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Ką rinksime į 2012 m. LR Seimą?
Kandidatai Vilniaus–Trakų rinkimų apygardoje Nr. 57
1. Darbo partijos kandidatė MINGAILĖ BINKAUSKAITĖ (S)
2. „Drąsos kelio“ politinės partijos kandidatas VIRGILIJUS PETRAS MATULA (S)
3. Liberalų ir centro sąjungos kandidatas JONAS KIETAVIČIUS (S)
4. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandidatas JAROSLAV NARKEVIČ (A)
5. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė ALA DEKAN (A)
5. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas VYTAUTAS BAKASĖNAS (S)
7. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas TOMAS TOMILINAS (A)
8. Partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas ALEKSANDER POPLAVSKI (A)
9. Politinės partijos „Sąjunga Taip“ kandidatas STANISLAV TARASEVIČ (A)
10. Respublikonų partijos kandidatas JONAS SADOVSKIS (S)
11. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas LAURYNAS KASČIŪNAS (S)
A – atstovaujamasis politinės kampanijos dalyvis
S – savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
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Š.m. rugsėjo 28 d.
Lentvario dvaro šventė
„Renesanso peizažai“
PROGRAMA:
Senoje kilimų parduotuvėje
(Klevų alėja 46)
17.30 Lentvario M. Šimelionio
gimnazijos moksleivių dailės
darbų parodos atidarymas
Prie Lentvario rūmų
18.00 Trakų meno mokyklos
fanfarinis orkestras
18.30 Lentvario H. Senkevičiaus vid.mokyklos šokių
grupė
„PŠONSNYČKA“
Vilniaus Balio Dvariono meno
mokyklos styginių
instrumentų kvartetas
19.00 Operos dainininkai
Gražina Skinderytė-Kurnickienė
bei Vytautas Kurnickas
19.30 Filmukas „Lentvaris:
laiko paralelės“
Rengėjai:
Trakų rajono kultūros rūmų
Lentvario padalinys
Lentvario seniūnija

Socialinių darbuotojų diena Lietuvos žydų genocido

dienos pagerbimas

Dokumentais užpildytų spintų fone (iš kairės) Irena Zarubaitė, Diana Zakševska ir
Eglė Jasiukevičienė

Lietuvos socialinių darbuotojų
dienos išvakarėse aplankėme Lentvario socialines darbuotojas Ireną
Zarubaitę, Dianą Zakševską ir Eglę
Jasiukevičienę. Jos informavo, kad
Lentvario seniūnijoje įregistruoti
13 395 gyventojai. Per 2000 asmenų, kurie gyvena komunaliniuose
daugiabučiuose namuose, kasmet
paprašo šildymo kompensacijos,
nes žiemą negali išgyventi. 144
miesto gyventojai reikalauja tiesioginės slaugos. Lentvaryje yra 103
tremtiniai, iš kurių 75 – Lietuvos

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario filialo nariai.
Valstybės vardu dalijant žmoniškumą, be kita ko, širdimi ir
kantriu patyrimu tiems, kurie yra
amžinoje bėdoje dėl sveikatos arba
pinigų stygio, šių simpatiškų moterų pilietinė nuotaika dalykinė ir profesionali. Sveikiname Jūsų šventės
proga, pagarbios lentvarietės!
Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Paminklas holokausto aukoms atminti
Varnikuose

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., Lietuva minėjo Lietuvos žydų genocido
dieną.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. rugsėjo mėn.,

Aukštadvario, Lentvario, Onuškio,
Rūdiškių žydų šeimos buvo suvarytos į Trakų getą. Jis buvo Bernardinų ežero pakrantėje, kur stovėjo
4 dviaukščiai vasarnamiai, netoli
buvusios „Puntuko“ poilsiavietės,
kitoje „Nemuno“ irklavimo bazės
pusėje. 1941 m. rugsėjo 30 d. visi žydai – vyrai, moterys, vaikai ir seneliai, surikiuoti ir lydimi ginkluotos
sargybos – vietinių policininkų, vadovaujamų Kazimiero Vasilevskio,
Aukštadvario, Onuškio, Lentvario
policininkų bei Vilniaus ypatingojo būrio žudikų, buvo nuvaryti į
Varnikų mišką ir sušaudyti (pagal
Neringos Latvytės-Gustaitienės
„Holokaustas Trakų apskrityje“,
2002, Vilnius, Valstybinis Vilniaus
Gaono žydų muziejus).
Pagal nacių pranešimus, Varnikų miške buvo sušaudyti 1446
žydai iš Rūdiškių, Trakų, Lentvario,
Onuškio, Žydkaimio, Aukštadvario. Po Antrojo pasaulinio karo
buvo pastatytas betoninis obeliskas,
o 1985 m. – medinė skulptūra (autorius Marijanas Micevičius) jiems
atminti.
Nukelta á 4 p.

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Dauagiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 2

Augalai
Prekiaujame daugiamečiais
dekoratyviniais augalais,
projektuojame ir įrengiame
želdinius, konsultuojame
sodybų želdinimo klausimais.
Tel. 8 659 39 551

Užs. Nr. 3

Laikraščio
pristatymas
Lentvario miesto laikraščio „Klevų alėja“
pristatymas vyks
rugsėjo 28 d. 16 val.
Lentvario viešojoje
bibliotekoje
(Fabriko g. 2)
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Lentvario kronika

Lentvario dvaro istorija

Tęsinys. Pradžia „Klevų alėjos“ Nr.3

1819 metais minėtoje teritorijoje
buvo tik ūkiniai pastatai, o 1848 metais įstatyminėse prievolėse jau
minimi valstiečių ir ekonominiai
pastatai. Todėl tikėtina, kad tik
grafas Juzefas Tiškevičius, įsigijęs
dabarties mūsų Lentvarį, buvo pirmasis, įrengęs čia dvaro sodybą. Toji
įrengta gražioje vietoje, šiauriniame
ežero krante. Ežeras galėjo būti
mažesnis. Apie jo plėtimą dirbtiniu
būdu užsimenama kai kuriuose
darbuose, tik nepažymima, kad tai
įvykdyta.
Istoriniame archyve yra saugomas kanalo, tiekiančio vandenį Lentvario ežerui, planas. Jo
data – 1875 metai. Antai istorikas
V. Šukevičius taip pat nurodo, kad
Trakų ežerų vanduo nuseko apie 19
amžiaus vidurį, kai grafas Tiškevičius iškasė kanalą iš Skaisčio ežero į
Lentvario dvarą. Trakų magistratas
1875 metais atiduoda miestiečiams
namų statybai sklypus ant ežero
kranto, atsiradusius nuslūgus ežero
vandeniui. Lentvario ežeras, tarkime apytikriai, dirbtinai įrengtas tarp
1850 ir 1873 metų, nes paskesnioji
data jau nurodė tų darbų planą. Šiuo
laikotarpiu supiltas pylimas per
ežerą, vedęs į sodybą. Smėlis jam
buvo kasamas iš kalvos, Lentvaryje
iki šiolei vadinamos „rozkopana
gura“. Tų kasinėjimų pagrindu
nutiesta dabartinio kelio, vedančio
iš geležinkelio pervažos į šiandien
praktiškai likviduoto ir beveik
įslaptinto Kilimų fabriko, saugi atkarpa, kurią vadiname Klevų alėja.
Pylimas buvo apsodintas topoliais,
kurių mažai išliko, o dabartinis pylimas asfaltuota danga paaukštintas
1954 metais, nes jo pirmtakas 19 ir
20 amžiaus pradžioje buvęs nedaug
pakilęs virš vandens. 19 amžiaus
viduryje pylimas baigėsi tiltu, kuris
pavaizduotas viename piešinyje ir

kitame raižinyje. Tilto gale buvo
dideli neogotikiniai vartai su užkeltu, iš ketaus lietu, arkliu. Virš
praėjimų pėstiesiems buvo iškeltos
skulptūros. Piešinyje ir raižinyje
prieš vartus regimas sargo namelis.
1873 metais dvaro plane jis įrengtas
ant vandens. 1891 metais plane
tilto nėra, o sargo namelis jau stovi
įvažiavimo į dvarą dešinėje, bet jau
sausumoje.
Pasak lentvariečio Vladislovo
Kolendos, gimusio 1908 metais
grafų tarnų šeimoje, vartai ir ketaus arklys galėjo būti sunaikintas
Pirmojo pasaulinio karo metais.
O dvaro rūmai statomi dviem
etapais. Pirmasis – tai grafo Juzefo
Tiškevičiaus fantazija ir įvairiopas
statybinis menas. Tiksli pirmojo
etapo data nelabai žinoma. Užsiliko
skirtingi duomenys. Antai Mažojoje
tarybinėje enciklopedijoje pateikiami 1855 metai, tačiau statybos vyko
1865 ir 1866 metais.
Tiškevičių dokumentuose saugomas dvaro etatinių tarnautojų
sąrašas, sudarytas 1866 metų pa-

baigoje. Jame skaitome architekto
Gustavo Šachto pavardę. Tuo remdamasis istorikas R. Firkovičius
teigia, kad G. Šachtas galėtų būti
pirmas pirmųjų Lentvario rūmų
kūrėjas. Yra dar gyvas dokumentas, kuris sako, jog G. Šachtas iš
statybinės kasos 1865 metais ėmęs
800 sidabrinių rublių, o jo padėjėjas
Kazimieras Mikuta kasmet gaudavęs 48 sidabrinius rublius. Minėtane
sąraše – 105 tarnautojai ir keli staliai.
Šie apytikriai duomenys lyg ir patvirtina prielaidą, kad 1873 metais
dvaro plane teisingai nurodyta
statybų išbaiga. Štai 1875–1877 metais Lentvaryje lankėsi dailininkas
Napoleonas Orda ir dviejuose savo
piešiniuose įamžino tuomet rūmų
vaizdą. Šie piešiniai yra dailininko
albume. Viename rūmai vaizduojami iš pietryčių pusės, gerai matomas
tiltas ir sargo namelis. Nuotraukoje
jį regite, o ir ežerą bei ant jo kranto
lentvariečius, palikusius mums tai,
ko pasigendame savyje.

Šventos Mišios lentvariečiui

Atėjimas į Jėzaus Kristaus namus. Atsiribojimas nuo neteisybės, kuri
mieste gyvena melo lygyje. Malda – kreipinys tiesiogiai į Dievo Sūnų, gyvenusį žemėje, todėl žinantį lentvariečio nuodėmes ir nemirštantį tikėjimą.
Stipriausia vieta – prisiminti išėjusius tėvelius ir senelius. Tvirtai pasakyti
sielai: „Aš žinau, kad yra Dievas!“ Noriu pasakyti naujiesiems ateistams,
niekinantiems Tėvynės ir Dievo sampratą: „Tu matei savo mintį? Ne. Bet
ji yra. O Tu matei Dievą. Ne. Bet Jis yra“. Ramybė Jums.

Virš altoriaus lotyniškas Dievo Sūnaus šventas posakis

Asmenybės troškulys

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Lentvario bendrijoje svečiavosi
Elektrėnų tos pačios visuomeninės organizacijos nariai, kuriems vadovavo
jų pirmininkė Birutė Kizienė. Aplankėme grafų Tiškevičių neogotikos
rūmus ir Andrė parką. Liūdnas vaizdelis, pone Laimuti Pinkevičiau, ir,
žinoma, Kęstuti Daukšy. Mums buvo gėda rodyti šiuos istorinius objektus,
kai rūmai merdėja išdaužytais langais ir paradinėmis atviromis durimis. O
parkas... Kelios nekvepiančios ir žaliai apakusios pelkaitės. Ką gi pastebėjo
mūsų svečiai: Lentvaris niekada neturėjo Prano Noreikos.
Po patriotinio skaudulio susirinkome į vakaronę buvusioje miesto
bibliotekoje, kur įsikūrę Lentvario „bočiukai“, besitikintys iš rajono savivaldybės politikų pagalbos savo būstinės išlaikymui.
Sugriaudėjo dainos lietuviškos ir partizaniškos. Kaip tautiškų jausmų
taikingas viesulas. Buvo ir dviejų žmonių liaudiškas teatras. Svečiai ir
šeimininkai vieningai balsavo, kad kiekvienais metais būtų organizuotas
Lentvario, Trakų ir Elektrėnų tremtinių ir „Bočių“ bendras sąskrydis.

Tęsinys kitame numeryje

Tremtinės širdies žodis ir rožės

Sekmadienis. Lijo.
Ruduo. Bažnyčioje susirinko nemažai parapijiečių. Dominavo
žilos moterys ir keletas vyrų, tarp kurių ir
šių eilučių rinkėjas su
dideliu krepšiu, talpinančiu „Klevų alėją“ ir „Trakų žemę“.
Anasai gerokai panašus į devynioliktojo
ir dvidešimtojo amžių knygnešį, o jau į
idėjinį laikraštnešį,
nerenkantį skatiko už
dvasinį teisybės produktą, tai jau tikrai. Po
šventų Mišių, kurias Iš dešinės: jubiliatė Bronė, provaikaitis Augustinas ir duktė Audronė
aukojo klebonas Gintaras Petronis, minėti
laikraščiai pateko į
parapijiečių – lietuvninkų doras rankas.
Išeidami iš bažnyčios regėjome žilą
Lentvario tremtinę
Bronę Daudienę. Ji
tąsyk prieš 75 metus
atėjo į šį pasaulį Varėnos rajone Burbonių
kaime. Tėviškės sodybą likvidavo sovietų
metai. Dabar B. Daudienė – ilgalaikė lentvarietė, tąjį drėgną
sekmadienį pakvietusi
prie vaišių – atsiminimų stalo ir minėtą
Prie stalo su jubiliate Brone Daudiene (centre) vaikai ir vaikaičiai
laikraštnešį.

Šio kilnaus pasimatymo fotofaktai

Perpardavinėjimas, arba spekuliacija
duona, pienu ir kitais produktais

Klevų alėjoje labai greitai išdygo „Norfa“. O toje vietoje planuose buvo
numatyta nauja moderni miesto biblioteka. Lietuvoje vykstantis „cheminis“ maisto perpardavinėjimas esąs nuodingas, nes be maisto kokybės
kontrolės. Žemdirbys nežino kooperecijos meno. Respublikoje, o ir ES
mažiau gamybininkų, negu kooperatinių parazitų, todėl draugė politinė
ekonomika Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir net JAV braška treška.

Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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Tremtinių istorijos

Jono ir Onos Čirų
giminių auka Lietuvai

Daugų valsčiaus partizanų ryšininkės (iš kairės) Aldona Vilkienė, Ona Lepeškaitė,
Izabelė Skliutaitė, Albina Gavelytė, Bronė Platukytė ir Danutė Mačionytė, Aldonos
sesuo. Tenemiršta jaunosios Lietuvos, tokios pat amžiaus kaip dzūkų buvo tos
milžinės, atmintis

Į anapilį, su velionės artimaisiais
netekties skausmą daliję pusiau,
palydėjome tremtinę Aldoną Vilkienę. Šiandien patiksliname velionės, grynakraujės dzūkės, lemties
ypatingą politinę žymę, nes sąvoka
„tremtinys“ turi ir bendrinį tautos
tragedijos vardą.
A. Mačionytė-Vilkienė nuo
1944 metų, kai Lietuvoje keitėsi
okupantai iš rudo į raudoną, tapo
Alytaus apskrities Daugų valsčiaus
Vaclovo Voverio–Žaibo būrio ryšininke. Ji platindavo partizanų spaudą, eidavo į Alytų ir iš ten atnešdavo
partizanams medikamentų, bintų ir
šovinių. Aldonos sesuo Ona Mačionytė-Čirienė mena tuos pirmuosius
pokario metus, nes jai teko tuos
bintus (vėliau gelbėjusius žaizdotų
partizanų gyvybes) vynioti į mažesnius ritinėlius. Tada dar nebuvo
1948 metų gegužio – masinės deportacijos ir Daugų ypatingojo enkavėdė skyriaus leitenanto Senino
įsakymo, atėmusio A. Mačionytei
ir jos dukroms, tarp kurių buvo ir
devynerių metų Onutė, šiandien
Ona Čirienė, LPKTS Lentvario filialo narė, laisvę.
A. Mačionytė-Vilkienė buvo šei-

mos galva, rašė „rusas leitenantas,
atsibastęs vaduoti dzūkų Antosią,
nes vyras Silvestras seniai miręs“.
Jos sūnus buvo miškų banditas,
todėl visą šeimą turėjo deportuoti
į tolimą Sibirą. Visgi Aldona katalikiško stebuklo valia išliko Lietuvoje
ir toliau vykdė ryšininkės pareigą.
Ne sykį tardyta, todėl keitė gyvenamą vietą, gyveno net Biržuose.
Po keleto Kremliaus vampyrų nunuodijimo ir sušaudymo pasirinko
Lentvarį, šalia mylimos sesers Onos
Čirienės, bet paskutinę savo valandą
šaukėsi pagalbos, netikėtai ir labai
fiziškai kentėdama, Lentvarį iškeitė
į amžino poilsio vietą Račkūnuose.
A. Vilkienės Laisvės kovų dalyvio
pažymėjimas Nr.0693 išduotas „sutinkamai su 1997 01 23 Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990
metų okupacijos dalyvių teisinio
statuso įstatymu Nr.VIII-97“. Dokumentą 1997 04 27 pasirašė Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinė direktorė
Dalia Kuodytė.
Tęsinys kitame numeryje

Jonas Počepavičius,
LPKTS Lentvario filialo pirmininkas

Klevų alėja



Ugniagesiai: apsisaugokime nuo ugnies
Šis pasakojimas apie Lentvario gaisrininkus – trumpas. Be
pavardžių. Taip šilčiau. O gal ir
sveikiau. Be nereikalingo degumo.
Jie įsikūrę buvusios „Kaitros“ gamyklos teritorijoje, turi atitinkamą
kampelį, kur kartu budi speciali
gaisrinė„Mersedes“, talpinanti
savo „pilve“ 2,4 tonas vandens.
Šeimininkiškai paruoštas. Žodžiu,
nėra problemos. Ji atsiranda, kai
degantis namas neturi gaisrinių
kopėčių, kurių Lentvaryje nepastebėjome ant daugiabučių gyvenamųjų namų „nugarų“. Tinkamai
pabrėžkime, kad butų savininkai,
po nacionalinės dainuojančios revoliucijos praėjus nemažai metų ir
net sukūrus visai naują kartą, taip
ir nesuvokia bendro naudojimo
sąvokos. Jie vis įsivaizduoja, jog
ištikus nelaimei, juos žaibiškai aplankys buvęs Trakų rajono nagingas
pirmasis sekretorius, tarkime, kerzo
batais su atitinkamais santechnikos
arba gaisro įrankais, su ilgomis kopėčiomis ir viską dykai sutvarkys
ir primins: „Tarybinė laisvė yra
Lenino stebuklas“.
Ką gi, nuo lyrinio nukrypimo eikime prie pilkos faktūros. Užgesinti
užkakariekavusį „raudoną gaidį“,
tarkime, nutolusį nuo Lentvario
budinčiosios gaisrininkų stoties
25 kilometrus, valstybei kaštuoja
maždaug 300 litų. Kai lankiausi
pas ugniagesius, budėjo du Povilai,
pagarbūs Lentvario seniūnijos gaisrininkai. Jie pasakojo, kad šiemet po
šildymo sezono baigos, t. y. vasaros
sezoną, gaisrų mediniuose namuose
negesino. Artėjant šildymo sezonui
norime perspėti, jog namai užsidega
dažnokai. Gyventojai nemoka naudoti krosnių, jų neprižiūri, nekviečia
kaminkrėčių. Gyvena šia diena. O
neblaivūs asmenys dažnai užmiega
rūkydami ir taip išeina į amžinybę,
kad net laidoti nėra ko.
Budėjimo stoties radioaparatūra
kol kas tylėjo. Slinko vasariškas rudens rugsėjis. Ne už kalnų ir spalis:
teks kūrenti krosnį, kuri vasara

Gražiausios sodybos

Dviejų Povilų prižiūrėtas „Mersedesas“ visada kovinės padėties, kad būtų pasirengęs, kai Lentvario seniūnijoje dėl blogo gyvenimo atslinks gaisro nelaimė, bet
to mums mažiausiai reikia

Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Lentvario komanda įsikūrusi buvusios
„Kaitros“ gamyklos teritorijoje Kęstučio g. 1, Lentvaris

buvo molis,o rudenį ir žiemą – brolis (bet pavojingas).
Tebūnie šiame rašinėlyje ir truputį oficialumo. Tąsyk pakalbinti du
Povilai yra iš Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos Lentvario ko-

mandos. O komandos vadas – Rolandas Lašaitis. Ačiū, vyrai, už
sargybą.
Jonas Lokėnas
Autoriaus nuotr.

Jaunimo arena

Lentvariečiai Virganavičiai – grožio kūrėjai Jaunimui lengva kalbėti šokiu
Žingsniuojant Lentvaryje jaukia ir ramia Tujų gatvele, žvilgsnį
patraukia įspūdingais želdiniais
ir gėlynais spindinti sodyba. Mažyčiame namų valdos plotelyje
sumanūs sodybos šeimininkai
surado vietos dekoratyviniams
medeliams, krūmams, gėlynams,
mažyčiam dirbtiniam tvenkiniui
ir net įspūdingai pavėsinei. Tarp
gėlynų ir želdinių puikuojasi lauko
akmenų kompozicijos, įmantrios
statulėlės. Saulės energijos šviestuvai ir sutemus atveriantys praeiviui
sodybos grožį.
Čia gyvena pensininkai Dana
ir Stanislovas Virganavičiai. Sodybos šeimininkė pasakojo, kad net
trisdešimt penkerius metus plušėjo
Lentvario kilimų fabrike. Ji audė
kilimus. Šioje įmonėje teko dirbti
ir S. Virganavičiui, tačiau po aštuoneto metų darbą pakeitė ir dirbo
kitoje gamykloje. Paklausti, kaip
jiems pavyko sukurti tokį nuostabų grožio kampelį, šypsodamiesi
sakė, kad viską suplanavo ir sukūrė
patys, be kitų pagalbos. Sodybos
šeimininkas tikina, kad pagrindinė želdinių ir gėlynų sodintoja
ir prižiūrėtoja – jo žmona, pamėgusi grožį ausdama garsiuosius
Lentvario kilimus, o jis rūpinasi
sunkesniais – daržų, vejos ir kitais
sodybos tvarkymo darbais.
Puošianti ir poilsiui tarnaujanti
pavėsinė – tai jau Stanislovo kūry-

bos vaisius, o ją gėlėmis, statulėlėmis papuošė jo žmona.
Sodybos šeimininkai neslepia,
kad sukurti tokią grožio oazę reikia
ne tik daug triūso, bet ir lėšų, nes
kieme pasodinta daug retų medelių, krūmų, gėlių, bet, pasak jų, gyvenimas gėlių ir žalumos aplinkoje
džiugina širdį, gerina nuotaiką.
Darbas tvarkant gėlynus taip pat
yra malonus ir stiprina sveikatą.
Kęstutis PETKŪNAS
Autoriaus nuotr.
Dana ir Stanislovas Virganavičiai

Virganavičių sodyba rudenį

Lentvaryje aktyviai veikianti šokių
grupė „A tm“ – šokį, judesį ir muziką
mylinčių jaunuolių grupė. Nepaisant to,
kad joje yra skirtingo amžiaus, išvaizdos, veido bruožų jaunuoliai, visų noras
šokti – beribis. Kalbiname šokių grupės
vadovę Agatą NEDVECKĄ.
Kaip ir kodėl susikūrė grupė „A
tm“?
„A tm“ grupę subūriau prieš trejus
metus. Laiko stygius, veiklos suderinamumas su mokslais ir transportu bei
finansų problema mums buvo didelis
išbandymas, bet visa tai apėjome. Nėra
blogesnės klaidos manyti, jog žmogaus
talentas laikui bėgant pats, savaime,
išryškės. Reikėjo šiek tiek pastangų ir
didelio noro, ir štai mes gyvuojame! Juo
labiau šiuo metu veikia dvi šios šokių
grupės pagal amžių ir pažangumą.
Kokia Jūsų sceninė veikla?
Savo idėjas bei sumanymus reikia
perkelti į tokią aplinką, kur jos brangi-

namos ir reikalingos, todėl keliaujame
koncertuoti ir dalintis tuo, ką mokame,
būtent į tokias vietas, kur mūsų laukia
su didžiausiomis šypsenomis ir geromis širdimis. Koncertavome Varėnos
ir Valkininkų vaikų globos namuose,
taip pat aktyviai dalyvaujame mūsų
miesto, Lentvario, koncertinėje veikloje.
Nepamirštame kaimyninių miestų,
tokių kaip Trakai ir Vilnius. Darbo eiga
neretai būna karti, bet jos rezultatas
be galo saldus, todėl labai smagu juo
pasidalinti su žiūrovais scenoje!
Svarbiausia ne tai, kaip judi, bet kas
tave pastūmėja judesiui, kas sujudina ir
sujaudina, nes muzika ir ritmas randa
kelią į slapčiausią vietą žmogaus sieloje. Pozityvus mąstymas ir pozityvus
veikimas visada duoda rezultatų, tuo
pavyzdžiu esame mes, „A tm“.
Kalbino Evelina Kislych
„A tm“ asmeninio albumo nuotr.
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Ir vienas lauke karys!

Lietuvos žydų genocido
dienos pagerbimas
Atkelta iš 1 p.

Praėjusį sekmadienį Trakų savivaldybės mero pavaduotoja,
pavaduojanti savivaldybės merą,
Teresa Solovjova, Trakų seniūnas
Kęstutis Vilkauskas ir Trakų rajono
kultūros rūmų direktorius Dariušas
Nedveckis padėjo gėlių prie žydų
sušaudymo vietų, obeliskų.
Tenka apgailestauti, kad rajono
valdžia yra gerokai apsileidusi ir ne-

sirūpina tinkamu žydų holokausto
atminimo pagerbimu. Nereikėtų čia
aiškinti, ką ir kaip turėtų daryti, ji ir
taip puikiai žino. Tokią dieną turėtų
būti deramai paminėtas Lietuvos
piliečio holokaustas.
TŽ informacija
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kviečiame laikyti Konstitucijos egzaminą
Povilas Plūkas (kairėje), aštuonmetis Danielius ir Jurgis Bernatonis padėjo
sutvarkyti Lentvario rūmus
Tvarkomi Lentvario rūmai

Apie Lentvario dvaro problemas
rašyta ne kartą. Visi miesto gyventojai puikiai žino, kokios prastos
būklės yra dvaras. Negana to, kad
jo savininkas Laimutis Pinkevičius
dvarą paliko likimo valiai, kai kurie
lentvariečiai dažnai ten apsilanko
turėdami ne itin gerų tikslų... Išdaužyti langų stiklai, išlaužta apsauginė
tvora, šiukšlės – štai tokia didingų
grafų Tiškevičių rūmų realybė.
Liūdna... Bet situacijos žodžiais
nepakeisime, reikia imtis veiksmų.
Tad visuomeninė organizacija
„Lentvario parko renesansas“,
suprasdama, kad nėra ko delsti,
praėjusį šeštadienį, rugsėjo 22 d.,
pakvietė į pilietinę talką, per kurią
buvo tvarkoma dvaro aplinka, apsauginė tvora, sandarinami langai.
Nors buvo geras oras, deja, į talką
susirinko tik 9 asmenys. Bet džiugu,
kad tarp jų buvo ir Trakų seniūnijos
želdinių priežiūros specialistė Rasa
Puzinienė.
Ypač smagu, kad į pagalbą atėjo
8 m. berniukas, vardu Danielius,
kuris turbūt gyvena netoliese ir
pamatęs nedidelį būrelį žmonių
su šluotomis, replėmis, plaktukais
ir kitais įrankiais, susidomėjo bei
netrukus pats ėmėsi darbo. Auga
puikus pavyzdys daugeliui lentvariškių!
Lentvario dvaras svarbus ne
tik miestelio gyventojams, bet yra
lankomas ir svečių iš kitų Lietuvos
kampelių. Per talką teko susitikti su
viešnia, atvykusia net iš Šilutės. Rūmus apžiūrėti dviračiais atvažiavo
ir 3 vilniečiai. Tiesa, vienas svečias iš
kaimyninės Rusijos nelabai suprato
šios iniciatyvos ir apskritai neturi
žalio supratimo, kas yra kultūros
vertybės. Tas ponas sakė: „Kam šie
rūmai reikalingi, geriau vaikų darželį pastatytų...“ Gyvenam laisvoje
šalyje ir nuomonę galime laisvai

Gatvės ritmu
Spalio 5 dieną ilgai lauktas,
5-asis, gatvės renginys. Šiemet
jaunimas yra paruošęs staigmeną – tą pačią dieną šurmuliuos
ir „Menų turgus“. Per jį turėsite
puikią progą susipažinti su
įdomiais ir talentingais žmonėmis.
Renginys „Gatvės ritmu“,
kilęs iš idėjos išgražinti baisias
Lentvario jaunimo centro sienas ir pritraukti kuo daugiau
jaunimo iš gatvės, kuris savo
laisvą laiką leidžia beprasmiškai
slankiodamas gatvėje ir nežinodamas, ko iš tikrųjų nori.
Lentvario jaunimo centras

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Jau šeštus metus iš eilės visi Lietuvos piliečiai kviečiami laikyti Konstitucijos egzaminą. I egzamino etapas
vyks 2012 m. spalio 4 d. Registruojamės adresu
http://www.delfi.lt/konstitucijos_egzaminas_2012/.
Trakų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Algimanto Preikšo tapybos darbų paroda
,,Į Žvaigždes per Meilę, Mokslą, Meną“

Dvasinio ugdymo centre ,,Šaltinėlis“ (Vytauto g. 31, Lentvaris)

Rugsėjo 30 d. 12 val.

Parodos atidarymo proga autorius dalinsis asmenine dvasinio tobulėjimo
patirtimi bei dvasinio tobulėjimo svarba Lietuvos ir pasaulio ateičiai.
Parodos lankymas nemokamas.

Nors tvarkymo akcijos dalyvių buvo nedaug, tačiau teritoriją aplink Lentvario
rūmus sutvarkė. Tikimės, niekas nebešiukšlins

Tik nedidelė dalis surinktų šiukšlių

reikšti. Tik norėtųsi, kad taip mąstančių būtų labai labai nedaug.
Geri darbai puošia ne tik žmonių sielas, bet ir mus supančią
aplinką. Tad viliamės, kad rugsėjo
22 d. pradėti darbai turės tęstinumą
ir sulauks didesnio dėmesio. Juk
ši akcija tik įrodė, kad nedidelis

būrelis gyventojų visgi gali atlikti
nemažus darbus. Mieli lentvariečiai,
įsivaizduokite, ką padarytume, jei
mūsų būtų daugiau..?
Edita Komarova,
akcijos dalyvė
Autorės nuotr.

Lentvario miesto laikraštį „Klevų alėja“ galima nusipirkti:
Pirkėjo pavadinimas

Miestas

Adresas

CENTO Lentvaris Nr. 1140

Lentvaris

Klevų alėja 59

M3 VP Maxima X406

Lentvaris

Klevų al. 64

M3 VP Maxima X821

Lentvaris

Geležinkelio g. 11

Užs. Nr. 14

Parduodamos malkos (beržo, juodalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių,
spygliuočių). Atvežimas nemokamas Jums patogiu laiku.
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653
Užs. Nr. 13

Reiškiame gilią užuojautą Lietuvos pensininkų
sąjungos „Bočiai“ Lentvario bendrijos narei, bendrijos
folklorinio ansamblio „Klevynė“ ir Lentvario tremtinių
choro aktyviai dalyvei, neabejingai Lentvario visuomeniniam gyvenimui, Kristinai Barbarai Lavreckajai palydėjus mylimą vyrą Valerijų į Anapilį.
Nuliūdę vienminčiai, o sykiu ir jos kraštietis Jonas

A. A KVIETIMAS

Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite problemų, kurias esame patyrę mes. Esame blaivūs
alkoholikai. Supratome, kad alkoholizmas yra
liga, kurios pavieniui neįveiksime. Jeigu Jūs
jaučiate, kad alkoholizmas yra Jūsų problema,
kurią norėtumėt pamėginti išspręsti, kreipkitės
tel. 8 607 60 356 arba el. p. aalentvaris@gmail.
com. Grupės renkasi kiekvieną antradienį 19
val. Pietų g. 28, Lentvaris (senieji parapijos
namai).

• Gamybinių ir administracinių
patalpų nuoma;
• Elektros instaliacijos montavimo
darbai, matavimai;
• Prekyba elektros, santechnikos, statybinėmis medžiagomis,
įrankiais, sodo, buities prekėmis
parduotuvėje „Eniras“,
Vokės g. 2, Lentvario m.
Kęstučio g. 1, LT-25124 Lentvaris
Tel. 8 (528) 28 468, faksas 8 (528) 28
286. Parduotuvės tel. 8 (528) 29 041,
el. paštas eniras@iti.lt

Užs. Nr. 5

Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331. El. p. klevualeja@klevualeja.lt
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz.

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 683 90 796

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
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