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Brangūs Telšių krašto žmonės,

Brangūs TĖVELIAI,

Miela MAMA,

Lėkė metai
kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės
ir balo plaukai,
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek metų
galėjo praeit.
85 metų jubiliejaus proga
ZOFIJĄ VILIMAVIČIENĘ
sveikina vyras ir vaikai su šeimomis.

Sv-27

artėjanti Vasario 16-oji mums primena vieną svarbiausių
Lietuvos istorijos datų, kuri yra nepriklausomybės, tautos drą
sos ir ryžto simbolis. Tad ir toliau auginkime bei stiprinkime
savo šalį, kurkime giedrą ir viltį teikiančią jos ateitį.
Švęskime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną susitelkę ir vie
ningi, aukštai iškėlę trispalves, brangindami Laisvę ir vieni
kitus!

Pavasaris, ruduo – Jūs visada drauge,
Žiema ar vasara – Jūs visada šalia.
Ir šventės, ir draugai – Jūs visada kartu,
Nelaimės ar vargai – petys petin abu.
Už šypseną – šypsniu, už šilumą – žodžiu,
Už klaidą – švelnumu, ir taip ratu, ratu.
Iš metų į metus gyvenimo keliu
Keliaukit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Valentinas BUKAUSKAS

U-093

Auksinių vestuvių proga
ONĄ ir STANISLOVĄ
JANKAUSKUS,
gyvenančius Viešvėnuose,
sveikina 3 sūnūs, marčios,
dukra, žentas ir 9 anūkai.
Sv-26

B-912

UAB „BIO WOOD“

GAMINA IR
PARDUODA

MEDIENOS PJUVENŲ

GRANULES – 190 Eur
MEDIENOS PJUVENŲ

BRIKETUS – 125 Eur
* kainos su PVM fiziniams asmenims.

PRISTATYMAS NEMOKAMAS
užsakius 3 ir daugiau padėklų
Informacija ir užsakymai

Tel. 8 611 56469

9

Padėka už nuoširdų darbą
Jau praėjo daugiau kaip mėnuo nuo širdies skausmo priepuolio.
Tuomet viltis kaip žvaigždė sužėrėjo danguje, kad atvažiuoja grei
toji medicinos pagalba. Manęs gelbėti nuo skausmo atvyko Nijolė
DRUKTENIENĖ ir vairuotojas Paulius KNIUKŠTA. Nuo pirmo
Nijolės prisilietimo, iš jos klausimų pajutau, kad pakliuvau į tikrai
žmoniškumą, nuoširdumą spinduliuojančio angelo sargo rankas.
Dėkoju už tą nepaprastai šiltą ir žmonišką pagalbą. Linkiu Jums
stiprybės, kad toks atsakingas, toks reikalingas Jūsų darbas ir mū
sų, ligonių, ašaros nenuvargintų Jūsų, neužgesintų tos žmonišku
mo ugnelės.
Dėkoju Nijolei DRUKTENIENEI ir Pauliui KNIUKŠTAI už
nuoširdų darbą, kurį patyriau visa savo skaudančia širdimi 2019
metų gruodžio 21 dieną.
Danutė Šeržantienė, Varniai

Mielieji,
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga sveikiname kiek
vieną pilietį – būtent Jūs savo idėjomis ir darbu kuriate Tėvy
nę – savo istorija ir žmonėmis garsią šalį.
Atkurtos valstybės gimtadienis mums visada reikš Neprik
lausomybės pergalę ir primins ypatingą istoriją apie tvirtus
žmones, kurie praėjusio amžiaus pradžioje grąžino Lietuvai
tai, kas buvo panaikinta – kalbą, valstybingumą, tapatybę.
Ši praeitis mus vienija ir įkvepia siekti, kad mūsų šalis būtų
tvirta ir vis saugesnė kiekvienam jos piliečiui.
Branginkite tas vertybes, kurios mūsų Tautai padėjo iškilti
ir užaugti. Būkime vieningi ir stiprūs žengdami mūsų rajono
ir mūsų šalies laisvės ir tobulėjimo keliu.
Sveikiname Jus su Vasario 16-ąja ir kviečiame savo idėjomis
bei darbais toliau kurti prasmingą Lietuvos istoriją.
Tegul Lietuva suskamba kiekvieno širdyje.
Telšių rajono savivaldybės meras
Kęstutis GUSAROVAS
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Imantas MOTIEJŪNAS
U-094

Mieli Telšių krašto žmonės!

Lietuvos valstybės atkūrimas – milžiniškas mūsų šalies lai
mėjimas, o gyventojai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo vals
tybės kūrėjais.
Šiandien mes pagrįstai galime džiaugtis ir didžiuotis pra
smingą kelią nuėjusia modernia valstybe. Puoselėkime tradi
cijas, būkime susitelkę ir patriotiški, stiprinkime nepriklauso
mybės jausmą ir švęskime Laisvę!

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Telšių skyriaus pirmininkė Vilma RUMŠIENĖ
U-095

Mieli Telšių krašto žmonės!
Tikėjimas savo valstybe ir meilė ją kuriančiam bei ginančiam
žmogui – tai svarbiausios vertybės, kurias privalome puose
lėti. Gerbkime savo Tėvynės istoriją ir būkime verti ateities,
kūrybos procese visada išlikime ryžtingi, stiprūs savo dvasia,
vieningi ir nepraradę tikėjimo.
Su didžia visų ir kiekvieno mūsų švente!
Telšių rajono savivaldybės tarybos narė,Švietimo, kultūros ir
sporto komiteto pirmininkė Jolanta RUPEIKIENĖ
U-096

Man rodos, Tėvynė – daina ir meilė, draugystė, žodis geras, jaukus.
Man rodos, Tėvynę man neša Žmogus.
/O. Miciūtė/

Brangūs Telšių krašto žmonės,

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – kerti
nė mūsų tautos santarvės ir solidarumo data, tapusi atskaitos
tašku, nuo kurio prasidėjo Lietuvos valstybingumo įtvirtini
mas. Kylanti valstybinė vėliava šiandien primena Nepriklau
somybės Akto signatarų žengtą istorinį žingsnį – įtvirtintą
teisę būti laisviems.
Nepriklausomybės Aktas liudija – dideli tikslai pavirsta di
deliais darbais. Tobulai surikiuoti žodžiai nusakė kelią, ku
rį pasirinko mūsų tauta. Kelią, kuris pareikalavo atkaklaus
darbo, didvyriškumo. Kelią, kuriuo tebeiname ir šiandien,
toliau kurdami ir stiprindami savo valstybę.
Šiandien esame laisvi. Džiaukimės laisve, branginkime ją
ir tvirtinkime kasdieniais darbais.
Su Valstybės švente Jus visus!
TS-LKD partijos Telšių skyriaus vardu – pirmininkė
Giedrė NAGIENĖ
R-7

U-097

