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Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Šalies vadovė sveikina
Lietuvą perėmus ES vairą

Š. m. liepos 1 d. Lietuva pirmąkart pusmečiui stojo prie Europos
Sąjungos vairo – pradėjo pirmininkavimą ES Tarybai. Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sveikina Lietuvos
žmones pelnius tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą ir linki
susitelkimo ir kantrybės atliekant
šią atsakingą pareigą.

„Prasideda istorinis pusmetis,
kuriam visi ilgai ir atsakingai ruošėmės – Lietuva pirmoji iš Baltijos
šalių perima pirmininkavimą ES
Tarybai. Sveikinu visus su darbų
pradžia, linkiu sėkmės, ištvermės ir
kantrybės. Lietuvai tenka atsakinga
ir sudėtinga misija – Europai įtemptu laikotarpiu suderinti 28 šalims
svarbius sprendimus, kurie šiandien
gyvybiškai svarbūs kiekvienam europiečiui“, – sako Prezidentė.
Pasak šalies vadovės, Lietuvos
pirmininkavimo darbotvarkėje – visų
ES šalių žmonėms labai svarbūs
klausimai. Bendrų pastangų reikės dėl spartesnio daugiamečio ES

biudžeto įgyvendinimo, jaunimo
nedarbo mažinimo, energetinių salų
panaikinimo, saugesnės kaimynystės
užsitikrinimo.
Pirmininkavimas, pasak Prezidentės, Lietuvai taip pat suteikia
unikalią galimybę atskleisti Europai
tai, kuo galime didžiuotis – mūsų
žmonių gebėjimus, mūsų šalies grožį
ir pasiekimus.
Šalies vadovė kviečia Lietuvos
žmones būti svetingus ir dėmesingus, kad mūsų svečiai apie Lietuvą
išsivežtų kuo geriausius įspūdžius.
Pirmininkavimo startui skirti
ir keturi Prezidentės darbo vizitai
Kroatijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje.
Siekdama užtikrinti sklandžią pirmininkavimo pradžią ir spartesnį
sprendimų priėmimą, liepos 1–3 d.
šalies vadovė Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir svarbiausius
darbus pristatė europinėms institucijoms, ES šalių vadovams ir
žiniasklaidai.
Prezidentės spaudos tarnyba

Profesorės A. Paulauskienės kalbos
pamoka teisingumo ministrui
J. Bernatoniui. Ir ne tik jam

Prof. habil. dr. Aldona Paulauskienė

2013 m. gegužės 20 dieną per
televiziją teisingumo ministras
užjautė Lietuvos lenkus kaip
diskriminuojamus dėl to, kad jų
asmens dokumentuose rašomi vardai ir pavardės lietuviško raidyno
rašmenimis. Be to, reiškė nuomonę,
kad tai esanti ne politinė, o kalbinė
problema. Tai netiesa.
Jeigu lietuviškame raidyne pakanka ženklų lenkų vardų ir pavardžių garsams užrašyti, niekas
nieko negali įžeisti, nes fiksuoja
originalią vardo ir pavardės formą.
Pavyzdžiui: Jaroslav Novodvorskij, Beata Romanovska, Jan Rickievič, Janina
Kovalik ir t. t. Ne raidė turėtų įžeisti,
o neteisingai ištartas garsas.
Lietuvių raidynui užtenka ženklų užrašyti visų kitataučių vardams
ir pavardėms, nes turime fonetinę
rašybą: skaitome taip, kaip rašome.
Be to, Lietuvos piliečių yra ne vien
tik lenkų. Tai kodėl lenkams reikia
daryti išimtį ir dar pūsti į akis žmonėms miglą, kad čia ne politinė, o
lingvistinė problema?
Jeigu anglų kalbos raidyne nėra

ženklų č, ė, š, ž, ū, tai ir labai gerbdami lietuvio tautinę tapatybę, anglai
nevartos šių svetimų savo raidynui
rašmenų. Turbūt ministrui girdėta,
kas nutiko lietuvių rašytojui Eduardui Čiužui, atsidūrusiam Belgijoje.
Neturėta prancūzų kalbos raidyne
ženklų č ir ž, tai nuo šių lietuviškų
raidžių nuimtos varnelės, o lietuviškame dokumente ranka įrašytas
ženklas u perskaitytas kaip n. Taip
iš Čiužo pasidarė Cinzas, bet dėl to
jis nesijaudino, tą savo naują dirbtinę pavardę pasiliko kaip rašytojo
slapyvardį ir ne vieną romaną juo
pasirašė. Latviai neturi raidžių ė,
y, ū, tai lietuvišką pavardę Platūkytė užrašo be jų: Platukīte. Niekas
nepapildo savo raidynų nereikalingais kalbai rašmenimis tik dėl
kitataučių asmenvardžių, todėl ir
mes jokiuose Europos teismuose
nepralaimėtume dėl Lietuvos lenkų asmens vardų rašymo taip, kaip
reikalauja lietuvių kalbos rašybos
normos ir įstatymai.
Svetimųjų vardų vartojimas lietuvių kalboje neįmanomas be linksniavimo: kabiname ir kabinsime
linksnių galūnes ten, kur įmanoma.
Yra išimčių ir jos aiškiai apibrėžtos:
moterų pavardės nelinksniuojamos,
jei baigiasi priebalsiu, o jeigu baigiasi kirčiuotu balsiu, nelinksniuojami
abiejų lyčių asmenvardžiai. Šiuo
atveju turime rašyti kaip tariame,
o linksniavimą rodo derinamieji
žodžiai. Vincas Urbutis savo knygos
Nukelta á 2 p.

Kaina 1 Lt
MIELI LENTVARIO
SENIŪNIJOS
GYVENTOJAI,
Nuoširdžiai sveikinu
Jus Lietuvos Valstybės dienos proga. Kurkime tokią
Lietuvą, į kurią norėtųsi
sugrįžti, o ne ją palikti.
Ateitis Lietuvoje bus tokia,
kokią patys sukursime – tik
nuo sutelktų visų mūsų pastangų priklausys ateitis.
Lentvario seniūnijos
seniūnas Vytas Rukšėnas

Lentvario naujienos:

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Nubaustas neteisėtai
prie savivaldybės piketą
organizavęs politikas

1. 2013 m. liepos 2 dieną panaudojus vietos bendruomenių lėšas
prie Pakalnės gatvės 31 namo buvo
įrengta vaikų žaidimo aikštelė.
2012 metais aikštelės buvo įrengtos
Lauko ir Ežero gatvėse.
2. Pradedamas medžių sodinimas vaikų lopšelio-darželio
„Svajonėlė“ teritorijoje.
3. Po liepos 1 dienos 38 ir 99
maršruto mikroautobusai toliau veža
keleivius senu maršrutu ir grafiku.
4. Po Joninių šventės iš Lentvario parko buvo pavogtas
biotualetas, kuris buvo pastatytas parko lankytojų patogumui,
nuolat išraunamos mieste pasodintos gėlės.
5. Naikinami Sosnovskio barščiai.
Seniūnijos inform.

Užs. Nr. 7

LR Seimo pirmininko pavaduotojas, prolenkiškos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
narys, vienas iš nesankcionuoto mitingo prie Trakų savivaldybės organizatorių
duoda nurodymus savo pavaldiniams
Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 28 d. nutarimu Lietuvos lenkų
sąjungos Trakų rajono skyriaus pirmininko pavaduotoją T. T. nubaudė už susirinkimų ir kitų masinių renginių tvarkos pažeidimą.
Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą teismas nustatė, kad T. T.
2013 m. gegužės 30 d. šalia Trakų rajono savivaldybės esančioje aikštėje organizavo
mitingą-protestą prieš tautinių mažumų ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo
grupių likvidavimą bei kitų švietimo ir kultūros tematikos politizavimą, kuriame
dalyvavo 60-80 žmonių. Šis mitingas-protestas vyko pažeidus Lietuvos Respublikos
Susirinkimų įstatymo reikalavimus, numatančius, kad susirinkimo organizatoriai ne
vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą
apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
Už padarytą administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(7) straipsnio 1 dalyje, teismas T. T. skyrė
švelniausią įstatymo numatytą administracinę nuobaudą – 500 litų dydžio baudą.
Šis teismo nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.
Darius Kasperskis Trakų rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas, atstovas spaudai

Užs. Nr. 17

TRAKŲ BALDAI
Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas:
I-V 9-18 val., VI-9-15 val,
VII-nedirba
Užs. Nr. 4
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Trys moterys

Pažįstame (iš kairės į dešinę) visų renginių oficialią vadovę Viktoriją
Šamatovičienę, seniūno pavaduotoją Andželą Vunš ir patyrusią seniūnijos darbuotoją Rimą Buivydienę. Ar gerai, kad Lentvarį, o ir visą Lietuvą
valdys moterys? Aišku, kad neblogai. Politikoje ir valdininkijoje jos yra
švelnesnės, todėl ir mažiau teisiančios bei nusisukančios nuo paprastų
lankytojų. Simpatiškas moteris maloniai pastebėjome tautos Gedulo ir
vilties dieną miesto įtaigioje bažnyčioje.

Palyginimai

Du grafų Tiškevičių rūmai – Lentvaryje ir Trakų Vokėje. Kuo jie
skiriasi? Vienas lyg kare valdžios ir savininko – ne! – lentvariečio abejingumu sužeistas, išdaužytais langais ir sunaikintomis durimis žūsta
lentvariečių akyse, kitas – žydi, nes ten gyvena šiuolaikinis šeimininkas. Pirmąjį nuotraukose rodėme daug sykių, todėl šį kartelį – ne, kad
mažiau būtų skausmo, o antrąjį Joninių šventės metu regime sykiu su
minėtų rūmų tikraisiais gaspadoriais – Trakų Vokės piliečiais. Ta proga
parodome ir patogiai sėdinčius tos Joninių fiestos žiūrovus, tarp kurių
buvo ir lentvariečių.

Profesorės A. Paulauskienės kalbos pamoka
teisingumo ministrui J. Bernatoniui. Ir ne tik jam

Atkelta iš 1 p.

„Lietuvių kalbos išdavystė“ gale
pateikia užduotį ištarti įvairiomis
kalbomis užrašytus asmenvardžius.
Kažin ar kam yra pavykę tą užduotį
atlikti be klaidų. Platesnio akiračio
kalbininkai turėtų prisiminti ir
didžiojo latvių kalbininko Janio
Endzelyno pamokymą, kad svetimų
vardų taisyklingas tarimas yra svarbesnis už originalų parašymą.
Prisiminkime sovietinius laikus,
tautų kalėjimą. Pasirodo, kalėjime
galima būti laisvesniam, išdidesniam negu laisvėje. Tada kovojome
už savo kalbos grynumą, normų
stabilumą, nepaisydami nei persekiojimų, nei kaltinimų nacionalizmu.
„Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ mokslo kolektyvas dirbo
kvalifikuotai ir labai sėkmingai svetimus vardus pavertė lietuvių kalbos
savastimi. Bet jų pastangos laisvoje
Lietuvoje vienu užsimojimu paverstos niekais. Ir jokie įrodinėjimai, jokie
lingvistiniai argumentai nepadėjo.
Kalbotyra buvo suplakta su politika, o tie, kurie norėjo pasipriešinti
tokiam savo kalbos išniekinimui,

apkaltinti sovietinės santvarkos pasiilgimu. Sunku paaiškinti sąmoningai
nenorintiems suprasti, kad asmens
vardo savastis gali būti tik gimtosios,
o ne svetimos kalbos savastimi, prie
svetimosios kalbos reikia tą vardą
pritaikyti pagal jai būdingus ir rašybos, ir morfologijos dėsnius.
Lietuviams, latviams, rusams tai
padaryti nesunku, nes rašoma taip,
kaip tariama. Antanas Smetona,
nežinodamas nei ką mes žiūrime,
nei ką skaitome, „Vakarų eksprese“
„siūlo ne tik televizorių žiūrėti, bet
kartkartėmis paskaityti rimtesnę
literatūrą“ (2013 05 09, p. 6). Patarčiau ir jam pažiūrėti. Gautų nemažai
informacijos: sužinotų, kad net patys
kalbininkai rekomenduoja sandorius
su nemokančiais taisyklingai kalbėti
sudarinėti taip pat netaisyklinga
kalba, girdėtų, kaip kalba ministrai,
įvairių sričių specialistai, girdėtų,
kokia kalba sklinda iš šou laidų, kad
lietuviško raidyno nepakanka ne tik
lenkų tautiniams poreikiams, bet ir
visokioms reklamoms, stambiesiems
ir smulkiesiems verslininkams…

Ir tada gal pagaliau suprastų, kad,
užuot džiaugusis, jog neprižiūrimai
lietuvių kalbai nieko negali atsitikti
ir svaidžiusis neapgalvotais kaltinimais vyresniems kolegoms, reikia
kelti savo lingvistinę kvalifikaciją.
Kvalifikuoti kalbininkai Lietuvos lenkų troškimo turėti Vilniaus
krašte užrašytus vietovardžius
lenkiškai ir asmens dokumentus,
surašytus vartojant ne lietuvių, o
lenkų kalbos raidyną, negali pagrįsti
jokiomis lietuvių kalbos taisyklėmis.
Belieka politikams dėl gerų santykių
su kaimynais padovanoti Vilniaus
kraštą Lenkijai, tada ir dokumentai,
ir vietovardžiai būtų rašomi lenkiškai. Stebėtina tik, kodėl patys Lietuvos ir Lenkijos lenkai nesupranta,
kad jų siekimas turėti lenkiškomis
raidėmis įrašytus asmenvardžius
Lietuvos piliečių dokumentuose yra
ne kalbinė, o politinė akcija.

Prof. habil. dr.
Aldona Paulauskienė, Vilnius
Parengta pagal dienraštį „Respublika“
www.respublika.lt

Atmintis ir prieštaravimai

2013 06 20 miesto viešojoje
bibliotekoje rinkosi lentvariečiai,
mylintys poeziją. Jie prisiminė į
dausas staigiai išėjusį lietuvį, nes,
be jokios abejonės, trečios kartos
tremtinį ir poetą, todėl ir rašantį rusiškai, Aleksiejų Kutkiną. Nedaug
kam žinomas jo biografijos neilgas,
bet prieštaringas asmenybės kelias.
Poeto atminimą puoselėjo trakietė
Viktorija Kurakevič, padeklamavusi
ir savo eilėraštį apie įžymų Pskovo
kunigaikštį Daumantą (pabėgusį
po karaliaus Mindaugo nužudymo
į Rusiją!), poetės gimtąja kalba vadinamą Dobmont. Šių eilučių rinkėjas,
gerai pažinojęs Aleksiejų Kutkiną,
to fakto nekomentuos. O jeigu taip
pasielgtų, pradėtų nuo to, jog poezijos vakaras neteko tos gilios prasmės, kurią savo likimu lyg didelį Sibiro
akmenį Lietuvoje vilko Aleksiejus Kutkinas. Tebūnie tai poeto bičiulio J. P. atminties mažulė nota, reiškianti
nacionalinį oficialumą, nes kunigaikštis Daumantas (Dobmont) esąs tuometinės Lietuvos karalystės išdavikas.
Ir jam verdiktas – vienas.

Tremtinė Nedaug „Klevų alėjos“
Ona Kitrienė pagalbininkų turime

Ji – 1948 metų masinio vežimo
auka. Šiek tiek pasiligojusi, bet tvirta atmintimi ir siela. Sveikiname
jubiliatę visu širdies plotu ir linkime sveikatos ir tik sveikatos. Gaila,
jog Lentvario tremtiniai sensta,
dažnai lanko vaistines, o daugelis
jų nusisuko nuo LPKTS.

Kas tai?

Vienas jų – „ K. A.“ filialas
šioje nuotraukoje. O kad būtų jų
daugėliau! Miesto liaudis vis dar
neišmoko kompiuterinio meno,
kursai esąs laisvas kaip liepos
vėjas. Antra vertus, būsimieji
autoriai, gerai žinodami čia parodytą redakcijos skyrių adresu:
Ežero g. 12-16, labai mažai telanko.
Prašome suvokti: Jūsų rašiniai bus
visada stipresni, negu redakcijos
žurnalistų. Garantuojame. Trečia
vertus, deja, stebime Jūsų sovietinį
požiūrį – „nieko nepadarysi“, o tai
jau yra tinginėlio pozicija.

Svečiuose internetinė „Lentvario kronika“, per savo
miestą pėsčia kulniuojanti nuo 2006 12 23 dienos
Lentvarietis gyvena vieną sykį – faktas,
todėl jame dažnai apsigyvena toksai negeriukas. Ypač, kai jis varomas į kampą. Bet kaip
suvokti Stalino konclagerių politinių kalinių
dvasinį plieną ir Sibiro tremtinių nacionalinį
išlikimą. Kas tai? Dievo įsakymas vienuoliktas? Moksliškai – genetinis rezervas? Kai
šiandien sūnus išduoda tėvą, o vaikai iš namų
veja seną motiną?

Leidžiantis nuo kalno į ežerą, buvusioje automobilių stovėjimo aikštelėje, mįslingai supiltos didelės smėlio krūvos.

Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Valentina Banuševič – Lentvario rašytoja
ir knygų apie Lentvarį leidėja

Lentvario miestas (miesto
teises gavo 1949 m.) turi ne tik
Lentvario miesto laikraštį „Klevų
alėja“, bet ir savo rašytoją, knygų
leidėją Valentiną Banuševič. Ji
savo lėšomis išleidusi jau dvi knygas apie Lentvarį. O kas toliau?
„Trakų žemės“ redakcija kalbasi su knygų apie Lentvario miestą
autore ir leidėja, Lentvario pirmosios vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja Valentina Banuševič.

P. Valentina, norėtume paklausti, kaip atsidūrėte Lentvaryje?
Į Lentvarį atvykau prieš 26
metus, t. y. 1987 m., iš Rusijos,
kartu su vyru Francu, kilusiu iš
Lietuvos, iš Šalčininkų r. Drauge
atvyko ir mūsų sūnelis Eduardas.
Tada aš laukiausi kito vaikelio,
tad antrasis mūsų sūnus Vladislavas gimė Lentvaryje. Po metų
pradėjau dirbti Lentvario 1-osios
vidurinės mokyklos bibliotekoje
ir nuo to laiko čia tebedirbu. Niekur kitur, visą laiką tik čia. Taigi
bibliotekos vedėja esu jau 26 metus
ir myliu savo darbą, esu laiminga,
nesvarbu, kad alga maža.
Kada ir kodėl susidomėjote
Lentvario miesto istorija?
Kai tik atvažiavau į Lentvarį,
tuojau pat ėmiau domėtis miesto
praeitimi. Chabarovske (Rusijos
Tolimieji Rytai – red. pastaba),
kur ir gimiau, baigiau mokyklą,
aukštuosius mokslus Kultūros
institute, įgijau aukštos kvalifikacijos mokslinės bibliotekos
bibliotekininkės-bibliografės specialybę. Baigusi mokslus dirbau
pagal paskyrimą Magadano apskrityje, Sinėgorjės miestelyje, kur
suvažiuodavo jaunuoliai iš visos
buvusios Tarybų Sąjungos statyti
Kolymos HES. Čia susipažinau
su būsimuoju vyru. Atvykau į
nepažįstamą miestą, nepažįstamą
šalį – Lietuvą. Ir todėl norėjau
kuo greičiau apie viską sužinoti.
Pirmiausia apie Lentvarį, nes čia
su vyru ir šeima apsigyvenome,
nusipirkę pusę namo, kuriame ir
dabar tebegyvename. Nutarėme
čia įleisti savo šaknis. Kaip ir dera,
norėjau sužinoti kuo daugiau apie
vietovę, kurioje gyvensiu, pažinti
krašto žmones ir kultūrą. Tačiau
istoriografijoje radau labai mažai
žinių apie Lentvarį.
Ir taip nieko nelaukusi pradėjote bibliografijos apie Lentvarį
kaupimą?
Per daugybę metų nepasirodė
nei vieno leidinio apie Lentvarį,
tad dairydamasi į kitų Lietuvos
miestų rūpinimosi savo garbe ir
istorija pavyzdžius, pasiryžau užpildyti šią spragą ir visą surinktą
kraštotyrinę medžiagą sudėjau į
knygą. 2003 m. pasirodžiusiai knygai „Lentvaris“ medžiagą rinkau
dvylika metų.
Puikus paskatinimas man buvo
tai, kad mokiniai ir mokytojai labai
norėjo sužinoti kuo daugiau apie
savo miestą. Tad taip ir susirinko
20 didelių aplankų, kuriuose buvo
sudėti straipsniai apie įvairius
miesto objektus. Daug straipsnių
apie Lentvarį iš lietuviškų ir lenkiškų žurnalų versdavom į rusų
kalbą. Dabar aš jau verčiu interneto pagalba iš italų, lietuvių, lenkų
kalbų į rusų kalbą.
Netrukus ėmėme galvoti, kad
per pamokas naudoti visa tai, ką
mes radome apie Lentvarį, būtų

geriau ne iš aplankų, o iš knygos.
Perskaitei ir žinai...
2003 m. pasirodė pirmoji Jūsų
knyga apie Lentvarį?
Taip, tai pirmoji mano, o kartu
ir pirmoji knyga apie Lentvario
istoriją. Iki tol Lentvario miestas
tokios knygos neturėjo. Pavienių
straipsnių buvo, o knygos – ne.
Ši knyga – tai kraštotyrinis tyrimas, ja netrukus ėmė naudotis
mokytojai ir moksleiviai, miesto
šviesuoliai bei Lentvario svečiai.
Deja, tiražas buvo mažas. Ir ją
rašiau rusų kalba, nes pati esu
iš Rusijos.

Kaip toliau klostėsi bibliografijos rinkimo, faktų tikslinimo
reikalai?
Kuo toliau, tuo bibliografinių
dalykų, straipsnių, nuotraukų vis
daugėjo. Rengdama savo antrąją
knygą, naudojausi 234 šaltiniais, o
ją perleidžiant trečiąjį kartą šaltinių
turėtų būti dar daugiau. Norėčiau
pabrėžti, kad ir į šią knygą sudėsiu
tai, ką man pavyks sužinoti, surasti,
o surasti irgi sunku. Daugybę laiko
praleidau bažnyčių archyvuose,
rinkau medžiagą ir važinėdama
po kitus miestus. Susipažinau su
daugeliu įdomių žmonių, gavau
daug medžiagos. Ypač buvo vertinga mano pažintis su Lietuvos
archeologu, istoriku, Kretingos
muziejaus Istorijos skyriaus vedėju
Juliumi Kanarsku, besispecializuojančiu grafų Tiškevičių biografijose ir gerai jas žinančiu. Jis man
parodė daug naujų Vladislovo
Tiškevičiaus šeimos nuotraukų,
padovanojo tuo metu naują istorinį
periodinį leidinį „Karta: kwartalnik
historyczny“, kur buvo publikuoti
Elenos Tiškevič-Ostrovskos ir Zofijos Tiskevič prisiminimai. Julius
Kanarskas ir dabar mane konsultuoja, susisiekiame elektroniniu
paštu. Aš jam labai dėkinga už
visapusišką pagalbą.
Ir kaipgi atsirado antroji Jūsų
knyga?
Galvojau, galvojau ir nusprendžiau, kad antrąją knygą reikia
išleisti savomis lėšomis. Esu dėkinga savo vyrui ir Lentvario
verslininkams, padėjusiems išleisti šias dvi knygas. Taigi 2005 m.
atsirado „Lentvaris. Novyj vzgliad
na prošloje i sovremenost“ („Lentvaris. Naujas požiūris į praeitį ir
dabartį“). Knyga buvo labai populiari ir greitai išpirkta Lentvaryje. Tai buvo pirmosios knygos
antrasis leidimas, tačiau jau daug
solidesnis – pataisytas, gerokai papildytas, gražesnis. Jam surinkau
daug istorinių ir mokslinių faktų,
prisiminimų, iliustracijų, aprašiau
garsius ir įdomius lentvariečius.
Pateikiau naujos, niekur iki tol
neskelbtos archyvinės medžiagos,
dokumentų ir nuotraukų, įdėjau E.
F. Andrė Lentvario parko plano
akvarelinę kopiją, J. Tiškevičiaus
vinių fabriko planą. Visas nuotraukas, išskyrus archyvines,
dariau pati. Tiesa, pakoregavau
ir pavadinimą – antroji knyga
vadinasi „Lentvaris. Naujas požiūris į praeitį ir dabartį“. Ši knyga
turėjo ne tik sustiprinti kiekvieno
lentvariečio savigarbos jausmą, bet
ir nustebinti. Štai ir Vladislovas
Tiškevičius buvo ne tik grafas,
bet ir juristas, stomatologas, karo
gydytojas, antikvaras, Lentvario
dvare įkūręs ligoninę per Pirmąjį
pasaulinį karą, o Vilniuje įsteigęs

pirmąją Lietuvoje greitosios medicininės pagalbos stotį.
Šioje knygoje man buvo svarbu
tiesiog pateikti istorinius faktus,
nesiekiau vertinti istorijos. Atrodė
svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į nykstančią Lentvario dvaro
sodybą. Tikėjau, kad knyga pakeis
žmonių požiūrį į dvasinį, kultūrinį
ir istorinį tautos paveldą, mokys jį
mylėti bei saugoti.

Kaip vertinate savo duoklę
Lentvariui?
Visa, ką aš dariau, pasidalinau su savo vaikais, mokiniais,
mokytojais. Mokykloje drauge su
istorijos mokytoja, abiejų mano
knygų redaktore Lidmila Stasiulevič nuolatos rengiame įvairius
kraštotyros projektus: apie mūsų
parką, bažnyčią, mūsų mokyklos
istoriją. Visi projektai buvo pristatyti ne tik mokyklos, bet ir miesto
bendruomenei.
Štai 2009 m. balandžio 20 d.
Lentvario 1-ojoje vidurinėje mokykloje pristatėme projektą „Lentvario miestui – 60”. Į projekto
pristatymą atvyko miesto mokyklų mokytojai, sporto ir meno
kolektyvai, mokiniai ir jų tėvai.
Savo kūrybos eiles, skirtas Lentvariui, skaitė mokytoja-pensininkė
Natalija Poplavskaja, koncertavo
Lentvario pradinės mokyklos
tautinių šokių ansamblis „Spindulėlis“, žiūrovus žavėjo Lenos Kotik
vadovaujamos klasikinių indiškų
šokių grupės pasirodymas. Daug
plojimų sulaukė Lietuvos aikido
„Aikikai“ federacijos narių bei
Lietuvos „Niat-Nam“ federacijos
klubo „Tan“ jaunųjų auklėtinių
pasirodymai. Šių federacijų įkūrėjai ir vadovai – buvę mokyklos
mokiniai Petras ir Pranas Golovač – taip pat atvyko į renginį.
Ar galvojate apie savo knygos
vertimą į lietuvių kalbą ir naują
leidimą?
Dėl pinigų stygiaus nebuvo galimybės pateikti visos medžiagos
ir visų fotografijų, kurių dauguma
yra unikalios, iki šiol niekur nepublikuotos.
Jeigu „Vorutos“ fondas išleis,
sutinku. Tik, žinoma, norėsiu
daug ką papildyti, pakeisti, praleisti, pateikti naujų faktų, žinių.
Senų nuotraukų, papildymų turiu
daug. Papildyčiau ir tokiais dalykais, kaip lentvariečių kūryba,
kūriniais apie Lentvarį, garsių
lentvariečių aprašymais, Lentvario
miesto gatvių, buvusių ir esamų
miesto įmonių, kultūros, švietimo
ir mokslo įstaigų ir kt. sąrašais.
Ne kartą man sakė: „Gaila, kad
nėra jūsų knygos lietuvių kalba,
jūsų mokyklos moksleiviai viską
žino apie miestą iš jūsų knygos,
norim, kad ir lietuvių vaikai paskaitytų apie Lentvarį gimtąja kalba.“ Taigi manau, kad skaitytojai
domėtųsi mano knyga, išleista ir
lietuvių kalba.

2003-aisiais pasirodžiusios Valentinos Banuševič knygos „Lentvaris“ viršelis

Valentinos Banuševič antrosios knygos viršelis

Pirmas projektas apie Lentvarį Lentvario 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Iš dešinės pirma Valentina Banuševič, trečias jos sūnus Vladislovas Banuševič, penkta istorijos mokytoja Liudmila Stasiulevič, V. Banuševič pirmosios ir antrosios
knygų redaktorė, 2001 m.

Dėkoju už pokalbį. Lauksime
naujos Jūsų knygos.
Kalbėjosi Juozas Vercinkevičius
1
Karta: kwartalnik historyczny. – Warszawa – 2004. – Nr. 40.
2
Ostrowska H. PoŁąga I Kretynga // Karta:
kwartalnik historyczny. – Warszawa – 2004.  –
Nr. 40. – S. 4–26.
3
Potocka Z. Rezydencja Landwarów: Fragmenty wspomnien // Karta: kwartalnik historyczny. – Warszawa – 2004. – Nr. 40. – S. 26–43.

Lentvario pirmojoje vidurinėje mokykloje pristatytas projektas „Lentvario miestui – 60“, 2009 m. balandžio 20 d. Šio projekto idėjos autorė ir vadovė mokyklos
bibliotekos vedėja, kraštotyros būrelio vadovė Valentina Banuševič
*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Rožinis „Nedelsk“ autobusėlis
dar kartą atvyksta į Trakų rajoną
Liepos 9 -10-ą dienomis geriausių Lietuvos onkologų ir
sveikatinimo projekto „Nedelsk“
koordinatorių komanda jau antrą kartą šiais metais nemokamai
tikrins bei konsultuos moteris dėl
krūties vėžio Trakų rajone. Susitikimų metu gydytojai pasakos
apie šios ligos požymius, profilaktiką, mokys krūtų savityros.
Projektą iš dalies remia Trakų
savivaldybė.
„Per visą projekto laikotarpį
pasiekėme stulbinamų rezultatų: jeigu prieš dešimtmetį kas
antra krūties vėžiu susirgusi
moteris mirdavo, šiandien liga
diagnozuojama vis ankstesnėse
stadijose, todėl onkologai turi
galimybę taikyti pacientėms individualų gydymą ir taip mažinti
moterų mirštamumą, – sako projekto „Nedelsk“ iniciatorė Agnė
Zuokienė. – Noriu pasidžiaugti
ir moterimis, kurios vis labiau
rūpinasi savo sveikata, nebedelsia ir ryžtingai kovoja už savo
gyvybę. Tikiu, kad visi, sutelkę
bendras pajėgas, pasieksime dar
geresnių rezultatų.“
Dažniausiai „Rožinio kaspino“ autobusėlis per vieną
dieną aplanko dvi gyvenvietes,
kiekvienoje patikrinama po
50 moterų. Tyrimai rodo, jog
daugumai moterų tai būna pirmoji profesionali konsultacija.
Kas penktai moteriai randamos
gerybinės krūtų ligos, vienai iš

Skelbimai, reklama
Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 65 5 14
Užs. Nr. 102

Parduodamas 10 a namų valdos
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribojasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt.
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770
100 – krūties vėžio ženklai. Šių
metų gegužės 23 d. pradėta rožinio
autobusėlio kelionė per šalies miestus ir miestelius, nuo sveikatinimo
projekto „Nedelsk“ pradžios 2002
m. jau yra 11-oji.
Krūties vėžys – dažniausia mo-

terų onkologinė liga. Itin svarbu
reguliariai tikrintis, nes liga gali
ilgus metus tūnoti moters organizme, nesukeldama skausmo
ar nemalonių pojūčių. Norinčias
nemokamai pasitikrinti krūtis
kviečiame atvykti:

Daugiau informacijos:
Tel. +370 620 10971, El. paštas: nedelsk@nedelsk.lt

Užs.Nr. 118

Parduodu skaldytas malkas, kalades, rąstukus, atraižas, tvarkingai
sukrautos. Tel. 8 672 51 171
Užs. Nr. 134

Užs. Nr. 186

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

Užs. Nr. 189

Užs. Nr. 192

Reikalinga konditerijos gaminių
pardavėja-kasininkė. Būtina
prekybinio darbo patirtis.
Kreiptis tel. 8 66 0 47
Užs. Nr. 188

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

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip  tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Gilia lentvariečių širdimi
užjaučiame Lentvario
pradinės mokyklos direktorę
Oną RAMANAUSKIENĘ,
staiga mirus jos vyrui Petrui.

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 185

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

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

Užs. Nr. 690

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

Tel.: 8 619 50 106,
(8 58) 1 01

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

Užs. Nr. 162

Parduodamas 2-jų kambarių butas
Lentvario mieste. Bendras plotas 34
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188
Užs. Nr. 191

Keičiu 2 kambarių butą su visais
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1
kambario butą Lentvaryje, taip pat
su visais patogumais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 11 206.
Užs. Nr. 194

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt
Užs. Nr. 173

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

Užs. Nr. 85

Savaitraščio „Klevų alėjos“
redakcija ir jos
„Lentvario kronika“

Užs. Nr. 190

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

Mieli Trakų rajono sąjūdininkai,

Užs. Nr. 694

Trakų rajono Sąjūdžio laikraštis „Trakų žemė“, įsteigtas
1988 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų r.
tarybos nutarimu, norėtų parengti
knygą apie Trakų r. Sąjūdį, jo veiklą ir sąjūdininkų likimus. Todėl
maloniai prašome parašyti savo
prisiminimus ir atsiųsti į „Trakų
žemės“ redakciją el. paštu trakuzeme@traku-zeme.lt arba paštu Naujoji
g. 16, Trakai.
Tie, kurie negali patys parašyti, jų prisiminimus užrašysime į
diktofoną.
Taip pat prašome Sąjūdžio laikų nuotraukų, dokumentų, kuriuos
turite. Visa tai reikalinga istorijai.
Maloniai laukiame ir skambučių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117
Pagarbiai Irma STADALNYKAITĖ,
rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius
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