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Sergantys tuberkulioze
už gydymąsi bus skatinami
maisto talonais

Patvirtino geriausių
sportininkų sąrašą ir
premijų sumas

2

3

psl.

sprendimas

apdovanos

psl.

Buvusį plungiškį į gimtą miestą
sugrąžino menas

susipažinkime

Moterys, kurias
jungia meilė
maistui
Daiva GERIKIENĖ
Plungės Senamiesčio mokykla pirmųjų savo
darbuotojų sulaukia jau šeštą valandą ryto – ta
da į darbą atskuba VšĮ „Kretingos maistas“ dar
buotojos Jolanta, Kristina, Angelė ir Nijolė. Tai
moterys, kurių pagrindinis rūpestis – pamaitinti
vaikus. Jos pasirūpina, kad valgis būtų skanus
ir šviežias, kad mokiniai valgytų sveiką ir šiltą
maistą, kad kiekvienas liktų patenkintas. „Turi
mėgti šį darbą. Kai darbas patinka, viskas pui
kiai sekasi“, – sutartinai kalba virėjos.
Nukelta į 6 psl.

Buvęs plungiškis V. Vaičiūnas yra gerai šalyje žinomas medžio meistras.

Daiva GERIKIENĖ
Plungės kultūros centre šventiniu laikotarpiu
eksponuojama itin šilta ir jauki paroda – „Ange
lų sodas“. Gruodžio 9 dieną, kai vyko jos atida
rymas, parodų salėje renginio dalyviams buvo
pristatyti net 28 autorių, tarp kurių – ir keletas
menininkų iš kaimyninių miestų, darbai. Vienas
parodos dalyvių – medžio meistras Virgilijus
Vaičiūnas. Parodoje jis atstovavo tiems, kurie į
Plungę atvyko svečio teisėmis, tačiau su mūsų
miestu šį kūrėją sieja artimas ryšys. Plungė – jo
gimtasis miestas.
Pripažin
tas medžio
meistras
Virgilijus Vai
čiūnas  šiuo me
tu gyvena Kre
ting os raj on e,
tačiau jo šaknys
– Plungėje. „Esu
plung išk is“, –
ties iai švies iai
pris ist at o me
nininkas. Šiame

mieste jis gimė ir užaugo,
baigė tuometinę Plungės
pirm ąj ą vid ur in ę mo
kyklą (dabar Akademiko
Adolfo Jucio pagrindinė
mok ykla – red. past.).
Studijuoti pasirinko ar
chitektūrą. Tačiau pagal
prof es iją dirb o neilg ai.

Atrado savyje menininko
talentą ir štai jau 27 me
tai keliauja kūrybiniu ke
liu. Virgilijus Vaičiūnas
– medžio meistras, 2007
metais jam suteiktas me
no kūrėjo statusas, yra
Nukelta į 4 psl.

