47

IÐKILÛS LUOKËS
KRAÐTO ÞMONËS
(Atkelta ið 45 p.)

1938 m. pastatyta Luokës mokykla (vaizdas ið kiemo pusës). Fotografas neþinomas.
Fotoreprodukcija ið leidinio „Savivaldybë“ (1939 m. sausio mënuo, Nr. 1)

TARPUKARIO MOKYKLA LUOKËJE
R EGINA STONKUTË-ÞUKIENË
Tarpukario metais Luokëje ið pradþiø veikë keturiø skyriø lietuviø pradinë mokykla. 1937 m.
buvo ásteigtas penktas skyrius, o 1938 m., pastaèius naujà mûrinæ mokyklà, – ir ðeðtas. Iki
1938 m. mokykla turëjo tik vienà jai priklausiusá pastatà. Tai – vadinamoji „senoji mokykla“
Telðiø gatvëje. Joje veikë du mokyklos du skyriai. Jiems buvo skirtas vienas didelis kambarys. Abiejø skyriø vaikus mokë vienas mokytojas. Kitame mokyklos gale buvo butas, kuriame gyveno mokyklos vedëjas. Kiti mokyklos skyriai veikë privaèiuose miestelio gyventojø
namuose, kurie buvo ávairiose gatvëse. Po 1934 m. gaisro vaikai buvo mokomi parapijos
salëje ir valsèiaus salëje. Man paèiai, kol 1934–1939 m. mokiausi Luokëje, teko mokytis
Tryðkiø gatvëje stovëjusiame Jutkës name, Grikðto namuose, parapijos salëje, valsèiaus
salëje, Sasnusko ir Faivelio namuose, kurie buvo Telðiø gatvëje, senojoje mokykloje. Lankydama ðeðtà skyriø jau mokiausi graþiame Luokës naujosios mokyklos pastate. Nuëjus á ðià
mokyklà reikëdavo apsimauti ðlepetes. Prie mokyklos esanèià liepø alëjà pasodinome mes –
ðeðto skyriaus mokiniai. Per keletà deðimtmeèiø èia uþaugo dideli liepø medþiai.
Naujoji Luokës mokykla buvo moderni, turëjo vietiná vandentieká ir kanalizacijà. Èia buvo
ir duðai (neregëta miestelyje naujovë!). Èia buvo ne tik patalpos, skirtos klasëms, salë, o
joje – scena. Salëje mes sportuodavome, èia vykdavo ir ávairûs renginiai. Naujàjá mokyklos
pastatà paðventino Luokës klebonas Jurgis Daniusevièius 1939 m. rudená. Að tada jau mokiausi Telðiø gimnazijoje. Kiek að atsimenu, Luokës mokyklos vedëju yra dirbæs S. Mineika,
J. Miknevièius, J. Mikalauskas. Buvo nemaþas mokytojø kolektyvas. Mane mokë J. Ðidlauskas, O. Maþetytë, Gediminskas ir J. Miknevièius. Mokytojavo ir O. Kunskaitë, M. Miknevièienë, S. Èeèienë, Karitonas ir nemaþai kitø. Mokyklos kapelionais yra buvæ A. Tyla, J. Grabauskas, S. Ðikðnys. Be Luokës pradþios mokyklos, aplinkiniuose kaimuose veikë keturiø skyriø
mokyklos. Viena ið jø buvo Birþuvënuose. Èia kurá laikà mokytojavo ir mano tëvas J. Stonkus,
vëliau – J. Þilinskas ir kiti mokytojai. Dirvonënø mokykloje mokytojavo S. Sprindþiukaitë.
Veikë mokyklos ir netoli Luokës buvusiuose kaimuose – Gaulënuose, Upynoje, Kaunatavoje ir kt. Daþniausiai jose dirbdavo vienas mokytojas. Jis mokydavo visø skyriø auklëtinius. Mokiniams á mokyklà daþnai tekdavo eiti po kelis kilometrus.
Mes, Luokës mokyklos mokiniai, rengdavome vakarus, kuriø metu rodydavome vaidinimus. Buvome pastatæ „Raudonkepuraitæ“, „Paparèio þiedà“, „12 broliø juodvarniais
lakstanèiø“. Vykdavo ðventës ir prie kalëdinës eglutës. Mokytoja O. Maþelytë mokydavo
ðokti baletà. Tam rûbus, padedamos mokytojos, ið spalvoto gofruoto popieriaus pasisiûdavome mes paèios; lëðø kitokiam apdarui ásigyti nebuvo. Mokykloje rengiamuose vakaruose dalyvaudavo mûsø tëvai ir kiti miestelio inteligentai.
Þydai turëjo savo keturiø skyriø mokyklà. Ji veikë Lëros namuose Telðiø gatvëje. Èia
mokytojavo Jofë. Kai mes laikëme ðeðiø skyriø baigimo egzaminus, jis dalyvavo ir mûsø
mokyklos egzaminø komisijoje. Þydø mokyklos mokiniai turëjo mokytis ir lietuviø kalbos – ðio dalyko egzaminà privaloma tvarka jie turëdavo iðlaikyti dalyvaujant komisijai.

19 d. Dirvonënuose (Telðiø apskr.). Sankt
Peterburge baigë Rusijos muzikos draugijos konservatorijà. Profesoriavo ir gyveno
Varðuvoje. Paraðë „Trumpà instrumentacijos kursà“ (1909) , esë „Artûras Ðopenhaueris muzikoje“ (1911). Sukûrë kûriniø operoms, simfoniniams ir kameriniams orkestrams, fortepijonui, dainø. Kûriniai liko rankraðèiuose, iðskyrus literatûriná „Ledynø
mergelës“ libretà, iðleistà 1906 m. Varðuvoje. 1918 m. gráþo á jau nuniokotà Dirvonënø dvarà. Mirë 1920 m. kovo 21 d. Dirvonënuose. Palaidotas Luokëje.
IVOÐKUS PETRAS
Pedagogas, politinis kalinys, Ðiauliø
miesto visuomenës ir politikos veikëjas. Gimë 1933 m. kovo 24 d. Luokëje (Telðiø
apskr.). Mokësi Luokës progimnazijoje.
1951 m. uþ dalyvavimà pogrindinës moksleiviø organizacijos veikloje buvo suimtas,
nuteistas 25 metams kalëjimo ir 5 metams
tremties. Kalëjo Salechardo, Iðimbajaus,
Vorkutos lageriuose. Pogrindþio veikloje dalyvavo ir gráþæs ið lageriø. Baigë Ðiauliø pedagoginá institutà. 1992–2003 m. dirbo Ðiauliø Aukðtabalio vidurinës mokyklos direktoriumi. 1988–1991 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio (LPS) dalyvis, LPS Ðiauliø miesto tarybos narys, 1990–1995 m. –
Ðiauliø savivaldybës tarybos deputatas.
1995 m. tapo Tëvynës sàjungos nariu. 1995–
1997 m. ir 1997–2000 m. buvo Ðiauliø miesto
savivaldybës tarybos narys. Yra iðrinktas
Politiniø kaliniø ir tremtiniø bendrijos Ðiauliø skyriaus pirmininku. 1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
JAGMINAS JUOZAS
Dailininkas. Gimë 1886 m. sausio 15 d.
Luokës valsèiaus Girviðkiø kaime. Mirties
data ir vieta neþinoma.
JONUÐAS ANTANAS
Ðatrijos apylinkiø kraðtotyrininkas. Gimë
1911 m. rugsëjo 17 d. Þylakiø kaime (Telðiø
apskr.). Mirë 1978 m. birþelio 12 dienà. Rinko medþiagà ir raðë apie Ðatrijos ir kitø gamtos, istorijos ir meno paminklø iðsaugojimà. Savo publikacijas skelbë rajono ir respublikinëje spaudoje, „Kraðtotyroje“. Jo ar(Nukelta á 49 p.)
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