociacijos valdybos narys. 1955–1959 m.
mokėsi Kaugonių prad. mokykloje, 1959–1966 m. – Kaišiadorių vid.
mokykloje, 1966–1972 m. studijavo VU medicinos fak. Kartu su JAV
Mičigano universiteto specialistais sukūrė reabilitacijos sistemą, kuri buvo
palankiai įvertinta JAV, Danijos, Rumunijos, Čekijos, Lenkijos reabilitologų.

12 d.

Sukanka 20 metų, kai (1994 m.) mirė kompozitorius VYTAUTAS
PALTANAVIČIUS. Gimė 1924-08-16 Kruonyje. Iš jo kūrybos žinomiausi:
opera „Kryžkelėje“, simfoninė poema „Palangos Juzė“, simfoninė siuita
„Vilniaus akvarelės“. Jam buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas
(1970). Palaidotas Vilniuje.
5

20 d.

Sukanka 20 metų, kai (1994 m.) mirė ilgametis (28 m.) Žiežmarių bažnyčios
klebonas, kunigas ALFONSAS AŽUBALIS. Palaidotas Žiežmarių
bažnyčios šventoriuje. Gimė 1915 m. Molėtų rajone.

21 d.

Prieš 365 metus (1649 m.) Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždininkas
Stanislovas Beinartas fundaciniu raštu Paparčiuose įkūrė domininkonų
vienuolyną.

BIRŽELIS
1 d.

Sukanka 70 m., kai (1944 m.) Raudonėje, Jurbarko raj. gimė humanitarinių
m. (filosofijos) daktaras, „Žinijos“ draugijos valdybos pirmininkas
SAULIUS KANIŠAUSKAS. 1967–1977 m. dirbo Pravieniškių vakarinės
pamaininės mokyklos fizikos mokytoju. 1977–1992 m. – Vilniaus
planetariumo direktorius, o nuo 1992 m. „Žinijos“ draugijos valdybos
pirmininkas. Parengė ir išleido aforizmų knygą „Moteris ir meilė“, fantastinę
apysaką „Žvaigždinio byla“. Skaitytojų pamėgtos, mokslo populiarinimo
knygos: „Kur jūs ateiviai iš kosmoso?“, „Parapsichologija“, „Likimo
anatomija“, „Jūsų laimės paslaptys“. S. Kanišauskas Lietuvos teisės
akademijos Filosofijos katedros docentas, Vilniaus pedagoginio universiteto
Psichologijos didaktikos katedros vyr. asistentas.

14 d.

Prieš 25 m. (1989 m.) Kaišiadorių katedros šventoriuje pastatytas kryžius
tremtinių kančioms atminti. Autorius – Algirdas Šalkauskas.

15 d.

Prieš 100 m. (1914 m.) Kiemelių kaime „Ryto“ draugijos skyrius suruošė
lietuvišką vakarą su vaidinimu, dainomis ir eilėraščių deklamavimu. Iš
Vilniaus atvykęs Liudas Gira saviveiklininkams davė patarimų. Vakaras vyko
ūkininko Dainio klojime, papuoštame žalumynais ir audiniais. Dalyvavo
vaikų ir mišrus chorai. Susirinko 400 žiūrovų. Grojo Kauno „Šv. Juozapo“
draugijos muzikantai.

16 d.

Sukanka 20 metų, kai (1994 m.) Rumšiškių vidurinei mokyklai suteiktas
vyskupo Antano Baranausko vardas.

17 d.

Prieš 80 m. (1934 m.) Kaišiadoryse buvo švenčiama Tautos šventė, kurioje
dalyvavo Prezidentas A. Smetona su grupe vyriausybės narių.

21 d.

Sukanka 40 m., kai (1974 m.) Rumšiškėse pradėjo veikti Lietuvos liaudies
buities muziejus.
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29 d.

Sukanka 70 m., kai (1944 m.) Kaišiadoryse mirė pedagogas, Kaišiadorių
gimnazijos direktorius DOMAS KALVELIS. Gimė 1900-01-06 Papilių km.,
Kupiškio raj. 1935 m. D.Kalvelis buvo paskirtas Kaišiadorių gimnazijos
direktoriumi ir čia dirbo iki mirties. Mokyklos direktorius dėstė geografiją,
buvo paprastas, kantrus, negailėjo jėgų mokyklai, rūpinosi vaikų mokymu,
sudarė galimybę mokytis patiems neturtingiausiems (atleisdavo nuo
mokesčių už mokslą). D. Kalvelis palaidotas Kaišiadorių kapinėse.
Prieš 75 m. (1939 m.) išleista I Kaišiadorių gimnazijos laida (14 abiturientų);
iš viso gimnazijoje mokėsi 301 mokinys.

LIEPA
3 d.

Prieš 20 metų (1994 m.) Rumšiškių miestelio aikštėje, minint poeto Jono
Aisčio 90-ąjį gimtadienį atidengtas poeto biustas. Skulptorius V. Žuklys,
architektas S. Petrauskas. Atidengimo iškilmėse dalyvavo B. Brazdžionis,
K. Bradūnas, prof. V. Landsbergis.

6 d.

Prieš 95 m. (1919 m.) iš Kaišiadorių stoties į Radviliškį išvyko
nepriklausomos Lietuvos traukinys; įvykiui atminti 1995-07-06 atidengta
memorialinė lenta.
Prieš 100 m. (1914 m.) Kruonio blaivybės draugijos skyrius miestelyje
suruošė lietuvišką vakarą. Vaidinta „Smuklė“. Vietinis choras padainavo
keletą lietuvišką dainų. Vakaras vyko kluone.

7 d.

Sukanka 110 m., kai (1904 m.) Kampiškių dvare (Kauno apskrityje) gimė
JONAS AISTIS (Kossu-Aleksandravičius Aleksandriškis) poetas, eseistas,
lietuvių literatūros klasikas, mokęsis ir vaikystę praleidęs Rumšiškėse ir
Dovainonyse. Studijavo Kauno ir Grenoblio u-tuose, dirbo Paryžiuje ir
Nicoje, nuo 1946 m. gyveno JAV. Išleido poezijos rink. „Eilėraščiai“ (1932),
„Imago mortis“ (1934), „Intymios giesmės“ (1935), „Užgesę chimeros akys“
(1937), „Be tėvynės brangios“ (1942), „Sesuo buitis“ (1951), „Kristaliniam
karste“ (1957), „Poezija“ (1961), esė knygos „Dievai ir smūtkeliai“ (1935),
„Apie laiką ir žmones“ (1954), „Milfordo gatvės elegijos“ (1967). Mirė
1973 m. birželio 13 d. Vašingtone. 2000-06-29 J. Aisčio palaikai iš
Vašingtono buvo pargabenti į Rumšiškes ir palaidoti miestelio kapinėse.
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13 d.

Sukanka 65 m., kai (1949 m.) Žasliuose gimė VIDAS PETKEVIČIUS –
Valstybinio jaunimo teatro, „Meno forto“, Oskaro Koršunovo, „Domino“
teatrų aktorius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. 1956-1967 m.
mokėsi Kaišiadorių vid. mokykloje. 1971–1975 m. studijavo LVK. Vaidino
daugelyje pasaulio miestų. Sukūręs daugybę teatro, kino TV filmų vaidmenų.
Rašo muziką spektakliams. Apdovanotas TSRS valst. premija,
daugkartinėmis premijomis už geriausius sezono vaidmenis, sutektas
Lietuvos nusipelniusio artisto vardas.

14 d.

Sukanka 70 m., kai (1944) Kaišiadoryse gimė JONAS MACIULEVIČIUS,
interjero dizaineris, Lietuvos dizainerių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos narys.

15 d.

Prieš 70 m. (1944 m.) tarybinės armijos 277 šaulių divizija, vadovaujama
gen. mjr. S. Gladyševo išvijo vokiečius iš Kaišiadorių; buvo visiškai
sugriauta geležinkelio stotis, sudegė šiaurinė miesto dalis.

15 d.

Prieš 125 m. (1889 m.) nuo garvežio paleistos kibirkšties sudegė visas
Rečionių kaimas. Iš 38 gyvenamųjų namų liko tik keletas apdegusių rastų.
Apie 40 šeimų liko be pastogės.

16 d.

Sukanka 70 m., kai (1944 m.) vykusių mūšių metu sudegė visas Antakalnio
kaimas.

19 d.

Prieš 25 m. (1989 m.) Kaišiadoryse susikūrė Lietuvos ūkininkų sąjungos
skyrius.

25 d.

Sukanka 90 metų, kai Kairiškėlių k. (Žiežmarių sen.) gimė VYTAUTAS
VISOCKAS (1924), vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos ir Čekijos
draugijos narys. Baigė Vilniaus universitetą, dirbo „Vagos“ leidykloje.
Verčia daugiausia iš čekų kalbos. Išvertė K. Čapeko „Karas su
salamandromis“ (1958), „Nordubalas“ (1959), J. Glazarovos „Adventas“
(1960), L. Aškenazio „Šuns gyvenimas“ (1965), F. Šrameko „Sidabrinis
vėjas“ (1971), J. Tomano „Don Žuanas“ (1975) ir kitų rašytojų kūrinių.

31 d.

Sukanka 10 metų, kai mirė Santa Monikoje ARBAS-ARBAČIAUSKAS
Edmundas (1915–2004), architektas, dailininkas. Gimė Karsakų k., Žaslių
valsč. JAV dirbo architektų E. Saarineno, E. D. Stono projektavimo
bendrovėse. Projektavo gyvenamuosius namus, sakralinius pastatus, bankų,
universitetų pastatų kompleksus. Architektūros konkursuose laimėjo daug
pirmųjų vietų.1999 m. apdovanotas Lietuvos architektų s-gos Architektūros
riterio ordinu. 1992 m. Vilniuje išleistas albumas „Architektas Edmundas
Arbas / Arbačiauskas“ (architektūra, tapyba, piešiniai)
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RUGPJŪTIS
2 d.

Sukanka 55 metai, kai (1959 m.) Požardžių k. Kaišiadorių r. gimė SIGUTIS
OBELEVIČIUS, Anykščių rajono meras, augalų pažinimo ir globos
„Medumėlė“ vienas iš įkūrėjų ir tarybos narys. Daugiau nei 300 mokslo
populiarinimo straipsnių apie augalus, retas daržoves, Lietuvos gamtą
autorius, knygų autorius. V. Adamkaus premijos laureatas (2001), suteikta
ŽŪM nominacija „Kaimo spindulys 2005“ (2006). Prie Traupio mokyklos
įkūrė vienintelį šalyje mokyklinį botanikos sodą, kuriame sukaupta daugiau
kaip 5000 augalų rūšių ir veislių.

9 d.

Sukanka 80 metų, kai Kalvių k. Kaišiadorių r. (1934m.) gimė ANTANAS
PRAŠKEVIČIUS, prof., habil. dr. (biomedicinos m.), Lietuvos MA tikrasis
narys, KMU Biomedicinos katedros profesorius, emeritas, Europos mokslo ir
menų akademijos tikrasis narys. 6 išradimų autorius, knygų, vadovėlių
autorius. Vienas iš medicininės biochemijos pradininkų Lietuvoje.

16 d.

Sukanka 90 m., kai (1924 m.) Kruonyje gimė lietuvių kompozitorius, LTSR
nusipelnęs meno veikėjas VYTAUTAS PALTANAVIČIUS. Sukūrė operą
„Kryžkelėje“(1967 m.), simfoniją (1957), simfonines poemas „Iškovotoji
duona“ (1951) ir „Palangos Juzė“ (1960), simfoninę siuitą „Vilniaus dvarelis“
(1962), koncertų violončelei ir orkestrui (1973), muziką spektakliams, solo ir
choro dainas, kt. Kūrė muziką dramos spektakliams (J. Būtėno ir A. Kernagio
„Pamilau dangaus žydrumą“, B.Sruogos „Pavasario giesmė“, radijo
pristatymams (K. Donelaitis „Metai“ ir kt.). Mirė 1994-05-12 Vilniuje,
palaidotas Antakalnio kapinėse.

17 d.

Sukanka 65 metai, kai (1949 m.) gimė Lietuvos liaudies buities muziejaus
muziejininkas VINGAUDAS BALTRUŠAITIS, daugelio mokslinių darbų
autorius, kraštotyrinių ekspedicijų organizatorius, nemažai jo triūso įdėta ir
kraštotyrinėse ekspedicijose mūsų rajone, pvz. Paparčiuose ir Rumšiškėse, po
kurių išleista monografija „Žaslių ir Paparčių apylinkės“, monografija apie
Griškabūdį, iš kur kilęs V. Baltrušaitis.

RUGSĖJIS
1 d.

Prieš 50 m. (1964 m.) buvo atidaryta Vaikų muzikos mokykla: veikė
fortepijono ir akordeono skyriai.

1 d.

Prieš 25 m. (1989 m.) išėjo pirmasis Sąjūdžio rajono tarybos laikraščio
„Sąjūdis“ numeris.
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1 d.

Sukanka 125 m., kai (1889 m.) Vilniuje gimė dailininkas VLADAS
DIDŽIOKAS. 1936 m. įsigijo sodybą ir 12 ha žemės Dovainonių kaime.
Beveik visus paskutiniųjų metų paveikslus V. Didžiokas nutapė savo
sodyboje Dovainonyse arba Rumšiškėse. Čia nutapė žinomus kūrinius
„Žiemos paveikslą“, „Autoportretą“, „Mergakalnį“, „Vyšnelę“, „Obelį“,
„Beržynėlį“, „Kluoną“, „Antano Laužiko portretą“, „Verpėją“. Mirė
1942-10-07 Kaune, palaidotas Rumšiškių kapinėse, šalia vienintelio sūnaus.
1958 m. užtvenkiant Nemuną, Didžiokų palaikai perkelti į Kruonį.

6 d.

Prieš 220 metų (1794 m.) Kalvių dvaro savininkas, vienas iš 1794 m.
sukilimo vadovų Tomas Vavžeckis, Rokiškių, Sevelionių, Kazokų,
Būtkiemio, Plytninkų kaimų valstiečiams dovanojo asmens laisvę.

18 d.

Sukanka 60 metų, kai Kalvių k. Kaišiadorių r. gimė LAIMA
KATELEVSKIENĖ
(1954m.),
Kaišiadorių
rajono
savivaldybės
administracijos Kaišiadorių miesto seniūnė, LSDP skyriaus pirmininko
pavaduotoja.

23 d.

Prieš 150 m. (1864 m.) už paramą 1863 m. sukilėliams Paparčių vienuolynas
buvo uždarytas, 23 vienuoliai išsiųsti į kitus vienuolynus. Vienuolyno
biblioteka perduota Vilniaus švietimo apygardai (dabar vienuolyno
bibliotekos knygų yra Vilniaus universitete ir valstybės istorijos archyve).

23 d.

Sukanka 65 m., kai (1949 m.) įkurta Kruonio vidurinė mokykla.

24 d.

Prieš 30 m. (1984 m.) mirė žydų rašytojas BERAS HALPERNAS. Gimė
1902-11-14 Darsūniškyje. Rašė jidiš ir rusų k. Į jidiš kalbą vertė A. Baltakio,
J. Strielkūno, V. Palčinskaitės ir kitų poetų eilėraščius. Viename iš savo
apsakymų „Mano kilmė“ rašytojas pavaizdavo Darsūniškio žydų gyvenimą
XX a. pradžioje.
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SPALIS
1 d.

Sukanka
70
metų,
kai
Rumšiškėse
gimė
STANISLOVAS
ABROMAVIČIUS (1944), poetas, prozininkas, eseistas. Gyvena Kaune.
Išleido knygas: „Žalio velnio takais“ (1995), „Didžioji kova” (1999),
„Slėnyje prie Nemuno“ (1997), „Gyvenime, tu margas debesie...“ (1997),
„Jono Aisčio sugrįžimas“ (2000), „Nuo savęs nepaklysi“ (2000),
„Vargonininkai“ (2001), „Žiemos langai“ (2002), „Mėlynieji vaikystės šilai“
(2004), „Nuskendusio slėnio istorija“ (2005), „Gyvenkit laisvi ir laimingi“
(2005), „Pro metų šakas“ (2007), „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“
(2007) „Vieno gyvenimo istorija“ (2009), „Partizanų Motinos“ (2010),
„Tremties vaikai“ (2012). Vaikams išleidęs iliustruotas eilėraščių knygeles
„Vasarą pas Močiutę“ (2000 m.), „Geroji skruzdelytė“, „Lopšinės“, „Miško
kompiuteris“ (visos 2002 m.), „Dešimt ačiū“ (22004), „Velykų margučiai“
(2005) ir kt. .

2–3 d.

Prieš 60 m. (1954 m.) Kaišiadoryse „Pergalės“ kino teatre (dabar jo vietoje –
Kultūros namai) įvyko kino filmų moksleiviams festivalis.

14 d.

Sukanka 65 metai, kai 1949 m. Šoliškių k. Kaišiadorių r. gimė FELIKSAS
JAKUBAUSKAS, dailininkas tekstilininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos
narys. Nuo 1980 m. dalyvavo daugiau kaip 170 parodų Lietuvoje ir užsienyje.

27 d.

Sukanka 50 metų, kai gimė ČESLOVAS KRIŠČIŪNAS (1964), Kaišiadorių
A. Brazausko gimnazijos muzikos mokytojas, Kaišiadorių A. Brazausko
gimnazijos mokinių modernaus folkloro studijos „Čiutyta“ vadovas.

28 d.

Sukanka 115 m., kai (1899 m.) Rumšiškėse gimė kalbininkas, vertėjas
VIKTORAS KAMANTAUSKAS. V. Kamantauskas parengė šiuos
vadovėlius: „Trumpas kalbos kirčio mokslas“ (1928–1929, 2 d.), „Anglų
kalbos gramatika“ (1931), „Trumpas prancūziškai lietuviškas vadovėlis“
(1946), „Ispanų kalbos vadovėlis“ (1947), žodynėlius: „Trumpas kalbos
netaisyklingumų ir barbarizmų žodynėlis“ (1928), „Kalbėkime lietuviškai“
(1933), mokomuosius leidinius: „Ir aš vyras“ (1935), „Jaunam moksleiviui“
(1936). Sudarė chrestomatijas: „Chrestomatija prieš „Aušros“ gadynės dainų
su Vaižganto prakalba“ (1924), „Lietuvių literatūros chrestomatija“ (1926),
„Kirčiuota lietuvių literatūros chrestomatija aukštesniajai mokyklai“ (1929).
V. Kamantauskas išvertė apie 50 knygų, tarp jų Moljero, V. Hugo, R. Rolano,
S. Cveigo ir kt. V. Kamantauskas – labai ryški asmenybė, nepaprastai
veiklus, visapusiškas žmogus, eruditas, poliglotas, mokėjęs apie 12 kalbų.
Mirė 1951-11-01 Norvude (JAV).
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30 d.

Sukanka 160 metų, kai gimė ALEKSANDRAS BURBA (1854–1898)
poetas, beletristas, vertėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, buvo
persekiojamas už lietuvišką veiklą, 1889 m. emigravo į JAV, kur kovojo prieš
lietuvių parapijų polonizavimą. Parašė poemas: „Senkaus Jurgis“ (1889),
„Ponas Bartkus“ (1890), didaktinių apsakymų, išvertė latvių ir lenkų prozos.
Mirė 1889-03-27 Plymonthe (JAV, Pensilvanijos valst.). Nuo 1882 m. spalio
30 d. iki 1883 m. balandžio 16 d. Aleksandras Burba gyveno Žasliuose.
Žaslių apylinkėse jis platino lietuviškas knygas, steigė slaptąsias lietuviškas
mokyklas. Čia jis užrašė apie 300 dainų, pasakų, burtų.

30 d.

Prieš 50 m. (1964 m.) Strošiūnų šile atidengti paminkliniai akmenys tose
vietose, kur 1941 m. rudenį buvo sušaudyta apie 4 tūkst. žydų.

LAPKRITIS
6 d.

Sukanka 70 m., kai (1944 m.) Kretingos raj. Grušlaukės km. gimė žurnalistas
ALBINAS ANUŽIS. 1973–1993 m. dirbo Kaišiadorių rajono laikraščio
„Kaišiadorių aidai“ redaktoriaus pavaduotoju. Aktyvus visuomenininkas:
buvo miesto tarybos deputatu, knygos bičiulių draugijos rajono valdybos
pirmininku, skaitė paskaitas tarptautiniais klausimais. 1991 m. buvo išrinktas
rajono tarybos deputatu, tarybos prezidiumo nariu, 1993 m. kandidatu į LR
Seimą.

8 d.

Sukanka 115 m., kai (1899 m.) Dovainonyse gimė SIMAS ZARECKAS,
vertėjas, leidėjas, Kauno u-te studijavo farmaciją, dirbo Daugpilio, Kauno
vaistinėse, tarnavo įstaigose, šalia kitų pareigų 1928–1940 m. „Sakalo“
leidykloje buvo korektoriumi ir administratoriumi. Išvertė T. Main Rido,
Ž. Verno, M. Mnišeko, J. Kraševskio, V. Katajevo ir kitų rašytojų kūrinius.
Mirė 1949-02-28 Kaune.

10 d.

Sukanka 60 m., kai (1954 m.) mirė knygnešė, daraktorė, mokytoja ONA
LISAUSKAITĖ. Viena žinomiausių Kaišiadorių krašto daraktorių,
lietuviškosios spaudos draudimo metais slaptai mokėsi lietuviško rašto. Buvo
tikra pasišventėlė, siekusi gėrio kitiems. 1903 m. kaip daraktorė pradėjo
pedagoginį darbą Cineikių km., po to Kareivonių km., 1909 m. ir 1914 m.
lankė pedagoginius kursus Vilniuje. 1919 m. – aukštesniuosius pedagoginius
kursus Kaune. Mokytojavo Darsūniškyje, Naujažeryje, Surgantiškėse,
Lomeniuose, Aitekonyse, vėl Cineikiuose. O. Lisauskaitė buvo viena iš
nedaugelio daraktorių, pradėjusi dirbti lietuviškosiose mokyklose XX a.
pradžioje, o pedagoginę veiklą baigusi jau pokarinėje tarybinėje mokykloje.
Palaidota Žaslių kapinėse. Gimė 1888 m. Juknonių km. (netoli Čiobiškio).
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15 d.

Sukanka 25 m., kai (1989 m.) mirė vargonininkas ANASTAZAS JANULIS.
Gimė 1917 m. netoli Šiaulių, Žeimių km. Dirbdamas vargonininku
Kaišiadoryse (nuo 1962 m.) subūrė bažnytinį chorą, daugino religinio turinio
pogrindinius leidinius „Aušra“, „Alma Mater“, „Rūpintojėlis“, „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronika“, laisvalaikiu kūrė eiles. Už šią nelegalią veiklą
1980 m. nuteistas kalėti. Po kalėjimo grįžęs į Kaišiadoris vargoninkauti
įsitraukė į vyskupijos politinį gyvenimą, buvo politinių kalinių gynimo
komiteto nariu, iš savo kuklios vargonininko algos šelpė kalėjusių šeimas.
Poetas, 2002 m. išleista eilėraščių knyga „Gyvenimo aidai“.

25 d.

Sukanka 15 metų, kai (1999 m.) Viešojoje bibliotekoje susikūrė literatų
klubas „Gija“. Klubo pirmininku išrinktas J. Laurinavičius.

28 d.

Sukanka 75 m., kai (1939 m.) Žiežmariuose gimė poetas VYTAUTAS
ONAITIS. Studijavo Žemės ūkio akademijoje ir Maskvos miškų technikos
in-te, dirbo želdinių projektavimo darbus Lietuvoje ir Maskvoje. Išleisti
pomirtiniai eilėraščių rinkiniai: „Nerimo pasakos“ (1971), „Dega širdies
ugnis“ (1978). Mirė 1968-07-21 Maskvoje, palaidotas Kaune.

29 d.

Sukanka 90 m., kai (1924 m.) Rumšiškėse gimė VACYS SADAUSKAS,
habil. dr. (biomedicininiai m.), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V
laipsnio ordino kavalierius, KMA Akušerijos ir ginekologijos klinikos
profesorius. V.Sadauskas Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1968),
2 išradimų, 3 vadovėlių autorius, 2 monografijų bendraautorius, paskelbė per
500 įvairių darbų lietuvių, rusų ir anglų k. Daugkartinis Lietuvos, Baltijos
šalių motociklų žiedinių ir greičio pirmenybių nugalėtojas.

30 d.

Sukanka 90 metų, kai (1924 m.) Juknonių k. Kaišiadorių r. gimė BRONIUS
ZNAIDAUSKAS, dr., docentas, Laisvės kovų dalyvis. Andrologijos
Lietuvoje pradininkas. Gyvulių ginekologijos ir andrologijos temomis
paskelbė 67 mokslinius straipsnius, parengė 7 brošiūras.

GRUODIS
2 d.

Sukanka 25 m., kai (1989 m.) susikūrė sporto klubas „Sakalas“.

5 d.

Sukanka 65 metai, kai Savarinės k. Kaišiadorių r. (1949 m.) gimė
HENRIKAS RATKEVIČIUS dailininkas, AB Lietuvos pašto Pašto ženklų
skyriaus specialistas, dizaineris. Gražiausio metų pašto ženklo konkursų
laimėtojas. Surengė asmeninę filatelijos parodą „Minimalioje erdvėje –
maksimumas informacijos“ Rašytojų klube (2009). Mirė 2012-03-02,
palaidotas Paparčių kapinėse.

10 d.

Prieš 20 metų (1994 m.) Paparčiuose įsikūrė Aušrinės Marijos vienuolynas.
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12 d.

Sukanka 75 metai, kai (1939 m.) gimė MARIJA MARCEVIČIENĖ,
leidinių rengėja, pedagogė. Nuo 1978 metų gyvena Kaišiadoryse.

23 d.

Sukanka 15 m., kai (1999 m.) Kaišiadoryse mirė buvęs Sibiro tremtinys,
ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kaišiadorių skyriaus
pirmininkas, memuaristas, kraštotyrininkas VINCAS LOZORAITIS. Gimė
1925-06-19 Ambrazų k., Šakių raj. Baigė Kauno mokytojų seminariją.
Mokytojavo ir 1949 m. su tėvais buvo ištremtas prie Baikalo. Į Lietuvą grįžo
1957 m., apsigyveno Kaišiadoryse. Iki pensijos dirbo Vievio ir Kaišiadorių
statybos organizacijose. Aktyvia veikla pasižymėjo Atgimimo metais. Buvo
„Tremtinio“ klubo tarybos pirmininku. Rajono tremtiniams ir politiniams
kaliniams vadovavo 10 metų. Jam aktyviai dalyvaujant buvo pastatyti 2
paminklai, 11 kryžių, 2 koplytėlės ir atidengta memorialinė lenta prie
Kaišiadorių geležinkelio stoties Didžiosios Kovos apygardos vadui Jonui
Misiūnui – Žaliam Velniui atminti. Išleistos 5 knygelės apie rajono
tremtinius: „Kelias tremtin“ (1992), „Kaišiadoriečių kančių keliai.
1940–1953“ (1999). Gruodžio 21-ąją Kaišiadorių muziejuje buvo surengtas
knygos pristatymas, kuriame dalyvavo autorius, po dviejų dienų V. Lozoraitis
mirė. Palaidotas Kaišiadorių kapinėse.

26 d.

Prieš 90 metų (1924 m.) Gegužinės pavasarininkai Gegužinėje suruošė viešą
vakarą. Vaidinta komedija „Knarkia paliepus“, deklamuotos eilės, padainuota
keletas dainų.

27 d.

Sukanka 95 m., kai (1919 m.) Žasliuose gimė PRANAS GUDYNAS,
tapytojas, restauratorius, dailėtyrininkas. P. Gudyno iniciatyva įsteigtos
Dailės muziejaus restauracinės dirbtuvės (1946) ir filialai: Palangos gintaro
muziejus (1963), Teatro ir muzikos muziejus Vilniuje (1964), Klaipėdos
paveikslų galerija (1970). P.Gudynas parašė knygas: „Lietuvių
vaizduojamasis menas“ (1954, rusų k.), „Petras Kalpokas“ (su R. Kalpoku,
1950), „Petras Kalenda“ (1956), „Vilniaus valstybinis dailės muziejus“
(1957), „Tapyba“ (albumas, 1961), „Vadovas po Vilnių“ (su J. Maceina,
1961), „Paveikslų galerija“ (1968, su kitais autoriais), „Palangos gintaro
muziejus“ (1964, 1968, su S. Pinkumi), „Vytautas Mackevičius“ (1971) ir kt.
Nutapė peizažų, portretų, restauravo tapybos ir kitų kūrinių. Dalyvavo
parodose. 1949–1953 m. P. Gudynas dirbo valst. dailės muziejaus
direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1953 m. iki mirties – direktoriumi. 1964 m.
P. Gudynui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas. Mirė
1979-09-14 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
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2014 m.
sukanka



Prieš 620 metų (1394 m.) įvyko mūšis su kryžiuočiais ties Paparčiais.



Prieš 485 m. (1529 m.) Darsūniškis minimas neprivilegijuotųjų LDK
miestų sąrašuose.



Prieš 270 m. (1744 m.) Kaišiadorių vietovardis paminėtas Žiežmarių
parapijos vietovių sąraše.
Prieš 225 m. (1789 m.) Žiežmariuose gimė dailininkas JUOZAPOTAS
IGNOTAS LUKOŠEVIČIUS. Vilniaus dailės muziejuje yra
Lukoševičiaus piešinys „Kryžius ir evangelistas Lukas“, ant kurio
dailininko ranka užrašyta, jog jis nupieštas 1820 m. vasario 17 d.
Darsūniškyje. 1819 m. už Varšuvos meno parodoje eksponuotus 3
paveikslus gavo aukso medalį. Po parodos tapo Lenkijos didžiojo
kunigaikščio Konstantino rūmų dailininku. Tapė daugiausia paveikslus
karine tematika, ir portretus. Mirė 1850-01-03, palaidotas Varšuvoje.
Sukanka 105 m., kai (1909 m.) kun. J.Bučio rūpesčiu pradėta statyti
nauja, mūrinė Gegužinės bažnyčia. Dar ne visai įrengta bažnyčia
pašventinta 1932 m.








Prieš 100 m. (1914 m.) Žasliuose veikė arbatinė, kur buvo galima
pasiskaityti vietos laikraščių ir knygelių, išgerti arbatos su bandele.
Prieš 95 m. (1909 m.) Darsūniškyje veikė „Blaivybės“ draugijos
biblioteka. Steigėjas – kun. P. Burbulis.



Prieš 90 m. (1924 m.) Trakų (Kaišiadorių) apskrities inžinierius
A. Aleksandravičius parengė naują Kaišiadorių bažnyčios projektą.



Sukanka 90 m., kai (1924 m.) Rumšiškėse gimė PRANCIŠKUS
MIKALAUSKAS SKIETELĖ. Jo tėvas buvo skietų meistras, todėl
šeima gavo pravardę susijusią su šiuo amatu – Skietelės. Baigęs pradžios
mokyklą toliau mokėsi siuvėju pas J. Šimkūną. Šiuo darbu vertėsi pusę
savo gyvenimo. Porą dešimtmečių Pranas Mikalauskas gyveno Kaune,
tačiau savo tėviškės neužmiršo. Išėjęs į pensiją ėmėsi plunksnos ir
parašė atsiminimų knygą apie Rumšiškių senovę „Šilalis“. Prisiminimai
paremti vaikystėje ir jaunystėje girdėtais tėvų ir senelių pasakojimais.
2000 m. išleista P.Mikalausko-Skietelės knyga „Apie Rumšiškių senovę,
miškus, burtus ir velnius“ (sudarytojas S. Abromavičius). Mirė 1998 m.,
palaidotas Karmėlavos kapinėse.



Sukanka 95 m., kai (1919 m.) įkurta Eiriogalos pradinė mokykla.



Prieš 80 metų (1934 m.) baigta statyti Apskrities rūmai (dabar –
Savivaldybės rūmai).



Prieš 80 m. (1934 m.) įsteigtas Klijų fabrikas.



Prieš 75 m. (1939 m.) pabaigoje Trakų apskrities administracija iš
Kaišiadorių persikėlė į Trakus, nes Rytų Lietuva buvo grąžinta Lietuvai;
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Kaišiadorys liko valsčiaus centru.



Prieš 70 m. (1944 m.) Žasliuose, šalia pradinės mokyklos, įsteigta
vidurinė mokykla, kuri iš pradžių buvo progimnazija.
Sukanka 70 metų, kai mirė PRANAS ZYKUS (1882–1944), garsiausias
Darsūniškio krašto knygnešys, Vilniaus Didžiojo Seimo 1905 metais
narys, drožėjas, dailininkas, daraktorius.



Prieš 70 m. (1944 m. vasarą) vokiečių okupacijos metu buvęs
Kaišiadorių miesto policijos vachmistras Jonas Misiūnas (Žalias
Velnias) pradėjo organizuoti partizanus Žaslių, Kaišiadorių, Žiežmarių ir
kituose aplinkiniuose valsčiuose. Tai buvo Didžiosios kovos apygardos
pradžia.



Sukanka 65 m., kai (1949 m.) Vilūnuose įkurta biblioteka.



Sukanka 65 m., kai (1949 m.) įsteigta Palomenės biblioteka.



Sukanka 65 m., kai (1949 m.) įsteigta Papartėlių biblioteka.



Sukanka 60 m., kai (1954 m.) įkurta Stabintiškių pradinė mokykla.



Sukanka 60 m., kai įkurta (1954 m.) Pakertų biblioteka.



Prieš 50 m. (1964 m.) Kaišiadorių spaustuvė gavo pirmąjį linotipą.



Prieš 45 m. (1969 m.) išleista kaišiadoriečio žurnalisto Z. Lapinsko
knygutė „Anapus miško, panemunėj“ – apie Vaiguvos km. (Kruonio
sen.) valstietį Joną Morkūną.



Prieš 45 m. (1969 m.) baigta 5 aukštų gyvenamojo namo statyba K.
Požėlos g.; jo pirmajame aukšte įsikūrė centrinė rajono vaistinė.



Sukanka 45 m., kai (1969 m.) įkurta Stasiūnų biblioteka.



Prieš 35 m. (1979 m.) „Vagos“ leidykla išleido kaišiadorietės Nijolės
Blaževičiūtės pirmąją poezijos knygelę „Smilgų choras“.



Sukanka 25 m., kai (1989 m.) Kaišiadorių vyskupijos kurijai grąžintas
jos anksčiau turėtas pastatas. Centrinė biblioteka perkelta į miesto
vykdomojo komiteto būstinę, Civilinės metrikacijos skyrius – į Tarybų
rūmus.



Prieš 25 m. (1989 m.) išėjo istoriko S. Buchavecko knygelė „Kaišiadorių
rajonas“.




Sukanka 20 m., kai (1994 m.) išleista prel. S. Kiškio knyga „Aš
padarysiu jus žmonių žvejais“; pirmasis A.Jakšto spaustuvės leidinys.
Sukanka 20 m., kai (1994 m.) susikūrė Kaišiadorių pensininkų klubas.



Sukanka 20 m., kai (1994 m.) įkurta ŽŪB „Nematekas“.
Parengė Ona Tomkuvienė
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