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LAIKS,

KA KOREPETITUORIU

NEREIKIEJË ËR BAÞNÎKAIMIÛS
VEIKË VËDORËNËS MUOKÎKLAS
Ðiû metu rogsiejë mienesë tragedëjë Skoudë, ka,
skobiedamë i muokîkla onkstëi rîtmetie avarëjë patîrë
trîs Skouda gimnazistâ, ið katrû vëins ið karta þova,
vuo do bova sunkç soþeitë, privertë soklostë ër isëklausîtë ne tik i þovusiuojë ër suþëistûju artëmûju aima-

Lënkëmu miestelë cëntros (priekie – kultûras nomâ)

Lënkëmu pagrindënës muokîklas muokîtuoju kombarîs 2010 m. rogsiejë 4 d.

nas, bet ër i þmuoniû, katrëi gîven pruovincëjuo (perëfërëjuo), kalbas, mintis ër pamiegintë anus soprastë.
Tou rîta i rajuona cëntra muokîtëis tëi trîs jaunuolç skobiejë ið Lënkëmu, tuo patëis miestelë (baþnîtkaimë),
katramë prið 35 metus að pati bëngiau muokîkla. Tumet tën veikë vëdorënë muokîkla ër nebova nikuokiuos
pruoblemas tuo gîvenvietie isëgîtë vëdurini iðsilavënëma, vuo paskiau siekmingâ istuotë i aukðtoujë a koriou këta muokîkla ër isëgîtë specelîbë. Dar daugiau:
Lënkëmûs veikusi muokîkla tçp gerâ liuob parëngtë sava auklietënius tuolëmesniem studëjuom, ka, net stuojint i Vilniaus universiteta, tonkç prijiemëma kuomisëju
narç liuob pasteirautë, kor tuoki gera iðsëlavënëma tëi
bûsëmëijç stodëntâ îr gavë. Tuokë fakta liudëninkë bovau ër að pati, ka, stuodama i Vilniaus universiteta Istuorëjës fakolteta, katrame stodëjavau ër bëngiau þor-
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nalistika, prijiemëma kuomisëjës nariû ëlgâ bovau klausëniejema, kas bova tëi mona muokîtuojç, katrëi tçp
gerâ lietoviu kalbuos ër literatûras dalîku iðmuokë. Dalës tû muokîtuoju ðëndëin diestîtuojaun Ðiauliû universitete, vo këtë dërb tuo patiuo Lënkëmu muokîkluo, tik
jau ne vëdorënie, vuo pagrindënie. Tad anëi ër ðëndëin, be kuokiû tâ korepetituoriu pagelbas galietom tus
vâkus parëngtë aukðtuosiems muokîkluoms, ale, ka anëi
tuokiuos galëmîbës jau nebtor – Lënkëmûs vëdorënë
muokîkla, kap jau sopratuot, par tas vësas ðvëitëma
reformas bova reorganizouta i pagrindënë ër ðëndëin
vâkâ ið Lënkëmu, kâp ër ëð këtû panaðiû miestieliu,
tor par muoksla metus tû abituriëntams bûtënû þëniû
sëmtëis trënktëis i Skouda, Muosiedi ar këtus aplinkënius miestus, dëdlesnës gîvenvietës.
Je mûsa laikâs tçp bûtom bovë, eso maþne ðimto
pruocëntu isëtëkënusi, kad vëdorënës nebûtiuo pabëngusi ër Vilniaus universitetë þurnalista specelîbës nebûtiuo isëgëjusi. Përmiausç dël tuo, ka tievâ, katrëi augëna 6 vâkus, nebûtom toriejë galëmîbës mumis i
muokslus leistë. Mes toriejuom ne tik augtë, vëdorënie
muokîtëis, bet ër tievams, katrëi sunkç dërba tarîbënemë ûkie, padietë. Reikiejë anëms ër fermuos pri darba
prikëbtë, ër priskërtas runkeliu, batviniu normas padietë noravietë, norautë, vo kor dar darbs nomûs – karto
so tievâs liuobam ër ðëinautë, ër këtus ûkë darbus
dërbtë. Tievâ liuob i fermas iðvaþioutë, vuo mes, jau
paaugosës mergâtës, ër þîgius nomëj ejuom, ër pëitus
vëriem, ër truobas tvarkiem, darþus raviejuom, bolvës
kasiem, buruokus ruoviem.
Je bûtom reikiejë, vësus tus darbus palëkos, iðsëtrënktë
gîventë i kuoki Muosiedë a Skouda muokîklas bëndrabuti, ðërdës, kuo gera, nebûtom leidusi tievus vëinus
so tâs nepabaigamâs kaima þmuoniû darbâs palëktë.

T AS KELS IÐ MUOKÎKLAS TËISÇ
V I L N I AAUU S U N I V E R S I U T E TTAA J A U

– Èe tava senielis i muokîkla liuob eitë, – pasakuo pu 35 metu i muokîkla
sogrîþës bovës Lënkëmu vëdorënës muokîklas auklietënis Gûþë Petros,
dabâ gîvenous ër dërbous Kretinguo

I

NEBVED
Ka ðëndëin Lënkëmûs nebier vëdorënës muokîklas,
kaltintë vën muokîklu rëforma, matît, negal. Istuorikâ
torietom atsakîtë i klausëma, kumet prasidiejë Lietovuo periferëjës smukdîma ër þlugdîma puolitika. Përmiausç, mëslëjo, rçktom pasëveizietë, kuokçs metâs
pradiejë tuokiuos gîvenvieties maþietë gîventuoju skaièios ër vâkû gimstamoms. 1990 metâs, ka atkûriem
nepriklausuoma Lietova, bovuom ligo unt sparnû – dabâ
jau vëskou pakeisem tçp, kap nuorem, kap tor bûtë
laisvuo Lietovuo. Nu rîta lig vakara vësuokiûs sosërinkëmûs kalbiejuom aple pertvarka tâ vëinuo, tâ këtuo

Graþë lënkëmiðkiu gielînâ

sritie. Atmëno, kâp vëina karta, dërbdama Skouda rajuona laikraðtë „Mûsø þodis“ redakcëjuo, noëjau i rajuona sporta organizatuoriu pasëtarëma ër nu pradiuos
iki gala bovau priversta klausîtëis, ka rçk darîtë tuo
gîvenëma sritie pertvarka. Klausiaus anû ër aiðkç jotau, ka tëi, katrëi tou pasakuo, neþëna, kâp tou darîtë.
Ër nedarë. Pakol negava instrukcëjës ið centra – Vilniaus. Vuo tën tas instrukcëjë rëngë tëi, katrëi tëkruojë
(Nukelta i 4 p.)

