A

Naktį
Dieną

DELČIA

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

P

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

Vėjas

+4 Cº
+3 Cº
1–7 m/s

2017 m. balandžio 25 d.

0 Cº
+8 Cº
2–6 m/s

antradienis

-1 Cº
+8 Cº
1–2 m/s
-2 Cº
+8 Cº
1–5 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

31

(1500)

LAIKRAŠTIS PLUNGĖS RAJONO IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ ŽMONĖMS • E. p. pzinios@pzinios.lt • www.pzinios.lt

Pastatų

P-807

šiltinimas
nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.

Nr.

Vietinio turizmo skatinimas: nuo
siūlymo paravėti iki galimybės
laimėti... automobilį!

Ligoninė vargsta su girtais
pacientais, greitoji ragina pagalbą
kviesti numeriu 033

2

3

pasiūlė

psl.

dėmesio!
Vykdant geležinkelio kelio remontą
tarpstotyje Plungė–Šateikiai, 312+779 km,
balandžio 26 ir 27 dienomis,
nuo 9.00 iki 19.00 val.,

bus uždarytas autotransporto
eismas geležinkelio pervažoje,
esančioje Plungės m.,
Salantų g.

pristatė veiklas

psl.

Kanklės ar futbolas? Aišku,
kanklės!

AB „Lietuvos geležinkeliai“
P-864

pasisekė

Žvejys, apvirtus valčiai,
išsigelbėjo pats
Balandžio 22-osios vakare, apie 20 val.,
Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarny
bai pranešta, kad Rietavo savivaldybėje,
Girėnų kaimo karjere, pastebėta apvirtusi
valtis, plūduriuoja daiktai, galimai nuskendo
žmogus.
Atvykusiems ugniagesiams gelbėtojams vandens
telkinyje ieškant žvejo, priėjęs girėniškis papasakojo,
kad yra liudininkų, mačiusių, jog žmogus pats išlipo
į krantą ir nuėjo į kaimą pasišildyti. Karjere žvejojęs
M. P. į vandenį įkrito apvirtus valčiai. Vyriškis tik
sušalo, rimčiau nenukentėjo.
„Rietavo žemės“ inf.

E. Gricius laikomas vienu gabiausių Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos kanklininkų.

Daiva GERIKIENĖ
1:0 kanklių naudai. Tokiu santykiu pasibaigė
plungiškio Erlando Griciaus bandymas tapti
futbolininku. Vienuolikametis šiandien skina
laurus liaudies instrumentų konkursuose ir
savo pasiekimais dar kartą tiek sau, tiek aplin
kiniams įrodo, kad jo pasirinkimas groti kanklė
mis buvo teisingas. Tai, kad berniukas gali būti
kanklininkas, nustebina ne vieną, tačiau būtent
toks užsiėmimas Plungės Mykolo Oginskio me
no mokykloje Erlandui teikia džiaugsmą.

P-215

Kanklėmis Erlandas groja trejus metus.

Klysta manantys, kad
groti kanklėmis dera vien
merginoms ar moterims.
Istorija liudija, kad šiuo
archajišku liaudies in
strumentu senovėje pa
prastai muzikuodavo bū
tent vyrai. Vyrų reikalas
buvo ne tik jomis groti,

bet ir gaminti. Taigi groti
kanklėmis – netgi labai
vyriškas užsiėmimas.
„Ryt o“ pag rind in ės
mokyklos penktokas Er
land as Gric ius men o
mokykloje lanko trečią
Nukelta į 5 psl.

