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Kauna stodëntiu
korporacëjë
„Filiae Samogitiae“
PRUÐINSKIS K A Z I M I E R S
Þemaitëjës herbs

pruofesuorius Birþiðka Vacluova, Duba, V. Gudaiti,
V. Krievë-Mickevîèio. 1935 m. Cëcëlëjë staþavuos Belgëjuo. Stodëjoudama vësa laika aktîvç dalîvava „Filiae
Samogitiae“ stodëntu korporacëjës veikluo, kurî laika
bova tuos korporacëjës pirmininka pavaduotuojë.

Apeikienë-Venclauskâtë Anelë
Kauna Vîtauta Dëdliuojë universitets. Portëgrapëjë ið
RKIC archîva

1930 m. geguþës 30 d. Kaunë sava veikla pradiejë
Vîtauta Dëdliuojë universiteta þemaitiu studëntiu, katruos daþniausç stodëjava medicina, korporacëjë „Filiae
Samogitiae“. Tou laiko Lietovuo kûries ër këtas þemaitiu stodëntu korporacëjës – „Fraternitas Samogitia“
(Duotnuvuos þemës ûkë akademëjës stodëntu miðri korporacëjë), „Terra Samogitia“ (Klaipiedas pedaguogënë
instituta þemaitiu stodëntu korporacëjë). Aktyvës
korporacëjës narës bova Konkulevièienë-Kerpîtë Cëcëlëjë, Apeikienë-Venclauskaitë Anelë. Ta korporacëjë palaikë rîðius so tarpukarë metâs Rîguo veikosë korporacëjë „Dzintra“.
„Filiae Samogitiae“ rûpënuos ne tik Kaunë stodëjoujëntiu þemaitiu bëndravëmo, muoksla, kultûras rçkalâs,
bet, kap ër „Fraternitas Samogitia“ korporacëjë, aktîvç
dalîvava valstîbës puolitënemë gîvenëmë.
Kauna apskrëtëis vieðuosës bëbliuotekas Senûju ër
retû spaudëniû skîriou îr sauguoms Vîtauta Dëdliuojë
universiteta korporacëjës „Filiae Samogitiae“ naujemetënis sveikënëms Balandienç-Plechavièiûtç Prancëðkâ
(RF 1-103). Sveikënëms raðîts 1934 m. groudë 30 dëina.

Konkulevièienë-Kerpîtë Cëcëlëjë
Ana Vîtauta Dëdliuojë universitetë muokies nu
1934 metu – Gumanëtarënemë fakoltetë stodëjava prancûzu kalba, literatûra ër bëbliuograpëjë. Muokies pas

Aktîvi korporacëjës „Filiae Samogitiae“ narie bova
ër Apeikienë-Venclauskâtë Anelë.
Ana gëmë 1915 m. sausë 20 d. Poudkaliûs, netuolëj Skouda. Anelës tievâ bova Uona ër Pelëksos Apeikç.
Ðeimuo auga 7 vâkâ. Anelë bëngë Kauna Saulës gimnazëjë. Bova aktîvi skautë, toriejë paskautininkës laipsni. Sava inicetîvo ikûrë Mildas drauguovë. 1936 m. pradiejë stodëjoutë ekuonuomika Vîtauta Dëdliuojë universitetë. Èe ana isijungë i Universiteta þemaitiu studëntiu korporacëjës „Filiae Samogitiae“ veikla. Bova dëdlç
kûrîbëðka asmenîbë. 1939 m. istuojë i Kauna Valstîbës
tçtra dramas studëjë. Nu 1940 m. bova tuo tçtra, vuo
nu 1942 m. – Kauno jaunûju dramas tçtra artistë. Garsiejë kâp gera skaituovë. Ana pruozas ër puoezëjës
kûrënius liuob skaitîtë tëik ivairiûs koncertûs, tëik ër
par radëjës laidas.
1944 m., bëngoutëis Ontrâjem pasaulënem karou,
pasëtraukë i Vuokîtëjë, vuo 1947 m. so ðeimo parsëkielë gîventë i Jungtënës Amerikas Valstëjës. Isëkûrë
lietuviu pamiegtuo Èikaguo. Vaidëna J. Blekaitë ákortamë dramas tçtrë. Nu 1959 m. gîvena Los Andþela (Los
Angeles) miestë.
Toriejë gera balsa ër kurî laika dainiava Armuona Petra vadovaujemamë muoterû kvartetë. Nu 1947 m. priklausë Birutës draugëjç. 1987–1988 m. bova tuos draugëjës Los Andþela skîriaus pirmininkë.
Mërë 2010 m. sausë 22 d. Los Andþela miestë.
2010 m. sausë 29 d., pu gedulingu ðv. Miðiû, katruos
vîka Los Andþela miesta katalëku Ðv. Kazimiera baþnîèiuo, bova palaiduota Forest Lawn kapinies (Glendale,
JAV) ðalëp sava vîra Vîtauta, katros mërë 2001 metâs.

