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Gerbiami Mokytojai,
Ar mokame subtiliai džiaugtis 

pergalėmis ir oriai ištverti pralaimė-
jimus, priklauso nuo to, ką mums 
įdiegė mokytojai. Ačiū Jums, kad 
mūsų našta mums pakeliama.

Su pagarba Borisas MARKULIS ir 
Rimas BERTAŠIUS,

Kelmės r. sav. tarybos nariai nuo 
Darbo partijos

Ger bia mi Mo ky to jai,

Mie li Mo ky to jai!
Kiek vie nam sa vo mo ki niui esa te gy ve ni mo Mo ky to jas. 

Su di džiau siu įti kė ji mu ir pa si nė ri mu dir ban tis sa vo dar
bą, nuo lat ieš kan tis, da li nan tis šir dies dos nu mą, mei lę. 
Ir ki tus tų jaus mų mo kan tis.

Ačiū Jums, kad ve da te mo ki nius pa ži ni mo, kū ry biš
ku mo ke liu. Te ly di Jus ti kė ji mas sa vi mi ir tuo, ką da ro te, 
kad ša lia Jū sų vi si pa si jus tų my li mi ir rei ka lin gi.

Ger bia mi po li ci jos dar buo to jai,
Kas met tę sia me gra žią tra di ci ją mi nė da mi An ge lų sar gų 

die ną. Dė ko ja me Jums už kas die nos triū są. Lin ki me su lauk ti 
kuo dau giau vi suo me nės tei gia mo įver ti ni mo, stip rin ti po
li ci jos pa rei gū no au to ri te tą, sau gant ir ger biant žmo gaus 
tei ses ir lais ves, siek ti nau jų pro fe si nių aukš tu mų.

Ti ki mės, kad gra žus mū sų ir Jū sų abi pu sis bend ra dar
bia vi mas ir to liau bus glau dus ir nau din gas vi suo me nei.

Sau lė te ka 7.29,
lei džia si 18.45.
Die nos il gu mas – 11.16.
Pir mą ją jau na ties die ną Mė nu lis 

te ka 3.35, lei džia si 18.39.
Sau lė Svars tyk lių ženk le.
40-oji me tų sa vai tė.
Spa lio 5-oji – Tarp tau ti nė mo ky-

to jų die na. Mi nė ti na ji pa skelb ta 
UNES CO ini cia ty va.

Var da die nius šian dien šven-
čia: Do na ta, Gil da, Pa le mo nas, 
Pla ci das;

ry toj: Bru no nas, Bud vy das, Bru-
te nis, Eis man tas, Re na ta, Re na tas, 
Vy te nė.

* 1713 m. gi mė pran cū zų fi lo so-
fas ir ra šy to jas De nis Did ro. Sa vo 
28 to mų „En cik lo pe di jo je“ jis pa-

Praė ju sį penk ta die nį Kau no Lais vės alė ja ta po iš ti sa vi sos 
Lie tu vos žem dir bių su si bū ri mo vie ta: pre kys ta liai lū žo 
nuo der liaus gė ry bių ir įmant ry bių, ama ti nin kai siū lė sa vo 
pre kes, skam bė jo dai nos ir mu zi ka.
13-ojo je Der liaus šven tė je tarp 12 sa vi val dy bių pa si ro dė ir 
Kel mės ra jo nas, ku rio kie me lis pri pa žin tas per spek ty viau siu 
ir jau nat viš kiau siu.

mė gi no ap žvelg ti vi są žmo ni jos 
pa ži ni mą.

* 1865 m. Ru si jos im pe ri jo je įtei-
sin tas lie tu viš kos spau dos drau di-
mas – už draus ta spaus din ti ir įvež ti 
iš už sie nio bet ko kius lie tu viš kus 
lei di nius lo ty niš ku rai dy nu.

* 1927 m. Vil niaus kraš te už da-
ry ta lie tu vių mo ky to jų se mi na ri ja.

* 1989 m. No be lio tai kos pre mi-
ja pa skir ta dva si niam ir pa sau lie ti-
niam Ti be to va do vui Da lai La mai.

* 1990 m. įkur tas At vi ros Lie tu-
vos fon das.

* 1991 m. Pran cū zi jos na cio-
na li nis ban kas grą ži no Lie tu vos 
Vy riau sy bei Lie tu vos Res pub li kos 
auk są – 2 to nas 246 ki log ra mus.

Žemdirbiaidalijosi
rudensgėrybėmis

Šian dien kri tu lių ne nu ma to ma. Ry tą kai kur  tvy ros rū kas. 
Tem pe ra tū ra nak tį 1–6 ši lu mos, kai kur šal nos iki 3 laips nių 
šal čio, die ną 9–14 laips nių ši lu mos.

Ry toj vie to mis ga li pa ly no ti. Nak tį ir ry tą ga li mas rū kas. Tem-
pe ra tū ra nak tį 2–7, die ną 10–14 laips nių ši lu mos.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

20 lit rų mo liū gų šiu pi nie nės
Res pub li ki nė je der liaus šven tė-

je Kau ne, Lais vės alė jo je, nuo pat 
penk ta die nio ry to kū rė si iš įvai rių 
Lie tu vos rajonų su va žia vę žem dir-
biai. 12 sa vi val dy bių, tarp ku rių 
bu vo ir Kel mės ra jo nas, įsi ren gi nė-
jo imp ro vi zuo tus, sa vą jį kraš tą kuo 
ge riau siai pa ro dan čius kie me lius.

Kel miš kių kie me lio pa šo nė je su-
sto jo į ve ži mai tį pa kin ky tas ne tik ras 

ark lys, ve žan tis bo bu tę su die du ku, 
pa da ry tus iš  įvai riau sių vai sių ir 
dar žo vių. Tau to dai li nin kas Me čis-
lo vas Ežers kis į sto vą kai šė iš drož-
tas laz das. Už ven čio se niū nas Zo nis 
Vir ba las nie ko ne lau kęs ėmė si riš ti 
van tų iš įvai rių me džių: lie pų, ber-
žų, ąžuo lų, taip pat lau ki nių avie-
čių ša kų. Su si do mė ju sių jų at si ra do 
grei tai. Mies tie čiai klau sė si se niū no 
pa ta ri mų, kad ge riau siai van tas riš-
ti bir že lio mė ne sį, kaip ir kur lai ky ti, 
kaip per tis. Van tų ri ši mą Z. Vir ba las 
de ri no su dal gio plaki mu. „Šven tė il-
ga, taip iš plaksiu dal gį, kad ga lė siu 

grį žęs kie me žo lę be var go nu pjau-
ti“, – juo ka vo.

Pak ra žan čio se niū ni jos šei mi nin-
kės su Val pai nių kai mo bend ruo-
me nės pir mi nin ke Da lia Za ka rie ne 
prie ša ky je su ko si ne sus to da mos. 
Sta las akies mirks niu klo jo si rū ky-
tais, sal džiais sū riais, na mi ne, kros-
nyje kep ta duo na, ban de lė mis ir 
di džiu liu ša ko čiu. Kve pė jo la ši nu kai, 
žo le lių ar ba ta, na mi nė gi ra.

Į mo liū gą, ta pu sį ka ti lu su dang-
čiu, su vers tas karš tas šiu pi nys, ku-
rio šei mi nin kės at ve žė net 20 lit rų. 
Ra ga vu sie ji gy rė vi sus pa tie ka lus, 
ta čiau be ne la biau siai ste bė jo si ir 
ne vi sa da ga lė jo at spė ti, kuo už tep-
ti su muš ti niai su na mi ne duo na. 
Šei mi nin kės iš da vė pa slap tį: rei kia 
ly dy tus kiau lės tau kus ge rai iš suk ti 
su su smul kin tu čes na ku, pi pi rais ir 
drus ka. Ant te pi nio vir šaus la bai tin-
ka ne di de liais kvad ra tė liais su pjaus-
ty ti vos pa rau gin ti ar ba ža li agur kai.

Nukelta į 5 psl.

Šie met Kel mės ra jo ne 
„Me tų mo ky to ja“ 
no mi nuo ta Kra žių 
gim na zi jos lie tu vių kal bos 
ir li te ra tū ros mo ky to ja 
me to di nin kė Emi li ja 
Kviet ku vie nė. „Me tų 
and ra go ge“ ta po Ty tu vė nų 
gim na zi jos ang lų kal bos 
mo ky to ja me to di nin kė 
Ge nu tė Kar pi nie nė. 
Ap do va no ji mai joms įteik ti 
ket vir ta die nį per Mo ky to jų 
die nos mi nė ji mą Kel mės 
kul tū ros cent re.

Išrinktos„Metųmokytoja“ir„Metųandragogė“

ĮVER TI NI MAS: Kel mės ra jo no sa vi val dy bės kie me lis pri pa žin tas per spek ty viau siu ir jau nat viš kiau siu.

Au to rės nuo tr.

MO KY TO JA: Po sun kaus dau ge lio 
me tų dar bo įver tin ti kra žiš kės li tua nis tės 
Emi li jos Kviet ku vie nės nuo pel nai. Jai 
su teik tas „Me tų mo ky to jos“ var das. 

Nukelta į 5 psl.

Reginos MUSNECKIENĖS nuo tr.

AND RA GO GĖ: Me tų and ra go gės ti tu las 
ati te ko Ty tu vė nų gim na zi jos mo ky to jai 
Ge nu tei Kar pi nie nei.

Sa vi val dy bės me ras Vac lo vas AND RU LIS,
ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na SI RU SIE NĖ

Nuo šir džiai svei ki na me Jus Tarp tau ti nės mo ky to jų die nos pro ga.
Vi so se mo kyk lo se šią die ną nu vil ni jan tis šven ti nis šur mu lys iš
reiš kia mo ki nių ir vi sos mo kyk los bend ruo me nės pa gar bą bei 
dė kin gu mą Jums. Lai ši die na spin di tik ge ru mo, jau ku mo ir 
gė rio švie sa. Bū ki te my li mi ir ger bia mi, ne sto ko jan tys idė jų bei 
ko le giš ko su pra ti mo, pa gal bos jas įgy ven di nant. Te gul ke lias, 
ku riuo ve da te į gy ve ni mą mo ki nius, bū na pa ts tie siau sias ir 
tei sin giau sias. Bū ki te jiems kul tū ros, dva sin gu mo, švie sos ir vil
ties sim bo liu.
Nuo šir džiau si lin kė ji mai gra žios šven tės pro ga!

Švie ti mo, kul tū ros ir spor to sky riaus dar buo to jų var du
sky riaus ve dė jas Sau lius MI CHAI LO VAS

Sa vi val dy bės me ras Vac lo vas AND RU LIS,
ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na SI RU SIE NĖ
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