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

Nr.

+7 Cº
+16 Cº
2–5 m/s
+6 Cº
+16 Cº
1–4 m/s

Eugenijai Gaudiešienei –
nusipelniusios Lietuvos
gydytojos vardas

„Prisiim
 u visas
atsakomybes ir nė nuo
vienos bėgti neketinu“

3

9

psl.

įvertino

psl.

rietave

Kapsūdiškė feisbuke pasigyrė
žinanti, kaip... nuodyti kates

+6 Cº
+13 Cº
3–5 m/s
+3 Cº
+8 Cº
3–6 m/s

Lina MOTUŽIENĖ

ORAI

Lietuvos gyventojai
paš iurp o: jaun a mo
teris iš Plungės rajo
no Jovita Bagdonienė
(gim. 1991 m.) socia
liniame tinkle „Face
book“ viešai paskelbė
„receptą“, kaip greitai
atsikratyti kačių. Ne
gana to, dar pasigyrė
ir pati taip dariusi – iš
deš imt ies šių gyv ū
nėlių jos kieme likęs
vienas katinas... Pa
sipiktinę žmonės iš
plat in o šios mot ers
nuotraukas ir pasisa
kym us, tad apie jos
„žygdarbius“ netruko
sužinoti ir policija.

Kaip J. Bagdonienė patarė atsikratyti katinais ir kaip elgėsi pati –
pamatė daug žmonių.

Kaip Žlib in ų sen iū
nijos Kapsūdžių kaimo
gyventoja elgiasi su ka
tinais, galbūt niekas ir
neb ūt ų suž in oj ęs, jei
ne jos noras pasiviešin
ti. Praėjusią savaitę J.
Bagdonienė socialiniame
tinkle „Facebook“, savo
profilyje, susirašinėdama
Nukelta į 13 psl.

Mielos Mamos,
Brangiosios Mamos,
Jūsų atsidavimas savo vaikams ir kasdie
nis darbas su jais dažnai suvokiamas kaip
įprastas dalykas, toks natūralus, kad, rodos,
niekaip kitaip ir negali būti.  O metuose – vos
viena diena, skirta sustoti ir  pamąstyti, kiek iš
tikrųjų Jūs atiduodate mums: bemieges nak
tis, nuolatinį jaudulį ir rūpestį – ar pavalgę, ar
šiltai apsirengę, ar sveiki... Linkiu, kad Jūsų
vaikai prisimintų ir vertintų tai, ką dėl jų daro
te, nelaukdami pirmojo gegužės sekmadienio,
ir šypsotųsi Jums kiekvieną dieną.
Su Mamos diena!
Jūsų LR Seimo narys
Andriejus Stančikas

P-900

Yra labai graži mintis, kad Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl Jis sukūrė Mamas.
Jūs, Mamos, išmokote mus gyventi, gerbti žmones, užjaučiate, kai sunku, ir visada sku
bate padėti. O svarbiausia – besąlygiškai mus mylite. Neturime nieko brangesnio už Jus.
Tegul bėgančių metų našta neišsekina Jūsų gerosios širdies, neužgesina akių šviesos. Tegul niekada ne
pavargsta Jūsų darbščios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant Jūsų lūpų, o gyvenimo
kelias tegul būna ilgas ir šviesus.
Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis
Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius
Plungės rajono savivaldybės mero patarėjai Mantas Česnauskas ir Gintautas Vaitkevičius
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas
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