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Joninių šventė 
„Kupolio, šventas Jonai“

Birželio 23 d. prie Graužio 
ežero lentvariečiai šventė saulė-
grįžos šventę. Nuo pat ryto ežero 
pakrantėje vyko sportinės žaidy-
nės – žvejyba, tinklinis, futbolas, 
svarmenų kilnojimas bei rankų 
lenkimo varžytuvės. Vėliau visi 
dalyvavo Joninių gegužinėje.

Archaiškiausios metų šventės 
gegužinė prasidėjo nuo Ievaro 
vartų, pro kuriuos praeiti visus 
kvietė Grigiškių foklorinis an-
samblis „Spalgena“ (vad. Dalia 
Mockevičienė). Visi vartus praėję 
buvo vaidilučių šlakstomi vande-
niu bei lydimi prie Joninių aukuro. 

Grigiškių folklorinis ansamblis „Spalgena“

Čia šventąją ugnelę kūrė ir Žemy-
nai meldėsi lentvarietė žolininkė 
Silvija Juknevičienė. Susirinkę 
prie aukuro galėjo į ugnelę įberti 
gintaro dulkių ir žolyčių mišinio. 
Ansamblis „Spalgena“ sušoko 
bei sudainavo ritualinius Joninių 
ratelius. 

Įkūrus aukurą toliau šventę 
tęsė Lentvario seniūnas Vytas 
Rukšėnas. Jo sveikinimo žodžius 
papildė liaudies dainų atlikėjos 
Lentvario bendrijos ansamblis 
„Klevynė“ (vad. Inga Okuškienė). 
Ansambliui sudainavus apie Jonus 

Nukelta á 2 p.

Birželio 20 d. Lentvario bibli-
otekoje vyko tradicinis literatų 
vakaras. Šis vakaras pavadinimu 
„Poeto siela kupina jausmų...“ 
buvo skirtas šiais metais mus 
palikusiam Lentvario poetui ir 
rašytojui, aktyviam bendruome-
nės nariui ir bibliotekos bičiuliui 
Aleksejui Kutkinui. Renginio metu 
prisiminimais apie literatą dali-
josi Aleksejaus draugai: vilnietis 
poetas Nikolajus Gerasimovas, 
Trakų literatų brolijos „Aukuras“ 
narė Viktorija Kurakevič, taip pat 
lentvarietis poetas ir žurnalistas 
Jonas Počepavičius, kiti literatai. 

Buvo skaitomos A. Kutkino para-
šytos eilės, rodomos nufi lmuotos 
praėjusių metų literatų susitikimo 
akimirkos. 

A. Kutkinas gimė tremtyje, 
Votkinsko mieste (Udmurtijoje), 
tačiau visada akcentavo, kad yra 
lietuvis, nes tėvai kilę iš Lietuvos. 
Grįžęs į Lietuvą, nuo 1961 m., dirbo 
suvirintoju Elektrėnų šiluminėje 
elektrinėje, vėliau teko dirbti Estijo-
je ir Ukrainoje. Eilėraščius pradėjo 
rašyti būdamas 10 metų. Jo kūryba 
buvo publikuota Trakų rajono 
laikraštyje „Galvė“, almanachuose 

Vakar Bažnytinio paveldo 
muziejuje vyko knygos „JĖGA 
IR GROŽIS JO ŠVENTOVĖJE...“ 
(Ps 96, 6) Vilniaus arkivyskupijos 
sakralinės vertybės Bažnytinio pa-
veldo muziejuje“ pristatymas.

Ką tik pasirodžiusios knygos 
sudarytoja – dailėtyrininkė dr. 
Dalia Vasiliūnienė, tekstų auto-
riai – istorikas dr. Liudas Jovaiša, 
muziejininkė Rita Pauliukevičiūtė 
ir Dalia Vasiliūnienė, knygos 
dailininkas – Gedas Čiuželis, 
fotografai – Arūnas Baltėnas ir 
Kęstutis Stoškus. 

Renginyje dalyvavo kardino-
las Audrys Juozas Bačkis, dr. D. 
Vasiliūnienė, R. Pauliukevičiūtė, 
dr. L. Jovaiša, Birutė Kulnytė, 
prof. Paulius Subačius, dr. Regi-
manta Stankevičienė, kun. Julius 
Sasnauskas, dr. Martinas Seidleris. 
Kamerinis choras „Aidija“ atliko 
keletą religinių kūrinių.

Knygoje pirmą kartą išsamiai 
pristatomas Bažnytinio paveldo 
muziejuje sukauptas Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčių dailės 
vertybių rinkinys – meno, isto-
rijos ir liturgijos raidos požiūriu 
reikšmingiausi jo eksponatai. 
Vilniaus arkivyskupo metropolito 

kardinolo A. J. Bačkio dekretu 
buvusiame Vilniaus Šv. arkangelo 
Mykolo bernardinų vienuolyne 
muziejus įsteigtas 2005 metais, 
o lankytojams duris atvėrė 2009 
metų spalio 18 dieną. Jo veiklą 
nuolat remia Kelno arkivyskupija. 
Muziejaus pagrindu tapo Vilniaus 
arkikatedros sakralinio paveldo 
vertybės, kurios sovietmečiu už-
darius šventovę buvo perduotos 
Lietuvos dailės muziejui, o nuo 
2005 metų dalimis grąžinamos 
teisėtam jų šeimininkui. Ekspo-
zicijos pasididžiavimas – siekiant 
apsaugoti pačioje Antrojo pasau-
linio karo pradžioje arkikatedros 
sienos nišoje užmūrytas ir tik 1985 
metais aptiktas katedros lobynas: 
auksiniai ir sidabriniai liturginiai 
indai bei reikmenys – Vilniaus ir 
Vakarų Europos meistrų auksaka-
lystės meno šedevrai, neįkainoja-
mos Lietuvos istorijos relikvijos. 
Svarbią muziejaus kolekcijos dalį 
sudaro ir kitų sostinės bažnyčių 
bei vienuolynų turtai, juos sva-
riai papildo Trakų, Valkininkų, 
Buivydžių, Naujojo Daugėliškio, 
Lentvario ir daugelio kitų parapijų 
dailės kūriniai. 

Leidinio tikslas – ne tik su-

žavėti skaitytojus itin kokybiš-
komis gražiausių dailės kūrinių 
nuotraukomis, bet ir jas trumpai 
komentuojančiais bei įvadiniais 
tekstais supažindinti su Katalikų 
Bažnyčios tradicijomis, liturgijos ir 
papročių kaita, Lietuvos kataliky-
bės istorija ir Vilniaus arkivysku-
pijos sakralinio paveldo situacija. 
Norėta išryškinti daugelio unikalių 
kūrinių prasmę bažnytinėse apei-
gose, todėl knygoje visi objektai 
sugrupuoti pagal funkcinę paskir-
tį: liturginiai indai, relikvijoriai, 
altoriaus reikmenys, antepedijai, 
dvasininkų insignijos, drabužiai, 
šventieji atvaizdai, procesijų atri-
butai. Siekiant atskleisti kūrinių 
puošybos kaitą ir stilių įvairovę, 
skyrių viduje jie išdėstyti chro-
nologiškai. Didžiausią ir meniniu 
požiūriu vertingiausią muziejaus 
fondų dalį sudaro senoji liturginė 
tekstilė, eucharistiniai indai ir rei-
kmenys, todėl ir knygoje jie užima 
daugiausia vietos. 

411 puslapių leidinyje 385 
iliustracijomis pristatomi 285 
kūriniai – XIV–XX a. sakralinio 
meno vertybės. Knygos pradžioje 
bendrais bruožais apžvelgiama 
Vilniaus arkivyskupijos, taip pat 

Šv. arkangelo Mykolo vienuolyno 
istorija. 

Knygos parengimą ir leidybą fi -
nansavo: Kultūros rėmimo fondas, 
Lietuvos mokslo taryba, Vilniaus 
arkivyskupija.

Bažnytinio paveldo 
muziejaus informacija

Tarptautinė 51-oji irklavimo 
regata „Gintariniai irklai“

Birželio 28-30 dienomis 
Trakus užgrius dar viena ir-
kluotojų banga. Čia rengiama 
tradicinė tarptautinė irklavi-
mo regata „Gintariniai irklai“. 
Jau 51-ąjį kartą Trakuose orga-
nizuojamoje regatoje dalyvaus 
svečiai iš tolimosios Kinijos, 
Azerbaidžano, Šveicarijos, 
Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, 
Latvijos ir Estijos.

Lietuvos džiazo žvaigždžių 
koncertų ciklas Galvės 

džiazo fi esta 
Birželio 28 d. – „Galvės 

Jazz fiesta“. Džiazo laivas 
„Galvė“ iš Karališkojo uosto 
išplaukia 19.30 val.

Sezono pabaigos 
koncertas „Tango ritmu“

Birželio 29 d., šeštadienį, 15 
val. Užutrakio dvaro sodybos 
rūmuose sezono pabaigos 
koncertas „Tango ritmu“. 

Maskvos Didžiojo teatro 
žvaigždės „Gulbių ežerą“ 

šoks Galvės ežere
Birželio 29 ir 30 dienomis – 

didingiausia metų premjera. 
Techniškai sudėtingiausias 
kultūros projektas. Paskutinį 
birželio savaitgalį senojoje 
Lietuvos sostinėje pirmą kar-
tą šalies istorijoje klasikinis 
Piotro Čaikovskio baletas 
„Gulbių ežeras“ bus atliktas 
tiesiog Galvės ežere.

Iš kairės: Lentvario literatai Valerija Masalskaitė-Čigienė, Vytautas Talačka, 
trakietė Viktorija Kurakevič ir renginio svečiai 
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Lentvario ir Trakų Vokės Joninės
2013 06 23 vakare, šiek tiek ataušus orui, kursai atsibastė iš vargo 

Afrikos, lentvariečiai rinkosi prie savojo ežero, vis dar laimingai 
ne?privatizuoto. Mus, Jonus, Janinas, Janus ir Ivanus, kartą per metus 
surenka į vieną vietą, kai kasdieniškai esame išblaškyti po savo bėdas 
ir skausmus. Nežiūrint to, Lentvario Joninės – įspūdingas renginys. 
Tai, duokdie, mūsų kantrybei iki jų išgyventi, tikėti ir mylėti, stebėti ir 
kritikuoti, palaikyti ir nepalaikyti, nenumirti ir nesusirgti.

Mūsų šventę pradėjo Grigiškių folklorinis jaunučių merginų ansam-
blis „Spalgena“, kurį regime scenoje. Veikė ir mūsiškė „Klevynė,“grojo 
kanklės, buvo ir ugniniai, trankaus būgno lydimi, naktišokiai ir šnekutis 
alus, o dar ir stipriau.

Tą sykelį teko „K. A.“ nuoširdžiausius linkėjimus nuvežti į Trakų 
Vokės Jonų šventę, kuriai dirigavo žinoma „Vacio armonika“. Ji į „K. A.“ 
fotoakeles įkrito kuo linksmiausiai. Priešingai negu Lentvaryje, mūsų 
kaimynai, o ten žiūrovai ir klausytojai, sėdėjo ant gausių tvirtų suolų, o 
fiestos vedlys E. Pakalka šnekėjo aukštaitišku akcentu, tuo pabrėždamas 
Trakų Vokės Joninių gilų nacionalumą. Visa tai jausmingai išgyveno 
Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro meno vadovė Donata 
Lukašenkovienė, širdimi tarusi ačiū „K. A.“ komandai.  

Poetas ir Lietuvos 
partizanas

Savo kuklią auką Tėvynei, si-
gnalinę poezijos knygą, ant kelių 
išdidžiai laiko Stasys Kuodzevi-
čius, LPKTS Lentvario filialo gar-
bės narys, vis laukdamas ją išvysti 
galutinai sutvarkytą bent 1000 
egzempliorių. Apie poeto ir Lie-
tuvos partizano vilties nerimą dėl 
minėtos knygos, labai reikalingos 
jaunosios Lietuvos patriotiniam 
auklėjimui, „K. A.“ informavo skai-
tytojus, o nesyk ir ilgalaikį Seimo 
narį, tremtinį, profesorių Arintą 
Dumčių bei LPKTS vadovus.

Jonas Počepavičius 
Autoriaus nuotr.

šventės vedėja Vitalija Burdienė pa-
kvietė visus Jonus bei Janinas į sce-
ną, kurioje varduvininkams buvo 
įteiktos Trakų rajono savivaldybės 
įsteigtos dovanos – skėčiai. Dėme-
siu ir dovanomis besidžiaugdami 
Jonai ant rankų smagiai sūpavo 
Janinas. Gražiais šokiais vardu-
vininkus taip pat sveikino svečiai 
iš Vilniaus – liaudies šokių grupė 
„Vaiva“. Kiek įsismaginus žiūrovai 
buvo pakviesti pažaisti smagių žai-
dimų. Dalyviai šoko aplink kėdes, 
vienas kitą pagirdė alumi. Šventei 
įpusėjus ansamblio „Klevynė“ na-
riai dainuodami plukdė vainikėlius 
bei vandens žibintus. O uždegus 
laužą šokių vakarą pradėjo Vilniaus 
kapela „Griežikai“ (vad. Gaila Kir-
dienė). Smagios muzikos vedami 
žiūrovai ėmė šokti ratelius.

Saulelei leidžiantis prasidėjo 

Joninių šventė 
„Kupolio, šventas Jonai“

Atkelta iš 1 p.
naktišokiai, kuriuos paskelbė jauna 
dainininkė Elžbieta Oleškevič. To-
liau žiūrovai linksminosi skambant 
šiuolaikinei muzikai, kurią leido 
DJ Eugutinho (Eugenijus Korny-
šovas). Artinantis vidurnakčiui 
buvo leidžiami dangaus žibintai, 
kurie švietė ieškantiems paparčio 
žiedo. Kažin ar kas rado tikrąjį 
laimės žiedą, bet organizatorių 
paslėptą greit surado smalsūs jauni 
lentvariečiai...

Tradicinėmis dainomis, rate-
liais, gražiomis Joninių apeigomis 
buvo švęsta Joninių šventė Lentva-
ryje, kurią organizavo Lentvario 
seniūnija, Trakų r. kultūros rūmų 
Lentvario padalinys, Lentvario 
sporto klubas.

Viktorija Šamatovičienė
Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.

Dideli pasiekimai ir ateities planai
Lentvario jaunimo centras dir-

ba jau daugiau negu penkerius me-
tus. Jau spėjome kartu pasidžiaugti 
tuo, ką esame pasiekę. Šiandien ir 
vėl norime atkreipti jūsų dėmesį 
į tai, kuo galime džiaugtis ir ką 
reikėtų tobulinti.

Praeitą savaitę su jaunimu dis-
kutavome apie tai, kokia linkme 
reikia judėti ir kokius išteklius 
tam turime. Pirmiausia norime 
pasidžiaugti, kad kartu su jauni-
mu kurtas projektas „Tobulėkime 
kartu“ yra finansuotas 11 000 litų. 
Per jį planuojama įgyvendinti 
daug veiklų, kurios bus orien-
tuotos į socialiai pažeidžiamo 
jaunimo įtraukimą ir tobulėjimą. 
Planuojama daug dirbti su vietos 
bendruomenėmis bei jaunuoliais, 
kurie gyvena atokesniuse Trakų 
rajono vietovėse. Nepamiršome 
ir tų, kurie turi idėjų ir nori jas 
įgyvendinti. Projektas finansuotas 
pagal atvirų jaunimo centrų finan-
savimo konkursą, kurį rengė Jau-
nimo reikalų departamentas prie 
LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Tai jau ne pirmi me-
tai, kai gauname išteklių jaunimo 
centro planuojamoms veikloms iš 
šios institucijos.

Grįžkime prie pasiekimų. Įpu-
sėjus šiems metams jau galime 
džiaugtis darbu su socialiai pažei-
džiamu jaunimu. Lentvario jauni-
mo centras glaudžiai prisideda prie 
pagalbos jaunimui iš vaikų globos 
namų – centre kas dieną apsilanko 
per 15 jaunuolių. Čia jie ne tik žai-
džia stalo žaidimus, žiūri filmus 
bei dalyvauja renginiuose, bet ir 
gauna profesionalią pagalbą ištikus 
emocinėms krizėms. Kas dieną 
centras skiria laiko jaunimo kon-
sultavimui, psichologinės pagalbos 
suteikimui. Galime džiaugtis ir 
savanoriais. Prieš metus atėję pas 
mus norėdami prisidėti prie savo 
miesto pozityvių pokyčių, jie gavo 
daugelį žinių, kompetencijų, kurias 
šiandien dalijasi su kitais. Vieni 
surengė bendraamžių švietimo 
užsiėmimus, kur šneka aktualiomis 
temomis ir ugdosi kaip asmenybės, 
kiti sukūrė keletą tarptautinių 
projektų, o treti domisi jaunimo 

politika ir aktyviai dalyvauja ten, 
kur ji yra kuriama.

Šiais metais planuojame dirbti 
tomis kryptimis, kurios mums ir 
jaunimui pasirodė labai svarbios ir 
reikalingos. Pirmiausiai jaučiamas 
didelis poreikis viešinti visą infor-
maciją bei veiklas, kurios vyksta 
jaunimo centre. Mūsų gretose, o 
ypač Lentvaryje, dažnai girdime 
nuomones, kad jaunimui nėra ką 
veikti, jis yra neatsakingas ir vietos 
susirinkimams irgi neturi. Šią sritį 
priskirtume prie tobulėjimo punk-
to. Taip pat planuojama bendrauti 
su jaunuolių tėvais, kviesti juos 
į susirinkimus bei bendrų veiklų 
planavimą. Atsiras keletas naujų 
veiklų ir daugiau laiko praleisime 
ne jaunimo centro patalpose, bet 
ten, kur renkasi jaunimas.

Paskutiniai džiaugsmai, kuriais 
norėtume su jumis pasidalinti, re-
alybe tapusios idėjos. Jaunuoliai, 
konsultuojami Lentvario jaunimo 
centro specialistų, patys sukūrė 
keletą tarptautinių projektų ir gavo 
jiems finansavimą.

Neseniai baigėsi tarptautinis 

įvertinimo seminaras „Evaluate 
and create“, kuriame dalyvavo 28 
žmonės iš 6 šalių. Ten jaunimas 
įvertino jau įgyvendintus projek-
tus, aptarė, kaip juos kurti dar ko-
kybiškiau. Jau greitai laukia tarp-
tautiniai jaunimo mainai „New 
touch, new opportunities“ – apie 
jaunimo nedarbą ir verslumo ska-
tinimą, „Different people – same 
love“ – apie homofobijos mažini-
mą mūsų visuomenėje bei „Chan-
ge it“ – projektas, skirtas patyčių 
problemai spręsti. Visi šie projek-
tai finansuoti programos „Veiklus 
jaunimas“ ir jų bendra vertė apie 
86 000 eurų. Taip pat visi turime 
galimybę dalyvauti mūsų partne-
rių iš Italijos, Turkijos, Rumunijos, 
Lenkijos, Latvijos ir daugelio kitų 
Europos šalių projektuose.

Kaip visada, kviečiame pri-
sijungti prie Lentvario jaunimo 
centro darbo bei kartu kurti vei-
klas, kurios jums yra įdomios ir 
reikalingos.

Eugenija Snitkova,
Lentvario jaunimo centro specialistė

Ir saulė buvo neabejinga miestui

2013 06 21 seniūnijoje vyko miesto aktyvo susitikimas su seniūnu 
Vytu Rukšėnu, nes Trakų rajono valdžios pirmieji asmenys į planuotą 
pasimatymą su liaudimi motyvuotai neatvyko. Apie realią Lentvario 
padėtį pranešimą perskaitė seniūnaitė Ona Staniulionienė. Pasipylė 
spontaniški klausimai, klausimėliai, neviltis ir nepasitenkinimai, kai 
per seniūnijos langą veržėsi saulės audra, gerai matoma nuotraukoje,  
tarytumei puolusi miesto aktyvo atsakančiai pavargusią tiesą, kuriai 
draugiškai ir pasiūlė savo šviesą.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.

Klevų alėja

„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt

Lentvario jaunimo centras mainuose Italijoje
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Lietuvos vidaus ir užsienio 
politika vis labiau atrodo tarsi 
apkerėta tamsios ir pikta linkin-
čios jėgos. Vadinamasis „Lietuvos 
lenkų“ klausimas artėja prie sun-
kiai prognozuojamos atomazgos. 
Didėja tikimybė, kad ši atomazga 
bus sąjūdinių laikų masto politinis 
sprogimas. Tokią baigtį žada šio 
seniai svarstomo ir įtampą visuo-
menėje kurstančio klausimo siūlomi 
sprendimai. Tikėtis kitokios baigties 
sunku dėl akivaizdžios priežasties. 
Per visą atkurtos valstybės istoriją 
turbūt dar nebuvo iškilęs joks kitas 
klausimas, kurį būtų buvę mėgina-
ma išspręsti šitaip nesugebant arba 
nenorint suvokti ir atvirai įvardyti 
tikrojo jo turinio ir esmės. Būtent 
šia prasme apie valstybės užsienio 
politiką tenka kalbėti pasitelkus 
apkerėjimo vaizdinį.

Apkerėjimas yra kone masinis. 
Beveik visi vykstančių diskusijų 
dalyviai – siūlomų sprendimų šali-
ninkai ir priešininkai – lyg užburti 
kartoja frazes apie „įtemptus Lietu-
vos ir Lenkijos santykius“ ir esamą 
arba galimą valstybės „konfliktą“ su 
lenkakalbių šalies piliečių bendruo-
mene. Visais atvejais vartojamos tos 
pačios, lėkštomis mąstymo klišėmis 
virtusios formuluotės. Skiriasi tik 
problemos ištakų aiškinimai ir 
siūlymai, kaip ją spręsti. Panirus 
į šitaip apibrėžtą diskusijų lauką 
nebepastebima, kad įtempti abiejų 
valstybių santykiai, kaip ir pačioje 
šalyje tvyranti įtampa, tėra šalutinis 
ir ne toks jau reikšmingas emocinis 
fonas, nukreipiantis dėmesį nuo 
tikrojo ir iš tiesų potencialiai itin 
pavojingo konflikto, galinčio turėti 
pragaištingų padarinių visoms 
į jį įsitraukusioms arba veikiau 
sumaniai įtrauktoms šalims. Nėra 
jokio Lietuvos ir Lenkijos ar mūsų 
valstybės ir jos lenkakalbių piliečių 
konflikto. Vyksta Lietuvos valstybės 
ir sugebėjusios politiškai ir teisiš-
kai legalizuotis šioje valstybėje jai 
priešiškos jėgos – prieš Lietuvos ne-
priklausomybę kovojusio KPSS pa-
dalinio, vadinto Pietryčių Lietuvos 
autonomininkais, sukeltas ir kryp-
tingai eskaluojamas konfliktas.

Neįtikėtina, bet dėl suprastėjusių 
santykių su Lenkija ir vidaus trinčių 
skubama kaltinti Lietuvos valstybę 

Memel – Wilno: neišmoktos istorijos pamokos
ir muštis į krūtinę dėl jos padary-
tų tariamų klaidų bei nuodėmių. 
Tiesiog stebėtinai pamirštami pa-
matiniai faktai, kurie privalėtų būti 
išeities ir atramos taškais mėginant 
rimtai ir giliai apmąstyti iškilusias 
problemas. Taigi visų pirma pa-
miršta, kad prieš du dešimtmečius 
Lietuvoje veikė gausios ir stiprios 
antivalstybinės jėgos. Tačiau atkū-
rus Nepriklausomybę nebūta net 
menkiausio mėginimo politiškai 
ir teisiškai neutralizuoti šias jėgas. 
Atpirkimo ožiais tapo ir už antivals-
tybinę veiklą buvo nubausti vos keli 
viešumoje labiausiai reiškęsi ir todėl 
gerai įsidėmėti, bet, ko gero, anaiptol 
ne pagrindiniai ir ne pavojingiausi 
KPSS platformininkai – jedinstve-
ninkai ir Pietryčių Lietuvos autono-
mininkai. Kiti, tarsi mostelėjus burtų 
lazdele, pradingo. Kur jie dingo 
ir ką veikia šiandien – šis svarbus 
klausimas tapo savotišku tabu ir 
apie tai nedrįstama net užsiminti. 
Būtent toks „užmaršumas“ lemia, 
kad akademinėje ir viešojoje erdvėje 
svarstant įvairius vadinamojo „len-
kų klausimo“ aspektus faktiškai 
vadovaujamasi prielaida, kad visi 
Lietuvos pasus paėmę nepriklau-
somybės priešininkai „praregėjo“ ir 
tapo lojaliais atkurtosios valstybės 
piliečiais. Būtent ši iš piršto lauž-
ta – nežinia kuo pagrįsta ir nepa-
tikrinta prielaida – valdo daugiau 
negu keistus problemų sprendimus 
siūlančių „ekspertų“, pirmiausia 
istorikų bei politologų, ir šiuos 
siūlymus užsimojusių įgyvendinti 
politikų vaizduotę ir mąstymą.

Taip pat vengiama atvirai pra-
bilti apie prieš dvidešimt metų 
padarytą tikrą, o ne įsivaizduojamą 
milžinišką politinę klaidą. Vadi-
namųjų „autonomininkų“ nuožmi 
kova prieš Lietuvos nepriklausomy-
bę buvo sunki našta ir egzistencinis 
iššūkis atkurtai ir dėl išlikimo ko-
vojusiai jaunai valstybei. Aplinky-
bėms susiklosčius nepalankiau jos 
padariniai galėjo tapti katastrofiški. 
Kiekviena panašiomis aplinkybėmis 
atkūrusi nepriklausomybę ir turinti 
politinį savisaugos instinktą valsty-
bė būtų išmokusi gautą pamoką ir 
iš panašios patirties padariusi kuo 
rimčiausias praktines išvadas. Deja, 
Lietuvos valdžios nieko nesuprato ir 
nieko nepasimokė. Autonomininkų 
de facto okupuotoje ir atskirtoje šalies 
dalyje pagrįstai ir teisėtai įvestas tie-
sioginis valdymas buvo skubotai ir 
neapdairiai panaikintas neįvykdžius 
teritorinės-administracinės refor-
mos ir nesuformavus būsimosios 
savivaldos pareigūnų branduolio 
iš valstybei lojalių vietos gyventojų. 
Neatlikus šių absoliučiai būtinų per-
tvarkymų teritorija buvo paslaugiai, 
kaip ant lėkštutės, perduota admi-
nistruoti tik ką joje siautėjusiems 
aršiems ir nesutaikomiems valstybės 

priešams.
Visi jie, išskyrus vienintelį Ne-

priklausomybės Aktui nepritarusį 
ir dėl to apgailestaujantį buvusios 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatą, niekada nepripažino, 
kad kovodami prieš atgimstančią 
Lietuvos valstybę padarė klaidą ar 
juo labiau tai valstybei yra nusikaltę. 
Nėra nė menkiausių įrodymų, kad 
šie žmonės kada nors būtų mėginę 
išpirkti savo klaidas ir kaltes sąži-
ningu ir konstruktyviu darbu savo 
šaliai. Priešingai, tai, kas ištisus du 
dešimtmečius vyksta buvusiose 
autonomininkų valdose, sunku pa-
vadinti kitaip, kaip ankstesnės anti-
valstybinės veiklos tęsimu naujomis 
priemonėmis. Lietuvos valstybės 
institucijos ir absoliuti dauguma 
politikos tyrinėtojų ir komentatorių 
cechui priklausančių „ekspertų“ į 
šią veiklą žiūri pro pirštus ir jos tarsi 
nepastebi. Dėl Pietryčių Lietuvoje 
vykdomos ardomosios veiklos neri-
maujantys piliečiai ir organizacijos, 
taip pat ir mėginančios informuoti 
apie šiame krašte susiklosčiusią 
padėtį žiniasklaidos priemonės ne 
tik negirdimi, bet veikiau pašiepiami 
kaip trumparegiai „nesusipratėliai“ 
ir „panikos“ skleidėjai.

Du dešimtmečiai istorijos požiū-
riu – tik akimirka. Tačiau Lietuvoje 
jie prilygsta kone amžinybei. Čia 
praeities atmintis tokia trumpa, 
kad net nesugebama atpažinti, kaip 
nuosekliai ir metodiškai kartojami 
veiksmai, kurių liudininkais buvo 
daugybė ir šiandien Lietuvoje gy-
venančių žmonių. 

Todėl ir nesugebama susivokti 
ir pripažinti, kad 1991 m. rudenį 
išsilakstę autonomininkai galėjo 
paprasčiausiai pasinaudoti KPSS 
įkūrėjo Vladimiro Uljanovo (Lenino) 
išmintimi, jog kovodama už savo 
siekius bolševikų partija turinti 
veikti ne tik pogrindyje. Prireikus 
dera be skrupulų pasinaudoti 
legaliomis kovos priemonėmis, 
kurias daro prieinamas „buržuazinė“ 
p a r l a m e n t i n ė  d e m o k r a t i j a . 
Pasinaudodami šia išmintimi, 
vakarykščiai autonomininkai ir jų 
reikalo tęsėjai susibūrė į legaliai 
veikiančią antivalstybinę partiją – 
LLRA, ir tai buvo iš tiesų apgalvotas 
ir toliaregiškas jų žingsnis. Jų 
rankose atsidūrė nauji ardomosios 
antivalstybinės veiklos įrankiai, 
kuriais – tai reikia pripažinti – jie 
sumaniai naudojasi.

Daugelis viešosios erdvės ko-
mentatorių ir net politikų „piktina-
si“, kad plušantis Europos Sąjungos 
parlamente šios organizacijos ve-
dlys sistemingai iškraipo faktus ir 
šmeižia Lietuva dėl lenkų tautinei 
bendrijai priklausančių jos piliečių 
teisių menamų pažeidimų. Tačiau 
nepasakoma, jog tai nėra paprastas 
šmeižtas. Tarsi nematoma, o gal iš 

tikrųjų nepastebima, kad Lietuvai 
turintis atstovauti europarlamen-
taras šitaip triūsia ne vienas, bet 
veikia ranka rankon su bendraminte 
ir bendražyge Tatjana Ždanok – ar-
šiai prieš Latvijos nepriklausomybę 
kovojusio „Interfronto“ nare, net 
nemėginančia slėpti patologinės 
neapykantos jos neva atstovaujamai, 
o iš tikrųjų sistemingai ir metodiškai 
diskredituojamai valstybei. Žinia, 
kurią naudodamiesi europarlamen-
taro statusu ir galimybėmis siunčia 
visai Europai šie du idėjiškai artimi 
veikėjai nėra paprastas melas ir 
šmeižtas todėl, kad iš tiesų vykdoma 
nuosekli ir kryptinga dezinformaci-
jos ir propagandos kampanija.

Minėtų europarlamentarų visai 
Europai skleidžiama žinia yra ta pati, 
kurią demokratijos ir tautiniams 
klausimams jautriems Vakarams 
kadaise siuntė Kremlius, mėginęs 
juos atgrasyti nuo paramos Baltijos 
šalių nepriklausomybės siekiams. 
Demokratinių šalių visuomenės ir 
vyriausybės buvo dezinformuo-
jamos ir bauginamos, kad Baltijos 
šalyse į valdžia veržiasi „nacionalis-
tinės“ ir „fašistinės“ jėgos, kurioms 
ir terūpi skriausti ar net sunaikinti 
jose gyvenančias tautines bendrijas 
ir mažumas. Dabar tą pačią žinią 
monotoniškai transliuoja Rusijos 
valstybinė propaganda. Pasak jos 
ruporų, Baltijos valstybėse įsitvirtinę 
„etnokratiniai“ ir „kvazifašistiniai“ 
režimai, jose trūksta demokratijos, 
pažeidinėjamos žmogaus teisės ir 
engiamos tautinės mažumos.

LLRA lyderis ne tik uoliai kartoja 
ir skleidžia šią propagandą Briuselio 
koridoriuose, bet ir paslaugiai tei-
kia jai gyvuoti būtinas melagingas 
žinias. Tačiau Lietuvoje sugebama 
tik gailiai dūsauti ir verkšlenti dėl 
tokio „nesąžiningo“ ir „negražaus“ 
jos atstovo ES parlamente elgesio. 
Nėra politinės valios ir drąsos pa-
vadinti tokią veiklą tikruoju vardu ir 
paaiškinti jos esmę ir tikslą užsienio 
partneriams. O ypač derėtų tiesiai ir 
atvirai paklausti strategine partnere 
vis dar laikomos Lenkijos Respubli-
kos vadovybės, ko ji iš tiesų siekia 
remdama asmenį, dalyvaujantį 
trečiosios šalies vykdomame pro-
pagandiniame kare prieš Lietuvos 
valstybę. Padaryti šių paprasčiausių 
dalykų nesugebama. Rezultatas 
– nepabaigiami Lietuvos atgailavi-
mai ir teisinimaisi dėl nepadarytų 
nuodėmių nuolankiai įrodinėjant, 
kad ji nėra dramblys.

Tačiau LLRA vedlio dalyva-
vimas kitos valstybės vykdomoje 
antilietuviškoje propagandinėje 
kampanijoje – tik ledkalnio viršūnė. 
Kitaip negu pasimetusios ir besi-
blaškančios Lietuvos visuomenė 
ir valdžia, LLRA, pirmiausia jos 
vadovybė, žino, ką daro ir ko siekia, 
nes turi ir nuosekliai įgyvendina aiš-

kią ir kruopščiai parengtą politinių 
veiksmų programą. Tikslas yra tas 
pats, kaip ir prieš du dešimtmečius. 
Siekiama visais atžvilgiais – kal-
biniu, kultūriniu, socialiniu ir po-
litiniu – kuo labiau izoliuoti šios 
organizacijos valdomus Pietryčių 
Lietuvos rajonus nuo likusios šalies 
dalies ir, pasyviai stebint Lietuvos 
visuomenei ir valdžiai, galutinai 
paversti juos de facto nepriklausomu 
autonominiu regionu. Įtvirtinus 
tokią autonomiją ir šiame krašte 
pradėjus gyventi vien pagal LLRA 
nustatytą tvarką, beliktų kantriai 
išlaukti „geresnių laikų“, kai galbūt 
vėl rasis palanki proga pakartoti 
KPSS pirmtakų žygį mėginant pa-
versti šią teritoriją „nepriklausomu“ 
Padniestrės ar Šiaurės Osetijos tipo 
pseudovalstybiniu dariniu. Vykdant 
šią programą daromi žingsniai ir 
visa įvykių raida nuostabiai prime-
na Klaipėdos krašto įvykių plėtros 
scenarijų. Tačiau šių panašumų at-
kakliai nenorima matyti ir juo labiau 
pripažinti. Veikiau priešingai: bus 
pasakyta, kad toks įvykių scenarijus 
gali gimti tik perkaitusioje vaizduo-
tėje, nes Lietuva priklauso taikingų 
ir draugiškų ES valstybių šeimai, o 
jos saugumą patikimai garantuoja 
galingas NATO gynybinis skydas. 
Toks ,,argumentas“ iš tiesų gali pa-
sirodyti svarus ir nuskambėti gana 
įtikinamai. Juk kur kas sunkiau negu 
bėgti nuo nemalonios tikrovės yra 
vadovautis nuostata, kad strateginis 
ir toliaregiškas geopolitinis mąsty-
mas tuo ir skiriasi nuo trumparegiš-
ko konjunktūrinio tarpvalstybinių 
santykių scenarijų dėliojimo, kad jis 
nebūna esamos padėties mechaniš-
ka projekcija į ateitį. Todėl belieka 
trumpai priminti: ne tik 1923 m., bet 
net ir 1932 m. daug kam vis dar atro-
dė, kad Klaipėdos kraštas prijungtas 
prie Lietuvos visiems laikams. Suge-
bėję anksti pamatyti virš Lietuvos 
besitelkiančius geopolitinės audros 
debesis ir raginę imtis atsargumo 
priemonių prof. Kazys Pakštas ir 
kiti įžvalgesni to meto žmonės buvo 
mandagiai negirdimi. Negana to, va-
dinamieji „blaiviai mąstantys realis-
tai“ nevengė jų atvirai pašiepti kaip 
paikystes svaičiojančių keistuolių, 
nors iš tiesų būtent pastarieji giliai 
suprato pamatinį geopolitikos prin-
cipą: valstybių santykiai yra takūs ir 
juose nėra nieko amžino. Ignoruo-
jami ir pajuokiami, kol jų įžvalgos 
nepradėjo pildytis su kaupu, bet ką 
nors daryti jau buvo vėlu. Kaip aki-
vaizdžiai rodo vyraujantis požiūris 
į vadinamąjį „lenkų klausimą“, ši 
klaida kartojama, nes panašu, jog 
aštuoni karčios istorinės patirties 
dešimtmečiai nieko neišmokė.

Prof. habil. dr. 
Vytautas Radžvilas

Šaltinis: www.propatria.lt

Vytautas Radžvilas

,,Paparčio žydėjimas“, ,,Trakuvos 
literatų kūryba“, ,,Vingis“. 2009 
metais išleista jo pirmoji lietuvių 
kalba poezijos knyga „Delfini-
ja – sielos dievaitė“. Iš rusų kalbos 
vertė Kostas Fedaravičius. Alek-
sejus buvo veiklus Trakų rajono 
literatų brolijos „Aukuras“ narys, 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir 
Tarptautinės rašytojų ir publicistų 
asociacijos narys, Tarptautinės 
rašytojų gildijos vadovas.   

Antroji vakaro dalis buvo skirta 
literatams, neseniai išleidusiems 
naujas savo kūrybos knygas.

Viešnia iš Trakų Viktorija Ku-
rakevič skaitė savo kūrybos eiles iš 
2013 metais lietuvių kalba išleistos 

knygos „Dvi žemės“. Iš rusų kalbos 
vertė Aivaras Dočkus. Tai antrasis 
jos poezijos rinkinys. Pirmasis „Iš 
amžių glūdumos“ buvo išleistas 
2010 metais. Viktorija gimė Pskovo 
mieste Rusijoje. Baigė Fizikos-ma-
tematikos fakultetą Vilniaus uni-
versitete, tačiau yra meniškos sielos 
žmogus. Dabar gyvena Trakuose ir 
savo knygą skiria dviems miestams 
ir dviems žemėms: gimtajai Pskovo 
žemei ir pamiltai Trakų žemei. 
Čia rasite tokių eilėraščių: „Trakų 
madona“, „Karaimai“, „Trakų 
kibininė“, „Himnas Trakams“, 
„Pskovietė“, „Olgos koplyčia“, 
„Kunigaikštis Daumantas“, „Psko-
vo ikona“ ir kt.

Valerija Masalskaitė-Čigienė 
pristatė savo knygą ,,Akimirkos 
vėjų nesušukuotos“. Tai trečioji 
literatės išleista knyga. Pirmoji 
knyga „Rudenio alėjoj“ buvo 
išleista 2004 m., antroji „Sutemų 
aidai“ – 2009 m. Jos kūryba buvo 
publikuota almanachuose „Tra-
kuvos literatų kūryba“ ir ,,Vingis“. 
Valerija gimė Menturių kaime, 
Ukmergės rajone. Poetė trisde-
šimt septynerius metus atidavė 
mokyklai, dirbo lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja. 24 metus 
mokytojavo dabartinėje Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. 
Savo knygoje ji dalijasi vaikystės ir 
jaunystės prisiminimais, kurie kaip 

mažyčiai gyvenimo trupinėliai 
surinkti vienoje vietoje. 

Vytautas Talačka pristatė kny-
gą „Laiškai iš Afganistano“, skirtą 
brolio sūnui Gintarui Talačkai 
atminti, praėjusiam karo Afga-
nistane mėsmalę ir žuvusiam ne-
aiškiomis aplinkybėmis Lietuvoje. 
Vytautas Talačka gimė Liciškėnų 
kaime, Prienų rajone. Maskvoje 
įgijo ekonomisto specialybę. Eilė-
raščius pradėjo rašyti dar vaikys-
tėje. 2007 metais išleido poezijos 
rinkinį „Tėviškės ilgesys“, 2010 
metais – papildytą knygos vari-
antą. Rašo ne tik eilėraščius, bet 
ir prozą, apsakymus, prisimini-
mus. Jo kūryba buvo spausdinta 

almanachuose „Trakuvos literatų 
kūryba“ ir „Vingis“. „Laiškai iš 
Afganistano“ – tai apybraiža, 
apsakymai ir eilėraščiai. Knyga 
papildyta V. Talačkos asmeninė-
mis nuotraukomis.

Vakaro metu skambėjo akor-
deonisto Igno Simonaičio atlieka-
mi muzikiniai kūriniai. Išsiskirda-
mi literatai ir kiti renginio dalyviai 
sakė, kad lauks kitų malonių 
susitikimų.

Kristina Mečkovska,
Trakų rajono savivaldybės 
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GRYNO  AUKSO
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Dėmesio!  Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!
S u p e r k A m e :

Aukso laužą ir dirbinius;
Dantų karūnėles (perkame 

ir neišardytas); 
Auksinius ir sidabrinius 

laikrodžius; 
Sidabrą (laužas, dirbiniai, 

stalo įrankiai, indai); 
Techninį sidabrą; 

•
•

•

•

•

Gintarą;  
Ikonas, ordinus, 

medalius, apdovanojimus; 
Auksines ir sidabrines monetas;
Porceliano ir molines figūrėles; 
Senus dokumentus (iki 1940 m.)  
Vertingus paveikslus;
Antikvariatą ir kitus vertingus 

daiktus.

•
•

•
•
•
•
•

muS rASiTe:
Vytauto g. 90, Trakai 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)
Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
i-V 9-18 val. Vi 9-1� val.

Sodų g. 22, Vilniuje 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje); 

i-V 8-18 val. Vi-Vii 8-15val.      

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Užs.Nr. 118

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

kęstučio g. 1 m, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis. 
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėja-kasininkė. Būtina 
prekybinio darbo patirtis. 
kreiptis tel. 8 66� �0 ��7

Užs. Nr. 188

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skelbimai, reklama

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti 

organizuoti gedulingus pietus ar metines mūsų jaukio-
je kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:                                                                                       

Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė 
(darbo laikas 9.00-24.00val.) 

Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas                                                                                            
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).

Privati erdvė su atskiru įėjimu.                                                                                            
Telefonas pasiteirauti 8 659  39 549

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!   
wwww.kibinas.lt     

Užs. Nr. 105

Parduodamas 2 a 8 butų name 2 
kambarių 48 kv. m. butas pirmame 
aukšte Trakuose, Naujosios sody-
bos gatvėje. Tel. 8 672 74 704

Užs. Nr. 186

Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

Reikalingas (-a) vertėjas (-a) iš rusų į 
lietuvių k. Cv siųsti vorutosfondas@
voruta.lt, tel. 8 605 11 117

Užs. Nr. 

Gal kas gali padovanoti telyčaitę 
daugiavaikei šeimai? 
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

uAB „Global Solution“ dideliais 
kiekiais superka spygliuočių 
medieną (eglę, pušį, popiermedį 
ir kt.). kontaktiniai duomenys: 
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com

Užs. Nr. 190

Vasaros naktimis – nemokamos 
paslaugos „Pildyk“ vartotojams

PR

Prasidėjus vasarai, o kartu 
ir atostogų sezonui, bendrauti 
su draugais ir artimaisiais norisi 
daugiau, ir ne tik dienomis. Juk 
vasarą miegoti reikia mažiau, o 
linksmintis daugiau. 

Norintiems bendrauti nevaržo-
mai ir nepermokėti, skirta išanksti-
nio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ 
naujiena – „Pildyk“ vartotojams 
vasaros naktimis skambučiai ir 
SMS žinutės savo tinkle bei mo-
bilusis internetas bus visiškai 
nemokami.

Galimybė bendrauti ir 
naršyti nevaržomai

„Vasarą žmonės daugiau ke-
liauja ir pramogauja, išauga nak-
tinės pokalbių, SMS žinučių bei 
išnaudojamų interneto megabaitų 
apimtys, todėl dovanojamos nemo-
kamos paslaugos vasaros naktimis 
tikrai padės sutaupyti“, – sako Do-
minyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės 
ženklo vadovė. 

„Pildyk“ atveju taupyti padeda 
ir tai, kad šia paslauga naudojasi 
ypač daug žmonių. O kai aplink 
daug žmonių tame pačiame tinkle, 
skambindamas sutaupai. 

„Pildyk“ yra populiariausia 
išankstinio mokėjimo paslauga 
Lietuvoje, jos vartotojų yra beveik 
1,13 mln. Jie daug skambina ir rašo 
žinutes savo tinkle, todėl nemoka-
mos paslaugos išlaidas sumažina 
svariai.

Nemokamai skambinti ir rašyti 
SMS žinutes savo tinkle bei naršyti 
„Pildyk“ vartotojai visoje Lietuvoje 
gali visus tris vasaros mėnesius, 
kasdien nuo 23.00 iki 06.00 val. 
Sąskaitą papildžius bet kokia 
suma, nemokamos paslaugos bus 
aktyvuojamos 30 dienų. 

Be to, mobilusis internetas 
„Pildyk“ vartotojams pigiau kai-
nuos ir dienomis. 1 GB duomenų 
kaina dabar yra 5 Lt – vos nuo 
0,05 ct/MB.

Pasiūlymus pristatys nauji 
„Pildyk“ draugai

Prasidėjus vasarai, „Pildyk” 
draugų būrį papildė du nauji 
herojai. Reklaminio TV serialo 
„Kalbėjimas stiprina draugystę“ 
naujausiose serijose jau galima su-
sipažinti su naujais charizmatiškais 
personažais – kaskadininku Rembo 
ir TV žvaigžde Angel.

„Svarbiausia „Pildyk” vertybė 
yra draugystė, tad nauji draugai 
yra visada gerai. Prisijungus nau-
jiesiems „Pildyk” herojams, smagių 
juokų seriale dar padaugės, kaip ir 
naujų pasiūlymų sumažinti ryšio iš-

laidas”, – sakė Dominyka Jonušienė, 
„Pildyk” prekės ženklo vadovė.

Žavingoji Angel – ambicinga, 
nenuspėjama ir ryški asmenybė. 
Merginai netrūksta drąsos, kad 
taptų tikra TV žvaigžde. Kartą te-
levizijoje gavusi „penkias minutes 
šlovės”, Angel viliasi tapti tikra 
ekranų pažiba. Ji jaučia pareigą 
būti tobula, nestokoja lakios fan-
tazijos ir optimizmo. O „blondiniš-
ka” išmintis jai leidžia iš kiekvienos 
situacijos daryti globalias išvadas. 

Visada viskam pasiruošęs Rem-
bo stebina ir žavi savo vyrišku-
mu. Pasirengęs padėti kiekvienam, 
Rembo pasižymi itin greita reakcija. 
Skausmas jam nebaisus, o iššūkių 
niekada nebūna per daug. Rembo 
džiaugiasi savo kaskadininko darbu, 
tačiau neslepia noro būti nindze – 
kartais net įsivaizduoja juo esąs.

Užs. Nr. 15

Parduodamas 2-jų kambarių butas 
Lentvario mieste. Bendras plotas 34 
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti 
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188

Užs. Nr. 191

Parduodamas žemės sklypas 12,80 
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško) Beižo-
nių sen. Elektrėnų sav. Kaina 80 tūkst. 
Lt. Skambinti tel. 8 646 85 545

Užs. Nr. 192

 
2013 m. birželio 18-26 d. 

  2013-06-18 Lentvaryje , 
parduotuvėje „Aibė“, moteris 
nuo prekystalio atvirai pagrobė 
kitai moteriškei priklausantį 
telefoną „Samsung SGH-
X520“, kurio vertė 200 Lt. 
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta 
į Vilniaus aps. VPK areštinę.
  2013-06-25 Lentvaryje, namo 
virtuvėje, vyriškis, būdamas 
neblaivus, kumščiu 5-6 kartus 
trenkė savo tėvui į krūtinę ir 
šonus, pargriovė ant žemė ir 
suplėšė marškinius. Vyriškis 
sulaikytas ir  uždarytas į 
Vilniaus aps. VPK areštinę.
  Vilniuje gyvenantis vyriškis 
pranešė, kad 2013-06-20 po 
išgertuvių prabudęs savo sodo 
namelyje, esančiame Lentvario 
sen., Dėdeliškių k., s. b. „Užuo-
vėja“, pastebėjo, kad praviras 
langas ir sodo namelyje nėra 
iš matymo pažįstamo vyriškio 
ir moteriškės, su kuriais kartu 
vakare gėrė. Pavogtas nešioja-
mas kompiuteris „Compag“, 
800 litų ir „Bosch“ įrankiai. 
Padaryta 3493 Lt turtinė žala.

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Trakų rajono Sąjūdžio lai-
kraštis „Trakų žemė“, įsteigtas 
1988 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų 
r. tarybos nutarimu, norėtų 
parengti knygą apie Trakų r. 
Sąjūdį, jo veiklą ir sąjūdininkų 
likimus. Todėl maloniai prašo-
me parašyti savo prisiminimus 

Mieli Trakų rajono 
sąjūdininkai,

ir atsiųsti į „Trakų žemės“ re-
dakciją el. paštu trakuzeme@
traku-zeme.lt arba paštu Nau-
joji g. 16, Trakai.

Tie, kurie negali patys para-
šyti, jų prisiminimus užrašysi-
me į diktofoną.

Taip pat prašome Sąjūdžio 
laikų nuotraukų, dokumentų, 
kuriuos turite. Visa tai reika-
linga istorijai.

Maloniai laukiame ir skambu-
čių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117

Pagarbiai
Irma Stadalnykaitė,

rengiamos knygos „Trakų 
rajono sąjūdis“ redaktorė

Prasidėjus vasarai, „Pildyk” draugų būrį papildė du nauji herojai – 
kaskadininkas Rembo ir TV žvaigždė Angel. Jų skelbiama naujiena – 
„Pildyk“ vartotojams vasaros naktimis skambučiai ir SMS žinutės savo tinkle
 bei mobilusis internetas bus visiškai nemokami

Pranešimas dėl turto pardavimo
Aš, Valentina Rižikova, pranešu VALERIJUI RAGOVSKIJUI ir 

NIKOLAJUI KRISKO apie ketinimą parduoti už 13000 Lt ( trylikos 
tūkstančių litų) kainą man asmeninės nuosavybės teise priklausančias 
50/100 (penkiasdešimt iš šimto) dalių buto/ patalpos –dviejų kamba-
rių bendrabutyje, unikalus Nr. 7997-2002-9018:0049, esančių adresu 
Trakų r. sav., Lentvario m, Klevų al. 32-23. Pagal LR CK4.79 str. Jūs 
turite pirmumo teisę pirkti aukščiau nurodytą turtą pranešime nuro-
dytomis sąlygomis. Prašau ne vėliau kaip per vieną mėnesį pareikšti 
Vilniaus m. 14-ajam notarų biurui, esančiam Ž. Liauksmino g. NR 3 / 
Tilto g. Nr. 8, Vilniuje, savo norą ar atsisakymą pirkti nurodytą turtą 
už aukščiau nurodytą kainą.

Užs. Nr. 193


