Klevų alėja
Nr. 35 (52) 2013 m. rugpjūčio 30 d.

lentvario miesto laikraštis

iSSN 2029-9834

Tarnauti tėvynei Lietuvai prisiekė
Lietuvos karo akademijos kariūnai

kaina 1 lt

Ruduo

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnui Justinui Dikevičiui
iš Lentvario suteiktas leitenanto laipsnis

Š. m. liepos 26 d. Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė Simono Daukanto
aikštėje Vilniuje 56 Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos kariūnams suteikė
pirmąjį karininko (leitenanto)
laipsnį. Ištikimai tarnauti prisiekė 49 vaikinai ir 7 merginos.
Ta proga „Trakų žemė“ kalbina
iš Lentvario miesto kilusį ir vos
prieš mėnesį leitenantu tapusį
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventą
Justiną Dikevičių.
Kodėl pasirinkai būtent Karo
akademiją, o ne ką nors kita?
Nuo vaikystės domėjausi karyba. Didelę įtaką tam turėjo mano
močiutė Ona Čirienė ir krikšto
tėtis Arturas Čiras. Močiutė daug
pasakojo apie savo brolį partizaną,
žuvusį pokario laikotarpiu, apie
jo pasiaukojimą Tėvynei, apie
savo pusbrolius, kovojusius už
Lietuvos laisvę. Apie šiuos vyrus
galima būtų visą knygą parašyti.
Krikšto tėtis, dar būdamas

studentu, 1991 m. sausio 13-ąją
gynė Seimą, svajojo tapti laisvos
Lietuvos karininku, bet jo gyvenimas pasisuko kita linkme. Tačiau
jis ir dabar dalyvauja įvairiuose
renginiuose, priklauso Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
sąjungai, apdovanotas Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
medaliu, kitais kariuomenės lygmens apdovanojimais.
Augant tokioje aplinkoje, girdint tokias istorijas, mano galvoje
susiformavo tam tikras karininko
profesijos įvaizdis, kurio ir užsibrėžiau siekti.
Trumpai papasakok apie
Karo akademiją ir mokslo metus.
Kiek ir kaip mokeisi?
Penkerius metus mokiausi
orlaivių pilotavimo specialybę.
Man suteiktas magistro ir pirmasis
karininko (leitenanto) laipsniai.
Buvo nelengvi, kupini išbandymų
metai. Išbandymai buvo tiek fiziniai, tiek psichologiniai.
Pirmi mėnesiai iki priesaikos praėjo Ruklos poligone, kur

Informuojame, kad keičiamas Vilniaus
teritorinės ligonių kasos Gyventojų
aptarnavimo skyriaus atstovybėse darbo laikas
Nuo šių metų rugsėjo 9 dienos
keičiamas Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus atstovybių, esančių Trakų, Ukmergės,
Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų,
Varėnos, Lazdijų rajonuose bei
Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybėse, darbo laikas.
Gyventojų aptarnavimo skyrius
minėtose atstovybėse, atsižvelgus
į pačių lankytojų pageidavimus
ir siekiant, kad teikiamos paslaugos būtų prieinamos visiems
interesantams, dirbs lankstesniu,
patogesniu grafiku. Kai kuriomis
savaitės dienomis gyventojai bus
aptarnaujami ne nuo 7.30, o nuo 7
val., kai kuriomis dienomis – ne iki
16.30 val., o iki 17 val.
Naujasis Vilniaus TLK atstovybių darbo laikas:
Pirmadieniais – nuo 7 val.
iki 16 val.
Antradieniais – nuo 8 val.
iki 17 val.
Trečiadieniais – nuo 7 val.
iki 16 val.
Ketvirtadieniais – nuo 8 val.
iki 17 val.
Penktadieniais – nuo 7 val.
iki 14.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 11 val.
iki 11.45 val.
Atkreipiame dėmesį, kad Vilniuje, Ž. Liauksmino g. 6, esančios
Vilniaus teritorinės ligonių kasos

Gyventojų aptarnavimo skyriaus
darbo laikas nesikeičia. Čia gyventojai priimami: I, II, III, IV – nuo
7.30 val. iki 18 val., V – nuo 7.30
val. iki 16.45 val., VI – nuo 9 val.
iki 13 val.
Nesikeičia ir Alytuje, Naujoji
g. 48, esančios Vilniaus TLK atstovybės darbo laikas. Čia gyventojai
priimami: I, II, III, IV – nuo 7.30
val. iki 18 val., V – nuo 7.30 val. iki
16.45 val.
Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriuje teikiama informacija lankytojams aktualiais
klausimais: apie draustumą privalomuoju sveikatos draudimu,
draudžiamųjų kategorijas, draudimo įmokas, Europos sveikatos
draudimo korteles, siuntimų
reabilitaciniam gydymui tvarką
ir pažymų išdavimą, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos
pagalbos priemonių išdavimą ir
kompensavimą, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir apmokėjimą, dantų protezavimo
tvarką, galimybę rinktis pirminės
sveikatos priežiūros įstaigas ir jų
teikiamas paslaugas, registraciją
pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose, akinių lęšių įsigijimo
išlaidų kompensavimą, siuntimų,
konsultacijų ir paslaugų apmokėjimo tvarką.
Vilniaus TLK inform.

Vėjai medžius šukuoja – ruduo.
Vėsu ir vėjuota.
Ir vis tos vaivorykštės danguj.
Moliūgų didumas.
Ežerų krantai tušti. Dar šiek tiek
paplūduriuoti žvaigždute. Dviračiu
nuo kalno leistis.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Lietuvos karo akademijos kariūnais, kuriems suteiktas leitenanto laipsnis (Justinas Dikevičius
septintas iš kairės)

įgijome bazinių karybos žinių
ir įgūdžių – mokėmės rikiuotės,
taktikos, karo topografijos, karo
inžinerijos, medicinos, fizinio
rengimo, ginklo valdymo, ir kitų

dalykų. Lauko pratybose savo kailiu paragavome kario, patekusio
į karinių veiksmų zoną, duonos.
Čia supratome, kad karininko
Nukelta á 2 p.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio

Klevų alėja
PRENUMERATA 2013 M.

„Klevų alėja“ (ind. 925)
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926)

(pensininkams, neįgaliesiems,
moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt

Ruduo įkarščiui – kasti bulves,
rinkti obuolius, imti – viską pasiimti
kiek priklauso, kiek pasėjai.
Įkarštis, kai mes užsimirštame
ir darbas tirpsta, kai moters rankos
minko tešlą pyragui.
Vakare jūs miegate, nes jau nupjauta ir sukulta, nes kriuksi kiaulės
sočios ir merkias miegui žaliosios
akys. Žiogai sulipino blauzdas į
miegą.
Ir po dienos darbų mes susėdame
už stalo ir šiltas pienas pirmai palietęs
gomurį teka į vidų mus ruošdamas
pačiam giliausiam miegui.
Saulė leidžiasi raibuliuodama
vandeny, miške – toje šviesoje lapės
uodegas mirko ir bėga laukais – piemenukai dėlioja pirštus ant dūdelių.
Bet, matyt, aš kalbu apie praeitį – šitų stebuklų neliko ir laikas
rudenio įkarščiui dabar paskirtas sau.
Savo vienatvei ir pusei obuolio, ant
palangės atidėto rytojui.
Pirmadieniais aš džiaustydavau
po kaimą karaliaus rūbus.
Ir kitą dieną tepdavau aukso
dulkėmis šlaunis ir tūpdavau žieduose bijūnų, ir trečiadienio rytą
paausius merkdavau į jo kvapą, taip
aš gyvenau…
Į pirmą klasę aš leisiu vaiką su
gilės kepurėle, valtelėje. Ant irklo bus
daugybos lentelė.
A. S
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Tarnauti tėvynei Lietuvai prisiekė
Menu akimirką teisingą Lietuvos karo akademijos kariūnai

Lentvario kronika

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnui Justinui Dikevičiui
iš Lentvario suteiktas leitenanto laipsnis
Atkelta iš 1 p.

Karštai tvirtinome, jog lentvarietis, nerašęs dienoraščio, negyveno, o tik
stumdamas varganas dienas ryte laukė vakaro piktai įpuldamas į seną braškančią lovą zuikio miegui, geisdamas, kad visiškai užsimirštų. Oi negerai
gyventi pilka dienele! Prie to pridėsime ir jo Didenybę laiko rūstų cesoriųasmeninį archyvą ir neblogai, jei jis karūnuotas akimirkų nuotraukomis.
Taigi tada, kai Lentvaris buvęs sovietinis, jame veikė du žinybiniai
vaikų lopšeliai-darželiai, kurių vieną kuravo „Kaitros“ gamykla, o kitą –
Lentvario kilimų fabrikas. Tai buvę stiprios mokymo-auklėjimo įstaigos.
Prisimenu, kad „Kaitros“ gamyklos darbininkų atžalų lopšeliui-darželiui
vadovavo Raisa Novokač, įdomi baltarusė, jau seniai išėjusi į Anapilį, tąsyk
mus, „Spartuolio“ krespondentus Joną Počepavičių ir Zenoną Vilbrantą,
maloniai priėmusi ir nuoširdžiai rodžiusi savo gražų ūkį. Tai buvo mūsų
jaunų dienų akimirka teisinga, todėl ir žavinga, kuri, aišku, žiūrėjo į žmonių
akis geru žvilgsniu, bet dar vis nemokėjimu įžvelgti sovietinės tamsumos,
bet tarnavusi lietuviškai raidei. Nebėra tarp mūsų Zenono. Raisos lopšelisdarželis ilgai stovėjo apiplėštas griuvėsių vaiduokliu, vėliau jį likvidavo
nežinia kodėl turtingi žmonės ir apskritai ar mūsų žmonės, ten pasistatę
prabangų kotedžą, kursai šiandien aptvertas ir paslaptingas, lyg būtų
miesto Nargėliškių dalimi. Ir jokios atminties. „Bet taip nebus“, – sakys
Jūsų „Lentvario kronika“.

Apie tai ir antroji nuotrauka
Tuo metu važinėjome „Zaporožiečiu“, kursai turėjęs 40 arklio jėgų.
Dabar vidaus variklio galia kitaip skaičiuojama, nusipelniusių arklių
atmintis vejama į užmarštį, todėl sopa širdį pokario vaikų kartai, kuri su
arkliais dalykiškai ir meiliai bendravo. Tai šių eilučių rinkėjas tuometiniame Paluknio tarybiniame ūkyje. Kaip ir jaunas žurnalistas, taip ir jo
automobilis turėjo būti švarus.
Menu, tuo metu „Spartuolio“ Žemės skyriaus vedėjas Henrikas Bočkauskas sirgo, tai jį pavadavau ir rašinį atsivežiau valstietišką. Nubėgo
laikas. Henriko nebėra. Bet atmintis yra. Ir dienoraštis yra. O J. P. archyvas
šypsosi jau žilomis ir žavingomis akimirkomis!

Šalin šėtono pagundą!

„Klevų alėjos“ Nr. 33(50) geriausia geltonos spalvos reklama – „A. A.
Kvietimas“. Anoji Lentvario alkoholikus kviečia susigrumti su šėtono lašais, su kuriais atsisveikinti būtina iš karto, o ne, atsiprašant, „po truputį“.
Mieste nemažai nelaimingų vyrų ir moterų, kuriuos rytais pamatysime
medžiojant centą, kad įsigytų „tai, kas dega“. Tai kiek yra „pilstukinių
taškų“ mieste? O tuo tarpu bažnyčios klebonija, tarytumei gaisrinė Dievulio
vardu, nori Jums, „degantiems“, padėti, todėl bent perskaitykite tąjį Jūsų
būsimos aušros skelbimą.

Miesto verslininkams

Maloniai kviečiame atkreipti dėmesį į „Klevų alėją“, kuri stengiasi
Jums „pagaminti“ dvasingą darbuotoją, maždaug 5 sykius profesionalesnį.
Pageidaujate netradicinės reklamos? Prašau pasikvieskite „Lentvario kroniką“ – 8 605 46 475. Greitai atvyksime ekologišku dviračiu, tuo pabrėždami
savo sveikumą bei dorumą ir tarsime Jums naudingą viešą žodelį.

Ir kronikos desertas

„(...) nieko tokio – nieko tokio/viskas mūsų/o mes – lokio (...)“
* Parengė Jonas Počepavičius

Justino Dikevičiaus seneliai Ona ir Jonas Čirai Sibiro tremtyje. Šiandien jie
laimingi matydami savo vaikaitį – nepriklausomos Lietuvos karininką

profesija ne tik išlyginta uniforma, išblizginti batai ir kariams
duodami įsakymai, realybėje – tai
sunkus darbas, kai šliauži lietui
lyjant per purvą, tempdamas ant
nugaros kitą karį, arba 25 kilometrus eini spartųjį žygį su pilna
ekipuote ir t. t.
Vėlesniuose kursuose mokėmės dar daug teorinių dalykų
ir tik antrojo kurso pabaigoje,
„pasiskraidžius“ įvairiais simuliatoriais, pradėjome skraidyti iš
tikrųjų.
Skraidyti pačiam – tiesiog nenusakomas jausmas!
Kokios Karo akademijos
praktikos, kur rengiamos, kur
teko pabūti?
Kaip jau sakiau, studijų pradžioje reikėjo pereiti bazinį kario
kursą Ruklos poligone. Po antrojo
kurso prasidėjo skrydžių praktika Kyviškių aerodrome. Taip
pat po ketvirtojo kurso vykome
2 savaitėm į Lenkiją stažuotis
Lenkijos nacionalinėje saugumo
akademijoje.
Gal galėtumei pristatyti savo
dėstytojus?
Turėjau daugybę dėstytojų,
nes mokėmės pagal dvi aukštųjų
mokyklų programas – Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijos ir Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU)
Antano Gustaičio aviacijos instituto. Taigi, mokėmės ir karinių,
ir civilinių studijų programų.
Negalėčiau išskirti nė vieno
dėstytojo – visi mums dėstę specialistai yra tikri profesionalai,
turintys didelę kompetenciją ir
esantys savo srities fanatikais
gerąja prasme.
Gal galėtumei palyginti Karo
akademiją su kitomis panašaus
pobūdžio aukštosiomis mokyklomis kitose valstybėse?
Mūsų Akademija bendradarbiauja su JAV, Danijos, Didžiosios
Britanijos, Vokietijos, Austrijos,
Prancūzijos, Kroatijos, Skandinavijos šalių, Lenkijos, Čekijos,
Estijos ir Latvijos aukštosiomis
karo mokyklomis. Tarptautinis
bendradarbiavimas itin sustiprėjo
Lietuvai įstojus į Šiaurės Atlanto
sutarties organizaciją (NATO) ir
Europos Sąjungą (ES). Taip pat yra
plėtojami santykiai su kaimyninės
Baltarusijos karo akademija. Nuo
2008 m. ypač suaktyvėjo karo
akademijų bendradarbiavimas,
iškilus iniciatyvai sukurti karinę
Erasmus studijų mainų programą,
kurios tikslas – kariūnų ir jaunesniųjų karininkų mainai tarp ES
karo mokyklų.
Kaip jau minėjau, man kol

Leitenanto laipsnio suteikimo ceremonija

Justinas Dikevičius (centre) su mama Rasa Čiraite-Dikevičiene ir tėvu Robertu
Dikevičiumi (kairėje) bei draugais

kas teko apsilankyti tik Lenkijos
nacionalinėje saugumo akademijoje, todėl kažkokių lyginamųjų
analizių nesiimu daryti. Manau,
kad Karo akademijos – visur karo
akademijos: su savo specifika, tam
tikru studentų kontingentu ir tik
joms būdingomis tradicijomis.
Kiek kariūnų baigė Karo akademiją ir kur juos paskirstė, kur
pats dirbi?
Šiais mokslo metais baigė
20-oji – jubiliejinė – Lietuvos
karo akademijos laida. Iš viso
Akademiją baigė 56 kariūnai (4
kariūnai baigė magistro studijas,
52 – bakalauro), š. m. liepos 26 d.
visiems baigusiems buvo suteiktas
pirmas karininko laipsnis. 15 baigusiųjų paskirti į Lietuvos karines
oro pajėgas, 1 į Lietuvos karinį
jūrų laivyną ir 40 baigusiųjų – į
sausumos pajėgas. Aš pats buvau
paskirtas į Lietuvos karinių oro
pajėgų aviacijos bazę Šiauliuose,
kur dabar ir tarnauju. Esu mokomosios grandies lakūnas.
Ar planuoji toliau mokytis?
Kur galima toliau mokytis baigus
Karo akademiją?
Taip. Šiek tiek atsipūtęs nuo
mokslų, planuoju stoti į doktorantūrą, esu numatęs mokslinę
sritį, kurią norėčiau išsamiau
panagrinėti. Taip pat stengsiuosi
nuolat tobulinti savo, kaip piloto,
kvalifikaciją, stažuotis pagal galimybes visur, kur galima pasisemti
daugiau žinių ir patirties.
Gal papasakotumei apie savo
šeimą? Ar užaugai Lentvaryje?
Kokia tavo šeima?
Turiu mamą, tėtį ir jaunesnę
sesę. Mama – pedagogė, daug

metų dirbusi Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijoje mokytoja,
paskutinius septynerius metus – direktoriaus pavaduotoja
ugdymui. Šiuo metu laikinai vadovauja kitai švietimo įstaigai.
Mano mama – išsilavinusi, protinga moteris, nuolat siekianti
žinių ir tobulėjimo. Iš jos, manau,
ir paveldėjau tą norą toliau mokytis, nors mokykloje moksliuku
niekada nebuvau.
Tėtis – inžinierius-mechanikas, daug metų dirbantis automobilių detalių srityje. Jis supratingas, bet griežtas. Tėtis turi savo
sovietinės kariuomenės patirties,
todėl kartais susiginčijame dėl kai
kurių karinių dalykų, ir, turiu pripažinti, kad nemažai atvejų tėtis
būna teisus.
O jaunesnioji sesė Danielė
mokosi Vilniaus Užupio gimnazijoje, dabar jau dvyliktoje klasėje.
Ji labai aktyvi, daug kuo domisi,
kartais užkrečia ir mane savo
interesais ir veiklomis. Planuoja
tapti architekte.
Pats užaugau Lentvaryje, baigiau Motiejaus Šimelionio vidurinę mokyklą. Vaikystėje išbandžiau
daugelį veiklų: lankiau imtynių
būrelį, vėliau ilgą laiką žaidžiau
futbolą, mokiausi groti gitara,
daug metų lankiau mūsų mokyklos Teatro studiją.
Esu labai dėkingas savo šeimai, taip pat visiems mokytojams,
mokiusiems mane mokykloje, už
tai, kad įdėjo į mano asmeninę
kraitelę tas žinias ir pasaulėjautą,
kuri padėjo man tapti tuo, kuo
dabar esu.
Kalbėjosi Irma Stadalnykaitė
K. Dijoko, D. Sindaravičiaus
ir šeimos archyvo nuotr.
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Lentvario pradinės mokyklos puslapis
Jau kelerius metus Lentvario pradinėje mokykloje
veikia Jaunųjų žurnalistų būrelis, leidžiantis laikraštį „Smalsutis“. Šiandien jis – mūsų svečias ir sveikina
visus su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena.
Kaip greit prabėgo vasara. Kaip viena akimirka. Tačiau žavi ir niekada
nepasikartosianti, nes, kaip sakoma, į tą patį vandenį du kartus neįbrisi
Vieniems vasara buvo visada anūkėlių laukianti vijokliais apaugusi,
obelyse, slyvose skęstanti kaimo senelių sodyba, o gal miesto šurmuly
prisiglaudęs jaukus butukas. Kitiems – tėvelių pamėgta Turkija ir jos
nepakartojamo grožio Antalija, Egiptas su amžių vėjų ir saule nugludintomis piramidėmis bei egzotiniais kupranugariais, kitos svečios šalys.
Ir kur tik bebūta, visada grįžta į savo gimtuosius namus, nes niekur
kitur jaukesnio ir šiltesnio kampelio nėra ir nebus. O čia visą vasarą
laukė mokykla: laukė pirmokėlio, laukė ir sparnus pakėlusio išskristi į
kitą mokyklą pasirengusio ketvirtoko. Laukė mokytojai.
Visiems sėkmės linki mokyklos administracija

Tavo vardas skirtas tik tau

O kokia jo reikšmė? Aišku,
norėtum sužinoti. O tai visai nesudėtinga: tik reikia paimti į rankas
knygelę „Vardai ir žodžiai“ – ir
įminsi paslaptį. Knygelės autoriai
sako, kad „Bet kurios tautos žmonių vardynas – tai daugelio šimtmečių istorija...“
Vardas Ada reiškia kilmingoji,
kilnioji; Adomas – žmogus; Agnė –
tyra; Aidas– lietuviškas vardas ir
reiškia aidą; Albertas – žymus, garsus; Aldona – geros valios žmogus;
Aleksandras, Aleksas – ginantis
vyras; Alfonsas – karštas, ūmus;
Algimantas, Algis – sumanus; Alina
– puikioji; Alma – maitinanti, maloninga, palaimą teikianti; Alvydas
– kupinas vilties; Angelė – dievo
pranašė; Arūnas – aras, erelis...
„Smalsučio“ redakcija

Mes kuriame,
kad kiti skaitytų
Vieną dieną mokytoja pasakė,
kad važiuosime į Geležinkeliečių
muziejų Vilniuje.
Dviaukščiu traukiniu KaunasVilnius, linksmai klegėdami, atvažiavome į senąją sostinę. Muziejuje
jau laukė gidė, kuri parodė daug
anksčiau mums nežinomų eksponatų. Po to pildėme anketas.
Man pasirodė, kad ir aš esu geležinkelio darbuotoja... Ir mašinistė...
Juokėmės, žiūrėdami įdomų filmuką. Gavome ir dovanų – atšvaitų, o
mes muziejui padovanojome „ačiū“
ir šypsenas, daug šypsenų...
Eva Utorovičiūtė,
4b kl. mokinė

Kuo aš vardu?
Atspėsi – būsi apdovanotas
Jurga – vardas nuostabus:
Už visus gražiausias,
Rinko jį visa šeima:
Galit jų paklausti.
Ačiū jiems labiausiai.
Jurgita Šiško,
4b kl. mokinė
B – bebras groja, groja.
E – elnias šoka, šoka.
A – asilas nemoka.
T – triušis padainuoja.
A – antis ta užgroja.
...Vasilevskaja,
3c kl. mokinė

Pasaka
,,Puodelytė uodegytė“
Vieną kartą linksmoji Puodelytė Uodegytė išsiruošė miškan. Ji
labai norėjo išsivirti skanios miško
uogų ir žolelių arbatos. Smagiai
krutindama savo uodegėlę, Puodelytė žingsniavo miško takeliu. Tik
staiga ji išgirdo riksmą.

Tęsiame pokalbį apie vardų
kilmę. Šį kartą juos aiškina mūsų
laikraščio korespondentės Jaunųjų
žurnalistų būrelio narės Miglė Gečiauskaitė ir Eva Utorovičiūtė.
Didžiuojuosi savo vardu, nes
aš: Miglė – tai lietuvių vardas, kilęs
iš žodžio migla.
Aš Justė, vadinasi, aš teisinga. O aš Ugnė iš lietuvių kalbos
žodžio ugnis: tai aš ugninga,
energinga. Aš Jurgita – iš graikų
kalbos žodžio žemdirbė. O aš
Dominyka, nes gimiau Viešpaties
dieną – sekmadienį. Matas – iš
hebrajų ir reiškia Dievo dovaną.
Nojaus vardas kilęs iš arabiško
ramybė, poilsis. Nojus išgelbėjo savo šeimą ir gyvūnus nuo
Pasaulinio tvano. Kristupas – iš
graikų ir reiškia „pateptasis“,
„išrinktasis“.
- Gelbėkit, padėkit! Aš, aš...
duobėje!
- Kas gi čia? – sukluso Puodelytė Uodegytė.
- Čia aš, Voverytė Striuoksytė!
- Tuoj tave išgelbėsiu. Aš nuleisiu savo uodegytę, o tu kibkis ir
kopk į viršų.
Puodelytė ištiesino savo uodegytę ir nuleido į duobę. Voverytė pagriebė uodegytę ir išlipo iš duobės.
- Ačiū tau, geroji Puodelyte.
Dėkui už tavo gerą širdį, leisk tau
įteikti miško uogų kekelę.
Ir abi draugės nukulniavo paskanauti gardžios miško uogų arbatos.
Nadežda Temenkova,
3 c kl. mokinė

Rudenėlis
Rudenėlis jau įsibėgėjo:
Nei žalių lapelių, nei šviesių
dienelių
Jis nepagailėjo!
Bet saulutė vis dar mus paliečia
Rodos, ji dažniau į lauką kviečia
O lauke – bala, vanduo?
Rudenėlis! Juk Ruduo!
Kamilė Kiudulaitė,
3c kl. mokinė

Sveikiname visus,
gimusius rudenį, žiemą,
pavasarį ar vasarą
Kokia brangi Jums ši dienelė.
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinam ir linkim laimės:
Juk tai gimtadienis puikus
Šypsos katinas ūsuotas,
Sargis nebenori loti,
Uodegom kelius tik brauko
Ir gardaus pyrago laukia.
Žino, kad jų šeimininkas
Šiandien šventės kaltininkas.
Juk gimtadienis – proga,
Jo metukai, Jo - jėga!
Redakcija
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Gerbk savo gimtąją kalbą ir kiti tave gerbs
Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tauta
turi žiūrėti, kad nebūtų darkoma ir
griaunama jos kalba.

sivilkti, užtrauktuką – užsisegti,
sagutes – susisagstyti, kepurę– užsidėti, šaliką – užsirišti, pirštines
– užsimauti, šliures – įsispirti,

skarą – apsigaubti, chalatu – apsisiausti.
Kalbos mylėtojai

Vokiečių poetas
Arntas Ernestas Moricas
Onutė ruošėsi į kiemą. Ji užsimovė šiltas kelnes, apsiavė batus, apsivilko striukę, užsisegė
užtrauktuką, susisagstė sagas,
užsidėjo kepurę, užsirišo šaliką,
užsimovė pirštines ir išsiruošė
ant kalnelio. Staiga atūžusi baisi
pūga gnaibė mergaitės skruostus
ir nešė namolio. Parbėgusi Šnekutė
nusirengė, įsispyrė į savo šliures,
apsigaubė šilta močiutės skara. Ant
sofos prie dukrytės prisėdo mama,
apsisiautusi margaspalviu chalatu.
Kaip gera namuose!
Taigi, reikia kelnes – užsimauti, batus – apsiauti, striukę – ap-

Įspūdžių semiamės Vilniuje

Visada jaučiame Lentvario pradinės mokyklos direktorės
Onos Ramanauskienės paramą

Įdomybių pasaulyje
Justina Radzevičiūtė siūlo
mįsles, kurias išsprendusio laukia prizas:
Be rankų, be kojų tiltą pastato (ledas). Be rankų, be kojų
gražiai teplioja (šaltis). Lekiu
kaip ponas, tupiu kaip sakalas,
visi manim džiaugiasi, bet po
kojomis mindo (sniegas). Rudenį
gimsta, pavasarį miršta (sniegas).
Už lango skiedros byra (sninga).
Visą šalį balta paklodė užklojo
(sniegas). Be kojų, be sparnų į
medį įskrido (sniegas). Be rankų,
be kojų, o gražiai piešia (šaltis).
Be sparnų lekia, be kojų bėga
(vėjas). Kiaura bačka vandens
pilna (šaltinis). Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau. (sniegas
ir lietus). Medžio galva, sidabro
plaukai (šerkšnas). Nei šertas,
nei girdytas, o diena dienon
tunka (ledas). Ore skraido, ant
žemės guli, medyje tupi, ant rankos kaista, vandenyje prigeria,
prie krosnies išnyksta (snaigė).
Sukarpyta, sudraskyta, laukuose
išmėtyta (sniegas).

Juokiuos aš, juokis tu,
juokimės abu kartu
Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų darbų?
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje?
– Žiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi mokytojas.
– Taip, juk turėjau žvakę.
Petriukas klausia:
– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors
protingesnio, – nepatenkinta mokytoja.
– Galiu. Tada pasakykit, nuo
ko numirė Negyvoji jūra?
4b kl. mokiniai

Išvykoje į Trakus – po priėmimo „Vorutos“, „Trakų žemės“,
„Klevų alėjos“ redakcijose (pirmas iš kairės – vyriausiasis
redaktorius Juozas Vercinkevičius, pirmas iš dešinės –
Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovas Alfonsas Kairys)

Patarlės ir priežodžiai
Gimtinės meilė:
Tu gimei Lietuvoj, o gal ir
ne. Tačiau Tu gyveni Nemuno
šalyj, tu gyveni žemėje, prigludusioje prie švelnios Baltijos
bangos... Tu privalai ją mylėti.
Tėvynės meilė atsispindi ir
žodinėje liaudies kūryboje.
Įsidėmėk tautos išmintį ir būk
su ja.
Ankšti namai, bet savi.
Ant savo kiemo šuva ir vilko
nebijo.

Blogas paukštis, kuris savo
lizdą teršia.
Gera paukšteliui rudenį išskristi, kai pavasarį vėl gali sugrįžti.
Gera svetimoj šaly, bet ir ten
miltų kalno nerasi.
Ir bitukė savo namelius gina.
Ir gaus badauti, kad panoro
svetur ponauti.
Kas savo kalbą niekina, kitos
neišmoks.

Mūsų kūryba

Vasarėlė

„Gerai arba niekaip“
Ferencas Listas, vengrų pianistas, kompozitorius

Vasara, vasarėle, kaip greitai tu
prabėgai: kaip šiltas vėjelis pralėkei
pro akis. Ir žiū – jau rudenėlis į
mokyklą kviečia visus vaikus geltonu takeliu. Jau skambutis skamba
dzin dzilin: į pirmąją pamokėlę po
vasaros bėga visi.

Mano gimtinė
Aš saulę, debesis regiu,
Kai pabundu kiekvieną rytą.
Neįkyrus man ir lietus,
Nors jis ir visą dieną lytų.
Graži gimtinė, jos gamta:
Laukai gėlėmis kvepia.
Paukščiai, sugrįžę iš pietų,
Linksmai tarp savęs šneka.
Dominyka Nareikaitė,
4b kl. mokinė

Tėvynė

Čiulba paukšteliai gimtinėj,
Žaidžia vaikučiai kiemuos.
Šlama giraitės Dzūkijoj:
Miškais Lietuva pasipuoš.
Andrius Švilpauskas,
4b kl.mokinys

„Smalsučio“ redakcija

Aistė Baublytė,
3c kl. mokinė

Kelionė į Vilnių
Ilgai ruošėmės išvykai į žiląją
Lietuvos sostinę Vilnių, tiksliau, į „Lėlės“ teatrą. Tada buvo
rodomas spektaklis „Daktaras
Dolitlis“. Jame kalbama apie tai,
kaip daktaras Dolitlis su sesute
išvyko į Afriką ir ten gydė beždžiones. O dar – kaip pas daktarą
apsigyveno iš cirko pabėgęs
krokodilas.
Sekiau kiekvieną aktorių žodį
ir žavėjausi taisyklinga jų kalba.
Martyna Jurjevaitė,
3d kl. mokinė
* Puslapį parengė Alfonsas Kairys
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Skelbimai, reklama
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
Parduodu naują vandens dviratį
„Sun Dolphin“. Tel. 8 603 51 155

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

Užs. Nr. 190

Gaisrai
• 2013-08-22 gautas pranešimas, kad Trakų r. sav.
Paluknio sen., Kiauliškių k.
dega individualus gyvenamasis namas. Atvykus,
atvira liepsna degė mūrinio
(16x8m) 2 aukštų namo stogas. Išdegė ir išardyta apie
5 kv. m stogo konstrukcijų.
Gaisrą gesino 3 gaisriniai automobiliai. Įvykis tiriamas.
• 2013-08-24 Trakų r. sav.
Lentvaryje, Vaivos g. atviroje
teritorijoje degė padangos ir
šiukšlės. Gesino 1 gaisrinis
automobilis. Įvykis tiriamas.
• 2013-08-28 Trakų r. sav.
Lentvario sen., Moluvėnų k.
degė ardomo autobuso be
valstybinių numerių vidaus
apdaila. Įvykis tiriamas.

• 2013-08-22 Vilniaus aps. VPK
Trakų r. pareigūnai kratos metu
pas Lentvario miesto gyventoją
bute rado 786 pakelių cigarečių
be Lietuvos Respublikos banderolių.
• 2013-08-22 apie 8.15 val. pastebėta, kad Lentvaryje iš namo
pagrobta perfiuratorius, šlifuoklis, šildymo katilo „Viadrus“
apdailos detalės bei elektrinis
valdymas ir šildymo kolektorius.
Žala nustatinėjama.
• Gautas pareiškimas, kad nuo 201307-31 iki 2013-08-09 Lentvario sen.,
Naujojo Lentvario k. UAB „Statybininkas“ statomame objekte
nuotekų išvadas savavališkai
prijungtas prie UAB „Trakų vandenys“ valdomų nuotekų tinklų,
kur dėl tokios veiklos neteisėtai
buvo pašalinta 3253 m³ nuotekų.
UAB „Trakų vandenys“ patyrė
14170 Lt žalą.
• 2013-08-25 apie 21.30 val. gautas Lentvario miesto gyventojos
pareiškimas, kad jos vyras, būdamas neblaivus, sudavė vieną
kartą į dešinį klubą, sukeldamas
fizinį skausmą. S. V. sulaikytas ir
uždarytas į Vilniaus m. areštinę.

Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inform.

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

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

Užs. Nr. 64

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

Brangiai perkame
arklius, taip pat
traumuotas karves,
telyčias, bulius. Atsiskaitome iš karto.
Teikiame gyvulių pervežimo paslaugas. Tel. 8 621 34 123

Užs. Nr. 206

Trakų miesto centre merginai (be
šeimos) išnuomočiau 1 kambarį
bute, kuriame gyventų ir šeimininkė. Tel. 8 685 39 780

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas.
Tel. 8 637 46 115, 8 05 069 732

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

2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 201

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

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

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

Užs. Nr. 7

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

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 621 01 462.

Užs. Nr. 210

Išnuomojamos patalpos biurui,
Trakai Vytauto g. 19.
Tel. 8 685 53 085
Užs. Nr. 205

Užs. Nr. 134

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuoja
kursus pagal aplinkosaugos patvirtintą
mokymo programą. Kursų pradžia rugsėjo
3 d. Kaina tik 800 Lt. Smulkesnė informacija ir registracija tel. 8 673 64 148
Užs. Nr. 195

A. A KVIETIMAS

Jei turi problemų dėl alkoholio ir
nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati)
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes
turime. Mums buvo suteikta galimybė
nemirti ir tapti blaiviais.
Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

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.
Užs. Nr. 208

Užs. Nr. 202

Pirksiu šieną ir ramią, gerą karvę.
Tel. 8 689 48 661

Parduodu dideliam šuniui, didelę
šuns būdą (ilgis 1, 30 cm, plotis 1
m, aukštis 1,35 cm.)
Tel. 8 652 01 620

Klevų alėja

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

Užs. Nr. 215

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. 940

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Užs. Nr. 198

Užs. Nr. 204

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalinga vadovė-vyr. pardavėja. Kreiptis
tel. 8 662 20 427

Užs. Nr. 214

Atlieku vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 162

Parduodu sodo aviečių uogas.
700 g. indelis – 5 Lt, o pasirenkant
pačiam – 4 Lt. Tel. 8 650 77 151

Užs. Nr. 792

Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Užs. Nr. 212

Užs. Nr. 85

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško
autošaltkalvio-kėbulininko. Darbas viena pamaina be šeštadienių.
Visos socialinės garantijos. Teirautis tel. 8 687 43 081, cv@autodina.lt
Adresas: Fabriko g. 12, Lentvaris.

Užs. Nr. 218

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Užs. Nr. 173

Jauna tvarkinga šeima ieško 2
ar 3 kambarių buto Lentvario
miestelyje.
Tel.: 8 608 75 008

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

Užs. Nr. 213

Pagarbiai Irma Stadalnykaitė, rengiamos knygos
„Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Užs. Nr. 794

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

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

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

Užs. Nr. 146

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

Užs. Nr. 189

Užs. Nr. 200

Policijos savaitė
2013 m. rugpjūčio 21–28 d.

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

Užs. Nr. 216

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!
wwww.kibinas.lt

Užs. Nr. 203

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.

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

Užs. Nr. 105

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

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
Redakcija: Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (tel. 8 605 11 117), Simona Gudabskaitė (redaktorė, 8 683 90 796, el. p. klevualeja@klevualeja.lt),Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117),
Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), Stanislava Žuravska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt, tel. 8 683 90 796), Robertas Stanevičius (miesto ūkis).
Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė).

