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„Dainavos” koncertas 
Sodyboje

Po ilgo laukimo Dainų ir šokių 
ansamblio “Dainavos didžiulis 
autobusas atriedėjo Sodybos 
siauru keleliu ir sustojo 
pievelėje prie jų laukiančios 
pasitinkančiųjų grupės liepos 6 
d., po pietų.

Po karštos dienos,
praleistos nors trumpai
apžiūrint Londono turistų 
įžymybes. pagaliau daina- 
viečiai galėjo atsidusti savųjų 
tarpe.

Apžiūrėję Sodybos pastatą ir sužinoję, kad lauke 
yra maudymosi baseinas, daugumas vyrų dūme prie 
jo, net nesirūpindami apie maudymo kostiumus. 
Atsivėsinę baseino gaivinančiame vandenyje, sėdo 
prie Sodybos vedėjo paruošto pietų stalo numalšinti 
visos dienos alkį. Kopūstai su dešrom - tai tikri 
lietuviški pietūs. - apsidžiaugė dainaviečiai.

Jų kelionės Anglijoje prasidėjo daugiau kaip prieš 
savaitę. Pirmasis koncertas įvyko Shrewsbury birželio 26 
d vykusiame folklorinio meno konkurse. Vėliau, antrasis 
- Cambridge’io universitete, kur jie praleido porą dienų 
apžiūrėdami miestą ir susitikdami su tenai gyvenančiais 
lietuviais.

Toliau, kaip ir kitų 
atvykusiųjų, Londono 
svarbesnės, daug kartų 
iš kitų girdėtos, vietos.

Po Sodybos
ansamblis turėjo išvykti į 
Llangollen Tarptautini 
festivalį, kur jų laukė 
sunki konkurso prog
rama.

Išvykstančius daina- 
viečius išlydėjome 
sekančią dieną, linkė
dami sėkmės Valijoje.

Ju ansamblis 
įsisteigė prieš 22 metus 
Alytuje. Pietų Lietuvos 
kaimai yra pasislėpę 
dideliuose miškuose, ant 
švariu vandenėliu tekančių upių pakrančių, prie miškais 
apaugusių ežerų krantų. Šio ansamblio tikslas kaip tik ir 
yra išlaikyti tų kaimų senas tradicijas, subatvakarius, jų 
šokius ir dainas, palikti šį istorinį tradicinį turtą 
ateinančioms Dainavos krašto kartoms.

“Dainavos” kanklininkes

Per tą laika jie apvažinėjo daug pasaulio kraštų. 
Neskaitant dar anksčiau buvusių sovietinių satelitų, jie 
koncertavo Vokietijoje. Italijoje. Prancūzijoje. Ispanijoje, 
Graikijoje. Turkijoje. Danijoje. Švedijoje. Maltoje. Taigi, 
apkeliavę nemažai. Net ir dabartiniu laiku pas mus. 
atvyko tik dalis ansamblio (viso 44 asmenys). Kita dalis 
šiuo metu koncertuoja Kanadoje.

Ansamblis sudarytas iš įvairių amžiaus grupių. Jie 
kaip tik pabrėžia savo programoje reikalingumą apjungti 
kelių kartų lietuvius, nes juk tautinis menas rėmėsi visų 
amžiaus grupių veikla. Jų rolė ansamblyje yra pritaikyta 
pagal tinkamumą. Gyvesnių šokiu šokėjai - jaunesnieji, 
muzikantai, dainininkai, choristai - vyresnieji.

Programa - koncertas prasidėjo pavakariop, truputi 
atvėsus, nes visa diena buvo ypatingai šilta.

Trimitu nuskambėjo Sodybos miškeliai, o jo aidas 
nukeliavo ežerėlio pakrantėmis. Liaudies instrumentų 
orkestras užtraukė polkutę. Jaunieji šokėjai, atsigavę 
šalto vandens maudykloje. mandrai miklino kojas 
pieveleje. Vyrų ir moterų choras dainavo mums visiems 
žinomas, pasiilgtas dainas, pritariant kanklių, skrabalų. 
armonikos, dūdelių ir kitų liaudies instrumentų muzikai.

Programa buvo atlikta kaip vienas veiksmas, 
kuriame dainos ir judesiai seke šokėjus, papildant 
orkestrui ir paįvairinant atskirų artistų - juokdarių šposais. 
Daug šokių buvo palydimi ne tik orkestro, bet ir 
dainininkų, kartu supinant ir parodant kasdieninį kaimo 
gyvenimą.

Koncertas tęsėsi ilgiau kaip valandą. Net ir oras 
atvėso. Atsidėkojant 
V.Gasperienė, kultūrinių 
reikalų direktorė, 
padėkojo ansamblie
čiams už ši idomu, 
gaivinanti koncertą, 
pakviesdama šio 
koncerto pradininką, 
kuris padarė ansamblio 
būvimą pas mus galimu. 
J.Levinską tarti žodį. Po 
jo kalbėjo DBLS pirm 
J.AIkis, dėkodamas 
ansamblio vadovei už ši 
malonų vakarą.

Gėlės buvo įteiktos 
šio koncerto organi
zatorei ir rėmėjai Irenai 
Jones ir vadovei Danutei 
Plytnikienei. Po pasku

tinių dainaviečių ir mūsų padėkų, vakaro programa buvo 
užbaigta Lietuvos Himnu, kurio garsai nuskambėjo 
Sodybos plačiais miškeliais. Po koncerto dainaviečiams 
buvo paruošti šalti užkandžiai, kuriais pasistiprinus, 
nuskambėjo daina ir akordeono muzika.
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2 puslapis________________________ ___________

Ir kalėjime sėdintis gali valdyti Lietuvą 
Praėjusią savaitę Seimas sukūrė naują politiko tipą - 
nuteistą, kalėjime sėdinti, su rinkėjais tik laiškais 
susirašinėjantį Seimo narį.

Seimo narys Audrius Butkevičius už kyšiu ėmimą 
buvo nuteistas ir pasodintas į kalėjimą. Tačiau Seimas 
turėjo nuspręsti, ar jam Seimo nario mandatą palikti, ar 
atimti. Balsuojant Seimas dauguma balsų nubalsavo 
palikti.

Centro frakcijos seniūnas Egidijus Bičkauskas, 
užklaustas ar tai reiškia, kad Seimas pareiškė 
nepasitikėjimą teismais, atsake, kad visai to nereiškia. 
Teismo nuosprendis be jokių abejonių turi būti 
vykdomas". Tačiau toks atsakymas nepatenkina 
žmonių. Kaip gali teismo nuteistam kyšininkui būti leista 
spręsti valstybės reikalus iš kalėjimo kameros7 
Užklausti, ar balsuotų už A. Butkevičių per kitus Seimo 
rinkimus, 62 proc. pasisakė ne, ir tik 17 proc. pasisakė 
už. Apibendrinti, ką mano kaimo žmones eiliniame 
bažnytkaimyje, galima labai paprastai:”A.Butkevičius 
kyšininkas, bet teismo sprendimas gali būti labai 
politinis”.

Žiūrint i tai iš neutralaus taško, spendimas atrodo 
tikrai daugiau negu keistas 
****************************************

Bandymas įvesti cenzūrą?
Šalies televizijos ir radijo stočių, spaudos savininkai, 
redaktoriai ir leidėjai teigia, kad užregistruojant Seime 
Visuomenes informavimo įstatymo pataisas, yra 
bandymas įvesti sovietinių laikų cenzūra.

Krikščionys demokratai siūlo įsteigti naujas 
institucijas - visuomenės informavimo saugos komisija ir 
to pat vardo inspekcija, kurių valdininkai atliktų leidimu, 
filmų ir programų analizę. Teisinamasi, kad tai yra 
numatyta Europos Tarybos konvencijoje. Gi 
žiniasklaidos atstovai tvirtina, kad tai - netiesa

Jie sako, jog laisve negali būti absoliuti, kad 
demokratineje tvarkoje irgi yra taisyklių, kuriu privalome 
laikytis. Tačiau siūloma valstybės išlaikoma ir valdžios 
skiriama visuomenės informavimo saugos komisija bei 
inspekcija, tai tikras sovietmečio nusikaltimas, 
bandymas grąžinti mūsų valstybę į praeitį ir statantis 
mus į keblia padėti prieš kitas demokratinės Europos 
valstybes 
*♦*«■**♦*♦***♦*♦*•****** ********** ****♦**♦»

Šalis nesirūpina savo piliečiais
Kuo garsiau kalbama apie šalies įvaizdžio gerinimą, tuo 
menkiau tas yra parodoma.

Spaudoje dažnai yra spausdinama pranešimai, 
kaip kitos valstybės gina savo piliečių, jų kapitalo ir 
biznio interesus. Pvz.: Gana aukšti JAV pareigūnai 
rūpinosi "Williams International" atėjimu į Lietuvą, 
Rusijos valdžia taip pat nebuvo abejinga jų bendrovės 
“LUKoil” interesams Lietuvoje. Kitos Vakarų valstybės 
taip pat efektyviai rūpinasi savo piliečių interesais. Net ir 
mažos Islandijos aukšti pareigūnai gynė savo žvejų ir 
medicinos preparatų gamintojų interesus Lietuvoje.

JAV ir kitos valstybės įspėja savo piliečius nevykti į 
tą ar kitą šalį dėl tenai esančios politinės padėties. 
Ta6au Lietuvos valdžios pareiškirfių tokiu atveju 
nesigirdi.

__________________ Europos Lietuvis Nr 14

Lietuviškas verslas, nors kukliai, taip pat bando 
įsikurti užsienyje. Dažnai tampa ne tik organizuotu 
kriminalinių grupuočių, bet ir vietos įstatymų taikiniu 
Tačiau skriaudas patyrę verslininkai tokiais atvejais labai 
pasigenda Lietuvos valstybės užtarimo. 
♦*****»***♦**♦♦***♦♦******♦*♦♦♦♦♦***♦***

"Marijampolės cukrus” bankrutuoja?
Kauno apygardos teismas nutarė iškelti bankroto bylą 
akcinei bendrovei Marijampolės cukrus".

Į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo prieš menesi 
kreipėsi Marijampolės apskrities viršininkas Kostas 
Jankauskas. Teismas nustatė, kad bendrovės veikla - 
vis nuostolingesnė Ji turto turi mažiau už finansinius 
įsipareigojimus, todėl yra neišsigalinti.

Bendrovės didžiausia kreditorė yra valstybe. Jai 
Marijampolės cukrus yra skolingas 16 mln. litų. 

Kitiems kreditoriams apie 10 mln.
Susitikime tarp Žemes ūkio ministro Edvardo 

Makelio ir Danijos firmos Danisco sugar", kurie valdo 
49.16 proc. akcijų, ir koperatyvo Suvalkijos cukriniai 
runkeliai nieko tikro nebuvo nuspręsta.

Tikimasi, kad valstybe išgelbės "Marijampolės 
cukrų", bet turi tai daryti gana greitai, nes už kelių 
savaičių prasidės darbo sezonas. Jeigu Finansų 
ministerijos paramos nesulauks, gresia praradimas 500 
darbų. 3000 žemdirbių neteks pragyvenimo šaltinio, o 
valstybe 30 mln. litų pajamų.
•r*****************************************

Lietuvoje pasirodė lokys
Vilniaus rajone. Battalaukio kaimo ūkininkai Veronika ir 
Raimondas Rinkevičiai savo darže pamiškėje prie 
Neries rado rudojo lokio pėdas.

Vietinės girininkijos girininkas Valdas Liegus ir 
medžiokles specialistas Algis Petrauskas , kuris ir svetur 
medžiojęs lokius, ūkininkų pasakojimu netikėjo, bet 
atvykęs į vieta įsitikino - tikrai lokio vaikščiota.

Tai turėjo būti didelis patinas, sveriantis apie 250 
kg., sprendžiant pagal įmintų pėdsakų gilumą. Pėdsakai 
rodė, kad lokys atėjo iš miško nuo Nemenčinės pusės 
(turbūt iš Baltarusijos miškų), išbraidė grikius, išmynę 
runkelius ir nukeliavo Žaliųjų ežerų link.

Ilgai čia girininkavęs V.Uegus neprisimena, kad čia 
kada būtu pasitaikę matyti lokio pėdsakus.

Prieš porą metu rudųjų lokių pėdsakų buvo aptikta 
ir Aukštaitijos bei Rokiškio rajono miškuose.

Specialistų nuomone, lokiai kartais atklysta iš 
Baltarusijos ir Estijos miškų, kur jų dar yra gana daug. 
Lietuvoje lokiai jau negyvena. 
****************************************

Studentai menkai bekalba rusiškai
Birželio 25 d. Vilniaus rotušės aikštėje prasidėjo 
studentų dainų ir šokių festivalis 1 Gaudeamus”. Dalyviai 
koncertavo įvairiose Senamiesčio vietose, studentų 
teatrai vaidino Vilniaus universiteto kiemuose, chorai 
dainavo šv. Jonų bažnyčioje.

Į šią šventę atvyko studentų iš Latvijos apie 1.7 
tūkst, estų apie 900, Lietuvos apie 3000. Koncertai vyko

• Vingio parke ir Kalnų parkuose. Čia užsimezgė jų 
pažintys. Užklausti, kokia kalba jie susikalba, atsakę 
laužyta rusų kalba, kad angliškai, rusiškai ir vokiškai.

/iš lietuviškos spaudos/
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Išvežtųjų minėjimas Londone
Šių metų Išvežtųjų minėjimas Londone įvyko St 

James Church, Piccadilly, sekmadienį, birželio 13d. 
7val. vakare. Minėjimą surengė Baltic Council in Great 
Britain.

Gražią bažnyčią, netoli žymios Eros statulos, pripildė 
gausus būrys publikos iš trijų Pabaltijos kraštų ir svečiai 
anglai. Dalyvavo J.E. Lietuvos Ambasadorius Didž. 
Britanijai p. Justas Paleckis ir p. Laima Paleckienė.

Minėjimas (United Remembrance Service) 
pasižymėjo turininga programa. Pradžiai buvo įneštos 
trijų Pabaltijo kraštų vėliavos, po to sekė iš šv. Rašto 
skaitiniai, skaitomi: Sir Frederic Bennett (Baltic Council 
Garbės Presidentas,), Rūta Abakuka (Baltic Council 
pirm ). Maidas skaitė visų trijų tautų kunigai. Lietuvos 
vardu kalbėjo vienuolis Aušvydas Beleckas MIC.

Solistai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos muzikinių kūrinių 
programą atliko smuikais, fortepionu ir vokaliniai. 
Lietuvius reprezentavo Rusnė Mataitytė, atlikdama 
muzikini kūrini smuiku.

Jungtinis choras, viso 40 dainininkų, vadovaujamas 
latvių chorvedžių Ziedonio Abolins ir Lilijos Zobens, 
įspūdingai sugiedojo giesmes. Ypatingai gražiai 
skambėjo Č. Sasnausko Apsaugok Aukščiausias , nors 
chore dalyvavo tik keli lietuviai. Ateityje malonu būtų 
pamatyti daugiau lietuvių choristų tokiuose renginiuose.

Visa ekumenine programa, kaip visuomet buvo labai 
jausminga, primenanti mūsų tautų tragedijas.

Vida Gasperienė

Lietuvaitė šokėja Londone
Buvusi šokio teatro Aura" šokėja Rūta Baublyte prieš 
savaitę grižo i Lietuvą po dviejų metų studijų Londono

Skautiškuoju Keliu
Pastaruoju laiku vadijos dėmesis yra atkreiptas į 

vasaros stovyklos ruošą Sodyboje.
Stovykla įvyks nuo šeštadienio'liepos 24d. iki 

šeštadienio liepos 31d. Stovyklos vardas 
'Šimtmečio Aušra’.

LSS Europos Rajono vadija turėjo posėdį 
Sodyboje liepos 5d. Nutarta sutvarkyti stovykloje jau 
pasenusius ir pavojingus elektros laidus, tam bus 
pasamdytas specialistas, aptvarkyti skautų būklą, 
nupirkti daugiau virtuvės reikmenų nes dabartiniai jau 
labai pasenę ir tik užima reikalingas vietas, ir visa eilę 
kitų darbų. Darbus atliks priešstovyklinė grupė, 
atvykstanti savaitę prieš stovykla.

Tikimės turėti daugiau kaip 70 stovyklautojų, 
dauguma pradinės mokyklos amžiaus, ty., 11 - 15 
metų. Programa yra lietuviško skautavimo principais su 
sportu, iškylomis, gerais darbeliais ir t.t. Savaitės 
viduryje yra organizuojama ekskursija į pajūrį.

Į stovykla atsilankys kun. Petras Tverijonas ir 
ketvirtadienio pavakaryje praves susikaupimo valandėlę 
- šv. Mišias už Lietuvą šalia Sodybos ežero.

Šiaip vakarais skambės lietuviška daina ir šposai 
prie laužo.

Maloniai kviečiame visuomenę atsilankyti pas 
mus stovyklos metu.

LSS Europos Rajono seses ir broliai dėkoja 
sekantiems rėmėjams už aukas skautybei.

p. H. Vaineikis. Bottonas £10 Budėkime
p. X. Londonas £20 vasaros stovyklai
Dekome jums už šia paramą.

Iki pasimatymo Stovykloje?
Vis budime -
LSS Europos Rajono Vadija

šokio mokykloje. - Situacija šokėjams daug 
palankesne užsienyje. - sako Rūta ir nesiruošia 
ilgai pasilikti Tevyneje.

Ji pradėjo šokti būdama vos 13 metų, prieš tai 
lankiusi menines gimnastikos mokykla.

- Iš pradžių labai nenorėjau eiti i "Aurą". Šokis 
labai skiriasi nuo gimnastikos, bet palaipsniui 
pradėjo patikti. Atradau reikšmę ir panorau išmokti 
daugiau. - sakė šokėja. - Noras tobulėti paskatino 
bandyti patekti i Londono šiuolaikinio šokio 
mokyklą, nes ji turi labai gerą vardą užsienyje.

Ji mokykloje dirbdavo kartais labai vėlai, 
repetuodama net savaitgaliais. Laisvalaikio beveik 
neturėjo, nors Londone daugybė visokių klubu ir 
daug dėmesio skiriama jaunimo pasilinks
minimams.

Negalėdama toliau mokėti už daug 
kainuojančias studijas, ji turėjo palikti šia mokyklą 
su dvieju metų diplomu. Londone paliko daug 
artimų draugų ir gerų pažįstamų. Tikisi vėl nuvykti ir 
atsilankyti Londone, o kai bus choreografė 
pasikvies juos į savo spektaklius Lietuvoje. Po 
Londono Lietuva truputį nusivylusi: - viskas 
sustingę, uždara.

Niekas taip greit neišdžiūsta kaip ašara.
Iš lotyniškų sentencijų

I i? .__ 4
j
j Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines j

! Daily service to Vilnius I
į from 1st April 1999 |

Standard timings arc as follows: l IS K—
■j H

į TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Arr. London/Iieathrow 15.15
i Ii I E 453 Dep. London/Hea throw 16.15 - Arr. Vilnius 20.02 j

| All fights are operated by Boeing 737 1
1 aircraft with business and economy class I 
I cabins. |
i RETURN FARES START AT £185

For further information contact I
■ Lithuanian Airlines in London: I

Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346 ' 
E-mail: lithairfr/ globalnct.co.uk
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Sovietinių paminklų muziejaus įkūrėjas 
Sovietinių paminklų kultūros parko įkūrėjas VSumas 
Malinauskas nežada pasiduoti Seimui. Sukūręs kultūrinį 
palikimą ateinančioms kartoms, sau naudos 
nesivaikantis verslininkas, nesirengia pasiduoti Seimui, 
nusprendusiam lengva ranka atimti iš jo ištisą Lietuvos 
istorijos tarpą.

“Lietuvos žinios” išspausdino dviejų puslapių 
straipsnį su nuotraukomis apie šio, pelno nesiekiančio 
žmogaus sukurtą dalį Lietuvos istorijos, pavadintą 
“Stabų prižiūrėtojas”.

Dzūkijoje, pelkėjančto Grūto ežero pakrantės 
pušyne, stūkso seni sovietiniais laikais garbintų liaudies 
didvyrių biustai, statulos. Į dangų ranką kelia didingas 
Leninas, Trockis bailiai apsidairydamas stebi puikiai 
suglostytus Jozefo Stalino ūsus, Kryžkalnio Magdė, 
pametusi savo ąžuolų lapų vainiką prie didžiųjų stabų 
kojų, liūdnai žvelgia į debesis.

Šio istorinio, keisto parko įkūrėjas V. Malinauskas 
žino kiekvieno jųjų istoriją, kur jie anksčiau stovėjo ir jų 
likimą, kritus jų gyvenimo žvaigždei. Sovietmečio 
skulptūrų parke lankytojus pasitinka aštriais žvilgsniais 
įvairių miestų Leninai, Marijampolės Kapsukas ir kiti 
Sovietinės liaudies didvyriai. Parko kūrėjas, stambus 
Dzūkijos verslininkas lankytojus pats vedžioja ir aiškina 
kiekvienos figūros istoriją. O lankytojų labai daug. Vieni 
nori pažiūrėti į savo tėvynės užgrobėjus, nekaltų žmonių 
žudikus, kiti - iš jų pasijuokti, pasityčioti.

Iš lankytojų nieks neprašo pinigų, bet reikia 
saugotis pelkynų uodų-mašalų, kurie kanda be 
gailesčio. Tikri kraugeriai, kaip ir jų ginami stabai.
- Tai ne problema, - sako šeimininkas, - koks būtų 

Sibiras be uodu.
Praėjusią savaitę Seime parlamentaras 

konservatorius Juozas Galdikas pasipriešino Grūto 
miško skulptūrų parko kūrimui. Jį parėmė Vilniaus 
sąjūdžio grupuočių susivienijimas “Labo r a”. Parko 
kūrimo priešininkai remiasi tuo, kad, neva, Grūto ežero 
pakrantėje V.Malinauskas rengiasi lenktis sovietiniams 
stabams. Jie nori iš jo atimti visas 42 Vyriausybės jau 
jam dovanotas sovietmečio skulptūras. Jo patiektas 
projektas, neva, neatitinka dabar rengiamo parko 
struktūros. Net ir parko pavadinimas “Heson’os klubas” 
užkliuvo jo priešams. Hesona - senovės graikų laisvo 
elgesio deivė.

Pats V. Malinauskas savo neprietelių pareiškimus 
vertina tik su atlaidžia šypsena. “Tas šniurkštaJas 
Galdikas nė iš arti nematė parko projekto, kuris yra 
identiškas pateiktam Švietimo ministerijai, - teigia jis.

Keisčiausiai verslininkui atrodo tai, jog ultra 

patriotai lyg ir sutiktų su tuo, jei skulptūros būtų iki kelių 
pelkėje. Tačiau išvalytose miško aikštelėse 
“apgyvendinti” sovietų vadai kai kuriems Lietuvos 
sūnums kelia mintis apie ereziją. ‘Negi jau jie man ims 
nurodinėti, kurį Leniną ant galvos statyti, kurį ant šono 
guldyti?”. - Ir ko jie prikibo prie firmos pavadinimo? 
Pasak jo šį vardą davė pati Ūkio ministerija

Tačiau ji labiausiai linksmina tai, kad didžiausi 
rėksniai, “Laboros” aktyvistai, kategoriškai atsisakė 
atvykti į parką “Čia dairėsi ir Švietimo ministras, ir 
Antanas Terleckas, ir nieko. Patiko.

Laboriečiai Druskininkų rajone surinko apie 300 
parašų, neva liudijančių, kad žmonės tokio parko nenori 
savo panosėje. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jie turėjo 
atsakyti į klausimą: “Ar norite, kad Lenino Lietuvoje 
nebeliktų”? Jis sako, kad ir pats į tokį klausimą būtų 
pasirašęs teigiamai.

- Aš pinigų iš to parko neišmelšiu, - teigia
V.Malinauskas. Pinigus mes su partneriais darysime 
kitur. Netoliese pradedame kurti aukšto lygio turistinę 
bazę. Tai mums atneš pinigų.

- Sovietmečio skulptūrų parkas, pasak verslininko, 
turi tapti kultūriniu palikimu ateinančioms kartoms. - 
Negalima užmiršti skaudžių istorijos pamokų. Kai 
pamirštama istorija, ima rastis naujos ideologijos, kurios 
dažnai pasirodo esančios tos pačios žiaurios praeities 
atmainos. “Kam Tiškevičiui reikėjo tiek dvarų? Juk 
nenusinešė jų į kapus, kaip ir savo parko nenusinešiu. 
O juk žmonės iki šiol žavisi Tiškevičių dvarų 
architektūra, botanikos sodais. Ir aš noriu palikti 
pėdsaką. Nejau tai nusikaltimas” ? - klausė Viliumas.

Pasak parko šeimininko, pasižiūrėti sovietmečio 
stabų turistai traukia būriais. Ypač parku domisi 
užsieniečiai. Užbaigdamas parką į kurį jau investavo 1.2 
mln. litų, V. Malinauskas tikisi atgaivinti turizmą 
Dzūkijoje. Pietų Lietuva jau buvo išbraukta iš lankytinų 
vietų sąrašo, tačiau įkūrus parką užsieniečiams vėl 
rekomenduojama užsukti į šį kraštą Pasak Malinausko, 
švedai net rengiasi atidaryti specialų kelto reisą kuriuo 
atvyktų turistai, norintys pasigrožėti Dzūkija.

V.Malinauskas neliko vienišas savame Grūto 
pelkyne. Jų šeima, net 13 žmonių, gyvena po vienu 
stogum ir visi dirba, sukurdami 30-40 vietiniams 
žmonėms darbų. O jų kovai rėmėjų laiškai plaukia iš 
viso krašto.

Jam rūpesčių užtenka iki kaklo, bet nusileisti jis 
neketina.

- Visa gyvenimą kovojau, pakovosiu dar truputį. 
Neleisiu tiems šniurkštalams paniekinti istorijos.

Didžiausia knyga pasaulyje
/iš Tėviškės Žiburių nr.17./ 

Ši knyga, paruošta Ispanijoje, 
sveria dvi tonas, yra 4.3 metrų 
aukščio ir 4.2 metrų pločio. Viršelio 
raidės yra 18 karatų aukso ir turės 
10,000 puslapių.

Jos puslapiai dar nėra prirašyti, 
bet šiomis dienomis ji pradės 
Ispanijoje, Barcelonoje, savo 
kelionę po pasaulį. Jos puslapiai 

turi būti prirašyti europiečių apie 
dabartinį laiką Kas save nori toje 
knygoje įamžinti įrašydamas savo 
mintis, turi sumokėti nedidelę sumą 
pinigų “Unicel” naudai. Šia knyga 
norima suartinti viso pasaulio 
žmones.

Ši World-Book-on-Tour knyga 
iš karto pasiekė du rekordus ir 
pateks į “Guinness Book of 
records”, kaip pati didžiausia ir 
kartu turinti daugiausiai autorių.

Lietuvaitė kylanti komike
Lietuvaitė, buvusi akyvi skautė Didž 
Britanijoje, Helen Pilcher, jau tris 
metus pasirodanti kaip komike, 
dabar sakosi pasiekusi tokį tašką 
kada nebežino ką daryti - ar siekti 
profesionalumo ar pasilikti tik 
mėgėja. Iki šiol galvojo, kad ji yra 
šioje srityje tik viena lietuvaitė. 
Dabar, atrodo, kad atsirado dar 
vienas, trečios generacijos lietuvis 
Phil Jupitus.
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Skriaudžia ir savi, ir svetimi
Paskaičius Lietuvoje leidžiamus laikraščius, susidaro 
nuomonė, kad Lietuvoje nėra taip, kaip turėtų būti. 
Normaliam žmogui, turinčiam vidutinio atlyginimo 
darbą, gyvenimas nėra lengvas, nors Lietuva jau 
nepriklausoma 9-neri metai. Pradėjus privatizuoti 
valstybinį turtą, kviečiami vis nauji, onvestuotojai, bet 
kas gi iš to Lietuvos žmonėms ir pačiai Lietuvai. Daug 
turto perėjo į svetimųjų rankas, prarasta finansinė 
kontrolė daugelyje pelną nešusių institucijų. Vis 
duodamos garantijos, kad privatizavus kainos nepakils, 
darbų nesumažės. Tačiau kas tikrumoje yra, galima 
matyti iš čia patiekto laiško, rašyto “Kauno dienų” 
nr.142. Čia Inžinierė Regina Išganaitienė rašo: 
Prie rusų kalbėjom, kad tvarkos nėra. Atvėrėme plačiai 
Lietuvos duris ir vokiečiams, ir švedams, ir kitokiems 
investuotojams. Tik tvarkos nematome. Gerovė 
paprastam žmogeliui tapo nepasiekiama (kaip 
atostogos savame pajūryje). Daug kas visai neturi 
darbo, o kas turi nesidžiaugia. Savi ir užsieniečiai darbo 
žmogų išnaudoja, valdininkai plėšia paskutinius 
marškinius nuo nugaros, nustatydami mokesčius. O už 
darbą moka grašius. Pasidžiaugti gali tik visokie 
Lietuvos pardavikai, kurie dėl užsienio investicijų 
sėkmingai pralaužia menkas opozicionierių užtvaras. 
Matyt, tai jie daro ne už angliškai ar vokiškai ištariamą 
“ačiū”.

Politklinikoje susipažinau su devyniolikos metų 
mergina, kuri susižalojo kažkokiam skandinavui Kaune 
priklausančioje siuvykloje. Dirbo prie senos siuvamos 
mašinos, lūžusi adata šoktelėjo ir Įsmigo į akį. Cecho.. 
viršininkas, iš kišenės išsiėmęs nosinę, tą adatą iš akies 
ištraukė. Liepė merginai prie akies prisidėti servetėlę ir 
paskui sužeistą siuvėją savo mašina parvežė į jos 
namus. Tada iškvietė greitąją pagalbą. Prigrasino 
nesakyti daktarams, kur mergina susižeidė, kitaip darbo 
neteks. Siuvėja aiškino, kad nelaimė ją ištiko namie.

Kai pasveiko, grižo į darbą ir išgirdo: “Tu mums 
nereikalinga”. Nieks net už ligos laikotarpį jai 
nesumokėjo, niekam nereikėjo jos nedarbingumo 
lapelio.

Kaimynė invalidė džiaugėsi radusi darbo 
Vilijampolėje, kur kažkoks anglas ar nupirko, ar 
išnuomojo gamyklos cechą. Siuva ten moterys 
palaidines ir per mėnesį vos 200 Irtų atlyginimo surenka. 
Nes už vieną siuvinį tik 1.89 Lt. priklauso sumokėti 
siuvėjai. Dirba nuo septynių ryto iki penkių vakaro.

Kiekvienas gali pasakyti: “Nedirbk ten, kur tau 
blogai”. O kur dirbti, jei darbo vietų kūrimas - tik 
valdžios deklaracijose ir pažaduose likęs? Vienas po 
kito uždaromi mūsų fabrikai, iš rinkos išstumiamos 
mūsų lietuviškos prekės. Giedoję “Ilgiausių metų” 
patriotai galvoja tik apie savo gerą ateiti. Pardavę 
“Telekomą” aiškino, kad brangiai už pokalbius mokėti 
neteks. O kaip yra iš tikrųjų? Jie patys gal valdiškose 
tarnybose telefonais atsišneka - mokesčių mokėtojai vis 
tiek sumokės. O mokytojas neturi darbe sąlygų net 
susirgusiam mokiniui į namus paskambinti ir paklausti, 
kodėl vaiko nėra mokykloje. Nes mokytojų kambaryje 
jau neliko telefonų. Mokykloms reikia taupyti. Užtat 
nieko netaupo valdininkai, kurie nesigėdina sėdėti ant 
keleto “valdiškų” kėdžių, kaip “Kauno dienose” 

aprašytasis A.Keserauskas iš miesto valdybos, 
aktyviausiai stūmęs šilumos ūkio atidavimo švedams 
reikalus. Valdininkams - ištaigingi limuzinai, jiems 
gražūs kabinetai ir tūkstantinės algos. Niekas neverčia 
jų sulenkus nugaras “kalti” normą, kad bent minimalų 
atlygį užsidirbtų. Jie garsiai kalba apie tuštoką miesto 
biudžetą, bet nė vienas nepaskelbė “akcijos” nors 
mėnesį į darbą pavažinėti troleibusu kartu su vis rečiau 
besiprausiančia (juk ne be užsienio investitorių 
“palaiminimo” ir vanduo pas mus branginamas) eiline 
dauguma.

Protestavo V.Šustauskas, protestavo jaunalietuviai, 
ir kas iš to? Greitai ir vietą kapinėse reikės pas kokį 
švedą išsipirkti...Būtų gal ne taip apmaudu, jei 
valdininkai atkakliai nekartotų, jog viską daro mūsų 
gerovei.’

1999 m. pagyvenusių žmonių metai
Kokia dabartinė pagyvenusių žmonių (pensininkų) 
padėtis Lietuvoje? Konservatoriai savo rinkimų 
pažaduose pažadėjo, jog po 18 mėnesių vidutinė 
pensija pasieks 350-400 Lt Ekspremjeras 1997 m. 
kalbėjo, kad ateinančią vasarą ji turėtų siekti 400 Lt O 
dabar, 1999 m. ji yra tik 305 Lt Jau metai kaip ji nebuvo 
keliama. Vietoje šių pažadų uždėta visa eilė komunalinių 
mokesčių. Nuolat brangsta šaltas ir šiltas vanduo, 
benzinas, miltai, duona. Kaune šaltas vanduo brangsta 
net 22 proc. Atimamos kai kurios lengvatos, pvz., 
pensininkams remtinas dviejų pensininkų šeimos buto 
šildymo plotas sumažintas 40 proc. Manoma, kad seks 
kitų lengvatų mažinimas, kaip telefonų pokalbių, 
transporto, vaistu. Tuo tarpu valdininkų vidutinis 
mėnesinis atlyginimas kovo mėnesį buvo 2286 Lt, 
balandį siekė 2379 Lt, šį mėnesį padidėjo 7.5 proc., 
taigi per du mėnesius pakilo 11.6 proc.

Praėjusį mėnesį pensininkams buvo pranešta, jog 
pensijos neindeksuotos pagal pirmo ketvirčio vidutines 
pajamas. Kodėl? Gal dėl to, kad vidutines pensijas 
Lietuvoje norima laikyti žemesnėmis negu Latvijoje ir 
Estijoje.

Dabartiniai pensininkai visą savo gyvenimą statė 
gamyklas, elektrines, dujotiekius, naftotiekius. Dabar 
visas tas valstybei statytas turtas privatizuotas ar 
privatizuojamas. Naudojasi juo ne pensininkai, bet 
užsienio ir vidaus privatizuotojai. Pensininkai gali tik 
veržtis diržus ir džiaugtis prižadėtu “geresniu” 
gyvenimu.

Vokiečiai valdys terminalą
Su vokiečių uosto krovos bendrove “BLG container” 
Klaipėdoje buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią 
“bendrovė “Vialogas” perdavė talpintuvų (konteinerių) 
terminalo ir Tarptautinės jūrų perkėlos valdymo teises.

Vokiečių bendrovė valdys visą terminalo ir 
Tarptautinės jūrų perkėlos veiklą, spręs rinkos 
problemas ir jų plėtimą

Gerinama Ignalinos apsauga
Ignalinoje pradėti bandymai naudojant vokiškas 
sunaudoto branduolinio kuro saugyklas. Jose yra 
sukraunamas panaudotas radioaktyvus kuras, kuris bus 
laikomas vokiečių firmos specialiuose sandėliuose.
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Kronika
LONDONAS

Britų - Lietuvių vaikų fondas
PADĖKOS RAŠTAS
Telšių apskrities ligoninė
Telšių apskrities ligoninės nau
jagimių skyrius dėkoja Škotu lietu
viu klubui ir Britu - Lietuviu vaiku 
fondui už suteikta labdara, vaiku ir 
naujagimių gyvybinių funkcijų 
monitoriaus Autocorr - Plus EKG 
(elektrokardiograma) registravimo 
modulį su penkių elektrodų kabeliu 
ir kvėpavimo dažnio registracija. 
Kama 3,215.00 Lt. j .

Dėka Jūsų labdaros sunkiai ser
gantys naujagimiai gali būti geriau 
sekami ir greičiau pasveikti.

Ši dovana palengvins gydytojų 
darbą.

Labai Jums dėkingi ir Imkime 
Jums ilgų gyvenimo metų.

Telšių apskrities ligonines 
Naujagimių skyriaus vedeja 
Gyd. Gudauskienė 

t***********************
BOLTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Boltono Baltijos Tautu Komitetas 
birželio 12 d. surengė išvežtųjų 
pabaltiečių minėjimą.

Minėjimą atidarė komiteto pir
mininkas J.Zakis, po kurio reikalin
gas apeigas atliko pastorius 
A.Putcė. Minėjimo kalbą pasakė 
komiteto sekretorius , vietinių lietu
vių pirmininkas H.Vaineikis.

Savo kalboje jis priminė, jog 
visiems senstant pasidarė dar 
svarbiau, kad mūsų jaunoji karta 
nepamirštų tų Sibire kentėjusių 
nekaltų mūsų tautiečių, ir taip pat 
labai svarbu, kad ir visas pasaulis 
žinotų apie tas 1941 metų tragedi
jas Baltijos kraštuose.

Jis taip pat paminėjo dabar
tinius įvykius Balkanuose, per kuri
uos karo nusikaltėlių klausimas vėl 
buvo iškeltas ir priminė klausyto
jams, kad tie, kurie kankino ir į Si
birą trėmė tūkstančius mūsų 
nekaltų tautiečių 1941 -ais ir pokario 

metais niekada nebuvo pavadinti 
karo nusikaltėliais. Atvirkščiai, per 
pokarinį Niurnbergo teismą jie 
pasidarė teisėjais ir kaltino kitus už 
panašius nusikaltimus.

H.Vaineikio paskaita buvo pri
imta gausiomis katutėmis. Po jos, 
trijų Baltijos tautų atstovai savo 
kalba paskaitė po eileraštį. Tą pa
reiga normaliai atlikdavo Boltono 
lietuvis H.Silius, bet jam tuo metu 
būnant ligoninėje. Maironio eileraštį 
paskaitė H.Vaineikis.

Programa buvo užbaigta estų, 
latviu ir lietuvių tautų himnais, po 
kurių sekė gražios vaišės ir turtinga 
loterija. Latvių klubo salė buvo per
pildyta.

Pats minėjimas praėjo labai 
gražiai ir jame dalyvavo daugiau nei 
50 pabaltiečių. daugumoje estai ir 
latviai. Po to visi išsiskirstė labai 
draugiškoje nuotaikoje.

H.Vaineikis

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice
Min. stay Saturday night/Max stay 1 months
No changes/No cancellation/No refund
Min stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued
Pensioner’s ticket
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge 
Belfast. Glasgow. Teeside. Edinburgh. Leeds/Bradford. 
Manchester-Vilnius return
SAS Heathrow via Copenhagen. Min stay Sat.night or 3 nights
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.90
Manchester/Glasgow via Copenhagen
Special offer - Ex Manchester
Conditions as above.

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights/Max stay 3 mths.

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., 45 Woodthorpe Road, Hadleigh, 

Suffolk IP7 5JB, Tel. 01473 $28855, Fax. 01473 828866

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai. lotyniškai ir angliškai 
11.00 vai. tik lietuviškai 
šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte 
Artimiausia požeminė stotis - Bethna 
Green, Central line.
Nottinghame - Židinyje 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, tel. 0115 9821892 
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio trečia 
šeštadieni 14 vai. Bridge gate.
Mančesteryje liepos 25d., 12.30 vai 
»**»*♦*»*♦■»♦*****♦»♦»•*
Kiekvienas stulpas, o ypač gelžbe 
toninis panašus į įstatymą: 
nugriauti neturi teises, bet apeiti 
visuomet galima.

£219.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£242.00 incld. tax

£308.00 incld. tax

£279.00 incld. tax

£324.00 incld. tax
£285.00 incld. tax

£270.00 incld. tax
£285.00 incld. tax
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