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Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje

Žodis Europos Parlamente pradedant
Lietuvos pirmininkavimą ES
Prof. Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Europos Parlamente Briuselyje
Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų pristatyme š. m. liepos 3 d.

Vytautas Landsbergis

Daug kas klausia: kokiais
būdais Lietuva galės prisidėti
ypač dabar imdamasi ES pirmininkavimo pareigos, kai tarnyba
nesyk bus panaši į pokalbių
moderavimą.
Ką gi, visuomet reiktų žiūrėti,
kokio lygmens būna atkaklumas
ir pasišventimas siekiant galimumo ribos, net jei daugelis mano,

jog tai apskritai neįmanoma. Lietuva praeityje sugebėdavo.
Pagrindiniai taškai susitelkiant dviems svarbiausiems
tikslams greta biudžetų ir Sąjungos vidaus patikimumo, mano
požiūriu, būtų šie:
1. Išlaikyti ir skaidrinti ES
suverenitetą išorinėje politikoje
su vadinamosiomis trečiosiomis
šalimis, nes tarp jų yra draugiškų
ir bendradarbiaujančių, bet yra
ir nedraugiškų bei hegemonistinių. Antai matėme per pastarąjį
dešimtmetį ir atsiliepdavome
netolygiai blaiviai ir stipriai į
kaip tik tokią atvirą Maskvos
politiką siekti energetinės hegemonijos pavienių ES narių ir
galimai visos Sąjungos atžvilgiu.
O pirmiausia matėme tendenciją
ignoruoti mūsų Sąjungą kaip politinę vienovę, skaldant bendrijos
laikyseną į daugelį „dvišalių“
spąstų. Sąjunga tam išbandymui

Viešoje vietoje –
su šautuvu rankoje

turi priešintis savo susitelkimu ir
būti suverenia pasaulio dialogo
dalimi.
Taip atsitiko, kad Lietuva
tapo pirmeive vykdydama Sąjungos politiką atsiejant (demonopolizuojant) energetikos dalykus,
tuo prisidėdama, kad jie keistųsi
nuo diktato pagundų ir reikalaujamo paklusnumo į sąžiningumą
ir bendradarbiavimą. Lūžis vyksta, reikia tęsti. Lietuva nesitrauks,
kad tik nesitrauktų Sąjunga.
Išsaugoję tam tikrą specialų
imunitetą sovietų propagandos
ginklui, mes galime būti naudingi ir šiandien, jei tik Lietuvos
ekspertizė pageidaujama.
2. Antrasis taškas yra mūsų
supratimas, kad Sąjungos atvirumas yra gyvybinės reikšmės
kaip ir jos istorinė misija plėsti
demokratijos ir taikos erdvę
Europoje ir pasaulyje. Mielos ir
silpnos demokratijos, tironai vi-

sada svajos, kaip jus parklupdyti,
kad po to pasakytų: „Draugai,
jūsų žaidimas baigtas, ir toks
buvo sportinis mūsų partnerystės
turinys.“
Tepasireiškia Rytų kaimynams norintiems Europos kaip
taikos mūsų broliškas solidarumas, grindžiamas bendru likimu, – kad sutiktume juos ištiesę
rankas. O čia yra ir mūsų buvimo
tęstinė prasmė. Esame bendrai
išpažįstamų žmoniškųjų vertybių
civilizacija – vertybių ne neodarvinistinių, konsumeristinių ar
kanibalistinių, bet kaip gyventi
padedant kitam, nenaikinant jo
ir neatstumiant.
Aš tikiu, kad Lietuva ragins
Sąjungą laikyti jos duris atvertas
Rytų kaimynams, siekiantiems
demokratijos, taip pat – griežtai
prieštarauti tebesitęsiančioms
pastangoms jėga keisti Europos
žemėlapį.

Lentvario naujienos

Kaina 1 Lt

Kas ir kaip
atostogauja…

Vasara, atostogos… Galvoju reikia ne tik pailsėti, bet
ir kai kuriuos reikalus susitvarkyti. Pasirodo, reikalai,
kurie turėjo būti tvarkomi
savivaldybėje, negalės būti
sutvarkyti. Savivaldybėje
nuo birželio 25 iki liepos
2 d. buvo visiška bevaldystė.
Nėra nei direktorės Astos,
nei jos pavaduotojo. Labai
įdomu pasidarė, kaip gi taip
nutikti galėjo. Pasirodo direktorės Astos pavaduotojas
susirgo, o direktorė, jam jau
sergant, išvyko į atostoginę
komandiruotę. Ar gi gali
taip būti, klausiu? Kaip taip
galėjo nutikti, kad pusantros
savaitės savivaldybės administracija be vadovų? Pasirodo Trakai - stebuklų miestas,
čia viskas galima. Galima
be vadovo palikti administraciją, galima visus darbus
sustabdyti ir galima išvažiuoti į komandiruotę. Net
pati savivaldybė nežinojo,
kur direktorė, nes internete
parašyta, kad ji atostogauja,
o meras informavo, kad ji
komandiruotėje... Gera būti
valdžioje…
Rimtas Nerimtas

Užs. Nr. 7

Šių metų liepos 10 d. 12.13 val. Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK Viešosios policijos Patrulių būrio pareigūnai gavo budėtojo pranešimą, kad
Lentvaryje Lauko-Pakalnės gatvių sankryžoje pastebėti du neblaivūs
asmenys su ginklu rankose. Nuvykę į įvykio vietą, patruliai sulaikė du
vyriškius, kurių vienas rankoje laikė orinį šautuvą. Jo kišenėje buvo rasta
dėžutė su šoviniais. Vyriškiai pristatyti į policijos komisariatą, abiems
nustatytas girtumas apie 3 prom. Vienas vyriškis bus patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 196 str. 1 d. (Ginklo ir šaudmenų
saugojimo, laikymo, nešutijimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas), už ką
numatyta įspėjimas arba bauda iki 100 litų su ginklo bei šaudmenų konfiskacija. Taip pat jam reiks atsakyti už girto pasirodymą viešoje vietoje
pagal LR ATPK 178 str. Kitas vyriškis bus patrauktas administracinėn
atsakomybėn pagal LR ATPK 174 str. (Nedidelis chuliganizmas).
Jolanta Bagdanavičienė,
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono
policijos komisariato Organizacinio poskyrio specialistė

1. 2013 m. liepos 8 d. Lentvario seniūnijoje buvo gyventojų
susitikimas su Trakų rajono savivaldybės meru ir administracijos
direktore. Buvo aptarti svarbūs Lentvario miestui klausimai.
2. Liepos 9 d. Trakų savivaldybėje su rangovais, UAB Prienų
energija, UAB Trakų vandenys atstovais buvo aptarta tolesnė

Užs. Nr. 17

TRAKŲ BALDAI

Lentvario miesto Lauko, Bažnyčios bei Geležinkelio gatvių darbų
atlikimo eiga. Sprendžiama vandens susikaupimo ties Lauko g.
53 ir Lauko g. 10 problema.
3. Toliau tvarkomos gatvių duobės.
Seniūnijos inform.

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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Kas nerašė dienoraščio,
Naujos durys ir du bokštai tas negyveno, tarkime, Lentvaryje...

Lentvario kronika

(1998–2010 metų dienoraščio ištrauka)

Trys nuotraukos darsyk
pasakoja apie žilą grafų Tiškevičių palikimo tragediją,
kurios vardas „prichvatizacija“. Nesibaidykime to vadinti
tikru vardu, nes tai buvo mūsų,
visų lentvariečių, nuosavybė,
kurios šiandien neturime ir liūdnai žvelgiame į jos griūtį. Antai pseudogotikos rūmai, dabar
ardomi tų, kurie vis reiškiasi
„sovietinės nacijos likučiais“,
po kronikos triukšmų įgavo
naujas duris lyg tai išgelbėtų
istorijos architektūrinį kūrinį: vienas bokštas baigiamas
griauti, o antras išstovėjo visus
vandalų antpuolius, bet riogso
be pritaikymo. Kol kas apie
Andrė parką profesionaliai
nutylime, nes tai jau kita mūsų
„kiaurų kaliošų pora“.

2005 05 25
Viduryje dienos ant Lentvario
pradinės mokyklos laiptų girtavo Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos
aštuntokas A.A., gyvenantis buvusioje
„Kaitros“ gamyklos bendrabutyje,
paverstame miesto landyne, kurios
klajokliai, ten apsigyvenę, neapmoka
šilumos ir elektros sąskaitų, todėl mes
tąjį bendrabutį vadiname „dinozauru“.
Vakare A.A. tuščiu degtinės buteliu,
kad pasirodytų mergiotėms, išdaužė
du mokyklos langus. Mokyklos stalius
juos įdėjo, o šis vėl išdaužė, nes viena iš
mergiočių „ego pazliubyla“ (jį nustojo
mylėti).
2005 06 28
18.05 val. Apžiūrėjau mokyklos
kiemą. Jame girtauja paaugliai. Į mokyklos sargo pastabas atsako: “(...)na...
ir ble(...)“ Grasina atsakančiai. Dėl viso
nepikto aš jiems paaiškinu, jog rusai
neturi nuosavų keiksmažodžių, o tuos,
kurios vartoja, jiems ant žirgų atnešę
Čingischano raiteliai. Nieko nesupranta. Per kiemą eina du girti rusakalbiai
ir garsiai tyčiojasi iš Lietuvos. Jų akyse
dega stalininė neapykanta Respublikai.
Vienas jų naktį, man išėjus į mokyklos
kiemą, bandė mane auklėti kojomis ir
vaizdavo karatistą. Teko kautis, nes jam
kilniu žodžiu net rusiškai neįrodysi,
jog vienu metu esi naktinis sargas ir
Lentvario patriotas.

2005 06 30
17.35 val. mokyklos kieme guli
girtas kaimynėlis. Jo veidas rodo, jog
būsiąs lengvas giltinės grobis. Iškviečiu greitukę, kuri atrieda greitai. Jos
belaukiant kaimynėlis apsišlapina ir
apsidirba. Saulei tarpininkaujant kvepia lyg nevalytas tualetas. Šalia girtauja
nepilnamečiai. Gražu. Šilta. Ir kol kas
musės nesikandžioja.
2005 07 02
21.47 val. apžvalgau mokyklą. 8
jauni vaikinai, tarp kurių 3 nepilnamečiai, „daro gramą“ be užkandos. Juos
„veda“ žinomas Lentvario nusivylėlis
E.K. Jaučiu, kad kentės langai. Prašau
taikos, bet langai vis tiek daužomi.
Kviečiu policiją. Atvažiuoja tyrėjas
Sigitas Steponkevičius. Jis pataria rašyti
pareiškimą A. Tamašauskui. Likusią
nakties dalį mane saugo nuosavas
vilkšunis - „Aras“. „Būsi vietoje policijos padalinio „Aras“, kurio nepatogu
kviesti,“- sakau keturkojui bičiuliui, o
tas švelniu vilku nusišypso ir nuoširdžiai sako: „au-au“ bei paduoda nagingą leteną parodęs, kiek turįs ilčių.
2005 07 03
Sekmadienis. Esu namuose. Radijas
skelbia, jog į Karaliaučiaus 750 minėjimą važiuoja Danutė Prunskienė, o
mano tėviškėnas Artūras iš Jonavos į
Turniškių J.E. baliuką ateina neprašytas. Tuo tarpu manyje sukyla istorijos

atmintis, kuri pakaitina tautinę vaizduotę. Taigi 1944 metais į Karaliaučių
įžengusi sovietų kariuomenė tuojau pat
pradėjo fizinį lietuvių ir vokiečių valymą PPŠ automatais, o jaunas moteris
prikalę prie sienų - prievartauti. Jau
vakarėlis. Pėdinu sargauti. Lentvario
pradinės mokyklos kieme vėl siautėjo
tąsai žiaurus vaduotojų palikimas - ne
kitaip -kieme pusiau išsirengęs degtinę
naikino paauglys iš Ežero g. 4, šalia
rūkančios paauglės dalijosi sekso patyrimu, kiek tolėliau neblaivios jaunutės
motinos iš „dinozauro“ su kūdikėliais
ant rankų maukė stiprų alų, kai tąsai
paauglys jau „jojo ant baltų arklių“ ir
man siūlė į snukį. Maištingą „bachūrą“
tramdė žinomas kiemo liūtukas pravarde „Mėnulis“.
2005 07 04
00.23 val. Kieme stebiu neblaivių
moterėlių kautynes dėl laisvų patinėlių. Prie sargo lango „pilstukas“
naikinamas iki 2.39 val. Girdžiu: „ja
x položyl na Litvu...kogda poidiom
streliat litovcov..?“ (Aš savo vyriškumą
padėjau ant Lietuvos... kada eisime
šaudyti lietuvių?)
2005 07 12
Mokyklos kieme naktį pasirodo
automobiliai. Sugriaudžia muzikinis
triukšmas. Blyksteli švirkštai. Tai,
žinau, Grigiškių narkotukai. Išeisi į
kiemą - negrįši namo.

Speciali aukštaitiška Lentvario kronika

Berželis ir poetas

Jis vienišas ir jaunutis puikuojasi šalia daugiabučio, adresuoto
Pakalnės g. 31. Čia gyvena Lietuvos partizanas ir poetas Stasys
Kuodzevičius, pamėgęs vienatvę ir
beveik susitaikęs su jo nepastebėjimu. O šalia, žinote, nauja vaikų
žaidimų aikštelė, neseniai įrengta
gražia seniūnijos iniciatyva lyg ir
sumažina to berželio, kuris dažnai
ant pečių užmeta lietuvių sukilimų
dalgį ir poeto, kursai rankose laikė
ginklą vardan Lietuvos, o vėliau
plunksną, tašytą Sibiro kirviu, lyrinę vienatvę. Beje, Lentvario pietų
rajonas išsaugojo vaikų žaidimų
aikšteles, kai tuo tarpu šiauriečiai - kilimiečiai jas įnirtingai ardė.
Vadinasi, pirmieji esą moralesni, o
gal ir todėl, kad ten veikia stipri visuomenininkė Ona Staniulionienė?

O gal ir todėl, kad pietiečiai neturi
atitinkamų bendrabučių, kuriuos
okupavo čia rūsčiai pavadinti „sovietiniais nacijos likučiais“.

Našlaitė sala

Pripažinkime, kad TS-LKD ir
LSDP Lentvario grupės (tai tų partijų
stuburas) tylauja atskirai, beveik „pogrindyje“, vis dar nesusimąsčiusios
apie Lietuvos ateitį – dvipartystę -(pagal britų, vokiečių, JAV, skandinavų ir
t.t. demokratinių Respublikų valdymo
pavyzdį) kairės ir dešinės politinių jėgų
moraliame konkuravime arba Tėvynei
prašant ir sykiu stojant dėl ateities
savo Tautai. Lietuvoje per 20 metų
(domės - užaugo nauja karta!) veikauja
labai žalinga polit-socialinė tiesa, kurią
vaizdžiai galima apibūdinti tik taip:
TS-LKD kvėpuoja Marse, o LSDP,
tarkime, Veneroje, kai tuo tarpu Lietuvos žemėje nemeilės darbą sėkmingai
vykdo DP(„L“) ir LLRA, neskaitant
šiandien besiblaškančią ir nelaimingą
TT ir silpną LS, kurių politinių interesų
taip ir nesuvokiame be-be-be šiltų kėdučių medžioklės sau ir savo giminėms.
Malonu, kad Lietuvos rinkėjas, turintis
tik 2 rankas - kairę ir dešinę, neteko 2
žalingų grupuočių - SL ir LiCS, todėl
šiame atvirame tekste toliau siūlau
kirčiuotai prisiminti 1863 ir 1988 metus
mano genties dvasia:
Nepasiilgot laisvės ir teisybės vyčio
kelyje?
To,
kuris šuoliuoja ant kunigo Mackevičiaus ginkluotos atminties?
Aukštaičiai!
Suvirpėjo!

Ukmergėj ir Lentvary sukilimo 150
metų jubiliejaus atgalia!
Tai žengsma prie prosenelių dalgio
atlenktos vilties?

Įvarginti.
Nesuprasti.
Sielos kapitalai,
Sierakauskų idealai!,
raidės Kudirkos ir Pliaterytės dalginingais esate.
Šį – trumpą - šoblės – Jūsų – sukilimo - kirtį,
O anasai mums nebeleidžia žilti,
Lentvariečiai,
Ukmergietiška jėga – manim – čia –
ir - surašėte.
Ar buvo džiaugsmo žmoniško laikotarpį per tą?
Nedaug, manoji pokario karta!
Štai!
be pasipriešinimo kulkos
šokis tankų rusiškų Alėjoj laisvės
Kauno
Mus vyrų sielą dalgiais sukilimų
pjauna!
Nors vienas pulkas
Atsakomybę tada ant antpečių
istorijon atneštų!
Todėl labai neteko laisvės visiškai
Maironio kraštas.

Negrįžimo tėvų iš Sibiro viltie?
Bet Sąjūdžio jau amžiaus ketvirčio
žinia,
Tremtinio gyva tikėjimo širdie!
Ar zuikių mes tiktai būtis,
Dar skaldys mūs
jausmus
Vilkai Laikai.
Ir lėtai kratys?
O Sąjūdis gerai, kad jaunas.
Jam - 25
Gerai, kad dar gyvuoja Kaunas.
Ir atmintis Į varpą panaši širdis.
Gimus tais laikais
Išlikimu jo, lentvarieti, ar tiki?

O partizanų sukruvinta miškuos
daina,

Jonas Lokėnas
Ukmergės lemties desantas Lentvaryje

rakinto sodo namelio buvo pavogti
jos pinigai, 1120 litų, kurie gulėjo
kambaryje rankinuke.
• 2013-07-04 gautas pranešimas, kad
P.V. veikdamas kartu su ikiteisminio
tyrimo nenustatytais asmenimis automobiliu Honda Accord, ant kurio
buvo uždėti kito automobilio valstybiniai numeriai, atvažiavo į UAB
,,Lietuva Statoil” degalinę, esančią
Dėdeliškių k., Lentvario sen., užsi-

pylė 58,04 l 95 Euro Ultima benzino
ir išvažiavo nesusimokėję.
• 2013-07-04 gautas pranešimas, kad
2013-06-23 Lentvaryje, parduotuvėje
,,Maxima” du vyriškiai įžūliu elgesiu
rodydami nepagarbą aplinkiniams,
be motyvo kelis kartus rankomis
bei kojomis sudavė toje pačioje
parduotuvėje buvusiam jaunuoliui,
taip sutrikdydami visuomenės rimtį
ir tvarką.

Žiemą mažiau
mokėsime!

Mieste – naujų šilumos tiekimo vamzdžių revoliucija. Jai
vadovauja Vaidas Povilėnas,
Asta Kandratavičičnė ir Vytautas Zalieckas. Lentvariečiai
pageidauja toms oficialioms
Trakų rajono asmenybėms paspausti rankas ir padovanoti
ilgą ir žmonišką šypseną.
Jonas Počepavičius

Policijos savaitė
2013 m. liepos 3-9 d.

Ji – mūsų ežero dalis. Tai kas joje gyvena? Gal mūsų gerumas netekęs
kantrybės?

• 2013-07-03 Vilniuje gyvenanti
moteris pranešė, kad Lentvaryje
apgadintas jai priklausantis automobilis Opel Signum. Padaryta
1151 Lt žala.
• 2013-07-03 Vilniuje gyvenanti moteris pranešė, kad Lentvario sen.,
Vosyliukų k., s/b Vingis iš neuž-
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Svečiuose pas išradėją Praną Mulviną
Pamiršti lietuviškų
kilimų kūrėjai
Prieš pusšimtį metų Lietuvą
garsinusio Lentvario kilimų fabriko, nūnai virtusio bendrove
„Kilimai“, šlovė išblėso. Trimis
pamainomis plušėjusios auksarankės audėjėlės ir gausybė
jų pagalbininkų dingo tarsi
burtininkui lazdele mostelėjus. Didžiausio pakilimo metu
fabrike plušėjo per tūkstantį
darbuotojų. Lentvario kilimai
buvo didelis deficitas, visi tik ir
klausinėdavo, kaip nusipirkti
išsvajotą lietuvišką kilimą.
Daugiausiai buvo giriami kilimų raštų kūrėjai ir, aišku,
šauniosios audėjos, tačiau,
kad dailininkų sukurtais kilimų raštais spindintys kilimai
patektų pirkėjams, darbavosi
daug ir kitų specialistų: inžinierių, technologų, meistrų,
pameistrių, šaltkalvių, mechanikų ir kitų specialistų.
Jų darbas taip pat reikalavo
sumanumo, kūrybiškumo.
Fabrikas garsėjo ir technikos tobulintojais, kurie tuo
metu buvo vadinami racionalizatoriais, novatoriais. Fabriko
administracija buvo sudariusi
palankias sąlygas racionalizatorių kūrybinei veiklai, todėl
technikos tobulintojų gretos
kasmet gausėjo. Jie kasmet
pateikdavo šimtus techninių
naujovių. Kolektyvas pirmavo
tarp Lietuvos lengvosios pramonės įmonių. Dabar sunku
surasti išsamesnę informaciją
apie to meto kilimų technikos
tobulintojus ir jų sukurtas
naujoves. Nebeliko garsaus
fabriko, nebeliko ir išsamios
informacijos apie kolektyvo
darbą, pasiekimus, atskirų
darbuotojų indėlį.
Pirmasis techninis
patobulinimas
Iš Lentvario kilimų fabriko
technikos tobulintojų vienas
garsiausių yra išradėjas Pranas
Mulvinas, gyvenantis jaukioje Kilimų gatvelėje, primenančioje buvusią darbovietę.
Praėjusiais metais atšventęs
devyniasdešimties metų jubiliejų P. Mulvinas nejaučia metų
naštos, yra žvalus ir daug gali
papasakoti apie darbą kilimų
fabrike bei bendradarbius.
Lentvario kilimų fabrike P.
Mulvinas įsidarbino 1957 metais, kai čia dar vyko statybos,
tad plušėjo su statybininkais.
Vėliau gavo darbą mechaniniame ceche. Pasak P. Mulvino
šio cecho vadovas, vyriausiasis mechanikas Aleksandras
Bendinskas, jam pasiūlė mechanizuoti verpalų iškėlimą
iš vonios, kurioje buvo dažo-

Išradėjas P. Mulvinas – gyva Lentvario kilimų fabriko istorija. K. Petkūno nuotr.

mi verpalai, nes darbininkės
privalėjo nudažytus ir daug
sveriančius verpalus iškelti
rankomis.
P. Mulvinas sukonstravo
ir pagamino elektrinį keltuvą,
valdomą pulto mygtukais.
Toks patobulinimas nepaprastai patiko administracijai
ir P. Mulvinui buvo suteikta
šeštoji šaltkalvio kategorija.
Netrukus sumanus technikos
tobulintojas buvo perkeltas
dirbti į kilimų apdailos cechą,
kur kilimai buvo padengiami
klijų sluoksniu, jų kraštai buvo
apkarpomi, apsiuvami.
Sukonstravo kilimų kraštų
kirpimo stakles
Tuo metu kilimų kraštus
dvi darbininkės karpydavo
su žirklėmis. Tai buvo labai
sunkus ir rankas žalojantis darbas. Šiame ceche atsidūręs P.
Mulvinas nusprendė išvaduoti
moteris nuo alinančio darbo ir
ėmė konstruoti kilimų kraštų
kirpimo stakles. Tokių staklių
pramonė negamino. Kai kurie
bendradarbiai pašaipiai stebėjo šaltkalvio darbą ir netikėjo,
kad jam pavyks šį darbą mechanizuoti, bet P. Mulvinas
nekreipė dėmesio į tokias
kalbas ir darbavosi neskaičiuodamas darbo valandų.
Pirmiausia jis pagamino būsimų staklių rėmą, po to ėmė
mąstyti, kokius pagaminti peilius, kaip jiems suteikti judesį,
kaip įtvirtinti, kad kirptų tik
kilimo kraštus ir nesugadintų
kilimo. Pasak P. Mulvino kol
jo išrastos ir sumontuotos staklės pradėjo be nesklandumų
veikti, jam teko plušėti ištisus
metus.
Mechanizavęs kilimų kraštų kirpėjų darbą P.
Mulvinas išgarsėjo. Jį pagerbė
tuometis fabriko direktorius
Petras Jurkūnas, vyriausiasis
inžinierius Sikstas Bričkus ir
kiti bendradarbiai. Deja, dėl
to meto įstatymų, svaraus

piniginio paskatinimo nesulaukė. Išradimo paraiškai
parengti tuo metu fabrike nebuvo specialistų, o už naujovę,
įregistruotą racionalizaciniu
pasiūlymu, autorinis atlyginimas buvo pernelyg kuklus,
todėl P. Mulvinas iki šiol jaučia
nuoskaudą.
Pripažino išradimu
Prabėgus penketui metų
Lentvario kilimų fabrike buvo
suaktyvinta technikos tobulintojų veikla. Šią veiklą skatino
Lengvosios pramonės ministerija. Fabrike pradėtos rengti
paraiškos išradimams. Buvo
gauti pirmieji išradimų autorystės liudijimai. P. Mulvinas
taip pat domėjosi ar jo sukurtų
staklių negalima būtų įteisinti
išradimu. Tačiau paaiškėjo,
kad pateikti paraiškai į Išradimų komitetą jau buvo praleisti
terminai.
Lentvario kilimų fabriko
administracija sumanė kilimų
kraštų kirpimo stakles patobulinti ir pasirašė sutartį su Bandomąją – mechanine gamykla
„Apvija“. Šios įmonės konstruktoriai A. Lančiauskas ir V.
Pokvytis, vadovaudamiesi P.
Mulvino techniniu sprendimu,
patobulino kilimų kraštų kirpimo stakles ir parengė paraišką
išradimui, tačiau paraiškoje
nebuvo P. Mulvino pavardės.
Kai paraiškos išradimui autoriai atėjo parašo pas tuometį
Lentvario kilimų fabriko vyriausiąjį inžinierių S. Bričkų,
jis atsisakė pasirašyti ant paraiškos išradimui dokumentų,
kol nebus įrašytas ir pirmosios
staklių konstrukcijos autorius
P. Mulvinas.
Šią staklių konstrukciją
1972 metais Išradimų komitetas pripažino išradimu, o A.
Lančiauskas, V. Pokvytis ir P.
Mulvinas gavo išradimo autorystės liudijimus.
Tačiau ir gavęs išradimo autorystės liudijimą P. Mulvinas

P. Mulviną, 1963 metais sukūrusį kilimų kraštų kirpimo stakles, sveikina
tuometis Lentvario kilimų fabriko direktorius P. Jurkūnas. Nuotr. iš P. Mulvino
asmeninio albumo

svaraus autorinio atlyginimo
nesulaukė, tuomet nuskubėjo
į Lengvosios pramonės ministeriją, pasiprašė pas ministrą ir
ėmė aiškintis, kodėl už kūrybinį darbą, už išrastas stakles,
kurios padėjo mechanizuoti
sunkų rankų darbą, negauna
autorinio atlyginimo. Apsilankymas ministerijoje padėjo, P.
Mulvinui buvo išmokėtas 169
rublių autorinis atlyginimas,
prilygstantis tuometinei vieno
mėnesio algai.
P. Mulvinas Lentvario kilimų įmonėje dirbo ir techniką
tobulino 37 metus. Net 134 jo
sukurti techniniai patobulinimai buvo užregistruoti kaip
racionalizaciniai pasiūlymai ir
panaudoti gamyboje. Daugiausia naujovių buvo panaudota
kilimų apdailos ceche, kur P.
Mulvinas įrengimus prižiūrėjo
ir remontavo.
Pirmieji darbo įgūdžiai –
geležinkelyje
P. Mulvino vaikystė ir jaunystė prabėgo Rokiškio rajono,
Cibelių kaime. Tėvai turėjo 37
hektarus žemės ir ūkininkavo.
Jiems talkininkavo Pranas su
dviem broliais ir trimis seserimis. Pranas mokėsi Moškėnų

pradinėje mokykloje, o vėliau
Juodupės progimnazijoje. 1941
metais turėjo būti pašauktas į
sovietinę armiją, bet išvengė,
nes prasidėjo karas. Po karo
armijoje tarnavo pusantrų
metų. Vėliau nuvyko į Panemunėlio geležinkelio stotį ir
pasiprašė darbo. Paskyrė jį
dirbti iešmininku, o kai pastebėjo, kad stropus ir sumanus,
paaukštino. Tapo vyriausiuoju
iešmininku. Pasak P. Mulvino,
žinias apie šį darbą gilino savarankiškai, mokėsi iš knygų
ir instrukcijų.
Po to buvo perkeltas dirbti
į Obelių geležinkelio stotį
budėtoju, o kai stoties viršininkas atostogaudavo eidavo
jo pareigas.
Vienerius metus dirbo ir
Juodupės vilnonių audinių
fabrike „Nemunas“ Čia dirbdamas įgijo šaltkalvio penktąją
kategoriją.
1950 metais Pranas sukūrė
šeimą. Vėliau su žmona Janina
persikėlė į Lentvario miestą,
kur gyvena iki šiol. Jie užaugino tris dukras, džiaugiasi
keturiais anūkais ir trimis vaikaičiais.
Kęstutis PETKŪNAS
Autoriaus nuotr.

*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuojamas
naujausias Vlado Urbanavičiaus kūrinys „Laivas“

Bažnytinio paveldo muziejus
kviečia apžiūrėti naujausią, specialiai Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios
erdvei sukurtą Vlado Urbanavičiaus
skulptūrą „Laivas“.

Vienas žymiausių šiandienos
skulptorių Vladas Urbanavičius
gimė 1951 m. Kvitoko gyvenvietėje,
Irkutsko srityje. 1970 m. baigė M. K.
Čiurlionio vidurinę meno mokyklą,
1977 m. – skulptūros studijas tuometiniame Dailės institute. Valdas Urbanavičius dalyvavo tarptautiniuose
simpoziumuose, taip pat parodose
Lietuvoje ir užsienyje. Apie skulptoriaus biografiją ir kūrybą 2009 m.
išėjo Giedrės Jankevičiūtės sudaryta
knyga „Skulptoriaus dosjė: Vladas
Urbanavičius“.
„Laivas“ – tai sujungtos ir ant

išlenktos plieninės juostos pakeltos
septynios metalinės statinės. Skulptūros aukštis 2,5 m, plotis 6,5 m.
„Mintis sakralinėje erdvėje pastatyti ką nors pasaulietiško brendo
kelerius metus. Į bažnyčią kiekvienas atsinešame visą savo pasaulį.
Mano „Laivas“, kurį trumpam
palieku muziejuje, taip pat yra šito
pasaulio dalis“, – teigia Vladas Urbanavičius.
Vlado Urbanavičiaus „Laivas“
Bažnytinio paveldo muziejuje bus
eksponuojamas iki rugpjūčio 30
dienos.

Laiko inkliuzai: Trakų Vokės dvaro sodyboje
dešimtąjį kartą tapys garsūs menininkai

Šiemet, liepos 13 d., jau dešimtąjį kartą garsūs Lietuvos
ir pasaulio tapytojai rinksis į
tarptautinį plenerą, kuris kasmet
rengiamas Trakų Vokės dvaro sodyboje. Renginio idėja, organizatoriams gimusi prieš dešimtmetį,
šiandien stebina dalyvių gausa,
temų spektru ir tarptautiškumu.
Šeštadienį jubiliejinis pleneras bus
atidarytas paskelbiant tapybos
temą „Laiko inkliuzai Trakų Vokės
dvaro sodyboje“.
Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras per dešimt metų yra sukaupęs apie šimtą vertingų tapybos
darbų. Ši meno kolekcija kiekvieną
rudenį eksponuojama skirtinguose
Lietuvos dvaruose.
„Idėja organizuoti tokio pobūdžio renginį kilo tada, kai supratome,
jog tapyba – puikus būdas fiksuoti
unikalaus dvaro ir jo aplinkos pokyčius. Žinoma, kito plenero formos,
temų spektras, bet idėja išliko ta
pati – per meną atskleisti tautos
istoriją ir išryškinti aplinkos grožį.
Šią vasarą šalia prancūzų architekto
E. F. Andrė parko kurs 25 menininkai
iš skirtingų šalių – yra atvykusių net

iš Kanados“, – plenero istoriją prisimena Trakų Vokės bendruomenės
kultūros centro vadovė Loreta Marcinkevičienė.
Kurs ne tik profesionalai
Renginio organizatoriai suteiks
galimybę įsijausti į profesionalaus
dailininko amplua: visi, norintys
kurti, galės dirbti padedami patyrusių tapytojų. „Dailininkai“ bus
aprūpinti ir dažais, ir popieriumi,
menininkai jiems padės susikurti
eskizą.
„Dešimt metų būdami dvare pastebime kiekvieną detalę, kuri bėgant
laikui transformuojasi. Įdomu, kaip
šiuos pokyčius pamatys tie, kurie čia
užsuks ir praleis tik keletą atokvėpio
valandų. Profesionalūs menininkai
savo darbus kurs visą savaitę. Vėliau
jie bus eksponuojami Trakų Vokės
dvaro sodyboje“, – informuoja L.
Marcinkevičienė.
Po renginio plenero dalyviai
vyks į gražiausias Lietuvos vietas – Vilnių, Trakus, apžiūrės Trakų
Vokės apylinkes.
Renginio vieta: Trakų Vokės
dvaro sodyba. Laikas: Liepos 13 d.,
12 val. Renginio tipas: nemokamas
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vakcinacijos programą prieš pasiutligės susirgimą ir laukinių gyvūnų
vakcinavimą.
Šiuo metu vykdoma naminių

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

Užs. Nr. 189

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. 188

augintinių nemokama vakcinacija
prieš pasiutligės susirgimą. Visus
gyventojus kviečiame aktyviai dalyvauti programoje.

2013m. nemokamas naminių gyvūnų skiepijimo
nuo pasiutligės graﬁkas Trakų rajone

Vaidas Jonušaitis, Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Vyriausiasis veterinarijos gydytojas – inspektorius
Telefono Nr. 8 528 53802 arba 8 528 54017

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.

Užs. Nr. 146

Užs.Nr. 730

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. 192

Tarptautinio menininkų plenero
„Menas paveldui“ dalyviai
Ojaras Mašidlauskas, Romas
Žmuidzinavičius, Edgars Folks
(Latvija), Vida Juškaitė, Romanas
Borisovas, Olga Pavliuk (Ukraina),
Agnė Jagelavičiūtė, Meland (Estija),
Marcin Kołpa (Lenkija), Małgorzata
Kapłan (Lenkija), Raimonda Kasparavičienė, Loreta Zdanavičienė,
Gintautas Marcinkevičius, Ruslanas
Korostenskis, Keistutis Bagdonavičius, Andrius Makarevičius, Irina
Kostina, Tomas Mašidlauskas, Valė
Vaitkuvienė, Audronė Rudienė,
Audrius Liaudanskas, Ieva Bunokaitė, Ana Danilevič, Kiril Ščerbak,
Ingė Talmantienė.
Loreta Marcinkevičienė,
Trakų Vokės bendruomenės
kultūros centro direktorė

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

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

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

Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija
dėl laukinių ir naminių gyvūnų vakcinacijos prieš pasiutligę

Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad
nuo 2013 metų birželio 9 dienos prasidėjo pasiutligės laukinių gyvūnų
vakcinacijos pirmasis etapas. Kaip
ir kasmet, Trakų, Vilniaus, Alytaus,
Lazdijų, Elektrėnų, Šalčininkų,
Druskininkų, Varėnos rajonų savivaldybių teritorijose iš lėktuvų bus
išmėtyti jaukai su vakcina.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja gyventojus,
kad radus jaukus su pasiutligės
vakcina, jų negalima liesti. Jeigu
jaukai su vakcina aptinkami prie
gyvenamųjų namų, būtina apie
tai nedelsiant pranešti teritorinei
Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai, kurios specialistai atvykę
surinks jaukus su vakcina. Jaukai su
vakcina nėra pavojingi naminiams
gyvūnams, tačiau perdozavus jauko, galimos komplikacijos.
Didžioji dalis pasiutligės atvejų
nustatyti laukinių gyvūnų populiacijoje pasienio su kaimyninės
Baltarusijos respublika.
Trakų rajono savivaldybėje
2004 m. buvo nustatyti 27 pasiutligės susirgimo atvejai, 2005 m. – 42,
2006 m. – 32, 2007 m. – 10 atvėjų.
Nuo 2008 m. rajone nebuvo nustatyta susirgimų. Šiuos rezultatus
pavyko pasiekti, vykdant Trakų
rajono savivaldybės ir Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos bendrą naminių gyvūnų

Skelbimai, reklama

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.
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

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,
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
SKELBIMAI IR REKLAMA Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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