2013 metai BALANDIS
DIALOGAS
Slušnys, Linas
Mokytojai ir emocinis raštingumas: *pokalbis su psichiatru Linu Slušniu+ / kalbina Elena Tervidytė // Dialogas. ISSN 1392-1916. - 2013, bal. 25, p. 1, 8.
Kraštietė redaktorė.
Kavoliūnienė, Regina
Su koncertu į globos namus / Regina Kavoliūnienė // Dialogas. - ISSN 1392-1916. - 2013, bal. 18, p. 7.
Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja R. Kavoliūnienė apie pradinukų muzikinę dovaną
Skemų socialinės globos namų globotiniams.
KARDAS
Žygelis, Dalius
"…tik į darbą greičiau, tik mylėkim karščiau, tik vyrai, pajudinkim žemę" / Dalius Žygelis. - Iliustr. // Kardas.2013, Nr. 1, p. 55-59.
Apie 1949 m. vasario 16 dienos Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio priimtą deklaraciją, jos dalyvį ir Lietuvos
partizanų srities vadą A. Ramanauską - Vanagą, nuotraukoje yra ir kraštietis V. Gužas-Kardas.
LIETUVOS RYTAS
Procenka, Aleksandras
Maskva trenks Lietuvos pienininkams / Aleksandras Procenka, Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. - 2013, bal. 3, p. 13.
Apie tai, kad nuo bal. 1 d. Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas padidino importo muitus kai kuriems pieno
produktams, smarkiausiai muitas padidėjo sūriams, Rusijos valdininkai neslepia, kad importo muitus nutarė
padidinti norėdami pagelbėti vietos gamintojams, visų trijų Muitų sąjungos narių pieno pramonė yra atsidūrusi
aklavietėje, juos smaugia itin brangūs pašarai, Rusija geras pusmetis yra PPO narė, tad kol kas nežinia, kaip bus
įvertintas jos sprendimas dėl muitų, apie "Rokiškio sūrio" valdybos pirmininko D. Trumpos požiūrį į padėtį.
Trainys, Vygandas
Erelis nugaišo / Vygandas Trainys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2013, bal. 9, p. 19.
Vietos medžiotojo iš Rokiškėlių kaimo aptikta jūrinio erelio, įrašyto į Raudonąją knygą, patelė išgabenta į Kauno
gyvūnų prieglaudą, tačiau išgelbėti paukščio nepavyko. Manoma, kad jį pražudė elektra.
Ignatavičius, Tadas
Oriai pasielgę Seimo nariai buvo prakeikti / Tadas Ignatavičius. - Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2013, bal. 10, p. 4.
Rašoma, kad Seimo posėdyje Seimo nariai nusprendė atimti teisinę neliečiamybę iš parlamentarės N.
Venckienės, kuri nedalyvavo Seimo posėdyje; jos šalininkai surengė protesto akciją prie Seimo bei buvo sustiprinta
Seimo apsauga; Seimo narys J. Varkala perskaitė N. Venckienės perduotą kalbą; kt. klausimus, susijusius su N.
Venckienės bylomis, (str. minimas kraštietis Seimo narys V. Saulis).
Petrauskienė, Virginija
"KamAZ" - iš Rokiškio / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2013, bal. 19, p.
11.
Apie tai, kad netrukus Europos pirkėjams iškeliaus Rokiškio mašinų gamykloje "Autobagi" surinkti pirmieji 10
rusiškų "Kam AZ" markės vilkikų, apie kt. vilkikų, automobilių surinkimo Rokiškyje klausimus.
Petrauskienė, Virginija
Svetima skola tapo akmeniu po kaklu / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. 2013, bal. 24, p. 5.
Apie tai, kad du Rokiškio kultūros centro ir Bajorų kaimo bendruomenės spektaklius žiūrovai galės žiūrėti be
bilietų, žmonės bus kviečiami paaukoti pinigų dėl svetimos skolos kenčiančiai meno vadovei N. Čirūnienei, ją

įklampino kadaise populiarios humoro grupės narys J. Buziliauskas, N. Čirūnienė skolininke tapo dėl to, kad savo
parašu laidavo svetimą paskolą, televizijoje Beausio personažu išgarsėjęs teatralas J. Buziliauskas turi problemų
dėl alkoholio, yra prasiskolinęs ne tik bankui, bet ir daugeliui savo draugų ir pažįstamų.
Petrauskienė, Virginija
Karstai - garsūs, tačiau nematomi / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2013,
bal. 27, p. 9.
Apie tai, kaip Obelių istorijos muziejaus vadovas A. Dručkus sovietmečiu nuo sunaikinimo išgelbėjo legendinių
lėktuvo "Lituanica" lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno karstus, du variniai karstai šiuo metu neeksponuojami, yra
saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejaus fonduose.
Oginskaitė, Rūta
Aktorės asmenybė - įamžinta / Rūta Oginskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2013, bal. 29, p.
14.
Apie tai, kad Teatro, muzikos ir kino muziejuje vyko kraštietės aktorės M. Mironaitės 100-ųjų gimimo metinių
minėjimas, M. Mažvydo bibliotekos tinklalapyje atidaryta virtualioji paroda, skirta aktorės 100-mečiui.
LIETUVOS ŽINIOS
Saulis, Vytautas
Rezervų gyventi taupiau tikrai yra: su ilgamečiu Seimo nariu socialdemokratu Vytautu Sauliu kalbamės apie
parlamentinės veiklos aktualijas / kalbino Raimonda Ramelienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, bal. 8, p. 2.
Mrazauskaitė, Lina
Padidinti muitai pienininkų neįbaugino / Lina Mrazauskaitė. - Portr., lent. // Lietuvos žinios. - 2013, bal. 15, p.
10.
Rašoma, kad balandžio pradžioje Lietuvos pieno pramonei itin reikšminga eksporto rinka Rusija kartu su
kitomis Muitų sąjungos narėmis Baltarusija ir Kazachstanu padidino pieno produktų muito mokestį. Teigiama, jog
didesni muitai galios 90 dienų, tačiau neatmetama, kad šis terminas bus pratęstas. Įmonės "Rokiškio sūris"
valdybos pirmininkas D Trumpa teigia, kad įmonė dėl nusistovėjusių vartojimo įpročių pajus tik nereikšmingą
poveikį. Anot jo, Rusijos rinka gana stabili ir nekelia didelių iššūkių.
Užusienis, Vidmantas
Rokiškyje atnaujinta sunkvežimių gamyba / Vidmantas Užusienis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, bal. 16, p.
11.
Rašoma, kad Lietuvoje dar kartą stengiamasi atgaivinti komercinių automobilių verslą - bendrovės Rokiškio
mašinų gamyklos patalpose baigiama surinkti pirmus dešimt Europos Sąjungos (ES) rinkai skirtų "KamAZ".
Sunkvežimius pagal sutartį su Rusijos Kamos automobilių gamykla Rokiškyje surenka Vilniaus bendrovė
"Autobagi". Šios įmonės vadovas G. Diktanas neslepia optimistinių planų. Jis mano, kad Rokiškyje surenkami
"KamAZ" jau po trijų metų galėtų užimti apie 3 proc. Rytų Europos sunkvežimių rinkos. Tada kasmet reikėtų
gaminti po 1,5 tūkst. rusiškų vilkikų.
Musteikis, Audrius
M. Mironaitė: scena kaip žūtbūtinis mūšis / Audrius Musteikis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, bal. 24, p. 13.
Apie tai, kad Teatro, muzikos ir kino muziejuje vyks kraštietės aktorės M. Mironaitės 100-ųjų gimimo metinių
minėjimas, yra E. Gabrėnaitės atsiminimų apie aktorę.
MOKSLO LIETUVA
Riaubienė, Arida
Nauja retrospektyviosios bibliografijos rodyklė / AridaRiaubienė // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2013,
bal. 4, p. 9.
Kraštietės mokslų daktarės recenzija LNB Bibliografijos ir knygotyros centro leidiniui "Lietuvos bibliografija.
Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1906-1907, d. 3.".
MUZIKOS BARAI

Lebedeva, Valerija
Juditos dovanos / Valerija Lebedeva. - Iliustr. // Muzikos barai. - ISSN 1392-4966. - 2013, Nr. 3/ 4, p. 46-49.
Apie Klaipėdos muzikinio teatro solistę kraštietę dainininkę Juditą Butkytę - Komovienę.
PANEVĖŽIO RYTAS
Radeckas, Jonas
Nuo amžių - Šilaikiai / Jonas Radeckas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 2, p.
Senasis kaimo gyventojas dėl Šilaikių kaimo senojo pavadinimo atstatymo, nes nuo 1976 m. kaimas buvo
pavadintas Šileikiais.
Krasauskas, Darius
Degtindariai įkliuvo antrąkart / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 6, p. 4.
Ignotiškio kaime pareigūnai atliko kratą 81 m. O.E. namuose ir surado jos sūnaus 57 m. Š.A. paslėptą naminės
degtinės varymo aparatą ir naminukės.
Krasauskas, Darius
Sūnaus parodymai advokatui kvepia nuosprendžiu / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2013, bal. 9, p. 2.
Panevėžio apygardos teismas pradėjus nagrinėti bylą, kurioje rokiškėnas advokatas J. Valickas kaltinamas
piktnaudžiavimu tarnyba, sukčiavimu ir dokumentų klastojimu, į teismo posėdį kaltinamasis vėl neatvyko dėl ligos.
Jo sūnus verslininkas E. Valickas kaltinamas sukčiavimu ir dokumentų klastojimu. Kaunietės gydytojos J.
Auksakytės byla, nagrinėjama atskirai nuo J. Valicko bylos, eina į pabaigą, prokurorai jau pasiūlė bausmę.
Krasauskas, Darius
Po namu - žmogaus palaikai / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 11, p. 2.
Rokiškėnas, Pandėlio gatvėje nusipirkęs seną namą, kasdamas rūsį rado žmogaus palaikus, policija pradėjo
ikiteisminį tyrimą.
Kudirkienė, Gailutė
Gyvenimo duobes padėjo įveikti ir siuvinėti arkliai / Gailutė Kudirkienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2013, bal. 13, p. 1, 8-9.
Apie panevėžietės V. Juškienės gyvenimą, pomėgius bei siuvinėtus paveikslus, draugystę su kraštiete poete E.
Mezginaite.
Krasauskas, Darius
Uždarytą bičiulį norėjo pamaloninti kvaišalais / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013,
bal. 13, p. 4.
Du jauni biržiečiai, bandę perduoti narkotinių medžiagų Rokiškio areštinėje bausmę už vairavimą be teisių
atliekančiam bičiuliui, buvo sulaikyti.
Krasauskas, Darius
Žaibiški vagys šaiposi iš pareigūnų / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 13, p.
4.
Apie žaibiškas vagystes Rokiškio rajone Juodupėje iš "Lašų duona" ir Panemunyje iš E. Neniškio parduotuvių.
Krasauskas, Darius
Ligonis savo grasinimus įvykdė / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 13, p. 4.
Rokiškio rajone rastas pasikoręs psichikos liga sirgęs 47 m. R.J., gyvenęs su motina.
Krasauskas, Darius
Nepilnametė blaškėsi tarp gyvenimo ir mirties / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2013, bal. 18, p. 1, 2.

Dėl bandymo nusižudyti naktį Respublikos gatvėje į Rokiškio psichiatrijos ligoninę atvežta 17-metė rokiškėnė,
kol medikai pildė dokumentus, iš jos pabėgo, apie jos buvimo vietą nežino ir jos daugiavaikė motina, kuri dėl
prastų socialinių įgūdžių įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą.
Karvių raupų diagnozė atrodo neįtikinama // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 18, p. 2.
16-mečiui iš Rokiškio rajono Vokietijos R. Kocho institutas diagnozavo karvių raupus, juos buvo įtarusi ir
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
Krasauskas, Darius
Šuns kančia budelio širdies nesujaudino / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal.
18, p. 4.
Per pasivaikščiojimą su šuneliu pas močiutę viešėjusi paauglė Ragučių miške rado pakartą šunį.
Kavoliūnas, Laimutis
Klaidos ir jaudulys paspartino sezono pabaigą / Laimis Kavoliūnas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2013, bal. 20, p. 7.
Ledo ritulio komandos "Rokiškis" ir "Juodupė" nepateko į Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono finalą.
Krasauskas, Darius
Gydytoja už pagalbą advokatui mokės baudą / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386.
- 2013, bal. 20, p. 7.
Panevėžio apygardos teismas pabaigė nagrinėti bylą, kurioje kaunietė gydytoja J. Auksakytė buvo kaltinama
dokumentų klastojimu ir kyšininkavimu J. Valicko byloje. Ji pripažinta kalta dėl dokumentų klastojimo ir nuteista
7,8 tūkst. bauda.
Krasauskas, Darius
Moteris akinius griebė vaikui tiesiog nuo akių / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013,
bal. 20, p. 4.
24 m. įžūli rokiškėnė L. M. nuo 15-mečio paauglio veido nutraukė akinius, o ją sulaikius, juos sulaužė.
Kiburytė, Loreta
Pergale dėl posto džiaugėsi atsargiai / Loreta Kiburytė // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 20, p.
2.
Kamajų seniūno konkursą laimėjo 58 m. socialdemokratė L. Vilimavičienė iš Salų, dirbusi Rokiškio rajono žemės
ūkio skyriaus vyriausiąja specialiste.
Krasauskas, Darius
Karjerą maitoja velnio lašai / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 23, p. 2.
Kamajų miestelyje sulaikytas neblaivus neuniformuotas ne tarnybos metu policijos pareigūnas 41 m.
R.Makšimas, vairavęs traktorių.
Juodosios gulbės jau plaukioja tvenkinyje // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 23, p. 3.
Rokiškio krašto muziejaus rūsyje žiemojusios dvi juodosios gulbės jau išleistos į tvenkinius.
Krasauskas, Darius
Paliegusi senutė nebeturėjo jėgų gyventi / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal.
27, p. 4.
Panemunėlio seniūnijoje 88 m. S.S., gyvenusi kartu su dukra, sulaukusi momento, kai liko viena, nuėjo į
malkinę ir pasikorė.
Krasauskas, Darius
Rūkydami mėsą supleškino pirtį / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 27, p. 4.
Kamajų seniūnijos Juodonių kaime dėl netvarkingos krosnies užsidegė kaimiška pirtis.

Krasauskas, Darius
Lygiame kelyje - nesuvokiama žūtis / Darius Krasauskas. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013,
bal. 27, p. 4.
Anykščių rajone netoli Svėdasų nuo kelio su automobiliu nuvažiavo ir apvirtęs žuvo 41 m. rokiškėnas R. D.
Pagerbtas kuklus poetas B. Ribokas. - Illiustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal. 27, p. 4.
Trečioji J. Buitkaus literatūros premija, skirta skatinti iki šiol neįvertintus rašytojus, paskirta Skemų pensione
gyvenančiam poetui B. Ribokui.
Krasauskas, Darius
Kaimynai atspėjo prieš keturis mėnesius dingusiojo likimą / Darius Krasauskas // Panevėžio rytas. - ISSN 13922386. - 2013, bal. 30, p. 4.
Piepalių kaime netoli savo sodybos rastas nuo Kalėdų dingęs 64 m. P.G. kūnas, Kriaunose rasta savo namuose 63
m. A.S.
Kubiliūtė, Banga
Įdarbins, jei pradės pilstyti spiritą / Banga Kubiliūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2013, bal.
30, p. 4.
Rokiškio rajono seniūnai lankėsi "Vilniaus degtinės" bendrovei priklausančioje Obelių spirito varykloje, yra apie
jos veiklą.

PRIE NEMUNĖLIO
Matiukienė, Alicija
Mielas Skaitytojau, / Alicija Matiukienė // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2012, Nr. 2 (29), p. 2.
Padegimas, Gytis
Kas atrado teatrą kaip draugą, niekada nebus vienišas: Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos "Romuvos" padalinio bibliotekos vedėja, kalbina Bernardą Gytį Padegimą. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. ISSN 1822-6221. - 2012, Nr. 2 (29), p. 31-33.
Bučius, Algimantas
Dievo piemenėlis / Algimantas Bučius. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2012. Nr. 2 (29), p. 6470.
Apie vyskupą, Rokiškio krašto garbės pilietį Juozą Tunaitį.
Deksnys, Bronius
Žemė ir žmonės tarp Kriaunos ir Nemunėlio: Obelių dekanato parapijų aprašymas / Bronius Deksnys. - Iliustr. Bibliogr.: 3 pavad. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2012, Nr, 2 (29), p. 77-84.
Apie Obelių dekanato kaimus ir miestelius iki XIX a. vidurio.
Motuzas, Pranas
Pasaulio kultūros paveldo objektas Rokiškio rajone / Pranciškus Motuzas. - Iliustr. - Bibliogr.: 3 pavad. // Prie
Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2012, Nr. 2 (29), p. 85-91.
Apie Struvės geodezinį lanką, kaip trianguliaciniai matavimai buvo atliekami Rokiškio rajone.
Grigaitienė, Jūratė
Žvilgsnis iš atokiau / Jūratė Grigaitienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2012, Nr. 2 (29), p. 9698.
Apie Rokiškio rajono teatrines tradicijas, Liaudies teatrą, Jaunimo teatro studiją, režisierius, teatrų festivalius
"Vaidiname žemdirbiams" ir "Interrampa".
Mieliauskienė, Marijona

Liongino Šepkos atminimo įamžinimas tęsiasi / Marijona Mieliauskienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN
1822-6221. - 2012 Nr. 2 (29), p. 100-101.
2012 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. 2012, Nr. 2 (29), p. 104-112.
RESPUBLIKA
Jasiulevičius, Saulius
Filmo "Emigrantai" debiutantas - su humoru apie rimtas temas: "Emigrantai" jau suvirpino širdis ir pravirkdė:
*pokalbis su rokiškėnu vaistininku ir aktoriumi S. Jasiulevičiumi apie jo vaidmenį filme / kalbėjosi+ Vaida Bičkutė. Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 4, priedas "Laisvalaikis", p. 7.
Butėnaitė, Dovilė
Jaunieji "Emigrantai" emigruoti nežada: *pokalbis su rokiškėnais aktoriais D. Butėnaite ir K. Leitonu / kalbėjosi+
Vaida Bičkutė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 5, p. 23.
Didžios aktorės šimtmetis. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 25, p. 11.
Apie tai, kad Teatro, muzikos ir kino muziejuje vyks kraštietės aktorės M. Mironaitės 100-ųjų gimimo metinių
minėjimas.
Emigracijos tema atveria lietuvių skaudulius / parengė Lina Bartkutė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. 2013, bal. 13, priedas "TV publika", p. 11.
Apie jauno rokiškėno režisieriaus J. Krisiūno filmą "Emigrantai" dalijasi mintimis poetė O. Baliukienė, Justinas ir
Edita Borevičiai, mokytoja Regina Kazlauskienė.
Gausūs aruodai. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 13, p. 13.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale veikia jubiliejinė kraštiečio skulptoriaus Leono Žuklio
paroda.
Poetiškas pirmadienis. - Portr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 20, p. 11.
Lietuvos teatro sąjungoje vyks kraštietės aktorės Ligitos Kondrotaitės kūrybos vakaras "Tam, kad
gyventume…", skirtas poeto S. Gedos 70-mečiui.
Girtas policininkas // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 22, p. 5.
Kamajų miestelyje sulaikytas neblaivus neuniformuotas ne tarnybos metu policijos pareigūnas 41 m. R.M.,
vairavęs traktorių.
Žuklys, Leonas
Prieš jį sustingdavo ir akademikai, ir generolai: *pokalbis su kraštiečiu skulptoriumi Leonu Žukliu / kalbėjosi+
Audronė Jablonskienė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2013, bal. 30, p. 10.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale veikia jubiliejinė kraštiečio skulptoriaus Leono Žuklio
paroda.
STILIUS
Peršonytė, Rūta
Aktorės Vaivos Mainelytės duktė Dovilė Žebrauskė po ilgų ieškojimų rado meilę / Rūta Peršonytė. - Iliustr. //
Stilius. - ISSN 1392-7159. - 2013, Nr. 15 (bal. 16-22), p.
Minima ir kraštietė aktorė.
Čaplinskaitė, Laura
Greitasis šlovės efektas / Laura Čaplinskaitė. - Iliustr. // Stilius. - ISSN 1392-7159. - 2013, Nr. 15 (bal. 16), p. 1011.
Apie pirmųjų muzikinių televizijų projektų laimėtojus, tarp jų ir jūžintiškį A. Rimiškį.

TV ANTENA
Iššūkis apsišaukėliams. - Iliustr. // TV antena. - ISSN 1392-236X. - 2013, Nr. 15 (bal. 13-19), p. 6.
Kraštietis aktorius R.Rudokas perspėja apie socialiniame tinkle "Facebook" jo vardu apsišaukėlių sukurtas net
kelias paskyras.
VAKARO ŽINIOS
Humoristo skola tapo akmeniu po kaklu. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2013, bal. 25, p. 6.
Apie tai, kad du Rokiškio kultūros centro ir Bajorų kaimo bendruomenės spektaklius žiūrovai galės žiūrėti be
bilietų, žmonės bus kviečiami paaukoti pinigų dėl svetimos skolos kenčiančiai meno vadovei N. Čirūnienei, ją
įklampino kadaise populiarios humoro grupės narys J. Buziliauskas, N. Čirūnienė skolininke tapo dėl to, kad savo
parašu laidavo svetimą paskolą, televizijoje Beausio personažu išgarsėjęs teatralas J. Buziliauskas turi problemų
dėl alkoholio, yra prasiskolinęs ne tik bankui, bet ir daugeliui savo draugų ir pažįstamų.
VORUTA
Plumpa, Petras
Lagerių armėnai / Petras Plumpa. - Portr. // Voruta. - ISSN 1392-0677. - 2013, bal. 13 (Nr. 8), p. 5.
Kraštiečio straipsnis.
ŽALIASIS PASAULIS
Sartų regioninio parko Lankytojų centro ekspozicija – tarp geriausių interjero darbų. – Iliustr. // Žaliasis
pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2013, bal. 25, p. 6.
ŽMONĖS
Lyg iš kino ekrano nužengę. - Iliustr. // Žmonės. - ISSN 1648-0597. - 2013, Nr. 15 (bal. 11), p. 20-21.
Apie kraštiečio kino operatoriaus A. Mikutėno ir aktorės G. Baikštytės dukters vestuves.

