
Projekto konferencijos 

,,Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“ 

lektorių pranešimai



Projekto ,,Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“ tema pasirinkta norint atskleisti sąsajų 
tarp įvairių kultūros paveldo objektų, jų išsaugojimo svarbą, kultūros paveldo objektų reikšmę vizualiniam ir 
istoriniam vietovės charakteriui. Tad dar birželio mėnesį pradėtas vykdyti projektas buvo organizuojamas 
per keletą etapų. Pirmiausia buvo atlikti parengiamieji darbai, kurie tapo ašimi vykdyti projektui. Viena iš 
svarbiausių projekto veiklų - respublikinis dailininkų seminaras-pleneras „Kurkime kartu 2021“. Birželio 21 
– 23 d. Radviliškio miesto kultūros centras, bendradarbiaudamas su dešimtmetį plenerus Radviliškyje 
organizuojančia dailininkų bendruomene (iniciatoriai Šeduvos gimnazijos dailės mokytoja Jolanta 
Akučkienė, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos 
narė Ilona Žvinakienė, Radviliškio dailės mokyklos mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos 
narys Ramūnas Dagys) ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir 
jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi, sukvietė kūrėjus prisijungti prie inicijuoto projekto ir įgyvendinti 
idėją – tapyti tema „Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“. Taip stengtasi atgaivinti savo krašto istoriją, 
atrasti gyvą ir asmenišką santykį su laikotarpiu, kai tų laikų gatvės alsavo visiškai kitokiu vaizdu, kitokiais 
pastatais ir istorijos puslapiuose nugulusiomis įžymių žmonių pavardėmis. Taip siekiama ne tik prisiminti 
krašto istoriją, sunaikintus miesto objektus, bet ir išsigryninti sunaikintų pastatų vaizdinį, kuris padės kitame 
- tęstiniame projekte – atkuriant išnykusių objektų kopijas, vadinamas mažosios architektūros ansambliu. 
Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimo metu Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke buvo atidaryta 
tapybos darbų paroda, kurioje apie 3900 renginio žiūrovų galėjo ne tik išvysti ant drobės perteiktą užmiršto 
geležinkelio miesto paveikslą, bet ir susipažinti, pabendrauti su pačiais kūrėjais. Drobėse atgijusiems 
pastatams įkvepiama gyvybė, sukuriama paralelė tarp istorijos, architektūros, peizažo ir socialinio 
gyvenimo.

Baigiamasis projekto renginys - istorinė konferencija ,,Užmirštas geležinkelio miesto 
paveikslas“, skirtas atskleisti išnykusio ir nykstančio Radviliškio miesto materialiojo kultūros paveldo 
objektų įprasminimo ir išsaugojimo svarbą, miesto istorinę ir kultūrinę raidą bei reikšmę bei palyginti ir 
atrasti sąsajų tarp dailininkų potėpiuose atgijusių nykstančių ir išnykusių kultūros paveldo statinių ir 
mokslinių žinių, kurias konferencijoje pateikė žymūs istorikai, kraštotyrininkai, kultūrologai, architektai, 
kariai, skulptoriai, paveldosaugos specialistai. Konferencija prasidėjo dviejų parodų atidarymu ir padėkomis 
mūsų krašto dailininkams už iniciatyvą prisidedant prie projekto organizavimo bei seminaro – plenero 
,,Kurkime kartu 2021“ sukurtų darbų, simboliškai įamžintų išleistoje knygelėje įteikimu. Labai džiugu, jog 
iniciatyvą skatinęs kraštietis, karys, istorinių publikacijų autorius A. Tamošiūnas prisidėjo ne tik savo 
pranešimu „Istorinės atminties kultūros (ne -) puoselėjimas. Radviliškio atvejis“, bet ir rengiant projekto 
paraišką. Prie mūsų organizuojamo projekto palaikymu ir skatinimu prisidėjo Radviliškio rajono 
savivaldybės meras Vytautas Simelis. Meras skaitė pranešimą „Radviliškio miesto kultūros paveldo 
išsaugojimo reikšmė ir vertė“. Džiaugiamės turėdami palaikymą ir paskatinimą iš Lietuvos Respublikos
seimo nario A. Čepononio bei Radviliškio rajono savivaldybės Mero, mero pavaduotojo, Architektūros 
skyriaus vedėjo, Radviliškio miesto ir rajono mokytojų bei kitų specialistų, kurie diskusijos metu išsakė savo 
mintis ir pateikė vizijas krašto identiteto kūrimui. Architektas Šarūnas Sabaliauskas skaitydamas pranešimą 
„Istorinės architektūros reikšmė šiuolaikiniame mieste“ pateikė įžvalgas ir konkrečius pasiūlymus, kaip mes 
galėtume pradėti atkurti savo vizualinį ir istorinį vietovės charakterį. Jau antrame mūsų vykdomame projekte 
mums talkina ir savo sukaupta medžiaga dalinasi Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, kultūrologas Jonas 
Nekrašius. Lektoriaus pateiktas pranešimas „Amatai, amatininkai ir pramonė Radviliškyje“. „Tarpukario 
vaizdelių kronikos“ atskleidė anų laikų Radviliškio pramonės bei amatų svarbą miestui, pateikė archyvinių 
nuotraukų, kurios leidžia susidaryti vizualinį miesto paveikslą. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos istorijos 
mokytoja ekspertė Laima Maminskienė pristatė pranešimą „Mokykla ir geležinkelis: tiesioginės ir 
netiesioginės sąsajos“, kuriuo provokavo diskusijai Radviliškio Lizdeikos gimnazijos gimnazistus. Mums 
labai svarbu, jog jaunoji karta dalyvautų diskusijoje ir, įsisavinę istorines žinias, pateiktų savo nuomonę, 
kaip šiuolaikiškai ir patraukliai pristatyti išnykusį ir nykstantį kultūros paveldą. Vienas žymiausių mūsų 
krašto menininkų, dailininkas, skulptorius, grafikas Martynas Gaubas pasidalino savo mintimis ir 
prisiminimais apie savo vaikystės miestą bei aplinkybes, kurios paskatino palikti savo tėvų kraštą ir namus. 
Jo pranešimas ,,Menininko Martyno Gaubo asmeninė Radviliškio miesto vizija“ privertė susimąstyti apie 
pilkumą, kurio mūsų mieste labai daug ir pasiūlė idėjų, kaip tai pakeisti. Menininkas nuogąstavo, jog be galo 
pasiilgo gamtos, žalumos ir gyvybės, nes jaunosios kartos augimas ant pilko grindinio neformuos noro 
plačiau tyrinėti aplinkos. Visi konferencijos dalyviai turėjo galimybę pamatyti Žydų kultūros paveldo kelio 
asociacijos parengtą parodą „Medinės sinagogos Lietuvoje”. 



Parodos stendai pasakoja apie unikalų kultūros paveldą – Lietuvoje išlikusias medines sinagogas. Medinės 
sinagogos yra materialaus žydų kultūros paveldo Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje dalis. Meras Vytautas 
Simelis pasidžiaugė, jog Radviliškis yra Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos narys, tad žydų kultūra ir 
šios tautos piliečių gyvenimas greta mūsų, su mumis šiandien yra neatsiejama visuma. Visuma, kūrusi mūsų 
krašto tradicijas, papročius. Po konferencijos lektoriai ir dalyviai diskutavo apie ateities lūkesčius, 
galimybes, pateikė savo vizijas, kaip galėtume savo miestą padaryti patrauklų ne tik turistui, bet ir savo 
krašto jaunam žmogui. Jaunimas turi žinoti savo krašto istoriją, tradicijas, papročius, bet vien tik 
mokykliniai vadovėliai ir sąsiuviniuose mokytojų padiktuotos mintys ir datos nebus tiek informatyvios, jog 
verstų jauną žmogų pažinti, puoselėti ir vertinti bei perduoti žinias savo vaikams apie Radviliškio miesto 
istoriją, architektūros paveldą. Šio projekto vykdymo metu sukurta 1 knygelė ,,Respublikinis dailės 
mokytojų ir menininkų pleneras ,,Kurkime kartu 2021“ Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“ ir 1 
elektroninis leidinys – projekto konferencijos ,,Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“ lektorių 
pranešimai. Abu leidinukus galima matyti Radviliškio miesto kultūros centro internetinėje svetainėje 
www.radviliskiokc.lt. Vykdydami projektą labai džiaugiamės, jog mūsų bendraminčiai taip atvirai ir noriai 
išsakė savo mintis ir vizijas bei kūrė dialogą, kad padėtų mūsų krašto identiteto kūrimui bei miesto vardo 
garsinimui.

Šis projektas yra labai svarbus išsaugant Radviliškio – geležinkelio miesto - identitetą, 
tapatybę ir savastį. Savitas krašto istorijos pateikimas, vadovaujantis šiuolaikiniais metodais ir 
technologijomis, yra puiki susipažinimo priemonė miesto svečiams ir gyventojams. Tokių projektų svarba, 
tvarumas ir tęstinumas – ne tik istorijos faktų bei kultūros paveldo atkūrimas ir išsaugojimas, bet ir 
kūrybingos bei savo kraštu besididžiuojančios asmenybės ugdymas.



Kraštietis, karys, istorinių publikacijų autorius 

Alvydas Tamošiūnas

Pranešimas 

„Istorinės atminties kultūros (ne-) puoselėjimas. 
Radviliškio atvejis“































Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, kultūrologas 

Jonas Nekrašius

Pranešimas

„Amatai, amatininkai ir pramonė Radviliškyje.
(XVI-XX a. I pusė)

Tarpukario Radviliškio vaizdelių kronikos“ 
(XX a. I pusė)



(1 nuotr. Radviliškis XX a. pradžioje)



(5 nuotr. Senasis Radviliškis. XX a. pr.)



Tarpukario amatininkai ir amatininkų dirbtuvės

       Tarpukariu mieste Radviliškyje suklestėjo pramonė ir amatai, radosi daugiau amatininkų. Tarpukariu 
Radviliškyje buvo statomi nauji fabrikai, steigėsi įvairios įmonės ir dirbtuvės, vystėsi amatai.

 

 Amatininkai buvo skirstomi į 3 grupes: visateisiai cecho nariai meistrai, pameistriai ir mokiniai. Norint 
tapti meistru, kurį laiką reikėjo išbūti mokiniu ir pameistriu. Meistrai turėjo pameistrių ir amato 
besimokančių mokinių. Meistrams talkino pameistriai, kurie atlikdavo pagalbinius darbus ir mokėsi mato. 
Pameistrys tapdavo meistru ir galėdavo dirbti savarankiškai, žymėdamas gaminius savo ženklu, tik po 1-3 
metus trunkančios praktikos. Šalia cechų kūrėsi ir pavieniai amatininkai pirkliai, savo dirbinius irgi 
žymėdavę atitinkamais ženklais (A. Rupšlaukis, B. Čereška. Istorinė lietuviškos reklamos raida. „Kultūros 
barai“, 2015, Nr. 9, p. 103).      
       Dalis Radviliškio amatininkų dirbo negausiose ir ne per didžiausiose įmonėse, o jų diduma – buvo laisvi 
amatininkai, dirbą sau, įsikūrę savo namų dirbtuvėles, siuvyklėles, kalves, kuriose dažniausiai triūsė vienas ar 
keli šeimos nariai. 
     Tarpukariu mieste buvo plėtojami amatai – tradicinės profesijos, kurių atstovai paprastai vadinami 
amatininkais, o gaminiai buvo gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis mašinomis. Amatininkams 
buvo priskiriami tradicinių profesijų atstovai – auksakaliai, juvelyrai, graveriai, laikrodininkai, statybininkai, 
staliai, baldų staliai, kalviai, dailidės, stikliai, kalviai, kubiliai, puodžiai, drožėjai, knygrišiai, siuvėjai, kirpėjai, 
batsiuviai, kailių dirbėjai, kailininkai, metalo dirbėjai, kurpiai, račiai, skardininkai, kaminkrėčiai, dažytojai, 
odminiai, šikšniai, šaltkalviai, tekintojai, varkaliai, dailiųjų amatų atstovai, taip pat užsiėmimų, labiau susijusių 
su miesto pramone (maisto, metalo, kasybos, statybinių medžiagų gamybos, chemijos ir kt. amatų atstovai). 
     Įmonės, kuriose dirbo 1 ar 4 darbininkai ir jose vyravo rankų darbas buvo vadinamos amatų dirbtuvėmis, o tų 
įmonių savininkai amatininkais. Jose daugiausia dirbo patys savininkai su savo šeimos nariais. Joms priklausė 
kirpyklos, siuvyklos, kepyklos, valgyklos, avalynės dirbtuvės, fotoateljė, dažytojai, statybininkai, vežikai. 
       Radviliškyje, be lietuvių, daug buvo žydų tautybės amatininkų, kai kurie jų turėjo dirbtuves ir įmones. 
Nuo 1934 m. visų pramonės ir amatų įmonių savininkai turėjo įregistruoti savo įmones darbo inspekcijoje. 
Amatininkų ir jų dirbtuvių Radviliškyje nuolatos augo.  Buvo išduodami verslo liudijimai amatininkams. 

(6 nuotr. Radviliškio geležinkelis XX a. I pusėje) 

(7 nuotr. Radviliškio miesto aikštė. 1930 m.)



Radviliškio krašto amatininkai ir jų dirbtuvės pagal atskiras šakas

       Tarpukariu Radviliškyje buvo susitelkęs nemažas būrys amatininkų ir įvairių sričių specialistų bei 
prekybininkų. Peržiūrėjus to meto rašytinius šaltinius ir dokumentus, pavyko nustatyti šiuos tarpukariu 
Radviliškio krašte dirbusius amatininkus, įvairių specialybių atstovus, jų įmones ir dirbtuves. Jie suskirstyti 
pagal amatus ir veiklos rūšis.   
       Avalynės dirbtuvės. Bero Trubovičiaus avalynės dirbtuvė Kęstučio g-vė 5. 

       Baldininkai ir baldų dirbtuvės. Rubino Judelevičiaus baldų dirbtuvė ir parduotuvė, Vasario 16 d. g-vė 
18, Radviliškis. Joje dirbo baldininkai ir staliai.

       Dažytojai/os. Radviliškyje buvo dažytojų (dar vadinami maleriai, teploriai) ir dažų dirbtuvė. 
Dažytojos: Amolskienė Liuba g. 1904 m. sausio 20 d. Radviliškyje – dažytoja; Rubinšteinienė Bronia g. 
1910 m. birželio 10 d. Radviliškis.  
      Durpių kasėjai. Kolodickis Ošeris g. 1923 m. spalio 5 d. Radviliškyje (durpių kasėjas, vokiečių okupacijos 
metais dirbo Radviliškio durpyne), Kaganas Leizeris g. 1914 m. birželio 29 d. Rygoje (durpių kasėjas, vokiečių 
okupacijos metais dirbo Radviliškio durpyne); Fainšteinas Mendelis g. 1916 m. spalio 8 d. Radviliškyje (dantų 
technikas), vokiečių okupacijos metais durpių kasėjas, dirbo Radviliškio durpyne.
       Elektrotechnikas.   Radviliškyje, Gedimino g-vė 34 elektrotechniku dirbo Kazys Steponaitis.
      Fotografai ir fotoateljė. Radviliškio fotografus galima suskirstyti į profesionalus (jie turėjo leidimą 
atidaryti fotoateljė mieste ir fotografija jiems buvo amatas bei pragyvenimo šaltinis) ir mėgėjus (jie dažniausiai 
fotografavo savo malonumui). Pastarieji neturėjo specialaus leidimo verstis šiuo amatu. Be fotoateljė dirbusių 
profesionalų ir mėgėjų, buvo ir laisvo verslo fotografų, dar vadinamų keliaujančiais ar atlaiduose dirbančiais 
fotografais. Jie turėjo kilnojamas fotokameras, namuose buvo įsirengę primityvias fotolaboratorijas ir 
atlikdavo pavienius įvairių asmenų, įstaigų ar organizacijų užsakymus. Jie taip pat siūlydavo savo paslaugas, 
keliaudami iš vienos vietos į kitą, nuo vienų atlaidų iki kitų, nuo vienos mugės ar jomarko iki kitos mugės ar 
prekymečio, fotografuodavo vietinius ir atvykusius žmones, įvairias šventes ir įvykius.

(8 nuotr. Batsiuviai. XX a. I pusė)

(9 nuotr. Baldų dirbtuvėje. XX a. I pusė)



               Radviliškio fotografai fotografuodavo ne tik savo ateljė, bet kviečiami vykdavo ir į klientų namus 
bei įstaigas. Klientai galėjo pasirinkti portretus nuo mažiausio iki didžiausio dydžio, vizitinio ir kabinetinio 
formato, skirtingo atspalvio nuotraukas.  
       Daugumos Radviliškio krašto fotografų, kaip amatininkų pagrindinis užsiėmimas buvo asmenų 
fotografavimas fotoateljė, miestiečių ir svečių pavienių bei grupinių portretų darymas. 
       Radviliškio krašte pirmieji fotografai pradėjo dirbti XIX a. pabaigoje. Radviliškyje, Šeduvos g. 3 (vėliau 
Dariaus ir Girėno g. 4) fotoateljė „Modern“ turėjo A. Š. Buršteinas. Jis apie 1938 m. naudojo dviejų eilučių 
neapibrėžtą spaudą, kurio pirmoje eilutėje buvo užrašyta fotografo pavardė: „A. Š. Buršteino foto „Modern“, o 
antroje eilutėje – „Radviliškis. Dar. Ir Gir. G-vė 4“). Dar Radviliškyje dirbo fotografas Libermanas Gutmanas 
(Maironio g. 20). Judelis-Joselis Libermanas Šeduvos g. 16. Radviliškio r. Sostų kaime dirbo fotografas Mikas 
Varkulis. 
      Kalviai ir kalvės. Radviliškio krašte būta nemažai kalvių, kurie atlikdavo įvairius kalvystės darbus.   
Kalviai mieste kaldavo įvairius padargus ir įrankius, peilius, kirvius, papuošalus, skrynių apkaustus ir 
rankenas, durų vyrius ir skląsčius, raktus, vinis, pasagas kaustydavo arklius, apkaustydavo ratus, roges. 
Kalviams darbo niekada nestigdavo. Valstiečiai pirkdavo dalgius, pjautuvus, peilius ir juostinę geležį kaip 
žaliavos atsargą. Iš geležies juostų pagal valstiečio užsakymą kalvis padirbdavo noragus, kirvius, įvairius 
lankelius, apkaustus ir net vinis. Kalviai ir šaltkalviai gamino reikmenis iš užsakovo ir iš savo paties pirktos 
medžiagos. 

(10 nuotr. Kalvis. XX a. I pusė)

       Kaminkrėčiai. Tarpukariu Radviliškio krašte, kaip ir visoje 
Lietuvoje dauguma namų buvo apšildomi anglimis, malkomis ir 
kitu kuru. Jų namuose prižiūrėjo, valė kaminus ir krosnis šie 
kaminkrėčiai. Iliustr. „Kaminkrėtis“ (Iliustruotas pasaulis“, 1938 
sausio 9, Nr. 1, p. 1).
       Karšyklos. Šliomo Kagano karšykla Radviliškio valsč. 
       Kirpėjai ir kirpyklos. Senovėje kirpėjai, dar buvo vadinami 
cirulnikais, jiems darbo Šiauliuose nestigo. Jie, kaip ir 
barzdaskučiai, pirtyse ar tiesiog miesto aikštėse, turgavietėse ir 
barzdą skusdavo, ir geliantį dantį ištraukdavo. XIX a. pabaigoje ir 
ypač tarpukariu Šiauliuose, kaip visoje Lietuvoje pradėjo kurtis 
pirmosios kirpyklos. J. Sandleriio kirpykla Didžioji g-vė 11.
       Knygrišiai ir knygrišyklos. Fotografas, dailininkas, 
knygrišys ir spaudos platintojas, graviruotojas Aleksandras Ratkus 
(1866-1910) Radviliškyje atidarė savo knygrišyklą. 1905 m. tapo 
profesionaliu spaudos platintoju, 1908 m. persikėlė į Šiaulius ir 
kartu su S. Mackevičiumi įsirengė modernią knygrišyklą.
       1908 m. knygrišyklą Radviliškyje įkūrė Elžbieta Vilimaitė, 
įgijusi knygrišės specialybę Kaune. Tai pirmoji diplomuota 
knygrišė Šiaulių apskrityje. E. Vilimaitės knygrišykloje knygos 
buvo įrišamos oda, popieriumi, paauksuojamos ir kitaip 
papuošiamos. 1908 m. laikraštis „Vienybė“ apie šią knygrišyklą 
rašė: „Lig šių metų neturėjome knygų taisyklės. Dabar jau turime 
gerą lietuvę merginą Elžbietą Vilimaitę, kuri išėjus knygų taisymo 
mokslą Kaune, pigiai ir greitai, ir gerai aptaiso knygas. Iš jos darbo 
džiaugiasi visa apylinkė...“ (Pasirašo: Mergina. Radviliškis. 
(Šiaulių pav.) „Vienybė“, 1908 rugsėjo 30 (spal. 13), Nr. 40, p. 
635). 
        Lentpjūvės ir malūnai. Tarpukariu Radviliškyje buvo Jono 
Juozaponio lentpjūvė, Meilacho Goldino Šaulių g. 48 (vėliau jo 
įpėdinių) lentpjūvė ir malūnas Dariaus ir Girėno g-vė 48.

(11 nuotr. Lentpjūvės darbininkai. XX a. I pusė)



         Limonado dirbtuvė. Gedalis Kaplanas Radviliškyje, Vasario 16 dienos g. 1, turėjo  limonado 
dirbtuvę, alaus urmo sandėlį ir delikatesų krautuvę.
         Malūnininkai ir malūnai. Radviliškio krašte buvo malūnų: vėjo ir vandens. Vėjo malūnai buvo dviejų 
tipų: kepuriniai ir stiebiniai. Tarpukariu pradėti naudoti  garo ir elektros malūnai. Šiuose malūnuose buvo 
malami aplinkinių kaimų ūkininkų ir miestiečių grūdai. Melichas Goldinas motorinis malūnas Šiaulių g. 48.
         Miško medžiagos ir kuro gamyba. Miško medžiagos ir kuro gamyba užsiėmė A. Blochas  
Radviliškio m.;  Maušos Fišmano Kauno g. 7. 

         Muilo virėjai ir dirbtuvės. Prieš I pasaulinį karą ir ypač jam pasibaigus didelė retenybė buvo muilas. 
Žmonės muilą gamindavosi iš prekeivių nusipirkę vadinamąjį muilo akmenėlį: jį sumaišydavo su vandeniu 
ir priedais, iš kurių svarbiausias – sviestas. M. Abramsono ir J. Gordono (Gordonas Jodelis g. 1883 
Radviliškyje. Dirbo muilo virėju muilo fabrike Šiauliuose), muilo dirbtuvė. Gordonas Judelis vokiečių 
okupacijos metais dirbo Šiauliuose muilo fabrike. 
        Nėrėja, neryklos. verpėjos. Ringerienė Grunia g. 1919 m. gegužės 20 d. Radviliškyje nėrėja. 

(12 nuotr. Miško medžiagos ir kuro gamyba. Radviliškis XX a. I pusė)

(13 nuotr. Nerėja ir verpėja. XX a. I pusė) 

          Odininkai. Jie apdirbdavo žalias odas. Odininkas dar 
buvo vadinami garberis, garberius.  Dar buvo odų rūšiuotojai 
ir pripjovėjai Tarpukariu Radviliškio krašte dirbo odininkai ir 
buvo įsikūrusios odų išdirbimo dirbtuvės. 

(14 nuotr. Odininkai. XX a. I pusė.) 



        Radviliškyje, kaip ir kituose Lietuvos miestuose buvo batsiuviai ir batsiuvių dirbtuvės. Batsiuviai dirbo 
daugiausia išnuomotose patalpose, jos buvo ankštos, užverstos taisymui atneštais batais. Jie dirbdavo arba 
po vieną, arba su mokiniais. Žiemą daugiausia dirbdavo gyvenamajame kambaryje arba virtuvėje. Odas 
pirkdavo iš krautuvių ar fabrikų. Batsiuviai taip pat siūdavo ir remontuodavo pakinktus ir batus. 
     Batsiuviai dar siūdavo įvairią avalynę: kurpes, puskurpes, batus, pusbačius, kamašus, aulinius batus ir 
moteriškas kurpes, puskurpes, pusbačius ir kt.
       Prie batsiuvių dar priskiriami ir amatininkai, kurie dirbo pusbadžius-medpadžius iš odos – šikšnos, o padus 
iš medžio – beržo, alksnio, epušės ar gluosnio. Tokie medpadžiai  buvo lyg ir vidurkis tarp batų ir klumpių. Jie 
buvo patogesni tuo, kad geriau nešiojosi ir ne taip greitai suplyšdavo ar sutrukdavo kaip klumpės ir ne tokie 
buvo brangūs kaip batai (L. Nezabitauskis. Darbininkai specialistai ir amatininkai. „Gimtasai kraštas“, 1936 
sausis-kovas Nr. 1(9), p. 40-41).
        Dar buvo balniai, odminiai, šikšniai. Balniai – balnų dirbėjai. Odminiai – odadirbiai, odų išdirbėjai, 
specializavosi skirtingų rūšių odų gamyboje – pradedant padams skirtos storos odos gamyba ir baigiant plona, 
elastinga oda, iš kurios buvo siuvamos pirštinės. Šikšniai, šikšnininkai išdirbdavo odą be plaukų. Tokia 
nerauginta oda buvo vartojama pakinktų, diržų, avalynės gamybai.
       Kurpius – kurpių išdirbėjas, siuvėjas ir batsiuvys.  Šiuo metu užsiėmė vyrai ir moterys. Rimoriais buvo 
vadinami tie amatininkai, kurie dirbo odinius – šikšninius pakinktus, odinius vežimams pridengčius, oda 
apkaltas važiuotes ir kt. Tarpukariu Šiauliuose buvo šie pakinktininkai (rimoriai). Kailininkai ir kailių 
dirbtuvės, kuriuose buvo išdirbami kailiai.

         Radviliškio krašte nuo XX a. buvo paplitęs odos apdirbimas. Odos apdorojimo amatams gausiai 
atstovavo batsiuviai, odininkai (odminiai) ir kailiadirbiai.  Buvo steigiamos odų dirbtuvės (garbarnios), 
kuriose odos apdorotojai apdorodavo įvairiausias odas ir kailius      
      Radviliškio rajono Šiaulėnų miestelyje tarpukariu buvo didelė odų dirbtuvė. Apdirbdavo karvių, arklių 
odas. Buvo dideli rūsiai, raugyklos. Joje dirbo Povilas Kabilnikas ir kt. Raugyklose buvo didelės vonios. 
Viename kambaryje buvo laikomos jau išdirbtos odos. Jas vežė parduoti, mainydavo į atvežtas žalias odas. 
Povilas Kabilnikas odos fabrikėlį prižiūrėjo, valdė raugyklą ir vadino ją garbarne. Jis supirkdavo gyvulių odas, 
keisdavo jas į išdirbtą avies kailį. <...> Patys viską gamino, nes avių pilna, kailių irgi. Kailių manufaktūra veikė. 
Kailius, išdirbtą odą parduodavo Radviliškyje, kitur. (M. B. Kudulytė-Navakauskienė, Šiaulėnų žemė, Kaunas, 
2009, p. 390, 395) ir kt.
       Tarpukariu Radviliškyje, Šiaulių g. 4 buvo įsikūrusi odos apdirbimo dirbtuvė (Mauša F. Glezeris), vėliau 
odų fabrikas, kuris priklausė žydams broliams Glezeriams.1938 m. buvo įregistruota akcinė bendrovė „Oda“ – 
Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 5, skyrius: Šiauliai, Aušros al. 24.  Jos valdybos nariais buvo: Mejeris 
Polovinas, Beras Glezeris, Leiba Glezeris, Abromas Zasas ir kt. Įmonės veikloje buvo numatyta odų ir odos 
dirbinių bei reikmenų gamyba ir prekyba. 
       Akcinė bendrovė „Oda“ Radviliškis, Pramonės g. Nr. 5. Skyrius: Šiauliai, Aušros al. Nr. 24. Odų ir odos 
dirbinių bei reikmenų gamyba ir prekyba. Pagrindinio kapitalo suma 250.000 litų. Valdybos nariai: Mejeris 
Polovinas, Beras Glezeris. Leiba Glezeris, Abromas Zasas. Prokūristas: Leja Glezerytė-Polovinienė (1938, reg. 
r. 28, b. Nr. 600. „Tautos ūkis“, 1938, Nr. 6, p. 142).
        1932 m. į Lietuvos odų pramonininkų  sudarytą sindikatą, be Šiaulių  odų fabrikų (Ch. Frenkelio, brolių 
Nurokų, J. Faino) įėjo brolių Glezerių iš Radviliškio bei Krupo ir Mišnuverio odų fabrikai.

(15 nuotr. Odininkai. XX a. I pusė)



 
        Sindikato dalyviai savo gaminius gabeno į bendrą sandėlį, iš kur odos dirbiniai buvo pardavinėjami, o 
paskui gautus pinigus sindikato nariai dalijosi tokia proporcija: J. Frenkelis gaudavo 36 proc., broliai Nurokai 
27 proc., J. Fainas 17 proc., broliai Glezeriai 12 proc., Krupas ir Mišnuveris 8 proc. 1932 m. broliai Nurokai iš 
odų sindikato pasitraukė. Kiti sindikato dalyviai turėjo pasidalyti tuos 27 proc., bet jie nesutarė (Dėl Nurokų 
gali suirti odų sindikatas. „Tautos ūkis“, 1932, Nr. 9, p. 264).
        1933 m. žurnalas „Tautos ūkis“ apie odų sindikatą ir nesutarimus tarp sindikato narių rašė: „1932 m. 
balandžio 16 d. odų pramonininkai: Frenkelis, Nurokai, Fainas, Glezeris, Krupas ir Mišnuveris sudarė sutartį, 
kurios tikslas buvo: solidarus veikimas pardavimo kainų atžvilgiu ir bendro preiskuranto nustatymas. Šia 
sutartimi einant visi dalyviai privalėjo įnešti užstatą ir kiekvienam buvo nustatyta, kiek jis turi išdirbti odų ir 
nustatė kainas. O kas sutarties nevykdys, mokės baudą.
       Br. Nurokai bankrutavo ir vienas dalyvių – Glezeris aiškino, kad vienam bankrutavus, sutartis yra 
panaikinama ir prašė grąžinti įneštą kauciją 50.000 litų vekseliais. Kiti dalyviai tai padaryti atsisakė. Byla 
atsidūrė Šiaulių apygardos teisme.
       Teismas sutartį pripažino negaliojančia ir kaip tokią panaikino ir nutarė priversti sindikatą Maušai F. 
Glezeriui jo 50.000 litų vekselį grąžinti.
       Ši byla yra pirmoji teismų praktikoje ir kaip tokia įdomi, kad teismas sindikatinių susitarimų nepripažįsta 
(Sindikiatinių sutarčių teismai nepripažįsta. „Tautos ūkis“, 1933, Nr. 2, p. 64).
       Pirmosios sovietinės okupacijos metais buvo nacionalizuotas Radviliškyje įsikūręs akcinės bendrovės 
„Oda“ odų fabrikas  (95 darbininkai). Antrosios sovietų okupacijos metais iš Bero Glezerio odų fabriko 1949 m. 
išaugo Radviliškio žemės ūkio mašinų gamykla.
        Saldainių ir šokolado dirbtuvės. Šmuelio Amolskio saldainių ir šokolado dirbtuvė Šeduvos g. 2; Bengio 
ir Gurevičiaus saldainių ir šokolado dirbtuvė Vasario 16 d. g-vė 30; Mejeris Lososas saldainių ir šokolado 
dirbtuvės Kauno g-vė 2. 
        Siuvėjai/os. Siuvėjai, seniau žmonių vadinti dar kriaučiais, telkėsi mieste ir aplinkiniuose miesteliuose, 
taip pat buvo keliaujantys  siuvėjai, kurie dažniausiai važinėdavo po kaimus. Tokie siuvėjai apsistodavo pas 
turtingą miestietį ar ūkininką ir išbūdavo 2-6 savaites, kol apsiūdavo visą šeimyną. Tada keliaudavo toliau. Už 
darbą dažniausiai būdavo mokama pinigais, taip pat maitinama ir suteikiama nakvynė. Tarpukariu siuvėjų 
amatas buvo labai populiarus. 
      Radviliškio krašte didžiausią amatininkų būrį sudarė moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjai, jų poreikis buvo 
didelis, nes gatavų rūbų prekyba buvo menka, o miesto siuvėjai, garsėjantys aukšta kvalifikacija, aptarnaudavo 
ir kaimo klientus. Paminėtinos siuvėjos: Segalienė Eta gim. 1908 m. vasario 7 d. Radviliškyje. Lazerovaitė 
Chjene gim. 1913 m. kovo 16 d. Radviliškyje (modistė), Lazerovaitė Chava g. 1915 m. gegužės 20 d. 
Radviliškyje (modistė) ir kt.. 
        Skalbėjos ir skalbyklos. Tarpukariu skalbimo mašinų nebuvo. Skalbinius skalbdavo rankomis prie 
tvenkinių, upelių ar ežero. Sorskienė Mira g. 1916 m. spalio 13 d. Radviliškyje, skalbėja (Šiaulių geto 
skalbykla). 
        Skardininkai ir skardos dirbtuvės. Tarpukariu Radviliškyje buvo skardininkų ir skardos dirbinių 
dirbtuvė. Skardininkas – skardos dirbinių meistras. Jis gamino įvairius daiktus iš skardos ir įvairių metalų 
lakštų. Dar buvo varkaliai - varinių daiktų dirbėjai, kalėjai. Tarpukariu Radviliškyje buvo  Moisėjaus Maizelio 
skardos dirbinių dirbtuvė Kęstučio g. 4.  
        Staliai. Jie dirbo įvairius medžio darbus, baldus, langus duris, lentynas. 

(16 nuotr. Stalių dirbtuvė. XX a. I pusė).



 
     Stikliai  ir stiklių dirbtuvės. Stikliai buvo keliaujantys ir dirbantys vietoje savo dirbtuvėje. Vieni iš jų 
keliaudavo per žmones ir sudėdavo langų stiklus ar tai išdaužtus, ar naujuose namuose. Kiti dirbo savo 
dirbtuvėje ir atlikdavo su stiklu susijusius darbus. Jų pagrindiniai įrankiai buvo liniuotė ir stiklui rėžti peiliukas. 
Stiklių dirbtuvėje buvo galima rasti įvairių rūšių stiklų langams, paveikslų rėmams ir kt. 
        Stiklo fabrikas. 1938 m. kovo mėn. Radviliškyje įsisteigė stiklo langams ir stiklo dirbinių fabrikas su 6 
tarnautojais ir 60 darbininkų; stiklo fabriką įsteigė Akc. „Stiklo pramonės“ bendrovė.  Radviliškyje šis stiklo 
fabrikas buvo įsisteigęs 1922 metais, bet vėliau bankrutavo. Radviliškio stiklo fabrikas gamino daugiausia 
stiklo lapais. Stiklui tinkamą smėlį vežė iš Šventosios upės, nuo Anykščių pakrančių. 
        Šaltkalviai ir jų dirbtuvės. Tarpukariu šaltkalviai Radviliškyje dirbo mechaninėse ir autoremonto 
dirbtuvėse. Jie atliko metalo apdirbimo ir perdirbimo, techninio aptarnavimo, įrenginių priežiūrą ir remontą, 
detalių ir mazgų remontą, virino, kniedijo ir atliko kitokius darbus, prižiūrėjo įvairius prietaisus ir 
įrenginius.   

        

(17 nuotr. Šaltkalvis. XX a. I pusė)

(18 nuotr. Keliaujantis peilių galąstytojas. XX a. I pusė).

       Peilių galąstojai. Radviliškyje peilius 
galąsdavo vietiniai amatininkai lietuviai, žydų 
tautybės atstovai ir iš svetur atvykę klajojantys 
peilių galąstojai. Jie su kilnojamais galąstuvais 
vaikščiodavo po miestiečių namus ir siūlydavo 
savo paslaugas peilius, dalgius, kirvius, pjūklus, 
įvairius kitus įrankius ir instrumentus. Šie 
amatininkai pas žmones namuose aštrindavo 
peilius, dalgius, kirvius ir kitus pjaunamus ir 
kertamus daiktus. Taip pat jie galąsdavo įrankius 
ir instrumentus įvairioms miesto įmonėms ir 
dirbtuvėms. 



 
    Račiai. Ratus, tekinius, stebules ir kitas medines kinkomojo transporto priemones gamino amatininkai, 
vadinami račiais. Staliai dažnai būdavo ir račiai. Kadangi tarpukariu Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo 
paplitęs kinkomasis transportas, arklių traukiami vežimai, tai paklausa ratams buvo didelė. Atsirado ir meistrų, 
kurie specializavosi – buvo ratlankių lenkėjų, ratų dirbėjų ir kt. račių. 
     Dar ratus, ratlankius, stebules ir įvairius tekinius mieste gamino staliai, kalviai ir kiti amatininkai. Dirbo 
ratus ne tik pavieniai amatininkai, bet ir dirbtuvės. Savo dirbinius jie pardavinėdavo mugėse ir turguje. 

Vėlykla. Šliomas Kaganas Pakruojo g-vė 2.
       Vilnų dirbinių dirbtuvė. 1938 m. kovo mėn. mėn. Radviliškyje įsisteigė vilnų dirbinių dirbtuvė su 3 
tarnautojais ir 40 darbininkų.  
      Vežikai vežikavimas. Mokytojas ir keliautojas Frydrichas Šulcas (1762-1798) 1793 metais vykdamas iš 
Mintaujos į Gardiną ir aprašydamas savo kelionę per Joniškį, Šiaulius, Radviliškį, be matytų vaizdų, aprašė ir 
apie to meto vežikus: „Šiauliuose <...> pašto vežėjas, kuris mane vežė, buvo žydas. Nuo Šiaulių iki Radviliškio 
– trys mylios Kelias nors ir visiškai netvarkingas, vis dėlto puikus, išskyrus kelias vietas. Šį kelią nuvažiavau 
per pusketvirtos valandos, nors mano arkliai ir vežėjas atrodė labai varganai. Jisai vežime sėdėjo patogiai 
įsitaisęs, ant galvos buvo užsidėjęs paprastą medvilninę naktinę kepuraitę, iš po jos draikėsi juodi susitaršę 
plaukai, kuriuos jis, nors valdė arklius, kada ne kada pasitaisydavo, pakedendavo plonais pirštais. Pats buvo 
apsivilkęs degutu ir kitokiais nešvarumais išdėmėtą trumpą skrandutę, dengiančią suplyšusias kelnes, bet ne 
visai paslepiančią geltoną nuogą krūtinę, ant kurios matėsi nešvarių marškinių skiautės. Batų arba kurpių 
neturėjo įsigijęs – nereikalingos išlaidos. Botagas buvo ne ilgesnis už pirštą. Aprištos aplink kaklą ilgos skarelės 
galu šluostėsi nosį. Nepaisant to, važnyčiojo labai mikliai, greitai ir atsargiai“ <...>
     Po Pirmojo pasaulinio karo ir tarpukariu Radviliškyje vežikai važinėdavo arklių traukiamais vežimais. 
Vežikai vežiojo ir žmones, ir krovinius. Vežikai skirstėsi į lengvuosius ir sunkiuosius (krovininio transporto) 
vežikus. Radviliškyje vežikus galėjai sutikti prie geležinkelio stoties, kur jie išvežiodavo traukiniu į miestą 
atvykusius keleivius. 
       Žvakių specialistai. Tarpukariu buityje, žmonių namuose, maldos namuose, bažnyčiose buvo naudojamas 
žvakės. Radviliškyje žvakių specialistė buvo Gordonaitė Ester g. 1920 gegužės 19 Radviliškyje. 1938 m. 
balandžio mėn. Radviliškyje įsisteigė žvakių dirbtuvė su 3 darbininkais (Kokios šiemet įsisteigė pramonės 
įmonės. „Tautos ūkis“, 1938, Nr. 46, p. 934).
   

(19 nuotr. Račius. XX a. I pusė



 Tarpukario Radviliškio vaizdelių kronikos. Amatai, prekyvietės, turgus 
(XX a. I pusė)

       Nuo seno  svarbiausia Radviliškio krašto amatininkų prekyvietė buvo turgus. Tai buvo svarbus miesto 
gyvenimo židinys, pagrindinė rinka miesto gyventojams įsigyti maisto produktų ir reikalingų prekių. Čia 
žemės ūkio produkcijos gamintojai susitikdavo su miesto vartotojais, užsimegzdavo miestelėnų ryšiai su 
valstiečiais. Į turgų suvažiuodavo aplinkinių miestų ir miestelių prekeivių. Turgaus aikštėje stovėjo 
prekybiniai pastatai – kromai, mėsinės, prekybinės eilės. 
   

       XX a. I pusėje dauguma amatininkų ir smulkiųjų verslininkų Radviliškyje spietėsi aplink turgaus aikštę. 
Jie savo dirbinius pardavinėdavo prekyvietėse ir turgavietėse. Turguje amatininkai pynėjai pardavinėjo 
krepšius ir pintines, puodžiai puodus ir kitus keramikos dirbinius, račiai ratus, virvių pardavėjai - virves ir 
pančius, grėblių dirbėjai – grėblius ir šluotas ir kt. 

        
      Dar mieste prekiavo graveriai, balniai, kepurininkai, duonkepiai, skardininkai ir kt. Dirbo batsiuviai, 
dažytojai, kailiadirbiai, kalviai, kirpėjai, kubiliai, mėsininkai, mūrininkai, siuvėjai, staliai, stikliai, 
stogdengiai, šaltkalviai, šikšniai ir kt.  Kailiadirbiai ir odminiai Radviliškyje gamino odą avalynei, o 
batsiuviai taisydavo batus. Radviliškio centrinės gatvės buvo grįstos akmenimis, todėl miestiečių batų padai 
per bruką greitai susinešiodavo ir reikėdavo juos dažnai taisyti. Turėjo darbo staliai, siuvėjai ir kitų 
specialybių amatininkai. 

(20 nuotr. Prekeivės Radviliškio turguje. XX a. pr.). 

(21 nuotr.  Radviliškio turguje. XX a. pradžia



         Turguje buvo prekiaujama javais ir gyvuliais, audiniais ir drabužiais, maisto prekėmis, ypač druska, 
silkėmis, žuvimis, sviestu, aliejumi, medumi, mėsa, lajumi, taip pat odomis, geležimi ir geležiniais darbo 
įrankiais, statybinėmis medžiagomis, stiklu ir gėrimais. Nemažą prekių dalį sudarė miško medžiaga, 
mediniai darbo įrankiai ir rakandai, vaisiai, medus, vaškas, žvakės, potašas, anglys, malkos, sakai ir kt.         
Radviliškio krašto amatininkai savo dirbinius pardavinėdavo prekyvietėse ir turgavietėse. Parduotuves ir 
prekystalius turėjo kai kurių specialybių amatininkai, gaminę rinkai: odminiai, kepėjai, konditeriai, 
mėsininkai, skerdikai. Turguje amatininkai pynėjai pardavinėjo krepšius ir pintines, puodžiai puodus ir kitus 
keramikos dirbinius, račiai ratus, virvių pardavėjai - virves ir pančius, grėblių dirbėjai – grėblius ir šluotas. 
Dar krašte prekiavo auksakaliai ir graveriai, balniai, kepurininkai, duonkepiai, mezgėjos, skardininkai ir kt. 
Dirbo batsiuviai, dažytojai, kailiadirbiai, kalviai, kirpėjai, kubiliai, laikrodininkai, mėsininkai, mūrininkai, 
siuvėjai, staliai, stikliai, stogdengiai, šaltkalviai, šikšniai, tekintojai, vežikai ir kt. 

(22 nuotr. Radviliškio turguje. XX a. pradžia).

(23 nuotr. Turguje. XX a. trečiasis dešimtmetis. Balio Buračo nuotr.)



       Tarpukariu Radviliškio mieste veikė šios  manufaktūros ir kolonialinių prekių prekybos firmos ir 
krautuvės, kuriose buvo prekiaujama ir Radviliškio krašto amatininkų ir jų dirbtuvių gaminiais: 
       Chanės Alufovičienės kolonialė prekyba Didžioji gatvė 22.
       Geršono Dorskio galanterijos prekyba Didžioji g-vė, (dar 1938 m. vasario 16 d. g. 9. (Geršonas Dorskis, g. 
1877, gyv. Radviliškis, Vydūno g. 3. Registro įrašo įrašymo laikas: 1938 m. gruodžio 15 d.).
       Ch. Dubianskienės manufaktūros ir galanterijos prekyba. Radviliškis Vasario 16 d. g. 20 (Chaja 
Dubianskienė, g. 1907 m. gyv. Radviliškis, Vasario 16 d. g. 13. Registro įrašo įrašymo laikas: 1938 m. spalio 21 
d.).
      Arono Faino kolonialinė prekyba Pašto g. 2.

A. Faino ir A. Korodickio kolonialinė prekyba Pašto g. 2
      Sevė ir Chajė Fainaitės. Kolonialinė prekyba. Didžioji g-vė.
      Minos Prizaitės manufaktūros ir kolonialinių prekių prekyba (Mina Prizaitė g. 1898 m., gyv. Radviliškis, 
Turgavietė g. 2. Registro įrašas: 1938 m. birželio 24 d.). 
       Paulinos Puodžiūnienės kolonialinė prekyba (detali smulkiųjų prekių prekyba). Radviliškis, Dariaus ir 
Girėno g. 10 (Paulina Puodžiūnienė, g. 1905 m. balandžio 11 d. gyv. Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 10 
Registro įrašas: 1938 m. birželio 14 d.).
      Pesės Reisės manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 16.       
      Merės Stariškaitės manufaktūros prekyba Didžioji g-vė 18.
       Etos Tokeraitės kolonialinė ir smulkios geležies prekyba. Radviliškis, Vasario 16 d. gatvė 14 (dar Didžioji 
g-vė 8) (Eta Tokeraitė g. 1909 m. gruodžio 5 d. Registro įrašo įrašymo data: 1938 m. gruodžio 14 d.)
      Feigės Večerebinienės manufaktūros prekyba. Radviliškis, Vasario 16-osios dienos g. 9 (Feigė 
Večerebinienė, g. 1903 m. reg. įrašas 1938 m. liepos 20 d.).   
      Jankelio Volpės kolonialių prekių ir tabako prekyba. Radviliškis, Aušros aikštė 1 (Jankelis Volpė, 1906 m. 
gyv. Radviliškis, Aušros aikštė 1. Registro įrašymo laikas: 1938 m. gegužės 18 d.).
      Šmuelio Volpės kolonialė prekyba Radviliškio turgavietėje.
       Kitų prekių prekyba:  Borucho Fleišmano javų prekyba Pašto g. 8. Galanterijos prekyba Radviliškis, 
Vasario 16 d. gatvė 9.
      Elijas Kaplanas daržovių ir vaisių prekyba Didžioji g-vė 18.
      Chackelis Kaplanas mėsos prekyba Radviliškio m.
      Mozesas Kaplanas mėsos prekyba Radviliškio turgavietė.
      Ruvino Kaplano javų prekyba Didžioji g-vė 16.
      H. Kaplanienės ir J. Zaidelio pilnoji bendrovė Radviliškis, vasario 16 d. g. (Nariai: Hana Kaplanienė g. 1895 
m. Lietuvoje; Juozas Zaidelis, g. 1891 m. Lietuvoje; abu gyveno Radviliškyje, Vasario 16 d. g. 16. Registr. 
įrašas: 1938 spalio 14 d.). 
       Lazaras Lazarovas javų prekyba Kauno g. 23.  
       Nochumas Lazorovas mėsos prekyba Radviliškio turgavietė.   
       Orelis Leizeravičius javų, linų ir sėmenų prekyba. Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 42 (Orelis 
Leizeravičius, g. 1877, Radviliškis, Dariaus ir Girėno g. 42. Registro įrašo įrašymo laikas: 1938 m. liepos 16 d.).
       Ozelis Lekeravičius kolonialė prekyba Šaulių g. 36.
       Ozelis Lekeravičius javų prekyba Šiaulių g. 36.
       Ošeris Lensonas, Radviliškis, Vasario 16 d. gatvė 20 (Ošeris Lensonas, g. 1892 m. Registro įrašo įrašymo 
laikas: 1938 m. gruodžio 15).
       Mauša Losasas. Odos ir avalynės prekyba. Radviliškis, vasario 16-osios dienos g. 22 (Pirklys Mauša 
Lososas g. 1865 m. Lietuvos, Radviliškis, vasario 16 d. g. 22. Reg. įrašas 1938.VI.24).  
       Jankelis Michelovas javų prekyba Kauno g-vė 2.
       Mauša Pereseckis svaiginamųjų gėralų prekyba Vasario 16 d. g-vė.
       Šlioma Rotenbergas geležies ir jos dirbinių prekybas Kęstučio g-vė 5.
       R. Tokerienės. Geležies prekyba. Radviliškis, Kęstučio g. 1 (Rachilė Tokerienė, g. 1904 m. spalio 13 d., reg. 
įraš. 1938.VI.20). 
       Bero Trubovičiaus avalynės prekyba Kęstučio g-vė 5. 
       Radviliškyje buvo prekiaujama laikrodžiais. Sugedus juos taisė laikrodininkai ir jų dirbtuvės. Atskirą 
amatininkų grupę sudarė auksakaliai, juvelyrai ir graveriai.
      Firma: Verslininkas Juozas Petrauskas Radviliškio geležinkelio stotyje turėjo bufetą, prekiavo gėrimais ir 
valgiais. Čia dirbo virėjos ir virtuvės darbininkės.
    



     Savo darbą Tarpukariu Lietuvos profesinėje verslo ir amatininkų spaudoje buvo pabrėžiama verslo, 
pramonės ir amatų giminystė. Nežiūrint šito to meto spaudoje atsispindi ir teisiniai pramonės ir amato statuso 
problemiškumas. Pramonės įmonėms buvo prilyginamos ir tos įmonės, kuriose darbas atliekamas rankomis be 
mašinų pagalbos, jei jose dirba ne mažiau kaip du samdomi darbininkai. Jei įmonėje darbas buvo atliekamas be 
mašinų, o tik rankomis ir yra vienas samdomas darbininkas, tai „Pramonės darbininkų samdos įstatymas“ jiems 
nebuvo taikomas. Šios įmonės buvo prilyginamos pramonės įmonėms – karšimo, verpimo ir audimo dirbtuvės, 
milo vėlyklos, virvių dirbtuvės, spaustuvės, litografijos ir cinkografijos dirbtuvės, knygų rišyklos, kalvės ir 
šaltkalvės, plytinės, kalkių dirbtuvės, cemento ir betono dirbinių dirbtuvės, puodų dirbtuvės, šerių rūšiavimo 
dirbtuvės, muilo dirbtuvės, vėjo ir vandens malūnai, kepyklos ir cukrainės, saldainių dirbtuvės, aliejaus 
spaudyklos, vaisvynio dirbtuvės, mineralinių vandenų dirbtuvės, arbatžolių rūšiavimo dirbtuvės, dešrų 
dirbtuvės, deguto ir terpentino dirbtuvės ir kt. Taigi, tarpukario Lietuvoje amatai ir pramonė, iš esmės, neretai 
reiškė tą patį. 

       



Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė 

Laima Maminskienė

Pranešimas

„Mokykla ir geležinkelis”



Mokyklų istorija Radviliškyje mažai tyrinėta.  
1. Č. Kantausko Švietimas ir kultūra Radviliškio rajone, dvi dalys, pasirodę pačioje 

Nepriklausomybės pradžioje, 1990-1991.
2. J. Varkulevičiui vadovaujant sudarytas leidinys ,,Sugrįžki mokyklon. Iš Radviliškio 

Lizdeikos vid. m-klos istorijos“ (1994)
3. Naujausias (2019) – Radviliškio progimnazijos šimtmečiui skirta knyga ,,Sunki 

pradžia“, kurios autorius Zenonas Vasiliauskas, beje, praeitą savaitę iškeliavęs 
amžinybėn.

Labaipasigirti Radviliškio mokyklų istorija negalime, bet ir skųstis nėra ko.  Pirmoji mokykla,  

parapijinė, įkurta prie bažnyčios, minima 1597  - praėjus lygiai 200 metų nuo pirmosios 
mokyklos įkūrimo Lietuvoje ir 55 m. po parapijinės mokyklos atsiradimo Šeduvoje. Bet nėra 
ir blogai – pats Radviliškis atsirado tik XVI a., ir mokyklą turi jau po 30-ies metų po 
paminėjimo.
     XIX a. pr. pradinės mokyklos veikia jau ne tik Šeduvoje, bet ir Grinkiškyje, Šiaulėnuose, 
Pašušvyje. Radviliškyje, matyt, neveikia, nes šaltiniuose neminima. Ji įkurta 1857, veikia XIX 
a. 7 deš. vid. Jei iki 1863 m. sukilimo veikė įvairios pagal priklausomybę mokyklos – 
nevaldinės- parapijinės ir valdinės, tai po sukilimo caro valdžia nevaldines ima uždarinėti ir 
steigti valdines mokyklas, kur mokymas vyksta rusų kalba.
    Ar švietimą pakeičia atėjęs geležinkelis?
    1870 m. nutiesus per Radviliškį geležinkelį Liepoja-Romnai, miestelis ima augti, į jį 
atsikelia nemažai rusų, jų vaikams reikalinga mokykla. Vietoj minėtos parapijinės mokyklos, 
1877 m. atidaryta valdinė liaudies mokykla ,,narodnoje učilišče“. Tada joje mokėsi 43 
mokiniai, daugiausia miestiečių – tiek atsakingas pareigas užimančių, tiek eilinių 
geležinkeliečių vaikai . Bet buvo priimami ir aplinkinių kaimų valstiečių vaikai. Šioje 
mokykloje net kalbėtis lietuviškai buvo draudžiama, todėl mokykla nebuvo populiari lietuvių 
tarpe. Lietuviai savo vaikus mieliau leido mokytis sava kalba slaptose daraktorinėse 
mokyklose, nors už tai grėsė baudos ne tik daraktoriams, bet ir mokinių tėvams bei namų, 
kuriuose vyko mokymas, savininkams. Slaptoms lietuviškoms mokykloms talkino mūsų 
kraštų knygnešiai Veronika ir Rokas Žirgulevičiai, Abromavičius, Masiulis, Radviliškio 
klebonas Sarapas, Antanas Povylius. Ir čia  norisi ieškoti sąsajų su geležinkeliu – knygnešiai 
kartais keliaudavo šia nauja transporto priemone. Kai kam ir nepasisekdavo. Knygnešys 
Antanas Vaitkevičius važiuojant traukiniu buvo užpultas, apiplėštas, iš jo atimtos knygos, 
pinigai ir nudurtas traukinyje tarp Radviliškio ir Šeduvos.
     Amžių sandūroje apie 1900 m. Radviliškyje veikė 2 rusiškos mokyklos: liaudies ir 
cerkvinė. 
     1905 m. veikusi pradinė mokykla buvo vadinama ,,volosnoje narodnoje učilišče“. Joje 
buvo 3 skyriai. Įsikūrusi ji buvo valdiškame pastate – kitame to pastato gale buvo valsčiaus 
savivaldybės patalpos. Mokyklos vedėjas buvo rusas. 1906 m. į vedėjo pareigas atkeliamas 
lietuvis, bet tai padėties nekeičia – vedėjas buvo žiaurus, dažnai naudojo fizines bausmes. Į 
mokyklą priimdavo aplinkinių kaimų ūkininkų vaikus, o jei likdavo laisvų vietų – ir miestelio 
gyventojų vaikus. 1905 šalia liaudies mokyklos buvo įsteigtos ,,Cerkovnoje prichodskoje 
ženskoje učilišče“ ir ,,Mužskoje cerkovnoje prichodskoje učilišče“: viena – mergaitėms, kita – 
berniukams. Vėliau berniukų mokykla pavadinta ,,železnodarožnaja“ (geležinkelio), o 
radviliškiečių praminta ,,geležiukų“, kai anksčiau minėta ūkininkų vaikams skirta mokykla 
vadinama ,,popieriukų“. Geležinkelio mokykla turėjo didesnes teises nei liaudies – ją baigę 
mokiniai galėjo stoti į technikos mokyklas. Dažniausiai Radviliškio geležinkelio tarnautojų 
vaikai vyko mokytis į Minsko technikos mokyklą. Dviklasę rusišką mokyklą išlaikė 
Radviliškio geležinkelio stotis. 1914 m. pradžioje joje mokėsi 183 berniukai ir 80 mergaičių.



      Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, nemažai Radviliškio geležinkelininkų su šeimomis 
pasitraukė į Rusijos gilumą, pasitraukė ir dalis mokytojų. 1915 m.                                                                                                    
Lietuvą užėmę vokiečiai ,,pasižymėjo“ tuo, kad jau pirmaisiais okupacijos metais sudegino 
gražiai įrengtą geležinkelio mokyklą. Visgi karo reikalai buvo svarbiau ir vokiečiai  neturėjo 
laiko kištis į švietimo reikalus, vietoj rusiškų steigti vokiškas mokyklas, todėl susidarė 
palankesnės sąlygos kurti savas, lietuviškas mokyklas. Jas kurti nebuvo uždrausta, bet padaryti 
tai buvo labai sunku – nebuvo mokytojų, vadovėlių, kitų mokymo priemonių, lėšų. Tėvai 
neturėjo kuo vaikus aprengti, apauti, todėl mokinių skaičius smarkiai sumažėjo. Karo metais 
Radviliškyje jau mokoma lietuviškai. Nors miestelyje gyveno daug žydų, jų vaikai irgi lankė 
lietuviškas mokyklas ir tik vėliau įkūrė atskiras.
     1918 m., pasibaigus I pasauliniam karui, buvo pradėta kurti nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Į Radviliškį iš Rusijos ėmė grįžti karo pabėgėliai. Mieste susidarė daug vaikų – 
grįžusių ir vietinių – kuriems reikėjo mokytis. Įkurti aukštesnio lygio mokyklą iniciatyvos 
ėmėsi geležinkelio stoties vadovai.  Netrukus atėjo gera žinia – čia, kur būta tik pradinių 
mokyklų, bus įkurta aukštesnio lygio mokykla:
  Leisti š. m. sausio mėn. 1 d. Radviliškyje, Šiaulių apskrities, įkurti aukštesniąją mokyklą 
vardu ,,Radviliškio gelžkelio gimnazija“ trijų tuo tarpu klasių su prieklasiu. Pasirašo Švietimo 
ministeris Jonas Yčas.
     Nors pavadinime ir yra žodis gimnazija, mokykla buvo progimnazija. Ji buvo privati – 
priklausė Radviliškio geležinkeliečiams. Direktoriumi Švietimo m-ja paskyrė 38 m. 
matematiką VACLOVĄ ŠLIAGERĮ, mokykloje pakviesti dirbti dar 7 mokytojai, 6 vyrai (22-
35 metų) ir  21 metų Elena Dobrovolskaitė, dėsčiusi rusų kalbą ir paišybą.
Steigėjų komisija ir pakviesti mokytojai nutarė, jog mokykla dirbs pagal ,,Žiburio“ draugijos 
mokyklų programą; visi dalykai bus dėstomi lietuvių kalba, privalomai bus dėstomos rusų ir 
vokiečių kalbos, neprivalomai – lenkų kalba.
     Pirmieji mokslo metai buvo trumpi – prasidėjo 1919-02-01, baigėsi 06-07. Mokėsi 105 
mokiniai: I kl. – 33, II – 25, III – 12. Daugiausia vaikų buvo parengiamojoje klasėje – 35. 
Vyravo mergaitės – 66, berniukų buvo vos ne dvigubai mažiau – 39. Daugumą mokinių sudarė 
vaikai, kurių tėvai, kaip tada sakydavo, dirbo ,,prie gelžkelio“ – tokių buvo beveik du 
trečdaliai – 64. Mokytojams dirbti buvo sunku, nes į mokyklą buvo priimti ir nemokėję 
lietuvių kalbos, bet pasižadėję pasivyti mokančius.
     Mokyklos steigėjų komisija mokyklai užėmė du mūrinius pastatus – 313 ir 194  kv. m 
ploto. Didesniajame buvo 4 klasės, mokytojų kambarys, raštinė, kambarys sargui ir salė, 
kurioje mokiniai praleisdavo pertraukas. Mažesniajame buvo 3 nedidelių kambarių mokyklos 
direktoriaus butas ir dvi klasės – vienoje jų – fizikos, chemijos ir gamtos kabinetai, kitoje – 
laboratorija chemijos bandymams atlikti. Netrukus dėl pastatų priklausomybės ir išlaikymo 
prasidėjo nesutarimai – tą rodo susirašinėjimas tarp Susisiekimo m-jos, Geležinkelių valdybos, 
Švietimo m-jos ir Radviliškio progimnazijos. Pastatus buvo grasinama iš mokyklos atimti – 
visgi tai nebuvo padaryta, ir mokykla čia išbuvo net 30 metų. Šiandien pastatai tebestovi, bet 
kaip savo knygoje apgailestavo šviesios atminties Zenonas Vasiliauskas, ,,Bėda, kad jie 
negarbingai panaudojami ne kultūros, ne švietimo reikalams“. Kaip žinote, viename jų įsikūrę 
laidojimo namai, o kito paskirtis dar liūdnesnė – tai prastos reputacijos alaus baras.
   Mokyklos sąsajos su geležinkeliu labai ryškios pirmojo tikrintojo, atvykusio praėjus vos 3 
mėn. nuo mokyklos darbo pradžios, ataskaitoje – kai Švietimo ministerijos Pradžios mokslo 
departamento direktorius Vokietaitis vizito metu užklausęs progimnazijos direktoriaus, kodėl 
rusų ir lenkų kalbos dėstomos kaip užsienio kalbos, pirmoji – privaloma, antroji – 
neprivaloma, direktorius atsakęs, jog toks buvo mokyklos steigėjų ir geležinkelio darbininkų 
pageidavimas.
     Geležinkeliečių įkurta mokykla ne visi buvo patenkinti. Jau 1919 gegužę krikščionių 
demokratų spaudoje buvo išspausdinti net 3 straipsneliai apie Radviliškio mokyklą. Pasirodo, 
vidurinę mokyklą įkurti buvo sumanęs mano jau paminėtas klebonas Sarapas, todėl katalikiška 
spauda vadino naująją mokyklą lenkinimo centru, rašė, kad mokytojai čia net pertraukų metu 
tarpusavyje kalba lenkiškai.



      Antrieji progimnazijos veiklos metai taip pat buvo nelengvi, nes Lietuvoje vis dar vyko 
Nepriklausomybės kovos. Visgi mokslo metai prasidėjo laiku – 09-01 ir baigėsi 1920-06-10. 
Dėl bermontininkų veiksmų mokslas buvo sutrukdytas tik tris dienas – dvi dienas, kai vyko 
mūšis dėl Radviliškio, ir vieną dieną, kai po mūšio mokyklai reikėjo sudėti langus. Metinėje 
ataskaitoje m-jai direktorius džiaugėsi, kad pavyko išgelbėti visą mokyklos turtą ir net labai 
brangų geležinkelio turtą – telefono, telegrafo aparatus.
   1920 m. Radviliškio gelžkelio progimnaziją baigė I-oji laida – viso 14 mokinių. 7 jų 
pasirinko tolesnį mokymąsi gimnazijose, net 6 įstojo į pradžios mokytojų vasaros kursus 
Šiauliuose ir patys ėmė mokytojauti (matyt, kad mokytojo profesija tuomet tikrai buvo 
prestižinė), o vienas įsidarbino geležinkelyje.
     1920 m. Geležinkelių valdyba sugalvojo pasinaudoti Radviliškyje esančiomis geležinkelio 
dirbtuvėmis ir pakeisti progimnazijos profilį į technikos mokyklą. Pedagogų taryba tam pritarė 
ir pavedė direktoriui atostogų metu išspręsti šį reikalą. Direktorius nuvyko į Kauną, susitiko su 
susisiekimo ministru, specialistais ir išsiaiškino, jog progimnaziją paversti technikos mokykla 
nėra nei lėšų, nei specialistų. Kad pakreiptų mokinių dėmesį į technikos pusę, direktorius 
švietimo ministrui pažadėjo pridėti prie esamos mokymo programos 2 braižybos ir 6 technikos 
dalykų pamokas. Norėdamas savo progimnazijos  kursą priartinti prie geležinkelio tarnybų 
reikalavimų direktorius Šliageris ryžosi prašyti švietimo ministro komandiruotės į Latviją. 
Norėjo aplankyti panašią mokyklą Latvijoje, nupirkti mokyklai priemonių. Ministerija 
direktoriaus prašymui pritarė, paprašė URM išduoti Šliageriui tarnybinį užsienio pasą. Visgi 
technikos mokykla įkurta nebuvo, Radviliškyje įsitvirtino bendrojo lavinimo progimnazija. 
    Kuriant vidurinę mokyklą, matyt, būta daug idealizmo – steigėjai tikėjosi, jog mokyklos 
išlaikymui geležinkelio tarnautojai iš savo algų kas mėnesį paskirs tam tikrą sumą pinigų, bus 
renkamos aukos mokyklai, prie mokyklos išlaikymo prisidės ir mokestis už mokslą. Pagaliau, 
kad mokyklą visiškai išlaikys Geležinkelio valdyba. Tai ir liko svajonėmis, nes jau pirmaisiais 
mokslo metais mokykla susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais. Direktorius paprašė 
pagalbos vietinės savivaldybės – 1920 kovą valsčiaus taryba priėmė nutarimą – priimti globon 
Radviliškio gelžkelio progimnaziją. Bet nedavė nė pinigėlio, o po metų (1921m.) oficialiai 
pranešė, kad valsčiaus taryba ,,nerado galimybės dalyvauti Radviliškio progimnazijos 
aprūpinime“. Direktoriui Šliageriui beliko kreiptis į Švietimo ministrą ir prašyti mokyklą 
suvalstybinti. Neįtikėtina, bet tą padaryti pavyko – 1921 vasarą Švietimo ministras direktoriui 
pranešė, jog nuo 1921-07-01 m-ja apsiima išlaikyti Radviliškio gelžkelio gimnaziją valstybės 
lėšomis. Taip baigėsi tiesiogiai su geležinkeliu susijęs Radviliškio progimnazijos etapas. 
     Norisi kalbėti tik apie pozityvias geležinkelio ir mokyklos sąsajas, deja..  Nėra smagu 
kalbėti apie mokyklos ir geležinkeliečių santykius naujo direktoriaus Škėmos, garsiojo 
rašytojo Antano Škėmos tėvo, laikais. Net apskrities spauda ne kartą tuos nesutarimus aprašė. 
Štai 1925m. skaitytojai informuojami, kad į Radviliškio geležinkelio stotį  atvykus 
susisiekimo ministrui, kai kurie lenkuojantys geležinkeliečiai, kreipėsi į jį, prašydami, kad jis 
iš geležinkeliui priklausančių pastatų iškeltų Radviliškio progimnaziją. O tai reikštų 
progimnazijos uždarymą, nes kitų tinkamų mokyklai patalpų Radviliškyje nėra. 
     Kai tais pačiais 1925 m. Radviliškyje apsilankė švietimo ministras Kazys Jokantas, jam 
belaukiant traukinio, irgi prisistatė direktoriaus Škėmos priešininkai, lenkiškos pakraipos 
geležinkeliečiai ir ėmė skųsti direktorių. 
     Į spaudą netgi pateko direktoriaus, tikro lietuvio patrioto, konfliktas su progimnazijos 
mokytoja Žižniauskiene ir jos vyru, žymiu Radviliškio geležinkelio valdininku – lenkiškos 
pakraipos žmonėmis.
     Nesantaiką kurstė ir kai kurie tėvai. Pvz., 1924 m. vykstant visuotiniam mokinių tėvų 
susirinkimui, geležinkelio stoties valdininkas Oskaras Hofmanas ėmė protestuoti prieš 
telegrafijos pamokų įvedimą  ir net rusiškai šaukė ,,Daloj“ (,,Šalin“). Direktoriaus paprašytas 
leisti susirinkimui dirbti, Hofmanas nenurimo, atsakė, jog jis ne mokinys, jog Tėvų komitetas 
nepasiduos. Po susirinkimo Hofmanas gyrėsi važiuosiantis į m-ją ir Škėma bus ,,iš pareigų 
paliuosuotas“. Vėliau kažkam sakęs, jog yra paduotas prašymas direktorių nušalinti ir kad 
Radviliškio geležinkelio vadovai turi kitą žmogų, kuris sutiko būti direktoriumi.



      1927 m. mokyklai – vėl skaudus smūgis iš geležinkelininkų – Geležinkelių valdyba 
nutaria, kad vienas mokyklos pastatas ,,mokyklai nėra būtinai reikalingas'', tačiau jis labai 
reikalingas geležinkeliams ir pareikalauja šį pastatą ,,paliuosuoti“ ir perduoti Radviliškio kelio 
ruožo viršininkui. Naujasis direktorius NAMIKAS nesugeba pasipriešinti. Taip per kelias 
savaites Radviliškio progimnazija netenka vieno iš dviejų namų ir turi dirbti susispaudusi 
viename pastate. 
      Atimtajame įsikuria Lietuvos kariuomenės šarvuoto traukinio rinktinė. Žygių grąžinti 
pastatą imasi atvykęs dar vienas direktorius Baltrus GRYBĖ, jis rašo m-jon. Į pagalbą ateina 
Tėvų komitetas, jis kreipiasi į Susisiekimo m-jos Geležinkelių valdybą. Deja, gauna atsakymą, 
jog pastatas reikalingas kariuomenei. Dar daugiau – pranešama, kad nuo 1930m.  vasaros 
mokykla neteks ir antrojo pastato – jis reikalingas KAM. Ir vėl direktoriaus, Tėvų komiteto 
žygiai. Progimnazijos pastato likimą svarstė net kariuomenės Generalinis štabas. Visgi antrąjį 
pastatą mokyklai pavyko išsaugoti.
     Ilgiausiai tarpukaryje mokyklai vadovavęs direktorius JURGIS GŪŽYS savo darbo 
pradžioje rašo m-jai, jog mokyklos pavadinime yra neteisingas žodis ,,gelžkelio'', kai turėtų 
būti ,,geležinkelio''. Ir išvis mokyklos pavadinimas nieko bendro neturi su geležinkeliu, todėl 
šis žodis turėtų būti išbrauktas. Ministerija sutinka, ir nuo 1932-06-01 mokykla vadinama 
,,Radviliškio vidurine mokykla“. Taip dingsta dar viena mokyklos ir geležinkelio sąsaja. 
     Skaitant Vytauto Didžiojo metais (1930) pradėtą rašyti ir iki šiol stebuklingai išlikusią  
,,Radviliškio geležinkelio vidurinės mokyklos Chronikos knygą“  (viso 126 ranka rašyti A-4 
formato puslapiai) per visą 4-ą deš. apie geležinkelį beveik neužsimenama. Minima tik, kad 
1935-05-23 baigiamosios klasės mokiniai su 2 mokytojais ir direktoriumi lankė Radviliškio 
įmones, tarp jų paminėtos ir geležinkelio dirbtuvės, artezinis šulinys, vandens bokštas ir 
geležinkelininkų kuopos dirbtuvės. Panašios ekskursijos 1937-05-19 metu taip pat lankytasi 
geležinkelio dirbtuvėse. Kronikoje fiksuojamas įdomus faktas, kad kasmet, o kartais ir 
dažniau, mokyklą tikrinantys inspektoriai į Radviliškį atvyksta ir išvyksta traukiniu. Matyt, 
traukiniu 1931-04-25 atvyko ir visus mokinius apžiūrėjo, patikrino jų gerklę, nosį ir ausis 
Valstybinės Ausų, gerklės ir nosies klinikos Direktorius Dr. J. Zubkus. Jis ,,pasižymėjo 
kiekvieno mokinio elgesį ir jo gabumą, kad galėtų paskui padaryti reikalingas išvadas dėl 
atrastų pas kai kuriuos mokinius gerklės, nosies ir ausų defektų“.
     Arti esantis geležinkelis į mokyklą atveda garsius žmones, štai 1936-03-09 grįždamas iš 
Mažeikiuose vykusio literatų susirinkimo, į mokyklą užsuka rašytojas Antanas Žukauskas-
Vienuolis, ir pabuvęs apie 30 min. vėl išvyksta į geležinkelio stotį. Kartais mokiniai patys eina 
stotin sutikti įžymybių, pvz.1935-10-15, ,,13.20 pravažiuodamas iš Šiaulių į Panevėžį 
Radviliškio geležinkelio stotyje sustojo transatlantinis lakūnas F. Vaitkus. Buvusieji tuo metu 
mokykloje mokiniai su mokytojais nuėjo į geležinkelio stotį lakūno pasitikti. Į stotį prisirinko 
daugiau publikos pažiūrėti garsaus lakūno. Atvykusį iš Šiaulių lakūną Vaitkų, išlipant iš 
vagono, mokiniai pasveikino garsiu ,,valio''. Mokyklos direktorius drąsųjį lakūną pasveikino 
mokyklos vardu. Mokiniai turėjo progos iš arti pamatyti Atlanto nugalėtoją, o taip pat ir jo 
žmoną. Atėjus greitajam traukiniui, lakūnas Vaitkus atsisveikino su visais ir įsėdo į vagoną 
važiuot į Panevėžį. Traukiniui sujudėjus, mokiniai griausmingu ,,valio“ atsisveikino su lakūnu 
Vaitkum ir kėlė jam ovacijas“.
     Stotyje lankomasi ir liūdnesnėmis progomis – 1932-01-30 Kauno šv. Luko ligoninėje mirus 
Radviliškio klebonui Antanui Kasperavičiui, gana ilgai buvusiam mokyklos kapelionu, 01-31 
18.15 mokiniai su mokytojais nuvyko į stotį sutikti kun. kūną, atvežtą iš Kauno; dalyvaujant 
įv. organizacijoms ir skaitlingai visuomenei, mirusio klebono kūnas iškilmingai nulydėtas į 
bažnyčią.
     Geležinkelio stoties aikštėje visada rikiuojamasi šventinėms eisenoms, į ją sugrįžtama ir 
išsiskirstoma po renginių. 
     Ir beveik visos to meto ekskursijos vyko traukiniu. 1934-10-08  ir 1939-05-20 ir 11-10 
važiuota į Šiaulius, 1936 m. 2 d. – į Kauną, 1938 m. – 4 d. į Klaipėdą ir Nidą, 1939 m. 2 d. į 
Kaune vykusį Europos krepšinio čempionatą, o Lietuvai atgavus Vilnių 56 mokiniai ir 3 
mokytojai 1940 m. pavasarį 2 dienas praleido išsvajotoje sostinėje. Tik vienintelė ekskursija 
Radviliškis-Šiaulėnai-Tytuvėnai-Šiluva- Radviliškis vyko autobusu. 



       Prasidėjusi sovietinė okupacija visiškai keičia mokyklos darbą ir ryšius su geležinkeliu. 
1941 -02-02 buvo sudarytas ir pasirašytas šefybės aktas – bendradarbiavimo sutartis tarp 
Radviliškio geležinkelio darbo kolektyvų ir Radviliškio I nepilnos vidurinės mokyklos 
mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Ta proga Radviliškio geležinkelininkų darbo kolektyvo atstovas 
drg. Juknevičius (būtent tada I k. Kronikoje sutinkamas trumpinys drg.) ,,tarė žodį į jaunus 
draugus, ragindamas gerai mokytis, būti drausmingais ir darbą mylinčiais jaunuoliais. 
Geležinkelininkų vardu prižadėjo globoti ir ypač rūpintis gerais, bet neturtingais mokiniais“. 
Nuo tada šefai – jau nuolatiniai svečiai svarbesniuose renginiuose. 1941-02-23 šefų atstovas 
dalyvauja mokykloje vykusiame RA 23 metų sukaktuvių minėjime, po mėnesio, 03-22, teikia 
dovanas – knygas – už gerą mokymąsi ir socialvaržybų laimėjimus, taria sveikinimo žodį 
Gegužės 1-osios minėjime. Ir taip visą sovietmetį. Visą sovietmetį mokiniai talkininkauja 
geležinkelio įmonėse, renka kraštotyrinę medžiagą apie geležinkelio darbo pirmūnus, 
geležinkeliečių dinastijas, vyksta proforientavimo darbas, skatinant mokinius pasirinkti su 
geležinkeliu susijusias profesijas. Vienas kitas Radviliškio mokinys gauna nukreipimus siekti 
aukštojo mokslo – vyksta studijuoti į Leningrado ir Gomelio geležinkelio institutus. 
      Kokios šiandieninės sąsajos? Gal ta, kad šiuo metu ir Radviliškio švietimas,  ir 
geležinkelis išgyvena ne pačius geriausius laikus.
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