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

Gerbiamieji
Varėnos krašto žmonės!
Nuoširdžiai sveikinu Jus
su Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės atkūrimo
diena!
Kovo 11-oji - ypatinga diena, kai 1990-aisiais metais
visam pasauliui paskelbėme,
jog žengsime protėvių nueitu
Laisvos Lietuvos keliu. Tapome savarankiška, pripažinta ir verta pasididžiavimo
demokratine Valstybe.
Linkiu, kad ši šventė džiugintų ir visus Varėnos krašto
žmones. Iš kartos į kartą perduodama Laisvės dvasia tesuteikia visiems tvirtybės lemiamų ir sudėtingų sprendimų
akivaizdoje.
Būkime vieningi, kurkime ir puoselėkime Lietuvą savo
darbais, branginkime ir ginkime iškovotą Laisvę.
Jūsų Seimo narys
Juozas BAUBLYS

PABĖGĖLIAI

Praėjusią savaitę Varėnos rajonas jau sulaukė nuo
karo bėgančių ukrainiečių, t. y. rajone dirbantys Ukrainos piliečiai suskubo čia atsivežti savo šeimas. Matuizų
plytinėje šiuo metu dirba 2 ukrainiečiai, sulaukę savo
artimųjų: 3 moterų ir 4 vaikų; UAB „Varbitas“ skirtose
patalpose apgyvendinta 11 ukrainiečių: 2 iš jų įmonės
darbuotojai, kiti 9 – naujai atvykę šeimos nariai ir kiti
artimieji, 4 moterys ir 5 vaikai. UAB „Varėnos pienelis“
dirba 5 ukrainiečiai – 3 vyrai ir 2 moterys, šie darbuotojai dar laukia atvykstančių savo šeimos narių, kuriems
numatytas ir apgyvendinimas, be to, bendrovė mielai
ukrainiečius priimtų nuolatiniam darbui. Rajono savivaldybė skyrė autobusą, kuriuo visos moterys ir vaikai
buvo nuvežti į Alytuje įsteigtą bendrą registracijos centrą
bėgantiems nuo karo ukrainiečiams, čia jie buvo užregistruoti, sutvarkyti visi formalumai.

KUNIGAS

„Karpiškių žvėrynėlio“ šeimininko Broniaus Jurgelevičiaus šeima praėjusį ketvirtadienį priglaudė iš Ukrainos
nuo karo baisumų pabėgusį katalikų kunigą ukrainietį,
anksčiau kunigavusį mūsų krašte, taip pat padėjo jam
sutvarkyti migracijos dokumentus. O kai sugedo kunigo
automobilis, jo remontą, kaip „M. k.“ sakė B. Jurgelevičius, pažadėjo apmokėti jaunas verslininkas Mantas
Lesniauskas. „Padedam žmogui, kaip galim, nes atvyko
be pinigų, be nieko, - kalbėjo p. Bronius. – Štai Mantas
duos pinigų automobiliui suremontuoti, pas mus gyventi
ukrainiečiui patinka, ir jis jau dirba – kartu su kunigu
Pranciškumi Čiviliu laikė Mišias Akmens bažnyčioje.“

KORONAVIRUSAS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro (NVSC)
praėjusio ketvirtadienio duomenimis, per parą (kovo
2 d.) Varėnos rajone nustatyti 35 nauji COVID-19 ligos
atvejai. NVSC penktadienį informavo, kad per paskutinę parą (kovo 3 d.) Varėnos rajone nustatyti 66 nauji
COVID-19 susirgimai.

KARAS

Karas Ukrainoje yra rusiškojo komunizmo tęsinys.

TABLETĖS

„M. k.“ skaitytojai teiraujasi, kur galima atsiimti kalio
jodido tabletes tiems, kurie jų dar neatsiėmė anksčiau.
Varėnos seniūnas Dalius Lukminas informavo, kad Varėnoje tai galima padaryti Varėnos seniūnijos pastato J.
Basanavičiaus g. 40 antrajame aukšte, tuo tarpu kitų
seniūnijų gyventojai dėl to turėtų kreiptis į seniūnaičius.

GRIMASA

Rusija – iš Kijevo Rusios, Putinas – iš KGB.

Kaina 0,60 EUR

Signataro žmona
svarbiausios žinios laukė
užgniaužusi kvapą
Šį penktadienį minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną;
prieš 32 metus, 1990 m. kovo 11-ąją žinios apie atkurtą Nepriklausomybę
prie tuometinių Aukščiausiosios Tarybos rūmų nekantriai laukė ir deputato,
vėliau tapusio Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, Juozo Dringelio žmona Valerija Dringelienė; prisiminti tą svarbų įvykį ponią Valeriją
paprašė „Merkio kraštas“…
Tęsinys 5 psl.

Rajono ūkininkai
aptarė žemės ūkio reikalus
ir dosniai aukojo Ukrainai
Praėjusį penktadienį Varėnos seniūnijos salėje įvyko rajono žemdirbių susitikimas, kuriame dalyvavo Seimo kaimo reikalų komiteto narys Juozas Baublys, rajono savivaldybės administracijos Žemės
ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjas Irmantas Laniauskas, Lietuvos
nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė,
Lietuvos ūkininkų sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkas Edmundas
Samauskas ir kiti…
Tęsinys 4 psl.

Brangūs
Varėnos
krašto
žmonės,

Nuoširdžiai sveikinu su
Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Ši data nuolat primena ilgą mūsų valstybės kelią
į laisvę, o šių dienų karas
Ukrainoje tik įrodo, kokia
didelė yra laisvės kaina ir
kaip turime ją saugoti bei
branginti.
Tokią ypatingą dieną bent
trumpam pamirškime rūpesčius ir didžiuokimės, kad
esame laisva Tauta!
Algis KAŠĖTA
Varėnos rajono
savivaldybės meras

Juodoji
kronika
Varėnoje girta motina
smurtavo prieš nepilnametę dukterį; apvogtas įmonei priklausantis
garažas Papiškėse ir privatus garažas Varėnoje...

K ovo 1 d. apie 22 val.
20 min. Varėnoje, Liepų g.
namuose kilus žodiniam konfliktui, neblaivi (1.32 prom. alkoholio) 38-erių metų moteris
smurtavo prieš 16-metę dukrą.
Įvykis tiriamas. Informacija
perduota Vaiko teisių tarnybos
specialistams.
K ovo 3 d. Matuizų sen.
Papiškių k. įsibrovus į įmonei
priklausantį garažą, buvo
pavogtas purkštuvas „STIHL
SR420“, 2 vnt. kastuvų „FISKAR“, kanistras su 30 l. benzino. Nuostolis tikslinamas.
Tęsinys 3 psl.
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GYVIEJI ARCHYVAI

Signataro žmona svarbiausios žinios laukė užgniaužusi kvapą
Pradžia 1 psl.

Juozą Dringelį kandidatu į
Lietuvos TSR Aukščiausiąją
Tarybą Varėnos rinkimų apygardoje iškėlė Varėnos krašto
žmonės ir, pasak 87-erių
metų amžiaus varėniškės
Valerijos Dringelienės,...
vietinis komjaunimas.
„Varėnoje iš viso buvo keturi
kandidatai, o mano vyras
buvo vienas jų. Jis dirbo
Varėnos rajono vykdomojo komiteto sekretoriumi,
taip pat priklausė Varėnos
sąjūdžio tarybai“, - kalbėjo
ponia Valerija.

Vyro pasiryžimui balotiruotis į aukščiausiąją
šalies valdžią p. Valerija sakė nesipriešinusi, atvirkščiai – beatodairiškai
vyrą palaikiusi, nes gerai
žinojo, ką reiškia gyventi
okupacijoje. „Mano tėvai
turėjo žemės, namus, bet
mokėjo dideles pyliavas
(natūrinė duoklė, mokama žemės ūkio produktais, dažniausiai grūdais –
aut.), atvažiuodavo sovietų
valdžia ir viską atimdavo.
Paskui tėvai paprasčiausiai
nebeturėjo iš ko mokėti,
todėl juos įrašė į tremtinių

sąrašus. Vėliau tėvelį nuteisė
ir pasodino į Šilutės kalėjimą už mokesčių nemokėjimą. Buvo labai sunku matyti, kaip daug tėvai dirba, o
juos norima sunaikinti. Vien
dėl to norėjau, kad Lietuva
būtų išlaisvinta nuo sovietų
valdžios“, – prisiminė V.
Dringelienė.
1990 metų vasarį Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas J.
Dringelis persikėlė gyventi
į sostinę, o p. Valerija pasiliko Varėnoje. Moteris prisimena, kad prieš atkuriant
Lietuvos Nepriklausomybę,

J. Dringelis drauge su kitais
parlamentarais dienų dienas
ligi išnaktų dirbo – rengė
įstatymų ir kitų svarbių dokumentų projektus. Tuo
tarpu p. Valerija kovo 11-ąją
su seserimi Vilniuje nuo pat
ryto užgniaužusios kvapą
laukė svarbiausios žinios.
Iš pradžių budėjusi prie
radijo, vėliau V. Dringelienė
nuskubėjo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kur
būriavosi didžiulė minia
žmonių – susirinkusieji giedojo giesmes, dainavo lietuviškas dainas.
Tuometinis LR AukščiauAutorės nuotr.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro J. Dringelio
našlė V. Dringelienė šių metų Vasario 16-osios minėjime Varėnoje

J. Dringelis duoda LR Aukščiausiosios Tarybos deputato priesaiką

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto kopija, ligi šiol kabanti ant sienos Valerijos ir Juozo Dringelių bute Varėnoje

siosios Tarybos pirmininkas
Vytautas Landsbergis vardinio balsavimo rezultatus dėl Lietuvos valstybės
Nepriklausomybės atkūrimo
paskelbė tik vėlų vakarą,
maždaug 22 val. 45 min.
„Už“ Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą balsavo 124 deputatai, tarp jų
– ir vienintelis varėniškis
J. Dringelis (susilaikė – 6,
„prieš“ nebalsavo nė vienas). A k t ą p a s i r a š ė L R
Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas V. Landsbergis ir
123 Aukščiausiosios Tarybos
deputatai, kuriuos, išėjusius į
aikštę, pasak V. Dringelienės,
žmonės pasitiko audringomis

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

ovacijomis.
„Visi buvome pakylėti,
labai džiaugėmės, garsiai
plojome. Dieną buvome
prisipirkę tulpių, daugybė
žmonių su tomis gėlėmis
bėgo sveikinti deputatų.
Aš irgi pasveikinau savo
vyrą ir kitus – ten buvo tiek
žmonių, kad tokioje minioje
ir šurmulyje buvo sunku ką
atpažinti. Kadangi daugelio
signatarų nepažinojau, nes
buvo naujai išrinkti, nusprendžiau įteikti gėlę Rimvydui Valatkai, šią akimirką
atsimenu, lyg tai būtų buvę
vakar“, - šypsojosi p. Valerija.
Evelina KULIEŠĖ

