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Užs. Nr. 235

Įprasminti ir 
Lentvario tremtiniai

Užs. Nr. 256

Užs.Nr. 265

Dalyvaudamas Kauno sporto halėje 
vykusiame Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos (LPKTS) 25-mečio 
įprasminimo suvažiavime, be kitos 
informacijos, gavau ir šios sąjungos 
10-mečio proga išleistą knygą „Laiko 
atodangos“. Be knygoje pateiktų jos 
vadovų veiklos, tremtinių pateiktų 
prisiminimų, atradau ir Kauno trem-
tinių choro „Ilgesys“ vadovo Antano 
Paulavičiaus straipsnį „Tai, kas širdin 
ir atmintin įsirėžė“. Autorius jame, 
be kita ko, pateikia beveik visų šalies 
rajonų politkalinių ir tremtinių skyrių 
veiklą. Pasidžiaugiau atradęs ir Lentva-
rio skyriaus, susikūrusio dar 1995 m. 
pradžioje, veiklą mieste. Straipsnyje 
dominuoja ne tik kažikurios pažįs-
tamų lentvariečių pavardės, bet ir jų 
patriotinė-visuomeninė veikla, knygoje 
vizualiai pateiktos jų nuotraukos. 

Sveikiname dar ir šiandien veiklius 
praėjusius Sibiro lagerius bei tremtį 
garbius lentvariečius!

Vytautas Žemaitis Knyga „Laiko atodangos“ 

Lituanistas Antanas Smetona: „Valstybinės kalbos įstatymas 
numato, kad viešieji užrašai turi būti lietuviški. Ir taškas“

Valdančiosios koalicijos politi-
nė taryba pirmadienį sutarė, kad 
Tautinių mažumų įstatymo pro-
jektas, kuriame numatyta įteisinti 
dvikalbius pavadinimus tautinių 
mažumų gyvenamose teritorijose, 
bus teikiamas Seimui. Vilniaus 
universiteto Filologijos fakulteto 
dekanas, lituanistas Antanas Sme-
tona laikosi nuomonės, kad tokie 
projektai yra antikonstituciniai, vi-
siškai nereikalingi ir netgi keisti.

Iki šiol nėra aišku, kur tokios 
lentelės galėtų atsirasti: ar ten, kur 
kitataučiai gyventojai sudaro 25 
proc. populiacijos, ar ten, kur jų 
vos dešimtadalis.

Žinių radijo laidoje „Ryto espres-
so“ dalyvavęs A. Smetona tvirtino, 
kad, kaip ir buvusi valdančioji koali-
cija, taip ir dabartinė tęsia tradicijas ir 

Antanas Smetona. Tomo Lukšio nuotr.

priiminėja neteisėtus įstatymus. Visgi 
ar verta baimintis ir laužyti ietis dėl 
dvikalbių užrašų ant namų sienų?

„Žinoma, kad tai svarbu. Tai yra 
Lietuvos valstybės gyvybingumo, 
įvaizdžio, buvimo apskritai klau-
simas. Ir visokie dvikalbių užrašų 
svarstymai yra mažų mažiausiai 
keisti. Ankstesnioji valdančioji koali-
cija buvo įsipratinusi priiminėti anti-
konstitucinius įstatymus, už kuriuos 
dar šiandien mokame. Dabartiniai, 
matyt, irgi perima šią „gražią“ tra-
diciją“, – tvirtino pašnekovas.

Specialisto nuomone, reikėtų 
matyti kelias puses: Lietuvos Res-
publikos Konstitucijoje parašyta 
valstybinė kalba – lietuvių, Valsty-
binės kalbos įstatymas numato, kad 
viešieji užrašai turi būti lietuviški. 
„Ir taškas“, – teigė A. Smetona.

Pašnekovas tikino, kad gatvių 
pavadinimai turėtų būti kabinami 
ant specialių stulpelių, o jau tada 
kas norės ant namų galės kabintis 
ką nori. Tokį klausimą, A. Sme-
tonos nuomone, dar būtų galima 
svarstyti. Žinių radijo laidoje litu-
anistas teigė, jog, suteikus norimas 
privilegijas vienoms tautinėms 
mažumoms, kitos taip pat norės 
tokių teisių, o tuomet situacija taps 
nevaldoma.

„Pirma, dėl konfl ikto, nepasa-
kyčiau, kad jis yra tarp Lietuvos ir 
tautinių mažumų. Ne, jis yra tarp 
Lietuvos ir kai kurių tautinių ma-
žumų veikėjų. Antra, taip, jei šitą 
džiną išleisime iš butelio, prasidės 
nevaldomi dalykai. Juk ne tik lenkai 
gyvena Lietuvoje, yra rusų, balta-
rusių. Be to, pamirštame, kad šios 

problemos yra okupacijų padarinys. 
Juk lenkai niekada nepripažino, kad 
čia prieš karą buvo okupuota teri-
torija. Tai daug ką pasako, jų keti-
nimai nėra nuoširdūs, nėra sakoma 
tiesa, tai kaip galima pasitikėti šitais 
dalykais?“ – klausė A. Smetona.

Šaltinis: www.15min.lt
2013 m. spalio 15 d.

Užs.Nr. 258

Mažojo futbolo turnyras

Vilniaus apskrities VPK Trakų 
rajono policijos komisariato Viešo-
sios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio pareigūnai, Lentvario 1-
oji vidurinė mokykla ir Lentvario 
miesto VšĮ „Lentvario Sporto Cen-
tras“, vykdydami vaikų ir paauglių 
nusikalstamumo prevenciją, 2013-
10-10 organizavo „Mažojo futbolo“ 
turnyrą. Renginio tikslas – mažinti 

nepilnamečių teisės pažeidimų lygį, 
įvairinti vaikų užimtumą ir skatinti 
moksleivių sveikatos stiprinimą. 
Varžybose dalyvavo 10 koman-
dų. Komandos buvo suskirstytos 
pagal amžiaus grupes – berniukų 
15-16 amžiaus grupė ir 17-19 metų 
amžiaus grupė. Varžybose žaidė ir 
mergaičių komandos. 

Varžybų akimirka. Viktorijos Jurčenko nuotr. 

Nukelta á 3 p.

Kredito unija gyvuoja 
tuomet, kai drauge ku-
riame, augame, dirbame, 
einame išvien, džiaugia-
mės už bendrus pasiektus 
sėkmės vaisius.

Minint šią dieną Trakų 
kredito unijos kolektyvas 
sveikina savo narius ir dė-
koja už tai, kad naudojasi 
unijos teikiamomis fi nan-
sinėmis paslaugomis. 

Spalio 17 d. 
viso pasaulio kredito 

unijos švenčia Tarptautinę 
kredito unijos dieną!
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Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Atminties varpas panašus į širdį 
Be kepurės

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
dis lyg milžiniška gaivinanti banga 
ridenosi per šalį plaudama daugia-
mečius „raudonojo tvano“ teršalus. 
Savaime suprantama, kad pirmieji 
Lentvario sąjūdininkai būrėsi vis 
dar lietuviškame kilimų fabrike, 
todėl „Sąjūdžio“ iniciatyvinės gru-
pės nariai rinkosi fabriko adminis-
traciniame pastate, nūnai „naujojo 
lietuvio“ L. P. nusiaubtose grafų 
Tiškevičių rūmuose. Nevardinsiu 
pirmųjų Lentvario sąjūdininkų, 
bet, pagerbdamas tylos skaudžia 
minute, prisiminsiu Anapilin iš-
ėjusius savo bendražygius Joną 
Talačką, Joną Kryžanauską, Vy-
tautą Vitkauską, Vydūną Volką ir 
Viačeslavą Kozyrovičių.

Yla saugoma maiše

Į Steigiamąjį Lentvario „Sąjū-
džio“ iniciatyvinės grupės susirin-
kimą, kuris vyko Lentvario kultū-
ros namų salėje (dabar čia Parapijos 
namai), rinkosi lentvariečiai. Jų 
buvo daug. Žiūrovų salė, kuri tada 
buvo žymiai didesnė negu dabar, 
nesutalpino visų atėjusių. Malonu 
prisiminus mus sutinkančius, ge-
ranoriškus, šiltais padrąsinančiais 
žodžiais palydinčius į sceną „Sąjū-
džio“ rėmėjus. Prasidėjus diskusi-
joms netikėtai iš salės susilaukėme 
kandžių klausimų. Mane labai 
nustebino lentvariečio Semiono 
Putlino replika: „Kada Lietuvoje 
bus įsteigtas lenkų autonominis 
kraštas?“ (Šio rašto rinkėjas prime-
na dabarties Lietuvos lenkams, jog 
tauta, turinti kitur savo nacionalinę 
valstybę, mūsų atveju – Lietuvos 
pasienyje esančią Lenkijos Respu-
bliką, neturi teisės į autonomiją, 
nes jie, Lietuvos lenkai, gali keliauti 
gyventi į Lenkiją. Kita vertus, šiuo 

konkrečiu atveju tokią įsteigtą 
„autonomiją“ tarptautinė teisė 
vertins kaip okupantinį generolo 
Želigovskio ir maršalo Pilsuds-
kio pakartojimą. Ir trečia vertus, 
dviejų Lenkijų sviete negali būti). 
Stebino ne tik klausimo turinys, bet 
ir jo pateikėjas. Kodėl rusui, o ne 
lenkui parūpo lenkų autonomija? 
Šiandien toji yla, badanti lietuvių 
ir lenkų santykius, iš to paties 
raudono Kremliaus maišo. „Lenkų 
sumauta korta“ lenda po gudriai 
paskaičiuotos Katyn-2 tragedijos.

Rožinis cirkas

M. Burokevičius ir SSSR plat-
formininkai organizavo kažkokį 
referendumą, kad parodytų pa-
sauliui, jog Lietuva pageidauja likti 
„tarp lygių ir laisva“. Tam tikros 
mūsiškės tarnybos mane įparei-
gojo sužinoti, kiek lentvariečių 
pasisakys už vieningą ir nedalomą 
SSSR. Tasai putlinų spektaklis 
vyko miesto kariniame dalinyje ir 
geležinkelio stoties rūmuose. Man 
teko antra vieta. Atėjau. Kieme 
– kareivis su kalašnikovo auto-
matu. Stovėjo mašina, kuri vežė 
„liudi“ (taip buvo užrašyta ant 
borto). Kareivių-balsuotojų būta ir 
daugiau. Įėjau į kambarį. Jo vidury-
je stovėjo tasai Semionas Putlinas. 
„Kas čia vyriausias?“ – paklausiau. 
Prie lango pastebėjau ginkluotus 
kareivius. Pats į klausimą ir atsa-
kiau: „Dabar supratau“. Pauzė. 
„Vyrai, atėjau balsuoti!“ Semionas 
Putlinas pakvietė mane prie sta-
liuko registruotis. Žvilgtelėjau į 
jau balsavusių sąrašą. Lietuvių ten 
neaptikau. Nebuvo sąrašo numera-
cijos. Nuvylė ir sąrašo gale vieno 
miesto deputato pavardėlė. Lietu-
vos lenkų sąjungos narys vienaip 
kalbėjo, bet kitaip elgėsi. O šitame 
Lietuvoje užsibuvusių atėjūnų 
bolševikėlių sąmoksle Semionas 

Putlinas tebuvo tik menkutis varž-
telis. Žlugus SSSR jis, pajutęs, kad 
jaunutė Lietuva tokiai smulkiai 
žuvytei leis ramiai kvėpuoti, toliau 
pėdinėjasi Lentvaryje.

Susistabdymas 
ar sustabdymas?

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariai ir toliau dirbo be jokios 
konspiracijos. Po naujų laisvų rin-
kimų į miesto tarybą daugiausiai 
pateko mūsų žmonių. Pirmuoju 
šios tarybos pirmininku tapo 
Viačeslavas Kozyrovičius, o Jonas 
Kryžanauskas mieste organizavo 
šaulių sąjungos būrį. Žymaus 
Lietuvos partizano Jono Kazlaus-
ko-Šermukšnio (1919–1949) sūnus 
Vytautas Lentvario kilimų fabrike 
organizavo Darbininkų sąjungą. 
Kiti sąjūdiečiai tapo krašto ap-
saugos savanoriais. Atlikęs kilnią 
tautinę misiją, Lietuvos persitvar-
kymo „Sąjūdis“ nutraukė aktyvią 
veiklą. Pavadinkime tai klaida, nes 
šiandien jis Vilniuje lyg ir yra... bet 
jo nėra. Vienas tremtinys – len-
tvarietis yra pastebėjęs, kad re-
voliucijas sugalvoja idealistai, jas 
vykdo optimistai, o jų iškovojimus 
ėda aferistai. Šventa tiesa, mūsų 
nacijos 1990–2013 metais socialine 
kantrybe apmokėta. Ir Lentvaryje, 
kur kai kurie rusai ir lenkai pyk-
tybiškai nekalba valstybine kalba. 
Arba esą nepilnaverčiai, su kuriais 
DP ir LLRA elgiasi lyg su šlapiu 
moliu. Pabaigoje priminsiu bet 
kurio dvasinio-tautinio atgimi-
mo abėcėlę, absoliutu tinkančią 
Lentvariui ir visai Lietuvai: kol 
pokario vaikų karta nesusitars 
dėl revoliucinės programos su 
savo palikuoniais, dabar vaikais 
ir vaikaičiais, toliau aikčiosime 
varganose trobose savo...

Martynas Nenartas

Vilnius, 1988 metai
Mūsų korespondento Pranciš-

kus Seibutonio archyve budi šis ei-
liuotas įspūdis apie tai, kaip sovietai 
išvaikė Lietuvos patriotų mitingą. 
Autoriui tasai raštas yra brangus, 
nes – autentiškas ir, žinote, tąsyk, o 
ir dabar, drūtai lietuviškas: „(...) Vil-
niaus miestas šiandien raudonuoja/ 
Dėl patrulių raiščių raudonų/ 
Kolonistai drąsiai nesiboja/ Po mili-
cijos savo sparnu/ Gedimino aikštė 
apsuptyje/ Šniukštinėja KGB-ė/ Tik 

lietuviai smarkiai nusivylę/ Šeimi-
ninkai šičia dar ne jie/ Saugumiečiai 
veikia išsijuosę/ Užblokavo Lietu-
vos kelius/ Neprašoks net musė jų 
panosėj/ Saugumietis visada bu-
drus/ Okupantai tyčia panikuoja/ 
Skleidžia gandus piktus ir žiaurius/ 
Savo juodus kėslus užmaskuoja/ 
Kad stipriau prispausti lietuvius/ 
Gal stebėtis mums ir nereikėtų/ 
Kur gyvenam žinom juk gerai/ Po 
raudona vėliava sovietų/ Neprabilsi 

niekad atvirai/ Po padu paminta 
liko „glasnost“/ Demokratijos 
žymės nėra/ Na, piliečiai, laikas ir 
suprasti/ Šalį valdo kumštis ir kul-
ka/ Ir vaikučiai siaubo įbauginti/ 
Įsakyta jiems sėdėt namie/ Gatvės 
tuščios, spingsi tik žibintai/ Kas ko 
bijo taip ir nežinia/ Gal baidytis 
šitaip nederėtų/ Net juokinga ir 
truput griaudu/ Juk stipri yra val-
džia sovietų/ Tad kodėl šiandieną 
jai baugu?“

Geltonas spalio 
reportažas

Sąjūdžio atminties varpas mūsų ausyse giliai nuskambina ir prie grafų 
Tiškevičių rūmų „bei“ Andrė parke. Vis pasikartoja. Stiprus. Vadinasi 
prichvatizacija. Nusikaltimu, į kurį spjauna tie, kurie apiplėšė Lentvarį. 
Net miesto istoriją. Lentvario kronika dar sykį nuotraukoje parodo, kaip 
atrodo minėti rūmai, kur vyko Lentvario sąjūdiečių pirmosios šviesos 
ir tiesos atakos, lyg ir aptverti dėl mūsų šventos ramybės, bet tvora 
išguldyta vandališkai. Niūri simbolika, tiesa? Tai pirma „L. K.“ rudens 
reportažo kaltinamoji nuotrauka. Antroje regime, kaip tiesiogiai vagiama 
istorija – senobinės rūmų plytos. Ar to neužtenka, jog Sąjūdžio atminties 
varpas būtų įkeltas į mūsų širdis, kuri savo foma labai panaši į varpą. 
Trečioje nuotraukoje – buvusių grafų poilsio alėja, kuri turėtų būti mūsų. 
(Įdomu, kas darbiečiui Kęstučiui Daukšiui suteikė teisę parduoti mūsų, 
lentvariečių, bendrą turtą? Tuomet centristinė seniūnija? Trakų rajono 
savivaldybės taryba?) Suplakė tankiau širdis... Paeikime Andrė parku... 
Truputį apie jo autorių: Eduardas Fransua Andrė buvo sodininko sūnus, 
gimęs 1840 07 17 Prancūzijos Buržo mieste, vėliau tapo Paryžiaus vyriau-
siuoju sodininku, žodžiu, tęsė savo tėvelio profesijos tradicijas. Keliavo 
ir kūrė parkus visame pasaulyje. Atvyko ir į Lentvarį. Jį pakvietė grafas 
Vladislovas Tiškevičius (1865–1936). Ketvirtroje nuotraukoje matote 
viaduką su požemine uola. Unikalus Andrė kūrinys... Bet šalia, penktoje 
nuotraukoje, „pažaliavęs iš pykčio“ tvenkinys ir šeštoje – bandymas 
tvarkytis parke. Tuo ir išbaigiame tąjį griežtą spalio rudens reportažą. 
Nuotraukos išdėstytos iš kairės į dešinę – rūmai, vagiamos plytos, nei 
mūsų, nei „jų“ alėja, „pažaliavęs“ tvenkinys, įdomus viadukas ir šiokis 
tokis tvarkymasis parke. Gerokai valdiškas. Ausyse skambėjo tasai var-
pas, regis, įtaisytas vieno stipriausio ir sveikiausio klevo viršūnėje – grafo 
Vladislovo Tiškevičiaus Klevų alėjoje.

Trumputukas pareiškimas
Trakų rajono savivaldybės rūmai, daugiau domės Lentvariui, Trakų 

ištikimam ir nežmoniškai kantriam palydovui!

Jūsų Trakų 
rajono teisybė!

Taip pagarbūs lentvariečiai 
kreipiasi į Trakų rajono apylinkės 
teismo pirmininkę ir visus teisė-
jus, kurie mus teisia arba išteisina 
(oi, taip geriau!) šiuose Valstybės 
namuose. Nuotraukoje Vytauto 
Didžiojo tėvonijos teisybės na-
mai buvusio sovietų komisariato 
vietoje.

„L. K.“ palyginimas
Vytauto gatvėje 

(nuotraukoje!) prie 
įkastų šiukšliadėžių 
(tadop valdžia pa-
rodė, jog tam padėjo 
ir ES „babkės“ (pini-
gai), nes tai brangus 
įrenginys) ugnies 
prašosi  sumest i 
seni baldai tarsi ant 
lazdos pasirėmę 
(matote kasdien ei-
nančius duonytės 
nusipirktų!) Lentva-
rio liūdnais veidais 
pensininkai. O kur jiems dėtis? Deginsi, atlapatos ugniagesiai ir nubaus, 
katilinės biokurui būtų neblogai, o atliekų deginimo krosnių neturime. 
Taigi pastatyk lentvarietį į kampą ir pamatysi žiurkę!

„Utiatnikas“ (antynas)
Nuotraukoje, 

šalia ežero, ne-
didelis gyvena-
masis seniausias 
miesto kvartaliu-
kas. Senobėje čia 
Lentvario tary-
binis ūkis augino 
antis. Tame kvar-
taliuke gyveno 
ne vienas garsus 
lentvarietis, saky-
kime, Leonardas 
Karnila ir kitopi.

Mielas parašas

Tai Lentvario sena mūsų maisto 
prekių parduotuvė, kuri sąžiningai 
platina ir „Klevų alėją.“

„L. K.“ fotoakys 
šypsosi

Į Lentvarį 2013 10 06 buvo at-
vykęs papildomas cirkas.

„Kronikos“ desertas: “(...) Trakai-Lentvaris – jung-
tis – tai ir meilė, ir viltis (...)“ 
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„Tele2” siūlo geras sąlygas pradėti naudotis išmaniuoju
Išmaniaisiais telefonais Lie-

tuvoje jau naudojasi beveik kas 
trečias mobiliojo ryšio vartotojas. 
Lyg ir nemažai, bet dar daug žmo-
nių jų neišbandė. Naujas specialus 
„Tele2“ plano pasiūlymas suteikia 
gerą galimybę tai padaryti už ne-
didelę kainą.

Už 17 Lt mėnesio mokestį nauji 
ir esami „Tele2“ klientai galės kal-
bėti net 420 minučių, išsiųsti 5000 
SMS ir išnaršyti 300 MB internete. 

Be to, kartu su naujuoju mokė-
jimo planu vartotojai galės už gerą 
kainą pasiimti ir vieną iš naujausių 
„Samsung“ išmaniųjų telefonų.

Visos paslaugos – 
viename plane

Naujasis „Tele2“ planas su-
jungia visas reikalingas mobiliojo 
ryšio paslaugas ir jos siūlomos 
už mažesnį nei įprasta mėnesio 
mokestį. Tai patogu žmonėms, 
kurie nori ir skambinti, ir rašyti, 
ir naršyti.

„Pasiūlymas yra skirtas žmo-
nėms, kurie nori neriboti savęs, 
paslaugomis naudotis patogiai ir 
nepermokėti. Maža kaina visada 
svarbi, bet tam, kad sutaupytum, 
nebūtina atsisakyti pažangių tech-
nologijų siūlomų galimybių ir gerų 
telefonų. Todėl siūlome XXI am-
žiaus poreikius atitinkantį telefoną 
su visomis reikalingomis paslaugo-
mis ir galimybę sutaupyti“, – sako 
Daiva Matukienė, „Tele2“ prekinio 
ženklo vadovė.

Už nedidelį 17 Lt mėnesio 
mokestį suteikiama tikrai daug 
paslaugų, kurių pakaks ir daug 
bendraujantiems – 420 minučių po-
kalbių skambučiams į visus tinklus 
ir net 5000 SMS žinučių. 

Kartu suteikiama 300 MB nar-
šymui. Pradedantiems mobiliojo 
interneto vartotojams toks duome-
nų kiekis bus pakankamas ir leis 

skaityti naujienas internete, siųsti 
elektroninius laiškus.

„Išmanieji telefonai popu-
liarėja, nes smarkiai praplečia 
ribas, kam gali būti naudojamas 
telefonas. Vienam svarbiausia 
bus programėlės, leidžiančios pa-
žiūrėti šeimos narių buvimo vietą 
ir jaustis saugiau. Kitas žmogus 
labiausiai džiaugsis galimybe 
visada turėti internetą po ranka. 
Galiausiai, kiekvienas suranda, 
kaip išmanusis gali palengvinti ir 
praturtinti jo gyvenimą“, – pasa-
kojo D. Matukienė.

Išmanieji telefonai 
vos nuo 8 Lt per mėnesį

Išmaniųjų populiarėjimą ypač 
skatina auganti nebrangių ir koky-
biškų telefonų pasiūla. Su mokėji-
mo planu juos įsigyti galima dar 
geresnėmis kainomis.

Norintiems, kad telefonas veik-
tų tikrai greitai, skirtas „Samsung 
Galaxy Trend“. Vartotojų mėgsta-
mas išmanusis telefonas turi galin-
gą procesorių, o jo 4 colių ekranas 
išsiskiria ryškiomis spalvomis.

Pasirinkę naują mokėjimo planą, „Tele2“ klientai galės už gerą kainą įsigyti 
išmaniuosius telefonus „Samsung Galaxy Trend“, „Samsung Galaxy S Duos“ 
bei „Samsung Galaxy S II Plus“

Mėgstantiems kompaktiškus 
ir patogius telefonus, puikiai tiks 
„Samsung Galaxy S Duos“. Praė-
jusiais metais pristatytas modelis 
turi 5 megapikselių kamerą ir itin 
ilgai neišsekančią bateriją. Be to, te-
lefone vienu metu galima naudotis 
dviejomis SIM kortelėmis. 

Norintiems į gyvenimą įnešti 
daugiau spalvų, „Tele2“ siūlo 
„Samsung Galaxy S II Plus“. 16 
milijono taškų gama bei 8,1 me-
gapikselio kamera leis daryti itin 
kokybiškas nuotraukas. 

Renkantis naująjį planą bei 
sudarant dvejų metų sutartį, pra-
dinė įmoka už šiuos „Samsung“ 
modelius yra 199 Lt. Iškart sumo-
kėjus už telefoną šią kainos dalį, 
vėliau už jį reiks mokėti mažesnes 
mėnesio įmokas. Už „Samsung 
Galaxy Trend“ mėnesio įmoka 
yra 8 Lt, už „Samsung Galaxy S 
Duos“ – 10 Lt, o už  „Samsung 
Galaxy S II Plus“ – 30 Lt.

Daugiau informacijos apie 
telefonus ir pasiūlymus galima 
sužinoti apsilankius artimiausiame 
„Tele2“ salone.

Užs. Nr. 259

Trakų rajone 
laukiami naujakuriai

7 km nuo Trakų mies-
to, greta Rūdiškių esančia-
me Aluonos kaime – vos 
per 100 gyventojų. Stebint 
pastarųjų surašymų duo-
menis galima konstatuoti, 
kad skaičius tik mažėja. 
Bet prognozės vietovei 
net  labai  perspekty-
vios – netolimoje ateityje 
gyventojų skaičius Aluo-
noje turėtų padidėti bent 
trečdaliu.

Naują nekilnojamojo 
turto projektą šioje vie-
tovėje jau vysto bendrovė „Trakų 
statyba“. Planuojama, kad čia iškils 
23 gyvenamųjų namų kvartalas. 
Naujakuriams, įsigysiantiems prie 
pat šimtamečio pušyno esančius 
sklypus, atsivers tikros ir nesuga-
dintos lietuviškos gamtos panorama. 
Dauguma sklypų orientuoti į pietų 
pusę, o vos pusantro kilometro ats-
tumu nuo planuojamo gyvenamųjų 
namų kvartalo – net trys ežerai. 
Tai – Lukna, Ilgutis ir Ežeriukas. 

Anot bendrovės „Trakų statyba“ 
atstovų, sklypai greta pušyno visų 
pirma patrauklūs dabartiniams vil-
niečiams, ieškantiems naujo būsto. 
Besidomintys sklypo Trakų rajone 
įsigijimu ir planuojantys čia statyti 
naujus namus žmonės vertina pa-

togų susisiekimą su Vilniumi, taip 
pat – gamtos privalumus.

„Trakų statyba“ būsimiems 
Aluonos gyventojams siūlo moder-
nius pasyvių namų projektus. Šios 
įmonės Vievio apylinkėse jau pasta-
tyti, apgyvendinti ir toliau kylantys 
pasyvūs namai – tai modernūs stati-
niai, šildantys patys save ir taupantys 
savininkų pinigus. Skaičiuojama, kad 
tokio tipo namas, tinkamas trijų ar ke-
turių asmenų šeimai kainuoja pigiau, 
nei naujos statybos butas Vilniuje.

Kreiptis: 
direktorius Povilas Godliauskas 
Tel. 8 600 87 513, 
www.aluona.lt

Užs. Nr. 261

Užs. Nr. 267

15-16 metų amžiaus grupėje 
pirmą vietą iškovojo Trakų mies-
to komanda. Jaunesniųjų tarpe 
nepralenkiami buvo Lentvario 
I-osios vidurinės mokyklos žai-
dėjai. Mergaičių grupėje taip 
pat geriausiai sekėsi Lentvario 

I-osios vidurinės mokyklos ko-
mandai. 

Komandos laimėtojos buvo ap-
dovanotos diplomais bei medaliais.

Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK 
informacija

Mažojo futbolo turnyras
Atkelta iš 1 p.

Monkės biznis ,,Trakų vandenyse“Trakų aštuonkojis
Monkės biznis – šauna pirma 

mintis pamačius savivaldybės pa-
ruoštus sprendimų projektus.

Atsimenate gerai žinomą 
anekdotą? Pavogi dėžę degtinės, 
degtinę išgeri, priduodi butelius, 
už gautus pinigus dar nusiperki 
degtinės, ją išgeri ir... piššš, viskas. 
Tik galvą ilgokai skauda.

Tokiu ,,bizniu“ ketina užsiimti 
savivaldybė, sumaniusi už 115 
tūkstančių litų savo bendrovei 
,,Trakų vandenys“ perduoti pas-
tatus Trakuose, Trakų gatvėje, 
pažymėtus 31 A numeriu. Papras-
čiau – Trakų tuberkuliozinę poli-
kliniką, tą, kur Totoriškių ežero 
pakrantėje, už policijos. 

Kaip nusprendė valdantieji, 
taip ir bus. Kaip visada su niekuo 
nederinę pakels rankutes per ta-
rybos posėdį ir išsispręs taip, kaip 
sumanę. Nusispjaut, kad niekas 
neaptarta, nederinta su vadovais, 
kur perkels šią įstaigą, ar pa-
rengtos patalpos, nes šiai įstaigai 
taikomi specialūs reikalavimai. O 
juk šis kabinetas aptarnauja ne tik 
Trakų, bet ir Elektrėnų rajono gy-
ventojus. Kaip visada pažeidžia-
mas viešasis mūsų visų interesas. 
Ar kas nors žino, kad rajone kas-
met po 40 asmenų naujai suserga 
tuberkulioze (ir papildo sergan-
čiųjų ir taip nemažus sąrašus), iš 
kurių net 36 serga atvira forma. O 
kur konfidencialumo užtikrinimas 
žmogui, kuris susirgo, juk jų tarpe 
ne vien asocialūs... o ir padėtis 
mūsuose apskrities mastu yra pati 
blogiausia rajonų tarpe. 

Turbūt kiekvienam iš jūsų 
kyla klausimas, kam ,,Trakų van-

Užs.Nr. 1072

denims“, įmonei, kuri užsiima 
vandens tiekimu ir nuotekų šali-
nimu, reikalingas tuberkuliozės 
poliklinikos pastatas? Gal vanden-
tiekininkai imsis žmones gydyti? 
Gal tose patalpose ,,vandenų“ 
kontorą steigs? Netelpa, matyt, 
Birutės gatvėje esančiuose rūmuo-
se? Juk naujai ,,iškeptą“ juristą iš 
Vilniaus Vidą Urbonavičių kažkur 
sodinti reikia. Ir kitų ,,naujokų“ ten 
nemažai priviso. 

O gal kokią veiklą vykdyti 
vandentiekininkai sugalvojo, kad 
pinigų uždirbtų, pelno turėtų, 
gal ir vanduo nors kiek mums 
atpigtų. UAB-as vis dėlto! Pelno 
siekiantis!

Nieko panašaus! Namelis su 
visu ūkinuku ir žemelės lopinėliu 
(Trakų senamiestis gi!) parduotas 
būtų, o pinigėliai – pravalgyti! 
Monkės biznis!

O kad tikrai būtų taip, pats 
,,vandenų“ direktorius V. Račkys 
rašo rašte, kuris ,,prikabintas“ šalia 
būsimo sprendimo. 

,,Per 2013 metų I pusmetį įmonė 
patyrė 481 009 Lt. nuostolių“, – rašo 
vargšas direktorius. Pusę milijono 
per pusę metų!!! Ir papildo: ,,lygi-
nant su 2012 m. tuo pačiu laikotar-
piu nuostoliai padidėjo 157 969 Lt.“ 
Ir toliau lyg niekur nieko dėlioja: 
,,per 2013 m. pirmą pusmetį paja-
mos iš pagrindinės įmonės veiklos 
pagal planą turėjo būti 2847,5 
tūkst. Lt., faktiškai pajamos sudarė 
2064,89 tūkst. Lt.“ Žmonių kalba tai 
reiškia – du milijonai vietoj planuo-
tų 2,8 milijonų! 

O toliau direktorius aiškina, 
kaip sunkiai ir pasiaukojamai jo 

vadovaujama įmonė dirbo: ,,nors 
įmonė ir vykdė išlaidų mažinimo 
programą, tačiau nepavyko iš-
vengti išlaidų padidėjimo.“ Vienu 
žodžiu, taip dirbo, taip stengėsi 
mažinti išlaidas, kad jos ėmė ir... 
padidėjo! 

Tad dabar reikia žūtbūt gauti 
kokį nors namuką, geriau ir ne vie-
ną, jį parduoti, o pinigus... Na ką, 
pinigus... jie jau ,,panaudoti“...

Neabejokite, pinigai tikrai 
,,panaudoti“ ,,tinkamai“. Abejo-
nėms išsklaidyti ,,prikabinamas“ 
įmonės 2013 m. pirmojo pusmečio 
balansas. Labai iškalbingas doku-
mentas! Nepatingėkite atsiversti 
patys ir pasinagrinėkite. Taps 
daug aiškiau, kodėl už vandenį 
mokame bene brangiausiai Lie-
tuvoje!

Taigi Monkės biznio scenarijus 
parengtas. Belieka pakelti rankutes 
per tarybos posėdį ir... viskas. 

Tik galvos dėl to valdantie-
siems neskauda, o valdo gi soli-
darumą darbo žmogui deklaruo-
jantys socialdemokratai, šią įstaigą 
patikėję valdyt vilniečiui, pusiau 
savam, pusiau darbiečiui. O jei 
sąžiningai ir tiesiai, tai valdan-
čiuosius valdo pinigai, todėl jiems 
nusispjaut į viešą interesą.

Rimtas Nerimtas

Spalio 18 d.
Lentvario jaunimo centras kviečia į:

Gatvės ritmu – laisvalaikis kitaip!
Programa:
16:00–17:45 Kūrybinės dirbtuvės:
Afrikietiškų šokių pamoka (LJC patalpose)
Piešimas ant vandens (LJC patalpose)
Afrikietiški būgneliai (senojo kinoteatro scenoje)

17:45–18:00 Sveikatos žinių įvertinimo konkursas (laimėtojas dovanų gaus 
nemokamus pirmosios pagalbos kursus B kategorijos vairuotojams)

18:00–21:00 KONCERTAS
Dalyvauja: Vytautas Gilnevičius, Šokių grupė „Kalifornija“, Šokių grupė „Le-

genda“,  Šokių grupė „YZY“,  Eugenija ir Stylianos , Neringa Piraškevičiūtė, Karolina 
Dausinaitė, Artūras Youngster, Šokių grupė „M2“, Breiko grupė „Break rithm“

„Jungtinis internationalLentvario bandas“
20:00 GRUPĖ „ALIVE WAY“
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 248

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860�8�8�8 

Užs. Nr. 251

Parduodu veršingą telyčią. 
Spalva – žalmargė. Tel. 8 611 21 319

Užs. Nr. 250

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

Parduodami 2 nauji alyviniai su 
termostatais „Riwa“ elektriniai 
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w ga-
lingumo. Kaina vieno radiatoriaus 
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 252

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

Užs. Nr. 253

Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras 
parduoda išskirti-
nės kokybės grikių 
bei miško medų. 
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 255

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė, 
apgyvendinimas, kambarių nuo-
ma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118 
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 254

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Galime išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel. 8 66� 56 051

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

KA Užs. Nr. 257

Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas 
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, bal-
konas, plastikiniai langai, vaizdas į 
ežerą). „Exclusivus“, 
tel. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

Parduodamas 94 kv. pasyvus na-
mas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt. 
Tel. 8 600 87 513 
www.trakustatyba.lt

Užs. Nr. 262

Skubiai parduodu 1k. (30,16 m²) 
butą Trakuose (Vienuolyno g.) su 
dalimi baldų. Butas tvarkingas, 
suremontuotas. Plastikiniai langai, 
naujai įstiklintas balkonas. 
Tel. 8 671 51 345

Užs. Nr. 264

Dėmesio!!!! Dėvėtų 
rūbų parduotuvėje 
„Mados kampas“ 
Bažnyčios  g.  5, 
Lentvaryje NAU-
JAS ASORTIMENTAS. PAPILDY-
MAI NAUJŲ PREKIŲ KIEKVIENĄ 
DIENĄ!!! LAUKSIME JŪSŲ!

Užs. Nr. 263

Gaisrai
   2013-10-12 gautas pranešimas, 
kad Trakų r. sav. Trakų sen. 
Jogėliškių k. dega transporto 
priemonė. Atvykus automobilis 
DODGE CARAVAN degė atvira 
liepsna. Išdegė variklio skyrius, 
salonas. Įvykis tiriamas.

Trakų priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos inform.

•

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

Užs. Nr. 220

 
Policijos savaitė 

2013 m. spalio 9–15 d.

  2013-10-10 gautas pranešimas, kad 
2013-10-04 Lentvaryje prekybos centre 
„Norfa“ vyras pavogė du butelius viskio. 
Nuostolis 153,98 Lt. 
  2013-10-10 gautas pranešimas, kad 
2013-10-05 Lentvaryje prekybos centre 
„Norfa“ vyras pavogė tris butelius viskio. 
Nuostolis 230,97 Lt.
  2013-10-12 Vilniuje gyvenanti moteris 
pranešė, kad Lentvario sen., Vosyliukų 
k., s/b „Vingis“ apgadintas jos sodo na-
melio lango rėmas, pavogtas televizorius 
„Philips“ ir sugadinta vietinė signalizaci-
ja. Nuostolis tikslinamas.  
  2013-10-12 Lentvario sen., Rykantų k. 
gyvenanti moteris pranešė, kad 2013-07-
26 nenustatyti asmenys jos vardu išsimo-
kėtinai paėmė mobiliojo ryšio telefoną 
„Samsung“ 2650 litų vertės.
  2013-10-12 Lentvaryje gyvenanti moteris 
pranešė, kad darbo vietoje nuo prekystalio 
nepažįstami vyriškiai pavogė 200 litų.
  2013-10-11 Lentvaryje, Mokyklos g., 
prie bažnyčios esančioje automobilių sto-
vėjimo aikštelėje, du jaunuoliai sumušė 
jaunuolį, gyv. Trakų sen., Padumblės k., 
ir atėmė mobiliojo ryšio telefoną NOKIA 
c101 200 litų vertės. 2013-10-12 Všį Trakų 
ligoninėje jaunuoliui diagnozuota veido 
ir viršutinės lūpos sumušimas, jis paleis-
tas gydytis ambulatoriškai.
  2013-10-14 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad subraižytas visas 
automobilio Mercedes Benz E270 kėbu-
las. Automobilis stovėjo aikštelėje prie 
daugiabučio namo. Padaryta 1000 litų 
turtinė žala. 
  2013-10-14 Lentvaryje gyvenanti mo-
teris pranešė, kad į fiksuoto ryšio tele-
foną paskambinęs vyriškis ir prisistatęs 
FNTT pareigūnu, išviliojo jos ir jos vyro 
internetinės bankininkystės kodus bei 
iš greitojo kredito įmonės paėmė 700 Lt 
paskolą. Taip pat buvo bandyta paimti 
paskolas iš įvairių greitojo kredito įmo-
nių ir vyro vardu. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Aš ant laimės trapecijos.
Ei mam!
Ei!
Aš ant laimės batuto ir ne-

lipsiu žemyn
nei vakarienės, nei pietų, 

nei pusryčių.
Ei!
Aš pasilieku – jūs važiuokit...
Kumšty šakutė gynybai. 

Kaip banginių medžioklėj –
Vienas, kuris šokinėja ant 

batuto,
Idant pamatytų banginio 

nugarą.
Aš – kad rudenį pamatyčiau
Miškais ateinantį.
Aš su šakute prieš gravita-

ciją, mam!
Nes viskas, kas gyva, kieno 

lūpose kraujas tvinksi,
Visi stiebias, nervų sinapses 

tiesia,
Visi – prieš gravitaciją link 

saulės. 
Mam,
Aš bijūno žiedu šiandien 

išsiskleisiu,
Pūkais pienių vakare išsi-

sklaidysiu,
Mam,
Rytoj drebule virsiu, 
lapais pagal būgnų melodi-

jas drebėti.
Ne ne ne drebėti – šokti!
Pilkšvąją lapo pusę fotosin-

tezei atversti.

Penktadienį baletas – kaip 
tik aukštiems kulnams,

Kad tavo lūpas lengviau 
pasiekčiau, meile.

A. S. 

Ei, mam, šaukiu

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) 
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių se-
niūnijoje. Tel. 8 641 04 962

Užs. Nr. 268


