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Niekas negali nugalėti Tautos, einančios į Laisvę
Ištraukos iš dokumentinės
apybraižos

Aldona Skaisgirytė
Žurnalistė
Tai buvo panašu į artėjantį pavasarį, kai saulės spindulių
paliesti sniego kauburėliai pradeda tirpti, pamažu sroventi. Iš
pradžių teka siauromis gyslelėmis, paskui vis veržliau ir garsiau gurga, su kiekviena diena
graužiasi vis į gilesnes ir platesnes vageles ir vagas, kol galop
jie, pavieniai iš laukų ir pamiškių skubantys upeliukai ir upeliūkščiai, pagauti tos pačios tėkmės, pradeda kliokti viena galinga, nesustabdoma srove. Istorijos srove. Nepavaldžia nei laikui, nei konjuktūrai, nei baimei.
Srove, išvaduojančia žmogaus
prigimtį būti laisvam savoje šalyje. Laisvoje šalyje.
Pirmasis saulės spindulys švystelėjo 1987-ųjų birželio
3-iąją – Vilniuje įsteigtas Tarybinio kultūros fondo Lietuvos skyrius.
Lietuvos kultūros fondas
buvo naujas reiškinys, leidęs
veikti be tiesioginio ideologizuoto komunistų partijos diktato. Pa-
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sinaudojęs viešumo ir pertvarkos idėjomis, jaunas jonavietis,
gamybinio susivienijimo „Azotas“ darbininkas, Vilniaus universitete neakivaizdžiai studijavęs
lietuvių kalbą ir literatūrą, Vygaudas Juknelis ir rajono laikraščio
„Jonavos balsas“ žurnalistas Vidmantas Jankauskas 1988-ųjų
pavasarį ėmėsi kurti Jonavoje
Lietuvos kultūros fondo rėmimo
grupę.
„Vilniuje per trumpą pokalbį su fondo pirmininku, šviesaus
atminimo profesoriumi Česlovu
Kudaba, įsitikinau, kad čia pučia
nauji vėjai, ir tai yra kaip tik tai,
ko reikia. Beliko tik suburti patikimų žmonių ratą ir įteisinti fondo rėmimo klubą Jonavoje. O
tokių žmonių buvo. Vidmantas
Jankauskas, mano tiesioginis
viršininkas „Azote“ Valdemaras
Bačiauskas, Vytautas Lititauskas, Gintaras Kubiliūnas ir dar
keletas jaunų žmonių“, – vėliau
spaudoje prisimins V. Juknelis.
Tautinio atgimimo vėjai tarsi tie nesulaikomi tirpstančio
sniego upeliukai sparčiai pradėjo šniokšti ir žmonėse tirpdyti iki šiol kausčiusią baimę. „Nors
mes deklaravome kultūrą, istoriją, ekologiją, bet galvoje turėjome politiką“, – vėliau prisipažins
V. Juknelis.
Kultūros fondo rėmimo grupė, pasivadinusi klubu ir pasirinkusi pro Jonavą tekančio Taurostos upelio vardą, ėmėsi konkrečios istorinės ir kultūrinės atminties žadintojos veiklos.
Klubo pirmininkas V. Juknelis

prisimena, kad per bendramintį V. Jankauską, dirbusį laikraščio „Jonavos balsas“ korespondentu, „Taurosta“ turėjo galimybę pasireikšti spaudoje. V. Juknelio teigimu, iš pat pradžių susiklostė geri santykiai su „Jonavos balso“ redaktoriumi Juliumi
Lenčiausku. „Belieka tik stebėtis,
kaip J. Lenčiauskas sugebėjo laviruoti tarp autokratiškai Jonavą
valdžiusio Edvardo Prichodskio
ir naujus vėjus nešančio „Taurostos“ klubo, vėliau – Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės“, – kalbėdamas apie dešimties metų įvykius 1998-aisiais rajono spaudoje stebėjosi V. Juknelis. Jaunajai
kartai reikėtų paaiškinti, kad E.
Prichodskis – tai buvęs Lietuvos
komunistų partijos (LKP) rajono
komiteto pirmasis sekretorius,
to meto rajono vadovas. O „Jonavos balsas“ buvo Lietuvos komunistų partijos (LKP) Jonavos
rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos (LDT) laikraštis,
kaip ir visi rajoniniai laikraščiai.
Taurostiečių straipsniai tuo
laiku buvo revoliucingi. O, beje,
pats laikraštis „Jonavos balsas“
respublikoje buvo laikomas vienu pažangiausių ir profesionaliausių leidinių. Redakcijoje visi,
išskyrus redaktoriaus pavaduotoją Kostą Felicijoną Fedaravičių, buvo Vilniaus universitete
baigę žurnalistiką, dauguma dieninį skyrių. Darbuotojų amžiaus
vidurkis – apie 35 metus.
Tuo laiku nepaprastai drąsi buvo ir paties redaktoriaus J.
Lenčiausko skiltis „Prisėskim ir
pamąstykim“, kurioje sklandė
viešumo bei demokratijos mintys, gerokai pralenkiančios to laikmečio dvasią.
Užlipus į J. Basanavičiaus
g. 4-ojo namo antrą aukštą, kur
buvo įsikūrusi „Jonavos balso“
redakcija, iškart pasitikdavo garbės lenta su geriausių visuomeninių korespondentų nuotraukomis. Tarp kitų, 1988-ųjų rugpjūtį
į mane savo skvarbiomis akimis
žvelgė keli iš tų revoliucionierių – V. Juknelis, Marijonas Visakavičius, Edmundas Gedvila,
su kuriais netrukus suvedė Sąjūdžio įvykiai ir bendra veikla. O
už jų drąsius, aštrius, tuometinę
tikrovę kritikuojančius rašinius
redaktorius J. Lenčiauskas kiekvienąkart gaudavo pylos, būdavo kviečiamas pasiaiškinti į partijos komitetą. Laikraštis „Jonavos balsas“ buvo gyvas, laukiamas, graibstomas, išplaukęs toli
už savo priklausomybės vandenų. Todėl turbūt nebuvo šeimos,
kuri jo neprenumeruotų.
Kadangi žurnalistas V. Jankauskas nusprendė Dailės akademijoje dar studijuoti dailėtyrą,
redakcijoje atsirado laisva Kul-

tūros skyriaus vedėjo vieta. Dėl
jos konkuravome bene septyni žurnalistikos absolventai. Redaktorius J. Lenčiauskas pasirinko mane. Be abejo, lėmė pažymiai, aktyvi visuomeninė veikla universitete, bendradarbiavimas spaudoje.
1988 m. birželio 24 d. mums,
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Žurnalistikos katedros
absolventams, buvo įteikti Alma
Mater diplomai.
Kaip šiandien prisimenu Vilniuje, Katedros aikštėje, Sąjūdžio surengtą mitingą – delegatų palydas į TSKP XIX konferenciją. Kadangi aikštė šalia universiteto, ir mes užklydome. Nelabai supratome, kas vyksta, nes
nebuvome pratę matyti tiek daug
žmonių, dar labiau stebino revoliucingos, mūsų ausiai neįprastos kalbos.
Lanku prie Katedros stovėjusio būrio priekinėje linijoje atpažinome Kazimierą Prunskienę, Romualdą Ozolą, dar kažkurį, matytą per televizorių. Iš tikrųjų nelabai supratome, kas vyksta. Praeiviai vieni iš smalsumo
stabteldavo, kiti – kaip tik pagreitindavo žingsnį. Vėliau istorikai
rašys, kad tąsyk Katedros aikštėje pirmą kartą viešai suplazdėjo tautinės vėliavos.
Prisimenu, nušniokštė šiltas
vasaros pradžios lietus ir mieste pasklido toks gaivus bundančios žemės kvapas. Tas kvapas
tų dienų prisiminimus atgaivina ir
šiandien.
Budo ne tik žemė, budo ir
Lietuvos žmonės.
„Jonavos balse“ pradėjau
dirbti 1988-ųjų rugpjūčio 1 d.
Buvo praėjusios tik kelios dienos nuo pirmojo atgimimo mitingo Jonavoje, kurį taurostiečiai surengė liepos 25-ąją. Buvo
sprogęs negirdėtas ir nematytas
emocijų bei dvasinio pakilimo
užtaisas. Redakcijoje visi gyveno tomis emocijomis.

PIRMASIS ATGIMIMO
MITINGAS JONAVOJE
Prieš kelias dienas pasirodė
ranka rašyti plakatai: „Pirmadienį, liepos 25 d., 18.30 val. Jonavoje, miesto stadione, įvyks susitikimas su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suruošto dviračių žygio „Lietuva – mano namai“ dalyviais. Žygis vyksta Sąjūdžio ir ekologinio klubo „Žemyna“ dvasia. Dalyvaus LPS iniciatyvinės grupės atstovai, filosofai J. Minkevičius ir A. Juozaitis,
muzikologas V. Landsbergis.“
Į stadioną iš visų pusių rinkosi tūkstančiai jonaviečių, kai kurie net su tautinėmis vėliavomis

ir vėliavėlėmis. Jonavos stadione, Žeimių gatvėje, stovėjo automobilis su garsiakalbiais, o prie
jo – nedidelė medinių lentų pakyla.
Kaip prisimena Gediminas Ilgūnas, „Įspūdis buvo nepamirštamas – jonavietiškas liepos
9-osios Vingio parko variantas.
Stebėjomės, kad jonaviečiai suspėjo pasisiūti tiek daug vėliavų.
Pirkti jų dar nebuvo. Priešingai –
prieš kelis mėnesius vien už tokios vėliavos turėjimą grėsė suėmimas. Mitinge dalyvavo keli
tūkstančiai žmonių. Tiesa, vienas sutiktas pažįstamas sakė,
kad jeigu KGB, kariuomenė ar
milicija visus susirinkusiuosius
pradės suiminėti, jis sakysiąs,
kad čia pakliuvo atsitiktinai, nežinodamas, kas vyksta. Ėjęs pro
šalį, pamatęs būrį žmonių ir sustojęs pažiopsoti. Mano bendradarbis, Statybos tresto juristas A.
Arlauskas, man einant į mitingą
kalbėjo: „Jeigu pradės šaudyti –
kriskite visi ant žemės, daugiau
vilties išlikti gyviems...“
Mitingą pradėjo ir vedė V. Juknelis. Vienintelis iš valdžios atstovų buvo Jonavos rajono LDT
Vykdomojo komiteto pirmininkas
Jonas Valys. V. Juknelis ne kartą prisimins, kaip rajono vadovas
J. Valys net sudrebėjo, kai jam,
kaip ir kitiems mitingo svečiams,
prie krūtinės segė tautinės trispalvės juostelę.
Buvo drąsu, net įžūlu.
Tą pačią dieną Jonavos chemijos statybos treste G. Ilgūno ir
Juozo Šalčiaus iniciatyva, dalyvaujant profesoriui Č. Kudabai,
buvo įkurta pirmoji rajone Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
(LPS) rėmimo grupė. Statybos
tresto valdytojas iškart buvo iškviestas „ant kilimėlio pas pirmąjį“ ir pareikalauta atsisakyti Sąjūdžio rėmimo grupės įkūrimo fakto. Tam nebuvo paklusta, priešingai, norą būti Sąjūdžio rėmimo iniciatyvinės grupės nariais
liepos 26 d. pareiškė dar keli atsakingas pareigas ėję žmonės.
Dvasinis ir emocinis pakilimas vis augo. Kiekviena diena buvo drąsesnė ir politiškai
įžūlesnė. Pertvarkos vėjai, palyginti su kitais rajonais, Jonavos kraštą pasiekė gana anksti.
Daugelyje rajonų Sąjūdžio grupės, tarybos kūrėsi tik po Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo,
o Jonavoje 1988-ųjų pabaigoje tokių jau buvo per trisdešimt.
Be jau minėtos grupės Jonavos
chemijos statybos treste (koordinatoriai G. Ilgūnas ir Rimas
Krocas), kitos įsisteigė Jonavos miškų ūkyje (koord. Violeta Maculevičienė), Jonavos
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Jonavos miesto centre IŠNUOMOJAMOS
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPOS BIURAMS
(aštuoni atskiri įvairaus dydžio kabinetai nuo 14 iki 38 m2)
Tel. 8-687 47057
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„Jonavos garsas“ išeis 2019 m.
vasario 22 d. Reklama priimama iki
vasario 15 d. 14 val. Tel. 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Kreipiamės į Jonavos krašto gyventojus su kvietimu artėjančiuose Jonavos rajono
savivaldybės rinkimuose paremti mūsų bendrą judėjimą.
Po žiemos sąstingio ateina DEMOKRATIJOS PAVASARIS ir miestas bus atsiimtas iš
cinikų, kurie užsiiminėja ne garbinga savivalda, o niekšinga savivale, menkindami žmones ir statydami savus į pozicijas. Jau visą
amžinybę valdanti partinė grupė, kurios neįmanoma laikyti nei kairiąja, nei politine, pamiršusi savo pačios priesakus, negalvoja nei
apie Jonavos rajono ateitį, nei apie jo gyventojus, nei apie jų vaikus
Įsibėgėjusi rinkiminė kova Jonavos rajone vyksta ne tarp kairiųjų ar dešiniųjų, ne
tarp lygybės ar laisvės, bet tarp partinio totalitarizmo ir demokratijos. Politikos nebeliko, nes viskas tapo „ūkiu“. Gal iš tiesų pigiau
būtų įdarbinti profesionalų ūkvedį, nei leisti pinigus rinkimams organizuoti ir išsirinkti ne pačius geriausius „ūkvedžius“?
Pasiektas paskutinis kantrybės lašas.
Tad prisiimame visą atsakomybę ir ryžtamės
padaryti tam galą. Mes esame alternatyva
šiam „ūkiui“. Judėjimas, iškeliantis ne savivalę, bet savivaldą. Pačia jos didingiausia forma
– moderniaisiais demokratijos Atėnais.
Šiuo idealu vadovaudamasis, demokratinis
judėjimas siekia sukurti viešąją erdvę, kurioje galėtų dalyvauti kiekvienas ir būtų lygūs, o
ne kaip valdžioje esanti dabartinė grupė, šalinanti iš miesto gyvenimo netinkamus, nelojalius gyventojus, skleidžianti baimę ir užkrečianti abejingumo virusu.
Mums rūpi Jonava! Šis rūpinimasis neapsiribos įprasta „higiena” mieste, pavyzdžiui, kelių tvarkymu. Pernelyg menka girtis tuo, kas ir taip turi būti padaryta. Juk ne-

sigiriame kitiems kiekvieną rytą, kad išsivalėme dantis. Mes siekiame daugiau ir norime
daugiau – pirmiausia, kad kiekvienas gyventojas turėtų didesnius lūkesčius ir būtų principingesnis reikalaudamas. Tam reikia miesto kultūros ir gyvenimą kuriančios vizijos. Ne
paslaptis, jog gyventojų skaičius mažėja ir tai
kelia pavojų visos infrastruktūros išlaikymui,
todėl būtina pakeisti kryptį į gyventojų didėjimą ar bent stabilizuoti situaciją. Būtina kurti taip, jog Jonava būtų ne stotelė, bet TIKSLAS. Atgaivinti Jonavą, naudojantis kūrybinio
miesto teorija, statant ant kūrybos, kultūros ir
švietimo pamatų. Kurti sąlygas Jonavai pažinti, idėjoms generuoti ir realizuoti. Papildomos pajamos leistų pagerinti socialines ir medicinos paslaugas. Šiame procese kiekviena žmogaus iniciatyva yra svarbi. Tai maži ir
svarbūs žingsniai prie kuriamos bendruomenės ir gyvenimo kokybės mieste bei rajone.
Todėl šiuo manifestu visus gyvenančius
mieste ir už miesto ribų, kur tik bebūtų, raginame pasirinkti kokybišką ir demokratišką
variantą – demokratinį judėjimą. Prie šio judėjimo gali prisidėti kiekvienas mūsų rajono
bendruomenės narys. Visi savo gabumais,
darbštumu ir tikėjimu ateitimi gali prisidėti prie
mūsų visų bendros gerovės, nes Jonava – tai
mūsų svajonių tęsinys. Svajonių turėjo ir pirmieji miesto kūrėjai – Kosakovskiai. Tad mes
turim išsilaisvinti iš pančių ir įgyvendinti Kosakovskių užduotą istorinį uždavinį – ryžtingai
sukurti naująjį ir laisvąjį Jonavos kraštą.
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Su Sinkevičiumi ir Osausku“
Politinė reklama. Užs. Nr. 2. Bus apmokėta iš
Visuomeninio rinkimų komiteto „Su Sinkevičiumi ir
Osausku“ specialiosios rinkimų sąskaitos.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų
rinkimų politinės kampanijos
Jonavos apygardoje dalyvių

SUSITARIMAS
2019 m. sausio 8 d.

Mes, žemiau pasirašę, atstovaudami politinių partijų
skyriams ir visuomeninį rinkimų komitetui, įsipareigojame:
1. 2019 m. rinkimų į vietos savivaldybių tarybas ir merus kampanijos metu tarpusavio santykius grįsti garbingos
konkurencijos, savitarpio pagarbos ir demokratiniais principais.
2. Siekiant įtvirtinti demokratiją, po rinkimų sudaryti koaliciją su susitarimą pasirašiusiais ir jį vykdžiusiais rinkimų
dalyviais.
3. Esant antrajam merų rinkimų turui, palaikyti susitarimą pasirašiusį ir jį įvykdžiusį kandidatą, išskyrus atvejį, jeigu abu kandidatai bus šio susitarimo dalyviai.
4. Nesudaryti koalicijos su Lietuvos socialdemokratų
partijos Jonavos skyriumi, kurio atstovai, 2015-2019 m. kadencijos laikotarpiu, turėdami absoliučią daugumą Savivaldybės taryboje, naudojo nepotizmą (tarnybinės padėties
naudojimas giminėms ar draugams proteguoti) ir visiškai
diskreditavo demokratinius vadovavimo principus.
Darbo partija
S. Jakimavičius
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
A. Gasys
Lietuvos žaliųjų partija
D. Lileikienė
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
G. Jasiulionis
Visuomeninis rinkimų komitetas „Su Sinkevičiumi
ir Osausku“
E. Sinkevičius
Politinė reklama. Užs. Nr. 3. Bus apmokėta iš Darbo partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos žaliųjų partijos, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Su Sinkevičiumi ir Osausku“ specialiųjų rinkimų sąskaitų.
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gelžbetoninių
konstrukcijų
gamykloje (koord. E. Gedvila), Jonavos grūdų bazėje Nr.
99 (koord. Virgilijus Keršys,
Marija Daučanskienė), Jonavos centrinėje ligoninėje (koord. Giedrė Šlektienė), Jonavos melioracijos statybos valdyboje (koord. Robertas Gailius), Kolūkių statybos projektavimo instituto Jonavos filiale (koord. Živilė Sakalauskienė), Jonavos baldų kombinate
(koord. Romualdas Greinis),
Agropramoniniame susivienijime (koord. Bronislovas Juknevičius), Jonavos statybos
organizacijoje (koord. Violeta Pikelienė), Kalnėnų tarybiniame ūkyje (koord. Zigmas
Mažeika) – visų ir neišvardinsi.
Rėmimo grupės veikė mokyklose, redakcijoje, net aštuoniuose
gamybinio susivienijimo „Azotas“ cechuose, ypač aktyvi buvo
amoniakinio vandens cecho grupė (koord. Vygintas Virkutis),
amoniako III cecho (koord. Kastytis Montvila) ir kt.

„MATAI, JAU KYLA
KATEDRA JONAVOJE...“
Taip reportažą iš lapkričio
12-osios pavadinau tuometiniame „Jonavos balse“. Tai buvo
kažkas neregėto ir nematyto –
tokia lietuvybės ir sielų pakilimo
šventė, kad negalėjau kitaip apibūdinti tos emocinės būsenos,
nei griebusis poetinių žodžių.
Rašiau: „Sugrįžimo diena.
Tiesos ir prisikėlimo diena.“
Prieš pašventindamas mūsų
Tautinę vėliavą, Jonavos parapijos klebonas kunigas Vincas
Pranckietis pasakė: „Mes dabar
turėsim kur akis atkreipti. Kaip
kryžius bažnyčioje laimės kelią
rodo į dangų, vėliava turi rodyti
kelią į gyvenimą. Šitaip prasmingai mes turime gyventi gražų,
kilnų gyvenimą, branginti savo
žemę.“
Su Dievo palaiminimu mūsų

tautos vėliava – ta kolona, kurią
mūs rankos lipdė prie Lietuvos
Katedros rūmų – tautiniais rūbais pasidabinusio jaunimo buvo
ne nešama, o tiesiog plukdoma
tūkstantinės jonaviečių rankų ir
širdžių vienumos prie XIX a. architektūrinio paminklo – senosios arklių pašto stoties – Centrinės bibliotekos (dabar – Jonavos krašto muziejus), kur tuoj
pat prie šio pastato turėjo suplevėsuoti.
„Šiandien nepaprastai jaudinanti mūsų miesto šventė, – kalbėjo visų gerbiamas G. Ilgūnas.
– Jaudinanti todėl, kad į mūsų
miestą grįžta Tautinė vėliava. Vėliava – tai ne tik spalvų simboliai,
ji mūsų vilčių ir lūkesčių išraiška.
Tai – šauksmas atgimimui, susikaupimui, vienijimuisi. Vėliava –
tai ženklas, kad mūsų žemė, kad
už ją esame atsakingi, kad turime ją saugoti ir ginti. Su šia vėliava, su Sąjūdžio gimimu, grįžta
mūsų viltis laisvai mąstyti ir kalbėti, būti šeimininkais savo namuose, savo mieste, savo tautoje, savo respublikoje.
Privalome vardan tos vėliavos, vardan tų, kurie buvo iki
mūsų, kurie išsaugojo lietuvišką
žodį ir lietuvišką mąstyseną, vardan tų, kurie ateis po mūsų, kad
jie mūsų nekaltintų, kad mes padarėme ne viską, ką galėjome.
Iškėlę vėliavą pačioje aikštėje,
įtvirtinkime savo širdyse, nes vėliava be prasmės, be širdies, be
tikėjimo – tik medžiagos skiautė.
Tegul suburia ji mus naujos Lietuvos kūrimui, sujungia visus komunistus ir nepartinius, tikinčiuosius ir laisvamanius šitam sunkiam ir atsakingam mūsų gimtinės labui skirtam darbui ir vardan tos Lietuvos vienybė težydi,
vardan tos Lietuvos ir virš Jonavos miesto teplazda Tautinė vėliava.“
Mitinge kalbėjusi Australijos
lietuvė poetė Lidija Šimkutė-Pocienė tąsyk akcentavo trejybę.
Ir mes tą lapkričio 12-ąją nuveikėme tris nepaprastai reikšmingus Jonavai darbus. Iškėlė-

me Tautinę vėliavą. Grąžinome
Jono Basanavičiaus vardą Jonavai: pakeitėme Spalio revoliucijos gatvės dalies – nuo Centrinės bibliotekos (dabar – Jonavos krašto muziejus) Ukmergės
link – pavadinimą, suteikdami jai
Lietuvos patriarcho vardą, kuriuo
anksčiau ir vadinosi.
Prie tuometinės Centrinės bibliotekos buvo atidengta J. Basanavičiui skirta atminimo lenta,
kuri kabo ir dabar. (Įrašas lentoje: Jonas Basanavičius / 1851–
1927 / Visuomenės veikėjas,
Lietuvos / Tautinio atgimimo žadintojas. Išlieta ir atidengta Jonavos sąjūdiečių iniciatyva. Šį
atminimo ženklą pagamino taurostietis, metalo liejikas Kazimieras Šimkus.)
Šiandien net sunku suvokti, kokios minios jonaviečių susirinkdavo į Sąjūdžio organizuojamus mitingus. Ir tąkart tai buvo
net ne minia, o jūra, užtvindžiusi visą erdvę priešais dabartinį
Krašto muziejų, kavinę „Svetainė“, paskandinusi dabartinę žiedinę sankryžą ir išsiliejusi iki pat
Klaipėdos, Vasario 16-osios gatvių, nusidriekusi iki tuometinės
universalinės parduotuvės.
Kiek tikėjimo ir vilties teikė sugrįžtanti į mūsų gyvenimą
Tautinė vėliava! Beje, jonaviečiai
buvo vieni pirmųjų tuometinėje,
dar sovietinėje, Lietuvoje, viešai
iškėlę tautinę vėliavą. Tai buvo
daugiau nei drąsu, tai buvo tiesiog įžūlu.
Na, o vakare „Azoto“ gamybinio susivienijimo kultūros
ir technikos rūmuose buvo surengtas susitikimas su visuomene, skirtas J. Basanavičiaus
137-osioms gimimo metinėms
paminėti. Vakare dalyvavo ir
kalbėjo poetai Jonas Kalinauskas ir Lidija Šimkutė, iki širdies
gelmių sujaudino nuo 1906 m.
ištikimai Lietuvos garbę suvalkietiškų kanklių garsais ginančių Skriaudžių kanklininkų, tarp
kurių buvo ir Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys Leonas Puskunigis, pasakojimai ir

atliekamos melodijos.
Ne veltui tąsyk viešnia iš
Australijos L. Šimkutė sakė: „Kol
tokie žmonės gyvens, gyvens ir
Lietuva.“
Mano tos dienos istorinę
dvasią perteikusį per visą „Jonavos balso“ puslapį reportažą
„Matai, jau kyla Katedra Jonavoje...“ apie Tautinės vėliavos pakėlimo ceremonialą perspausdino Australijos lietuvių laikraštis. „Jonava Australijos spaudoje“ – su tokia antrašte „Taurosta“ 1989 m. liepos 13 d. Nr. 8
(22) paskelbė žinutę, kad „Australijos lietuvių Melburne leidžiamas laikraštis „Tėviškės aidas“
išspausdino „Jonavos balso“
korespondentės Aldonos Skaisgirytės straipsnį „Matai, jau kyla
Katedra Jonavoje“, kuriame aprašomos Tautinės vėliavos pakėlimo iškilmės praėjusių metų
lapkričio mėnesį.“

IŠ MIRTIES SUGRĮŽTA
LIETUVA...
1989-ųjų vasaris.
Pirmąjį Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienos šventės akordą Jonavoje užvedė kultūros fondo „Taurostos“ klubas:
pirmą kartą Tarybų valdžios metais šios istorinės datos išvakarėse, vasario 12-ąją, sekmadienį, „Azoto“ kultūros rūmuose suorganizavęs konferenciją, kurioje dalyvavę vilniečiai istorikai Rimantas Vėbra ir Raimondas Lopata bei mūsiškiai kraštotyrininkai G. Ilgūnas ir V. Jankauskas
nagrinėjo nacionalinio išsivadavimo ir Nepriklausomybės išsikovojimo Lietuvoje klausimus.
Visą savaitę kultūros rūmų
fojė buvo eksponuojama taurostiečių surengta paroda, bylojanti
apie Lietuvos Respublikos politinį ir kultūrinį gyvenimą.
Na, o pačiu didžiausiu ir
įspūdingiausiu akcentu Lietuvos Nepriklausomybei pažymėti tapo Sąjūdžio iniciatyva vasario 15-osios vakarą prie tuometinės Centrinės bibliotekos, prie

Tautinės vėliavos, suorganizuotas mitingas, kuriame dalyvauti susirinko rajono partiniai, tarybiniai vadovaujantys asmenys,
plačioji visuomenė.
Prieš dieną vasario 14-osios numeryje pirmajame puslapyje „Jonavos balsas“ paskelbia organizacinio komiteto žinutę apie įvyksiantį mitingą, skirtą
Nepriklausomybės akto paskelbimo datai pažymėti, ir kad nuo
18 val. bus uždarytas eismas J.
Basanavičiaus, Spalio revoliucijos (dabar – J. Ralio g.), Žeimių
gatvėmis. Tame pačiame rajono laikraščio numeryje atsiranda
pranešimas „Dėl gatvės pavadinimo“, pasirašytas Vykdomojo komiteto pirmininko V. Liovino ir Vykdomojo komiteto sekretorės R. Micikevičienės. Jis skelbė, kad Jonavos miesto Liaudies
deputatų tarybos vykdomasis
komitetas, remdamasis komisijos dėl senųjų Jonavos miesto
gatvėvardžių tyrimo ir jų grąžinimo išvadomis bei Pergalės gatvės gyventojų pasiūlymais, nusprendžia grąžinti Pergalės gatvės buvusį pavadinimą ir vadinti ją Vasario 16-osios gatve
nuo dabar esančių pastatų Nr.1
iki Nr. 33 ir nuo Nr. 2 iki Nr. 22
ir įpareigoja Komunalinių įmonių
kombinato viršininką B. Kriovą
užsakyti gatvės pavadinimo lentas bei pastatų numerius ir pritvirtinti juos iki š. m. vasario 13 d.
Tai buvo, istoriškai žvelgiant,
labai gražus tuometinės valdžios
gestas – laukiamas ir be galo
reikšmingas visuomenei, atitinkantis vyravusią dvasinio pakilimo ir istorinės atminties sugrįžimo emocinę būseną. Kiekvienas toks žingsnis ne tik virpino
patriotinius jausmus, bet ir telkė tautą žengti vis ryžtingesnius
žingsnius.
18 valanda. Miestą užlieja
tautinė muzika. LPS Jonavos rajono tarybos ir iniciatyvinių rėmimo grupių nariai padeda vainikus prie J. Ralio kapo ir prie pa-

Nukelta į 6 psl.

3

Kovo 3 d. – už Arvydą Gasį ir Jonavos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą
2. Gintaras Stašionis
3. Ingrida Tunkevičienė
4. Andrejus Štombergas
5. Vytautas Stalioraitis

Lietuvos
valstiečių ir
žaliųjų
sąjungos
Jonavos
skyriaus
programa
• Suformuosime kompetentingą savivaldybės administracijos komandą. Mažinsime biurokratinį aparatą.
• Inicijuosime įstatymo pataisas, kad seniūnai būtų
renkami seniūnijų gyventojų.
• Įsipareigojame palaipsniui mažinti savivaldybės
skolą, atsakingai tvarkyti
jos finansus.
• Sumažinsime komunalinių paslaugų įkainius nuo
2019 m.
• Įteisinsime nemokamą rajono gyventojų važiavimą savivaldybės teritorijos ribose savivaldybei
priklausančios bendrovės „Jonavos autobusai“
transportu nuo 2020 m.
• Skatinsime jaunas šeimas gyventi ir dirbti
mūsų rajone, palaipsniui
pereisime prie nemokamų vaikų darželių-lopšelių nuo 2020 m.
• Sutvarkysime privažiavimo kelius į sodų bendrijas, perimsime savivaldybės žinion sodų bendrijų
vidaus kelius.
• Stabdysime rajono kultūros politikoje įsivyraujantį fasadinės ir parodomosios kultūros kultą, skatinsime kultūrą ir jos turinio formas kaip žmogaus
vidinio pasaulio pamatinių vertybių formavimo
pagrindą, etnokultūros,
tradicijų ir paveldo tęstinį

6. Bronislovas Liutkus
7. Kęstutis Janušaitis
8. Mindaugas Stanišauskas
9. Gediminas Ramanauskas
10 Jolanta Gedvilienė
puoselėjimą.
• Gyventojų saugumui ir
patogumui įrengsime
pėsčiųjų tiltą, jungiantį
Kosmonautų mikrorajoną
ir Jonavos sporto areną.
• Tęsime mieste ir kaime
pradėtus gyvenamosios
aplinkos gerinimo darbus.
• Skatinsime investicijas į
verslą: steigti LEZ, suformuoti sklypus su visa infrastruktūra ir skelbti tarptautinius nuomos aukcionus.
• Pradinio verslo sukūrimo
stadijoje pirmuosius trejus metus verslininkus atleisime nuo savivaldos
mokesčių.
• Rūpinsimės, kad jaunoji jonaviečių karta augtų
sveika ir valgytų visavertį
kokybišką maistą. Grąžinsime mokyklų valgyklose maisto ruošimą pačių
mokyklų žiniai.
• „Visos dienos mokyklos“
modelio sklaida formalųjį
ugdymą susiejant su neformaliuoju.
• Paspartinsime dantų protezavimo problemos
sprendimą senjorams,
kartu su verslininkais ir
vietos bendruomenėmis
dėsime pastangas orios
senatvės siekiams įgyvendinti.
• Kiekvienoje seniūnijoje išvystysime paslaugų
senjorams tinklą.
• Pastatysime Jonavos globos namų priestatą vienišiems senjorams, likusiems be artimųjų priežiūros.
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11.Jadvyga Rusilienė
12. Arvydas Gutauskas
13. Neringa Kukarinienė
14. Ramūnas Mačiulis

15. Robertas Mikulėnas
16. Albinas Krivickas
17. Dalytė Draskinienė
18. Vilmantas Auksaitis
19. Antanas Augūnas

20. Eugenijus Marciukas
21. Birutė Gadišauskienė
22. Juozas Macaitis
23. Gita Adomaitienė

Rajono politikoje pasigendu paprasto
nuoširdumo ir tvirto stuburo
Pokalbis su Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Jonavos skyriaus pirmininku – kandidatu į rajono merus Arvydu Gasiu.

bene aštuonerius metus dirba
net du merai, laksto po miestą su žiniasklaidininkų ir savivaldybės tarnybų darbuotojais po Jonavą, kad parodytų,
kur kokia žolė nenušienauta,
kur koks kuoliukas nulūžo, ar
kas kokį nors šiukšlyną atidarė.
Svarbiausia, kad prie to nusifotografuotų, nusifilmuotų, pademonstruotų rimtais veidais nepaprastą susirūpinimą miestu
ir jo tvarka, žinoma, pasilikdami kokį epizodą ir kitam kartui,
kad vėl atsirastų proga dar kartą, ir dar kartą viešai parodyti save ir savo darbus. Bet juk
čia tiesioginės miesto seniūno
pareigos ir funkcijos. Kur girdėta, kad meras dirbtų už seniūną. Turbūt, kai nežinai savų
pareigų, ir negali pasidemonstruoti, griebiesi ir už šiaudo. Tie
kasdieniai valdžios mini spektakliai, bent kiek mąstantiems
ir gerbiantiems save jonaviečiams, jau nusibodo.

nori perka ir ką nori daro. Stebina, kad Tarybos nariai net nėra
tų sporto valdybų nariais, savivaldybės pinigus „valdo“ visai
kiti asmenys. Vien 2018 metais
Jonavos kūno kultūros ir sporto
centrui buvo skirta daugiau nei
pusantro milijono eurų.
Tai stebėti tik pasyviai iš šalies – tiesiog neleidžia sąžinė.

– Nedarbas turbūt taip pat
ne mažiau rūpestį kelianti
problema?
– Be abejo. Kai kuriose rajono seniūnijose jis siekia apie
20 procentų. Esame Lietuvos
centre su puikiai išvystyta infrastruktūra, prieš keletą metų
rajonas buvo gana aukštai ko– Prieš pusantrų metų
tiruojamas. Keista, kai gaujums buvo įteiktas rajono satus įvairių fondų pinigus invesvivaldos politiko mandatas, į
tavome į šaligatvius, apšviesavo rankas perėmėte ir Lietimą, bet tai pasyvios investituvos valstiečių ir žaliųjų sącijos, nekuriančios naujų darjungos Jonavos skyriaus
bo vietų, nepagerinančios eilivairą, kas paskatino mediką
nio žmogaus gyvenimo. Nepaant savo pečių užsiridenti tomirškim, kad tą grožį reikią nelengvą naštą?
kės prižiūrėti – o tai jau
– Visuomet buvau ir
ARVYDAS GASYS:
vėl savivaldybės išlaidos.
esu aktyvus žmogus. Da„MAN VISADA SVARBIAUSIA BUVO
Investuoti į gamylyvauju visuomeniniame IR YRA ŽMOGUS. TIKIU, KAD TURIU
bą pinigai – atneša nauir politiniame rajono gyPAKANKAMAI GYVENIMIŠKOS IR
jas lėšas ir sukuria darvenime. Tiesa, pastaruoPOLITINĖS
PATIRTIES BŪTI MERU
bo vietas. Reikia paruošju metu buvau šiek tiek
IR KARTU SU JUMIS KURTI TOKIĄ
ti ir išreklamuoti vietą innutolęs nuo šios veiklos.
JONAVĄ, KURIOJE BŪTŲ VISIEMS
vesticijoms. Ką matome
Pastebėjau, kad po
GERA GYVENTI: AUGTI, MOKYTIS,
dabar? Brūzgynais aptruputį mūsų savivaldyDIRBTI, KURTI IR ORIAI SUTIKTI
augusį, net nenušienaubė „ritasi žemyn“. PavyzGYVENIMO SAULĖLYDĮ“.
tą plotą. Čia tiesioginis
džiui: pasižvalgius po savicemero darbas, jis atvivaldybę randu čia dirRajone pribrendo nemažai sakingas už investicijų pritraubančių „giminių klanelius“ –
klasiokų, grupiokų, pažįsta- socialinių, sveikatos apsaugos kimą. Pinigai iš dangaus nenumų ir panašiai. Štai laikinai pa- klausimų, sporto, kultūros pro- kris: taip niekada nebuvo ir neskirtas miesto seniūnas, pa- blemų. Iš darbo atleisti režisie- bus. Pavyzdys – Kėdainių savibrėžiu – laikinai, dirba jau ke- riai, kurie savo darbais garsino valdybė, kuri savo globon ima
letą metų. Tas pats su Užusa- mūsų savivaldybę ne tik rajo- bet kokį, kad ir mažiausią bizlių seniūno pareigomis – keletą ne, šalyje, bet ir plačiai užsie- nelį. Bus judesys – bus ir rezulmetų niekas jų neužėmė. Kyla nyje. Direktoriais skiriami loja- tatas. Pas mus to nėra.
įtarimas, kad šios „kėdės“ kaž- lūs valdantiesiems asmenys,
– Prieš keletą metų garkam buvo saugomos, neren- neturintys tam tinkamo išsilagiami net konkursai šioms pa- vinimo. Sporto srityje taip pat siai skambėjo celiuliozės fareigoms užimti, jos tarsi laikinai kažkokie neaiškumai. Sukurta briko statybos rajone tema?
– Tada daugelis rajono Ta„marinuojamos“. Kai kurie se- puiki materialinė bazė, tačiau
niūnai turi savus „biznelius“, at- kiek jonaviečių juose aktyviai rybos narių balsavo prieš tokią
lieka kokias nori, bet tik ne se- sportuoja? Sporto organizaci- investiciją. Ekologai gąsdino
niūno pareigas. Pavyzdžiui, už joms skiriami didžiuliai pinigai,
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KUO JAU NEĮTINKA MŪSŲ LIEPOS, BERŽELIAI, ĄŽUOLAI? GAL KAD DAUG PIGESNI UŽ ATVEŽTINIUS? UŽ
ATVEŽTINIUS NEGAILIME PAKLOTI MILŽINIŠKŲ SUMŲ – NUO 600 IKI 900 EURŲ UŽ VIENETĄ.
PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKAI PRIE NERIES SU SUTVARKYTA PANERIŲ GATVE, JONAVOS KULTŪROS
CENTRO, JONAVOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS RENOVACIJA IR DAR NE VIENAS PROJEKTAS, KAIP KRAITIS, MŪSŲ
BUVO PALIKTAS SOCIALDEMOKRATAMS.

„Kiek dirbi – tiek ir turi“, –
sako vienos, bene sėkmingiausiai, rajone dirbančios žemės ūkio bendrovės
„Pauliukai“ vadovas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Jonavos skyriaus tarybos narys Andrejus
ŠTOMBERGAS.
Jį kalbino Edmundas Gedvila.

– Trumpai papasakok,
kaip tau sekasi užimant gana
reikšmingas ir sudėtingas
darbines pareigas.
– Nežinau, kiek tai reikšminga, apie tai turi spręsti bendrovės dirbantieji, o kad sudėtingos, tai jūs neklystate.
Mes turime 2400 hektarų ariamos žemės, 22000 kiaulių fermą bei 2000 galvijų ūkį, begalę
žemės ūkio technikos bei mechanizmų. Mes, kaip ir visi Lietuvos žemdirbiai, turime ypatingai sunkias ir nepalankias
gamtines sąlygas bei įvairius
išbandymus laikomų gyvulių užkrečiamomis ligomis, kai
reikia iš karto sunaikinti tūkstančius kiaulių, vakcinuoti galvijus, kad neištiktų prieš kelis
dešimtmečius Europos žemdirbius nusiaubusios kempinligės bei kiti susirgimai. Mes taip
pat turime konkuruoti su Europos Sąjungos ūkininkais, kurie
gauna daug didesnes išmokas,
negu mes, Lietuvos žemdirbiai.
Mums reikia sunkiai ir atsakingai dirbti, o ne juosteles karpyti
bei feisbukuose save demonstruoti. Neturime laiko ir ant pakylos save girti, kaip tai be sustojimo šiuo metu gana aktyviai daro rajono valdžia. Be sustojimo save pristatydami rajono mesijais, nors švaisto ne
savus, ne juodu prakaitu, protu uždirbtus pinigėlius. Tai visų
mokesčių mokėtojų pinigai,
tarp jų ir Europos Sąjungos pi-

liečių. Negaliu atsistebėti, kaip
žmonės nesugeba atskirti konkretaus atliekamo darbo nuo
šou žaidimų.
– Tave, Andriau, galima
vadinti Jonavos politikos
mohikanu. Tu esi vienintelis Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, dirbęs
nuo pat pirmosios demokratiškai renkamos savivaldos, nuo pat 1990-ųjų. Šiai
kadencijai persiritus į antrąją pusę, likus iki naujų rinkimų vos daugiau nei metams,
sugalvojai atsistatydinti – atsikvėpti. Kas paskatino po
trumpos pertraukos vėl kandidatuoti į šias visuomenei
reikšmingas pareigas?
– Sąlyginai ramiai, su mažesne politikos doze, jei taip
galima pasakyti, pagyvenau
gerus metus, o dabar jaučiu,
kad vėl reikia būti aktyvesniam.
Turiu minčių, kurias būtų gerai
įgyvendinti. Matau, kad rajono
Taryboje strategiškai gerų, protingų sprendimų nėra daug, užsiimama šaligatvio plytelių keitimu ir paradinių juostelių karpymu. Tam išleidžiamos didelės sumos. Manau, kad keisti
plyteles reikia tik tada, kai tikrai
neturi kur dėti pinigų. Bet yra
tokių darbų, kuriuos jau šiandien būtina apgalvoti, tvarkingai susidėlioti: verslo, švietimo,
medicinos reikalai, darbo vietų kūrimas, tiesioginė pagalba
žmogui, tokia kaip nemokamas
važiavimas UAB „Jonavos autobusai“ pavėžėjimo transportu
rajono ribose, nemokami vaikų
lopšeliai-darželiai. Tai būtų rimta materialinė pagalba miesto
ir rajono gyventojams.
– Jūsų partija buvo rajono valdžios viršūnėje devynerius metus. Kas pavyko
padaryti, ko nespėjote?
– Pačioje mūsų aktyvaus
gyvenimo (valdymo – juokiasi) pradžioje dar nesnigo nei litais, nei eurais iš dangaus. Ką
uždirbo rajono žmonės, verslininkai, tą ir turėjome. Fejerverkams, įvairiems brangiems
žaidimams ir pramogoms pinigų neleidome, o ir į galvą neatėjo investuojant ne savo išgalėmis ir protu uždirbtus pinigus visuomenei ir pasauliui pri-

sistatyti vos ne antžmogiais, didvyriais, pačiais pačiausiais...
Atsiradus finansinėms galimybėms iš Europos Sąjungos, paruošėme aibę projektų, o kai kuriuos ir pradėjome
įgyvendinti, tai: Jonavos sporto arenos statyba, daugiabučių
renovacija (tiesa, gyventojams
tuo metu tereikėjo prisidėti tik
15 proc.), mokyklų ir vaikų darželių atnaujinimas, pradėjome
tiesti dviračių ir pėsčiųjų takus.
Deja, nespėjome įgyvendinti visą eilę parengtų ir patvirtintų projektų, nes tam reikia apie
4-5 metų. Tai ir pėsčiųjų ir dviratininkų takai prie Neries su
sutvarkyta Panerių gatve, tai ir
Jonavos kultūros centro, Jonavos viešosios bibliotekos renovacija, ir dar ne vienas projektas, kaip kraitis, paliktas socialdemokratams.
Atėję į valdžią socialdemokratai tuo sėkmingai pasinaudojo – įgyvendino jau gatavus projektus ir nepasikuklino visus laurų vainikus užsidėti ant savų, „darbštuolių“
- didvyrių, galvų. Jų didvyriškumas bei samprata apie ūkinę veiklą baigėsi, kai baigėsi
ankstesnės kadencijos politikų
ir savivaldybės administracijos
palikti parengti projektai. Pažiūrėkite, kiek tęsėsi Chemikų gatvės rekonstrukcija, kaip
sudarkyta stulpeliais ir nežinia
kam reikalingomis saugumo
salelėmis Kauno gatvė, kaip
vertinti Prezidento gatvės šedevrą? O kokius „pigius“ medžius mes vežame iš užsienio, nors mūsų girininkai turi
puikių lietuviškų medžių plantacijas. Kuo jau neįtinka mūsų
liepos, berželiai, ąžuolai? Gal
kad daug pigesni už atvežtinius? Už atvežtinius negailime pakloti milžiniškų sumų –
nuo 600 iki 900 eurų už vienetą. Dažnas sutiktas jonavietis
burnoja: kas čia per nesąmonės, nei paunksmės saulėtą
dieną, nei užuovėjos nuo lietaus, nei grožio. Medis ir lietuvis per amžių amžius buvo neatsiejami. O dabar mus bando prievarta išskirti ir dar visą
miesto savitą veidą sugadinti, užtat padaryti madingu ir
niekuo nesiskiriančiu nuo kito
miesto, trokštančio būti tokiu
pat šiuolaikiškai trumparegiš-

kai madingu.
– Jūsų kolegos įsitikinę,
kad šiuo metu į rajoną ateinančių investicijų suma lygi
nuliui. Kodėl taip?
– (Juokiasi) Kaip dirbi, taip
ir turi. Kai tarybos nariai nemato ateities vystymo perspektyvų, taip ir turi būti. Tarybos nariai nežino, nei ką daryti, nei kaip padaryti. Čia ir yra
didžiausia problema. Bet, manau, rinkėjai įvertins kiekvieno
gebėjimus. Ar dar reikia vienadienių darbų parodijų su juostelių karpymu, ar jonaviečiai
nori konkrečių darbų? O investicijų nėra – kadangi jos jau išleistos, išmėtytos nežinia kur.
Dirbta su tokiais projektais, kurie neduoda jokios grąžos arba
balastu guli stalčiuose.
Aš prisimenu, kai socialdemokratai atėjo į valdžią rajone,
tai sakė, kad svarbiausias jų
uždavinys – sutvarkyti ir įrengti investavimui laisvą ekonominę zoną (LEZ). Jau praėjo aštuoneri metai, bet jie nepajudino nė vieno piršto Tik šnekos
apie verslą.
Dar man juoką sukelia,
kada kai kuriems socdemų
partiečiams suteikiamos aukštos pareigos. Jie įsivaizduoja,
kad gali dirbti bet kokį darbą,
svarbu, kad priklausai partijai.
Juokingai atrodo.
Žmogus nei dirbęs, nei nusimano toje srityje – o paskiriamas atsakingu už investicijas.
Prisideda ir spauda. Pataikauja valdantiesiems, nes valdžia
duoda pinigų spaudai. O ši
savo ruožtu atsidėkoja – rašo,
jog viskas labai gražu.
Man svarbiausia, kad čia
žmonės turėtų darbo, jaustų po kojomis bent kažkokį pagrindą, turėtų pragyvenimo šaltinį. Žmogus turi išlaikyti savo vaikus, išleisti į mokslus. Manau, kad ne tik man,
bet ir visiems turi rūpėti ne tik
miesto, bet ir kaimo kultūros,
švietimo klausimai. Džiugu,
kad šios Seimo kadencijos nariai atkreipė į tai dėmesį. Viskas juk kuriama, daroma žmogui, jis turi jaustis visavertis
bendruomenės narys. Jei toks
jausis, neišvažiuos nei iš kaimo, nei iš miesto, neišvažiuos
ir iš Lietuvos.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus programa
Atkelta iš 3 psl.
• Nuolat plėsime paslaugas
neįgaliesiems, sudarysime palankias sąlygas integruotis į visuomenę.
• Skatinsime socialinių pas
laugų darbuotojų motyvaciją dirbti.
• Mieste ir kaime įrengsime vandens nuotekų sistemas.
• Prie kapinių įrengsime žaliosios masės kompostines.
• Rūpinsimės, kad būtų
nuolat prižiūrimi ir remontuojami žvyrkeliai.

• Suformuosime žemės
sklypus ir paskelbsime
aukcionus daugiabučių
gyvenamųjų namų statybai.
• Sudarysime sąlygas savivaldybės teritorijoje kempingui prie tarptautinės
magistralės įkurti.
• Inicijuosime įkurti Ateities
parką: kiekvienam gimusiam vaikui pasodinti po
personalinį medelį: mergaitei – liepaitę, berniukui
– ąžuoliuką.
• Dėsime pastangas, kad
kultūrinės veiklos plėtotei būtų prikeltas unikalus
Jonavos sinagogos pasta-

tas Sodų gatvėje.
• Prie įvažiavimo į Jonavą
iš abiejų senojo tilto pusių
įrengsime šokančius fontanus.
• Senojo geležinkelio tilto atramą panaudosime
miesto įvaizdžiui kurti.
• Įrengsime šiuolaikinius
stacionarius tualetus Joninių slėnyje, prie Šmatų kapinių ir Rimkų mikrorajone.
• Dėsime pastangas užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūrą, trumpinti eiles pas
specialistus, išsaugoti Jonavos regioninę ligoninę.

• Tarpininkausime dėl be
globos likusių mūsų mažųjų rajono gyventojų įvaikinimo, pirmenybę teikdami ne užsienio piliečiams,
o mūsų šalies šeimoms.
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Arvydas Gasys
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Gintaras
Stašionis
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Ingrida
Tunkevičienė

4

Andrejus
Štombergas
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Vytautas
Stalioraitis

• Socialinių išmokų gavėjus
skatinsime dirbti.
• Mažinsime savivaldybės administracijai nuosavybės teise priklausantį automobilių parką, jį atnaujinsime pereinant prie
transporto priemonių nuomos.
• Visapusiškai stiprinsime
piliečių savivaldą per visuomenines organizacijas.
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Kelias vienas – kurti naujas darbo
vietas savo rajone
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Bronislovas
Liutkus

„Man labai norisi padėti
žmonėms ne tik einant savo
tiesiogines pareigas, bet ir
dalyvaujant įvairiapusėje rajono veikloje“, – teigia į Jonavos rajono savivaldybės
tarybą kandidatuojantis 34
metų UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų
administravimo skyriaus vedėjas, Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos Jonavos
skyriaus narys MINDAUGAS
STANIŠAUSKAS.

to problema. Stovi tušti butai,
o laukiančiųjų būsto eilė nemažėja. Žmonės išsako savo
pageidavimus – arti mokykla,
vaikų darželis – ir atsisako
tvarkingų butų.
Manau, tai yra nenormalu.
Nereikia pirkti būsto, nereikia
imti paskolos, o tik pasirašyti nuomos sutartį ir eiti gyventi. Gyvenk ir džiaukis. Bet ne –
atsisako.
Sakyčiau, kad gyventojai
yra šiek tiek socialinio būsto
suteikimo tvarkos išlepinti“, –
teigia M. Stanišauskas
Pasak jo, labai gaila ir labai
pikta, kad žmonės nepasinaudoja valstybės teikiama parama ar paskatinimu.
Nepatinka gatvių siaurinimas

Jonaviečiams nereikalingi butai?
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Kęstutis
Janušaitis

M.Stanišauskas įsitikinęs,
kad tapęs rajono Tarybos nariu padėtų spręsti tiek jonaviečių, tiek miesto problemas.
„Mūsų rajone ypač aktuali,
mano manymu, socialinio būs-

Diplomuotam inžinieriui hidrotechnikui M. Stanišauskui,
nebepatinka Jonavos miesto
gatvių siaurinimas.
„Naujausias žymiai susiaurintos važiuojamosios dalies
pavyzdys – Prezidento gatvė.
Aš su savo automobiliu negaliu joje apsisukti. Mano pakankamai senas automobilis –
nėra vairo stiprintuvo – todėl
apsisukimas yra sudėtingas.

Aišku, tai projektuotojų priimtas sprendimas, tačiau rajono valdžia tokį projektą užsakė ir palaimino“, – sako pašnekovas.
Išeitis viena – naujų darbo vietų kūrimas
Aktyvus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus narys sako, jei
juo rinkėjai patikėtų ir suteiktų mandatą jiems atstovauti, jis pasiryžęs padėti žmonėms, kuriantiems ar dar kursiantiems naujas darbo vietas.

BŪTINA „PRITRAUKTI“ Į
RAJONĄ INVESTICIJAS,
TIK TOKIU ATVEJU BUS
KURIAMOS NAUJOS
DARBO VIETOS, TIK
TADA „PRADĖSIME
EKONOMIŠKAI KVĖPUOTI“.
„Esu jonavietis ir turiu daug
draugų, kurie norėtų darbuotis Jonavoje. Kelionės į darbą Kaune vis kasmet ilgiau užtrunka: ne tik gaišina, bet ir
nervina kasdienybe tapusios
automobilių spūstys sugrįžtant po darbo į gimtąjį miestą. Neatidėliotinai reikalingas

aplinkkelis dėl normalaus judėjimo tarp Kauno ir Jonavos,
ne mažiau aplinkkelis aktualus
ir dėl saugumo – tuo pačiu keliu dažnai juda ir karinės technikos vilkstinės“, – ne vieną
čia slypinčią problemą įžvelgia
Mindaugas.
Pasak jo, būtina „pritraukti“ į rajoną investicijas, tik tokiu
atveju bus kuriamos naujos
darbo vietos, tik tada „pradėsime ekonomiškai kvėpuoti“.
Kandidatas į rajono savivaldybės tarybą įsitikinęs: „Čia
turėtų svariai prie to prisidėti
visi Tarybos nariai – tai turėtų
būti pagrindinis jų darbas“.
„Daugelis mano klasiokų ir
kursiokų emigravo į užsienį,
nes tiek šalyje, tiek mūsų rajone trūksta darbo vietų. Jonavoje yra vos keletas stambesnių įmonių – labai aukštas nedarbo procentas. Svajoti, kad
Jonavos gyventojus išgelbės
kaimyninio rajono laisvoji ekonominė zona, kurią kaip darbo vietų panacėją mūsų rajono žmonėms mėgsta vis piršti dabartinė rajono valdžia, pati
šioje srityje, net nepajudindama piršto, yra naivu“, – įsitikinęs M. Stanišauskas.
Gediminas Rinkūnas

Rajono politikoje pasigendu paprasto
nuoširdumo ir tvirto stuburo
Atkelta iš 3 psl.
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Mindaugas
Stanišauskas

Gediminas
Ramanauskas

Jolanta
Gedvilienė

padidintu užterštumu ir t.t.
Bandė „ateiti“ ir „Shell“ degalinės, kai dar veikė Lietuvoje. Tuoj pat atsirasdavo tam
prieštaraujančių „specialistų“.
Dabar turim mūsų savivaldybės teritorijoje patį brangiausią dyzeliną ir patį brangiausią
benziną.
Gerai, kad investuojame į
miesto gražinimo darbus, tačiau gėda, kad Jonavoje net
kelios gatvės neturi nuotekų
vamzdynų. Ir kur – prie Varnutės upelio, Gėlių, S. Nėries, K.
Donelaičio gatvėse – lyg kokiuose viduramžiuose.
Manau, kad lėšas reikėtų
skirti ten, kur jos atneštų maksimalią naudą ne dešimčiai ar
dvidešimčiai, o keliems šimtams ar net tūkstančiams gyventojų.
– Jūs šįkart siekiate ne tik
rajono tarybos nario mandato, bet ir kaip Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus atstovas
kandidatuojate į rajono merus. Jus rajono žmonės daugiau pažįsta kaip ilgametį
„širdžių daktarą“ – Jonavos
ligoninės gydytoją kardiologą, antrojo terapijos skyriaus vedėją, būtų malonu,
kad rinkėjams daugiau apie
save papasakotumėte.
– Dirbti į Jonavą atvažiavau su paskyrimu 1987-aisias
po medicinos studijų. Jau buvau vedęs. Taip su žmona čia
ir likom. Jonavoje gydytoju kardiologu dirbu jau 33 metai. Esu
stažavęsis tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Žmona Jolanta gydytoja pediatrė, Jonavos ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja. Dukra Lina, padovanojusi porą anūkėlių – Joną ir Rūtą,
su vyru Dariumi gyvena ir dirba Vilniuje. Sūnus Antanas nu-

ėjo tėvų pėdomis – šiemet baigia Lietuvos sveikatos mokslų
universitetą.
Daktaru būti svajojau nuo
jaunystės. Aš galvoju, kad daktarais yra gimstama, o merais
tampama. Tikiu, kad yra pašaukimas. Labai jaučiu žmones, skiriu netikrumą, melą,
apsimetimą, mėgstu gyvą ir šiltą bendravimą su žmonėmis.
Popierizmas dabar gydytojus tiesiog žudo. Aš jau keliolika metų nesijaučiu gydytoju,
jaučiuosi paslaugų teikėju, Ligonių kasoms kažkokiu ataskaitų raštininku. Mano pašaukimas – gydyti žmones, gal ataskaitas tegul rašo kiti. Užsienyje
dirbantys gydytojai užsiima tik
savo darbu.
Galiu atvirai pasakyti, prie
mirties nesu pripratęs, nors
daug mirčių mačiau. Prie to
niekada ir nepriprasiu. Mano
kitoks būdas. Kiekviena mirtis –
man iki šiol šokas, sukrėtimas.
Man visam gyvenimui įstrigęs
prozektoriume perskaitytas lotyniškas posakis: „Mortus vivat
docent“. Lietuviškai – „Mirusieji moko gyvent“. Aš labai myliu
gyvenimą, tačiau žvelgdamas
į šiandieną, vis dažniau įsitikinu, kad daugelis mūsų negerbiame gyvųjų – parklupusius
spardom, apipilam srutom, o
mirusiems rūtų darželius dar
pasilenktyniaudami su kaimynais sodinam. Kam ta veidmainystė? Jei mes, žinoma, ir politikai, savo sprendimais nulemiantys žmonių likimus, gerbtume gyvybę, žmogų, sugebėtume išgirsti širdies plakimą ir
sielos šauksmą, manau, mūsų
visų gyvenimas būtų kitoks.
Pasigendu tikro, nuoširdaus,
nesumeluoto, neparadinio požiūrio į žmogų.
Ypač iš politikų. Man nesuprantama, kaip prieš keletą metų, atėję į valdžią politikai, dar vakar garsiai deklara-

vę (ir dar garsiau deklaruodami
šiandien) tarnystę rajono žmonėms, užsidėjo ant durų spynas. Kodėl reikia bijoti savo rinkėjų, savo rajono žmonių? Man
baisu girdėti, kaip tie patys, pasislėpę už užrakintų durų, nenugyvenę nė trečdalio amžiaus, galvoja apie vyresnio
amžiaus žmones. Jų gyvenimas šiandien gražus, jie sėdi
feisbukuose, instagramuose.
Atrodytų, kad gyvenime nei
ligų, nei skausmo nėra. Ir jie
patys bus amžinai jauni ir sveiki. Tai toks mūsų valdžios jaunimo požiūris.
Manau, kad mūsų rajono
politikoje trūksta ne tik paprasto nuoširdumo, bet ir tvirto stuburo, apginant savo poziciją ir
rajono žmonių lūkesčius. Jei
būtų pademonstruotas tvirtas
stuburas Vilniaus koridoriuose, imtasi iniciatyvos ir bent
pradinių žingsnių, kaip ir pridera rajono šeimininkams, tai,
jeigu dar nebūtų nutiestas žadėtasis aplinkkelis, tai bent pirminiai šiam procesui reikalingi teisiniai veiksmai būtų atlikti. Kur rajono šeimininkų požiūris ir reakcija, kai mums po nosimis 2017-aisiais, per patį vasaros karštymetį, „Beržų kompleksas“ užkasinėjo dešimtis
tūkstančių afrikinio maro gaišenų.
Ar ne per dažnai jau mūsų
rajono valdžia savo žmonėms
kažkodėl pradeda atrodyti lyg
„mieganti gražuolė po stiklu“ ir
dar su užraktu. Visagalis raktelis nuo niekieno nepaslėptas.
Jis jūsų, rinkėjai, rankose.
– Praėjusios kadencijos
rinkimų sąraše ties jūsų pavarde buvo įrašas „Teismo
nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Suprantame,
kad teistumas teistumui nelygu. Arūnas Valinskas buvo

Seimo pirmininkas su įrašu
„teistas“ už iškrėstą pokštą per savo draugo Žilvino
Žvagulio vestuves. Dabartinėje rajono Taryboje, valdančiosios partijos gretose, yra
teistų ir už vagystes. Kad nekiltų nereikalingų interpretacijų ir kalbų, gal galėtumėte
keliais žodžiais nupasakoti savo „nusikalstamos veikos“ aplinkybes.
– Prieš dvidešimt penkerius
metus, 1994 metų gruodžio
18-ąją, važiuojant su šeima iš
Kauno, tiksliau, galbūt iriantis
per pūgą ir esant nepavydėtinoms vairavimo sąlygoms, ties
dabartine įvažiavimo į Jonavą žiedine sankryža, mano vairuojamas automobilis išslydo iš
kelio, o tuo metu su gobtuvais
ant galvų ėjo dvi moterys – dukra su mama, ir vieną iš jų slidžia kelio danga slysdama mašina prispaudė prie stulpo. Po
kelių dienų dėl patirtų traumų ji
mirė.
Jonavos apylinkės teismo
buvau pripažintas kaltu, lygtinai nuteistas. Aš su viskuo sutikau, teismo sprendimo neapskundžiau. Visiškai sutikau su
tuo: kas prie vairo, tas ir kaltas.
Šeimos, netekusios dukros, atsiprašiau, pastačiau paminklą,
iki šiol su tėvais geranoriškai
bendrauju. Dėkingas jiems už
žmogišką supratingumą ir nuoširdumą.
Kai kurie politikai savo teistumus stengiasi panaikinti, aš
to niekada nedariau ir nedarysiu. Be abejo, tai mano biografijos skaudžiausia tema. Aš visada prieš Kalėdas labai blogai jaučiuosi. Bet nieko nepakeisi. Linkiu visiems vairuoti ir
eiti saugiai, būti labai atsakingiems ir dėmesingiems dėl savęs ir kitų.
Kalbėjosi Aldona Skaisgirytė

Politinė reklama. Užs. Nr. 1. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos specialiosios rinkimų sąskaitos.
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Niekas negali nugalėti Tautos, einančios į Laisvę
Atkelta iš 2 psl.
minklo (pastatyto 1936 m. 8-ojo
pėstininkų Kauno Kunigaikščio
Vaidoto pulko karių iniciatyva,
vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų
vado, Respublikos prezidento
Antano Smetonos vardinių proga), neseniai vėl suradusio sau
deramą vietą „Azoto“ gamybinio
susivienijimo profilaktoriumo teritorijoje; organizuojama eisena
Vasario 16-osios gatvės paminklinei lentai atidengti, padedamos gėlių girliandos.
Be trupučio 19 valanda.
Temstančio vakaro migloje suvilnija ir prasiskiria gal daugiau nei dešimtatūkstantinė minia ir duoda kelią vienam po kito
su Trispalve ir degančiais fakelais finišuojantiems 16-ai maratonininkų, sugrįžtantiems padėjus gėles prie Abraomo Kulviečio
paminklo.
Suplevėsuoja simbolinė mitingo Tautinė vėliava, nuo atneštų fakelų įsižiebia kiti, kurie įspūdingai, kaip mažutė širdžių šiluma, ištirpsta susirinkusiųjų minioje.
Tai nuo šio vakaro prasidėjo
kasmetinio Jonavoje organizuojamo bėgimo „Obeliskas A. Kulviečiui“ ištakos bei duotas istorinis impulsas ir šiandien širdyse
nešamai prieš 3 dešimtmečius
įžiebtai lietuvybės dvasiai. Nuo
1991-ųjų bėgimas vyksta Kovo
11-ąją ir yra skiriamas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kuriame dalyvauja daugybė entuziastų ne tik iš visos Lietuvos, jau pora metų prie kilnios
misijos prisideda ir NATO kariai
iš JAV, Belgijos, Nyderlandų, Vokietijos.
Vėl sugrįžkime į tą vakarą.
Sąjūdžio mitingą pradeda ir
jam vadovauja LPS rajono tarybos narys V. Juknelis.
„Tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje, – sakė V. Juknelis, – mes
turbūt ne visi, netgi ir čia susirinkusieji, dar sugebame įsisąmoninti ir suvokti istoriškai. Ir tai yra
natūralu, nes istorijos įvykius galime suvokti tik iš laiko perspektyvos. Tik iš laiko perspektyvos
įmanoma juos visapusiškai įvertinti.“
Toliau jis LPS rajono tarybos
vardu pasiūlo jonaviečiams priimti rezoliuciją, kurioje sakoma,
kad „jonaviečiai, 1989 m. vasario
15-ąją susirinkę paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę –
Vasario 16-ąją, priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą ir kitų momentų, panaikinusių Lietuvos valstybingumą, skelbia: Lietuvos Seimas, išrinktas pirminiu prievartos būdu,
buvo išrinktas nedemokratiškai,
neatstovavo daugumos Lietuvos
žmonių interesams. Šio Seimo
deklaracija apie Lietuvos įstojimą į Sovietų Sąjungos sudėtį ir
priimti nutarimai, panaikinę Lietuvos valstybingumą ir įteisinę
stalinistinį lietuvių tautos genocidą, buvo priimti prieš Lietuvos
žmonių valią, pamynus demokratijos, teisingumo ir doros principus. Mitingas šio Seimo nutarimus laiko amoraliais ir siūlo Lietuvos vyriausybei šį 1940 m. liepos 21-os dienos Seimo nutarimą įvertinti politiškai ir juridiškai,
tiesiogiai besisiejantį su slaptaisiais Molotovo-Ribentropo paktais ir 1940 m. birželio mėnesio
įvykiais Lietuvoje.“
Pasiūlymui dešimtatūkstantinė jonaviečių minia pritaria audringais plojimais.
Mitinge dalyvavęs rajono
LDT Vykdomojo komiteto pirmininkas J. Valys prakalba atgailaudamas: „Daug ką mes Lietuvai skolingi. Skolingi pirmiausia

dėl to, kad nežinome gerai šiandien savo istorijos. Pirmiausia
Lietuva turi atgimti mūsų meilėje ir atgailoje.“ Kalbos pabaigoje jis pakviečia tylos minute pagerbti žuvusiuosius už nepriklausomos Lietuvos laisvę.
Beje, panašiai nuskambėjo
ir prieš pora dienų, vasario 13ąją, „Azoto“ gamybinio susivienijimo surengtame minėjime Vasario 16-ajai pažymėti šios įmonės partinio komiteto sekretoriaus Eugenijaus Mažūnaičio
žodžiai: „Drįstu teigti, kad mūsų
partija į Tautą turi kreiptis atgailos žodžiais, pripažindama tuos
nuostolius, kurie buvo atnešti
dvasinei Tautos kultūrai.“ Minėjime, bene pirmą kartą, viešai kalbėjo ir smetoninės Lietuvos Respublikos kariuomenės vado Stasio Raštikio dukra – Jonavoje
gyvenanti Marija Meilutė Raštikytė-Alksnienė.
O dabar dar trumpam sugrįžkime į daugiatūkstantinį mitingą
prie senosios pašto stoties. Negaliu neprisiminti ir nepacituoti
vieno jauniausių tuomečio LPS
rajono tarybos nario, studento istoriko Alvydo Juravičiaus žodžių:
„Gerbiami žmonės, susirinkę
į neabejotinai didžiausio ir šviesiausio XX amžiaus įvykio lietuvių tautos gyvenime minėjimą!
Rytoj – šventa diena. Rytoj giliai susimąstysime apie mūsų išdidžios ir tvirtos tautos kartas, ilgus amžius puoselėjusias laisvos valstybės idėją.
Rytoj pagerbsime tų negausių, bet ryžtingų ir giliai pasišventusių lietuvių vardus, kurie išdrįso kruvino karo draskomam pasauliui paskelbti naujos valstybės gimimo pradžią. Rytoj prisiminsime žinomus ir nežinomus
žmones, viską atidavusius, kad
šiandien su nauja jėga išsiveržtų troškimas būti laisva ir pilnateise tauta.
Toks dabar atrodo ir tas prieš
dvejus metus ant 4-osios vidurinės mokyklos (dabar Senamiesčio gimnazija – autorės pastaba)
sienos po nakties kelioms valandoms pasirodęs užrašas: „Lietuva, nesiklaupk prieš rusus ant
kelių. Ąžuolai miršta stovėdami!“
Neabejoju, jog tie baisūs „valstybiniai nusikaltėliai“ dabar – aktyvūs tautinio atgimimo žadintojai. Tai prisiminus šiandien norėtųsi, kad virš mūsų gaustų ne tik
šventinis džiaugsmas, bet ir perspėjantis darbo, augimo, degimo
varpas.
Nėra laisvos tautos be laisvo žmogaus. Laisvo nuo melo,
neapykantos, daiktų ir jėgos kulto, abejingumo, pasyvumo, beatodairiško malonumų troškulio.
Laisvo nuo ramaus, sotaus ir šilto gyvenimo vilionių.
Jei užsikimšim ausis ir užsidengsim akis nuo tūkstantmetės
protėvių išminties žodžių, dvasinių išgyvenimų, paliksim sugriautus paminklus, šventoves,
išniekintas kapavietes – nebus
Lietuvos.
Jei liksim, kokie esam, – tamsūs, girti, abejingi blogiui, melui,
– Lietuvos nebus.
Jei neužauginsime nenusivylusios, neapsvaigusios, gerbiančios savo kalbą, kultūrą, istoriją
jaunų žmonių kartos – Lietuvos
jau niekada nebebus. Sužinojus,
kaip tauta, o ypač nedidelė, žiūri
į vaikus, galima pasakyti, kas jos
laukia ateityje.
Godojamoji tauta – tai degančios dvasios, gilaus ir aiškaus
proto žmonės. Tik tokioje bendrijoje mes galime išlikti pasaulyje žmonėmis. Tokioje šviesoje
šiandien turime stovėti visi mes,
o ypač jaunieji. Tai jie – šiandien
maištaujantys ir ieškantys – rytoj

išaugs ir užaugins daug milžinų,
subrandins naują Lietuvą, paruoš ir pradės naujus bei didingus dvasios ir proto žygius, kurių su viltimi laukia nepažadinama imperija ir visa Europa. Ir taip
bus, nes kito kelio nebėra.
Tad junkimės po Lietuvos
ateities vėliava, kurioje įrašyta: mylėk savo artimą, kaip pats
save, išdrįsk galvoti pats, švieskis ir šviesk, būk sąžiningas, doras, teisingas ir gražus žmogus.
Mūsų šeimos, bičiuliai, visa pamažėl švintanti tauta tokių mūsų
laukia.“
Ir dabar gyvuojantis mišrusis
choras „Žemyna“ užgieda „Tautišką giemę“.
Mitingas baigiasi. Žmonės
nesiskirsto. Dar ilgai tamsoje
plevena taip neseniai buvusių
„pamirštų“ dainų žodžiai...Taip iš
mirties sugrįžta Lietuva...

KOVO 11-OJI
1990-ųjų kovo 11-osios, sekmadienio, vakarą daugelis jonaviečių sėdėjo prie televizorių
ekranų, kai vėlyvą vakarą – 22
val. 44 min. – Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, išreikšdama tautos valią, nutarė ir
iškilmingai paskelbė, kad yra „atstatomas 1940 metais svetimos
jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suverenių galių vykdymas,
ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė <...>.“
„Už“ balsavo 124 deputatai,
„prieš“ nebalsavo niekas, susilaikė šeši. Už Lietuvos nepriklausomybę balsavo ir abu Jonavoje
išrinkti Aukščiausiosios Tarybos
deputatai – Gediminas Ilgūnas ir
Bronislovas Lubys.
Turbūt nė vienam iš atminties
neišsitrynė Seimo salės vaizdas,
kai LTSR herbą pakeičia Lietuvos Respublikos herbu ir ženklu
patvirtintas Vytis. Koks džiaugsmas ir euforija apima deputatus,
kokie laimingi ir išdidūs, būdami
lietuviais, pasijuntame kiekvienas šiapus ekrano.
„Pagrindinis Lietuvos žmonių
daugumos, rinkėjų tikslas buvo
pasiektas – Lietuva de jure tapo
nepriklausoma valstybė. Prasidėjo sudėtingas, sunkus nepriklausomybės įtvirtinimo laikotarpis, kuriame abu Jonavos rajonui atstovaujantys jau nepriklausomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai negailėdami jėgų prisidėjome prie šio proceso. Jonavos Neries rinkimų apygardai
Nr.121 atstovaujantis Bronislovas Lubys, be darbo parlamente, sunkiausiais Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo 1991–
1992 metais dirbo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju, 1992 m. buvo paskirtas Ministru Pirmininku“, – rašė
G. Ilgūnas.
Po nepriklausomybės paskelbimo Aukščiausiosios Tarybos deputatai kreipėsi į Lietuvos
žmones, kviesdami santaikai,
susiklausymui ir susikaupimui.
Kreipimąsi į Jonavos rajono
žmones, kviesdami
„VIENYBĖS!
Mieli ir brangūs Jonavos rajono žmonės! Išsipildė ilgai laukti ir puoselėti mūsų laisvės lūkesčiai. Istorinis naujojo parlamento
(kovo 11 d.) nutarimas dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės
atstatymo apskriejo ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Lietuva
pasiekė tikslą, kurio ilgai ir kantriai siekė ištisus dešimtmečius ir
šiandien žengia pirmuosius nepriklausomybės žingsnius. Tačiau kai kurių žmonių širdyse tai
sukėlė tam tikrą nerimą dėl pirmųjų Lietuvos žingsnių tvirtu-

mo. Todėl šiuo labai atsakingu
Lietuvai momentu kviečiame visus susitelkti tolimesniam darbui Lietuvos labui. Jaunos ir laisvos, tik ką užgimusios Lietuvos
ateitį nuo šios valandos privalome puoselėti kaip ką tik užgimusį kūdikį, kurio ateitis priklausys
nuo mūsų santarvės ir susiklausymo, tarpusavio meilės ir ramybės.
Visų tautybių, pažiūrų ir įsitikinimų žmonės, pritardami Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatų kreipimuisi, paduokime vieni kitiems rankas, kaip Baltijos kelyje: ženkime doros ir sąžiningo darbo keliu stiprindami nepriklausomą
Lietuvą.“
pasirašė –
Rajono vykdomojo komiteto
pirmininko pirmasis pavaduotojas Vincentas Pranevičius
Lietuvos komunistų partijos Jonavos rajono komiteto pirmasis sekretorius Eugenijus
Marciukas
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rajono tarybos atsakingasis sekretorius Edmundas
Gedvila
Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos Jonavos rajono
komiteto pirmasis sekretorius
Gintaras Praniulis
Jonavos parapijos klebonas
Vincas Pranckietis
Lietuvos demokratų partijos
Jonavos skyriaus tarybos narys
Algirdas Grėbliūnas
Lietuvos
socialdemokratų
partijos Jonavoje tarybos narys
Jurgis Bielinis
Tremtinių sąjungos Jonavos
skyriaus pirmininkas Antanas
Gabužis
Žaliųjų judėjimo Jonavos
grupės vardu – Valdemaras
Bačiauskas

JONAVA UŽ SĄJŪDŽIO
KANDIDATUS.
SAVIVALDOS PRADŽIA
Šiandien net sunku įsivaizduoti ir keliais sakiniais apibūdinti tuometę politinę situaciją
bei atmosferą. Kiek reikėjo ryžto, pastangų, žaibiškos reakcijos ir tarsi šachmatų partijoje apgalvotų ėjimų vien tam, kad būtų
praskintas kelias, išpurenta politinė dirva Sąjūdžio kandidatams į rinkimus – vien tai, kad jie
būtų iškelti, jau nekalbant, kokią
nuožmią kovą reikėjo nugalėti, kad laimėtum rinkimus. Prieš
Sąjūdžio kandidatus buvo organizuojamos nuolatinės provokacijos, stengiamasi pasitelkus
KGB juos sukompromituoti, apdrabstyti purvais, tiesiog padaryti rinkėjų akyse didžiausius nusikaltėlius. Buvo metamos visos
pajėgos ir naudojamos, šių laikų
terminais, juodosios technologijos, kad tik į naująją valdžią neprasmuktų ryžtingi, principingi ir
už nepriklausomybę kovojantys
žmonės.
G. Ilgūnas knygoje „Sąjūdis
Jonavoje 1988–1990“ rašė: „Jonavoje, be Sąjūdžio, 1989 m. dar
veikė ir diametrialiai priešingos –
probolševikinės orientacijos Socialistinio judėjimo už persitvarkymą „Jedinstvo“ grupė, vadovaujama Jonavos autotransporto įmonės darbuotojos Bronės
Narakaitės. Ši grupė buvo negausi, tačiau turėjo Vilniaus „jedinstvininkų“ paramą.“
Nereikia pamiršti, kad tik
1989-ųjų gruodį Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavime
buvo balsuota už nepriklausomą
partiją – t. y., kad LKP atsiskirtų
nuo TSKP. Lietuvos komunistai
buvo pirmieji iš sąjunginių respublikų įkalę pleištą į vieningosios

ir neišardomos Tarybų Sąjungos
komunistų partijos šerdį.
Tačiau būtina priminti ir tai,
kad dalis LKP suvažiavimo delegatų nesutiko su sprendimu
įkurti savarankišką Lietuvos komunistų partiją. Vėlų vakarą jie
sušaukė savo konferenciją ir išrinko laikinąjį Lietuvos komunistų partijos TSKP platformos pagrindu Centro komitetą ir biurą.
Todėl buvo pavadinti „platformininkais“ arba „naktinukais“. Kaip
„Jonavos balse“ rašė Raimundas Ginkus, „Atrodytų, kad Lietuvoje šiuo metu turėtų būti trys
komunistų partijos – savarankiška LKP, LKP TSKP platformos
pagrindu („naktinė“) ir TSKP Lietuvos organizacija. Gi iš tikrųjų jokios LKP TSKP platformos
nėra. Yra Tarybų Sąjungos komunistų partijos skyrius Lietuvoje, apsišaukęs Lietuvos komunistų partija TSKP platformos
pagrindu, o tikrovėje ir toliau besivadovaujantis TSKP įstatais
ir programa. Jame liko seni visiems žinomi dogmatinio mąstymo šalininkai: J. Gureckas, J.
Kuolelis, P. Staškūnas, J. Jermalavičius bei tie, kurie nesutinka su TSKP pertvarkymu federaliniais principais.“
Svarbu priminti, kad tik keturios iš 70 Jonavos partinių organizacijų palaikė nuostatą, kad
Lietuvos komunistų partija turi
likti TSKP sudėtyje. Tad tik apie
200 Jonavos komunistų liko
TSKP nariais, vadinamaisiais
platformininkais, kovojusiais ir
veikusiais prieš Lietuvos nepriklausomybės įgyvendinimą.
Buvo žinoma, kad jie posėdžiauja rajono kariniame komisariate. Kaip rašė „Jonavos balsas“,
„vietos politikos stebėtojai mano,
kad būtent „Jedinstvos“ atstovai
mūsų rajone turi daugiausia šansų prasiveržti į šios partijos lyderius.“ Bene aktyviausiai „platformininkų“ partinė grupelė reiškėsi Užusaliuose.
Tad tokia nepavydėtina politinė erdvė buvo rinkimų išvakarėse ir pačiu rinkiminės kampanijos laikotarpiu.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos pirmininko G. Ilgūno pavaduotojui
E. Gedvilai teko istorinė atsakomybė vadovauti Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos rinkimų štabui pirmuosiuose laisvuose demokratiniuose rinkimuose: 1989
m. išrenkant M. Visakavičių į tuometinę TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 1990 m. G. Ilgūną – į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją
Tarybą – Atkuriamąjį Seimą bei
tais pačiais metais renkant pirmąją nepriklausomos Lietuvos
Jonavos rajono deputatų tarybą.
E. Gedvila buvo vienas pagrindinių rajono Sąjūdžio rinkiminių renginių strategas ir organizatorius, audringų ir karštų to
meto istorinių susitikimų su Jonavos visuomene vedėjas, Sąjūdžio bendražygių įvertintas ir pasiųstas šiai nelengvai misijai. Tik
dėl diplomatinių, organizacinių
E. Gedvilos gebėjimų ir ryškios
lyderio charizmos daugelis Sąjūdžio renginių, susitikimų, mitingų bei kitų iniciatyvų politiškai,
ekonomiškai ir socialiai sudėtingu laikotarpiu įvyko be didesnių
ar mažesnių ekscesų.
E. Gedvilą Jonavos rajono
deputatų taryba išrinko pirmuoju nepriklausomos Jonavos rajono vadovu. Kaip „Jonavos balse“ rašė Jadvyga Pekarskaitė,
„Paprastai laimi blokas, kuris turi
daugumą. Gi rajone šiuose rinkimuose daugumą turėjo komunistai, o ne Sąjūdis. Ir... Kas tai –
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Niekas negali nugalėti Tautos, einančios į Laisvę
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atvirkštinė reakcija ar dar vienas
įrodymas, kad daug kas partinį
bilietą nešioja ne širdy, o tik kišenėje? Norėčiau, kad tai skaitytojai suprastų ne kaip apgailestavimą dėl E. Gedvilos konkurentų
pralaimėjimo, o kaip mūsų šiandieninio gyvenimo paradoksą.“
Į rajono tarybą buvo išrinkti
44 deputatai iš 51. Tuo laiku juos
rinkdavo pagal gatves ir namų
numerius. Tai buvo pavienių individų sunkiai suvaldoma marga minia: sąjūdininkai, komunistai, vienas „platformininkas“, tarybinių ūkių ir kolūkių pirmininkai – vienvaldžiai savo teritorijų
„karaliukai“ su ryškiais pragmatiniais interesais. Tai laikotarpis, kai pradėjo kristalizuotis pirmosios partijos ir deputatai ėmė
grupuotis į partiniu principu besiformuojančias frakcijas. Ne veltui sakoma, trys lietuviai – penkios partijos. Prasidėjo politinės
rietenos, atsirado noras išmušti
E. Gedvilai iš rankų rajono vadovo vairą, tam buvo griebtasi net
negražių provokacijų. Tokie dalykai, beje, dėjosi visoje šalyje. Tik
bene trims ar penkiems šalies
savivaldos rajonų tarybos pirmininkams, tarp jų ir E. Gedvilai,
pavyko šiaip taip išsilaikyti visą
penkerių metų kadenciją.
Dabar jau ir istorikai pripažįsta, kad Jonavos rajonui E. Gedvila vadovavo sunkiausiu besikuriančios nepriklausomos valstybės laikotarpiu – nuo 1990 m.
gegužės 10-osios iki 1995-ųjų
birželio 6 d.
Kaip buvo rašoma to meto
spaudoje, „Nauja rajono deputatų taryba palikimo gavo nugyventą Jonavą, aibę sunkiai išsprendžiamų problemų ir tūkstantį klaustukų.“
Tarybos pirmininkas E. Gedvila (dabar – mero pareigybė) kartu su valdytoju (dabar –
administracijos direktoriaus pareigybė) V. Pranevičiumi ne tik
vadovavo rajonui nepavydėtinomis istorinėmis sąlygomis, bet
ir nuo pradžių kūrė savivaldos
pamatus, suformavo savivaldybės struktūrą: ieškojo gebėsiančių dirbti kompetentingų žmonių,
dalį motyvuotų ir darbščių specialistų Tarybos pirmininko prašymu ir sutarimu nepriklausomai savivaldai kurti geranoriškai
„perleido“ tuometis „Azoto“ gamybinio susivienijimo generalinis direktorius B. Lubys.

SAUSIO 13-OJI. JONAVOJE
PUSIAUSVYRA IŠLAIKYTA
Sausio 12-osios vakaras.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį
daugelis jonaviečių nemiegojo.
Kankino kažkokia nuojauta. Po
kraupių paskutinių vaizdų ekrane apie televizijos užėmimą languose žiebėsi vis daugiau šviesų. Buvo baisu, akyse tvenkėsi
ašaros.
Išgirdau lauke per megafoną aidintį Vytenio Aleksandraičio balsą: „Lietuva pavojuje!“
Jis kvietė visus rinktis prie savivaldybės. Mobiliųjų telefonų dar
neturėjome, didžiulė prabanga
buvo ir laidinis telefonas. Kadangi neturėjau jokios ryšio priemonės, apsirengiau ir pasibeldžiau į
netoliese, gretimoje gatvėje, gyvenančios sąjūdininkės Janinos
Chabarovos (dabar Noreikaitė)
duris. Nemiegojo ir ji. Ketino eiti
pas mane. Kaip ir daugelis jonaviečių, patraukėme prie savivaldybės. Čia jau būriavosi žmonės. Sutiktas rajono tarybos pirmininkas E. Gedvila tarstelėjo:
„Padėtis kontroliuojama.“
Kažkas iš sąjūdininkų mes-

telėjo, kad reikia budėti Sąjūdžio
būstinėje. Ten yra telefonas, o
žmonės, aišku, sunerimę skambins, klaus, kada važiuoja autobusai budėti į Vilnių, į Juragius
ir t. t. Su Janina sutikome pabudėti. Baimės nebuvo jokios arba
tiesiog neįsivaizdavome reikalo sudėtingumo ar netgi galimo
pavojaus. Čia pat pasirodė tuometis Jonavos tremtinių sąjungos pirmininkas Antanas Gabužis, kuris paklausė, ar nežinome vietos, kur saugiai būtų galima kuriam laikui paslėpti kažkokius dokumentus. Buvau ką tik
išsikeitusi vieno kambario butą
į neapsakomai nusiaubtą dviejų.
Kaip tik prieš dieną ten remontui buvo privežta lentelių ir kitokių
statybinių medžiagų. Bute, kaip
sakoma, net pats velnias koją
nusilaužtų, ten net ir norėdamas
nelabai ką rasi. Ponui Antanui
mano pasiūlymas buvo priimtinas, ir mes su juo patraukėme
į Klaipėdos gatvę. A. Gabužis
tamsiai mėlyną, dryžuotą, rankomis siūtą maišelį su tik jam vienam žinomu turiniu paslėpė tarp
lentelių ir visokio kitokio „baraklyno“ balkone. Atlikus operaciją „Y“, su Janina pradėjome budėti Sąjūdžio būstinėje. Beje, ne
visai sėkmingai. Kadangi naktis,
tamsu, būstinės prieigos neapšviestos, Janina slystelėjo į pradengtą kanalizacijos šulinį. Vos
išsikrapštė, skaudžiai buvo užsigavusi.
Budėjome ne tik tą naktį, bet
ir visą kitą dieną. Skambučių netrūko. Užeidavo žmonės pasikalbėti, pasiklausti. Atsimenu, kaip
maloniai buvome nustebintos,
kai sekmadienio vidudienį atėjo
Daiva Kačinskaitė (dabar Aleksynienė) su lauknešėliu – atnešė
mums užvalgyti šaltienos, duonos, raugintų agurkų, lašinukų.
Mums, gerokai praalkusioms,
buvo tikra šventė.
Kaip rašė mano kolegė, „Jonavos balso“ korespondentė Janina Nekrašienė, „net tie, kurie
neramiu miegu miegoję nematė Eglės Bučelytės veido ir negirdėjo paskutinių jos žodžių tą
gilią sausio 13-osios naktį Lietuvos televizijos studijoje, negirdėję šūvių, prikelti gūdaus sirenų kauksmo ir ekranuose išvydę
nerimą Kauno televizijos žurnalistų veiduose, skubėjo atsiliepti į savo širdies ir sąžinės šauksmą – Tėvynė pavojuje. Kaip ir visoje Respublikoje, taip ir Jonavoje ištisos šeimos, nespėjusios
ar nepagalvojusios rūpestingiau
apsirengti, pamiršusios, kad žiema, subėgo prie savivaldybės“.
Pirmieji autobusai su budėti prie
parlamento ir kitų objektų pasiryžusiais jonaviečiais pajudėjo prieš septintą ryto. Iki 9 val. tą
rytą išvažiavo bene 44 autobusai, pilni jonaviečių. Autobusais
pasirūpino rajono valdytojas V.
Pranevičius. Vairuotojai iš karto
buvo suderinę maršrutus, jei autostrada būtų užblokuota.
Tie, kurie ankstų sekmadienio rytą neišvažiavo į Vilnių prisidėti prie Lietuvos žmonių, saugančių parlamento darbo ramybę, tie, kurie neišvyko saugoti
Sitkūnų ir Juragių televizijos stočių, kurios tomis dienomis buvo
tapusios pagrindiniu Lietuvos ryšiu su pasauliu, 12 val. susirinko
į daugiatūkstantinį mitingą prie
rajono savivaldybės rūmų, protestuodami ir pasmerkdami sovietinės valdžios okupaciją.
Mitinge kalbėjo rajono valdytojas V. Pranevičius, tuometinė
Sąjūdžio rajono tarybos pirmininko pavaduotoja Nijolė Šulgienė. Labiausiai į širdį stringantys
žodžiai buvo tariami mokytojos
Birutės Ilgūnienės lūpomis – be

kitų ir naktį mūsų rajono Aukščiausiosios Tarybos deputato
G. Ilgūno telefonu perduoti pastiprinimo žodžiai iš Parlamento
rūmų, aplink žlegsint tankų vikšrams ir šildant Lietuvos žmonių
širdims.
Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.
Tą pačią valandą Jonavos bažnyčioje skambėjo Gedulo ir Vilties varpai, kviesdami maldai už
Lietuvos nepriklausomybę ir už
tuos, kurie padėjo už ją galvas.
Jonavoje jautėsi ta pati vienybė, kurią regėjome tautos atgimimo dienomis.
„Jonavos balsas“ užfiksavo:
antradienį uždaroji akcinė bendrovė „VARA“, esanti Kauno gatvėje, Vilniuje budintiems žmonėms nuvežė maisto. Ūkininkai
pasiuntė telegramą, parėmusią
Aukščiausiąją Tarybą ir Vyriausybę, bei perdavė 1000 rublių
mūsų svarbiausio rūmo apsaugai. Rajono valstiečiai, antradienį suvažiavę į rinkiminį ūkininkų
sąjungos susirinkimą, atidėjo visus svarbius klausimus ir aptarę
išsiuntė protesto telegramą TSR
Sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui. Pirmadienį protesto telegramas M. Gorbačiovui ir TSKP CK biuro nariui Mykolui Burokevičiui išsiuntė ir Rajono valdybos žemės ūkio ir socialinio aprūpinimo skyrių darbuotojai. Jie pareiškė, kad palaiko tik teisėtai, demokratiškai išrinktą Lietuvos parlamentą ir Vyriausybę, nepripažįsta vadinamojo nacionalinio gelbėjimo komiteto ir nesupranta, ką ir nuo ko
jis gina. Taip pat pareikalavo grąžinti užgrobtas masinės informacijos priemones.
Jonaviečiai buvo kviečiami
duoti kraujo, nepaprastai buvo
reikalingi neigiamo rezuso donorai.
Buvo ir priešingų žinių: „Rajono policijos viršininkui A. Markevičiui paskambino V. Lukianskas ir nacionalinio gelbėjimo komiteto vardu pateikė ultimatumą: „Mes praradome valdžią be
kraujo, be kraujo ją ir atgausime.“ Vadinamąjį nacionalinį gelbėjimo komitetą iš esmės sudarė „jedinstvininkai“ ir „platformininkai“, pritariantys sausio įvykiams, kuriais mėginta įvykdyti
valstybės perversmą panaudojant Tarybų Sąjungos ginkluotąsias pajėgas, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenę ir
KGB, siekiant atkurti Tarybų Sąjungos komunistų partijos politinę valdžią Lietuvos Respublikoje. Tokių žmonių buvo ir Jonavoje.
„Kodėl jonaviečiai nesaugo kai kurių vietos objektų: ryšių mazgo, savivaldybės? –
paskambinę į „Jonavos balso“
redakciją teiravosi aktyvesni gyventojai.
Suprantama, Jonava – ne
Molėtai, Anykščiai ar kitas miestas, kuriame nėra jokios pavojaus rizikos. Jonava – tarsi ant
parako statinės. Čia pat Rukla,
kur bazuojasi apie15 tūkst. svetimos armijos divizija. Nežinia,
kas galėjo įvykti kiekvieną minutę.
Rajono vadovų nuomone, kol
nėra grėsmės, kelti paniką ir trikdyti žmonių rimtį neverta. Rajono
vadovai, pagrindinai E. Gedvilos
asmenyje, palaiko ryšį su Ruklos
kariškiais, kurie tikina, kad nesiruošia kištis į mūsų miesto taikų
gyvenimą.
Tomis dienomis, kaip niekada, buvo reikalinga labai pamatuota ir apgalvota pusiausvyra.
Ne veltui „Pusiausvyra“ buvo pavadintas ir „Jonavos balso“ žurnalistės J. Pekarskaitės interviu

su tuomečiu Jonavos rajono vadovu, rajono tarybos pirmininku
E. Gedvila.
– Kaip koordinuojami šių
dienų veiksmai mūsų mieste?
– Yra sudarytas štabas, kuriam aš vadovauju. Tai daugiausia Valdybos (dabar savivaldybės administracija – autorės
pastaba) žmonės, nes daugelis
problemų ir taip įeina į jų dėmesio sferą. Štabo žmonės ir rajono Tarybos deputatai budi ištisą
parą. Čia žmonės gali skambinti ir gauti visą informaciją. Beje,
skambučių labai daug. Jie visi
pradėti registruoti, kaip ir svarbesni radijo ar televizijos pranešimai. Mokomės dirbti ekstremalioje situacijoje.(...)
– Kai kas skambina į redakciją ir sako, kad Jonavoje labai vangiai organizuojami protesto veiksmai, akcijos...
– Noriu pabrėžti, kad mūsų
pagrindinis uždavinys (gal kiti
galvoja, kad aš klystu) – padaryti viską, kad rajono žmonės būtų
saugūs. Visa kita – ir pačių žmonių, ir visuomeninių organizacijų,
darbo kolektyvų iniciatyva. Įvykiai taip smarkiai keičiasi, kad reaguoti į juos organizuotai nelengva. Beje, į Vilnių saugoti Aukščiausiosios Tarybos rūmų nuvykta gausiai. Gausus buvo ir protesto mitingas Jonavoje. Žmonių
pageidavimu pirmadienį buvo du
autobusai į Sitkūnus, vykome į
tautos didvyrių laidotuves Vilniuje, Kėdainiuose.
Mes palaikome ryšį su Aukščiausiąja Taryba ir stengiamės
atsiliepti į jos kreipimusis. Bet kokią iniciatyvą sveikiname.
– Jonaviečiai iniciatyvūs?
– Kaip čia tiksliau pasakius...
Niekas šiandien neabejingas
tam, kas vyksta. Štai Danutė Auglienė pasiūlė... kiaulę. Pačios
moters gaminiai buvo nuvežti
saugojantiems Aukščiausiosios
Tarybos rūmus. V. Buteikis pasiūlė vienkartinių švirkštų ir kai
kurių vaistų. Yra kitų pilietiškumo
įrodymo atvejų.
– Jonavoje kol kas ramu.
Ar taip yra, ar tik atrodo?
– Dirba visi kolektyvai, žmonės susikaupę. Jų vadovai kol
kas veikia savo iniciatyva – taip
nusprendėme tą kruvinąją naktį bendrame pasitarime. Sustiprinta kai kurių objektų apsauga,
visada poste policijos žmonės.
Mes turime būti ramūs – ta prasme, kad norint padėti tiems, kurie ginasi, kovoja Vilniuje, reikia
dirbti. Kiekvienam. Ir nepasiduoti provokacijoms, nesiremti gandais, kurių šiomis dienomis ypač
gausu. O žmonės, kurie kažkur
vaikšto, piktinasi, – lai ateina į
savivaldybę, skambina man į namus, viską išsiaiškinsime, veiksime kartu. Šiandien mums labai
reikalinga pusiausvyra – darbų ir
emocijų.
Ne tik kaip sumanus ir toliaregiškas politikas, bet ir kaip
subtilus diplomatas, išmintingas
derybininkas bei situacijos tikimybių strategas E. Gedvila atsiskleidė sudėtingomis ir neramiomis 1991-ųjų sausio dienomis ir naktimis. Tik iš esmės dėl
jo asmeninio nuolatinio kontakto, geranoriškumu paremtų kaimyninių santykių ir išmintingos,
bet turinčios tvirtą poziciją ir liniją, diplomatijos Jonavoje nepasirodė sovietiniai tankai ir nebuvo
pralietas kraujas, nors didžiulis
svetimos armijos karinis arsenalas stovėjo čia pat, ranka pasiekiamoje Rukloje. O kai kam labai
to norėjosi, vis vaidenosi miesto link judantys tankai... Pasigirsdavo kaltinimai tuometinei valdžiai, kodėl ji neorganizuoja barikadų ir nekasa apkasų...

Pavyzdžiui, tomis dienomis
Jonavos rajono deputatų tarybos narys „platformininkas“ Leonidas Kovalenkovas ne kartą kreipėsi į Ruklos divizijos vadus, kad būtų pašalintas nepriklausomos Lietuvos liniją ginantis rajono vadovas, tarybos pirmininkas E. Gedvila. Vėliau reikalauta, kad nuo rajono valdžios
vairo būtų nušalinta ir visa pirmuosiuose demokratiniuose vietos savivaldos rinkimuose išrinkta deputatų taryba, einanti, neva,
ne tuo keliu.
Sklido kalbos, kad esama
sąrašai rajono žmonių, kurie
bet kurią minutę gali būti suimti.
Buvo vardijamos ir pavardės. Situacija buvo tokia įelektrinta, jog
niekas ir neabejojo, kad to negalėtų būti.
Tik vėliau, kariškiams paliekant Ruklą, pats rajono vadovas
iš pirmų lūpų sužinojo, kad iš tikrųjų buvo 10 asmenų, kurie turėjo būti suimti, sąrašas. Pirmuoju numeriu įrašytas rajono tarybos pirmininkas E. Gedvila, po
to – jo pavaduotojas Pranas Dailidė, valdytojas V. Pranevičius, jo
pavaduotojai ir kt.
Ko gero, juos ir mus visus išgelbėjo pasirinkta labai protinga
PUSIAUSVYROS pozicija.
„Per amžius mūsų Tėvynę mindė įvairių okupantų batai. Lietuvių tauta nepalūžo. Išliko gimtoji kalba, meilė Tėvynei,
meilė Laisvei. Šiomis dienomis
mūsų tauta gyvena sunkių išbandymų dienas, tačiau laisvę
pažinę žmonės nepabūgo okupantų tankų. Žuvusiems amžina šlovė.
Brangūs jonaviečiai! Šiomis
sunkiomis Lietuvos Respublikai
valandomis Jūs, kaip ir visi dori
Respublikos žmonės, nedvejodami stojote saugoti laisvą Lietuvą. Mes jautėme Jūsų nepalaužiamą valią, Jūsų paramą, Jūsų
ryžtą.
Išreikšdami Jums gilią padėką už pagalbą saugant svarbiausius Respublikos objektus, mes
tikime, kad šiandieną Jūs paremsite Respubliką, Jos parlamentą ir Vyriausybę nuoširdžiu
darbu savo darbo vietose, dideliu susiklausymu. Tai didžiausias mūsų indėlis ginant Lietuvos laisvę“, – tokį kreipimąsi į Jonavos miesto ir rajono žmones
tomis Lietuvai sunkiomis dienomis išplatino Jonavos rajono taryba ir valdyba.

NIEKAS NEGALI NUGALĖTI
TAUTOS, EINANČIOS Į
LAISVĘ
Nebuvo tada mados kiekvieną žingsnį fiksuoti, fotografuoti. Kiekvienas dirbome ir ėjome
kartais į nežinią, bet atvira širdimi, su meile Tėvynei. Tai darėme
vardan tos Lietuvos – be melo,
išdavysčių, nelaukdami privilegijų.
Ėjome norėdami tiesos ir
teisybės, sąžiningų tarpusavio
santykių, ėjome nešini nepriklausomos, ekonomiškai ir dvasiškai
klestinčios demokratinės teisinės valstybės, vienodai teisingos visiems jos žmonėms, vizija. Nes kiekvienas mes buvome,
kaip rašė Č. Kudaba, „Sąjūdis –
laiko dvasios pagimdytas visuomenės aktyvumas.“
Spausdinama sutrumpintai.
Visą apybraižą skaityti: Jonavos
krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“, 2017 m. Nr.1 (5)
arba internete: https://issuu.
com/jonavosvieojibiblioteka/
docs/taurosta_1_5_
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A. ŠIMKAUS KLINIKA

TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją,
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862

Dantų tiesinimas Jonavoje!

• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.
R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Tel. pasiteirauti 8 657 86680

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ
Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės,
akumuliatoriniai suktukai, medienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• namų apyvokos prekės.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
Compensa
DRAUDIMO
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

Reiki – senovinis gydymo
metodas iš Japonijos

• Gydo įvairius sveikatos sutrikimus, pagreitina
gijimą po operacijų (3-7 seansai).
• Žaislų energetinis įkrovimas vaikų gydymui
(labai efektyvi apsauga nuo peršalimo ligų, virusų – veikia 1,5-2 mėn.)
• Kviečiame į 1 pakopos – 4 val. Reiki mokymus

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime
Jūsų problemas
Tel. 8 672 34241

MALKOS

Tel. 8 635 54215

Kęstutis
Miliukas

VIRINU
GARAŽO,
KIEMO
VARTUS,
TVORAS

Tel. 8 606 73939
Statome namus.
Dengiame stogus.

Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius
statybos darbus.

Tel. 8 656 42293

GIEDOJIMO PASLAUGOS

Pagarbiai siūlau subtilų, profesionalų katalikišką giedojimą pritariant el. vargonais šermenyse, laidotuvėse, metinėse bei ketvirtynose Jonavoje ir kaimiškose gyvenvietėse.
Kaina nuo 35 Eur.
Kreiptis tiesiogiai į Povilą
tel. 8 610 40566.

Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS
LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO
PASLAUGOS
(su krovikais, galime
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799

Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Gyd. R. Kvedaravičiaus
Odontologijos klinika
Periodontologija
Chirurgija
Yra galimybė atsiskaiEndodontija
tyti banko kortelėmis!
(šaknų kanalų gydymas)
Sudaryta sutartis
Dantų balinimas BlancOne
su VLK
Click sistema
Galimybė už
Dantų puošyba
paslaugas atsiskaityti
Panoraminės, dentalinės
išsimokėtinai lizingu
rentgeno nuotraukos
Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausių technologijų pagalba, naudojant kokybiškas, profesionalias medžiagas, bei modernią įrangą.
J. Ralio g. 8-3, Jonava, tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354
El. paštas: info@raidentas.lt
Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje

Optikos salonas

SONINETA

Chemikų g.35 (prie PC „Maxima“), Jonavoje
Tel.: 53021, 8 656 09224

• Gydytojo konsultacija
• Akių ištyrimas, glaukomos,
kataraktos nustatymas
• Akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas
Optikos salone kokybiškai ir kvalifikuotai parenkami ir pagaminami akiniai, prekiaujama kontaktiniais lęšiais.
Nauja kompiuterine įranga aprūpintas akių ligų kabinetas,
veikiantis su Valstybinės akreditavimo sveikatos veiklos tarnybos licencija. „Soninetoje“ pacientus aptarnauja tik aukščiausią kategoriją turinčios akių gydytojos iš Kauno.
Optikos salone nauja garsių dizainerių akinių ir rėmelių kolekcija.
Akinių rėmeliai nuo 8 eurų.
Aptarnaujami pacientai su PZU ir kitais draudimais.
„Soninetoje“, taip pat optikoje Jonavos ligoninės patalpose, Žeimių g. 19, visada rasite lanksčias nuolaidas.
IKI KOVO 8 DIENOS NUOLAIDOS:
• Akinių stiklams su AR – 15 %
• Senjorams akinių rėmeliams – 75 %
Visada jūs laukiami, mieli jonaviečiai!
Išsamesnė informacija tel.: 53021; 8 656 09224.
Akinių meistras
Akinių gamybos laboratorija ▪ skubi akinių gamyba ▪ akinių
parinkimas vaikams ir suaugusiems ▪ akinių remontas.

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

Pjaunu pavojingus
medžius
prie namų,
elektros laidų.

Tel. 8 656 11318, Eugenijus

Atliekame pramoninį dailylenčių (lentelių,
tvoros, terasos ir kt.)
dažymą ceche.
Darbus galime atlikti su jūsų mediena arba
medieną galite įsigyti
pas mus.
Dažome kokybiškais, laiko patikrintais
suomiškais dažais.
Prekiaujame dažais.

Tel. +370 614 12828

www.medluksus.lt
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