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TIK SKAIČIAI
Trakų rajono civilinės metrikacijos 

duomenimis, 2019 m. nuo birželio 
13 iki 19 dienos gimė 9 vaikučiai 
–  2 mergaitės ir 7 berniukai. Mirė 9 
žmonės. Susituokė 4 poros ir 2 poros 
nutraukė santuoką.

ŠIANDIEN SKAITYKITE
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Burbulis pažeria daugiau minčių apie politikų 
tarptautines gastroles

Ahoj, mielieji! Šimas Burbulis sukinėtis laikraščio „Galvė“ redakcijoje pradėjo tik šių metų pradžioje 
ir pažadėjo, kad: „Duokite man metus ir rajono politikai bus priversti tapti atviresniais visuomenei, 
duokite man trejus metus ir mes drauge pašokdinsime tuos, kurie savo darbeliais ar mintimis žemins 
rajono garbę“. Dar savo pasirodymą galiu vadinti debiutiniu, bet jau sėdžiu ir piktdžiugiškai kvatoju, 
susiėmęs už savo bravorinio pilvuko, nes rajono politikės Turkijoje gastroliavo labai jau cūdnai.

Lentvario M. Šimelionio gim-
nazijoje anglų kalbos mokytoju 
dirbantis Justinas Bartusevičius 
gegužės 31 d. apie 7 val. 20 min. 
nuosavu automobiliu „Toyota 
Prius“ atvyko prie Lentvario se-
niūnijos, nes dėl gimnazijoje 
vykstančios renovacijos moky-
klos kiemas yra uždarytas. Dau-
guma gimnazijos darbuotojų 
automobilius laikinai palieka 
prie Lentvario seniūnijos. Tą patį 
rytą Lentvario seniūnijos kieme 
įvyko konfliktas tarp miesto se-
niūno ir mokytojo.

Šiek tiek šviežios istorijos
Pamenate, prieš kurį laiką 

informavau Jus, kad penketas 
šaunių politikių ruošiasi į Turkiją 
pramogauti Alanijos Kultūros ir 
turizmo festivalyje, o į tą išvyką 
merės potvarkiu buvo paskirti: 

pati merė, liberalė Edita Rude-
lienė, jos bendrapartietės Žibutė 
Orlovskienė ir Jurgita Čirienė, o 
taip pat ir koalicijos partnerės 
– lenkaitė Alina Kovalevska bei 
„Renkuosi ateitį“ atstovė Jolan-
ta Abucevičienė. Visa istorija ir 

nueitų užmarštin, jeigu Burbulis 
neturėtų ilgos nosies. Taigi, ant 
gero dienos ūpo nusprendžiau 
pašniukštinėti rajono merės 
darbotvarkėje, atsivertęs jos bir-
želio 13 d. kalendorių, pamačiau 
trumpą įrašą: „8.30 val. darbas 

su dokumentais“. Ir iš karto man 
toptelėjo mintis: jeigu politikas 
savo kalendoriuje pasižymėjęs 
„darbas su dokumentais“, koks 
nykus turėtų būti jo gyveni-
mas... Kaip ten reikia apdoroti 
tuos dokumentus, kad tam skir-
ta visa diena? Bet ne viskas taip 
paviršutiniška, kaip aš mąsčiau, 
nes birželio 13 d. vakare, vie-
nas įsismaginęs turkas vardu 
Nurkan, savo Facebook profilyje 
publikuoja nuotrauką, kurioje jis 
daro selfį, tvirtai per taliją ap-
juosęs rajono merę. Panašu, kad 
turkas turėjo smagų vakarą su 
rajono elitinėmis politikėmis.. . 
Vyresnės kartos skaitytojams 
paaiškinsiu, kad žodis „selfis“ 
(selfie, ang. k.) reiškia tokią ap-
gailėtiną egocentriko savimylos 
būseną, kai jis mano, kad niekas 
geriau jo nenufotografuos, kaip 
jis pats. Po nedidelės pauzės, 
nuotrauka iš naivaus turko var-
du Nurkan Facebook profilio 
staiga yra pašalinama, todėl 
šioje vietoje 

Nukelta į 3 p.

Mokytojas ketina ieškoti teisy-
bės

Pasak J. Bartusevičiaus, pri-
artėjus prie Lentvario seniūnijos 
aikštelės, jis pastebėjo, kad Len-
tvario seniūnijai priklausantis 
tarnybinis automobilis „VW Cad-
dy“ yra užtvėręs kelią, todėl neį-
manoma įvažiuoti į šią aikštelę. 
„Į šią aikštelę taip pat galima 
patekti ir nuo Kilimų gatvės, to-
dėl įvažiavau 
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Lentvario seniūną apkaltino nepadoriu elgesiu


