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„Merkio kraštas” platinamas Varėnos rajone, Druskininkuose, Alytuje ir Lazdijuose

Kaina 0,60 EUR

Nebelieka Žilinų pagrindinės mokyklos,
reforma grasina ir dviem gimnazijoms
Ar nori rusai karo?..

KARAS
DEKRETAS

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Lietuvoje įvesta nepaprastoji padėtis nuo šio ketvirtadienio 13 valandos iki kovo
10-osios 24 valandos, kaip numatyta Prezidento Gitano
Nausėdos pasirašytame dekrete. Pagal jį leidžiamas lankstesnis valstybės rezervo naudojimas, stiprinama valstybės
sienos apsaugos ir valstybės sienos priedanga. Taip pat
pasienio ruože numatytas transporto priemonių, asmenų bei
jų bagažo tikrinimas siekiant rasti ir paimti neteisėtai laikomus
šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas
bei priemones, nustatyti bei sulaikyti įstatymų pažeidėjus,
užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

„TELE2“

„Tele2“ pranešė „M.k.“ redakcijai kompensuosianti tarptautinio ryšio pokalbius ir žinutes į Ukrainą: skambučiai ir
SMS į ukrainietiškus numerius mobiliojo ryšio operatoriaus
tinkle bus kompensuojamos privatiems, verslo klientams ir
naudojantiems išankstinio mokėjimo paslaugą. Operatorius
tokį sprendimą priėmė reaguodamas į situaciją Ukrainoje,
Rusijai pradėjus prieš ją karinius veiksmus. „Tele2“ privatiems
ir verslo klientams, skambinantiems į Ukrainą, nieko daryti
nereikia – kompensacija už šį laikotarpį bus pritaikyta mėnesio pabaigoje skaičiuojant sąskaitą; išankstinio mokėjimo
paslaugos „Pildyk“ klientams yra įjungiamas nulinis tarifas
skambučiams ir SMS į ukrainietiškus numerius.

KORONAVIRUSAS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pirmadienį informavo, kad vasario 18 d. Varėnos rajone nustatyti
85, vasario 19 d. – 49 ir vasario 20 d. – 33 nauji COVID-19
susirgimai. NVSC antradienį informavo, kad per paskutinę
parą Varėnos rajone nustatyti 7 nauji COVID-19 susirgimai.
NVSC trečiadienį informavo, kad per paskutinę parą Varėnos rajone nustatyta 113 naujų COVID-19 susirgimų.

PRIĖMIMAS

Vasario 28 d., pirmadienį, nuo 10 iki 12 valandos Seimo
narys Juozas Baublys priims gyventojus asmeniniais klausimais savo priimamajame – Vytauto g. 5, Varėnoje. Dėl
pandemijos siekiant užtikrinti visų saugumą, pageidautina
išankstinė registracija tel. 8 612 14162.

Rajono savivaldybės vadovai ir pedagogai priešinasi mokyklų reformai...

Tęsinys 4 psl.

Kas turi prižiūrėti
girtus triukšmadarius gatvėje –
policija ar kavinė?
Rajono policijos komisariatas, sulaukiantis daugkartinių varėniškių nusiskundimų dėl nuolatinio naktinio
triukšmo, girtuokliavimo bei muštynių prie Augenijaus Kanopos IĮ baro „Spot On“ Vytauto gatvėje, kreipėsi
į rajono tarybą su siūlymu apriboti šios alkoholiu prekiaujančios įmonės darbo laiką iki 24 valandos, tačiau
tarybos nariai, nuotoliniame posėdyje išklausę tiek minėtojo baro vadovo Karolio Kanopos, tiek policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko argumentus, priekaištų pažėrė būtent... policijai ir nutarė šį klausimą
atidėti kitam posėdžiui...
Tęsinys 3 psl.

Vasario 16-osios pėsčiųjų žygiu
marcinkoniškiai pagerbė Dzūkijos partizanus

„Mylėk mus, Lietuva! Dar skaudūs lietūs dulkia, dar aidi žemėj tų dienų audra. Mes čia gyvi, mes nepavirsim
dulkėm. Už laisvę žuvusiems mirties nėra…“, – rašė šviesaus atminimo Dzūkijos miškuose žuvusio partizano
sūnus, poetas ir skulptorius Albertas Belevičius; šias eiles apie amžiną laisvės kovotojų atmintį puikiai patvirtina Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtas marcinkoniškių suorganizuotas prasmingas, jautrus
ir susikaupimo kupinas daugiau kaip dešimties kilometrų pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“ nuo Puvočių iki
Kasčiūnų ir atgalios, kurio metu aplankyti partizanų Juliaus Korsako, Jono Miškinio–Narsučio ir Juozo
Jakavonio–Tigro kapai, Priesaikos kalnas bei Kasčiūnuose, Jakavonių sodyboje, esanti Juozo Vitkaus–Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko–Vanago vadavietė...

PRENUMERATA

Nepavėluok! Užsisakyk „Merkio kraštą“
kovui! „Merkio kraštas“ mėnesiui kainuoja
5,02 euro.

MERKINĖ

„Merkinės fabrikas“ skelbia Užgavėnių programą: vasario
25–26 d. (penktadienį, šeštadienį) – kūrybiniai vakarai su
menininku Algimantu Roku Černiausku; vasario 25 d. 15–19
val. Morės gamyba „Merkinės fabriko“ kieme; vasario 26
d. 12–16 val. Užgavėnių kaukių gamyba-edukacija „papjė
mašė“ technika Merkinės kultūros centro vidiniame kiemelyje;
vasario 27 d. (sekmadienį) „Merkinės fabriko“ kieme – Užgavėnių mugė: 11–17 val. Merkinės krašto tautodailininkų,
amatininkų ir ūkininkų gaminių mugė, Užgavėnių blynų meniu
„Pasaulio puodų“ kieme; 14–15 val. Varėnos šaulių kapelos,
vadovaujamos Violetos Naruševičiūtės, pasirodymas, žaidimai, rateliai, Lašininio ir Kanapinio kova, laužas ir Morės
deginimas. Renginiai nemokami, daugiau inf. „Merkinės
fabriko“ „facebook“ paskyroje.

AUTOBUSAI

UAB Varėnos autobusų parkas praneša, kad nuo š. m.
kovo 1 d. rajono gyventojų pageidavimu šio parko autobusai
važiuos nauju vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu
Varėna – Merkinė per Perloją. Išvykimo laikas iš Varėnos
autobusų stoties – 6.30 val. ir 17.10 val. (darbo dienomis),
iš Merkinės – 7.15 val. ir 17.50 val. (darbo dienomis). Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 033.

Žygio dalyviai Kasčiūnuose, Jakavonių sodyboje, prie Kazimieraičio ir Vanago vadavietės

Pasišiaušė ir Ūla

Tęsinys 5 psl.

Šiemet, kaip kitos Lietuvos upės,
gerokai patvino ir
gražuolė Ūla...
Jau senokai mačiau ją tokią
– plačiai išsiliejusią. Nors dar
tik vasaris, tačiau atšilęs oras
staigiai sutirpdė storoką sniego dangą, ir vanduo, nespėjęs
susigerti į žemę, sutekėjo į
upės slėnį.

IZOLIACIJA

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimu, nuo šio trečiadienio sąlytį su COVID-19 sergančiais žmonėmis turėjusiems asmenims izoliacija nebeprivaloma, o tiems, kuriems
izoliavimas buvo paskirtas iki įsakymo įsigaliojimo dienos, šis
terminas gali būti nutrauktas, jiems kreipiantis į Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą. Nuo šiol izoliacija privaloma
tik patvirtintiems COVID-19 ligos atvejams ir asmenims, kuriems įtariamas koronavirusas, kol laukiama tyrimo atsakymo.
Izoliuotis reikia: simptomų turintiems ar gavusiems teigiamą
savikontrolės testą asmenims, laukiantiems PGR tyrimo ar
antigeno testo atsakymo, taip pat – gavusiems teigiamą PGR
tyrimo arba antigeno testo atsakymą.

Tęsinys 7 psl.

Šio Zervynų tilto Ūla jau neįveiks
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GYVIEJI ARCHYVAI

Vasario 16-osios pėsčiųjų žygiu marcinkoniškiai pagerbė Dzūkijos partizanus
Pradžia 1 psl.

Renginys partizanams pagerbti prasidėjo šv. Mišiomis
Marcinkonių Šv. apaštalų Šv.
Simono ir Judo Tado parapijos
bažnytėlėje, kurias už Lietuvą
ir jos Nepriklausomybę visais
laikais gynusius žmones aukojo Marcinkonių parapijos
klebonas Bronius Krakevičius. Pamokslo metu kunigas
pažymėjo, jog dėka už mūsų
šalies laisvę kovojusių žmonių
esame žinomi, turime savo tautą, savo valstybę. „Dėkokime
tiems žmonėms, te maloningas
Viešpats išklauso mūsų maldas,
telaimina Tėvynę, kad ji gyvuotų ilgiausius amžius, o jos
piliečiai džiaugtųsi gerove“.
Po šv. Mišių bažnyčioje buvo
sugiedotas Lietuvos himnas, po
to prie bažnyčios žygio dalyviai
sustojo tradicinei atminimo
nuotraukai ir važiavo į Puvočių
kaimą, žygio pradžios vietą.
Čia jo organizatorės – Marcinkonių daugiafunkcio centro
direktorė Lina Černiauskienė ir
VšĮ „Marcinkonys“ narė Virginija Pugačiauskienė – trumpai
papasakojo apie žygio idėją, o
Marcinkonių bendruomenės
pirmininkė Rimutė Avižinienė

kiekvienam dalyviui įteikė
tautinę juostelę ir išdalino partizaniškų dainų tekstus.
Šviečiant saulei ir kvepiant
pavasariu, marcinkoniškiai
ir svečiai, maždaug šešiasdešimties šventiškai nusiteikusių žmonių būrys, keliavo
gražiausiais pušynais šalia
Merkio maršrutu ,,Adolfo Ramanausko-Vanago laisvės kovų
keliais”. Maršrutas įrengtas
bendradarbiaujant Dzūkijos
nacionalinio parko ir Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato
direkcijai ir Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centrui.
V. Pugačiauskienė papasakojo, kad pažintinis takas skirtas
pristatyti 1944-1953 m. vykusį
ginkluotą pasipriešinimą Sovietų Sąjungai, gynusį Lietuvos
valstybės nepriklausomybę ir
demokratines vertybes. Maršrutas, susidedantis iš trijų atkarpų, pristato ginkluotą gyventojų pasipriešinimą Merkinės
ir Marcinkonių apylinkėse.
Atkarpos parinktos taip, kad
keliaujantys galėtų susidaryti
kuo išsamesnį vaizdą apie
šiose apylinkėse vykusio pasipriešinimo mastą bei jo svarbą.

Žygyje dalyvavo ir Marcinkonių parapijos klebonas Bronius
Krakevičius

Žygio dalyviai po šv. Mišių prie Marcinkonių bažnyčios

Įrengti informaciniai stendai,
pastatytos rodyklės, atminimo
ženklai. Abiejuose Merkio upės
krantuose įrengtas maršrutas
eina pro kaimus, atstatytus
bunkerius, partizanų kovos ir
žūties vietas, identifikuotas jų
sąskrydžių ir apdovanojimų,
palaidojimų vietas. Lietuvos
partizaninis karas – tai vienas
ilgiausiai trukusių partizaninių
karų Europoje XX a. Partizaninio judėjimo išplitimui
Pietų Lietuvoje buvo palankios
gamtos sąlygos: sritis nusėta
miškais ir kalvomis; netoli
siena su Lenkija, per kurią buvo
palaikomi ryšiai su Vakarais.
Lenkijai okupavus Vilniaus
kraštą, nemažai okupuotos
Dzūkijos gyventojų dalyvavo
pasipriešinimo lenkų okupantams judėjime. Daugelis vyrų
priklausė sukarintai Šaulių
sąjungai, gausiai stojo į pasienio policijos gretas. Pirmosios
sovietų, o vėliau nacių okupacijos metais šimtai jų tapo
pogrindinių „Geležinio vilko“,
Lietuvos laisvės armijos ir
kitų organizacijų nariais bei
rėmėjais, vokiečių okupacijos
metais šios srities gyventojai
dalyvavo kaimo savisaugos
būriuose. Šioje Lietuvos dalyje
veikė Dainavos apygarda – viena iš devynių Lietuvos partizanų apygardų. Ją sudarė Šarūno,
Dzūkų ir Kazimieraičio (iki
1947 m. rugsėjo mėn. Merkio
rinktinės. Pavadinimas buvo

Puvočių kapinaitėse prie partizano Juliaus Korsako kapo stovi jo dukra Faina Šibailienė ir jo vaikaičiai

Puvočiuose V. Pugačiauskienė (kairėje) papasakojo apie žygio idėją ir maršrutą

Žygeiviai buvo pavaišinti Marcinkonių bendruomenės narių virta grikių koše ir arbata

pakeistas į J. Vitkaus-Kazimieraičio, pagerbiant 1946 m.
liepos mėn. žuvusį PLP srities
steigėją bei vadą) rinktines.
Puvočių kapinaitėse uždegdami žvakutes ir sudainuodami
partizanišką dainą, žygeiviai
pagerbė Kazimieraičio būryje
kovojusį marcinkoniškį partizaną Julių Korsaką. Gimęs
1895 metais Marcinkonių kaime, valstiečių šeimoje, 1933
metais jis vedė Izabelę Jovaišytę. Jų šeimoje gimė keturi
vaikai: sūnūs Julius ir Juozas
bei dukros Stasė ir Faina. Atėjus sovietų valdžiai, Julius
išėjo į mišką ir tapo ginkluoto
pasipriešinimo dalyviu. Todėl
1945 m. visą jo šeimą išvežė
į Sibirą, Permės sritį. Julius
liko miškuose ir toliau tęsė

pasipriešinimo kovą. 1946
m. pavasarį jis buvo nušautas
netoli Marcinkonių. Sesuo
Marytė pasakojo, kas Juliaus
kūną nuvežė į Puvočių kaimą,
nes Marcinkonyse niekas neprisipažino, kad jį pažįsta. Šeimos draugė Vladzė Platūkienė
pasakojo, kad atpažino Julių,
kuris su kitais nužudytais partizanais buvo numestas Puvočių
kaimo gatvėje. Naktį ji kartu su
Jovaišiene Juliaus kūną slapčia
paėmė, įsuko į drobę ir užkasė
Puvočių kapinėse, kapą užžerdamos pernykščiais lapais.
Ryte kilo sąmyšis, kad dingo
vienas „banditas“. Stribai jo
kūno taip ir nerado. Šeima
tremtyje išbuvo septyniolika
metų. Kai 1962 metais grįžo į
namus, sužinojo, kur palaidotas

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

šeimos narys. Dabar Juliaus
Korsako kapą prižiūri jo vaikaičiai, keli iš jų dalyvavo ir
šiame žygyje.
Liūdnais prisiminimais apie
tėvą dalijosi marcinkoniškė
Faina Šibailienė. „Pasakojimai
apie tėvelį blėsta. Pačių brangiausių žmonių seniai jau nėra
tarp gyvųjų, bet jų išgyventos
kančios ir pasėtos mintys atvėrė
mums akis į praeities tikrovę,
kurioje jie ir mes gyvenome.
Leido visa širdimi įsijungti
į Lietuvos atgimimą. Mane
paskatino suburti Tremtinių ansamblį, kad nenueitų į užmarštį
jų išgyventos dainos“.
Bus daugiau

Rūta AVERKIENĖ
Autorės nuotr.

