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J[s - viena iskiliausiq, ry5kiausiq ir priestaringiausiq Tverediaus krasto asmenybiq, pirmasis
Nepriklausomos Lietuvos Ministras Pirmininkas, Iabai iSsilavinEs Zmogus, puikus orhtorius,
diskusif q meistras. AmZininkai prisimena, jog laisvai kalbejote bene desimdia kalbq. Taigi iSe.igs iS
paprastos valstiedio trobos Dysnos kaime tapote politiku, Zinomu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje
Europo.fe' Mums svarbu Linoti, kad gimtineje. j kuri4 griZdavote retai, puikiai tvarkesi J[sq
vyresnysis brolis PranciSkus. Jis, Peterburgo Putilovo fabrike uZsidirbEs pinigq, ne tik parerire Jusq
mokslus, bet ir r[pinosi lietuvi5ka spauda, knygomis. M[sq kraite jis vadinamas paskutiniuoju
knygneSiq globeju. Lietuvybes puoselejimui buvo neabejingi ir kiti J[sq Seimos nariai.

Po 1920 m. krast4 uZgrobus lenkams, Jls gimtineje vieSedavote retai, su leidimais, su apsauga.
Pasinerete i Lietuvos valstybes stiprinimo darbus, nei5vengete politiniq rietenq ir tremties !
Platelius, veliau gyvenote Zarasuose. O Lietuvai lemtingq 1940-qiq birZel! buvo ispetas negrlZti ij4,
nes tuomet dirbote diplomatineje misijoje Vatikane. Nepaklausete ir su Lmona griLote i praLnti.
1940 m' birZelio l9 d. buvote suimti Virbalio geleZinkelio stotyje, o 1942 m. -taigiprie5 7i metus

- uZfiksuota J[sq mirtis Maskvos Butyrkq kalejime Jums tebuvo penkiasdesimt devynep"..

JDs taip ir nesuZinojote, kad 1944 m. geguZes 1 d. grizg rusai sudegino JDsq gimtuosius napus
Dysnoje' Taip pat nesuZinojote, kiek tremdiq ir persekiojimq patyre gausi J[sq gimine...

Bet kaipgi toliau klostesi JDsq gimtojo kraSto likimas? Koki4 kait4 jis pergyveno nuo tq lglg metq,
kai JDs su bendramindiais paskelbete: ,, Atejo svarbiausia musq tautos gyvenime valanda',?

Zmones dia dar mena sunkius pokario metus, tragi5kas pervartas, kai Zmones brjojo vieni liitq, kai
jauni vyrai, slepdamiesi nuo mobilizacijos i rusq kariuomeng, ejo i miskus arba rasesi j stribus.

Mena prievartini varym? i kolukius, nepaklususiems tekusi4 tremt! ! ,,pladiqj4 tevyng,,. N4ena ir tai.

kaip Stalinui mirus tremimai baigesi, pasidare lengviau gyventi. Kra5te tuomet buvo daug"kairnq.
juose gyveno daug Sviesiq Zmoniq, kurie suprato, kad tautos savasti galima islaikyti puoselejant

senqi4 kultDr4, liaudies dainas, paprodius, tradicijas. Kra5te buvo daug mokyklq: ir pradiniq, ir
septynmediq, veliau virtusiq a5tuonmetemis, o Tverediuje buvo stipri vidurine rnokykla (J[s, be.ie.

Tverediuje 1884 m. baigete tada ten veikusi4 pradZios mokykl4).

Tadiau kra5to veid4 esmingai pakeite du veiksniai: 1972 m. DidZiasalyje pradetas statyti Statybiniq

mediiagq kombinatas ir melioracija. Buvo i5tyrineta, kad Siame kra5te slugso kone geriausi

Lietuv':.ie molio klodai, todel dalis senojo Didziasalio sodybq buvo nukelta, Salia kaimo eme kilti
daugiabudiai namai, l statybas suvaZiavo, kaip tada buvo jprasta, daugybe Zmoniq iS visos Sovietq



S4jungos' Buvo metas, kai dia g)'veno penkiolikos ir daugiau tautybiq Zmoniq. vyraujanti kalba
tapo rusq, prisireike ir vaikq darZelio, ir naujos mokyklos. pastaroji duris atvere lgTgpetais.
Mokykla buvo dvikalbe, tad nuo jos atidarymo lietuviai turejo nusistatyti aiski4 darbo krypt!: dary,ti
viskE, kad kraitas nesurusdtq, nenutautetq. Tokios krypties mokykla ir laikesi bei tebesilaiko. 1993
metais, -iau atkDrus Lietuvos NepriklausomybQ, rusq mokykla persikrauste i kitas patalpas, o 2004
m' buvo rtLdaryta del nepakankamo mokiniq skaidiaus. Transformacijas isgyveno ir kitos krasto
nrokykios: J[sq gimtojoje Dysnoje buvusi a5tuonmete virto pradine, pagaliau visai uzdaryta, tas
pats nutiko ir su Tverediaus mokykla. Tad i Lietuvos Nepriklausomybes simtmetj einame su
vienintele DidZiasalio,,Ryto.o gimnazlja.

o kaip tai susijg su melioracija? KolDkiq klestejimo laikais didinant dirbamos Zemes plotus,
sausinant gausias balas ir Slapynes labai trukde senieji kaimai, todel jq gyventojams pasi[lyta
issikelti, tiesa, islaidas kompensuojant. Taip mlsq kraste isnyko per dvidesimt senq, graLirlkaimq
su savo bendruomendmis, su savo tradicijomis. Kai kuriq jq vardais, beje, pavadintos Didiiasalio
gatves: Karalydios, Pupienos. Taigi gyvenimas susikoncentravo DidZiasalyje ir aplink .ji, bet
gamykla, klestejimo metais turejusi apie 800 darbininkq, neatlaike rinkos ekonomikos ir Zlugo.
Kartur su ja zlugo ir didziosios daugumos gyventojq viltys dirbti ir uZsidirbti, oriai gyventi.

K4 dabar turime? DidZiasali, kurio gyventojai niekaip neatsikrato ,,zombiq miestelio,, jr,o"r"r,

kuriame daug bedarbiq ir nelabai norindiq dirbti. Turime Birvetos Zuvininkystes uk!, kuris palaiko
rydiausio Lietuvos pakraBdio ekonomik4. Turime i5tustejusius kaimus, mazejant! gimstamum4,
spardiai senstanti kra5t4.

K4 galime pakeisti? Gal tik savo padiq ryLt4 ir nusiteikim4: palaikyi vieniems kitus, puoseleti
solidarum4, Zmogiskuosius rySius. Ir senam, ir jaunam deretq nors maza kruopelyte prisideti prie
krasto kultfiros. istorines atminties puoselejimo. Per daug skambus L.odLiai? Bet kartais jq rgikia, ir
.lDs, gerbiamasis Profesoriau, tai puikiai Linote.

Tad baigdama negalediau pasakyti, jog mDsq kra5tas klesti. Galiu tik pasidZiaugti, kad jame yra
neabejingq Zmoniq, ir tai m[sq i5likimo viltis. 
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Pagarbiai - mokytoja, vis4 gyvenim4 pradirbusi siame kraste


