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LUOKËS MOKYKLØ
ISTORIJA
S O F I J A GEDIMIENË,
E G L Ë KUÈIKIENË
Deðinëje – Luokës vidurinës mokyklos II laidos mergaitës su
auklëtoja Dana Jatulyte. 1954 metai. Fotografas neþinomas.
Nuotrauka ið Aldonos Bakðanskaitës rinkinio

Mokykla1 Luokëje tikriausiai praëjo toká patá kelià, kaip ir daugelis kitø ðio regiono miesteliø mokyklø.
XVII a. pr. parapinës mokyklos buvo pradëtos steigti prie baþnyèiø. Jose vaikai turëjo bûti mokomi „Tëve mûsø“, „Sveika Marija“, pagrindiniø tikëjimo dalykø. Buvo siûloma pamokyti juos ir
pradinio raðto, gramatikos bei kitø dalykø – atitinkamai pagal
moksleiviø amþiø ir sugebëjimus. Vaikus mokë klierikai, kunigai
ar kunigø samdyti mokytojai.
1646 m. vyskupas Jurgis Tiðkevièius Apaðtaliniam sostui praneðë, kad Þemaièiø vyskupystëje prie visø parapiniø baþnyèiø
yra mokyklos. 1648 m. spalio 18 d. Luokës baþnyèios generalinëje vizitacijoje raðoma, kad buvæs mokytojas mirë, mokykla stovi
tuðèia, bet savo namuose apie 10 vaikø moko vargonininkas.
Nurodoma surasti mokytojà, suremontuoti mokyklà ir ðventoriø.
Taigi mokykla Luokëje buvo ákurta dar prieð 1648-uosius metus ir
ji turëjo savo pastatà.
1677 m. vizitacijoje raðoma, kad mokykla sena, apgriuvusi,
bet veikianti. Mokiniams buvo privalu ne tik mokytis, bet ir dalyvauti baþnytinëse procesijose.
Didelæ átakà mokykloms darë politinë ir ekonominë kraðto padëtis. Per karus, nederlius, badmeèius ir epidemijas vaikai á mokyklas nesirinkdavo, taigi mokyklos veikdavo su pertraukomis.
Kadangi tokios negandos ðalá iðtikdavo daþnai, tai ir pertraukos
mokyklø darbe nebûdavo retos.
Po XVIII a. pradþioje vykusiø karø ðalis atsigavo labai sunkiai.
Iro Lenkijos-Lietuvos valstybë, stiprëjo Maskvos átaka. Po Treèiojo Abiejø Tautø Respublikos padalijimo Þemaitija, kaip ir beveik visa kita Lietuvos teritorija, atiteko Rusijai. XVII a. pab. –
XVIII a. á mokyklas skverbësi lenkø kalba, nors parapinëse mokyklose vieni poterius kalbëdavo þemaitiðkai, kiti lenkiðkai. Bûta
ir lietuviðkø giesmiø tekstø. Pirmas elementorius su lietuviðkais
tekstais pasirodë apie1760-uosus metus. Tai ið lenkø kalbos iðverstas „Mokslas skaitymo raðto lietuviðko dël maþø vaikø“.
XIX a. pr. lietuviø kalbos dëstymas parapinëse mokyklose jau
nebuvo numatomas, nors kai kuriose mokyklose (Plungës, Alsëdþiø ir kt.) gimtoji kalba dar buvo dëstoma. Buvo mokoma tik
lenkø ir rusø kalbø. Po 1831 m. sukilimo parapinëse mokyklose
rusø kalba tapo privaloma.
1836 m. parapinës mokyklos reorganizuotos á valdines. Po ilgø
praðymø nuo 1841 m. tik Telðiø vyskupijai leista prie baþnyèiø
vaikus mokyti liturgijos ir skaityti lietuviðkai. Padëtis pagerëjo vyskupo Motiejaus Valanèiaus laikais. M. Valanèius reikalavo, kad
prie kiekvienos baþnyèios veiktø parapinë mokykla, todël tokiø
mokyklø sparèiai daugëjo.

Luokës mokyklos mokytojai ir auklëtiniai 1945–1946 metais. Centre
sëdi direktorius Þilinskas, ðalia jo deðinëje stovi Laima BaguþaitëPiliutienë, kairëje – mokytoja Baguþienë, prieð jà stovi Danguolë
Baguþaitë, mokytojas Dunauskas. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið
Nijolës Leinartaitës-Lukauskienës rinkinio

Parapinës mokyklos buvo uþdraustos tik po 1863 m. sukilimo.
Tada liko tik valdinës ir jose lietuviø kalbai vietos jau nebebuvo.
Tokia valdinë mokykla Luokëje atidaryta 1851 metais. Yra pagrindo manyti, kad ta valdinë liaudies mokykla turëjo savo pastatà.
Jame vëliau veikë pradinë mokykla, tiksliau tik dalis jos, nes visa
netilpo, o vëliau, kai buvo pastatyta nauja mûrinë mokykla, senajame pastate veikë þydø mokykla, sovietmeèiu gyveno mokytojai,
veikë vaikø darþelis. Vëliau tà pastatà privatizavo R. Þukauskas.
Galop tas namas buvo nugriautas2.
Þiniø apie Luokës mokyklà iki XIX a. turima labai maþai. Tikëtina,
kad èia vyko tie patys procesai, kaip ir visose kitose Þemaitijos
parapinëse mokyklose. Statistiniai duomenys rodo, kad 1804 m. Luokës parapinëje mokykloje mokësi 26 mokiniai, 1805 m. – 23,
1807 m. – 18, 1808 m. – 15, 1809 m. – 22, 1810 m. – 27, 1811 m. –
24, 1812 m. – 17, 1813 m. – 18, 1814 m. – 20, 1815 m. – 24, 1822 m. –
78, 1827 m. – 38, 1828 m. – 27, 1830 m. – 27, 1831 m. – 26.
1820 m. Luokës mokykloje mokësi 6 vaikai. Mokytojas Kasparas Kazlauskas juos mokë skaityti ir raðyti lenkiðkai, katekizmo,
aritmetikos, gramatikos ir geografijos. Istorikës Aldonos Praðmantaitës knygoje apie Þemaièiø vyskupà Juozapà Arnulfà Giedraitá3
pateikiami duomenys apie mokyklas ið Þemaièiø vyskupijos parapijø vizitacijos aktø. Ið jø suþinome, kad 1820–1821 m. Luokës
mokykla veikë parapijos prieglaudos patalpose ir buvo iðlaikoma
klebono. Mokytoju dirbo Jonas Vaðkevièius. 1827, 1828 m. Luokëje
mokytojavo mokinys Petras Bukontas. Abiem atvejais nurodoma ir
mokyklose dëstomi dalykai – skaitymas, raðymas, skaièiavimas,
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gramatika, lenkø ir lotynø kalbos, katekizmas, dorovë, istorija. Palyginti su kitomis mokyklomis, Luokëje dëstomø dalykø buvo daugiau.
Nuo 1851 m. iki 1863-øjø sukilimo Luokës mokyklà lankë: 1851 m. – 41 mokinys,
1853 m. – 7, 1854 m. – 13, 1857 m. – 45,
1858 m. – 22, 1859 m. – 48, 1860 m. – 31,
1861 m. – 32, 1862 m. – 55.
Po 1863 m. sukilimo Þemaitijoje visos
parapinës mokyklos buvo uþdarytos ir veikë tik valdinës pradþios mokyklos. Nuo
1864 m. iki 1904 m. tose mokyklose buvo
dëstoma tik rusiðkai, mokytojais galëjo dirbti tik staèiatikiø religijà iðpaþástantys asmenys, kurie daþniausiai bûdavo atkeliami ið
tolimø Rusijos gubernijø. Jie nemokëjo lietuviø kalbos, o vaikai nesuprasdavo rusø. Á
tokias mokyklas valstieèiai leisdavo tik berniukus, nes, pramokus rusø kalbos, jiems
bûdavo lengviau tarnauti kariuomenëje.
1905 m. rudená Luokëje veikianèioje vienklasëje valdinëje pradþios mokykloje mokësi 68 mokiniai. Mokykla turëjo tris skyrius. Buvo dëstoma tikyba, skaitymas rusiðkai, rusø kalba, slavø kalba, aritmetika,
dailyraðtis, dainavimas, vaizdus mokymas.
Uþdarius parapines mokyklas, valstieèiai savo vaikus lietuviðkai skaityti mokydavo patys namuose arba jiems samdydavo mokytojus (daraktorius). Jie mokydavo vaikus lietuviðkai skaityti, tikybos, raðyti, aritmetikos. Toká slaptà gimtosios kalbos
mokymà skatino ir vyskupas M. Valanèius.
Daþnai daraktoriø vadovëliu tapdavo Prûsijoje iðleista ir knygneðiø á Lietuvà atgabenta
M. Valanèiaus knygelë „Pasakojimai Antano
tretininko“. Slaptos daraktorinës mokyklos buvo persekiojamos, bet bausmës, susekus tokias mokyklas, nebûdavo labai grieþtos. Be
to ir skundikø maþai atsirasdavo. Ið Luokës
apylinkiø yra þinoma tik viena á apygardos teismà pakliuvusi su daraktoriais susijusi byla. Ji
nagrinëta 1886 m. kovo 12 dienà. Tada Povilas Paulauskas ið Petraièiø kaimo uþ 11 vaikø
mokymà buvo nubaustas 1 rublio bauda.
Po 1905 m. revoliucijos caro valdþia buvo priversta daryti nuolaidas ávairiose imperijos gyvenimo srityse, taip pat ir ðvietime. Atsirado galimybë mokyklose dëstyti lietuviø kalbà, nors ið pradþiø tai ir nebuvo privalomas dalykas, tai yra jis nebuvo átrauktas á
mokymo programas.
1906 m. buvo sudarinëjamos programos
„pradedamosioms mokykloms“. Jose nurodytas savaitiniø pamokø, skirtø ávairiems dalykams, skaièius. Didþiausias valandø skaièius tekdavo rusø kalbai.
„Pradedamosios mokyklos“ struktûra
buvo tokia: 2 klasës, bet pirmoje klasëje –
3 skyriai, o antroje – 2 . Dëstomi dalykai:

1937 m. Luokës mokyklos auklëtiniai ir mokiniai po 4 skyriaus baigimo. Deðinëje sëdi mokytojai
Miknevièiai, kun. Tyla, atstovas egzaminams mokytojas Gauèys. Priekyje sëdi (pasipuoðusi tautiniais
rûbais) Regina Stonkutë. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið Reginos Stonkutës-Þukienës archyvo

pirmoje klasëje – religija, rusø kalba, lietuviø kalba, aritmetika, giedojimas; antroje
klasëje – religija, rusø kalba, lietuviø kalba,
aritmetika, istorija, geografija, gamtos
mokslas, „geometriðkas braiþinys“, giedojimas4. Tuo laikotarpiu mokytojø, galinèiø
dëstyti lietuviø kalbà, nebuvo daug.
Luokëje 1905–1907 m. mokytojas buvo
rusas. Mokyklà lankë apie 50 vaikø. Kai
1907 m. dirbti á Luokæ buvo pakviestas mokytojas lietuvis, mokiniø skaièius iðaugo iki
95 (tarp jø buvo 30 mergaièiø). Tais metais
nuo rugsëjo 1 d. pradëjæs dirbti mokytojas
J. Palukaitis buvo atkeltas ið Kretingos5. Patalpose, kuriose veikë Luokës mokykla, vietos buvo nedaug. Dël ðios prieþasties kasmet á jà nepriimdavo po 30–50 norinèiø mokytis vaikø.
1908 m. rugpjûèio 8 d „Vilniaus Þinios“
(Nr. 176) iðspausdino gana didelá straipsná
apie Luokës mokyklà (pasiraðë Mokytojas
J. P., tikriausiai tai tas pat Palukaitis). Jame
raðoma (kalba netaisyta): „Vietinë mokykla ákurta 1865 metais6. Praleidus 11 mokytojø, 1907 m. sulaukë mokytojo – lietuvio.
Ðtai skaitlinës, kurios parodo kiek lankë mokiniø, tuoj atidengus mokyklà: 1866 metais
mokiniø buvo 34 (tarp jø 2 mergaitës), ið jø
24 pastojo mokyklon tik sausio–vasario mënesyje. 1867 met. buvo 23 mokiniai,
1868 m. – 33, 1869 m. – 44 (tarp jø 4 mergaitës), 1871 m. – 37. Taip maþdaug lankë
mokyklà ir kitais metais, kuriuos ið eilës
neminësiu; paminësiu èia tik kuomet skaièius mokiniø pradëjo kilti: taip 1875 met.
pagal uþraðà buvo 52 mok., o 1877 jau uþraðyta tik 37, 1878 – 35 mok., 1879 – 37, 1880–
41, 1888 – 89, 1889 – 58, 1890 – 45, 1893 –
51, 1894 – 61, 1895 – 74 ir 1896 – 89 mok.

Ið paskutiniø metø pagal uþraðà buvo 1905 –
70, 1906 – 68, 1907 – 58 (tarp jø 15 mergaièiø), 1908 – 96 (tarp jø 31 mergaitë) ir 30
vaikø nebepriimta dël vietos stokos; taip pat
nebebuvo priimami þydø vaikai (13) dël vietos stokos. Tos skaitlinës aiðkiausiai liudija, kad mokiniø skaièius labiausiai pasidaugino 1908 metais, kuomet èion atvyko lietuvis mokytojas. Tokio didelio skaièiaus mergaièiø (31) niekados èion nebuvo. Laike
1907/1908 metø, mokslo dienø nuo rugsëjo
10 d. ligi geguþës 1-ai, buvo 159. Vaikø uþsiraðë 96. Pagal metus ástojus buvo: 7 metø
4 mok., 8 m. – 5 mok., 9 m. – 8 mok., 10 m. –
18 mok., 11 m. – 13 mok.,12 m. – 28 mok.,
13 m. – 6 mok.,14 m. – 9 mok., 15 m. –
5 mok. Rugsëjo mënesyje uþsiraðë 28 mok.,
spaliø – 45, ir lapkrièio (iki 15) – 23 mok.
Nuo lapkrièio 15-os nebepriimtas në vienas.
Mokyklà lankë: rugsëjo mënesyje apie 22,
spaliø – 60, lapkrièio – 80–85, gruodþio –
80–85, sausio – apie 75, vasario – 60–65,
kovo ir iki 5 balandþio (iki Velykø) – 50–
54, po Velykø – 16.
Pirmame skyriuje ið rusø kalbos perskaitë Grigorijevo elementoriø „Ruskoje slovo“,
ið lietuviø kalbos perëjo Viðinskio „Elementoriø“ ir Þemaitës „Rinkinëlá“; raðë diktantus: atskirus þodþius ir sakinius; mokësi ið
atminties eilutes. Aritmetika buvo iðguldoma lietuviø kalboje; pereita visi veiksmai
iki 20 ir deðimtimis iki 100. II skyriuje rusø
kalboje perskaityta knyga „Vieðnyje Vschody“ ir eiliø mokytasi ið atminties. Lietuviø
kalboje mokiniai perskaitë Ladislavo
„Þiupsnelá“, mokësi ant atminties eiles, apysakaites perpasakodavo. Diktantà raðë ið
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Luokës mokyklos mokytojai ir6 skyriaus mokiniai 1939 m. po baigiamøjø egzaminø. Pirmoje eilëje
centre – mokyklos vadovas J. Miknevièius, pirmas ið deðinës – þydø mokyklos vedëjas Joffë.
Virðuje antra ið kairës stovi mokytoja Kunskaitë. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið reginos
Stonkutës_Þukienës rinkinio

(Atkelta ið 87 p.)
Gabrio „Trumpos lietuviø kalbos gramatikos“.
Aritmetika – visi veiksmai kiek 100 ir sudëstymas, atimstymas ir dauginimas iki 1000.
III skyrius (2 mok.) skaitë ið „Þiupsnelio“ (eilës, apsakymai ir t. t.) ir Meèiaus „Trumpas
þemës apraðymas“ (skaitydavo ir perpasakodavo); raðë diktantus kartu su II skyriumi.
Rusø kalboje perskaitë „Vieðnyje Vschody“
dal. 3. Apart to perëjo trumpà istorijà, geografijà, taip pat rusø kalbos gramatikà. Á mokyklos knygynà daleista iðsiraðyti ðias lietuviðkas knygas: 1) Anderseno pasakos 3 egz. –

90 kap.; 2) Lietuviø pasakos 5 egz. – 75 kap.;
3) Robinzonas Kruzo 2 egz. –1 rb. 30 kap.; 4)
Turgenev. Mumu 6 egz. – 60 kap.; 5) Turgenev.
Putpelë 6 egz. – 30 kap.; 6) Rinkinëlis vaikams.
Þem –10 egz – 80 kap.; 7) Meèiaus. Trumpas
þemës apraðymas – 10 egz. 3 rb. 80 kap.; Viso
labo 42 egz. – 8 rb. 50 kap.; Mokytojas J. P.“
Mokytojas Juozas Jonas Paliukaitis gimë
Suvalkijos gubernijoje, Viðakio Rûdos apylinkëje, todël po savo raðtais daþnai pasiraðinëdamas Viðakis arba Viðakëlis. 1900 m. jis ástojo
á Veiveriø mokytojø seminarijà ir 1904 m. jà
baigë. Nebuvo rusø valdþios mëgiamas, todël
já kilnojo ið vienos vietos á kità dirbti mokytojo

Luokës mokyklos mokytojai, mokiniai, jø tëvai 1933 m. prie senojo Luokës mokyklos pastato,
kuriame veikë „narodnoje uèiliðèe“, vëliau – pradinë mokykla, iki pastatant dabartiná Luokës
mokyklos pastatà, – þydø mokykla, gyveno mokytojai, sovietmeèiu veikë vaikø darþelis. Pastatas
nugriautas 2014 metais. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið Zitos Antuðaitës rinkinio

pagalbininku ir tik 1907 m., kai jis ið Kretingos
buvo atkeltas á Luokæ, èia jau galëjo savarankiðkai eiti mokytojo pareigas. Tais metais jo
dëka leidinyje „Mokykla“ buvo paskelbta nemaþai publikacijø apie Luokës mokyklà. 1908
ar 1909 metais J. J. Paliukaitis buvo pervestas dirbti á Panevëþio apskrities Naujamiesèio
mokyklà – vël mokytojo pagalbininku. Mirë
1918 m. balandþio 12 dienà.7
1908 m. „antrà Kalëdø dienà Luokëj mokyklos bûste buvo rengta vaikams eglelë. Ant
eglelës á mokyklà atsilankë þmoniø labai daug,
kambarys buvo kaip kimðte prikimðtas. Buvo
padainuota keletas lietuviðkø daineliø. Vaikai
ir mergaitës padeklamavo daug graþiø eiliø ir
sakmiø. Abelnai vakaras dideliems ir maþiems patiko, nes panaðaus nieko ligi ðiol luokiðkiai në girdëti negirdëjo. Tà pirmàjá vakarà
árengë vietinis kamendorius kun. Kaulakis.“8
1909 m. mokyklà lankë 40 mokiniø (pagal
sàraðà 95). Dël vietos stokos nebuvo priimti
52 mok., neskaitant 16 þydø.9
1910 m. sausio 20 d. laikraðtyje „Mokykla“ (Nr. 1) paskelbta 1906 m. statistika apie
Luokës parapijos (publikacijoje vadinama
parakvija) gyventojø raðtingumà. Raðoma,
kad ið Luokës miestelyje gyvenanèiø suaugusiøjø skaityti moka 361, nemoka – 97. Ið
miestelyje gyvenusiø vaikø skaityti mokëjo
60, nemokëjo – 15. Tarp Luokës suaugusiøjø
raðtingø buvo 63, o tarp vaikø – 29. Ið jø tik
rusiðkai raðyti mokëjo 12. Kartu informuojama, kad ið Luokës parapijos iðkeliavusiø á
Amerikà yra 106.
Lietuvá mokytojà Luokë, matyt, greitai prarado todël, kad, kaip 1911 m. spalio mënesá
raðë „Lietuvos Ûkininkas“, „Nuo ðio rudens
èion ásteigë mergaièiø pradinæ mokyklà. Jau
ir mokytoja parvaþiavo, tik, deja, nesuprantanti mûsø boèiø kalbos – rusë. Antras mënuo
kaip vaikðèioja be uþsiëmimo, nes negauna
nusamdyti mokyklai tinkamo kambario. Dabar turime tris mokytojus – du valsèiaus mokykloje – mokytojà ir mokytojá ir abudu rusu.
Tiesa, mokytoja, neva iðguldinëja lietuviø kalbà, bet ar daug vertës turi tas iðguldinëjimas
– neþinau... Uþ keturiø varstø nuo Luokës, Dirvonënuose, nuo ðio rudens ásteigta pradinë
mokykla. Mokytojas taip pat rusas.“
Ar veikë Luokëje mokykla Pirmojo pasaulinio karo metais, þiniø neturima. Tikëtina, kad
veikë, nes „Lietuvos Aidas“ 1917 m. lapkrièio
8 d. raðë: „1914 metø knygos rodo [...] Lûkëje
2 mokyklas, 3 kl.“
1918 m. rugsëjo 12 d. „Dabartis“ raðë apie
mokyklø komisijos posëdá, vykusá Luokëje (tikëtina, jog jis buvo skirtas daugeliui aplinkiniø mokyklø, tarp jø ir Telðiø). Pirmininkavo
vaitas Skorðevskas. Praneðta, kad „Svarbiausi dienotvarkës punktai buvo ðie: ásteigimas
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vietos antram mokytojui vokieèiø mokykloje, turinèioje per 100 vaikø;
patobulinimas gimnastikos pamokø; pasirûpinimas reikalingøjø priemoniø; rëmimas gyvenimo ûkyje su pagalba mokyklø (renkant dilgëliø lapø, vaisiø kauliukø, grybø ir kt.). Ypaèiai buvo pabrëþta, kad vaikø
ðvarumas labai pasitaisæs“.
Ta pati „Dabartis“ sekanèiame numeryje paskelbë, kad Luokëje
„mokytojauja katalikë mergaitë.“10
1920 m. kovo 21 d. „Lietuvos Ûkininkas“ (Nr. 12) þinutëje ið Luokës
praneðë: „Turim liaudies mokyklà, kurià seniau lankydavo 30–40 vaikuèiø. O ðiemet darbðèios mokytojos G.11 dëka lankosi daugiau kaip
ðimtas.“ To paties laikraðèio publikacijose paskelbta kad, „mokytojos
ir mokiniø daug pasidarbuota,“ ruoðiant Kalëdø ir Velykø vakarëlius,
kuriuose buvo vaidinama, rodomi gyvieji paveikslai, deklamuojama,
dainuojama ir ðokama.
1932 m. mokykloje buvo 4 komplektai mokiniø (ið viso jà lankë
daugiau negu 100 vaikø), 1937–1938 m. èia jø buvo 209. Mokyklai
priklausë medinis pastatas, dar vienas medinis namas jai buvo nuomojamas. Mokykla turëjo 1,27 ha þemës. 1923 m. Luokëje buvo „dvikomplektë mokykla, jos vedëja Ðulcienë, padëjëjas – Stonkus, o 1924
m. dirbo mokytoja Maèernytë.12
1930 m. spalio 12 d. „Þemaitis“ raðë: „Luokës valsèiuje sutarta
nuo ðiø metø (1930) lapkrièio 1 dienos ávesti privalomà mokslà.“
Ryðium su tuo 1931 m. vasario mënesá Luokës mokykloje vyko
Luokës valsèiaus mokytojø konferencija. Ji buvo informacinio pobûdþio. Tartasi ávairiais pedagoginio darbo klausimais.13
1934 m. „Luokës Skyriaus mokytojø basanavièieèiø susirinkimas. Iðklausytas referatas apie pamokø suskirstymà vienkomplektëje 4 skyriø pradþios mokykloje. Nutar ta steigti mokytojø knygynà14.“15
1935 m. kovo 14 d. Telðiuose vyko apskrities tarybos posëdis,
kuriame buvo priimtas nutarimais imti 60 000 litø paskolà Plungës
miesto tiltui ir Luokës miestelio pradinei mokyklai (6 kompl.) statyti.16 Statistikoje, kuri pateikta straipsnyje „Telðiø apskr. 5 valsèiø ðvietimo reikalai“, nurodyta, kad 1937 m. Luokës valsèiaus pradþios
mokyklose mokësi 846 mokiniai17.
1939 m. mokykla pradëjo veikti naujame moderniame pastate,
kurá suprojektavo architektas Steponas Stulginskis. Tais metais
Luokës mokykloje mokësi 300 vaikø18.
Nuo 1919 m. Luokëje veikë valstybinë þydø pradþios mokykla.
Jà 1933 m. lankë 50 mokiniø, 1938 m. – 32. Èia buvo dëstoma
hebrajø kalba.
1
Didþioji dauguma ðiame tekste pateiktos medþiagos yra cituojama ið Kazio
Misiaus straipsnio „Þemaièiø aukðtumos regiono ðvietimo raida XVI a. –1940 m“.
2
Joana Misiûnienë.
3
Praðmantaitë A., Þemaièiø vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, Vilnius,
2000, 352 p.
4
Nedëldienio skaitymai, 1906-10-04.
5
Vilniaus Þinios, 1907-07-10.
6
Tai rodo, kad nuo 1862 m. iki 1865 m. Luokëje mokyklos nebuvo. – Sofijos
Gedminienës pastaba.
7
Darbininkø Balsas, 1918-05-02.
8
Vilniaus Þinios, 1908-01-31.
9
Lietuvos Ûkininkas, 1909-01-28.
10
Tai buvo dar kaizerinës Vokietijos okupacijos metas, baigiantis Pirmajam
pasauliniam karui.
11
E. Gintelaitës.
12
Lietuvos Þinios, 1923-08-21; Þemaitis, 1924-11-21.
13
Þemaièiø Balsas, 1931-02-26.
14
Èia, matyt, apsirikta paraðyti, turëjo bûti ne knygynas, o biblioteka. –
Sofijos Gedminienës pastaba.
15
Mûsø Kraðtas, 1934-12-16.
16
Mûsø Kraðtas, 1903 m.
17
Vakarai, 1937-02-03.
18
Vakarai, 1939-01-19.
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