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IÐKILÛS LUOKËS
KRAÐTO ÞMONËS
(Atkelta ið 49 p.)
1967 m. baigë Luokës vidurinæ mokyklà,
1972 m. – Maskvos pilotø-instruktoriø mokyklà. 1972–1993 m. dirbo Telðiø aviacijos
spor to klube. Þemaièiø kultûros draugijai vadovauja nuo 1987 metø.

Luokës valsèiaus valdyba apie 1926-uosius metus. Viduryje – Jagminas, jam ið deðinës –
sekretorius ðaulys Sudaris, atskirai stovi Kostas Sudaris. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið
Gaulënø muziejaus rinkiniø

VALDÞIOS ÁSTAIGOS, NUSIKALTIMAI
IR NELAIMËS

REGINA

Tarpukario metais bûdavo renkama valsèiaus taryba. Jos nariu yra buvæs ir mano
senelis Kazimieras Juðkevièius. Taryba rinkdavo virðaitá ir skirdavo ar rinkdavo seniûnus. Virðaièiu yra buvæs dvarininkas J. Kirlys, keletà metø – stambus ûkininkas P. Atkoèaitis. Luokës seniûno pareigas ilgà laikà ëjo Varniø gatvëje gyvenæs Mironas. Seniûnas gyventojams áteikdavo mokesèiø
praneðimus, informacijà apie ávairius valdþios parëdymus. Mironas, matyt, buvo kairysis, nes, 1940 m. atëjus bolðevikams, sakë, kad tokios valdþios laukë visà gyvenimà. Deja, jis neþinojo, kokià tragedijà jo ðeimai paruoðë likimas.
Nepriklausomybës metais valsèiui pastatytë naujà namà. Jame buvo raðtinë, virðaièio kabinetas, salë su scena ir butas valsèiaus sekretoriui. Valsèiaus sekretorius buvo svarbus asmuo. Ðias pareigas yra ëjæs
P. Vasiliauskas. Kai jis mirë, 1931 m. buvo
paskir tas Liniauskas, o kai ðá iðkëlë á
Varnius, – A. Niemèiauskis, ðalia miestelio,
Gudiðkëje, turëjæs savo ûká. Be to dar dirbo
sàskaitininkas bei dar koks pagalbininkas,
nes valsèius buvo didelis, èia dirbantys þmonës turëdavo ið gyventojø surinkti mokesèius, rûpintis keliais, ðvietimo ir kitais valsèiaus gyventojams aktualiais reikalais.

STONKUTË-ÞUKIENË

Labai svarbi miestelio ástaiga buvo policijos nuovada. Joje dirbo nuovados virðininkas, du policininkai ir daboklës sargas.
Nuovada veikë Telðiø gatvëje buvusiame
Puplausko name. Èia gyveno ir nuovados
virðininkas. Virðininku dirbo K Atkoèiûnas,
o já iðkëlus á Þarënus, – A. Sûdintas. Policininkais yra dirbæs Truðka, Abromavièius ir
keletas kitø vyrø. Policininkai palaikë vieðàjà tvarkà, gaudë vagis ir kitus nusikaltëlius, naminukës gamintojus.
Luokës valsèiuje buvo keletas peðtukø, kurie mëgdavo kelti netvarkà jomarko ar turgaus
dienomis. Esu maèiusi, kaip pro mûsø namà
policininkai á daboklæ veda susikruvinusius vyrus, kurie ginèus bandydavo spræsti kumðèiais ar net peiliais. Juos uþdarydavo á daboklæ, kad atvëstø. Ryte beveik visada paleisdavo. Daboklë daþniausiai bûdavo tuðèia ir sargas Lukauskas maþai teturëdavo darbo.
Plëðikø Þemaitijoje buvo nedaug. Garsëjo tik vienas Rickus, apie kurá raðë laikraðèiai. Labai jo bijojau, tad vis pasiþiûrëdavau, ar nakèiai durys gerai uþsklæstos.
Ásimintinas Luokëje 1933 ar 1934 m. ávykdytas nusikaltimas. Mockaus alksnyne vykusioje geguþinëje buvo iðprievartauta nebylë mergina. Nusikaltëlá tuoj pat iðaiðkino.
(Nukelta á 52 p.)

KLEIVA VYTAUTAS
Pedagogas, visuomenës ir valstybës veikëjas. Gimë 1959 m. lapkrièio 9 d. Telðiuose. 1978 m. baigë Luokës vidurinæ mokyklà, 1982 m. – Valstybinës konservatorijos
Klaipëdos fakultetà, kur ásigijo muzikos mokytojo, choro dirigento specialybæ.
1982 m. dirbo dëstytoju Telðiø kultûros
mokykloje, kurá laikà buvo Telðiø miesto
centrinës ligoninës choro vadovas, Telðiø
rajono Vieðvënø kultûros namø kaimo kapelos vadovas, „Masèio“ dainø ir ðokiø ansamblio akompaniatorius, Telðiø „Dþiugo“
vidurinës mokyklos muzikos mokytojas. Jo
vadovaujami kolektyvai buvo nuolatiniai rajono bei ðalies dainø ðvenèiø dalyviai. Nuo
1996 m. dirbo UAB „Gvidonas“ direktoriumi. Tais metais tapo Lietuvos socialdemokratø partijos Telðiø rajono skyriaus nariu ir
tarybos nariu. 1997–2000 m. vadovavo Telðiø rajono Nevarënø vidurinei mokyklai.
2000–2007 m. buvo Telðiø rajono savivaldybës Ðvietimo skyriaus vedëjas, 2003 m.,
2007–2011 m., 2011–2015 m. ir 2015 m. –
Telðiø rajono savivaldybës tarybos narys.
2007 m. buvo iðrinktas Lietuvos socialdemokratø partijos Telðiø skyriaus pirmininku.2007–2011 m. dirbo Telðiø rajono savivaldybës mero pavaduotoju, nuo 2011 m. –
Telðiø rajono savivaldybës meru. Mirë 2015
m. liepos 10 d. vaþiuodamas ið Vilniaus á
Telðius.
KLIKÛNIENË VANDA
Valstybës ir politikos veikëja. Gimë
1937 m. gruodþio 31 d. Paliepiø kaime (Telðiø apskr.). 1956 m. baigë Luokës vidurinæ
mokyklà (pirmoji laida), 1961 m. – Vilniaus
universiteto Filologijos fakultetà, kur studijavo lietuviø kalbà ir literatûrà. Baigusi studijas pasiliko dirbti universitete. 1962–
1964 m. ëjo LLKJS Vilniaus miesto komiteto skyriaus vedëjos, sekretorës pareigas.
1964–1968 m. buvo LKP Vilniaus miesto komiteto instruktorë, 1968–1972 m. – LLKJS
(Nukelta á 53 p.)
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Luokës klebonija apie 1933-uosius metus. Fotografas neþinomas.
Fotoreprodukcija ið Reginos Stonkutës-Þukienës archyvo

(Atkelta ið 51 p.)
Tai buvo kaimynystëje gyvenæs jaunas vaikinas Ðimkus. Uþ tai jis
gavo 5 metus sunkiøjø darbø kalëjimo. Kalëjo Telðiuose. Atlikæs
bausmæ á Luokæ gráþo jau bûdamas stuomeningas vyras, pilna
burna auksiniø dantø. Þmonës stebëjosi, kad tokia gera kalëjimo
duona, jei vyras toká kûnà ágavo ir kad kaliniams uþ darbà dosniai
moka – gyvendamas laisvëje Ðimkus tiek auksiniø dantø niekada
nebûtø susidëjæs...
Luokëje buvo ávykæ ir keletas atsitikimø, kuriuos tyrë ir policija.
Netoli miestelio, berods Kirkliø kaime, besimaudydami pirtyje vyrai
kartà bandë savo jëgas. Jaunasis Baguþas pasiûlë vyrams smogti
kumðèiu jam á krûtinæ ir gyrësi, kad visus smûgius atlaikys. Vyrai
sutiko. Deja, nelaimë buvo èia pat. Vienas vaikinas, smogdamas kumðèiu, pataikë ne á krûtinæ, o á paðirdþius. Baguþas krito negyvas. Tai buvo
didelë netektis þuvusiojo ðeimai, draugams ir artimiesiems. Baguþà
palaidojo Luokës kapinëse, prie centrinio tako. Nelaimës kaltininko
nenubaudë – buvo pripaþinta, kad ávyko nelaimingas atsitikimas.
Apie 1937–1938-uosius metus atsitiko kitas mums nemalonus
ávykis. Ðpitolininkø darþinëje, netoli baþnyèios, vienà vasaros rytà
pasikorë klebonijos bernas Bertaðius. Jis paliko raðtelá, kad apsikrëtë venerine liga ir to kaltininkë yra mûsø tarnaitë Zosë. Ji buvo
apie 30 metø amþiaus raudonplaukë mergina. Visi gailëjo vaikino
ir smerkë Zosæ. Ji turëjo vaþiuoti pasitikrinti sveikatos á Varnius
pas specialistæ gydytojà Prancûzevièiûtæ. Gydytoja jà iðtyrë ir
nustatë, kad mergina sveika. Tikëtina, kad sveikas buvo ir Bertaðius. Jis, matyt, netinkamai ávertino kai kuriuos savo negalavimus ar pojûèius, á gydytojà nesikreipë ir supanikavæs uþsinërë
virvæ ant kaklo. Já palaidojo neðventintoje kapiniø dalyje.
Kai mokiausi penktoje klasëje, miestelyje atsitiko kitas nelaimingas ávykis. Kurðënø gatvëje gyveno Abramavièiai. Vienà ankstyvos
þiemos vakarà Abramavièienë kepë duonà ir liepë savo 12 metø
sûnui, berniukui darþe palauþti kieèiø stiebø krosnies padui iððluostyti. Vienmarðkinis berniukas iðbëgo á laukà ir... dingo. Supykusi motina iðëjusi á laukà ëmë sûnø ðaukti, taèiau jis neatsiliepë. Tëvai visur
jo ieðkojo, apklausë kaimynus ir jo draugus. Berniukà rado tik ryte,
netoli savo namø, darþo gale ákritusá á senà bulviø rûsio duobæ ir
negyvà. Bandydamas iðlipti ið rûsio, buvo apsidraskæs rankas ir
kojas. Maèiau já gulintá karste. Tëvams buvo didelis sukrëtimas. Laidotuvëse dalyvavo minia þmoniø, visi gailëjosi tëvø ir berniuko.
Telðiø gatvëje gyveno pasiturintys ûkininkai Gelgutai. Jie turëjo du sûnus – Jokûbà ir Kazá. Abu buvo baigæ þemës ûkio mokyklas. Jokûbas dirbo kontrolasistentu (stebëdavo ûkininkø augina-

mus veislinius gyvulius) Suvalkijoje. Nusipirko jis ðautuvëlá –
montekristà. Atëjæs draugas pavartë ginklà ir juokais pasakë: „Dabar að tave nuðausiu“ ir ðovë. Ginklas buvo uþtaisytas ir Jokûbas
þuvo. Palaidoti já parveþë á Luokæ. Su mama buvau nuëjusi á ðermenis, iðlydëjau á kapines.
Pasitaikydavo ir vagysèiø, ypaè turgaus dienà. Per vienà jomarkà pavogë mûsø namuose ant aukðto padþiautus skalbinius, kartu
su jais – ir mano baltà suknelæ, su kuria pasipuoðusi barstydavau
gëles per baþnyèios procesijas. Vagiø nerado.
Svarbus vaidmuo visuomenës gyvenime tais laikais tekdavo
paðtui. Jis veikë Telðiø gatvëje ir teikë paðto, telefono ir telegrafo
paslaugas. Telegramas pristatydavo ir kaimo gyventojams, taèiau
spaudà jiems reikëdavo atsiimti paðte. Ten buvo telefono komutatorius, juo buvo sujungiami abonementai. Automatinio telefono ryðio tada nebuvo, o ir telefonus, iðskyrus valdþios ástaigas, maþai
kas turëjo. Paðtà arkliais parveþdavo ið Tryðkiø geleþinkelio stoties. Paðto valdininkai buvo gerbiami, valdþia daþnai juos keisdavo. Luokës paðto virðininkais yra dirbæs Gaurilavièius, Snarskis (jo
þmona buvo akuðerë), Èeèys (jis buvo vedæs mokytojà). Paðto
valdininkais yra dirbæ K. Ambroþas, K. Gudavièius, J. Martinkus,
K. Haustratas, Sirutis, K. Peteraitis ir keletas kitø luokiðkiø.
XX a. treèiame deðimtmetyje gyventojus gydë gydytojas ar felèeris Kryþevièius. Kurá laikà miestelyje gydytojo visai nebuvo. Vëliau þydø bendruomenë sau pasamdë gydytojà Taubæ Narunskaitæ,
1928 m. baigusià Kauno universitetà. Ji vertësi ir privaèia praktika.
1938 m. T. Narunskaitë iðtekëjo ir ið Luokës iðvaþiavo. Tada á miestelá atvyko jaunas gydytojas Sinkevièius su þmona akuðere. Po
karo jie iðvaþiavo gyventi á Lenkijà. Luokëje gydytoju yra dirbæs
A. Kojelis. Po gaisro á Luokæ kartà per savaitæ atvaþiuodavo dantø
gydytoja. Ji savo darbo kabinetui patalpas buvo iðsinuomojusi prie
turgaus stovëjusiame name. Man ði gydytoja iðtraukë uþsilikusá
pieniná dantá; labai jos bijojau. Ðiai gydytojai Luokëje neuþteko pacientø, nes gyventojai nebuvo linkæ gydytis dantø, ir ji savo darbo
praktikà mûsø miestelyje nutraukë. Jai iðvykus, luokiðkiai dantø
gydyti vaþiuodavo á Telðius, Kurðënus ar Varnius.
Vaistinæ Luokëje 1883 m. ásteigë provizorius Goldbergas. Jos
savininkai daþnai keisdavosi. 1924 m. jà nusipirko vaistininko padëjëjas Ch. Zifas. Jis vaistinei vadovauti turëjo samdyti provizoriø.
Vaistinë veikë prieð baþnyèià stovëjusiame Pikeliui priklausiusiame name. Jam sudegus, Ch. Zifas nusipirko greta buvusá senà
namà, já suremontavo ir árengë graþià vaistinæ. Kadangi po gaisro
miestelyje sumaþëjo gyventojø, Sveikatos depar tamentas leido
Ch. Zifui dirbti vienam. Su vaistininko sûnumi Volfu mokiausi kar tu
mokykloje ir gimnazijoje, paþinojau ir Volfo dukras – Roþæ bei Dorà.
Ch. Zifas ir jo sûnus Volfas naciø buvo nuþudyti 1941 m. liepos
mënesá kaip ir daugelis kitø Luokës þydø vyrø. Jø palaikai ilsisi
Gudiðkëje – buvusio Priþginto dvaro miðkelyje.
1939 m. á Luokæ atvyko veterinaras Petras Petraitis, anksèiau
dirbæs Þarënuose. Prieð metus jis buvo vedæs mûsø bièiulæ Valerijà
Buþonaitæ ið Petraièiø kaimo. Jø vestuvëse teko dalyvauti ir man.
P. Petraitis, pradëjæs dirbti Luokëje, Telðiø ir Tryðkiø gatviø kampe
pasistatë dviaukðtá mûriná namà. Vyras jis buvo aukðtas, stambus,
labai stiprus. Garsëjo ir kaip abstinentas, iðsilavinæs þmogus, mokëjæs vokiðkai. Buvo linksmas, mëgo pasakoti þydiðkus anekdotus, su visais sugebëdavo rasti bendrà kalbà. Su manimi, vaiku,
bendraudavo lyg su suaugusia. Labai já mëgau. Iki Petraièio atvaþiavimo, kai susirgdavo mûsø gyvuliai, á pagalbà kviesdavome
V. Gvazdovà. Jis iðkastruodavo ir parðelius.

