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Klevų alėja

Užs. Nr. 1011

VLK nupirkti klausos 
aparatai jau pasiekė 

suaugusiuosius ir vaikus 
Piligriminės giesmės ir 
maldos suvienijo tautas

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) informuoja, kad jau nupirkti 
modernūs ir kokybiški skaitme-
niniai klausos aparatai vaikams 
bei suaugusiesiems, turintiems 
įgimtą arba dėl vyresnio amžiaus 
atsiradusią klausos negalią. Šias 
naujai nupirktas priemones, kurios 
pasiekė ir klausos protezavimo 
kabinetus, nemokamai galės gauti 
daugiau kaip 6 tūkst. privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) apdraus-
tų žmonių. 

Modernūs skaitmeniniai klausos 
aparatai skirti žmonėms, turintiems 
labai silpną arba silpną klausą, pras-
tai arba vos girdintiems aplinkoje 
sklindančius garsus. Naudodami 
šias klausą stiprinančias ar ją į nor-
malią būseną atstatančias priemones, 
jie galės girdėti ne tik įvairiausius 
garsus, bet ir laisvai susikalbėti su 
aplinkiniais žmonėmis, kas iki tol 
būdavo sudėtinga.  

Klausos aparatų naudojimas 
pagerins gyvenimo kokybę daugy-
bei suaugusiųjų ir vaikų, leis jiems 
jaustis pilnaverčiais visuomenės na-

riais. Tai gera žinia vyresnio amžiaus 
žmonėms, turintiems pablogėjusią 
klausą, taip pat tėveliams, kurių 
vaikučiai turi klausos negalią. 

Šiais metais VLK iš viso nupirko 
5900 klausos aparatų suaugusiesiems 
ir 142 klausos aparatus vaikams. Mi-
nėtų aparatų įsigijimo išlaidos, kaip 
ir kasmet, apmokėtos Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis. Suaugusiesiems 
skirtos klausą stiprinančios priemo-
nės kainavo daugiau kaip 1,13 mln. 
litų, o vaikams – virš 71 tūkst. litų. 

Kasmet tūkstančiai suaugusių 
Lietuvos gyventojų kreipiasi į gy-
dytojus dėl pablogėjusios klausos. 
Klausą stiprinančios priemonės 
reikalingos ir klausos negalią turin-
tiems vaikams. Pablogėjus klausai, 
pirmiausia reikia kreiptis į šeimos 
gydytoją, kuris, esant reikalui, nu-
siųs konsultuotis pas otorinolarin-
gologą (ausų, nosies, gerklės gydy-
toją). Šis gydytojas, nustatęs klausos 
aparato poreikį, išduos siuntimą 
į audiologijos centrą ar kabinetą, 
kuriame dirbantis specialistas pri-
taikys klausos aparatą asmeniškai 
kiekvienam pacientui.

VLK primena, kad žmonės, 
nusprendę atsisakyti VLK nupirk-
to klausos aparato ir jį įsigiję savo 
lėšomis, gali kreiptis dėl dalinės 
šio aparato įsigijimo išlaidų kom-
pensacijos. 

Nors Trakinių Dievo Moti-
nos – Lietuvos Globėjos – atlaidų 
traukinys jau senokai nuvažiavo, 
tačiau atmintyje ir dabar dar tebe-
skamba Trakų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios bokštų 
varpai, giliai paširdžiuose išlikusios 
„Spalvotųjų šypsenų“ akimirkos, 
sutikti seni bičiuliai, kraštiečiai ir 
Trakų miesto prieigose pasitiktos 
net 4 piligriminių kelionių, ėjusių su 
šventomis giesmėmis ir maldomis, 
nusitęsusios voros.

Vieną jų 2013 m. rugsėjo 5 dieną 
teko sutikti ir fotografuoti bei kartu 
žingsniuoti mielų lentvariečių, 
jaunimo ir pagyvenusių katalikų, 
piligrimų kolonoje. Čia sutikau ir 
seną pažįstamą, buvusį mokytoją, 
pensininką Konstantiną Janulį, taip 
pat sulaukusią garbaus amžiaus ir 
šį sykį ėjusią su jaunimu kolegę, 
Maironio Raseinių kraštietę, Trakų 
literatų brolijos „Aukuras“ narę, 
poetę, išleidusią eilėraščių rinkinį, 

Lentvario piligrimai prie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
su Lentvario bažnyčios kleb., teol. lic. Gintaru Petroniu ir Trakų bažnyčios kleb. 
dek. Jonu Varanecku

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo vainikavimo 300-osios metinės

Nukelta á 3 p.

Elegantiškai 
sninga

Aš neprisimenu šalčio, neprisimenu 
lietaus, kur permerkia... Liko tik vasaros.

Ir garbanoti Kaziuko plaukai, ir vėjo 
gaudyklė, ledai..

Aš neprisimenu, kad debesys būtų 
tokie saldūs, dideli kaip šiandien, neprisi-
menu, kad ežeras būtų toks tamsus ir taip 
saulė atsispindėtų. Viskas tik čia ir dabar, 
kelionės laiku nebevykdomos. Skrydžiai 
atšaukiami. Tik čia ir dabar.

Scena nejaučia balerinų, jos sklen-
džia ir nutupia tik ant vienos kojos ant 
pirštų galų. 

Nepalikdamos pėdų.
Visada tik nepalikdama pėdų jūrų 

kraštais, samanų pagalvėmis, slenkančio-
mis kopomis...

Ir gale lauko įsitaisius po baltais ap-
klotais, rūkuose, ant šakų ir lapų audinio 
užmiegu. 

Atsiminti, atsiminti, atsiminti – atmin-
ty įrėžti, odos porose dažais palieti atsa-
kymus ir klausimus, įsikniaubti kvapo 
mylimojo ir dvi minutes kvėpuoti – kad 
nepamiršti.

O aš nebeatsimenu ir neatsiminsiu, 
tik sudedu bluostą giliam miegui ir 
užmarščiai.

Kelionės laiku uždraustos.
Ir aš turiu tik „dabar“, ir nieko 

nebelieka
Paklodžių raukšlės ryte įsigeria iš 

miegų tupiant, vėjai ir lietūs plūsta – o aš 
tik plaukus paleidžiu ir vis nepalikdama 
pėdų prieinu vienam pabučiavimui, nes 
tik čia ir dabar – jokios ateities ir pilių, 
nebent kopose vėjai supiltų, žinai, ten 
dar ir saulės laikrodį turėtume, galėtume 
dienas planuoti tarp patekėjimų ir paly-
dėjimų saulės.

Elegantiškai sninga... Scena nejaučia 
balerinų... Aš nepakeliu dalykų trapumo, 
jų pėdsakų laiko ašyse, kur pradžios ir 
pabaigos įspaustos. 

Bet jei čia ir dabar elegantiškai sninga, 
ir aš matau tik krytį, ir nežinau, kas seka 
toliau, aš šypsau ir styga nuo kojų pirštų 
galiukų iki galvūgalio įsitempia suskam-
bėjimui ir, matyt, vėl apie meilę.

A. S.

Lentvario gyventojų dėmesiui!
Vykdant šilumos tinklų rekons-
travimo darbus Lentvaryje, nuo 
2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. 
spalio 4 d. bus ribojamas trans-
porto eismas Geležinkelio gatvės 
dalyje tarp Pakalnės ir Trumposios 
gatvių. Darbų zoną apvažiuoti ga-
lima Fabriko-Mokyklos-Račkūnų 
gatvėmis. Eismo dalyviai prašomi 
būti atidūs, stebėti pastatytus 
kelio ženklus.

UAB „Prienų energija“  
Trakų padalinys

Užs. Nr. 1056

Prieš 72 metus, 1941 m. rugsėjo mėn. 30 d., Varnikų miške prie Trakų naciai ir jų 
lietuviškieji talkininkai sušaudė 1446 žydus iš Aukštadvario, Onuškio, Rūdiškių ir Trakų

Žydų žudynių vieta Varnikų miške. Čia 1941 m. rugsėjo 30 d. buvo nužudyti 
1446 žydai iš Trakų, Rudiškių, Lentvario, Onuškio, Žydkaimio (Onuškio vls.), 
Aukštadvario. R. Gustaičio nuotr. 2002 m.

Lentvaris ir Rūdiškės

Lentvaris įsikūręs 7 km į rytus 
nuo Trakų. Jo vietoje iki XIX a. antro-
sios pusės buvo tik mažas kaimelis. 
1862 m. nutiesus Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelį su atšaka nuo Lentvario 
iki Vokietijos sienos buvo pastatyta 
Lentvario geležinkelio stotis ir aplink 
ją pradėjo kurtis gyvenvietė1. Prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą čia jau buvo žydų 
bendruomenė2. Tarpukariu miestelyje 

veikė 15 žydų parduotuvių ir keletas 
smulkių įmonių3.

1941 m. liepos 25 d. Lentvario 
žydams, laikinai einančiojo Trakų aps-
krities viršininko pareigas P. Mačinsko 
įsakymu, liepta išsirinkti savo tarybą4. 
Rugpjūčio pradžioje jos nariais tapo 
Hiršas Glezeneris (valdytojas), Leizeris 
Grande (valdytojo pavaduotojas), Jose-
lis Aranavičius (sekretorius), Leizeris 

Gileravičius, Boruchas Glezeravičius, 
Šlioma Grudckis, Nochimas Klaušneris, 
Mauša Levinskis, Nisenas Padarevskis, 
Berelis Zilberkveitas5. Yra duomenų, 
kad 1941 m. rugsėjį Trakų apskrities vir-
šininkas norėjo miestelio žydus perkelti į 
tuo metu neveikiantį vinių fabriką6. 

Rūdiškės (16 km į pietus nuo Trakų) 
taip pat kaip ir Lentvaris ėmė augti po 
1862 m., nutiesus Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelį ir pastačius geležinkelio stotį. 
Tarpukariu Rūdiškėse veikė nedidelė 
lentpjūvė, vyko turgūs ir prekymečiai, 
buvo keliolika smuklių ir parduotuvių7. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą miestelyje 
veikė 15 žydų parduotuvių, trys kal-
vės, keletas arbatinių, smuklė, dervos 
darykla8. 1941 m. rugpjūtį Rūdiškėse, 
kaip ir kituose valsčių centruose, buvo 
išrinkta aštuonių asmenų žydų taryba. 
Ją sudarė Aronas Radunskis (valdy-
tojas), Aronas Stypinokis (valdytojo 
pavaduotojas), Simonas Podgurskis 
(sekretorius), Efroimas Alperovičius, 
Ejbriš Kazobelnikas, Notelis Koziolas, 
Benul Mackievičius, Davidas Zyngeras9. 
Žinoma, kad 1941 m. rugsėjo 1 d. Trakų 
apskrities viršininkas planavo Rūdiškių 
žydus „apgyvendinti tame pat miestely-
je, bet tik atskirame kvartale“.

Iki 1941 m. rugsėjo pradžios 
Lentvario ir Rūdiškių žydai gyveno 
savo butuose, kol buvo suvaryti į Trakų 
mieste įkurtą laikinąją izoliacijos vietą . 

1941 m. rugsėjo 30 d. šių miestelių žydai 
kartu su žydais iš Trakų, Aukštadvario, 
Onuškio sušaudyti Varnikų miške (pla-
čiau apie tai žr. „Trakai“). Prie Lentvario 
ir Rūdiškių žydų saugojimo Trakuose, 
konvojavimo į šaudymo vietą ir žudynių 
dalyvavo šių dviejų miestelių policinin-
kai ir Ypatingasis būrys.

Šaltinis: Neringa Latvytė-Gustaitienė 
„Holokaustas Trakų apskirtyje“. Išleido 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 
muziejus, Vilnius, 2002 m.

1Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 
II. – Vilnius, 1968. – P. 329.

2Schoenburg N., Schoenburg S. Lithuanian 
Jewish Communities... – P. 170.

3LCVA. F. R-500. Ap. 1. B. 13. T. I. L. 346; ten 
pat. B. 13. T. II. L. 925, 959, 962, 963. Trakų valsčiaus 
ribose iki karo veikusių žydų parduotuvių sąrašas. 
Žiūrėti priedą Nr. 3.

4LCVA. F. R-500. Ap. 1. B. 1. L. 184. Trakų 
apskrities viršininko įsakymas Trakų miesto bur-
mistrui ir visiems valsčių viršaičiams dėl žydų 
tarybų įsteigimo

5Ten pat. L. 161. Lentvario valsčiaus žydų 
tarybos narių sąrašas.

6LCVA. F. R-500. Ap. 1. B. 4. T. I. L. 238. Trakų 
apskrities viršininko pranešimas Vilniaus srities 
viršininkui dėl žydų tautos piliečių atskiro nuo kitų 
apgyvendinimo. Žiūrėti priedą Nr. 22.

7Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 
III. – Vilnius, 1971. – P. 109.

8LCVA. F. R-500. Ap. 1. B. 13. T. I. L. 346, 357; 
ten pat. B. 13. T. II. L. 367, 925, 934, 951, 959, 962, 963. 
Trakų mieste ir valsčiaus ribose iki karo veikusių žydų 
parduotuvių sąrašas. Žiūrėti priedą Nr. 6.

9LCVA. F. R-500. Ap. 1. B. 1. L. 160. Rūdiškių 
valsčiaus žydų tarybos narių sąrašas.
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Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Tragiška „Laisvės nešėjų“ 
medalių antroji pusė

Tąsyk, menu, Trakų rajono kariniame komi-
sariate susiklostė dvivaldystė. Antrame aukšte 
šeimininkavo Lietuvos karšto apsaugos komen-
dantūros komendantas majoras Povilas Žilinskas 
su savo vyrais, pirmajame – tvarkėsi rusų kareiviai, 
laukdami to, ko nesulaukė iš laisvės paragavusio 
Kremliaus. Tą naktį budėtojų kambaryje buvau vie-
nas. Apačioje aidėjo necenzūriniai riksmai, girdė-
josi stumdomi baldai. Laiptinėje pasigirdo netvirti 
žingsniai. Prieš mane už stiklinės pertvaros stovėjo 
jaunas rusų kariuomenės leitenantas. „Provakaci-
ja?“ – pagalvojau, bet pamačiau apygirtį karininkėlį 
labai liūdnomis akimis. Jis prašėsi telefono, o aš 
to leisti neturėjau teisės. Prasidėjo diskusija, ko 
apskritai neleista budėtojui. Jis žmoniškai mane 
spaudė, o aš, išgirdęs leitenanto istoriją, kračiausi 
žmoniškumo pateisindamas savo elgesį karišku, 
giežtu statusu, jų, vaduotojų, kalba „ustavu“. Ėjo 
nematoma vidinė dviejų žmonių kova, bet ją tirpdė leitenanto pasakojimas. 

Po sovietinio karinio komisariato likvidavimo leitenantas laikinai tapo niekam 
nereikalingas. Trakuose turėjo butą, garažą, mašiną ir gražią žmoną. Vaikai lankė 
mokyklą. Idealus kolonizatoriaus atvejis. Ir staiga viskas subyrėjo į šipulius. Jie 
turi trauktis į varganą Rusiją. Aš drąsiai sakiau: „Bet jūsų niekas nevaro iš Trakų, 
laisvoje Lietuvoje atsiras vietos ir jūsų lojaliai šeimai“. „Ir aš panašiai dėsčiau žmo-
nai,“– kalbėjo karštai leitanantas, pajutęs mano ne karišką, o lietuvišką jausmą.

Kalbėti leitenantui telefonu su žmona leidau. Iš pokalbio supratau, kad tas 
vyriškis gimęs Lietuvoje ir Rusija jo visai neviliojo. Tik žmona, grynakraujė rusaitė, 
atvežta leitenanto meilės iš Rasiejos, telefonu talžė savo vyrui svajonę pasilikti 
Lietuvoje. Jis padėjo įkaitusį ragelį ir klusniai nusileido į pirmą aukštą.

Pranas Vitkauskas, buvęs SKAT savanoris

Kronikos ramybė
Toje nuotraukoje iš dešinės 

tarp draugų ir dukros, lyg visus 
Lentvario tėvelius ir senelius 
atstovaudamas, stovi žinomas 
lentvarietis Viktoras Golovač, 
ginties be šaunamojo ginklo 
meistras ir mokytojas. Ak, sau-
lėjo 2013 metų rugsėjo antroji ir 
Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazija žengė į naujus mokslo 
metus. Šių eilučių rinkėjas prisi-
minė toje mokymo įstaigoje ir 
savo maištingus 1996/97 metus.
Tyliai nusišypsojo visais savo 
sargo metais ir toliau ieškojo 
mokinių tėvelių geros foto nuo-
taikos. Rado. Buvo miela matyti nemažai Lentvario kitakalbių tėvelių, kurių 
vaikeliai mokėsi nacionalinėje miesto gimnazijoje. Žinote, mūsų tautos istorija 
visada dovanoja ir net tėviškai pasiūlo savo nuolatinį gerumą link laisvos visų 
gyvenančių tautų jaunystės. Faktas! 

Bedarbių mįslė ir 
lentvarietiška aritmetika
Šventa 2013 09 20 diena, o miestas, kad mane biesas, žiediniame 

senų automobilių apsuptyje. Trenkia brangaus benzino kvapas. Žinote, 
geidaujasi atsakytų į du klausimus. Pirmas – iš kokių pinigėlių bedar-
biai įsigyja automobilius, kai degalai vis brangsta? Tada prie progos 
žiniuojame ir štai ką: Venesueloje 95 litras benzino kaštuoja tik 60 centų. 
Brungūs lentvario vairuotojai, bedarbiai ir ubagėliai-minimalininkai, 
paskaičiuokite mūsų degalinių pelną, jei mūsiškio 95 litriokas menkas 
kaštuoja 4,95 Lt, kai per parą respublikoje rieda (be sunkvežimaičių!) 
2 000 000 lengvų automobilių, sakykime, vidutiniškai sudeginusių 15 
litrų. Kronika, tik gerbdama Jūsų kantrybę ir išgyvenimo šventas kom-
binacijas vardan šeimos ir Lietuvos, neprimeta vaistų, nikotino, vodkos 
ir šilumos pelno antiliaudinės aritmetikos skausmo. Bet turite laiko! 
Paskaičiuokite! Antras klausimas šiek tiek su politiniu atspalviu. Kodėl 
Europos ir Rusijos keliuose nematome naujo, perspektyvaus rusų gamybos 
lengvojo automobilio, ką? Ar tai ne atsakymas, kad Rusija, turinti metalo 
lyg lietuvis šieno sielvartingai „katalinasi inostrankėmis“? Surūdijo ten 
gamybos žilos technologijos gal todėl, kad negarbingai yra paverstos 
inform-juodomis svetur.

Rima ir 
Vida

Tarp kitų švelnių ir įtaigių vaiz-
dų naujo, labai įspūdingoje miesto 
vaikų lopšelio-darželio „Svajonė-
lė“ kiemo šventėje malonu buvo 
pastebėti ir Lentvario seniūnijos 
atsakingas darbuotojas (iš kairės 
į dešinę) Rimą Cibulskaitę ir Vidą 
Brazionienę. Kodėl? Todėl, kad 
miesto seniūnija gali didžiuotis 
tokia įstaiga, kurios pastato išorė 
ir vidus yra europietiška. Tikram 
vaikučių džiaugsmui, grupių 
auklėtojoms, profesionaliai veiklai 
dėl mažiausio miesto piliečio. O 
Vidai po gydymosi nuoširdžiai 
linkime kuo greičiau sugrįžti į 
pareigos rikiuotę!

Nauja 
katilinė

Kronika dalyvavo senoje kati-
linėje, kur UAB „Prienų energija“ 
organizavo bene dvi mažąsias 
spaudos konferencijas. Iš minėto 
koncesininko Nr.1 (Trakų rajono 
valdžios šilumos ūkio nuominin-
ko!) girdėjome, jog mūsų kom-bu-
telius šildys nauja katilinė ir piges-
nė. Ši „griaučių“ nuotrauka lyg ir 
neigia minėto vadovo žodį, bet apie 
tai vėliau, garsiau ir stipriau.

Paminklas 
Lietuvos 

tremtiniams

Karveliškėse, mirusiųjų šventa-
me mieste, kur atmintis žino savo 
gilų darbą, iš karto į kairę – garbin-
gai tyli Lietuvos tremtinių kapai. 
Juos puošia išdidus paminklas, 
vardu – aukštas angelas, pridėki-
me, sargas, stovintis nacionalioje 
sargyboje. 2003 metais ten buvo 
tuščia vieta. Dabar ji užimta 
masiniais kapais, kurie akmens 
paminklais skelbia tremtinių išė-
jimą, bet ne pamiršimą?

Atsiveikinome su 
Motiejumi Čėgliu

Jis buvo politiniu kaliniu. Išėjo. Palydėjome į paskutinę kelionę. 
Paskui karstą sykiu su velionio artimaisiais ėjo ir Lentvario tremtiniai 
nesusitaikę su netektimi, nes labai gerai pažinojo energingą ir gyvenimą 
išmanantį LPKTS Lentvario bendruomenės narį. Tebūnie jam šilta Rač-
kūnų žemelė, kuri seniau priglaudė ir Motiejaus mylimą žmoną. Dabar 
jie greta amžiams. LPKTS Lentvario visa bendruomenė nuoširdžiai dalija 
velionio vaikų, anūkų ir giminės laidojimo nusiminimą, o savo atmintį 
Motiejaus gyvam paveikslui kentėjusia Sibiruos širdimi ruošia ilgam. 

Palydime Motiejų iš Parapijos namų 
šarvojimo salės

Prie šviežio kapo garbės sargyboje 
1948 metų tremtiniai (iš kairės į deši-
nę) A. Dauda ir A. Kacėnas

Rugsėjis pradinės 
mokyklos vaikų rankose
Rudens darbelių parodos uždarymo šventėje dalyvavo ir kronika, 

kuri mintinai žino šios mokymo įstaigos pedagogiškai verdantį katilą. 
Parodos idėją vystė mokytojai: Gintaras Valainis, Filomena Matuliukštie-
nė ir kiti. Tuomet prieš parodos laisvą ir organizuotą išsidėliojimą aktų 
salės scenoje šoko ir dainavo (nuotraukoje) patys mažiausieji mokyklos 
auklėtiniai. O ten buvo tiek daug 
kūrybos! Jei visus darbelius čia 
apibūdintume, neužtektų ir „L.K.“ 
puslapio, todėl „L.Ž.“ foto akys, do-
rai apibrėždamos mokinukų beribę 
fantaziją dirbant su rudens derliu-
mi, išrinko „Svajonę“. Paveizėkime, 
nes ateinanti Lentvario karta turi 
išmonės, o jų mokytojai – stipraus 
meninio skonio!

Danielius Dolskis ir 
Antanas Šabaniauskas

Na, mielas gyvenime, tu – 
nemirtingas. Kai neužmirštame 
senobinės prieškario smagios 
dainos bei organiško triūbų ir 
būgno džiazo prieš daugelį 
metų pagimdyto trankių ir ais-
tringų Afrikos tautų. 

Renginys 2013 09 22 vyko 
Andrė parke ir prašėsi pasi-
vaikščioti sykiu su grafo Vladis-
lovo Tiškevičiaus ir Jo sūnaus 
palyda, tuo puoselėjančia oru-
mą, tėvynę, dievą ir ištikimybę 
praeities šviesiam palikimui. 
Renginį suorganizavo Viktorija 
Šamatovičienė, Lentvario šven-
čių gaspadoriška madona, kurią 
nuotraukoje matome prieškario 
dailios moters rūbais. Fiestos 
šerdimi buvo operos solistas ir 
tos vizinės ugnies vedlys-kurs-
tytojas Liudas Mikalauskas. Jį 
taip pat regime nuotraukoje. So-
listo lūpose atgimė Danieliaus 
Dolskio ir Antano Šabaniausko 
talentingi šlageriai, tarytumei 
mums priminę, kad gyveni-
mas ne vien rūpesčiais klotas 
Lentvaryje! Jog esame imlūs 
svaigiai muzikai ir jos tekstams 
sugalvotiems prieškario poetų! 
Kad laisvė yra ne tik garuojantis 
duonos kepalas ant virtuvės 
stalo! Kad buvome ir esame žmonėmis, kad esame pasiryžę eiti savo 
teisybėn ne tik į svečius! Fiestoje dalyvavo Trakų rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Asta Kandratavičienė. Ji gėles įteikė, vaizdžiai 
renkant tąjį tekstą prieškario dainos menininkams, kuriuos sudainavo 
Liudas (pagal temperamentą beveik liūtas!) Mikalauskas.

„Kronikos“ desertas
(...) ar gali kerštas būt žmogum, jei žaizdos gelia ne dangum?(...)

Pranas Vitkauskas

Viktorija Šamatovičienė

Liudas Mikalauskas
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„Tele2” klientams – pigūs skambučiai į 
Didžiąją Britaniją, Airiją ir Norvegiją

Artimiesiems išvykus į užsienį, 
skambučiai yra greičiausias ir pato-
giausias būdas palaikyti ryšį su jais, 
o nuo šiol jis bus dar ir pigus.

Kad atstumai tarp valstybių 
mažėtų ir žmonės galėtų bendrauti 
savęs neribodami, Lietuvos mobi-
liojo ryšio lyderė „Tele2“ drastiškai 
sumažino skambučių kainas į tris 
šalis, kur gyvena daugiausia lietuvių 
emigrantų – Didžiąją Britaniją, Airiją 
ir Norvegiją.

Tarptautiniai pokalbiai 
už vietinių kainą

Pigiai skambinti į užsienį galima 
pasirinkus naują „Tele2” mokėjimo 
planą „Užsienis 300“. Už 30 litų 
mėnesio mokestį suteikiama 300 
minučių skambučiams į visus Lietu-
vos, Didžiosios Britanijos, Airijos ir 
Norvegijos tinklus.

Tai reiškia, kad iškalbėjęs visas 
suteikiamas minutes, už kiekvieną 
žmogus bus sumokėjęs tik po 10 cen-
tų. Pasikartosime – tik po 10 ct/min 
skambinant į Didžiąją Britaniją, Airiją 
ir Norvegiją!

O juk tai – ne ką daugiau nei 
kainuoja pokalbiai Lietuvoje. Tokia 
tarptautinių pokalbių kaina yra 
mažiausia tarp siūlomų šalies ope-
ratorių.

„Matydami emigracijos statisti-
ką, pasirūpinome, kad bendravimas 
su išvykusiais artimaisiais taptų 
toks pat prieinamas ir pigus, lyg 
jie gyventų kitame Lietuvos mies-
te. Didelio skirtumo tarp vietinių 
pokalbių bei skambučių į populia-
riausias tarp mūsų emigrantų šalis 
nebebus. Mažos pokalbių kainos leis 
su artimaisiais bendrauti dažniau ir 
sutaupyti”, – sakė Tomas Burovas, 
„Tele2“ marketingo vadovas.

Remiantis 2012 m. Lietuvos Sta-

tistikos departamento duomenimis, 
beveik pusė, 48 proc., iš Lietuvos 
išvykusių piliečių pasirinko Jungtinę 
Karalystę. Antra pagal populiarumą 
liko Airija (9 proc. išvykusių gyven-
tojų). Į Norvegiją per paskutinius 
metus išvyko 8 proc. emigrantų. 

Pigios ir kitos paslaugos

Planą „Užsienis 300” galima 
pasirinkti kaip pagrindinį mokėjimo 
planą ir jį naudoti pokalbiams Lie-
tuvoje bei užsienyje, pagal poreikį 
užsisakyti sutaupyti padedančių 
SMS ir megabaitų paketų bei kitų 
paslaugų.

Jei reikia ne tik kalbėti, bet ir 
rašyti žinutes, galima užsisakyti SMS 
paketą – 1000 SMS žinučių už 3 Lt/
mėn. arba 10 000 už 4 Lt/mėn.

Žmonės, kurie nori naudotis 
mobiliuoju internetu, gali prie mo-
kėjimo plano už gerą kainą pasirinkti 
ir megabaitų naršymui: 100 MB už 5 
Lt/mėn., 1 GB už 10 Lt/mėn. ar 5 GB 
už 29 Lt/mėn.

Planą „Užsienis 300“ galima už-
sisakyti bet kuriame „Tele2“ salone 
visoje Lietuvoje. Tai galima padaryti 
sudarius neterminuotą sutartį, tad 
artimiesiems grįžus į Lietuvą, plano 
bus  paprasta atsisakyti. 

Esami klientai savo turimą pla-
ną gali pakeisti į planą „Užsienis“ 
pagal sutartyje aprašytas plano kei-
timo sąlygas. Jas galima susižinoti 
ir „Tele2“ salonuose ar nemokamu 
telefonu 117.

Bendrovės „RAIT“ 2013 m. rug-
pjūčio mėn. atliktos apklausos duo-
menimis, „Tele2“ yra populiariau-
sias ir labiausiai rekomenduojamas 
operatorius Lietuvoje. Beveik pusė 
apklausos dalyvių teigė, kad naudo-
jasi „Tele2“ paslaugomis.

Užs. Nr. 243

LENTVARYJE PROFESIONALAUS KILNOJAMO CIRKO 
GASTROLĖS PRIE PREKYBOS CENTRO „NORFA“ (KLEVŲ AL. 4) 

Vaidinimų pradžia: Spalio 4 d. – 19.00 val., 5 d. – 14.00 ir 17.00 val.
 6 d. – 15.00 val. Informacija ir išankstinis bilietų užsakymas 

tel. 8 655 50662. Bilietų kainos 15, 20, 25 litai

Užs.Nr. 1023

Gamta – mūsų vaistinė
Rudenėjant orams galime pastiprinti organizmą gerdami įvairių 

žolelių arbatas, kurių poveikis organizmui yra priešuždegiminis, rami-
nantis, atpalaiduojantis kūną ir pavargusį protą, suteikiantis vitaminų 
bei mikroelementų. Tai ir vaistinis čiobrelis, vaistinė ramunėlė, didžioji 
dilgėlė, pelkinė vingiorykštė (turinti savyje daug vitamino C bei skysti-
nanti kraują), liepų žiedai, vaistinė medetka ir daugybė Jums žinomų ir 
mažiau žinomų augalų.

Atminkite – žoleles ne gydo, o palaiko sveikatą. Tad geriau nuolat 
nedideliais kiekiais gurkšnoti žolelių arbatą, nei gerti ją jau susirgus. 
Sveikatos Jums, ir iki greito susitikimo!

Lentvaryje buvau rugsėjo 25 d., Lentvario seniūnijos salėje nuo 11 
iki 17 val. ir siūliau Lietuvos žoleles bei iš jų pagamintus rankų darbo 
produktus sveikatai bei grožiui, higienai palaikyti. Rašykite ir klauskite: 
zoleles@gmail.com.www.silvijoszolynaidoodlekit.com 

Silvija

pasipuošusią tautiniais drabužiais 
(prisiekusią lietuvę) pensininkę So-
fiją Jezerskienę, Lentvario neįgaliųjų 
draugijos atstoves, krikščioniškame 
kelyje nugalėjusias negalią lentvarie-
tes, buvusią Trakų rajono savivaldy-

Piligriminės giesmės ir maldos suvienijo tautas
Atkelta iš 1 p.

bės mero pavaduotoją, rajono narę, 
verslininkę Teresą Solovjovą ir daug 
daug kitų mielų lentvariečių.

Tik katalikiškas giesmes, mal-
das savo gimtosiomis kalbomis, 
koja kojon kartu ėjusius lietuvius 

Ariogalos tremtinių atgarsiai

Šią politinių kalinių ir tremti-
nių koloną, primenančią Lietuvos 
tremtį (1940–1953) į atšiauriausius 
Rusijos regionus fotografavau prieš 
metus Maironio Dubysos slėnyje, 
ties Ariogala. Joje žygiavo tremtiniai 
ir iš Trakų krašto, o scenoje kartu su 
kitais partizaniškas dainas ir tautos 
giesmes giedojo Lentvario tremtinių 
choras. Po iškilmingų paminėjimo 
ritualų, prezidentės ir aukščiausios 
valdžios atstovų bei partizaninių 
kovų dalyvių pasisakymų Ario-
galos slėnyje ant kaladžių, pri-
menančių taigos kirtavietės, buvę 
tremtiniai prisiminė kartu toli nuo 
tėvynės praleistus tremties metus. 
Ten susitikę su senu pažįstamu, 
kolega, dabartiniu Lietuvos poli-
tinių kalinių tremtinių Lentvario 
poskyriaus pirmininku ir didžiu 
tautos patriotu Jonu Počepavičiumi. 
Tada jis mintijo: kasmet trumpėja ši 

kolona, siaurėja ratas pokalbiams 
prie kaladžių, lentomis, kuriose 
pažymėti lietuvaičių tremties regi-
onai. Apmaudu buvo šįmet, kad dėl 
prastos informacijos ir organizacijos 
neteko ten pabuvoti, susitikti su 
jau pažįstamais iš kitų šalies re-
gionų žmonėmis, pabendrauti. 
Norėjosi dar parvežti nuotraukų iš 
šių susitikimų. Juk tai šiandienos 
istorija, kurią rašome mes. Buvo 
dar skaudžiau, kad kai kuriai kitai 
žiniasklaidai nereikia šito rašyti. 
Tuomet iš Trakų grįžau medinėmis 
nevilties kojomis. Girdėjau, kad ten 
nebuvo onuškiečių, aukštadvarie-
čių. Kiekvieną savaitgalį, be kitos 
respublikinės spaudos apžvalgos 
Trakų Viešojoje bibliotekoje, pasido-
miu laikraščiu „Tremtinys“ einančiu 
nuo 1988 metų. Domiuosi pokario 
ir karo metų pasipriešinimo kovų 
dalyvių rašytais prisiminimais, jų 

istorijomis. Kartais ten randu ir pa-
žįstamų pagerbimo, o dar daugiau 
Anapilin išėjusiųjų. Deja, pasigendu 
rašinių iš Trakų krašto pasiprieši-
nimo kovų dalyvių prisiminimų 
bei rašinių apie juos. Juk ir Trakų 
krašte tai vyko, ypač apie Onuškio 
kraštą, Aukštadvarį, Semeliškes, 
Dusmenis. Skaudu, kad iš buvusių 
tremtinių kai kas vėl subolševikėjo, 
renginiuose slepiasi už kitų nugarų 
ir panašiai.

Gerbiamas patriote ir kroninin-
ke Jonai Počepavičiau, kompiu-
terine plunksna, viešinkite savo 
Lietuvos patriotus, susibūrusius 
pramoniniame jūsų Lentvaryje, ne 
vien „Klevų alėjoje“, bet ir plačiai 
po visą mūsų brangią Lietuvėlę, už 
kurią jie kovojo, liejo kraują, kentė-
jo Sibiro Vorkutos šalčius.

Vytautas Žemaitis

ir lenkus į Trakus Dievo Motinos 
Lietuvos Globėjos šventovę sutrau-
kė draugėn.

Vytautas Žemaitis
Autoriaus nuotr.

 Policijos savaitė 
2013 m. rugsėjo 18–24 d. 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-09-18 vyriškis pranešė, 
kad pavogtas jam priklausantis 
baltos spalvos dviratis ,,Bachini“ 
Apolon FS 26, kuris stovėjo Len-
tvaryje prie Motiejaus Šimelionio 
gimnazijos. Padaryta 400 Lt 
turtinė žala.
  2013-09-19 gautas pranešimas, 
kad 2013-07-27  Lentvaryje, pre-
kybos centre UAB ,,Norfos maž-
mena“ vyras pavogė alkoholinių 
gėrimų už 153,98 Lt. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.
  2013-09-19 gautas pranešimas, 
kad 2013-07-28 Lentvaryje, pre-

•

•

•

kybos centre UAB ,,Norfos maž-
mena“ vyras pavogė alkoholinių 
gėrimų už 223,96 Lt. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.
  2013-09-22  Lentvaryje bute 
vyriškis vieną kartą koja spyrė į 
nugarą ir vieną kartą koja spyrė į 
galvą savo motinai, tuo jai sukėlė 
fizinį skausmą. Vyriškis sulaiky-
tas ir uždarytas į Vilniaus aps. 
VPK areštinę.
  2013-09-23 Lentvaryje gyvenan-
ti moteris pranešė, kad lopšelyje-
darželyje ,,Šilas“ iš neužrakinto 
darbo kabineto pavogta piniginė, 
kurioje buvo jos vardu išduota 
asmens tapatybės kortelė, 120 
litų, bankų kortelės ir įvairios 

•

•

nuolaidų kortelės. Padaryta 200 
litų turtinė žala.
  2013-09-24 gautas pranešimas, 
kad 2013-09-21 Lentvaryje, Klevų 
alėjos gatvėje keturi asmenys iš 
chuliganiškų paskatų vanda-
liškais veiksmais nulaužė kelio 
ženklą ir tokiu būdu sutrikdė vi-
suomenės rimtį ir viešąją tvarką.
  2013-09-24 Lentvaryje gyve-
nanti moteris pranešė, kad iš 
M. Šimelionio gimnazijos kiemo 
pavogtas jai priklausantis kalnų 
dviratis ,,Merida BIG NINE“, 
kuriuo važinėjo nepilnametis 
sūnus. Padaryta 2100 litų tur-
tinė žala.

•

•

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo vainikavimo 300-osios metinės

Jonas Počepavičius Lentvario ir Trakų politinių kalinių ir tremtinių kolona
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Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

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

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

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�

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

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

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

Užs. Nr. 189

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

Užs. Nr. 134

Parduodama dvivietė mažai nau-
dota baidarė. Kaina 900 Lt. 
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 794

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 198

Parduodu 2 naujus „Cross“ dvira-
čius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

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-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti organizuoti gedulingus 
pietus ar metines mūsų jaukioje 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

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirb-
ti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio 
seniūnijose. Tel. 8 615 45 410

Užs. Nr. 203

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai 
Vilkpėdės rajone, reikalingos kva-
lifikuotos siuvėjos (-ai) atlikti indi-
vidualius ir masinius užsakymus. 
Darbas viena pamaina. Išdirbus 
metus laiko, įmonė kompensuoja 
kelionės išlaidas. 
Tel. 8 685 65 501

Užs. Nr. 208

Parduodu įvairius naudotus plieni-
nius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901

Užs. Nr. 204

Nestandartinių baldų gamyba. 
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės 
atsiimti. Tel. 8 606 00 389

Užs. Nr. 211

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame 
arklius ,  taip pat 
traumuotas karves, 
telyčias, bulius. At-
siskaitome iš karto. 
Teikiame gyvulių pervežimo pas-
laugas. Tel. 8 621 34 123

Užs. Nr. 215

Atliekame ko-
kybiškus san-
technikos dar-
bus, šildymo, 
vandentiekio, 
katilinių monta-
vimą ir t. t. Dirbame ir savaitgaliais. 
Kreiptis tel. 8 675 39 359 (Saulius).

Užs. Nr. 219

Atliekame apdailos darbus. Gipso 
montavimas, dažymas, tapetavimas 
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 220

Žemės ūkio bendrovė brangiai su-
perka žemės ūkio paskirties žemę. 
Žemė gali būti apleista. 
Tel. 8 600 87 513 

Užs. Nr. 223

Bendrovė brangiai perka miško 
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 224

Superka išvadas – žemės ir miško 
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 225

Parduodamas 10 arų sklypas 
Vievyje su statybos leidimu. 
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 226

Parduodu didelę šuns būdą (ilgis 1, 
30 m, plotis 1 m, aukštis 1,35 m).  
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 792

Parduodu namą Trakų rajone, yra  
visi patogumai. Kaina sutartinė. 
Tel.  8 676 84 213

Užs. nr. 229

Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės 
ūkio paskirties sklypas Onuškio 
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300 
m. nuo pagrindinio kelio Alytus-
Vilnius. Yra tvenkinys. Su žeme 
ribojasi elektros linija. Padaryti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 89 757

Užs. Nr. 231

Parduodamas tvarkingas 2 kam-
barių butas, Aukštadvario mstl., 
Technikumo g., bendras plotas 
42 kv. m., 1 aukštas, statybos metai 
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė 
informacija 8 620 57 490

Užs. Nr. 233

Parduodu „Audi A-4 Quatro“, 
1996 m. benzinas, spalva – sidabri-
nė, variklis 1, 8 turbo, pravažiuota 
233 000 km. Pakeisti pagrindiniai 
automobilio mazgai. Tech. apžiūra 
ir draudimas iki 2013 12 08 d. Kaina 
4 500 Lt. Tel. 8 699 31 966.

Užs. Nr. 230

Parduodu vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

Reikalingi staliai-staklininkai, stalių 
mokiniai. 8 698 85 948

Užs. Nr. 238

Viešbučiui „Margis“ (7 km už Tra-
kų Aukštadvario link) reikalingi: 
virėjai (-os); padavėjai (-os). 
Tel. 8 685 57 555

Užs. Nr. 239

Mieli skaitytojai ir prenumeratoriai, 
Tik prenumeruodami „Klevų alėją“ Jūs remiate lietuvišką spaudą 

ir gaunate žinių apie mūsų miestą ir Trakų rajoną. Lentvario miesto 
laikraščio „Klevų alėja“ prenumeratoriai (privatūs asmenys) gali ne-
mokamai skelbti laikraštyje skelbimus, siųsti sveikinimus, užuojautas, 
nekrologus el. paštu klevualeja@klevualeja.lt ar telefonu 8 528 55 331. 
Visi Jūsų rašiniai turėtų būti perskaityti kalbos kultūros specialistų. Tuo 
sutaupysite redakcijai laiką ir lėšas. 

Iš anksto dėkojame už paramą.
„Klevų alėjos“ redakcija

Klojame trinkeles, klinkerį ir akme-
nis savo medžiagomis ir užsakovo.  
Suteikiame 5 metų garantiją.
Tel. 8 685 55 539
www.trinkeliudelione.lt

Užs. Nr. 240

Parduodu sodo aviečių uogas. 
700 g indelis – 4 Lt, o pasirenkant 
pačiam – 3 Lt. Tel. 8 650 77 151

Užs. Nr. 218

Superkame senus automobilius 
(gali buti daužti, po avarijos, 
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti  doku-
mentus, atsiskaitome iš karto, 
pasiimame patys. Siūlyti įvairius 
variantus.
Tel. 8 607 97663

Užs.Nr. 244

Ieškome inteligentiškos pensinin-
kų poros arba moters be žalingų 
įpročių, galinčios nuolat arba 
dalinai gyventi sodyboje Trakų ra-
jone (netoli Aukštadvario) ir padėti 
dirbti lauko bei vidaus darbus. 
Tel. 8 687 44 954

Užs. Nr. 242

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. Domina 
keitimas į 3-4 kambarių butą Tra-
kuose. Tel.: 8 637 46 115, 
8 650 69 732.

Užs. Nr. 214

Nuomojamos biuro patalpos 
„Trasalis – Trakai Resort & SPA“ 
administraciniame pastate (Gedi-
mino g. 26, Trakai, prestižinė vieta, 
euroremontas, nuolat saugoma, 
ideali infrastruktūra). „Exclusivus“, 
mob. 8 650 69 007

Užs.Nr. 234

Perku mišką (jauną, seną, raistą, 
žemės ūkio paskirties žemę apau-
gusią mišku; gali būti neatidalinta 
iš bendraturčių; tinka įvairūs plo-
tai). Sutvarkau dokumentus. Moku 
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 241

Išnuomojamas arba parduodamas 
suremontuotas 2 kambarių butas 
Lentvaryje, Klevų alėjos 28 name. 
Kreiptis tel. 8 673 17 907

Užs. Nr. 245

„Baldų rojaus“ aukcione –
 visi baldai už vieną litą 

Prekybos centras „Baldų ro-
jus“ pirmą kartą Lietuvoje organi-
zuoja naujų baldų aukcioną. Visų 
baldų pradinė kaina – tik 1 litas.

Aukcione galėsite įsigyti vaikų 
kambario, svetainės, miegamojo, 
virtuvės baldus bei kitas interjero 
detales namams už jūsų pasiūlytą 
kainą. 

„Sužinoję apie mūsų akciją kli-
entai nustemba ir nenori patikėti, 

kad tai tiesa. Norime užtikrinti – čia 
nėra jokios apgaulės ir visų baldų 
pradinė kaina aukcione bus vienas 
litas. Siekiame, kad žmonės patys 
įvertintų baldų kokybę ir nustatytų 
kiekvieno baldo kainą“, – sakė pre-
kybos centro „Baldų rojus“ vadovas 
Aurelijus Sabaliauskas.

Didžiausias Baltijos šalyse 
baldų prekybos centras “Baldų 
rojus” tokiu būdu siekia įrodyti, 
kad kokybiškus baldus taip pat 
galima įsigyti už kiekvienam priei-
namą kainą. 

„Šeštadienį aukcione siūlysime 
kokybiškus lietuviškus baldus. 
Galiu drąsiai pasakyti – perkant 
baldus aukcione sutaupysite ne 
vieną tūkstantį litų“, – tikino „Bal-
dų rojaus“ vadovas. 

Kokie baldai atsidurs ant auk-
ciono „prekystalio“, galima susipa-
žinti internetinėje svetainėje www.
baldurojus.lt. 

„Tikimės, kad mūsų renginys 
bus puiki šventė visiems – ir žmo-
nėms, ir baldų gamintojams“, – 
sakė „Baldų rojaus“ vadovas. 

Prekybos centre „Baldų rojus“ 
organizuojamo aukciono pra-
džia – jau šį šeštadienį, rugsėjo 
28 d., 13 val. Registracija į rengi-
nį – nuo 11 val. 

Specialiai mūsų skaitytojams – 
20 litų dovanų čekis. Išsikirpkite 
jį, atvykite į aukcioną ir gaukite 
nuolaidą bet kuriam baldui. 

Užs. Nr. 246

Dėmesio!!!! Dėvė-
tų rūbų parduotu-
vėje „Mados kam-
pas“ Bažnyčios g. 
5, Lentvaryje nuo 
pirmadienio, rug-
sėjo �0d., vyks išpardavimas. 
Nuolaidos �0% visoms prekėms! 
Lauksime Jūsų!!!!

Užs. Nr. 247

Kviečiame jaunimėlį!
Laisvalaikio akademija siūlo ak-

tyvų laisvalaikį jaunimui nuo 14 m.
Ką jūs veiksite? Kūrybinių 

laboratorijų metu susipažinsite su 
scenos menais ir galbūt atrasite 
savo tikrąjį pašaukimą, išbandę 
teatrinio bei šiuolaikinio šokio 
menų pagrindus. Laboratorijų 
vadovai – tai patyrę, aukštos kva-
lifikacijos specialistai, savo srities 
profesionalai –  Jekaterina Daineko 
ir aktorius Mantas Cegelskas.

Teatrinio meno laboratorija vyks 
Lentvario parapijos namuose 

spalio 7, 9, 11, 14, 16 d., 
nuo 15.30 val.  

Šiuolaikinio šokio laboratorija vyks 
Letvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijoje 
spalio 8, 9, 10 ,15 ,16 d. nuo 15.00 val..

Registracija el. p. 
witorija@gmail.com

Tel.8 612 20 833
Paskubėkite, nes dalyvių skaičius 

ribotas

Laisvalaikio akademijos pažymė-
jimų įteikimas vyks spalio 18d. 

šventės „Laisvalaikis kitaip – ga-
tvės ritmu 2013“ metu

Rengėjas Trakų r. kultūros rūmų 
Lentvario padalinys

2013

Parduodu labai gerą 7 metų karvę. 
Lapkričio 10 d. veršiuosis. Parduo-
du be jokio broko, tik dėl vyro 
ligos. 8 611 21 319

Užs. nr. 1055


