
Balandžio 25 dieną į Pakutu- T
vėnus suvažiavę žmonės ne šiaip
medelius sodino.jie kūrė Lietuvą » U
pasipuošusiąąžuolynais, draugiš-
ką. supratingą ir pasiaukojančią.
Daugiau nei 700 jaunų ir pagy-
venusių žmonių pasodino 1000
ažuoliukų, tikedami, kad jie už-
augs tvirtais ažuolais, 0 mes visi
tikime. kad ne tik ąžuolai užaugs.
bet ir tie vaikai. kurie bėginėjo
su mažesniais kastuvėliais ir ki-
birais, stengdamiesi padėti su-
augusiems. ir tie mokiniai. kurie
kaip visada išradingai pasidabinę
sodino moksleivių giraitę. iratgis
ne tik Pakutuvėnai, atgis kiekvie-
nas Lietuvos kampelis. atgis savo
dvasia ir darbais.

Aukotojų sąrašas
Jis ne toks ilgas. kaip tas. kurį

įdėjorne į kapsulę ir užkasėme.
Bet skaitau jau kelintą kartą ii ir
stebiuosi. kad įdomu. Įrašai la-
bai įvairūs. užsirašė šeimomis,
net penki įrašai ta pačia pavar-
de. kai kas nurodė vietovę, iš
kurios atvyko. kai kas paaukotą
sumą. Atrodo. kad skaitai geru-
mo knygą ir jauti tą džiaugsmą
ir šilumą. kuri tvyrojo aplinkui.
Surinkta 1071 litas. Ačiū visiems
supratusiems ir pasirūpinusiems,
kad ąžuolynas būtų prižiūrimas.
ačiū Tėvynės sąjungos - Lietuvos
krikščionių demokratų Plungės
skyriui. paaukojusiam ąžuolyno
priežiūrai 500 litų.

Tūkstantmečio ąžuolyno
pradzia lr ...

Beveik prieš metus buvo pra-
dėta kalbėti apie Lietuvos vardo
tūkstantmečio įamžinimą Plun-
gėje. Paminklui sukurti laikas
perdaug trumpas. 0 ąžuolyno
idėja visais atžvilgiais pasirodė
priimtina. Nuo tada ir prasidėjo
ta nematomoji ..ąžuolyno sodini-
mo" pusė. Savivaldybės ekologė
Asta per tą laiką sužinojo dauge-
lio Lietuvos medelynų galimybes
aprūpinti ąžuoliukų sodinukais,
Telšių urėdijos specialistai dar
kartą peržiūrėjo rajono vietoves.
ieškodami tinkamiausios vietos
giraitei. Klaipėdos universiteto
dėstytojas Petras Grecevičius su
studentais ne kartą lankėsi pa-
rinktoje vietoje ir tarėsi su broliu
Gediminu dėl ąžuolyno išdės-
tymo plano. Net akmenį broliai
pranciškonai seniai buvo nužiū-
rėję netolimame miške.kurio šei-

. mininkė ponia Aniceta Sakuotie-
nė mielai padovanojo ..šventam
reikalui". Visi tie žmonės rūpinosi
ir dirbo be atlygio gražiam ben-
dram reikalui. Visą dieną ..Plun-
gės [onio" įmones darbininkai
su galinga technika triūsė, kol
akmuo atsidūrė reikiamoje vie-
toje. 0 tautodailininkas Antanas
Vaškyssavaitę akmenyje Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstan tmečio
ženklą kalė. Tokie tūkstantmečio
ąžuolyno pradžios darbai ir žrno-
nės, 0 pabaiga ..? Tegu jos nebūna.
Yra tęsinys: ąžuoliukų priežiūra.
laistyrnas, 0 artimiausioje ateityje
reikėtų dar kiek ąžuoliukų paso-
dinti. kad visas numatytas plotas
galėtų sužaliuoti ir apie lietuvių
gerą būdą byloti.
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TS-LKD Plungės skyrius po taikos.
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Šiukšlių krūvos. sunku net
patiketi, kad ne tiek jau mažai
mokėdami už atliekų sistemos
[diegimą, sugebame šalia to su-
sikurti sau papildomus rūpesčius
ir išlaidas. Kas be ko. bet taikos
dieną švarinat gamtą netrūko nei
entuziastų nei entuziazmo. Su-
rinkta rajone virš37 tom! atliekų
(mieste apie 9 tonas). Visos jos
išvežtos į sąvartyną. Babrungo
pakrantės pasikeitė neatpažįsta-
mai. Tik tas nerimas ... Ar ilgam?
Ar meškeriotojai bent pagalvojo
apie tai. kad ne tik sugautą žuvelę
reikia neštis namo. bet ir atsi neš-
tus butelius ir maišelius. ar priv»-
čios valdos šeimininkas atkreipė
demes] i tai. kad mini šiukšlynas
šaliajo tvoros nepuošia jo sody-
bos. Apie tai turėtų pagalvoti ir
susėdę būrelyje pailsi-ti jauni ir
vyresni. vaikai ir jt! tevai. Siekiaml'
rekordų: kas daugiausiai sukvies
į talką. kas daugiausiai surinks
šiukšlių. Aš už tai. kad viso to
reikėtų vis mažiau.

Geriau kiekvieną dieną pradė-
kime mintimis apie gamtos tau-
soj_imą:.apie grožį šalia mūsų ir
I1111SlĮ sirdyse.

Judita 5TANKUTt


