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Mes jau internete!
Lentvario miesto laikraštis 

„Klevų alėja“ jau ir interneto 
pasaulyje. Ieškokite mūsų 

www.klevualeja.lt
KA inform.

Laisvės varpas džiaugsmingiausiai 
skambėjo tremtiniams

Netinkamai maitinti 
vaikų globos namų auklėtiniai 

Trakų valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba, atliekanti 
planinius patikrinimus rajono 
maitinimo įstaigose, kurių yra 125, 
praėjusią savaitę pagal patvirtintą 
planą patikrino Lentvario vaikų 
globos namų valgyklą. Joje maiti-
nimo paslaugas tiekia S. Rečiugie-
nės fi rma, įsikūrusi Vilniuje. Per 
patikrinimą buvo nustatyta gru-
bių pažeidimų: vaikai maitinami 
ne pagal suderintą ir patvirtintą 
valgiaraštį, priešpiečiams į die-
nos valgiaraščius neįtraukti arba 
nevisiškai įtraukti visi produktai, 
kurie priklauso pagal suderintą 
valgiaraštį su Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro Trakų skyriumi, 

šaldytuvuose neužtikrinama saugi 
produktų ir žaliavų laikymo kai-
mynystė, ne visiems produktams 
buvo rasti įsigijimo dokumentai. 
Nuo 2012 metų įsigaliojo sveikatos 
apsaugos ministro Maitinimo orga-
nizavimo ikimokyklinio ugdymo, 
bendrojo ugdymo mokyklose ir 
vaikų socialinės globos įstaigose 
tvarkos aprašas. Jame nurodytas 
maisto priedų, kurių neturi būti 
vaikams maitinti skirtuose maisto 
produktuose, sąrašas. „Deja, ra-
dome maisto produktų – vyšnių 
sirupo, rūkytų mėsos gaminių, 
kurių sudėtyje yra draudžiamų 
maisto priedų – saldiklių, aromato 

Pažymint Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio 25-ąsias metines 
bandėme pakalbinti Lentvario 
sąjūdininkus. Prabėgus dauge-
liui metų sunku ne tik atkurti 
tuos įvykius, bet jau ir surasti 
Sąjūdžio dalyvius: nemaža dalis 
sąjūdininkų jau yra mirę, išvykę 
į kitus miestus, kitų jau niekas 
neprisimena net pavardžių. Gaila, 
kad Lietuvos patriotai, kurių dėka 
išaušo Nepriklausomybės diena, 
pamiršti. Jie niekam nepriekaiš-
tauja, nereikalauja privilegijų, 
išskirtinio dėmesio, bet nevalia 
juos pamiršti. Kaip tai padaryti, 
yra daugybė būdų, pavyzdžiui, 
kampelis miesto bibliotekoje, 
straipsnių rinkinys, knyga apie 
sąjūdininkus, televizijos laidos, 
nuotraukų parodos ir panašiai.

Pakalbinome buvusius sąjūdi-
ninkus: Lentvario kilimų fabrike 
daug metų dirbusią Eksaverą 
Klumbytę, buvusį M. Šimelionio 
mokyklos mokytoją Konstantą 
Janulį, tremtinę Ona Čirienę. Jų 
dėka surašėme dalį aktyviausių 
Lentvario sąjūdininkų: Kazys 
Petravičius, Eugenijus Vaitkus, 
Zenė Keršienė, Juozas Šakinis, 

Valentas Valatkevičius, Jolanta 
Pakalnytė, Onutė Bumblauskaitė, 
Jonas Čiras, Janina Jonavičienė, 
Jonas Križanauskas, Adomas 
Dumalakas, Aldona Juršėnienė, 
Motiejus Čeglys,  Birutė ir Danie-
lius Snukiškiai, Albina Janulienė, 
Antanas ir Regina Andrikiai, 
Juozas Jundzila, Mindaugas Jun-
dzila, Kostas Linkevičius, Janė 
Jamelčiuk, Vytautas Talačka, Ona 
Staniulionienė, Pranas ir Vytau-
tas Vitkauskai, Rimantas Kulys. 
Lentvario kilimų fabriko sąjū-
dininkams vadovavo Vaclovas 
Venckus. Tai ne visas Lentvario 
sąjūdininkų sąrašas, bet, tikimės, 
jis bus papildytas ir nesunkiai 
surandamas, kaip ir Lentvario 
Sąjūdžio veiklos istorija.

Sąjūdininkų buvo daug. Jie 
stovėjo Baltijos kelyje, dalyvavo 
mitinguose, keliant Lietuvos vėlia-
vą virš Trakų Salos pilies, budėjo 
prie Televizijos bokšto, saugojo 
Parlamentą. 

Lentvaryje Sąjūdžio branduolį 
sudarė tremtiniai, labiausiai nu-
kentėję nuo sovietinės okupacijos. 
Tremtinių Lentvaryje gyvena 
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Lentvario vaikų globos namai

Jaunieji žurnalistai

Diplomuoti Lentvario žurnalistai

Nesistebėkite... tai tiesa. Len-
tvario pradinėje mokykloje visus 
metus veikė Jaunųjų žurnalistų 
būrelis, kurį lankė plunksną 
mėgstantys ir ja gerai rašantys 3-4 
klasių mokiniai. 

Sužinota, kokia atsakinga 
žurnalisto specialybė, išmokta 
bendrauti su pašnekovu: kalbė-
tasi su Lentvario geležinkelio 
stoties viršininke (interviu), mo-
kyklos administracija, mokytasi 
parengti radijo, televizijos laidas, 
rašyti interviu tekstus, reporta-
žus, apybraižas, esė... Teorinius 
užsiėmimus lydėjo išvykos į 
Lentvario geležinkelio stotį, Vil-
niaus spaudos rūmus, „Vorutos“, 
„Trakų žemės“, „Klevų alėjos“ 
redakcijas. Jose matytas laikraščio 
gimsmas: nuo juodraščio iki ma-
ketavimo darbų. Bet svarbiausia 

leistas laikraštėlis „Smalsutis“ 
smalsiesiems, kurie norėjo su-
žinoti daugiau, negu nurodyta 
mokomųjų dalykų programose. 
„Smalsutis“ ragino taisyklingai 
kalbėti, mokytis kalbos grožio 
iš patarlių, priežodžių, senelių; 
skatino domėtis savo gimtine ir 
ją nuodugniau pažinti, kreipė 
akį į pasaulio įdomybes; jame 
galėjai rasti naudingų patarimų, 
protą galėjai lavinti spręsdamas 
įvairius kryžiažodžius, ir, aišku, 
leidinys siūlė juoktis, kadangi 
juokas, anot Aristotelio, slopina 
įtampą: jis yra geras poilsis. 

Būrelio darbu nuolat domėjosi 
ir reikiamą paramą skyrė mo-
kyklos administracija (direktorė 
Ona Ramanauskienė). 

Baigėsi mokslo metai, baigėsi 
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Bravo, Romualdai
Trakų aštuonkojis gauna daug 

įvairiausių paklausimų, jis girdi ir 
mato, kas dedasi ne tik gatvėse, bet 
ir už pastatų sienų, žmonių širdyse. 
Apsilankėme Trakų turguje ir išgirdome 
daug įvairiausių kalbų. Pirmiausia, kad 
Romualdas ir Vytautas sugebėjo išspirti 
iš rajono valdančiosios koalicijos Lenkų 
rinkimų akciją, kuri visam pasauly, Seime 
ir visur kitur, gyrėsi apie savo istorinę 
praeitį, Savivaldybės koridoriuose dabar 
tylu, ramu, o anksčiau už kiekvieno 
kampo vis „dziendobry“...

Žmonės klausia aštuonkojo, ką gi 
Lenkų rinkimų akcija būdama koalicijoje 
padarė? Ogi tik kalbėjo apie lenkiškas 
mokyklas, lenkų folkloro ansamblius, 
priešmokyklines ugdymo grupes, 
važinėjo į Lenkiją ir vis pasirašinėjo 
naujas bendradarbiavimo sutartis 
su įvairiais Lenkijos miestais... Visi 
paeiliui... O savivaldybė buvo tapusi 
Lenkų rinkimų akcijos fi lialu. Pasakoja, 
kad Marija Starotrocka savivaldybės 
kabinetų duris atidarinėjo ne rankomis, 
o kojomis.

Taigi, Romualdai, padarei nors 
vieną gerą darbą. Gal dar galėtum kaip 
nors kultūrą sutvarkyti? Štai Karolina 
net tris mėnesius nemokamų atostogų 
važinėjo po pasaulį ir niekam nerūpėjo 
kultūra, ir jinai nebuvo reikalinga. Yra 
Dariušas, rūpinasi lenkų ansambliais, 
rinkėjų balsais ir įvairiom priemonėm 
Lentvaryje, ten, kur jo patronas Jarosla-
vas. Ir buvusiai koalicijai tai nė motais 
nerūpėjo. Jiems rūpėjo tik kėdės, o Lenkų 
rinkimų akcijai – kaip įtaisyti savo akcijos 
narius į įvairius postus, nors jie neturėjo 
nuovokos, ką dirbt ir kaip dirbt. Ypač 
pasižymėjo Lenkų rinkimų akcija įvai-
rių piketų rengimu ir garsiu šaukimu. 
Štai ir vakar piketui prie savivaldybės 
nebuvo jokio leidimo. Buvo tik paduotas 
prašymas gydytojo Tučkovskio. Piketo 
organizatorius – LR Seimo vicepirminin-
kas Jaroslav Narkevič. Ir nieko... Jiems 
viskas galima... Kodėl taip, Romualdai? 
Gerai Lenkų rinkimų akcijai gyvenasi 
Lietuvoje, nes valdžia jiems viską leidžia 
daryti. O lietuviai lieka runkeliais...

Rimtas  Nerimtas

Sąjūdininkai dalyvavo mitinguose
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ir skonio stipriklių, konservantų 
bei mechaniškai apdorotos paukš-
tienos. Nors parduotuvėje šie pro-
duktai parduodami, tačiau vaikų 
įstaigose jų neturi būti“, – redakci-
jai sakė Trakų valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vyriausioji 
specialistė – maisto produktų ins-
pektorė Aida Švelnienė. 

Per patikrinimą nustatyta, kad 
Lentvario vaikų globos namams 
maitinimą tiekianti S. Rečiugienės 

Netinkamai maitinti vaikų globos
 namų auklėtiniai Atkelta iš 1 p.

firma neturi kontrolinio termome-
tro terminio paruošimo temperatū-
rai matuoti produkto viduje, dalis 
puodų yra aliuminiai, svarstyklių 
metrologinė patikra pasibaigusi 
2008 metais. „Dar pernai rašėme 
aktą, kad įmonė pasitikrintų svars-
tykles, bet šiemet vėl tą patį rado-
me“, – piktinosi A. Švelnienė. 

Radusi tokius pažeidimus, 
Trakų valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba maitinimo įstaigos 

Diplomuoti Lentvario žurnalistai
ir būrelio lankymas. Ištvermin-
giausieji, geriausiai lankiusieji 
užsiėmimus ir rašiusieji laikraštė-
liui – Edvinas Staševskis (3a kl.), 
Aistė Baublytė, Miglė Danilkevi-
čiūtė, Kamilė Kiudulaitė, Beata 
Vasilevskaja (3c kl.), Karolina 
Boborikaitė, Aneta Gecevičiūtė, 

Miglė Gečiauskaitė, Jurgita Šiško, 
Dojana Širinskaja, Eva Utorovi-
čiūtė (4b kl.) – gavo pažymėjimus, 
liudijančius, kad jiems suteiktas 
Jaunojo žurnalisto vardas, var-
das, įpareigojantis gerbti tiesą ir 
visuomenės teisę į tiesą.

Kartu jauniesiems žurnalis-

tams įteiktos Kultūros ministe-
rijos, Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliote-
kos dovanos: įvairių autorių kny-
gos, kompaktinės plokštelės.

Alfonsas Kairys
Autoriaus nuotr.

direktorei surašė administracinio 
teisės pažeidimo protokolą ir 
paskyrė baudą. „Įmonė įtraukta į 
padidintos rizikos įmonių sąrašą. 
Ją tikrinsime, kontroliuosime ir 
stebėsime, kaip šalins nurodytus 
trūkumus. Jei to nedarys, priim-
sime atitinkamus sprendimus“, – 
komentavo A. Švelnienė.

Auksė Kekytė
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

daug, nes jiems po tremties buvo 
leidžiama šiame mieste apsigy-
venti.

Vienas iš jų buvęs Lentvario 
kilimų fabriko vyriausiasis me-
chanikas D. Snukiškis pasakojo, 
kad Lentvario sąjūdžio dalyviai 
dažniausiai į Vilnių budėti ar į 
mitingus važiuodavo individua-
liai, nuosavu transportu. Po Sausio 
13-sios žudynių D. Snukiškis su 
žmona automobiliu nuvyko prie 
Parlamento ir budėjo iki vėlyvo 
vakaro. Vyras prisimena, kaip 
grįžtančius tikrino keliose vietose 
kareiviai.

Kiti lentvariečiai tą naktį apie 
3 valandą iš Lentvario seniūnijos 
į Vilnių išvyko autobusu. Nebuvo 
tokių, kurie būtų pabūgę važiuoti 
į Vilnių. Budėti Lentvario seniūni-
jos pastate liko Algis Nargelas.

D. Snukiškis pasakojo, kad jų 
sūnus nenorėjo patekti į Sovietų 
armiją, slapstėsi. Kai jie išva-
žiuodavo budėti į Vilnių, sūnus 
likdavo užsirakinęs bute. Jis pri-
rišdavo virvę prie radiatoriaus ir 
palikdavo balkone, kad tuo atveju, 
jeigu atvyktų jo išsivežti kariškiai, 
galėtų virve nusileisti nuo balkono 
ir pabėgti iš namų.

D. Snukiškio šeimą: tėvus, jį ir 
ketverių metų brolį, gyvenusius 
Utenoje, 1951 metais sovietai 
ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, 
nes jo tėvas turėjo vilnų karšimo 
verslą, samdė pagalbinį darbinin-
ką. Tremtyje jie vargo septynerius 
metus, bet ir po tremties buvo ne 
lengviau. Šeimai buvo uždrausta 
sugrįžti į savo namus. Kai tėvai šio 
draudimo nepaisė ir pasipriešino, 
jie buvo įkalinti. Danielius su bro-
liu ir tremtyje gimusia sesute liko 
vieni. Pasak D. Snukiškio, tremties 
šešėlis jį persekiojo iki Lietuvos 
išsivadavimo.

Aktyvi Sąjūdžio dalyvė buvo ir 
lentvarietė tremtinė Ona Čirienė. 
Ji su savo sutuoktiniu, taip pat 
tremtiniu, Jonu Čiru nuolat lankėsi 
Vilniuje rengiamuose mitinguose, 
budėjo prie Parlamento. Budėti 
vykdavo po darbo, budėdavo ir 
naktimis. Jų sūnus Artūras Čiras 
saugojo Parlamentą. Praėjusiais 
metais jis buvo apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
vanorių medaliu.

O. Čirienė, mergautinė pavardė 
Mačionytė, su motina ir dešimtme-
te sesute Irena 1948 metais buvo 
ištremtos į Krasnojarsko kraštą. 

Tuo metu jos gyveno Alytaus 
apskrityje, Atažalyno kaime, o dar 
keturios seserys gyveno kitose 
vietose, bet ir jas vėliau surado 
ir ištrėmė. Tremties išvengė tik 
viena sesuo. Tėvas jau buvo miręs. 
Tremties priežastis – Onos brolis 
Kostas Mačionis buvo partizanas. 
Jis žuvo 1946 metais per nelaimin-
gą atsitikimą. K. Mačionis šių metų 
kovo 11 dieną buvo apdovanotas 
(po mirties) Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu. Medalį 
atsiėmė jo sesuo O. Čirienė.

Pasak O. Čirienės, dėl brolio 
partizano jai, 1958 metais sugrį-
žusiai iš tremties, buvo sunku su-
sirasti darbą. Apsigyvenusi Len-
tvario mieste, ji ketino įsidarbinti 
Lentvario kilimų fabrike, tačiau 
nebuvo priimta, matyt, saugumie-
čių nurodymu dėl partizanavusio 
brolio. Vėliau O. Čirienė įsidarbi-
no Vilniuje ir sėkmingai dirbo.

Dabar Lentvario pradinėje 
mokykloje dirba aktyvus sąjūdi-
ninkas iš Senųjų Trakų Gintautas 
Valainis. Jam teko budėti prie 
Spaudos rūmų, Parlamento, Ra-
dijo ir televizijos pastato. Buvo 
desantininkų primuštas, o viena 
rikošetu atlėkusi kulka nesunkiai 
buvo sužeidusi.

Lentvaryje gyvena ir buvęs 
Parlamento gynėjas Antanas Ju-
knevičius. Neseniai drąsusis pa-
triotas sunkiai susirgo, gydėsi 
ligoninėje, bet sveikata neatsista-
to. Likęs be darbo buvęs Seimo 
gynėjas sunkiai verčiasi, neturi 
buto, glaudžiasi pas pažįstamus. 
Šiais metais gydytojų komisija A. 
Juknevičių pripažino nedarbingu, 
jam skiriama invalidumo pašalpa, 
bet šių lėšų neužtenka net pra-
gyventi. Vyras socialinio būsto 
laukia bendroje eilėje, kuri labai 
ilga. Privilegijos Seimą ir Lietuvos 
laisvę gynusiems nenumatytos. 
Privilegijos tik Lietuvos Nepri-
klausomybės akto signatarams. 
Matyt, balsuoti už Lietuvos ne-
priklausomybę buvo pavojingiau, 
negu saugoti Parlamentą, kai so-
vietų desantininkai su automatais 
ir tankais šturmavo Televizijos 
bokštą ir kitus beginklių gynėjų 
saugomus objektus.

Stiprybės, vilties ir tikėjimo, 
mieli sąjūdininkai, visi Lietuvos 
Nepriklausomybės gynėjai.

Kęstutis Petkūnas
Alfredo Girdziušo nuotr.

Laisvės varpas 
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Šeimos dieną – turininga veikla
Lentvario pradinės mokyklos 

aikštėje gegužės 15 d. buvo pažymėta 
Tarptautinė šeimos diena. Šventės 
organizatorių tikslas – atkreipti 
visuomenės dėmesį į šeimos svarbą 
ir priminti, kad šeima yra pamatinė 
institucija, efektyviausiai mokanti 
vaikus gyvenimo gėrio ir grožio, 
puoselėjant bendravimo kultūrą ir 
tradicines vertybes.

Šeimos diena prasidėjo visuo-
tine mankšta šokio ritmu, kuri po 
pamokų nuvilnijo per visas klases, 
išviliodama mokinius, tėvelius į 
kiemą. Staiga ant šluotos iš pade-
besių nusileido Raganėlė (dramos 
teatro vadovė Angelė Šakalienė). Ji 
paskelbė vaikų lengvosios atletikos 
sporto rungtis pirmų–ketvirtų klasių 
komandoms bei svečiams iš H. Sen-
kevičiaus vidurinės mokyklos. 
Pačius mažiausius šeimų narius 
piešimui kreidutėmis ant asfalto „Aš 
piešių šeimą“ pasikvietė gimnazijos 
sporto būrelis „Non stop“. Akty-
viausios šeimos išsirikiavo šeimų 
varžytuvėms – „Palestra“ bėgimui, 
kurias suorganizavo Trakų r. KKSC 
lengvaatlečiai. Jas nugalėjo 4 c kl. 
„šeima“ – tai mokytoja Vida Šmi-
gelskienė ir jos auklėtinis Andrius 
Blažonis. Sportiškai pasižymėjo ir 
pavaduotoja Laimutė Blaščinskienė, 
mokytojos Elena Petrauskaitė ir Ri-
mutė Nareikienė su savo ugdytiniais 

Mokinosi pažinti save
Gegužės 23 d. Lentvario lopše-

lio-darželio „Šilas“ įstaigoje bei jos 
teritorijoje įvyko 2 etapų renginys. 
Renginio tikslas – įgyvendin-
ti priešmokyklinių „Ežiukų“ ir 
„Boružiukų“ grupių sveikatin-
gumo krypties projekto ,,Pažink 
save“ dvi dalis. Pirmąją sudarė 
bendradarbiavimas per kūrybiš-
kumą su Lentvario globos namų 
,,Naminukų“ šeimyna, o antrąją 

– diskusija „Kiekvienas žmogus 
nori būti reikalingas ir gerbia-
mas“. Šio renginio organizatoriai: 
auklėtojos S. Šatevičienė, V. Ba-
nevič, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai D. Dmitrijevskaja ir D. 
Simanavičienė.

Po priešmokyklinukų ir „Na-
minukų“ šeimynos susipažinimo 
bei dviejų komandų pasiskirstymo 
visi sparčiai ir draugiškai kibo 

statyti smėlio statinius. Teigiamų 
emocijų suteikė ne tik pats darbo 
procesas, bet ir kolektyvinių darbų 
rezultatai.

Po darbų lauke dailės studi-
joje įvyko diskusija. Jos pabaigoje 
šeimynos nariai iš „išminties“ 
dėžutės traukė kortelės su senten-
cijomis apie gyvenimo prasmę ir 
vertybes.

Lentvario lopšelio-darželio 
„Šilas“ direktorės pavaduoto-
ja R. Marcinkienė įteikė padėką 
Lentvario globos namų soc. dar-
buotojui Andriui Šatevičiui už 
bendradarbiavimą ir prisidėjimą 
prie priešmokyklinių grupių svei-
katingumo krypties savęs paži-
nimo ugdymo projekto „Pažink 
save“ įgyvendinimo.

Prie sveikos mitybos vaišių 
stalo visi draugiškai pasidalijo 
mintimis apie renginį bei išreiškė 
norą glaudžiau bendradarbiauti ir 
tęsti projektinę veiklą.

S. Šatevičienė, V. Banevič,
Lentvario lopšelio-darželio 

„Šilas“ auklėtojosKomandos draugiškai statė smėlio statinius

bei Čėglių, Murauskų, Burakevičių, 
Januševičių, Prakuliauskų, Surgautų 
ir Kaniušanec šeimos, kurios taip pat 
aktyviai dalyvavo „Trakų pusma-
ratonio“ bėgime ir savanoriavo per 
„Trakų pusmaratonį“ atstovaujant 
Lentvario seniūnijai, Lentvario pra-
dinės mokyklos komandai.

Sporto  šventėje kiekvienas galė-
jo atrasti save: kas norėjo bėgo, kas 
negalėjo bėgti, piešė, kam ir tai sun-
ku, vadovaujant medicinos specia-
listei L. Kudrešovai turėjo galimybę 
pasitikrinti kraujo spaudimą. 

Linksmiausioji dalis – apdo-
vanojimų ceremonija, kurią atli-
ko Lentvario pradinės mokyklos 

direktorė Ona Ramanauskienė. 
Šventėje išdalinta 50 medalių, už 
aktyvų dalyvavimą įteiktos padė-
kos ir asmeniniai apdovanojimai 
komandoms, šeimoms. Piešimo ant 
asfalto ir klausimų – atsakymų rung-
tyse dalyviai paskatinti asmeniniais 
prizais, saldumynais.

Pasak Tarptautinės šeimos die-
nos organizatorės Laimos Sinkevi-
čienės, „pats bendravimas, buvimas 
kartu šeimomis ir turiningas laiko 
praleidimas yra didžiausia vertybė 
mūsų vaikams“. 

Organizatoriai
T. Sinkevičiaus nuotr.

Bėgime startavo 9 šeimos
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Šv. Mišias aukojo kard. Audrys Juozas Bačkis,  vikaras Edvard Dukel 
(dešinėje), klierikas Andrej Strela

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis teikė 
Sutvirtinimo sakramentą

Kas yra svarbiausia gyvenime – tai surasti tą tiesą, surasti Dievą...
Šeštadienį Lentvario Viešpa-

ties Apreiškimo Švč. M. Marijai 
bažnyčioje kardinolas Audrys 
Juozas  Bačkis teikė Sutvirtinimo 
sakramentą. Prieš 10 val. len-
kiškas pamaldas kardinolą prie 
bažnyčios pasitiko Lentvario pa-
rapijos klebonas, teologijos licen-
ciatas Gintaras Petronis. Priėmu-
siesiems Sutvirtinimo sakramentą 
J. Em. kardinolas linkėjo Dievo 
meilės ir pasiaukojimo Bažnyčiai. 
Gausiai susirinkę parapijiečiai 
per lietuviškas šv. Mišias išgirdo 
gražų Jo Eminencijos pamokslą: 
„<...> Bažnyčia mus veda į tiesos 
pilnatvę. Pats Jėzus Evangelijoje ne 
kartą sako: „Gerai, kad aš palieku 
pasaulį, grįžtu pas savo Tėvą, nes 
aš jums paliksiu Šventąją Dvasią, 
Tiesos Dvasią“, dažnai ją pavadina 

Tiesos Dvasia, „kuri jums atskleis 
visa, ką aš esu jums pasakęs“. O to-
liau Šventasis Tėvas pastebėjo ir tei-
singai pastebėjo, kad gyvena laikais, 
kuriais skeptiškai žiūrime į tiesą. 
Daug kartų Popiežius Benediktas 
mums kalbėjo apie reliatyvizmo 
diktatūrą, tai reiškia, kad  kiekvie-
nas susidaro savo tiesą. Ir kas yra 
tiesa? Nebeieškome, kas yra tikroji 
tiesa, bet kas man patogu, kas man 
tinka, tebus ir tiesa mano gyvenime. 
Tai tas man primena <...> Piloto 
laikyseną, kai nemato Kristaus. Kai 
Kristus pasakė, kad „aš esu tiesa“, o 
Pilotas sako: „O kas yra tiesa?“ Jis 
nesugebėjo suprasti, kad tiesa štai 
stovi prieš jį, kad tai Kristus, kuris 
yra pasakęs: „Aš esu tiesa, kelias ir 
gyvenimas.“ Tai nėra tušti žodžiai, 
tiesa labai svarbus dalykas mūsų gy-

venime. Ir mes dažnai užmirštame, 
mes užsiėmę tūkstančiais dalykų 
ir negalvojame, ar einame tiesos 
keliu, ar tikrai mūsų gyvenimas 
pastatytas ant tiesos, ar mes siekiam 
tos tiesos. <...> Kas yra svarbiausia 
gyvenime – tai surasti tą tiesą, 
surasti Dievą, rasti atsakymą į du 
klausimus: Viešpatie, Dieve, kas 
tu esi man ir kas aš, žmogus, esu 
tau? Kiekvienas turime atsakyti į 
tą klausimą...“

Įtaigi  ir jaudinančiu pamoks-
lu kardinolas A. J. Bačkis ragino 
susimąstyti ir pagalvoti, kur yra 
tiesa – „juk mes esam tik pili-
grimai šioje žemėje, kelionėje į 
amžiną tėvynę...“

„Klevų alėjos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr. 

Bažnyčioje lankėsi ir tėvai su naujagimiu

Vargonininkė Julia Vėželytė

Choristai: Kostas Janulis, Alfonsas Kacėnas, Julia Vėželytė, Kristina Užumeckienė

Sutvirtinimo sakramentas jauniesiems lentvariškiams

Teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Teikiamas sutvirtinimo sakramentas

Atminimo lentelė vargonus 2004 m. balandžio 18 d. Lentvario Viešpaties 
Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijai dovanojusiai prof. Teresei Žylis-Gara

Jau byra 1942 m. dekoras (sgrafitas)

Įspūdingas bažnyčios dekoras, sukurtas 1942–1943 m. dail. Jurgio Hoppeno ir Liudomiro Slendzinskio
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Lentvario kronika Skelbimai

2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

Autoservisas ieško autoelektriko-
automechaniko darbui Trakuose. 
Reikalavimai: darbo patirtis su 
krovininiu transportu; gebėjimas 
sąžiningai ir kokybiškai atlikti dar-
bus. Tel. 8 685 67 897

Užs. Nr. 138

GRYNO  AUKSO
  G

RAMO  KAINA

141 Lt
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

T e i k i a m e  m i š k i n i n -
kystės  pas laugas .
*  P e r k a m e  a p v a l i ą 
medieną.
*  M i š k ą  s u  ž e m e  i r 
i šs ik i r t imui .
*  A t l i e k a m e  m i š k o 
traukimo paslaugas .
Tel .  8  683 68 497

Užs. Nr. 145

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

Užs. Nr. 146

Parduodu sodybą Trakuose su 
namo pamatais, Žaizdrių soduose.  
Tel. 8 623 08 388, 8 606 05 415

Užs. Nr. 149

Trakuose ir Lentvaryje ar kitur ieš-
kome vertėjo (-s) iš lenkų į lietuvių 
kalbą ir atvirkščiai – iš lietuvių į 
lenkų kalbą.
Būtinas vertėjo kvalifikaciją patvir-
tinantis dokumentas. 
Teirautis: VšĮ „Vorutos“ fondas, CV 
siųsti el. paštu voruta@voruta.lt, 
tel. 8 603 11 117

Užs. Nr. 152

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�

Užs. Nr. 4

Trakų baldaiTrakų baldai

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I-V 9-18 val., VI-9-15 val, 
VII-nedirba

Reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėjas (-a)-kasininkas (-ė). 
Būtina prekybinio darbo patirtis. 
Kreiptis tel. 8 652 59 796

Užs. Nr. 160

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

Užs. Nr. 162

Superkame, išpjauname ir išveža-
me senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 163

Kavinei Trakuose reikalingi pada-
vėjai (-os), virėjai (-os). 
Tel. 8 685 20 229

Užs. Nr. 165

reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėja-kasininkė. Būtina 
prekybinio darbo patirtis. 
kreiptis tel. 8 65� 59 796

Užs. Nr. 468

Policijos savaitė 
2013 m. gegužės 23-29 d. 

Parduodu 6 a. sklypą su namu 
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia 
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt. 
Tel. 8 673 37 727

Užs. Nr. 168

Parduodu naują maumedžio me-
džio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 167

Parduodu antikvarinį tarpukario 
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 166

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Brangieji,                                                                                 

Norime pasiūlyti, dalį savo rūpesčių patikėti mums ir 
leisti organizuoti gedulingus pietus, ar metines mūsų jau-
kioje 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

Išnuomojamos 130m2 adminis-
tracinės patalpos Trakuose, UAB 
„Altitudė“ teritorijoje.
Kaina sutartinė. Tel.: 8 699 60 719, 
8 685 44 963

Užs. Nr. 541

Kaimo turizmo sodybai–viešbučiui 
reikalingas (-a) administratorius 
(-ė). Kreiptis tel. 8 687 21 680

Užs. Nr. 169

Dėvėtų drabužių parduotuvė  
„mADOS kAmpAS“ Bažnyčios 
gatvėje, Lentvaryje, ieško 
kasininkės-pardavėjos pilnam 
etatui. Tel.: 8 671 7� 911, 8 600 
�8 9�6

Užs. Nr. 171

Būdos III kaime, s. b. „Nendrė“, par-
duodamas kokybiškai pastatytas 
(2011) 130 kv. m mūrinis namas 
su 6 arų žemės sklypu. Kaina 310 
000 Lt. Tel. 8 612 30 700

Užs. Nr. 170

Patyręs meistras greitai ir kokybiš-
kai atlieka vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 138

  2013-05-26 apie 22.00 val. Lentvaryje, 
namuose, A. G., būdamas neblaivus, 
per konfliktą smaugė žmoną, kuri 
tuo metu laikė ant rankų 9 mėn. 
vaiką. Tokiais savo veiksmais A. G. 
sukėlė žmonai fizinį skausmą. A. G. 
sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus m. 
areštinę.
  2013-05-27 apie 22.00 val. Lentvario 
sen., Kariotiškėse, G. B. per konfliktą 
su sugyventine sudavė jai ne mažiau 
kaip 7 smūgius į veido sritį ir  ne 
mažiau kaip 2 smūgius į rankas, tuo 
sukeldamas jai fizinį skausmą bei 
neleisdamas iškviesti policijos. G.B. 
sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus 
miesto areštinę.
  2013-05-28 apie 18.00 val. Lentva-
rio sen. gyventojas per konfliktą su 
nepilnamete dukra ją sumušė. Trakų 
ligoninės Priėmimo skyriuje mergaitei 
diagnozuoti daugybiniai kūno suža-
lojimai. Tėvas sulaikytas ir uždarytas 
į Vilniaus miesto areštinę.

•

•

•

Pirmyn, tremtinių žila valia! 
„Klevų alėjos“ 21 numeryje 2 p. vėl tautiniu žaibu blykstelėjo šįsyk 

neeilinio Lentvario tremtinių visuotinio pasimatymo pareiškimas, regis, 
vienintelis respublikoje žvilgtelėjęs į vargo Lietuvą praktiška šviesa ir tie-
sa. Kodėl neeilinis? Nes jame dalyvavo miesto seniūnas Vytas Rukšėnas.
Buvo tam ir kitų priežasčių, kurių vieną skaitykite žemiau.

Tremtinių pora
Taigi. Tame susirinkime tarp 

kitų tremtinių dalyvavo ir politinis 
tremtinys Adomas Dumalakas, 
šventęs savo gimtadienį.  Jo 
žmona Janina – žiaurios 1941 
metų deportacijos tremtinė. Pora 
užaugino ir deramai išauklėjo du 
vaikus, yra išskirtinai patriotinė, 
dalykiškai suvokianti šių dienų 
išlikusį ir veikiantį raudonojo 
šėtonizmo nuodą. Politiniam 
kaliniui Adomui linkime laimės, 
kuri vadinasi sveikata.

Ir dar apie vieną

Tremtiniai Bronius ir Marytė Urbučiai, grįžę iš „Stalino kurortų“, 
regis, seniai ir neseniai susipažino Palangoje. Greitai jų jausmų bendrumą 
gyvenimui palaimino tėtis Lentvaris, nes čia jie gyvena. Abu aktyvūs, 
gerai išmano Respublikos nuopolio faktus ir jų nelietuviškas priežastis. 
Bronius – politinis kalinys, Marytė – 1949 03 25 tremtinė, tąsyk šventusi 
garbingą jubiliejų, todėl ją pasveikinti visu savo nuoširdumu atvyko 
Sibiro likimo bičiuliai (iš kairės) LPKTS Lentvario filialo atsakingoji 
sekretorė Bronė Daudienė, šalia – minėto filialo nariai politinis kalinys 
Bronius Urbutis, jo žmona jubiliatė Marytė Urbutienė ir juos gyva 
atmintimi sveikinusi tremtinė Bronė Egertienė, kartu su Maryte Urbutiene 
prievarta deginusi jaunystę Rusijos plačioje Irkutsko srityje. 

Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Pirksiu nedidelį naudotą medsukį. 
Siūlyti tel. 8 605 11 117

Užs. Nr. 


