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GYVIEJI ARCHYVAI

L

ietuvoje Sàjûdis savo
veiklà oficialiai pradëjo 1988-øjø birþelio 3
dienà, kai Vilniuje, Mokslø
Akademijos salëje buvo iðrinkta 35 þmoniø Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio iniciatyvinë
grupë. Þinios apie Sàjûdþio iniciatyvinës grupës susikûrimà
pasiekë ir Varënos kraðtà. Varëniðkiai sekë ávykius, ëmë lankytis Vilniuje vykusiuose Sàjûdþio rengtuose mitinguose. Gráþæ á Varënà apie mitinguose patirtus áspûdþius pasakodavo savo draugams ir bièiuliams. Sàjûdþio iniciatyvinës grupës kûrësi ir kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Apie tokios
grupës susikûrimà Varënoje
Juozas Dringelis straipsnyje
„Prisiminkime ir atkurkime!“

Sàjûdis Varënos kraðte
Varënos vieðojoje bibliotekoje parengta spaudiniø paroda, skirta Sàjûdþio veiklos Varënos kraðte 30-meèiui paminëti
(Merkio kraðtas“. – 2006, rugs.
22, p. 3) raðë: „1988-øjø liepos
antroje pusëje mano kabinete
Varënos rajono vykdomajame
komitete susirinkome 7 vyrai:
ekonomistai broliai Gediminas
ir Gintaras Jakavoniai, istorikas
Algis Kaðëta, ekonomistas Juozas Kavaliauskas, inþinierius
statybininkas Stasys Lankelis,
þurnalistas Aloyzas Tendzegolskis ir að. Taip susibûrë Varënos
rajono sàjûdininkø iniciatyvinë
grupë. Tarëmës dël veiklos
krypèiø, þmoniø telkimo tam
kylanèiam judëjimui“. Ðis J.

Dringelio straipsnis eksponuojamas parodoje.
Varënos sàjûdininkai palaikë
ryðius su Lietuvos Sàjûdþio iniciatyvine grupe, á susirinkimus
ateidavo vis daugiau sàjûdininkø. Varënos Sàjûdþio iniciatyvinë grupë pagausëjo iki 25 nariø. Buvo nutarta organizuoti
pirmàjá rajono sàjûdininkø mitingà. Jis ávyko 1988 m. rugpjûèio 25 d. aikðtëje prie Varënos
kultûros namø. Susirinko per
tûkstantá þmoniø. Mitinge kalbëjo G. Jakavonis, A. Kaðëta,
A. Keina, J. Dringelis bei kiti

Renkame Varënos kraðtui nusipelniusiø þmoniø ðimtukà

Sigitas ARNAUSKAS
Buvæs Varënos Sàjûdþio atsakingasis sekretorius, LPS
Varënos tarybos leidinio „Varpilë“ redkolegijos narys

G

imë 1945 metais vasario 19 dienà Lazdijø rajone. 1962-1964
m. mokësi Klaipëdos miesto
profesinëje-techninëje mokykloje Nr. 18. Baigë Vilniaus statybos technikumà ir ágijo statybos techniko kvalifikacijà.
1970 m. ið Lazdijø atvyko á Varënà. Èia gyveno ir dirbo ávairiose ámonëse, ástaigose bei organizacijose.
1988 m. prasidëjus tautiniam atgimimui Lietuvoje, Sigitas Arnauskas buvo vienas ið
aktyviausiø Atgimimo judëjime dalyvavusiø varëniðkiø.
1988 m. birþelio 3 d. Vilniuje
buvo ákurta Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio iniciatyvinë grupë, kurià sudarë 35 þymûs
þmonës. Varënoje taip pat susikûrë Sàjûdþio iniciatyvinë
grupë, kuri 1988 m. rugpjûèio
25 dienà aikðtëje prie kultûros
namø suorganizavo mitingà.
Jo metu Varënoje pirmà kartà
suplevësavo S. Arnausko þmonos Anelës pasiûta trispalvë
Lietuvos vëliava.
Á Sàjûdá susibûræ þmonës Varënoje iðsirinko 36 þmoniø

Seimelá, kuris iðrinko 11 þmoniø Tarybà. Ðios Tarybos nariu
buvo ir S. Arnauskas. Iðsiplëtus Sàjûdþio veiklai miestuose
ir rajonuose, ásteigtos etatinës
skyriø sekretoriø pareigybës.
1989 m. rugpjûèio 14 d. nutarimu Nr. 15 LPS atsakingasis
sekretorius V. Èepaitis priëmë
Sigità Arnauskà atsakingojo
sekretoriaus pareigoms Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio
Varënos Taryboje. S. Arnauskui teko spræsti daugybæ organizaciniø rûpesèiø. Jis , remdamasis þmoniø laiðkais, pasiûlymais, parengdavo Tarybos posëdþiø darbotvarkæ. S. Arnauskas buvo sukvietæs sàjûdieèius
tvarkyti paminklo Lietuvos kareiviams, þuvusiems 1920-øjø
rudená kovose su lenkiðkaisiais
agresoriais, stovinèio paplentëje tarp Senosios Varënos ir
Babriðkiø, aplinkà.
Tuo laikotarpiu Varënoje
taip pat atgimë prieðkarinës
patriotinës organizacijos:
skautø draugovë bei Ðauliø sàjunga. Varënoje buvo ásikûræs
LSS (Lietuvos Skautø Sàjungos) Pietø Lietuvos kraðto
(Dzûkijos ir Suvalkijos) ðtabas,
taip pat Lietuvos Ðauliø sàjungos (LÐS) Dainavos rinktinës
ðtabas. Abiems ðtabams vadovavo S. Arnauskas.
Ið Sàjûdþio rajono skyriaus
pirmininko posto pasitraukus
E. Drobeliui, o vëliau A. Au-

dickui, Sàjûdþio rajono skyriui
vadovavo S. Arnauskas. Jis buvo daugelio vietiniø ne tik Sàjûdþio, bet ir ðauliø bei skautø
renginiø organizatorius. Pablogëjus Lietuvos Sàjûdþio finansinei padëèiai, jis nuo 1992 m.
vasaros jau negalëjo iðlaikyti
etatiniø darbuotojø rajonuose.
Negaudamas atlyginimo, S.
Arnauskas ir jo ðeima patyrë
daug materialiniø sunkumø.
Skyriuje neiðvengta ir vidiniø
nesutarimø. Dël minëtø ir kitø prieþasèiø S. Arnauskas
1992-øjø rudená atsistatydino ið
skyriaus vadovo pareigø.
(Dringelis J. Prisiminkime ir
atkurkime! . – Iliustr. // Merkio kraðtas. – 2006, lapkr. 10,
p. 3).
S. Arnauskas buvo Lietuvos
persitvarkymo sàjûdþio Varënos tarybos leidinio „Varpilë“
redkolegijos narys. „Varpilëje“
buvo publikuoti jo straipsniai:
„Sàjûdis – tai mes visi“ (1989,
rugs. 28), „Dievui, Tëvynei ir
artimui“ (apie skautus; 1989,
spal.28), „Prikelkime ir þmogø“ (apie dvasiná atgimimà;
1990, kovo 15), „Sàjûdþio ateitis“ (1990, bal. 20), „Kolonistai ir palaiþûnai“ (1990, birþ.
21) ir kt. Be to, S. Arnausko
straipsniai buvo spausdinami ir
„Merkio kraðte“ (1990). Juose kvietë varëniðkius burtis á
Ðauliø sàjungà, paminëti birþelio 14-àjà Gedulo ir vilties die-

rajono sàjûdininkai. Mitinge
dalyvavo ir kalbëjo Lietuvos Sàjûdþio iniciatyvinës grupës narë profesorë Kazimiera Prunskienë. Varënos rajone vis gausëjo Sàjûdþio grupiø. Jos kûrësi kaimuose ir miesteliuose,
ámonëse, organizacijose ir
ûkiuose. Apie sàjûdininkø veiklà Varënos rajone nuo 1988-øjø
rugpjûèio mënesio pradëjo raðyti tuomet vienintelis rajono
laikraðtis „Merkio kraðtas“. Jame buvo skelbiami raðiniai apie
Atgimimo eigà rajone, renginius, spausdinami rajono sàjûnà Varënoje, paminëti lapkrièio 23 d. Lietuvos kariuomenës dienà ir t.t.
2008 m. Varënos Sàjûdþio
20-meèio minëjime, ávykusiame Varënos kultûros centre,
buvæs Sàjûdþio Varënos skyriaus sekretorius Sigitas Arnauskas prisiminë aktyvø varëniðkiø sàjûdininkø dalyvavimà
Lietuvos sàjûdþio veikloje ir kità rajonui ir ðaliai reikðmingà
varëniðkiø veiklà.
2009 m. rugpjûèio mënesá
Baltijos kelio 20-meèio minëjime Seime uþ 1989 metø Baltijos kelio organizavimà Sigitui Arnauskui buvo áteiktas
Baltijos asamblëjos medalis.
S. Arnauskas mirë 2010 m.
balandþio 14 d.
Jo bendraþygis, aktyvus Sàjûdþio laikø dalyvis Gediminas
Jakavonis nekrologe „Sudie,
Sigitai...“ raðë: „Sigità Arnauskà paþinojo daug þmoniø ir
manau, kad visi sutiks, kad pagrindiniai Jo bruoþai buvo
kuklumas, sàþiningumas, pareigos jausmas. Nepriklausomybës Akto signataras varëniðkis J. Dringelis yra pasakæs,
kad Sàjûdþio atsiradimas, tautinis atgimimas buvo tarsi antrasis paties Sigito gimimas. Pamenu Já, stovintá su paties pasiûta trispalve pirmajame Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio
mitinge Varënoje, organizuojantá pirmuosius varëniðkiø
skautø bûrius, dirbantá atkuriant Dzûkijos ðauliø organizacijà. Vëliau – 1991 sausio 13oji, Rugpjûèio puèas. Ir visur
prieðaky Sigitas, visomis jëgomis pasinëræs á darbus, atkurianèius mûsø valstybës Nepriklausomybæ“ (Giruþis. – 2010,
bal. 20, p. 2).

Vytautas GUTAUSKAS
Fotografas, buvæs Varënos Sàjûdþio seimelio tarybos narys, LPS Varënos tarybos leidinio „Varpilë“ redkolegijos narys
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imë 1938 metais.
Dirbo Varënos
buitinio gyventojø
aptarnavimo kombinate fotografu.
Lietuvoje prasidëjus tautiniam atgimimui, Vytautas
Gutauskas aktyviai ásitraukë
á Varënos Sàjûdþio veiklà.
1989 m. spalio 12 d. Varënos

rajono Sàjûdþio konferencijoje iðrinktas Sàjûdþio seimelis, kurio tarybos nariu buvo
iðrinktas ir V. Gutauskas. Jis
buvo Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos Varënos skyriaus ákûrimo iniciatorius. 1989 m. gruodþio
31 d. naujametiniame interviu („Merkio kraðtas”) Lietuvos tremtiniø Sàjungos Varënos skyriaus tarybos pirmininkas Vytautas Gutauskas
kalbëjo: „Bûtinai reikia
1990-aisiais áamþinti rajono
þmoniø, mirusiø tremtyje,
þuvusiø kalëjimuose ir lageriuose, atminimà, pastatyti
Varënoje, prie geleþinkelio
stoties memorialà...

Buvusieji tremtiniai ir politiniai kaliniai trokðta gyventi
laisvoje, nepriklausomoje
Lietuvoje, todël jie neabejingi, kokie deputatai bus iðrinkti artëjanèiuose rinkimuose á
Lietuvos parlamentà“.
V. Gutauskas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio
Varënos tarybos leidinio
„Varpilë“, leisto 1989-1990
metais, redkolegijos narys.
Laikraðtyje buvo spausdinamos V. Gutausko nuotraukos
bei straipsniai: „Partizanø palaikø laidojimas“ (Nr. 2, p.2),
„Áamþintas þuvusiøjø atminimas“ (Nr. 9, p. 2) ir kt. Be to
V. Gutausko nuotraukos bei
straipsniai buvo skelbiami ir

„Merkio kraðte“. 1990 m. V.
Gutauskas buvo Sàjûdþio remiamas kandidatas á rajono
deputatø Tarybà Kabeliø rinkiminëje apygardoje. (Varpilë. – 1990, kovo 15, p. 1). 1990
metø geguþës 4 dienà ávyko
Varënos Sàjûdþio ágaliotiniø
konferencija. Jos metu buvo
iðrinkta nauja Varënos Sàjûdþio Taryba. Á jos sudëtá buvo
iðrinktas ir V. Gutauskas.
V. Gutauskas dalyvaudavo
rajono sàjûdininkø organizuotuose renginiuose ir juos
fotografuodavo. Iðlikusios
Sàjûdþio laikais V. Gutausko
darytos fotografijos.
Mirë 2016 m. sausio mënesá.

dininkø straipsniai. „Merkio
kraðtas“ 1988 ir 1989 metais buvo Sàjûdþio ir Atgimimo idëjø
propaguotojas. Parodoje pateikiami tuo laikotarpiu ir vëliau
„Merkio kraðte“ publikuoti
straipsniai apie Sàjûdþio veiklà
rajone, Varënos sàjûdininkø
spaudà.
Taèiau „Merkio kraðtas“ jau
nepajëgë spausdinti tiek raðiniø, kiek jø gaudavo ið Sàjûdyje dalyvavusiø þmoniø. Todël
Sàjûdþio rajono skyriaus taryba
ryþosi leisti savo laikraðtá, kuris
buvo pavadintas „Varpile“. Pirmasis numeris iðëjo 1989 m.
rugpjûèio 23 dienà. Laikraðtyje
buvo stengiamasi pateikti kuo
daugiau informacijos apie kovotojus uþ Lietuvos laisvæ, sàjûdininkø veiklà, renginius, kitus Atgimimo laikotarpio ávy-

kius. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, Sàjûdþio veikla ðalyje ir rajone silpnëjo. 1990 m.
birþelio 21 d. buvo iðleistas paskutinis vienuoliktas „Varpilës“
numeris. Varënos Sàjûdþio laikraðèio leidyba buvo nutraukta.
Parodoje eksponuojamas
pirmasis „Varpilës“ numeris bei
keletas straipsniø ið ðio laikraðèio.
Ekspozicijà papildo fotografo Vytauto Gutausko nuotraukos, kuriose – rajono sàjûdininkai ir pirmieji Varënos rajono
ðauliai prie Vytauto Didþiojo
paminklo Perlojoje.
Elena GLAVICKIENË
Varënos vieðosios
bibliotekos Bibliografijos,
informacijos ir kraðtotyros
skyriaus vedëja

Algimantas KEINA
Kunigas, aktyvus antisovietinio pasiprieðinimo judëjimo organizatorius ir dalyvis, blaivybës puoselëtojas
Algimantas Keina gimë 1937
metø vasario 21 dienà Moliakalnio kaime (Daugëliðkio valsèiuje, Ignalinos rajone). Septynis vaikus auginusioje neturtingoje Marcelës ir Vytauto Keinø ðeimoje buvo jaunëlis. Su
meile ir pagarba visà gyvenimà
atsiminë tëvus – paprastus kaimo þmones, skiepijusius savo
vaikams tikëjimà, tiesos troðkimà, darbðtumà. 1955 m. A. Keina baigë Ignalinos vidurinæ mokyklà. Vaikystëje nuo maþens
patarnaudavo Naujojo Daugëliðkio baþnyèioje klebonui Julijonui Steponavièiui – bûsimajam vyskupui, vasaromis ganë
gyvulius. Atliko privalomàjà karinæ tarnybà sovietinëje kariuomenëje. 1962 metais jis baigë
Kauno kunigø seminarijà,
áðventintas kunigu ir paskirtas
vikaru á Naujàjà Vilnià. Dirbo
ávairiose Lietuvos parapijose.
1967–1991 m. A. Keina tarnavo Valkininkø (Varënos r.) Ðvè.
Mergelës Marijos Apsilankymo
parapijos klebonu. Jo rûpesèiu
suremontuota ir restauruota
Valkininkø baþnyèia.
„Netrukus mano tarnystës
keliai nusidriekë á Valkininkus.
Daug ðviesiø ir graþiø akimirkø
per 23 tarnystës metus prabëgo
ðiame nuostabiame Dzûkijos
kampelyje. Èia sutikau daugybæ uoliø, giliai tikinèiø parapijieèiø. Drauge su jais pavyko ið
esmës suremontuoti akmeninës
baþnyèios vidø. Gerokai apleistos grindys ir sienos per keliolika metø buvo apklotos naujomis lentomis, sutvarkytas stogas, ávesta elektros instaliacija.
Ypaè dþiaugiausi, kad kartu pasisekë restauruoti ir medines
ðventøjø statulas“, - kalbëjo viename savo interviu kunigas A.
Keina (XXI amþius, 2012, geg.
4, p. 3). Tarnaudamas Valkininkuose, A. Keina dalyvavo Tikinèiøjø teisëms ginti katalikø komiteto veikloje (1980–1983 m.),
teikë medþiagà pogrindiniam
leidiniui „Lietuvos katalikø baþnyèios kronika” ir já slapta platino. Dël dalyvavimo pogrindinëje veikloje sovietinio saugumo jis buvo persekiojamas, du
kartus areðtuotas, kol 1983 m.
buvo priverstas pareikðti pasitraukiàs ið komiteto, nes negalintis tinkamai atlikti jam pavedamø uþduoèiø. Nenuilstamai
tarnaudamas Baþnyèiai, kun. A.
Keina tikintiesiems ir visuomenei nuolat primindavo: „Kiekvienas kunigas turi tvirtai stovëti
ant dviejø pagrindiniø poliø –
Dievo ir Tëvynës“. Savo pa-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

moksluose ir susitikimuose su
tikinèiaisiais daþnai pabrëþdavo, jog pasaulio darna bei harmonija laikosi ant trijø esminiø
dalykø – Dievo, Þmogaus ir Teisingumo. Betarnaudamas Valkininkuose, sulaukë Atgimimo.
Drauge su savo bendraminèiais
aktyviai ásijungë á Sàjûdþio veiklà, þadino þmoniø sielose laisvos, nepriklausomos Lietuvos
idëjas. Dalyvavo 1988 m. rugpjûèio 25 d. Sàjûdþio mitinge
Varënoje. Nuo Atgimimo pradþios tapo svarbiu Lietuvos
Baþnyèios gyvenimo metraðtininku, sukaupë turtingà filmuotos medþiagos archyvà. 2008 m.
.rugpjûèio 25 d. kun. A. Keina
buvo atvykæs á Varënà ir dalyvavo Varënos Sàjûdþio 20-meèio paminëjime, kuriame kalbëjo: „Manau, kad kol bus gyvas
nors vienas lietuvis, reikës kovoti uþ laisvæ ir tautos iðlikimà...“
1991–1994 m. A. Keina buvo
Vilniaus Nekaltojo Prasidëjimo
parapijos klebonas. Lemtingomis Lietuvai 1991 m. sausio 11–
13 dienomis jis budëjo Lietuvos
Respublikos Seime ir Vyriausybëje. Vëliau kunigavo Kaune,
Anykðèiø ir Panevëþio rajonø
baþnyèiose. 2008–2013 m., iki
gyvenimo pabaigos, A. Keina
rezidavo Vilniaus Ðv. Onos bei
Ðv. apaðtalø Petro ir Povilo parapijose, kaip lektorius dalyvaudavo Vilniaus arkivyskupijos
baþnytiniuose renginiuose ir seminaruose.
Kun. A. Keina apdovanotas
Lietuvos nepriklausomybës medaliu (2000 m.), Vyèio Kryþiaus
ordino Riterio kryþiumi (po
mirties, 2014 m.).
Mirë 2013 m. sausio 16 d. Vilniuje. Palaidotas Naujojo Daugëliðkio (Ignalinos r.) baþnyèios
ðventoriuje.
Parengë
Elena GLAVICKIENË
Varënos vieðosios bibliotekos
Bibliografijos, informacijos ir
kraðtotyros skyriaus vedëja

