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Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai

Arturas Čiras – tremtinių vaikas,
Nepriklausomybės gynėjas

Praėjusiais metais „Valstybės
žinių“ leidykla išleido Artūro Antano
Skučo dokumentinį romaną „Pėstininko užrašai“. Ši knyga yra reikšmingas indėlis Lietuvos Respublikos
atkūrimo istorijoje. Tarp daugybės
Laisvės gynėjų, stojusių ginti Lietuvą,
pavardžių ir pasakojimų suradome
ir lentvariečio Arturo Čiro prisiminimus. Susipažinę su A. Čiro paskelbtais prisiminimais, apsilankėme jo
namuose Lentvaryje.

1948 m. tame pačiame gyvuliniame
vagone. Tėvą ištrėmė iš Purvelių
kaimo Nedzingės valsčiuje (dabar
Alytaus r.), o mamą iš Atažalyno
kaimo Daugų valsčiuje. Nors tarp tų
kaimų būtų tik keliolika kilometrų,
bet jiedu iki tol nebuvo pažįstami. Į
Lietuvą sugrįžo 1958 m., o 1960 m.
susituokė Lentvaryje. Turiu seserį
Rasą Čiraitę-Dikevičienę, ji – pedagogė, užauginusi dukrą Danielę ir
sūnų Justiną.

Lentvaryje Jūs esate žinomas,
tačiau gal galėtumėte prisistatyti
mūsų skaitytojams?
Nežinau, kiek aš esu žinomas
Lentvaryje. Gimiau buvusių Sibiro
tremtinių Jono Čiro ir Onos Mačionytės-Čirienės šeimoje, Lentvaryje,
Trakų r. Šaknimis esu šimtaprocentinis dzūkas, bet gimęs ir užaugęs
Vilnijos krašte, lentvariškis.

Užaugote Lentvaryje, turėjote
ne vieną jaunystės svajonę. Gal
papasakotumėte apie savo jaunas
dienas šiame mieste ir Motiejaus
Šimelionio mokykloje, regis, joje
mokėtės?
Nuo vaikystės mane domino
karyba. Kaip ir daugelis vaikų, kieme
žaidėme karą, mėgome žiūrėti filmus
apie jį. Domėjausi ginklais, karine
technika. O augau, kaip sakoma,
priešiškų sovietinei santvarkai elementų – tremtinių šeimoje. Dėl tėvų
ir senelių tremties vyresnėse klasėse
jaučiau kai kurių mokytojų spaudimą, jie pasitaikius progai primindavo

Papasakokite daugiau apie savo
tėvų šeimą? Kur prasidėjo ir pasibaigė jų tremtys?
Mano tėvai, jeigu ne tremtis, tai
gal būtų ir nesusipažinę – susipažino

apie tėvų tremtį ir
„ne tokias“ pažiūras, mat, tuo metu
buvo labai suvešėjęs „komunistinis“
auklėjimas mokykloje (mokyklai
vadovavo buvusi
rajono komjaunimo sekretorė),
bet apie tai gal
nepasakosiu.
Mano močiutės
brolis (iš mamos
pusės) Tapilius
Sakalauskas buvo
1918 m. savanoris. Senelis Petras
Čiras, būdamas
pogrindinės organizacijos „Geležinis Vilkas“
narys, dalyvavo
1941 m. birželio
sukilime. Mamos
brolis Kostas
Mačionis-Žvalgas (po mirties
Nukelta á 3 p.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai 2013 m.

Apie tris kartas
Mokslo ir žinių dieną…

Užs. Nr. 228

kaina 1 lt

Raibumai

Pažintiniais takais ir kalnais ruduo liūliuoja, dar lapus paleidžia
sklęsti vėjuose ir vėjuose, ir vėjuose, bangos vis vienodos vilnija
ežerais ir tame vandens raibume
skęsta laikas. Taip košia ruduo per
kūną užgaudamas nervų sinapses
ir aš palieku mylėti rudenį, jo lietų
ir dilgėlių žydėjimą...
Tikroji meilė – leidžiant jam
tapti, įdilginti, į purvus klampinti, bet vėliau geltonumu nusėti
tavo akių regimuosius laukus ir
palaukes.
Nes kartais mes mėgstame
šokdinti ir gyventi sau, dėl savęs,
palikti kūną ant šono gulėti.
Bet tam, kad imtum gyvenimo
skonius sodrius ir svaiginančius,
ir miegui bluostą sudėtum, jūros
ošimui akis atmerktum – turi
išpažinti tiesas apie pasaulį – ten,
kur upė gyvybės teka, dešiniajame krante išrikiuoti vidinius
kareivius ir prisaikdinti juos
gerbti tas tiesas dabar, visados ir
per amžius.
Jas kužda nuojauta ir lūpos
gamtos, jas kužda daiktų judėjimas, jas kužda ledo slidumas ir
tu pats kartais tarsteli.
Ei, aš gale lauko, ūkuose skęstu, atėjai?
Tavo kūnas juda į naują, nepažintą taktą, jauti, kaip pasiduodi muzikai, sklendi aitvarų
uodegų įsikibęs, vidinis pokalbis
nutyla – viskas lyg pirmą kartą
matytum.
Nes meilė baigiasi, kai tu nustoji nuolankumo daiktų prigimčiai, atmeti jų paslaptį kaip sužinotą, jau atskleistą ir gyveni sau,
savaip tik tartum mylėdamas.
Meilė prasideda ir tęsiasi, kai
tu leidi prasmės spinduliams dilginti pakinklius, riešus – kur oda
ploniausia, kur pulsuojančios vietos ir taip jie tau spinduliuoja, ir
tau medumi sapnus ištepa – tavo
kūnas pasiduoda sutapimui su
kitu ir kitokiu, atranda save,
pasidavusį bangavimui, kryčiui,
raibumui.
A. S.

Išeik į kiemą

„Klevų alėjos“ foto akys, gerokai pagydytos dėl senėjimo, 2013 09
01–02 išėjo į miestą žvilgtelti į tris
lietuvaičių kartas, kurios šiandien
ir sudaro patį tėčio Lentvario branduolį, neretai apvilktą senomis praeities drabanomis. Rugsėjo pirmoji
buvo graži, saulėta diena, kai prie
pensininkės, buvusios lietuvių kalbos mokytojos Valerijos Digienės
vaišių stalo susirinko 14 buvusių
Motiejaus Šimelionio vidurinės
mokyklos pedagogų, priešakyje su
buvusiu tos mokyklos direktoriumi Petru Karlonu. Kiekvieno stažo,
tarkime, vidurkis 44 metai X14=616

metai, o tai reiškia 6 amžiai – štai
jums ir įspūdinga pagarbos aritmetika, kuri tiesiog prašėsi įspalvinti
šiuo faktu: senajam Vilnius-Trakai
keliui, kuriuo ant kovinio žirgo jodinėjo Vytautas Didysis, o ir jo tėtis
Kęstutis, beveik tiek pat laiko.
Mokytojai buvo giliai susimąstę žila galva. Ją nematomai gaubė
ilga atmintis, surišta su miesto
istorija, bet greitai oficialumas
krito, kai stalo šeimininkė pristatė
savo naują eilėraščių ir memuarų
knygą, o po to mokytojai pasakojo
apie savo likimą.
Nukelta á 2 p.

„Išeik į kiemą“ – skambėdavo
daugiabučių kiemai ir tai buvo
greičiausias būdas susikviesti draugus į kiemą nei šiandien mobiliuoju
telefonu parašyti žinutę... Kas su
kamuoliu, kas su dviračiu – visi į
kiemą, kuris akimirksniu tapdavo
paslaptingu pasauliu, su nesibaigiančiais žaidimais ir atradimais, su
nežabota laisve veikti ir rizikuoti.
„Išeik į kiemą“ – tai nauja
Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė“ šventė, kuri laikui bėgant galėtų
tapti tradicine šios ugdymo įstaigos,
auklėtinių ir jų tėvelių švente.
Saulėtą paskutinio vasaros
Nukelta á 2 p.

Šventės dalyviai. Iš dešinės: Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotojas
V. Vinskevičius, meras V. Zalieckas, administracijos direktorė A. Kandratavičienė,
darželio direktorė J. Strelčiūnienė
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Rugsėjis simboliškai skelbia naują pradžią

Pamažu krentantys rudeniniai
lapai rugsėjo 1-ąją sušaukė mokinius
sugrįžti į mokyklinį suolą Lentvario
1-ojoje vidurinėje mokykloje...
Kardeliai, astros, rožės ir kiti
įvairiausi žiedai pirmadienį papuošė
jaukų mokyklos kiemelį. Po vasaros
atostogų čia sugužėjo apie 250 mokinių ir du kartus daugiau jų tėvelių,
taip pat 35 mokytojai.
Mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis nuoširdžiai pasveikino
visus susirinkusius ir palinkėjo:
mokiniams – atsakomybės, pareigingumo, kad mokymasis būtų įdomus,
mokytojams – tvirtumo, stiprybės,
susiklausymo, bendradarbiavimo,
kad sėkmingai baigtųsi švietimo
reformos, tėvams ir seneliams – kad
vaikai ir anūkai džiugintų savo pasiekimais ir būtų pavyzdingi, administracijai – susitelkimo, bendradarbiavimo ir reiklumo, o visiems – sveikatos, kantrybės ir laimės. Taip pat
buvo perskaityti sveikinimai nuo LR
Prezidentės D. Grybauskaitės ir Seimo narės D. Mikutienės. Mokyklos
direktorius pasidžiaugė nuveiktais

Akimirkos iš Rugsėjo 1-osios šventės mokykloje

rekonstrukcijos darbais ir padėkojo
už visapusišką paramą Trakų rajono
savivaldybės administracijai.
Šventėje dalyvavo ir mokyklos
bendruomenę pasveikino LR Seimo
pirmininko pavaduotojas Jaroslav
Narkevič, Lietuvos Nepriklauso-

Lentvario kronika

mybės Akto signataras Romualdas
Rudzys, Trakų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vitalija Burdienė ir palinkėjo
entuziazmo žengiant į naujuosius
mokslo metus, kantrybės siekiant
žinių ir saviraiškos.

Atkelta iš 1 p.

„Lendvarė“

Visi šiltais plojimais pasitiko pirmokėlius ir dvyliktokus. Sudainavę
keletą smagių, nuotaikingų dainų,
lydimi pirmojo rugsėjo skambučio,
visi išsiskirstė į klases, į pirmąją Žinių
dienos pamoką. Linksmasis mokyklinis skambutis paskelbė naujų darbų

Apie sotaus melo nusibaigimą
Mieste nemažai patriotiškai nusiteikusių piliečių. Bet jie tyli. Ir tik pavieniuose pokalbiuose parodo savo slepiamas „iltis“. Pokalbis pasibaigia
ir jie vyksta „į katalikišką pogrindį“, kur viešpatauja nusistovėjusi moralės
norma „nieko nepadarysi“.
Ramioje būklėje yra ir LPS „Bočiai“ Lentvario bendrija, todėl anoji yra
maža, tik įkūrusi neblogą folklorinį ansamblį „Klevynė“.
Ramiai gyvena ir tremtiniai, o daugelis jų net ignoruoja savo LPKTS.
Geriau gatvėje nusipiktinti, šiek tiek nusikeikti dėl Tėvynės Sąjungos „suvalgymo“ savarankiško tremtinių politinio judėjimo, grįžti į nusibodusius
namučius, kartais nueiti į bažnyčią... Ir taip užtenka būti lietuviu, šalia „susibuntavojusių“ lenkų, kurie (po teisybe!) senokai nežino, kas iš tiesų esą. Ir
visa tai jungia ideologinis melas, jog lentvariečiai turtuoliai yra visada teisūs,
kurių būtina baidytis, nes jų užgyventas kapitalinis turtas bus neliečiamas
2010 metų Seimo Konfiskacijos įstatymo. Kol taip bus, o ir visoje Lietuvoje,
nieko nebus. Išskyrus deportaciją, emigraciją, melo vystymą juodžiausiomis
technologijomis, gyvenimą žemiau skurdo ribos, nevaldomą kontrabandą,
narkotikų siautėjimą, girtavimą, bedarbystę ir t. t.
Beje, kodėl šalia lenkų neturime Lietuvos rusų klausimo?
Ričardas Visulevičius

Paprasti lietuviai ir lenkai: nei chamai, nei ponai
Račkūnų kapinėse ilsisi mano tėveliai. Greta Sąjūdžio laikų savanorių –
mano bendražygių kapai. Tą gražų sekmadienio rytą, šalia savanorių kapų,
pamačiau lentvarietį, Lietuvos lenką Zenoną. Pasisveikinęs pasiteiravau:
–Zenonai, ar tie vyrai buvo tavo giminės?
–Ne, – braukdamas ašarą, prabilo šis, – jie ir varge, ir džiaugsme buvo
geriausi kaimynai.
Žilaplaukis lenkas šalia lietuvių kapų gaivino savo atmintį, kurioje liko
šilta lietuvių ir lenkų draugystė, kai tuo tarpu Lenkijoje lenkų futbolo ligoniai
pagarsino plakatą skelbusį, kad lietuviai – chamai, o lenkai – ponai. Zenono ir
mano tąsyk to vertinimas – neigiamas. Ir toliau kapų ramybėje abu pamąstėme
apie atskirų žmonių besaikį godumą. Būdami sveiki jie net rezervuoja sau
vietas Račkūnuose. Įdomu, gal jie turi visraktį ir nuo dangaus vartų?
O tie lenkai, kurie pamiršo istoriją, kažkieno tampomi už virvutės, iš
kurios išeitų nebloga kilpa lietuvių ir lenkų organizuotai neapykantai, regis,
ne zloto, o rublio vaikai?
Jurgis Vyturas

Valentina Banuševič,
Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos
bibliotekos vedėja, autorės nuotr.

Išeik į kiemą

Kartu spalvotus balionus paleisim į orą ir sugalvosim vieną
didelį norą

Jaunų žmonių liaudies šokių kolektyvas, vadovaujamas choreografės
Rimos Blikertienės. Jame šoka lentvarietis, Trakų (mūsiškų yra ten, kur
reikia!) seniūnas Kęstutis Vilkauskas. Žavūs, jauni žmonės, bet dar žavesnis jų šokis. Ir tuo metu jo išraiška – susimąstęs Lentvaris. Nuotrauka
yra jauna, lyg tąsyk karšta vasara.
Jonas Počepavičius

pradžią. Šilta ir smagi šventė, nors
oras ir nelepino, tapo gera pradžia
visiems mokslo metams.

ketvirtadienio pavakarę, Lentvario
lopšelio-darželio „Svajonėlė“ teritorija tapo visų darželio vaikų ir jų
tėvelių vaikystės kiemu. Po vasarą
trukusių darbų, kuriuos atliko UAB
„Statybos ir rekonstrukcijos darbai“,
svečius pasitiko naujai sutvarkytos
žaidimų aikštelės, pavėsinės, sūpynės ir mažosios karuselės. Sportine
danga išklotose aikštelėse smagu
žaisti krepšinį ar tiesiog mėtytis
kamuoliu. Sužaliavusi veja ir darželio darbuotojų puoselėjami gėlynai
džiugins iki pirmojo sniego.
Trakų rajono savivaldybės rūpesčiu „Svajonėlė“ turi tikrą svajonių kiemą! Darželio bendruomenės
pasveikinti atvyko Trakų rajono
meras Vytautas Zalieckas, mero
pavaduotojas Voitechas Vinskevičius, administracijos direktorė
Asta Kandratavičienė ir kiti garbūs
svečiai bei draugai.
Visų darželio pedagogų ir dar-

Tu nebijok, svajok, kol mažas esi. Vaikystė tau dabar
atvėrus duris

buotojų sumanytose ir paruoštose
pavėsinėse laukė smagios pramogos,
turininga veikla ir nuoširdus bendravimas. Šventės dalyviais tapo visi, kas
norėjo, netingėjo ir suspėjo aplankyti
visus vaikystės kiemo kampelius.
„Sporto rūmų“ pavėsinėje buvo galima sudalyvauti estafetėse ir taiklumo
rungtyse. Pasigaminti vėjo gaudyklęmalūnėlį mokėmės „Pagauk vėją“
aikštelėje. „Menų galerijoje“ ieškojome ir atradome linkėjimų medį.
Ant jo lapelių tą popietę ir sugulė
šilčiausi bei širdingiausi mūsų visų
palinkėjimai ir svajonės.
„Druskainių kepyklėlėje“,
įkvėpti kūrybinės ugnelės, pabarstyti juoko, patepti rankų šiluma, vienas po kito kilo sausainiai, medaliai
ir nenupasakojami kulinarinio paveldo tvariniai. „Drugelių pievoje“
į vieną gražų eilėraštį, tarsi pievų
gėlių vainiką, pynėme gražiausius
lietuviškus žodžius.

Šventė, kurioje vienu metu gali
būti ir žiūrovu, ir dalyviu, laimėtojais tampa visi. Tokia šventė
suvienija tikrus draugus. Tik
bendras geras nusiteikimas sukuria
šventišką nuotaiką visiems šventės
dalyviams.
Dalinkime vieni kitiems šypsenas, jos nieko nekainuoja, būkime
nuoširdūs ir smalsūs, kaip mūsų
pačių vaikai. Tokiais galime būti
visada, kai išeiname į kiemą... Išmokime stebinti ir stebėtis, džiaukimės kitų sėkme, auginkime savyje
pasitikėjimą.
Sveikinu visą darželio bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia
ir linkiu visiems tarpusavio supratimo, kantrybės ir meilės mūsų
mažiesiems.
Jolanta Strelčiūnienė,
Lentvario lopšelio-darželio
„Svajonėlė“ direktorė

Apie tris kartas Mokslo ir žinių dieną…

Atkelta iš 1 p.

2013 09 02, 10 valandą ryto,
iškilmės prasidėjo miesto gimnazijos aikštėje. Nuotraukoje,
kurios centre, atviru jaunystos
veidu, sakykime, mūsų miesto
graži ateitis, regite vyriausius

gimnazijos moksleivius. Apie
ką jie galvojo? Koks bus jų kelias emigracijos Lietuvoje? Ir
tuo pačiu, prisiminę savo pirmąsias klases, pridedame nuotrauką apie Lentvario pradinės

mokyklos pirmokėlius, tąsyk
išėjusius tarti savo tyro žodelio
atvykusiems į šventę seneliams,
tėveliams ir mokytojams.
Jonas Počepavičius
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Arturas Čiras – tremtinių vaikas,
Nepriklausomybės gynėjas

Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus Situacijos kontrolės tarnyba su
viršininku Linu Jankausku (centre) 1992 m.
Arturas Čiras Pabradės poligone
2013 m.

apdovanotas Kariuomenės kūrėjo
savanorio medaliu) buvo legendinio
Dzūkijos partizano Vaclovo Voverio-Žaibo pavaduotojas. Tėvas Jonas
Čiras, būdamas paauglys, buvo partizanų ryšininkas slapyvardžiu Šūvis. Kai paauglystėje sužinojau tiesą
apie pokarį Lietuvoje, apie žuvusius
pasipriešinimo sovietų okupacijai
dalyvius, partizanus – mamos ir
močiutės brolius, daug kitų giminaičių, pradėjau kitaip žiūrėti į Sovietų kariuomenę. Būti okupacinės
kariuomenės karininku negalėjau.
Tad 1987 m. baigęs Lentvario 2-ąją
vidurinę mokyklą (dabar Motiejaus
Šimelionio gimnazija) turėjau rinktis
kitą specialybę, įstojau į tuometinį
Vilniaus valstybinį pedagoginį
institutą. Ketinau tapti kūno kultūros mokytoju arba treneriu. Tam
daug įtakos turėjo puikusis mūsų
mokyklos kūno kultūros mokytojas
Antanas Andrikis. Puikius savo mokytojus Antaną Andrikį ir matematikos mokytoją Reginą Andrikienę
(deja, ji jau mirusi) aplankau ir baigęs
mokyklą.
Nuspręsti stoti į Sausio 13-osios
barikadas, ginti Seimo rūmus nebuvo paprasta, nes Lietuvos laisve ir
nepriklausomybe tikėjo tik patys
didžiausi idealistai ir svajotojai.
Kokie dvasiniai, istoriniai, šeimyniniai aspektai vedė į Seimo gynėjų
gretas?
Mūsų giminėje esu trečios kartos
savanoris. Kaip jau minėjau, mano
močiutės brolis Tapilius Sakalauskas savanoris buvo 1918 m. Kitas,
jau antros kartos savanoris, pokario
rezistencijos dalyvis, buvo mano
mamos brolis Kostas Mačionis, žuvęs
1946 m. lapkričio mėnesį. Tad, kai
1990 m. po Kovo 11-osios perskaičiau
laikraštyje, kad kviečiami savanoriai
saugoti valstybinius objektus, nedvejodamas įsirašiau į savanorius.
Tačiau, kuomet 1990 m. birželio mėn.
buvo formuojami pirmieji Krašto
apsaugos departamento padaliniai ir
Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyrius, aš grįžau toliau tęsti studijas
institute. Bet jau 1991 m. sausio 8 d.
kartu su dideliu būriu Vilniaus pedagoginio instituto studentų stojome
savanoriais ginti parlamentą. Vėliau
pradėjau tarnybą Aukščiausiosios
Tarybos Apsaugos skyriuje.
Paprastai Laisvės gynėjai būna
atsargūs – ne viską iškart papasakoja. Jūsų prisiminimai, pateikti ir
„Pėstininko užrašuose“, pasirodė
pernai. Ar juose viską pasakėte, ką
praėjus kuriam laikui norėtumėte
dar papasakoti, pridurti?
Apie pačius įvykius tai nelabai
ką ir norėčiau daugiau pasakoti,
nes, iš esmės, nebuvau vadas,
buvau paprastas eilinis tam tikru
metu tam tikroje vietoje, mažai ką
ir žinojau. Ir kažko tokio, ko būčiau
nenorėjęs pasakoti, net ir nebuvo.

Bet gal dar kada nors ir papasakosiu, kas vyko vėliau.
Iš Jūsų puikaus rašinio galime
suprasti, kad Laisvės gynėjai, pasikeitus klimatui mūsų Vyriausybėje,
valstybėje tapo nebereikalingi. Kodėl taip atsitiko?
1992 m. grįžus į valdžią buvusiems komunistams į visus postus
buvo kišami tik savi arba tie, kurie
sugebėjo įsiteikti naujai valdžiai.
Tarnybą teko palikti su buvusių
kolegų (bendražygiais jų pavadinti
negaliu) „pagalba“. Na, bet tai jau
praeitis, nors ir skaudi. Tuos, kurie
man „padėjo“ palikti tarnybą, tegu
Dievas nuteisia, o aš tik žmogus.
Kitaip sakant, valdžioje liko tie
patys, kurie iki 1991 m. tarptautinio
Lietuvos pripažinimo nepriklausoma
valstybe buvo kitoje barikadų pusėje
arba laukė, kas laimės – prie to ir
prisijungs. Manau, kad mes – visa
Lietuva – 1992 m. dėl šilto vandens
ne tiems atidavėme vadžias.
Vis dėlto norėtume, kad papasakotumėte apie savo kelią po Sausio
13-osios įvykių, ką ir kur dirbote,
kokia Jūsų šeima?
Po Sausio 13-osios įvykių dar
buvo Rugpjūčio pučas ir tarnyba
Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyriuje. Man 1992 m. buvo suteiktas
leitenanto laipsnis. Turiu atsargos
karininko liudijimą, esu leitenantas.
Laipsnį suteikė Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis. Vėliau, kai 1993 m. buvo naikinamas AT Apsaugos skyrius ir kuriamas
Vadovybės apsaugos departamentas,
daugelis tapome nebereikalingi. Daug
savanorių buvo priversti išeiti iš AT
Apsaugos skyriaus. Tačiau tuo metu
kūrėsi komerciniai bankai, daugelio
bankų apsaugos tarnyboms tuo metu
vadovavo buvę savanoriai. Kai buvau
atleistas iš Apsaugos skyriaus, turėjau bent kelis pasiūlymus įsidarbinti
bankų apsaugos tarnybose. Nuo to
laiko 20 metų dirbu bankuose ir 16
metų jau ne apsaugos, bet prevencijos
srityje. Tuo metu banką mes laikėme
maža valstybe, kurią reikia ginti. Dar
buvo to idealizmo. Dabar apsaugos
paslaugas madinga ir parduoti, ir
pirkti, ir, apskritai, būna neaišku,
kas ką saugo, kas per žmogus saugo. Anksčiau buvo kitaip – senesni
bankininkai galvodavo, kad geriau
šlubas, bet savas.
Laikui bėgant sukūriau šeimą:
žmona Rasa, vertėja, verslininkė,
dukroms Emilijai ir Audronei, dvynukėms, dabar bus 17 metų, o sūnui
Džiugui Daumantui 15 metų. Jie mokosi Vilniuje – Emilija Vilniaus Jono
Basanavičiaus gimnazijoje, o Audronė ir Džiugas Daumantas – Vilniaus
Valdorfo mokykloje.
2012 m. buvau apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
medaliu.
Šiemet per Kaziuko mugę Vilniuje padarėte puikią nuotrauką, kurioje matyti grupė mugės lankytojų,

besidominčių „Vorutos“ laikraščiu.
Pagauta puiki akimirka. Matyti, kad
domitės fotografija, kuo dar?
Be fotografijos dar domiuosi
Antrojo pasaulinio karo ir pokario
partizaninio karo Lietuvoje istorija.
O fotografuoti pradėjau aštuntoje
klasėje, kai tėvas padovanojo fotoaparatą. Daug mano klasės draugų
turi nemažai nuotraukų, retai kas tiek,
kiek mūsų klasė, nuotraukų turėjo. Ir
dabar saugau tas nuotraukas, sudėtas dėžutėse. Klasės draugas Danas
Sindaravičius 20 metų mokyklos
baigimo proga beveik visas nuotraukas nuskenavo – ką pats turėjo, ką aš
turėjau, ir šventės vakarą dideliame
ekrane visi jas peržiūrėjome.
Neteko girdėti, kad dalyvautumėte politiniame gyvenime. Kodėl
nedalyvaujate miesto, rajono politinių partijų veikloje, juk tam Jums
tikrai užtenka kompetencijos, žinių
ir noro?
Jau pažaidžiau politiką. Dalyvavau ir savivaldybių, ir Seimo rinkimuose. 2004 m. Seimo rinkimuose ryžausi netgi vienmandatėje dalyvauti.
Deja, šiais laikais norint laimėti reikia
turėti daug pinigų arba gerą rėmėją.
Pabandžiau, užteks, dabar reikia
remti kitus. Nuo 2011 m. esu atkurtos
Tautininkų sąjungos narys, o nuo
2012 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių sąjungos narys, dalyvauju
jų veikloje. Apie Kariuomenės kūrėjų
savanorių sąjungą nelabai noriu pasakoti, nes į ją įstojau neseniai ir dar
nesu daug nuveikęs. Apie tai galėtų
papasakoti senieji mūsų sąjungos
nariai. Galiu paminėti, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
sąjungos Vilniaus apskrities skyriui
vadovauja atsargos majoras Albertas
Daugirdas, sąjungos nariai taip pat
yra Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius,
sausumos pajėgų vadas generolas
majoras Almantas Leika. Sąjungos
narius galima matyti įvairių patriotinių renginių ir valstybinių švenčių
metu juodais kostiumais, juodomis
beretėmis ir kokarda ant jų. Šių
metų liepą Lietuvos karo akademijos
(LKA) viršininko pavaduotojo pulkininko leitenanto Valerijaus Šerelio
(taip pat buvęs savanoris) iniciatyva
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga buvo pakviesta į
pirmojo karininko laipsnio suteikimo
ceremoniją 20-ajai LKA laidai. Man
tai buvo dviguba šventė. Džiugino
tai, kad mes, taip sakant, veteranai,
esame gerbiami būsimų Lietuvos
kariuomenės vadų, ir tai, kad tą dieną
leitenanto laipsnis buvo suteiktas
mano sesers sūnui, mano krikšto
sūnui Justinui Dikevičiui. Jis, galima
sakyti, ketvirtos kartos savanoris.
Tradicija tęsiasi.

Senelis Petras Čiras, kariuomenės
grandinis, 1929 m.

Mamos brolis Kostas MačionisŽvalgas apie 1943 m.

Senelis Silvestras Mačionis su savo
svainiu savanoriu Tapiliumi Sakalausku
(močiutės broliu) 1921 m.

Artūro Antano Skučo 2012 m. išleistos
knygos „Pėstininko užrašai“ viršelis

Tarnybinis pažymėjimas su tarnybos ženklu, išduotas Arturui Čirui 1991 m.

Dėkojame už atsakymus.
Kalbėjosi Irma Stadalnykaitė,
Juozas Vercinkevičius
Nuotraukos iš Arturo Čiro
asmeninio archyvo

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyriaus nariai
jaunųjų karių priesaikos ceremonijoje Rukloje 2013 m. gegužės 31 d.
*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Vilniaus mieste nuolatiniam
darbui reikalingi mūrininkai.
Tel. 8 698 48 288
Užs. Nr. 221

Parduodu sodo aviečių uogas.
700 g. indelis – 5 Lt, o pasirenkant
pačiam – 4 Lt. Tel. 8 650 77 151
Užs. Nr. 218

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

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas.
Tel.: 8 637 46 115, 8 050 69 732
Užs. Nr. 214

Atliekame apdailos darbus. Gipso
montavimas, dažymas, tapetavimas
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936
Užs. Nr. 220

Dėvėtų drabužių
parduotuvėje
„Mados kampas“
Bažnyčios g. 5,
Lentvaris. Jau šį
pirmadienį, rugsėjo 9 dieną, NAUJAS PREKIŲ ASORTIMENTAS! Prekių papildymas
kiekvieną dieną! Lauksime Jūsų!
Užs. Nr. 222

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

Policijos savaitė
2013 m. rugpjūčio 28 d.–rugsėjo 4 d.
• 2013-08-16 7.15 val. Lentvario sen.
gyventoja pastebėjo, kad apgadintas
jai priklausantis automobilis VOLVO
V70, kuris stovėjo prie namų. Padaryta 800 Lt turtinė žala.
• 2013-08-23 Lentvaryje iš matymo pažįstamas asmuo sumušė D. B. Jam nustatytas dvigubas žandikaulio lūžimas.
• 2013-08-28 gautas Lentvario sen.
gyventojos pareiškimas, kad 201808-28 apie 15.30 val., svečiuojantis
pas draugus Lentvario sen., Valų
k., s/b „Kaitra“, virtuvėje ją sumušė
sugyventinis Z. L., kuris sulaikytas ir
patalpintas į Vilniaus m. areštinę.
• Lentvaryje UAB „Rumida“ darbuo-

Gaisrai
• 2013-08-30 gautas pranešimas, kad
Trakų r. sav. Aukštadvario sen. Krasnapolio k. dega transporto priemonė.
Atvykus atvira liepsna degė kombaino variklis. Išdegė variklio skyrius,
apdegė galinė padanga ir kombaino
šonas. Gesino 2 gaisriniai automobiliai. Įvykis tiriamas.
• 2013-09-02 gautas pranešimas, kad
Trakų r. sav. Trakų sen. Paguliankos
vs. dega ūkinis pastatas, esantis privačiame namų valdos žemės sklype.

tojas atvykęs į darbo vietą, esančią
Lentvaryje, Klevų al. 24, pastebėjo,
kad pavogtas akumuliatorinis suktukas „Makita“, smūginiai gręžtuvai
„Makita“, „Skil“.
• 2013-08-30 nuo 8.55 val. iki 18.30
val. Lentvario sen., Dėdeliškių k.
buvo apvogti du namai. Iš vieno
namo pavogtas televizorius, iš antro – įvairūs balto aukso papuošalai,
pinigai ir nešiojamas kompiuteris.
Žala tikslinama.
• 2013-08-25 buvo pastebėta, kad
Lentvario sen., Vosiliukų k. sodo
bendrijoje „SAIDA“ išdaužyti namo,
priklausančio Vilniaus miesto gyventojui, langai ir apgadintos trijų durų
spynos. Žala nustatinėjama.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Atvykus atvira liepsna degė medinis
ūkinis pastatas. Pilnai sudegė 25x8 m
ūkinis pastatas ir su juo sublokuotas
9x7 m medinis priestatas, prikrautas
statybinių medžiagų ir šieno. Sudegė
pastate stovintis motociklas. Apdegė
ir išardyta apie 2 kv. m šalia stovinčio
12x8 m medinio namo stogo dangos,
pats pastatas išgelbėtas. Iš ūkinio
pastato išgelbėti trys paršiukai. Gesino 4 gaisriniai automobiliai. Įvykis
tiriamas.

Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inform.
Bendrovė brangiai perka miško
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 225

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

Užs. Nr. 226

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 219

Parduodu įvairius naudotus plieninius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901
Užs. Nr. 204

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalinga vadovė-vyr. pardavėja. Kreiptis
tel. 8 662 20 427
Užs. nr. 940

Parduodamas automobilis Opel
Astra 2005 m. Daužtas galas. Galimas pardavimas dalimis.
Tel. 8 672 02 828

Užs. nr. 227

Užs. Nr. 224

Užs. Nr. 223

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

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. 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. 794

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

Užs. Nr. 189

Užs. Nr. 507

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. 200

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. 190

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

Užs. Nr. 173

Jauna tvarkinga šeima ieško 2
ar 3 kambarių buto Lentvario
miestelyje.
Tel. 8 608 75 008
Užs. Nr. 212

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

Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 85

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

Užs. Nr. 162

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. 7

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

Užs. nr. 229

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. 17

Trakų baldai

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. Tel. 8 620 57 490.
Užs. Nr. 206

A. A KVIETIMAS

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. 215

Superka išvadas – žemės ir miško
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513
Parduodamas 10 arų sklypas
Vievyje su statybos leidimu.
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513

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

Skelbimai, reklama

Trakų miesto centre merginai (be
šeimos) išnuomočiau 1 kambarį
bute, kuriame gyventų ir šeimininkė. Tel. 8 685 39 780
Užs. Nr. 202

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

Užs. Nr. 216

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

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. 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.

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

Užs. Nr. 134

„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. 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).

