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Lentvario dvaras vėl kvietė į tradicinę parko šventę

Rugsėjo 22 dieną, pažymėdami
Europos kultūros paveldo dienas
„Epochų ženklai“, pakvietėme visus į
praėjusią epochą, XX a. pradžią, įvairiausių pokyčių ir didžiausių atradimų
metą. Šis laikotarpis buvo gražiausiais
bei ryškiausiais Lentvario dvaro gyvavimo metais. Tuomet dvare skambėjo
orkestrai, dainos, vyko teatro trupių
vaidinimai, čia mėgo svečiuotis svečiai
iš užsienio – Prancūzijos, Lenkijos bei
kitų šalių. Šventės „Retro muzikiniai
pasivaikščiojimai“ rengėjai prisimindami šlovingus dvaro laikus visiems
pasiūlė pabūti Lentvario dvaro svečiais – maloniai pasivaikščioti senais
parko takais, pasigrožėti kraštovaizdžio architekto Eduardo Andrė sukurtais gamtos vaizdais, pasiklausyti
tarpukario dainų ir muzikos atliekamų
puikių atlikėjų.
XX a. populiariausių šlagerių
dainininkų Antano Šabaniausko ir
Danieliaus Dolskio dainas atliko
jaunas operos dainininkas Liudas
Mikalauskas, kuris ne tik dainavo,
bet ir itin šmaikščiai pasakojo įvairiausias gyvenimo istorijas, ištikusias žymiuosius praėjusio amžiaus
vokalo grandus. Juokingi nutikimai
buvo apipinami žinomomis dainomis – „Palangos jūroj“, „Paskutinį
sekmadienį“, „Karinis vaizdelis“
ir kt. Puikios programos pabaigoje L. Mikalauskas buvo lydimas
audringų aplodismentų jūros. Dainininkui akompanavo koncertmeisterė Audronė Juozauskaitė.

Šventės vedėjai V. Šamatovičienė
ir M. Cegelskas

Grojo diksilendo orkestras „Vilniaus šypsena“

Retro programą tęsė nuotaikingas diksilendo orkestras „Vilniaus
šypsena“, vadovaujamas Vladimiro
Školnyj. Buvo prisiminta naujo muzikinio stiliaus bei diksilendų atsiradimo pradžia – XX a. pradžioje visame
pasaulyje pradėjo skambėti džiazas.
Diksilendo muzikantai smagiai improvizavo bei kvietė šokti. Muzikantų
kvietimą išgirdo žavių panelių retro
duetas. Ivona Grigienė ir Renata
Joknienė nuotaikingai padainavo
tarpukario lenkų dainas.
Lentvario dvaro svečius retro
pasivaikščiojimui kvietė šventės
šaunusis vedėjas aktorius Mantas Cegelskas. Pasivaikščiojimuose maloniai

dalyvavo Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Asta Kandratavičienė. Pasiklausiusi puikių
muzikos kūrinių ji džiaugėsi pagyvėjusiu Lentvario parku. Taip pat buvo
malonu sutikti parko takuose žymią
dainininkę Nedą Malūnavičiūtę.
Visi norintys įsiamžinti žavingas
akimirkas, praleistas Lentvario parke,
galėjo tai padaryti tarpukario laikotarpiu populiariu fotografijos būdu
„penkiaminute“. Šią atrakciją teikė
Atvirosios fotografijos dirbtuvės.
Nors šventės diena nebuvo labai
šviesi ir saulėta, tačiau visus šildė
puiki nuotaika bei plačios dalyvių
šypsenos.

Šventės organizatoriai – Trakų
kultūros rūmų Lentvario padalinys
bei Lentvario seniūnija nuoširdžiai
dėkoja už paramą Trakų rajono
savivaldybei, tarybos narei Editai
Rudelienei, UAB „Marvensa“ ,
Ingai Tomkovidienei, PC „Norfai“,
už pagalbą – Lentvario seniūnijos
darbuotojams Aivarui Troinovič,
Vladimirui Zadyrkinui, Trakų krašto vietos veiklos grupei, kavinei
„Lentvario svetainė“.
Viktorija Šamatovičienė,
Trakų rajono kultūros rūmų
Lentvario padalinio administratorė
Alfredo Girdziušo nuotr.

Didžiausia gyventojų parama Iš Trakų rajono apylinkės teismo
Trakų rajone – profesinei
Neteisėtai laikomas tėvo
sąjungai ir lopšeliams-darželiams dovanotas ginklas vyrui užtraukė
baudžiamąją atsakomybę
Vilniaus apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (Vilniaus AVMI)
informuoja, jog paramos gavėjams
ir politinėms partijoms Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos (VMI prie FM) pradėjo
pervesti lėšas, kurias iki 2 procentų
organizacijoms ir iki 1 procento politinėms partijoms nuo 2012 metais
sumokėto pajamų mokesčio skyrė
beveik 490 tūkst. gyventojų. Vilniaus
apskrityje tokių gyventojų buvo virš
161 tūkst., jie organizacijas ir politines
partijas parėmė daugiau nei 17 mln. lt.
Nuo spalio 1d. lėšos dalimis pervedamos kasdien, neatsižvelgiant į paramos
gavėjų statusą – paramos gavėjus sistemos parenka atsitiktine tvarka.
Trakų rajono savivaldybėje tokių
gyventojų buvo 4978, o jų paramos suma
siekia beveik 400 tūkst. Lt. Didžiausios
paramos gavėja Trakų r. savivaldybėje
2012 m. buvo Uždarosios akcinės bendrovės „Geležinkelio tiesimo centras“
profesinė sąjunga. Ji turėjo 157 rėmėjus,
skyrusius profesinei sąjungai beveik
16 tūkst. Lt. Biudžetinė įstaiga Trakų
rajono Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ gavo beveik 14 tūkst. Lt paramos,
ją skyrė 248 gyventojai. Biudžetinė
įstaiga Trakų lopšelis-darželis „Obelėlė“ turėjo 187 rėmėjus ir gavo beveik
12 tūkst. Lt. paramos. Tarp politinių

partijų dosniausiai atseikėta Lietuvos
lenkų rinkimų akcijai (518 rėmėjų skyrė
beveik 13 tūkst. Lt paramą) ir Lietuvos
socialdemokratų partijai (281 rėmėjų
skyrė virš 9,2 tūkst. Lt paramą).
„Kai kurie paramos gavėjai iš Trakų rajono dar gali sulaukti papildomų
įplaukų, jei skyrę paramą mokesčių
mokėtojai tinkamai įvykdys savo mokestines prievoles – pateiks tvarkingas
metines pajamų deklaracijas, – sako
Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių
departamento direktorius Mindaugas
Almantas, pažymėdamas, kad netrukus
VMI elektroninio deklaravimo sistemoje
(toliau – EDS) vartotojams pateiks informaciją apie tai, ar jų prašymas pervesti
paramos lėšas gavėjui yra patenkintas
ar ne, nurodys priežastis tuo atveju, jei
prašymas patenkintas nebuvo.
VMI prie FM pažymi, jog dalis
pateiktų teisingai užpildytų prašymų
liks neįvykdyti, nes juos teikę žmonės
praėjusiais metais nemokėjo gyventojų
pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama arba buvo skiriami pinigai
organizacijoms, kurios neturi paramos
gavėjo statuso.
Išsami statistinė informacija apie
skirtą gyventojų paramą organizacijoms
bei partijoms bus skelbiama VMI interneto svetainėje, adresu http://www.
vmi.lt/cms/paramos-statistika.
VMI primena, jog informaciją ir
konsultacijas visais mokesčių klausimais
teikia VMI Mokesčių informacijos centras telefonu 1882, atsakymus į rūpimus
mokestinius klausimus taip pat galite
gauti apsilankę VMI svetainėje, adresu
http://www.vmi.lt/cms/elektroniniaipaklausimai.

Trakų rajono apylinkės teismas
2013 m. rugsėjo 19 d. paskelbė nuosprendį, kuriuo kaltinamąjį A. L. pripažino kaltu neteisėtai disponavus
šaunamuoju ginklu.
Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą
teismas nustatė, kad kaltinamasis
A. L. 1992 metais savo tėvo C. L.
namuose surado ir taip neteisėtai,
neturėdamas leidimo, įgijo 1948 m.
gamybos dvivamzdį 16-o kalibro medžioklinį šautuvą, kurį tame pačiame
name laikė iki 2012 m. liepos 31 d.,
kai minėtą ginklą aptiko policijos
pareigūnai.
Kaltinamasis teismo posėdyje
savo kaltę pripažino, paaiškino, kad
medžioklinį šautuvą prieš mirtį jam
paliko tėvas. Nurodė, kad jis neatkreipė dėmesio, jog buvo priimtas
įstatymas dėl nelegaliai laikomų
ginklų, įpareigojęs asmenis juos
legalizuoti.
Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir dėl jo
gailisi. Teismas taip pat atsižvelgė į
tai, kad A. L. anksčiau neteistas, nėra
baustas administracine tvarka. Įvertinus visa tai, už Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 253 straipsnio
1 dalyje numatytą nusikalstamą
veiką teismas A. L. skyrė laisvės
atėmimą šešiems mėnesiams, baus-

mės vykdymą atidedant vieneriems
metams ir įpareigojo A. L. per šį laikotarpį neišvykti už gyvenamosios
vietos ribų be priežiūrą vykdančios
institucijos leidimo. Kadangi A. L.
prisipažino kaltu padarius nusikaltimą, teismas taip pat pritaikė naujai
įsigaliojusią baudžiamojo kodekso
64(1) straipsnio nuostatą ir jam paskirtą bausmę papildomai sumažino
vienu trečdaliu.
Teismo nuosprendžiu taip pat
nutarta konfiskuoti kaltinamojo
neteisėtai laikytą medžioklinį šautuvą.
Šis teismo nuosprendis per 20
dienų gali būti skundžiamas Vilniaus
apygardos teismui.
Darius Kasperskis,
Trakų rajono apylinkės teismo
teisėjo padėjėjas, atstovas spaudai

Ant aukšto aukšto kalno vėjai
užnešė – nė piršto nepajudinau.
Mums lengviau patikėti
blogu nei geru... Nereikia įtikinėti...
O dabar aš ant aukšto aukšto
kalno.
Ir kaip tai? Juk nė piršto
nepajudinau!
Vidinis balsas kužda:
– Vėjai užnešė.
Vidinis balsas kužda:
– Bet nė piršto nepajudinau.
O gal už vieną muštą dešimt
nemuštų duoda? Vidinis balsas
kužda:
– Bet kada spėjo tą vieną
primušti?
Kada kada kada..?
Bet štai nutiko gera ir reikia
tai priimti.
Karalius Dovydas turėjo
žiedą, ant jo galėjai perskaityti:
„viskas praeina“, pasukus – „ir
šitai praeis“.
Kaip gera, taip bloga – praeina.
Kartais net dulkėmis išsisėja.
„Memento mori“ kažkada
vėl į dulkes ir į žvaigždes kažkada. Užvertus galvą visiškai plika
širdžia jauti pulsavimą begalybės. Tuomet ar ne tiesa:
„O kad aukštam danguj tos
šviesios žvaigždės
Taip spindi net graudu, dievuli mano“*
Mirtis yra viskas ir mirtis yra
niekas, arti – per ištiestos rankos
ilgį. Tuokart atsiminus gyvenimas ima svaiginti – diafragma
nusileidžia, plaučiai prisipildo
obelų žydėjimo, vandens vilnijimo... Visados plika širdžia,
o kartais kaip Baltušio Juza
pavasariop į lauką išbėgti, žiemos vargus putojančiu sniegu
nuprausti.
*V. Mykolaitis Putinas

A. S.
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Lentvario kronika

Sugrįžtame į Sajavičių
sodybą, Stadiono g. 19

Lentvaryje, kaimynystėje gyvena Sajavičiai ir Čekavičiai. Buvo
laikai, kai jie gražiai bičiuliavosi, bet
vėliau išsipirko po žemės lopinėlį,
kuriuose yra greta viena kitos jų
sodybos. Antai Stepo Čekavičiaus
išpirkto žemės sklypo plane pasirašė Trakų rajono savivaldybės vyriausioji architektė Audronė Kapočienė, Trakų rajono geodezininkas
Henrikas Kalenda ir pats Vilniaus
apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos
skyriaus vedėjas Algis Podrezas.
Tačiau čia ir iškilo problema, nes tas
sklypas įžūliai atsirėmė į Stasio Sajavičiaus gyvenamojo namo pamatus,
todėl Stepas ir Jadvyga Čekavičiai,
remdamiesi minėtų valdininkų
parašais, nė iš vietos. Žodžiu, Stasio
ir Reginos Sajavičių dešinė būsto
pusė (nuotraukoje) palikta be jokio
praėjimo, juridiškai vadinamo

servitutu. Buvo 2006 03 03 Trakų
rajono apylinkės teismas, kuriame
dalyvavo tuo metu „Lentvario kronika“, dirbusi nepriklausomajame
Trakų ir Lentvario laikraštyje „Vilnijos kronika“. Teismą pralaimėjo
Sajavičiai. Anksčiau apie tai viešai
kalbėjo „V. K.“ 2005 07 07 Nr. 26
(154) 1 puslapyje „Okupacija Lentvaryje“, o teismas nekreipė dėmesio į
publikaciją. Negana to, istorija buvo
pagarsinta „Karšto komentaro“ 2007
09 14-28 vienoje „Vytauto Didžiojo
tėvonijos metrikoje“ bei „Lietuvos
aide“ 2005 m. Nr. 160, 7 psl. ir
2005 m. Nr. 177, 4 psl. Buvo Sajavičių skundai ir tuometinės Seimo
kontrolierės Rimantės Šalavičiūtės
atsakymas: „S. Sajavičiaus skundą
pripažinti pagrįstu (...) apie kontrolės
sprendimo vykdymą informuoti
2004 08 23.“ „Lentvario kronika“
imsis tos istorijos iki pat šaknų!

Žila grupelė – nepolitinė jėga
Tąsyk 2013 04 19 dienos
Nr. 16 (33) „Klevų alėjos“ 3 puslapyje istorijai neramiai atsitrenkė
LPKTS XX suvažiavimo žinutė.
Lietuvos tremtinių delegatų pasimatyme Lentvario tremtinių
pasiuntiniu dalyvavo, pasisakė ir
buvo pašalintas iš tribūnos, o vėliau tąją žinutę rinko Jonas Počepavičius „išbandytos Sibire Lentvario
kantrybės vardu“. Tribūnoje spėta
pasiūlyti pervadinti T. S. į Tėvynės
tremtinių ir krikščionių demokratų
sąjungą, bet nesuspėta sustiprinti
plebėjų, užspaustų profesoriaus
Vytauto Landsbergio nuostatų, kuriomis jis kaip kandidatas į TS-LKD
pirmininkus kreipėsi apskritai į
Lietuvą, o tai reiškia ir į Lentvarį.
Praėjus kiek laiko visiškai įsitikinome profesoriaus tiesa, kurią
pritaikytume bet kuriai veikiančiai
politinei jėgai iš apačios į viršų,
todėl „Lentvario kronika“ ištikima
tam, kas iš tiesų esąs politikas, o ne
kombinatorius bei renka šį valstybiškai svarbų dokumentą ir dėl to,
kad jo lentvariečiai, o ypač tremtiniai, nežinojo ir nežino. Kadangi tai
kronika, tekstą sutrumpinsime.
„(...) vadovaujantys asmenys
kai kada nutolsta ir atitrūksta
nuo partijos eilinių ir pačios visuomenės. (...) Esame pakeliui į

vartotojišką (vad. naudos arba
„pragmatinę“) ir teisingumo bei
dorovės principų nevertinančią
visuomenę, kurioje valdžios tarnavimas žmonėms ir atrodo, ir
darosi tuščias žodis. Mūsų partija
turi priešintis tokiai biurokratinei
nevertybinei slinkščiai ir pati rodyti
kitokių požiūrių bei elgsenos pavyzdį. Jos idealas tebūnie žmoniška
visuomenė, kurioje atjauta senam,
neįgaliam ir vaikui liktų norma, o
ne retenybė. (...) Grupuotės polinkiai primesti savo valią ir valdyti
formalia jėga – netikę bruožai. Pažiūra – neva geresnių už mus nėra,
o todėl ir atidumas kitam nereikalingas – gali vesti link puikybės ir
į partijos nuosmukį, net valstybės
nusilpimą ir pražūtį. Pirminis
vaistas organizacijos viduje būtų
vadovų rotacija (periodiškas keitimas). Iki skyrių. (...)“ Toliau profesorius susirūpina dėl suvažiavimo
gyvų programų, kurias paruoštų
„veiksni, įtakinga, plačių sąlyčių
konsoliduojanti partija.“ Būtinas
ryšys su patriotinėmis organizacijomis, nes „be to ryšio izoliacija,
kuriai patys save pasmerktume.“
Beje, pirmieji atkurtą Lietuvą pasveikino neįgalieji. „Sąjūdis kūrė ir
darbininkų organizacijas, o Tėvynės
sąjunga kadaise turėjo veiklius mo-

Nauji šilumos
vamzdžiai liūdėjo

Račkūnų meditacija

Buvo 2013 rugsėjo 22 diena.
Laidojome politinį kalinį Motiejų
Čėglį. Račkūnuose supylėme naują
žemės kauburėlį, paliūdėjome, o
šių eilučių rinkėjas tuomet spustelėjo darsyk fotoaparato užraktą.
Čia matote į žemę įbestus du negailestingus kastuvus, kurie atliko
paskutinį laidotuvių darbą ir jauną
bernaitį, nešantį vainiką ant Motiejaus sviežutėlio kapo. Gyvenimas
toliau užvedė galingą laikrodį,
kurio spyruoklė – miesto vaikystė,
einanti į vaikystę ir taip toliau, bet
šie rūstūs kastuvai budės miesto
laike. Bus pasakojimai apie Motiejų
ir šis atminimo raštas, aiškiai nemėgstąs kastuvų: „Motiejus Čėglys
1950 m. Panošiškėse atsisakė stoti
į kolūkį. Dar baisiau – jis atmetė
vietinių ir atvykusių bolševikėlių
pasiūlymą tapti kolūkio pirmininku, nes buvęs mažažemiu, vadinasi, socialiai patikimas, „ne liaudies
priešas“. Motiejus suimamas „kak
vrag naroda“ ir išvežamas į Krasnojarsko karštą, Onisėjaus rajoną.
Šeima liko Lietuvoje be teisės tapti
kolūkiečiais. Buvo tokia sugalvota
bausmė – „tarp žemės ir dangaus“.
Motiejus stiprus – Trakų pavieto

Evgenios Levin nuotr.

Stadionas

Tai atskira miesto istorijos
dalelė, tuomet ir dabar atmetanti
kai kurių lentvariečių susidėjimą
su „skystu šėtonu“. Futbolas labai
nemėgsta vodkos.

Paštas
Rudenį storai išdėlioti šalia Klevų alėjos. Lentvariečiai kraipė galvas, nes
2013 09 30, 9 val. 15 min. niekas jų nekibino anei griovių gilių jiems kasė.

Batai lyg ratai

meška – greitai išmoksta priverstinės rąstininko profesijos, kad
per 12 valandų į baržą pakrautų
30 tonų rąstų ir gautų 600 gramų
kažko panašaus į duoną, 10 gramų
cukraus, į sriubą panašaus viralo
ir Jenisiejaus žuvies. 1956 03 03
grįžo į tėviškę, persikėlė į Lentvarį,
įsidarbino Kilimų fabrike, augino
vaikus, pasistatė namą. Motiejaus
šaknys nemirtingos, jų kastuvai
užkasti negali...

Teisybės fantazija

Tai liaudyje vadinamo Nargėliškių miesto rajono fragmentas.
Norite tikėkite, norite – ne, bet
tuo metu virš galvos, ant puikaus
lietuviško kilimo, raitas praskrido
tos produkcijos meistras – arabas,
kuris patenkintas, kad Lentvario
kilimų fabrikas neteko gamybos
ir kilimų vystymo jėgos bei specialistų. Tai reiškė, jog sviete jam
kilimų prekyboje vienu konkurentu mažiau.

kytojų, gydytojų klubus... Buvo ir
teisininkų, norinčių gerinti sistemą.
Jei dirbdami valstybės darbą Seime
virstame nelyginant politikų „profsąjunga“ su rėmėjų skyriais, tai čia
vėlgi negera inercija ir neperspektyvi slinktis. Jaunimą skatinkime
ateiti į mūsų partiją ne vien karjeros
galimybėmis ir nauda pabūti galbūt „valdžioje“. (...) Nebijokime
idealizmo, šiukštu neskatinkime
primityvaus pseudopolitinio karjerizmo. (...) Dar galime turėti
žmonišką, ne mechanišką ir svetimėjančią Lietuvą. Kituose Seimo
rinkimuose turi būti iškelta daug
naujai mąstančių žmonių. Reikia
ieškoti būdų, kad išvažiavusieji, bet
nenutraukę ryšių, galėtų dalyvauti
ir savivaldos rinkimuose.“ Tada šitaip Lentvario tremtinių delegatas
kalbėjo suvažiavime, kuris aiškiai
neteko Sibire grūdinto plieno...

Pasakosime apie smulkų miesto verslą, o ir stipresnį. Nusprendėme, kad rudenį svarbiausias
daiktas – tavo tvarkingi batai.
Taigi pasikartojame vardan tavo
sveikatos ir primename Jadvygos
Matulevič individualios įmonės
veiklą, kurią pamatysite Geležinkelio gatvėje, šalia autodetalių parduotuvės. Iki pasimatymo ten, kur
įkurtos darbo vietos ir gerbiama,
ir vystoma reikalinga gamyba, ir
gerbiamų verslininkų suprantamas
lentvariečio darbo džiaugsmas.

Anąjį seniai reikėtų renovuoti:
vis dėlto tai paštas.

Juodi šiukšlių
maišai

Sveika reforma – panaši į duoną
RF Ministras Pirmininkas tarptautinėje internetinėje erdvėje susinervino, jog Rusija (RF) be reformų
sės į balą. „Tokia turtinga šalis?“ – paklaustų bet kuris
galvojantis miestelėnas. Taigi reforma, didus loky
(lietuviškai kreipiamės į RF Ministrą Pirmininką),
tai labai sudėtingas politinis žingsnis, kurio rizika
turi būti sumažinta iki minimumo, nes ekonominiai
nuostoliai čia tykoja lyg pati Amerikos džiunglių
kobra nekaltą peliuką, todėl tamstai kaip pavyzdį pateikiame po 1918 metų
mūsiškę Žemės reformą. Dvarai buvo apkarpyti iki 80 ha., o laisva žemė buvo
padovanota savanoriams, kurie tais laikais paliko žagres bei ėmėsi šautuvų ir
tuo būdu sutriuškino bermontininkus, įvairius organizuotus banditus, lenkams
įkrėtė į kailį, žaibiškai sukūrė reguliariąją kariuomenę ir valstybės saugumą.
Tai buvęs, gerbiamas loky, lietuvių gyvybinio ir psichologinio intereso talentingas įspėjimas, kuris garantavo valstybės pradžią. Prašome sugalvoti
panašų dalyką, nes mūsų maža tauta tiesiogiai suinteresuota didžiojo sosiedo
paprasto ruso gerove.
Reuters/Scanpix nuotr.

Po miestą blaškosi anieji. Lyg
nesprogusios atmatų bombos.

„Kronikos“
desertas

„...Tu šuolį ištaisei dėl ateities nevesdamas į giljotiną praeities..!“
* Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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Senas sąskaitas lenkai
suvedinėja ir kapinėse

Mirusieji ramiai ilsėtųsi, jei
jiems tai leistų gyvieji. Bet Lenkijoje, Seinų valsčiuje, esančios
Berznyko kapinės pastaruoju
metu tapo vieta, kur kurstomos
tautinės nuoskaudos, net iškraipoma istorija.
Vosyliškės – 1920-ųjų rugsėjo
27-oji. Druskininkai – 1920-ųjų
rugsėjo 23-ioji. Lyda – 1920-ųjų
rugsėjo 27-oji.
Tai – lenkų mūšių datos, iškaltos akmeninėse plokštėse,
kurios visai neseniai atsirado Seinų valsčiuje esančiose Berznyko
kapinėse. Seinų, kaip ir Punsko,
valsčiuje daug gyventojų yra
lietuviai. Todėl ne kam kitam, o
pirmiausia jiems tokiu būdu priminė istoriją „akmeninės“ akcijos
organizatoriai.

Istorijos „pamoka“
„Akmenys šauks“ – iškalti ant
akmens plokščių lenkiški žodžiai į
kapines koją įkėlusiems žmonėms
neišvengiamai pakiša klausimą:
„Dėl ko?“
Atsakymą padiktuoja dar vienas akmenyje iškaltas įrašas.
Jis skelbia, kad „nesant galimybės įamžinti 1920 metų lenkų karių žygdarbio Lietuvoje ir
Baltarusijoje, čia supilama žemė
iš Druskininkų, Gardino, Lydos,
Vosyliškių, Volkovysko, Slonimo,
Baranovičių kovos laukų“.
Kiekvienai įraše paminėtai
vietovei yra pagaminta ir atskira
akmeninė plokštė su iškaltu vietovės pavadinimu ir mūšio data.
Iš viso jų – septynios.
„Naujiems mokslo metams
gavome naują istorijos „pamoką“.
Mus, Lenkijos lietuvius, ji labai
degina“, – kalbėjo Lenkijos lietuvių dvisavaitinio leidinio „Aušra“
redaktorė Irena Gasperavičiūtė.
Anot jos, šias kapines dažnai
lanko lenkų turistai, ypač moksleiviai, taigi ši „akmeninė“ akcija
skiriama ir jiems.

Kryžių pastatė patvoryje
Berznyko kapinaitėse vykstantys paminklų karai jau daug
metų skaudina Lenkijos lietuvius.
Jie gerai prisimena Švč. Mergelės
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios
kunigo Wladyslawo Napiorkowskio akibrokštą.
Atokioje kapinių vietoje, patvoryje, kur nuo seno tradiciškai buvo laidojami savižudžiai,
dvasininko sumanymu 2011-ųjų
rugsėjį išdygo lietuvių savanoriams skirtas medinis kryžius, o
po juo – paminklinė lenta su užrašu: „Įamžiname lietuvių karių
poilsio vietą – tų, kurie įžengė
su Raudonąja armija 1920 metais
į Lenkijos teritoriją“. Pasirašyta – „Klebonas“.
To kryžiaus atsiradimo potekstė lietuviams kerta į paširdžius – esą ten, patvoryje, jiems
pati tinkamiausia vieta.
„Mums, Lenkijos lietuviams,
ypač skaudu, kad lietuviai yra
sutapatinami su bolševikais, o
Lietuva padaroma bolševikų
kolaborante“, – nuoskaudas liejo
Punsko ir Seinų valsčiuose gyvenantys mūsų tautiečiai.
Kartėlis lietuvius graužia ir dėl
to, kad Lietuvos valdžia į tokius
išpuolius žiūri pro pirštus.

Lenkų atkirtis – obeliskas
Dar gerokai prieš tai, kai Berznyko parapijos klebonas iškėlė
pašiepiantį kryžių, lietuviai 2005aisiais pastatė gražų paminklą savanoriams atminti – skulptorės Dalios
Matulaitės sukurtą „Pietą“.
Toje kapinių vietoje, kur jie iš
tikrųjų yra palaidoti.
Bet pastačius „Pietą“ kapinaitėse netrukus už keleto žingsnių
išdygo obeliskas, skirtas lenkams,
nužudytiems 1941–1944 metais
Paneriuose, netoli Vilniaus, atminti. Dėl šių žudynių kaltinami
lietuviai.
„Man keistai atrodo Panerių
paminklas greta Lietuvos savanorių kapų. Šis monumentas meta šešėlį ant mūsų istorijos. Kiek žinau,
iš Seinų lenkai nebuvo išsiųsti į Panerius ir jie ten nebuvo kankinami
ir žudomi“, – prieš keletą metų yra
sakęs tuometis užsienio reikalų
ministras Vygaudas Ušackas.

Kraipo istorinę tiesą ir
skatina neapykantą
Tadas Bagdonavičius (istorikas)
„1920 metais vyko bolševikų
invazija į Vakarus. Tuo metu, kai
bolševikai stūmė lenkus į Vakarus,
Seinus gynė lietuvių savanoriai.
Lietuvių kariuomenė apsaugojo šį
kraštą nuo bolševikų siautėjimo.
Bolševikai buvo sumušti prie
Varšuvos. Lenkijos armija, vydama bolševikus atgal, į Rytus, puolė
ir lietuvių pozicijas. Berznyke lietuvių savanorių kariai žuvo būtent
per šią invaziją.
Tuokart viskas baigėsi 1920
m. spalio 7-ąją pasirašyta Suvalkų
sutartimi. Tačiau lenkai ją greitai
sulaužė – užėmė Vilniaus kraštą.
Šiemet Berznyko kapinėse atsiradusios akmens plokštės yra skirtos Lenkijos kareiviams, kurie žuvo
per minėtas lenkų ir bolševikų
kovas 1920-ųjų rudenį ir yra palaidoti Lietuvoje bei Baltarusijoje. Esą
dėl to, kad jų atminimo negalima
įamžinti ten, kur ilsisi palaikai,
paminklai pastatyti Berznyke.
O juk būtent Berznyko kapinėse yra palaidoti Lietuvos
savanoriai. Jiems vietos lietuvių
bendruomenė dar sovietmečiu
pastatė mažą antkapinį paminklą,
kuris kelis kartus buvo išniekintas.
Savanorių kapai galutinai buvo
sutvarkyti tik 2005 metais.
Bet tuo metu Berznyko kapinėse atsirado kone 4 metrų aukščio
akmuo su įrašu, kad Paneriuose
1941–1944 metais lietuviai ir naciai

išžudė 100 tūkst. lenkų. Taip norėta užgožti lietuvių savanoriams
skirtą paminklėlį ir parodyti lietuvių „barbariškumą“.
Panerių įvykiai apskritai niekuo nesusiję su Berznyko kapinėmis ar Berznyko parapija. Be to,
Paneriuose tikrai nebuvo išžudyta
100 tūkst. vien lenkų tautybės
žmonių. Tačiau „obeliske“ iškalta,
kad pasikėsinimą vykdė būtent
lietuviai – vokiečių kolaborantai.
Toks tekstas iškraipo istorinę
tiesą ir skatina lenkų neapykantą
lietuviams.“

Apie problemas
žinoma ir Vilniuje
Gintė Damušytė (Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
reikalų departamento vadovė)
„Puikiai žinau, kad Berznyko
kapinės – didelis vietos lietuvių
skaudulys. Apie tai su lenkais kalbame ir per Lietuvos diplomatinę
atstovybę Lenkijoje, ir aukštesniu
lygmeniu.
Praėjusią savaitę su kolegomis
iš Užsienio reikalų ministerijos
vykdami į Seinus užsukome ir į
tas kapines.
Pagerbėme Lietuvos karių
atminimą – padėjome gėlių. Taip
norėjome parodyti pagarbą ne
tik mirusiesiems, bet ir apskritai
kiekvienam tuose kraštuose gyvenančiam žmogui.“

Klevų alėja



Iš Trakų rajono apylinkės teismo

Teismo pirmininkė pristatė vaiko
apklausos kambario išskirtinumą

Š. m. rugsėjo 18 d. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo
apdovanoti originaliausių piešinių
autoriai, dalyvavę keturis mėnesius
trukusiame Nacionalinės teismų administracijos organizuotame moksleivių
piešinių konkurse „Teismai gina žmones“. Šiame renginyje dalyvavo ir Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkė,
kuri vaikų teisių apsauga besirūpinančių įstaigų atstovams, teisėjams, mokytojams ir moksleiviams papasakojo apie
Trakų rajono apylinkės teisme veikiantį
vaikų poreikius atitinkantį specialų
apklausos kambarį.
Teismo pirmininkė papasakojo apie
vaiko apklausos ypatumus, kambaryje
esančią specialią įrangą, kuria daromas
apklausos vaizdo ir garso įrašas. Pažymėjo, kad apklausos metu su vaiku
bendrauja tik valstybinės vaiko teisių
apsaugos institucijos atstovas arba

psichologas, o kiti bylos dalyviai ir
teisėjas apklausą stebi atskiroje patalpoje – teismo posėdžių salėje, kompiuterio
ekrane. Tokiu būdu siekiama išvengti
papildomo nepilnamečių asmenų
traumavimo teisminio proceso metu
bei užtikrinti maksimalų jų duodamų
parodymų patikimumą.
„Visuose teismuose stengiamasi
užtikrinti ir apsaugoti vaikų teises.
Tačiau šiuo metu dar ne visur yra galimybė sukurti aplinką, kurioje vaikas
jaustųsi ne tik saugiai, bet ir jaukiai
bei psichologiškai gerai. Trakų rajono
apylinkės teisme turime specialiai vaikams skirtą apklausų kambarį, kuriame
jis jaučiasi saugus ne tik dėl to, kad jis
apklausiamas tik psichologo, be jokių
pašalinių asmenų, bet ir dėl kambaryje
sukurtos jaukios aplinkos“, – savo pranešimo pabaigoje apibendrino teismo
pirmininkė.

Teismas policijos areštinės nepripažino vieša vieta

Trakų rajono apylinkės teismas
2013 m. rugsėjo 18 d. nutarimu už
policijos areštinėje padarytą administracinį teisės pažeidimą nubaudė 25
metų jaunuolį Š. B.
Išnagrinėjęs bylą teismas nustatė,
kad Š. B. 2013 m. gegužės 23 d., apie
20 val. 33 min. būdamas Elektrėnų
policijos komisariato areštinės trumpalaikio sulaikymo patalpoje šūkavo,
kumščiu trankė patalpos sienas ir
tokiais savo veiksmais trukdė policijos
pareigūnų darbui. Policijos pareigūnams pareikalavus netriukšmauti ir
netrukdyti jų darbo, Š. B. nevykdė
teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir toliau tęsė savo veiksmus.
Pagal policijos pareigūnų surašytą
administracinio teisės pažeidimo protokolą Š. B. už minėtus veiksmus buvo
traukiamas administracinėn atsakomybėn dėl dviejų administracinių teisės
pažeidimų – teisėtų policijos pareigūnų
reikalavimų nevykdymą bei viešosios
rimties trikdymą.
Teismas, įvertinęs byloje esančius
duomenis pripažino, kad Š. B. nevykdė

teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų.
Tuo tarpu spręsdamas dėl Š. B. atsakomybės už viešosios rimties trikdymą
teismas pažymėjo, kad policijos areštinė
yra specifinė vieta, kurioje dirba policijos
pareigūnai bei kurioje yra laikomi sulaikytieji asmenys, todėl tai nėra vieša vieta,
kurioje gali laisvai lankytis kiti asmenys.
Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo,
kad Š. B. veiksmai Elektrėnų policijos
komisariato areštinėje negali būti vertinami kaip viešosios rimties trikdymas,
todėl bylą šioje dalyje nutraukė.
Už padarytą administracinį teisės
pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 187 str. straipsnio 2 dalyje
(policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą), teismas Š. B. skyrė 22 paras
administracinio arešto.
Šis teismo nutarimas per 20 dienų
gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.
Darius Kasperskis,
Trakų rajono apylinkės teismo
teisėjo padėjėjas, atstovas spaudai

Užtepliojami
lietuviški užrašai
* Šiemet birželio pabaigoje
Punsko valsčiuje raudonai ir
baltai – Lenkijos vėliavos spalvomis – buvo užteplioti lietuviški
vietovardžių užrašai. Panašus
išpuolis buvo ir 2011 metais.
* Manoma, kad tokias provokacijas rengia Lenkijos ultradešiniųjų organizacijos.
* Lenkija 2005 m. priimtu tautinių mažumų įstatymu garantavo
teisę tose vietovėse, kur tautinė
mažuma sudaro ne mažiau kaip
penktadalį gyventojų, vietovardžius rašyti ir gimtąja kalba.
* Lietuvos ambasados Varšuvoje duomenimis, Lenkijoje
gyvena apie 15 tūkst. lietuvių
kilmės žmonių, daugiausia – Seinų
ir Punsko krašte.
Audrė Srėbalienė
I. Gasperavičiūtės nuotr.
Šaltinis: www.lrytas.lt
2013 m. spalio 1 d.

LENTVARYJE PROFESIONALAUS KILNOJAMO CIRKO
GASTROLĖS PRIE PREKYBOS CENTRO „NORFA“ (KLEVŲ AL. 4)
Vaidinimų pradžia: Spalio 4 d. – 19.00 val., 5 d. – 14.00 ir 17.00 val.
6 d. – 15.00 val. Informacija ir išankstinis bilietų užsakymas
tel. 8 655 50662. Bilietų kainos 15, 20, 25 litai

Užs.Nr. 1023
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Kviečiame jaunimėlį!
Laisvalaikio akademija siūlo aktyvų laisvalaikį jaunimui nuo 14 m.
Ką jūs veiksite? Kūrybinių
laboratorijų metu susipažinsite su
scenos menais ir galbūt atrasite
savo tikrąjį pašaukimą, išbandę
teatrinio bei šiuolaikinio šokio
menų pagrindus. Laboratorijų
vadovai – tai patyrę, aukštos kvalifikacijos specialistai, savo srities
profesionalai – Jekaterina Daineko
ir aktorius Mantas Cegelskas.
Teatrinio meno laboratorija vyks
Lentvario parapijos namuose
spalio 7, 9, 11, 14, 16 d.,
nuo 15.30 val.
Šiuolaikinio šokio laboratorija vyks
Letvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijoje
spalio 8, 9, 10 ,15 ,16 d. nuo 15.00 val..
Registracija el. p.
witorija@gmail.com
Tel.8 612 20 833
Paskubėkite, nes dalyvių skaičius
ribotas
Laisvalaikio akademijos pažymėjimų įteikimas vyks spalio 18d.
šventės „Laisvalaikis kitaip – gatvės ritmu 2013“ metu
Rengėjas Trakų r. kultūros rūmų
Lentvario padalinys
2013

Perku mišką (jauną, seną, raistą,
žemės ūkio paskirties žemę apaugusią mišku; gali būti neatidalinta
iš bendraturčių; tinka įvairūs plotai). Sutvarkau dokumentus. Moku
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355
Užs. Nr. 241

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848

Užs. Nr. 251

Parduodu veršingą telyčią.
Spalva – žalmargė. Tel. 8 611 21 319
Užs. Nr. 250

Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, balkonas, plastikiniai langai, vaizdas į
ežerą). „Exclusivus“,
tel. 8 650 69 007
Užs. Nr. 234

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas. Domina
keitimas į 3-4 kambarių butą Trakuose. Tel.: 8 637 46 115,
8 650 69 732.
Užs. Nr. 214

Policijos savaitė
2013 m. rugsėjo 25–spalio 1 d.
• 2013-09-26 gautas pranešimas,
kad 2013-09-21 Lentvaryje gyvenantis vyriškis, panaudodamas
fizinę jėgą, išstūmė savo sutuoktinę iš namų, taip sukeldamas
nukentėjusiajai fizinį skausmą.
• 2013-09-30 gautas pranešimas,
kad nenustatyti asmenys išlaužė

Lentvario vaikų globos namų
antro aukšto virtuvėlės duris ir,
raktu atrakinę seifą, iš jo pavogė
ten buvusias globos namų auklėtinių banko korteles ir grynus
pinigus. Žala tikslinama.
• 2013-10-01 Lentvaryje iš namo
bendro naudojimo rūsio patalpų
pavogtas moteriškei priklausantis
dviratis su vaikiška kėdute. Padaryta 600 Lt turtinė žala.

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

Užs. nr. 248

Parduodamas 10 arų sklypas
Vievyje su statybos leidimu.
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 226

Žemės ūkio bendrovė brangiai superka žemės ūkio paskirties žemę.
Žemė gali būti apleista.
Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 223

Išnuomojamas arba parduodamas
suremontuotas 2 kambarių butas
Lentvaryje, Klevų alėjos 28 name.
Kreiptis tel. 8 673 17 907
Užs. Nr. 245

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

Atliekame kokybiškus santechnikos darbus, šildymo,
vandentiekio,
katilinių montavimą ir t. t. Dirbame ir savaitgaliais.
Kreiptis tel. 8 675 39 359 (Saulius).
Užs. Nr. 219

Klojame trinkeles, klinkerį ir akmenis savo medžiagomis ir užsakovo.
Suteikiame 5 metų garantiją.
Tel. 8 685 55 539
www.trinkeliudelione.lt
Užs. Nr. 240

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-–8 val., VI 9–15 val,
VII nedirba
Užs. Nr. 4

Vakcina prieš pasiutligės susirgimą laukiniams gyvūnams

Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo
2013 metų spalio 2 dienos prasidėjo
pasiutligės laukinių gyvūnų vakcinacijos antrasis (rudens) 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.
Vaidas Jonušaitis,
Trakų valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos
Vyriausiasis veterinarijos
gydytojas-inspektorius

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 nemokamai 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

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 652 35 314
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. 185

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

Užs. Nr. 189

Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės
ūkio paskirties sklypas Onuškio
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300
m. nuo pagrindinio kelio AlytusVilnius. Yra tvenkinys. Su žeme
ribojasi elektros linija. Padaryti
geodeziniai matavimai. Kaina
sutartinė. Tel. 8 687 89 757
Užs. Nr. 231

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Bendrovė brangiai perka miško
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 224

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

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

Parduodu „Audi A-4 Quatro“,
1996 m. benzinas, spalva – sidabrinė, 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.
Brangiai perkame
arklius, taip pat
traumuotas karves,
telyčias, bulius. Atsiskaitome iš karto.
Teikiame gyvulių pervežimo paslaugas. Tel. 8 621 34 123
Užs. Nr. 215

Viešbučiui „Margis“ (7 km už Trakų Aukštadvario link) reikalingi:
virėjai (-os); padavėjai (-os).
Tel. 8 685 57 555
Užs. Nr. 239

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

Užs. Nr. 225

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

Užs. Nr. 204

Užs. Nr. 220

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

Užs. Nr. 794

Perkame, išpjauname ir išvežame
senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608
Užs. Nr. 507

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

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

Užs. Nr. 203

Atlieku vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 610 15 936
Užs. Nr. 198

Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Užs. Nr. 7

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

Užs. Nr. 230

Parduodu įvairius naudotus plieninius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901

Užs.Nr. 244

Užs. Nr. 146

Parduodama dvivietė mažai naudota baidarė. Kaina 900 Lt.
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 85

Parduodamas tvarkingas 2 kambarių 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. 238

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

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

Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012

Užs. Nr. 233

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos informacija dėl laukinių rudens etapo

Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 134

Parduodu didelę šuns būdą (ilgis 1,
30 m, plotis 1 m, aukštis 1,35 m).
Tel. 8 652 01 620
Užs. Nr. 792

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės
atsiimti. Tel. 8 606 00 389
Užs. Nr. 211

Parduodu namą Trakų rajone, yra
visi patogumai. Kaina sutartinė.
Tel. 8 676 84 213
Užs. nr. 229

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

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. 234

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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
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Užs. Nr. 208

Užs. Nr. 105

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 605 19 302 (Tele2), 8 670 08 901 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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