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Naktį
Dieną
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Š

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

S

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Pr

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Vėjas

+12 Cº
+21 Cº
1–2 m/s
+14 Cº
+22 Cº
2–3 m/s
+13 Cº
+21 Cº
2–5 m/s
+13 Cº
+21 Cº
3–6 m/s

ORAI

Pastatų

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

P-807

P

Bandymas vykdyti
teisingumą uždirbo
teistumą

Pyragų dienos
aukos – geram
tikslui

2

4

psl.

teisme

geri darbai

psl.

Žuvų uodegos skardinėje –
skonio reikalas?

Audra ZDRAMIENĖ

P-215

R-28

Žuvies šiuose konsrvuose tenka gerai paieškoti – skardinėse plaukioja vos po 3–4 mažus gabaliukus.

Konservuotas mais
tas – skonio reikalas.
Vieni perka, kiti ne, vieni
valgo gana dažnai, kiti
– tik išsiruošę į turistinį
žygį. Skardinė skumb
rės savose sultyse šį
kart ą buv o ir maist o
prod ukt ų krepš el yj e,
dal ij am am e soc ial iai
remtiniems žmonėms.
Dėžutę atidaręs plun
giškis nemaloniai nu
stebo, kai drumstame
skystyje aptiko plaukio
jančias tik... tris neaiš
kių žuveliokų uodegė
les! „Tai tokia dalijama
parama maisto produk
tais“, – liūdnai šyptelėjo
žmogus. Išties dėžutėje
buvęs skystimas ir tos
menkos uodegos ape
tito nesukėlė, vargu ar
šią žuvį ėstų ir išbadė
jęs benamis katinas...
Parduotuvėje tokių kon
servų taip pat neras
tum, nes ant rą kart ą
jų niekas pirktų, o štai
remtiniems žmonėms
kažkodėl dalijama! Negi
valstybė visai prarado
orumą, kad šitaip ne
gerbia savo žmonių?
R-50

Plungiškis paramą
maist o prod ukt ais
gauna jau ne pirmą
kartą, tačiau šis kar
tas – pirmas, kai jis
dėl tok ios par am os
pas ij ut o nej auk iai,
tarsi pažemintas.
„Vis i maist o pro
duktai iki šiol buvo
geri – aliejus, miltai,
kruopos, sriubos, kon
servuoti žirneliai ar ki
ti ruošiniai... Praėjusį
kartą į paketą buvo
įdėta skardinė paukš
tienos konservų, ta
čiau nieko prasto apie
tai neg aliu pas ak y
ti, suvalgiau, patiko.
Tik štai šį kartą gauti
Nukelta į 3 psl.

