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Kel mės ra jo nas ša ly je gar sė jo 
di de liu mel žia mų kar vių 
skai čiu mi. Ta čiau dras tiš kai 
ma žė jant ža li avos su pir ki mo 
kai nai, šie met, ly gi nant su 2015 
me tais, mel žia mų kar vių Kel mės 
ra jo ne su ma žė jo 6,61 pro cen to. 
Jų ma žė jo ir anks čiau. Kar vių 
daž niau at si sa ko smul kūs ūkiai. 
Pas ta ruo ju me tu  sa vo ban das 
par da vė tik po ra stam bes nių jų 
ūkių. Ki ti pie ni nin kys tės ūkiai 
ke ti na dar bent me tus lauk ti 
ge res nių lai kų ir gy ven ti  
iš anks tes nių re zer vų.

Žemaitiškakantrybė
priešūkiusžlugdančiąpolitiką

KOO PE RA CI JA: Spe cia lis tų nuo mo ne, 
smul kūs, iki pen kių kar vių lai kan tys pie no 

ūkiai no rė da mi iš lik ti pri va lės koo pe ruo tis.

Re gi nos MUS NEC KIE NĖS nuo tr.

Sau lė te ka 5.50,
lei džia si 20.45.
Die nos il gu mas – 14.55.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Jau čio ženk le.
18-oji me tų sa vai tė.
Ba lan džio 27-oji – Me di ci-

nos dar buo to jų die na. Pa sau-
li nė gra fi nio di zai no die na. Ji 
pra dė ta švęs ti nuo 1995 me tų 
Pa sau li nės gra fi nio di zai no 
aso cia ci jos ini cia ty va.

Var da die nius šian dien šven-
čia: Anas ta zas, Auš ra, Auš rė, 
Auš ri nė, Auš rius, Auš rys, Go-
tar ta, Go tar tas, Go tar tė, Go-
tau tas, Go tau tė, Si do na, Zi ta, 
Žyd rė.

* 1792 m. gi mė ge ne ro las 
An ta nas Gel gau das, 1831 m. 
su ki li mo Lie tu vo je vy riau sia-
sis va das.

* 1922 m. Klai pė dos kraš tas 
ir Len ki ja pa si ra šė pre ky bos 
su tar tį.

* 1990 m. pir mo ji at kur tos 
ne prik lau so mos Lie tu vos Mi-
nist rė Pir mi nin kė Ka zi mi ra 
Pruns kie nė su neo fi cia liu vi zi tu 
lan kė si Ka na do je.

* 1992 m. įkur ta Ka ri nių oro 
pa jė gų Oro erd vės ste bė ji mo ir 
kont ro lės val dy ba.

* 1995 m. Sei mas ra ti fi ka vo 
Lie tu vos ir Ka zachs ta no su tar tį 
dėl tei si nės pa gal bos ir tei si nių 
san ty kių ci vi li nė se, šei mos ir 
bau džia mo sio se by lo se.

* 2001 m. pir mą kar tą į Lie-
tu vos te ri to ri nius van de nis 
įplau kė ir Klai pė dos jū rų uos te 
pri si švar ta vo du Vo kie ti jos po-
van de ni niai lai vai.

* 2012 m. ei da mas 85-uo sius 
me tus mi rė ki no fil mų kū rė jas, 
re ži sie rius Vy tau tas Da ba šins-
kas, pa li kęs Lie tu vos te le vi zi jos 
auk so fon de ne ma žai do ku-
men ti nių ir mu zi ki nių fil mų.

* 2015 m. ei da mas 84-uo sius 
me tus mi rė ra šy to jas, eseis-
tas, me no ty ri nin kas To mas 
Sa ka laus kas.

SEN TEN CI JA...
„Žmo nių iš min tin gu mas pro

por cin gas ne jų pa tir čiai, o ge bai 
jos įgy ti“.

(B. Šo)

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Vasarąpienodaugiau, 
betkainos–darmažesnės

Pa va sa rį ap si ver šia vu sios ir į ga nyk las išė-
ju sios kar vės duo da ge ro kai dau giau pie no 

ne gu žie mą. Ta čiau pie no ūkius tai men kai 
te gel bės.

Dau ge lis ūki nin kų iš per dir bė jų jau ga vo 
laiš kus, in for muo jan čius, jog be veik per pus 
su ma žė ju si ža lia vi nio pie no kai na ge gu žę 
dar ma žės, o bir že lio mė ne sį bus ma ži na ma 
dar kar tą.

Laiš kal nio kai me ūki nin kau jan tis Liud vi kas 

Ja nu šaus kas lai ko apie 700 gal vi jų. Tarp jų 
270 mel žia mų kar vių. Jo pie ni nin kys tės ūkis 
– pa ts di džiau sias Kel mės ra jo ne.

Kas dien par duo da po 10 to nų pie no ža lia-
vos. De ja, per dir bė jai ir to kiam pie no tie kė-
jui mo ka po 18–19 eu ro cen tų už ki log ra mą 
ža lia vos.

Nukelta į 3 psl.

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

Iki šių die nų yra iš li kę tik at-
ski ri Ty tu vė nė lių dva ro pa sta tai, 
griu vė siai, par kas. Yra ir žmo nių, 
ku rie pri si me na dva ro kles tė ji mo 

EkskursijapoTytuvėnėliųdvarą

SKAL BYK LA: Vie na me iš dva ro pa sta tų skir tin gais me tais vei kė au di mo įmo nė lė ir skal byk la.

Ty tu vė nų re gio ni nio par ko ini cia ty va su reng ta 
do ku men ti nė eks kur si ja po bu vu sį Ty tu vė nė lių dva rą. 
Pri si mi ni mais au ten tiš ko je ap lin ko je da li jo si dva re  
1938 me tais gi mu si Ona Zin ke vi čie nė  
ir prieš 50 me tų ten dir bęs Bro nius Ru dze vi čius.

Au to rės nuo tr.

lai kus ir gy ve ni mą ta ry bi niais 
me tais. Ty tu vė nų re gio ni nio par-
ko ini cia ty va po bu vu sio Ty tu vė-
nė lių dva ro te ri to ri ją su reng ta 
eks kur si ja, ly di ma pri si mi ni mus 
pa sa ko ju sių Onos Zin ke vi čie nės 
ir Bro niaus Ru dze vi čiaus.

1938 me tais Ty tu vė nė lių dva-
re gi mu si Ona Zin ke vi čie nė dau-
giau sia pa sa ko jo apie dva ro 
po nus Rio me rius.

„Ir ma no tė vas čia gi męs. Iš jo 
daug apie po nų gy ve ni mą su ži-
no jau. Kai po nas Eu ge ni jus Rio-
me ris ve dė So fi ją Dem bovs ky tę, 
ku me čiai dva re jau lau kė par ve-
ža mos jau no sios po nios. Bu vo pa-
si puo šę, su vai ni kais. Par va žia vo 
po nai su „li nei ka“. Po nia – liek-
nu tė, gra ži. Po no tė vai jau no sios 
ne no rė jo, „ma liar ka“ va di no, mat 
bu vo me ni nin kė, ta py to ja. Po nas 
bu vo la bai ge ras ag ro no mas, mo-
kė jo daug kal bų, ge ro kai už po nią 
vy res nis“, – sa kė O. Zin ke vi čie nė.

Ty tu vė nė lių dva re po nai Rio me-
riai su si lau kė pen kių vai kų, ku rių 
vy riau siąją vie ti niai va di no Zo se. 

Jau niau sias sū nus And rius dar 
gy vas, gy ve na Briu se ly je. Onos 
Zin ke vi čie nės any ta dva re dir bo 
skal bė ja. 

Nukelta į 2 psl.

Šian dien vie to mis trum pai 
pa lis. Tem pe ra tū ra die ną 11–
16, pa jū ry je apie 9 laips nius 
ši lu mos.

Ry toj daug kur nu ma to mas 
lie tus. Tem pe ra tū ra nak tį 3–8, 
die ną 10–15 laips nių ši lu mos, 
pa jū ry je 7–9 laips niai ši lu mos.
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PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


