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Laukuvos gimnazija 19431944 metais*
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Ávadas. Iki 1990 m. apie Laukuvos gimnazijos ásteigimà ir veiklà naciø okupacijos metais labai maþai raðyta. Sovietinë istoriografija ðá miesteliui ir buvusiam
valsèiui svarbø faktà, turëjusá didelës reikðmës laukuviðkiø ðvietimui, paprasèiausiai ignoravo. Mat gimnazijos ásteigimas nacmeèiu netilpo á sovietinës istoriografijos
ideologinius rëmus. Ðtai atsiverskime 1968 m. Lietuvoje iðleistà Maþàjà lietuviðkàjà
tarybinæ enciklopedijà. Joje klaidingai pripainiota, kad Laukuvoje vidurinës mokyklos bûta jau 1938 m., o iki tol  pradinë mokykla (tarytum vëliau pradþios
mokyklos nebuvo)1. Kiek pasitaisyta (taèiau uþmirðtant naciø okupacijos laikotarpio ávykius) 1986 m. iðleistoje Tarybø Lietuvos enciklopedijoje, kurioje aukðtesniosios mokyklos ásteigimo faktas nukeliamas á 1948 m.2 Suklydo ir Bronius
Kviklys savo veikale Mûsø Lietuva. Jame raðoma: 1939 m. baigti statyti gimnazijos
rûmai, á kuriuos 1940 m. buvo perkelta Ðilalës gimnazija3. Supainiotos datos: 1943-ieji
su 1940 metais. Vadinasi, B. Kviklys ir jo pagalbininkø kolektyvas neturëjo faktø
pateikëjo apie nacmeèio pabaigà. Jo nebûta ir rengiant iðeivijos Lietuviø enciklopedijà (nei Laukuvos straipsniui, nei jo papildymams paskutiniuose enciklopedijos tomuose)4. Kai 1990 m. buvo atkurta Nepriklausomybë, paskubëta iðleisti knygelæ Laukuvos gimnazija  vidurinë mokykla 194319935. Joje publikuojamas
Izidoriaus Strauko atsiminimø fragmentas apie 1943 m. Ðilalës gimnazijos perkëlimo peripetijas á Laukuvà ir pateikiami du faktai apie 19431944 mokslo metø
pradþià naujoje Laukuvos aukðtesniojoje mokykloje6.
Kaip dël laukuviðkiø aktyviø veiksmø 1942 m. pabaigoje ir 1943 m. gimnazijà
prarado Ðilalës miestelis, raðyta knygoje Ðilalës kraðtas7. Tai atsispindi taip pat
19431944 mokslo metais Laukuvos gimnazijoje mokytojavusio Viktoro Aleknos atsiminimuose, kurie publikuojami ioje knygoje8.
Minëtàsias publikacijas gerokai papildys bei susistemins ir ðis palyginti
nedidelës apimties (turint omenyje svarbius Lietuvos istorijos faktus) straipsnis,
kuriam panaudoti nauji ðaltiniai ið Lietuvos centrinio valstybës archyvo fon- * Straipsnis aprobuotas serijos Lietuvos valsèiai
Mokslo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas 2003 06 02.
dø. Straipsnis paraðytas atsiþvelgiant á 1 Maþoji lietuviðkoji tarybinë enciklopedija, Vilnius, t. 2,
jau publikuotus Stanislovo Birþikio at1968, p. 302.
2
Tarybø Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1986, t. 2,
9
siminimus ir minëto Viktoro Aleknos
p. 491.
atsiminimø tekstà. Pastaràjá reikëtø kiek 3 K v i k l y s B. Mûsø Lietuva, 2-oji (fotografuotinë)
patikslinti: naciø okupacijos metais vo- 4 laida, Vilnius, 1991, t. 4, p. 203.
Þr. daugiatom. leid. Lietuviø enciklopedija, t. 14,
kieèiø pareigûnai, likvidavæ Lietuvos Lai36, 37.
5
Laukuvos gimnazija  vidurinë mokykla 19431993.
kinàjà vyriausybæ, vietoj Ðvietimo miIstorija, skaièiai, faktai, Klaipëda, 1993.
10
nisterijos buvo ásteigæ Ðvietimo vadybà . 6 Ten pat, p. 56.
Kita vertus, reikia pabrëþti, kad savo 7 Ðilalës kratas, Vilnius, 1995, t. 2, Vilnius, 2001,
t. 3.
atsiminimus V. Alekna papildë nacme- 8 A l e k n a V. Laukuvos gimnazija 19431944 metais. Atsiminimai  ioje knygoje (Laukuva, 2005).
èio periodinës spaudos iðtraukomis, ku9
Stanislovas Birþikis. Praeities pëdsakai, ilalës kraðriose atsispindi ir tuometinës Laukuvos
tas, t. 2.
gimnazijos mokytojø ir moksleiviø uþ- 10 Min. V. Aleknos atsiminimai ioje knygoje.
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Praðymo ðvietimo
ministrui fragmentai.
LCVA, f. 391, ap. 2,
b. 2896, l. 70 a. p.

mokyklinë veikla. Tiek S. Birþiðkio, tiek V. Aleknos atsiminimai yra reikðmingi ir
plaèiajai visuomenei, ir istorijos mokslui, nes papildo ne tik Lietuvos ir apraðomos
vietovës ðvietimo istorijà, bet ir nacmeèiui skirtà istoriografijà apskritai. Todël toliau
pateikiamame straipsnyje apsiribota tik kai kuriais gimnazijos atsiradimo Laukuvoje faktais bei jos veiklos aspektais. Manyèiau, kad skaitytojams pateikiamo straipsnio
pavadinime galima pavartoti tarptautiná þodá fenomenas, kuris apibûdina iðskirtiná aukðtesniosios mokyklos atsiradimo Laukuvoje faktà, kai gimnazija buvo at© www.llt.lt
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kelta ið didesnio (Ðilalës) miestelio. Ðilalei tik po átemptø derybø ir susiraðinëjimo
leista turëti bent progimnazijos klases, kurias ðilaliðkiai papildë nesankcionuotomis
klasëmis.
Aukðtesniosios mokyklos Laukuvoje ásteigimo siekiai iki 1943 m. Nedaug
yra Lietuvoje vietoviø, kuriose naciø okupacijos metais bûtø atsiradusi bendrojo
lavinimo aukðtesnioji mokykla. Laukuva  viena ið tokiø. Taèiau nuo kitø nacmeèiu
atsiradusiø gimnazijø ar progimnazijø Laukuvos atvejis skyrësi tuo, kad kitose
vietovëse gimnazijos ar progimnazijos buvo ásteigiamos. O á Laukuvà 1943 m. rudená gimnazija perkeliama ið Ðilalës ir tarsi nuskriaudþiami ðilaliðkiai. Beje, progimnazijos nuo 1943 m. kai kuriuose raðtuose vadinamos vidurinëmis mokyklomis.
Tai naciø pareigûnø reikalavimu daugiausia buvo daroma raðtuose, kuriuos kontroliavo vokieèiø ástaigos.
Turëti aukðtesniàjà mokyklà Laukuvos miestelio ir valsèiaus gyventojai siekë jau
anksèiau. Vietos visuomenë tuo klausimu kelis kartus ir ávairiais metais kreipësi á
Lietuvos Respublikos Ðvietimo ministerijà ir kitas ástaigas dar iki 1940 m. sovietø okupacijos. Kaip atrodo vienas tokiø praðymø, datuotas 1938 m.11, þr. p. 473. iame
prayme uþsimenama, kad gimnazijos tinkamumo Laukuvoje motyvai (skirti tinkamas
patalpas, o ateityje specialiai gimnazijai pastatyti pastatà ir kt.) jau iðdëstyti panaðiame
1937 m. praðyme. Ið 1938 m. laukuviðkiø teksto aiðkëja, jog panaðiø kreipimøsi á Lietuvos Respublikos Ðvietimo ministerijà bûta ir anksèiau. Prie 1938 m. laukuviðkiø
praðymo ásteigti gimnazijà pridëtas ir Laukuvos valsèiaus tarybos dokumentas  1938 m.
sausio 29 d. posëdþio protokolo iðtrauka, pasiraðyta virðaièio ir tarybos pirmininko
Leono Liatuko ir sekretoriaus Matuliausko. Posëdyje dalyvavo ðeði tarybos nariai (ið
devyniø): Juozas Gudauskas, Antanas Petkus, Pranas Rièkus, Vincas Stirbinskis, Juozas
Rocevièius ir Pranas Petkus. Minimame dokumente raðoma:
Valsèiaus taryba, suprasdama gyventojø rimtà susirûpinimà ir giliai
atjausdama jø vargus dël stokos galimybës pasiekti ðvietimo ir kultûros þidiná  gimnazijà, kas gali sudaryti rimtà pavojø ðiam Þemaitijos uþkampiui atsilikti nuo kitø Lietuvos vietø kultûros ir ðvietimo atþvilgiu, nutarë: 1) pakartoti savo 1936 m. liepos mën. 8 d.
nutarime duotus pasiþadëjimus visokeriopai paremti Laukuvos m., kaipo
begimnazinio rajono centre, gimnazijos ásteigimà [ ]12.
Tad laukuviðkiø viltys turëti gimnazijà daugiausia buvo siejamos su Broniaus Tallat-Kelpðos pastangomis13.
Taèiau nei gimnazija, nei progimnazija 1938 ar 1939 m. nebuvo ásteigta.
Bendrojo lavinimo aukðtesnioji mokykla
Laukuvoje nebuvo ásteigta ir 19401941 m.
sovietø okupacijos metais, kuomet ne
viename miestelyje tokios mokyklos (daugiausia  vadinamosios nepilnos vidurinës) pradëjo veikti. Kai kurios progim© www.llt.lt

1938 m. Tauragës apskrities, Laukuvos apylinkës gyventojø praðymas Jo Ekscelencijai Ponui
Ðvietimo Ministeriui (ministerijoje registruotas 1938
m. vasario 19 d.  S. B.), Lietuvos centrinis valstybës archyvas (toliau  LCVA), f. 391, ap. 2,
b. 2896, l. 70. Pateikiama ðio praðymo fragmento faksimilë.
12
Laukuvos valsèiaus tarybos 1938 m. sausio mën.
29 d. posëdþio iðtrauka, ten pat, l. 72. Cituojamø tekstø kalba netaisyta (S. B.).
13
Ten pat.
11
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nazijos tada buvo iðplëstos. Bûtent sovietmeèiu leista atidaryti ketvirtàjà klasæ ir
priauganèioje Ðilalës vidurinëje mokykloje14.
Ádomu, jog 1941 m. rudená, kai á Maskvà verþësi vokieèiø vermachto daliniai,
Vokietijos naciai buvo iðleidæ ásakà uþdaryti Lietuvos vidurines mokyklas  gimnazijas ir progimnazijas. Pastaruosius pavadinimus 1941 m. birþelioliepos mën. sugràþino Laikinoji vyriausybë, nes 19401941 m. sovietø okupacijos laikotarpiu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos buvo reformuojamos á sovietinæ rusiðko pavyzdþio
deðimtmetæ mokyklà. Taèiau ðvietimo generalinio tarëjo Prano Meðkausko-Germanto
diplomatiðkø veiksmø dëka ðá pavojingà Vokietijos okupuotø Rytø kraðtø valdymo
ministro Alfredo Rozenbergo ásakà pavyko amortizuoti. Po vokieèiø kariuomenës pirmøjø pralaimëjimø 19411942 m. þiemà Rytø fronte naciø pareigûnai atlyþo ir laikinai atsisakë savo ketinimø ið esmës siaurinti lietuviø galimybes siekti aukðtesnio
mokslo bei iðsilavinimo15. Vis dëlto panaðûs, nors ir ne tokie lietuviams pavojingi,
planai tiek Berlyne, tiek Rygoje (èia buvo Ostlando reichskomisariato, kuriam priklausë naciø sudaryta Lietuvos generalinë sritis), tiek Kaune (èia rezidavo Lietuvà valdæs
vokieèiø generalkomisaras Adrianas von Rentelnas). Naciø pareigûnai aukðtàsias ir
aukðtesniàsias mokyklas laikë antinacinës rezistencijos þidiniais. Neatsitiktinai per
1943 m. kovo mën. (po to kai þlugo mobilizacija á naciø sumanytà lietuviø SS legionà)
prieð lietuviø inteligentijà vykdytas represijas á Ðtuthofo koncentracijos stovyklà buvo
uþdarytas ir minëtas P. Meðkauskas-Germantas, ir keli gimnazijø direktoriai bei mokytojai. Ðvietimo vadybai ëmë vadovauti ágaliotiniai vokieèiai. Taèiau Ðvietimo vadyboje liko dirbti kiti aukðtesnieji lietuviø pareigûnai. Jø pastangomis, ið dalies tæsiant
ðvietimo srityje P. Meðkausko-Germanto uþsibrëþtà rezistencinæ linijà, 1943 m. pavyko
gauti naciø leidimus dar labiau iðplësti viduriniø mokyklø (progimnazijø) ir gimnazijø tinklà. Buvo ásteigtos Eiðiðkiø, Dieveniðkiø, Gervëèiø, Vidþiø, Trakø, Grinkiðkio, Papilës, Rietavo, Salantø, Simno, Svëdasø, Ðilalës (pastaroji vietoj buv. gimnazijos) ir Veliuonos progimnazijos (vidurinës mokyklos)16.
Kaip galima spræsti ið padëties naciø okupacijos pradþioje apibûdinimo, 1941 m.
rudená ir 1942 m. laukuviðkiai neturëjo didesniø iliuzijø iðsikovoti gimnazijos. Tebuvo galima lietuviø savivaldos ir þemesniems vokieèiø civilfervaltungo* pareigûnams tik priminti apie Laukuvos siekius ásteigti savo miestelyje aukðtesniàjà mokyklà.
Kai kurie 1943 m. konkurencijos dël gimnazijos faktai. Laukuviðkiai, nusprendæ paverþti ið Ðilalës gimnazijà, aktyvesniø veiksmø ëmësi 1943 m. pradþioje.
Tam á pagalbà buvo pasitelktas ir Tauragës apskrities virðininkas Vladas Mylimas.
Per já 1943 m. vasario 1 diena datuotas Laukuvos ir plaèiø apylinkiø visuomenës
atstovø Praðymas buvo perduotas ðvietimo generaliniam tarëjui. Praðymas bu- 14 1940 m. rugsëjo 10 d. Ðvietimo ministerijos Vidurinio mokslo departamento direktoriaus P. Mivo patvirtintas ne tik Laukuvos valsèiaus
kutaièio praneðimas apie LTSR Liaudies komipareigûnø ir veikëjø, bet ir gretimø valssarø 1941 m. rugsëjo 3 d. nutarimà dël ketvirtosios
èiø (Kaltinënø, Varniø, Kvëdarnos, Tveklasës ásteigimo Ðilalës progimnazijoje, LCVA, f. R
rø bei Rietavo) virðaièiø paraðais ir ant- 15 629, ap. 1, b. 381, l. 166.
B u c h a v e c k a s S. Dël Lietuvos gimnazijø ir prospaudais. Dokumente iðvardyti ne tik
gimnazijø veiklos 19411944 metais, Lietuvos istorijos metratis (1992), Vilnius, 1994, p. 134.
dideli atstumai nuo Laukuvos iki aplin16
1943 m. rugsëjo 18 d. Ðvietimo vadybos ásakykiniø gimnazijø ir progimnazijø, bet ir
mas, LCVA, f. R629, ap. 2, b. 169, l. 405.
minimi kiti Ðilalës aukðtesniosios mokyk- * Vokieèiø civilinë administracija Lietuvoje.
© www.llt.lt
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los atkëlimo argumentai. 1943 m. vasario 1 d. praðyme labiau akcentuojami ekonominiai motyvai:
Laukuva yra Þemaièiø plento ir MaþeikiaiTelðiaiTauragë susisiekimo linijos kryþkelyje. Tokiu bûdu ið visø pusiø yra patogûs privaþiavimo keliai. [ ]. Laukuvoje koncentruojasi visø aplinkiniø valsèiø ûkininkø reikalai: Ðilalës, Kvëdarnos, Rietavo, Tverø, Varniø,
Laukuvos, Kaltinënø ir kai kuriø kitø valsèiø ûkininkai savo gaminius
turi pristatyti á Laukuvà, kur yra Sodybos skyrius ir pastatyti
vieninteliai visoje apylinkëje Maisto ir Lietûkio sandëliai. [ ].
1940/1941 metais Laukuvoje pastatytas specialus mokyklai moderniausias visoje apylinkëje dviejø aukðtø mûro pastatas, kuriame sutelpa 10 klasiø ir kabinetai. [ ]. Laukuva turi visà parà veikianèià
elektrà. [ ]. Laukuvos valsèiaus savivaldybë pasiþada duoti visas
reikiamas priemones gimnazijos ir personalo perkëlimui. Detali medþiaga ir visi duomenys, pateikti prieð keletà metø, yra Ðvietimo
Vadyboje17.
Po mënesio Tauragës apskrities virðininkas Vladas Mylimas minimà Praðymà su savo lydraðèiu perdavë ðvietimo generaliniam tarëjui P. Meðkauskui-Germantui. Pastarajam pareigûnui jau buvo likæ vos dvi savaitës iki ákalinimo. Apskrities
virðininkas lydraðtyje tarp kitø teiginiø paraðë ir taip:
Turiu pridëti, kad jau dabar yra pareikalauta dalá Ðilalës Gimnazijos
patalpø uþleisti repatrijantø vokieèiø reikalams. Kitø tinkamø patalpø
Gimnazijai Ðilalëje neatsiras. Tuo tarpu, kaip praðyme paþymëta, Laukuva turi gerus, didelius ir erdvius, visiðkai Gimnazijos reikalavimams
pritaikytus pradþios mokyklos mûrinius namus, kurie gali patalpinti
visà dabartinës Ðilalës Gimnazijos sàstatà. Dël iðvardytø prieþasèiø
pristatomà Tamstai praðymà remiu ir praðau patenkinti18.
Apskrities virðininkas  svarbus laukuviðkiø sàjungininkas. Taèiau ne maþiau
svarbus, gal netgi didesnæ reikðmæ ágijo Ðilalës gimnazijos direktoriaus Juozo Mickevièiaus perëjimas á laukuviðkiø pusæ. Tai, jeigu þinosim, kad direktorius 1943 m.
konfliktavo ne tik su mokytojais, bet ir su moksleiviais, nebuvo labai didelis netikëtumas. Taèiau ðilaliðkiams netikëtas buvo Ðvietimo vadybos, kuriai jau vadovavo
ágaliotinis vokietis Ðreinertas, ir faktinio pavaduotojo Igno Malinausko (jis ëjo Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento direktoriaus pareigas) sprendimas. Vadinasi, Ðilalëje visi reikalai buvo derinti
tik su J. Mickevièiumi, kuris slapukavo.
17
1943 m. vasario 1 d. Praymas Ponui Ðvietimo
Todël þinia apie gimnazijos iðkëlimà ÐiGeneraliniam Tarëjui per Ponà Tauragës Apskrilalës gimnazijos mokytojø kolektyvui buvo
ties Virðininkà, LCVA, f. R629, ap. 1, b. 383,
l. 87.
tarsi perkûnas ið giedro dangaus. 1943 m.,
18
1943 m. kovo 1 d. Tauragës Apskrities Virðininkaip raðë savo atsiminimuose Stanisloko raðtas Ponui Ðvietimo Generaliniam Tarëjui,
ten pat, l. 88.
vas Birþiðkis, liepos 5 ar 7 d. pedagogø
© www.llt.lt
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taryba susirinko aptarti, kaip reikia pasiruoðti ateinantiems 1943/1944 mokslo metams. Ypaè
reikëjo susitvarkyti su mokyklos patalpomis, nes buvo labai nepatogu, kad klasës keliose
vietose. Mums beposëdþiaujant, staiga áëjo vyriðkis ir praneðë, kad prie mokyklos atvaþiavæ
septyni veþimai gabenti mokyklos inventoriui á Laukuvà. Drauge jis áteikë raðtà, kuriame
Ðvietimo vadyba ápareigojo direktoriø Ðilalës gimnazijà perkelti á Laukuvà19. Tà dienà
Ðilalës mokytojø taryba, kadangi tëvø komitetas neinformuotas, ir ið viso neaiðku, kokios
gali bûti pasekmës, jei tas taip keistai áteiktas raðtas tuoj bûtø vykdomas20, nedavë laukuviðkiams reikalaujamo inventoriaus, mokslo priemoniø ir kito mokyklos turto.
Paskui kelias savaites truko derybø, abiejø miesteliø delegacijø kelioniø á Vilniø, Ðvietimo vadybos vizitatoriø tikrinimø Ðilalëje ir Laukuvoje, ávairiausiø raðtø,
pareiðkimø, visuomenës atstovø, mokytojø ir moksleiviø tëvø protestø bei skundø
raðymo tarpsnis. Ágaliotinis Ðvietimo vadybai Ðreinertas pareikalavo iðversti svarbiausius laukuviðkiø ir ðilaliðkiø raðtus á vokieèiø kalbà. Á abu miestelius iðsiaiðkinti
padëties buvo atvaþiavæs Ðvietimo vadybos juriskonsultas P. Raulinaitis, vëliau  ir
pats departamento direktoriaus I. Malinauskas21. Laukuvos ir Ðilalës bendruomeniø
ginèas dël teisës turëti aukðtesniàjà mokyklà iðëjo uþ Lietuvos ðvietimo centro ástaigos
ribø. Problemos sprendimui reikëjo ir naciø politikai Lietuvoje átakos turëjusiø naciø
komisarø Kaune, Rygoje ar net ir Berlyne palaiminimo. Taèiau ðilaliðkiams nepavyko. Ði mokykla vis tiek buvo perkelta á Laukuvà. Ðilaliðkiams teko pasitenkinti
iðpraðyta progimnazija, kuri formaliai buvo ásteigta kaip nauja mokykla. Per tas
dviejø miesteliø ir valsèiø bendruomeniø prieðprieðos dienas paaiðkëjo, jog 1943 m.
svarbiausià vaidmená atkeliant gimnazijà á Laukuvà atliko Laukuvos vaistininkas
Kajetonas Stropus. Jis susitiko su Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento
direktoriumi dr. Ignu Malinausku. Pasak S. Birþikio, juodu smulkiai aptarë Ðilalës
gimnazijos perkëlimo á Laukuvà planà. [ ]. Visa tai buvo daroma paslapèiomis, kad ðilaliðkiai nepajustø22. Buvo sudarytas Laikinasis Komitetas Gimnazijos perkëlimui ið
Ðilalës á Laukuvà.
Verta pacituoti ir to laiko Laukuvos entuziastø pavardes atspindintá 1943 m.
liepos 12 d. protokolà Nr. 1:
Komisija, sudaryta ið Laikinojo Komiteto Gimnazijos perkëlimui ið
Ðilalës á Laukuvà nariø: S. Golðanskio, Ap. Jaro, T. Tallat-Kelpðos,
A. Petkaus, J. Miliaus, M. Norkaus ir Gimnazijos Direktoriaus J. Mickevièiaus, apþiûrëjusi numatytas gimnazijai patalpas, pripaþino jas
labai geromis ir pilnai tinkanèiomis gimnazijos reikalams. Ta pati
komisija, apþiûrëjusi miestelyje esanèias patalpas, numatytas apgyvendinti mokytojams ir mokiniams, rado, kad jø pakanka ir atitinka
statomiems reikalavimams (toliau  áraðytø asmenø paraðai  S. B.)23.
Tà paèià dienà Laikinasis komitetas padëkojo departamento direktoriui
Ignui Malinauskui tokiu raðtu:
Patvirtindami mûsø telegramà: Laukuvoje
ávykæs plaèiø apylinkiø masinis susirinki© www.llt.lt

Ðilalës kraðtas, t. 2, p. 242.
Ten pat.
21
Ten pat, p. 244245.
22
Ten pat, p. 243.
23
1943 m. liepos 12 d. protokolo nuoraas, LCVA,
f. R-629, b. 383, l. 93.
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mas nuoðirdþiai dëkoja Tamstai, Pone Direktoriau, uþ tos apylinkës
interesø ir lûkesèiø teisingà supratimà, perkeliant gimnazijà ið Ðilalës
á Laukuvà. Tikimës, kad tamstai padedant, sudarytos ðvietimo sàlygos
pasitarnaus ne tik ðiø apylinkiø jaunimui, bet ir viso kraðto jaunimo
auklëjimui, dar kartà dëkojame Tamstai uþ teisingà mûsø interesø ir
lûkesèiø supratimà. Komiteto pirmininkas (S. Golðanskio paraðas 
S. B.). Komiteto sekretorius (M. Norkaus paraðas  S. B.). Komiteto
nariai (12 paraðø  S. B.)24.
Lietuvos visuomenei apie gimnazijos perkëlimà (faktiðkai Laukuvoje ásisteigë
nauja mokykla) praneðta 1943 m. rugpjûèio mën.:
Ðilalëje veikusi pilna gimnazija nuo ðiø mokslo metø pradþios atkeliama á Laukuvà. Tai suteikë daug dþiaugsmo ne tik Laukuvos ir
jos apylinkës gyventojams, kurie pastaruoju metu daug jaunimo leidþia mokslan, bet ir gretimøjø valsèiø. Tokios gimnazijos ásteigimu
Laukuvoje jau anksèiau buvo rûpinamasi. Taèiau dël ávairiø aplinkybiø ðio sumanymo iki ðiol nepavyko ágyvendinti. Imant geografiðkai, ði vieta gimnazijai kaip tik ypatingai tinka. Ji sudaro lyg koká
centrà, kuriuo gali naudotis gretimieji valsèiai, kuriuose nëra gimnazijø: pav., Kaltinënai nuo Laukuvos yra uþ 16 kilometrø, Ðilalë 
18 km, Kvëdarna  14 km, Rietavas  23 km, Tverai  14 km,
Varniai  18 km. Anksèiau ðiems valsèiams á gimnazijas tekdavo leisti
savo vaikus 3040 km ir toliau. Be to, pro pat miestelá praeina
Þemaièiø plentas, todël susisiekimo sàlygos gana patogios net ir tolimesniø miesteliø gyventojams. Miestelyje yra pastatyta puiki pradþios mokykla, kuri visais atþvilgiais yra tinkama perkeliamai gimnazijai. Jà statant, jau buvo galvojama pritaikinti gimnazijos reikalams.
Todël ji dabar bus perleista perkeliamai gimnazijai. Miestelis nors
nëra didelis, taèiau reikiamø patalpø mokiniams turës uþtekti, nes nuo
karo jis nëra nukentëjæs. Tuo tarpu Ðilalës gimnazija buvo netoli
Tauragës, o pati gimnazija talpinosi keliuose bloguose pastatuose.
Reikia manyti, kad gimnazijos perkëlimas duos naujo kultûrinio impulso ir pateisins pastangas tø, kurie rûpinosi jos perkëlimu. Gyventojai jau dabar su dþiaugsmu sutinka ir yra dëkingi toms ástaigoms,
kurios suprato ir ávertino ðá bûtinà reikalà25.
Beje, tuomet labai nesaldi buvo besiblaðkanèio direktoriaus Juozo Mickevièiaus bûsena. Ðtai 1943 m. rugpjûèio 18 d. Pasiaiðkinimà Vidurinio ir pedagoginio
mokslo departamento direktoriui Ig. Malinauskui jis pasiraðo kaip laikinai einantis
Laukuvos gimnazijos direktoriaus pareigas asmuo. Matyti, jog vietoj þodþio Lau- 24 1943 m. liepos 12 d. raðtas-padëka Vidurinio ir
pedagoginio mokslo departamento Ponui Direkkuva anksèiau buvo paraðyta Ðilalës
toriui, ten pat, l. 91.
vietovardis, kuris buvo iðskustas. Ðeðiø 25 V i l a i n i s A. Laukuva (Atkeliama pilna gimnazija), Ateitis, 1943, rugpj. 24.
puslapiø, labai iðtæstas Pasiaiðkinimas,
© www.llt.lt
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kuriame atsispindi konfliktinës padëties tarp direktoriaus ir mokytojø kolektyvo susidarymas, atspindi tuometiná J. Mickevièiaus liguistumà ir prislëgtumà:
[ ] Ðilalës progimnazijoj iðdirbau 4 metus. Apie mane, kaipo mokytojà, nesugebantá tinkamai iðlaikyti savo autoritetà, turëjo Ðv. Ministerijai atestuoti direktoriai metinëse atestacijose. Ðvietimo vadyba
turëtø spræsti apie mano autoritetà ið direktoriø metiniø atestacijø, o
ne ið klikos mano mokytojø, kuriems daugiau rûpi asmeniðki reikalai,
o ne gimnazijos. [ ]26.
Vëliau J. Mickevièius paraðë praðymà atleisti ið direktoriaus pareigø, kelis kartus siuntë telegramas á Vilniø Ðvietimo vadybai, o 1943 m. rugpjûèio 31 d. raðte tà
atsistatydinimo praðymà atðaukë:
Papildydamas savo ðios dienos telegramà, praneðu, kad pastaruoju
laiku, susidëjusiø aplinkybiø dëlei, savo ðiø metø rugpjûèio mën.
17 d. telegramà nr. 23 ir savo praðymà atleisti mane ið gimnazijos
direktoriaus pareigø, atðaukiu ir noriu toliau eiti Laukuvos gimnazijos direktoriaus pareigas, nes melagingai skundþiusiø mane grupë
mokytojø, dël perkëlimo Ðilalës gimnazijos Laukuvon, ten mokytojauti nesikels ir man ten nebegalës trukdyti dirbti. Be to, pastaruoju
metu Ðilalës visuomenës tarpe paskleidë gandus, kad Ðvietimo vadyboje padaræ þygiø, kad að bûsiàs paðalintas ið direktoriaus pareigø
ir liksiàs tik mokytoju Laukuvoj. Jie, neva, pasiliksià ir toliau dirbti
naujai ákurtoje Ðilalës progimnazijoj su 8-mis klasëmis.[ ]. Minima
mokytojø grupë ðiø metø vasaros atostogø metu buvo áteikusi Ðvietimo vadybai melagingà skundà prieð mane ir á kurá að paaiðkinimà
Ðvietimo vadybai pristaèiau27.
is ratas Ðvietimo vadybà Vilniuje (per Kauno skyriø) pasiekë tik rugsëjo 10 d.
Tuomet Laukuvos gimnazijos direktoriaus klausimas jau buvo iðspræstas ir ðioms
pareigoms jau numatytas Henrikas Mejeris.
Beje, rugpjûèio mën. paèioje pabaigoje Ateities dienraðtyje iðspausdinta ir
tokia trumputë þinutë (Praneðimas):
Ðilalës gimnazija nuo ð. m. rugpjûèio mën.
1 d. (ásak. B/Nr. 23) perkeliama á Laukuvà.
Praðymai á gimnazijà jau priimami gimnazijos raðtinëje, kur suinteresuotiems bus praneðta ir stojamøjø bei konkursiniø egz. data.
Laukuvos Gimnazijos direktorius28.
Galima pridurti, kad Ðilalës ir Laukuvos aukðtesniøjø mokyklø struktûros
ir veiklos klausimai Ðvietimo vadyboje
© www.llt.lt

1943 m. rugpjûèio 18 d. Laukuvos gimnazijos
l. e. direktoriaus pareigas Juozo Mickevièiaus Pasiaiðkinimas (á raðtà Nr. 5751) Ponui Vidurinio
ir pedagoginio mokslo departamento Direktoriui,
LCVA, f. R629, ap. 1, b. 383, l. 78.
27
1943 m. rugpjûèio 31 d. Ðilalës gimnazijos l. e.
direktoriaus pareigas J. Mickevièiaus raðtas Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento direktoriui, ten pat, l. 75.
28
Ateitis, 1943, rugpj. 31.
26
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buvo iðspræsti tik prieð 1943 m. rugsëjo mën. vidurá. Tai atsispindi Vidurinio ir
pedagoginio mokslo departamento direktoriaus raðte Ðilalës progimnazijos ir Laukuvos gimnazijos direktoriams:
Praneðame, kad p. Ágaliotinis Lietuvos Ðvietimo Reikalams nustato
ðitokià Ðilalës gimnazijos perkëlimo á Laukuvà ir Ðilalëje progimnazijos ásteigimo tvarkà: 1) 1943/1944 m. m. Ðilalës progimnazijoje
lieka IIV ir VIVIII klasës (be paraleliø), o Laukuvos gimnazijoje
ásteigiamos IV klasës. 1943/1944 m. m. Laukuvos gimnazijoje yra
5-oji klasë, o Ðilalës prog. netenka 5-osios klasës. Taip daroma kasmet,
kol Laukuvos gimnazijoje susiformuoja visos aðtuonios klasës, o Ðilalës prog. visos aukðtesniosios (58) klasës iðsibaigia. [ ]. 4) Ðilalës
prog. tuojau perleidþia Laukuvos gimn. 30 mokykliniø suolø, tinkanèiø aukðtesniøjø klasiø moksleiviams sëdëti. 5) Laukuvos gimn. perima ið Ðilalës progimnazijos apie ketvirtadalá mokslo priemoniø, daugiau reikalingø aukðtesnëms klasëms. Priemonëms perimti Komisijà
sudaro Laukuvos gimn. ir Ðilalës prog. direktoriai bei fizikos ir biologijos mokytojai (ið abiejø mokyklø po vienà). 6) Nuo ð. m. rugsëjo
mën. 1 d. Laukuvos gimn. duodama po vienà raðtininko ir sargo etatà.
7) Ðilalës prog. direktorius savo 68 kl. mokiniams atestatus iðduoda
Laukuvos gimnazijos vardu, taèiau Laukuvos gimn. direktorius uþdeda antspaudà ir registruoja savo numeriu29.
19431944 mokslo metø pradþia. Tik 1943 m. vasaros pabaigoje ir rudens
pradþioje laukuviðkiai parsiveþë ið Ðilalës dalá inventoriaus ir kito mokyklai reikalingo turto. 1943 m. lapkrièio pradþioje Ðilalës vidurinë mokykla Laukuvos gimnazijai
dar perdavë 15 dvivieèiø suolø, septynis þemëlapius, vienuolika paveikslø, dvi sportines ietis, dujokaukæ, tris kuprines, termometrà ir kito inventoriaus30. Kitus mokyklinius suolus teko skolintis i pradþios mokyklos arba skubiai gamintis.
Nors formaliai á Laukuvà gimnazija buvo atkelta ið Ðilalës, taèiau ið tikrøjø
jà reikëjo suformuoti beveik ið naujo. Mat Ðilalëje liko ir daugelis mokytojø bei moksleiviø, ir didesnë dalis inventoriaus bei mokymo priemoniø. Tad per labai trumpà
laikà, jau 1943 m. rudens pradþioje, Laukuvos gimnazijos pirmiesiems mokytojams
rëmëjams teko ir sutelkti pedagogø kolektyvà, ir surinkti kandidatø á gimnazistus
praðymus, ir surengti jaunuoliams stojamuosius egzaminus, ir rûpintis patalpomis
bei inventoriumi, ir kasdien atlikti daugybæ kitø pasirengimo mokslo metams darbø
darbeliø. Jø nestigo ir vëliau.
Kaip raðyta to meto periodinëje spaudoje, naujoji mokykla visuomenei oficialiai
buvo pristatyta ir atidaryta palyginti anksti  1943 m. rugsëjo 16 d. Apie tai Ateities
laikraðèio þinutëje raðyta:
Rugsëjo 16 d. iðkilmingai atidaryta Laukuvos gimnazija. Iðkilmingà posëdá atidarë
gimnazijos direktorius H. Mejeris, pakviesdamas á prezidiumà gimnazijos organizato© www.llt.lt

1943 m. rugsëjo 11 d. Ðvietimo vadybos Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento direktoriaus Ig. Malinausko ratas, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 383, l. 61.
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1943 m. lapkrièio 2 d. perdavimopriëmimo aktas, ten pat, b. 384, l. 34.
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rius, ástaigø vadovus, tëvø atstovus. Sveikino tëvø atstovai: Ap. Jaras, Liatukas, virðaitis T. Tallat-Kelpða, klebonas kun. K. Gasèiûnas. Gimnazijoje ðiemet veiks tik ðeðios
klasës. Mokiniø á jas jau priimta 230. Atidarius Laukuvoje gimnazijà, gyvenimas ðiame Þemaitijos miestelyje pasikeis. Norima
praplësti elektros stotá, rûpinamasi ásteigti
kinematografà ir kt. Þinoma, ir paèioje Laukuvoje, esant èia gimnazijai, reikëtø paðalinti kai kuriuos trûkumus31.

Laukuvos gimnazijos III klasës mokinës
(gimnazistës) ir auklëtoja Ona Mickevièiûtë
1944 m. pavasará. Sëdi: 1. Miliutë Zuzana,
2. Neatpaþinta, 3. Jomantaitë, 4. Auklëtoja
Mickevièiûtë, 5. Straukaitë Danutë,
6. Neatpaþinta, 7. Jocytë Genutë;
stovi: 1. Buèniutë Vlada, 2. Gladkauskaitë
Genovaitë, 3. Neatpaþinta, 4. Kerbedytë Vlada,
5. Þiliûtë Ona, 6. Neatpaþinta, 7. Montvilaitë,
8. Stonytë Adelë, 9. Neatpaþinta,
10. Kuzminskaitë Zosë, 11. Martinkutë Morta,
12. Dargevièiûtë Birutë, 13. Skirmantaitë,

19431944 mokslo metai naujojoje Laukuvos gimnazijoje prasidëjo
tik 1943 m. spalio mën. O iðkilmingas
mokyklos atidarymas buvo surengtas
dar vëliau  spalio 24 d. Apie tai vël
paraðyta dienraðtyje Ateitis:

14. Kiaurakytë, 15. Brazauskytë Vlada,
16. Pociutë Albina, 17. Bartkutë Juzë,
18. Neatpaþinta, 19. Þymontaitë Genë,
20. Bielskytë Birutë, 21. Benediktavièiûtë,
22. Ivanauskaitë, 23. Mockutë Ona,
24. Eþerskytë Vanda. Ið B. Þemgulienës
(Dargevièiûtës) albumo

Laukuvoje spalio 24 d. buvo retos iðkilmës.
Ávyko iðkilmingas gimnazijos atidarymas ir tëvø susirinkimas. Laikinasis gimnazijai steigti komitetas gimnazijos ákûrimu uþbaigæs savo
darbà, perdavë visà, kà jis lig ðiol buvo nuveikæs, nuolatiniams gimnazijos ðeimininkams: paèiai administracijai ir naujai iðrinktam tëvø
komitetui. Iðkilmingo gimnazijos atidarymo proga susilaukta ir gausiø sveikinimø ið vietos ir ið kitur: Kauno, Telðiø. Ta paèia proga
Laukuvoje koncertavo Telðiø apskrities Profesinës Sàjungos dþiazo kapela, vadovauja- 31 Laukuva, Ateitis, 1943,
© www.llt.lt
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ma J. Galdiko ir Telðiø miesto ugniagesiø
dûdø orkestras, vedamas K. Dobrovolskio.
Tiedu orkestrai Laukuvoje davë du koncertus: vienà  gimnazijos mokiniams ir susirinkusiems tëvams, o antrà  Laukuvos visuomenei. Per abu koncertus buvo apie 800
klausytojø32.

Laukuvos gimnazijos III klasës berniukai
1944 m. pavasará. Sëdi: 1. Dabulskis Kostas,
2. Budrys, 3. Vitkus Zigmas, 4. Butkus,
5. Klimas, 6. Zubavièius, 7. Vièauskas Algis
Antanas, 8. Ragauskas, 9. Bielskis Kazys;
stovi: 1. veikauskas, 2. Zdanavièius,
3. Songaila, 4. Kuzminskis, 5. Vakys,
6. Matula Petras, 7. Eiroius Jonas, 8. Kunickas,

19431944 m. m. mokytojai. Kaip 9. Ruplaukis Vladas, 10. Malakauskas,
matyti ið V. Aleknos atsiminimø, 1943 m. 11. Straukas Jonas, 12. Zavadskis, 13. Vaitkus,
rugsëjo mën. Laukuvos gimnazijos pir- 14. Norkus, 15. Þalys, 16. Dargevièius Zigmas.
miesiems mokytojams stojamøjø egza- Ir berniukai, ir mergaitës sudarë vienà klasæ.
minø metu tikrinti kandidatø þinias pa- Fotografavosi atskirai, nes norëjo, kad bûtø
dëjo studentai, kurie negalëjo studijuoti, ryðkesni, stambesni veidai. Klasëje buvo
kai naciai 1943 m. pavasará uþdarë Lie- 56 mokiniai. Auklëtoja Ona Mickevièiûtë.
tuvos aukðtàsias mokyklas (1943 m. ru- Ið J. Eiroðiaus albumo
dená legalios studijos vyko tik kai kuriuose fakultetuose). Vëliau, jau vykstant pamokiniam darbui, pavyko pritraukti dar
kelis labiau patyrusius mokytojus, kurie Laukuvos gimnazijoje pradëjo mokytojauti
1943 m. spalio ar lapkrièio mën. Paþymëtina, kad ir 1943 m. rugsëjo mën. pradëjusiems dirbti mokytojams oficialûs ásakymai buvo vëliau. Ilgiausiai neáformintas
mokë kun. Bronius Ðveikauskas (naciø pareigûnai kiekvienø mokslo metø pradþioje
delsdavo su kapelionø ir tikybos mokytojø skyrimais ir vilkindavo uþ jø pamokas
reikalingø lëðø patvirtinimà).
Kaip matyti ið Laukuvos gimnazijos atlyginimo skirtumo iðmokëjimo uþ
32
Laukuva, Ateitis, 1943, lapkrièio 10.
1943 m. rugsëjogruodþio mënesius lapo33, 33 Laukuvos gimnazijos atlyginimo skirtumo iðmovokieèiø pareigûnai po 1943 m. vasaros
këjimo lapas, LCVA, R629, ap. 2, b. 339, l. 1.
© www.llt.lt
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Laukuvos gimnazijos
gimnazistai ir jø
autentiðki paraðai.
1944 05 13.
Ið S. Balienës
(Girèytës) albumo

ðilaliðkiø ir laukuviðkiø konfliktø (perkeliant gimnazijà) padëtimi Laukuvos naujojoje
mokykloje domëjosi labiau nei kitose Lietuvos aukðtesniosiose mokyklose. Tai rodo ir
tas faktas, jog ant minimo lapo 1944 m. vasario 8 d. pasiraðë pats ágaliotinis vokietis.
Tuomet tai jau buvo kitas asmuo  dr. Riefenstalis (Riefensthall), prieð kurá laikà
pakeitæs savo pirmtakà Ðreinertà.
19431944 m. m. Laukuvos gimnazijai vadovavo direktorius Henrikas Mejeris, ankstesniais mokslo metais vadovavæs Kurðënø progimnazijai. Kartu su juo
nuo 1943 m. rugsëjo mënesio Laukuvos gimnazijoje dirbo ðie pedagogai: kun. Bronius
Ðveikauskas, Viktoras Alekna, Morta Aleknienë (Stroputë) (gim. 1919 m.), Kazys Skudavièius (19421943 m. m. dirbo Ðilalës gimnazijoje), Halina Galkytë (gim. 1924 m.).
Spalio mën. Laukuvoje pradëjo mokytojauti ir buvæs Ðilalës gimnazijos direktorius
Juozas Mickevièius (iki 1943 m. spalio 1 d. turëjæs laikinai einanèio direktoriaus
statusà Ðilalës vidurinëje mokykloje). Spalio mën. Laukuvos gimnazistus taip pat
pradëjo mokyti Stasys Jurgutis, Petras Vaièiulionis (jis 19381942 m. dirbo Tauragës
© www.llt.lt
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Laukuvos gimnazija.
Mokytojai su
mokiniais. Abi
nuotraukos darytos
tuo paèiu metu 
1945 06 01.
Nuotraukos ið
S. Balienës (Girèytës)
albumo

mokytojø seminarijoje, 19421943 m. m. mokytojavo Tauragës gimnazijoje). 1943 m.
lapkrièio mën. á Laukuvos gimnazijos mokytojø kolektyvà ásiliejo Ona Mickevièiûtë34.
Mokyklos raðtvedþio pareigas ëjo Vytautas Kuzminskas, sargës  Kazë Burkaitë.
Dar keli nacmeèio Laukuvos gimnazijos skaièiai ir faktai. 19431944 m. m.
veikusioje gimnazijoje moksleiviø skaièius nebuvo didelis. Mokslo metø pradþioje
mokykloje mokësi 200 gimnazistø, paskui prie jø prisidëjo dar kelios deðimtys. Vëliau
dël ávairiø prieþasèiø keliasdeðimt jaunuoliø turëjo nutraukti mokymàsi. 1944 m.
pavasará gimnazijoje buvo likæ tik 214 moksleiviø35. Juos mokë deðimt mokytojø (áskaitant direktoriø).
Laukuvos gimnazija priklausë toms 34 Ten pat.
35
Departament f. d. hoehere u. paedagogische SchulLietuvos aukðtesniosioms mokykloms,
wesen an den Herrn Beauftragte f. d. litauische
kurios nacmeèio sàlygomis pradëjo ir
Bildungswesen. Juni 1944. (1944 m. birþelio mën.
pradþioje departamento direktoriaus I. Malinausko
1944l945 mokslo metus. Taèiau, kaip
parengtas raðtas ágaliotiniui Lietuvos ðvietimo reimatyti ið V. Aleknos raðinyje pateiktø fakkalams  S. B.; palikta teksto originalo vokieèiø k.
tø, 1944 m. rugsëjo mën. ir spalio mën.
raðyba), ten pat, R629, ap. 1, b. 785, l. 25.
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pradþioje pamokos vyko klausantis prie Dubysos sustojusio vokieèiørusø (vietiniai
gyventojai sovietø kareivius vadindavo arba rusais, arba bolðevikais) fronto kanonados. Dalis mokytojø, jei Vokietijos vermachtas neatsilaikys prieð Raudonàjà armijà
ir Þemaitijoje, ruoðësi trauktis

Apibendrinimas
Istorikas Rimantas Zizas raðë: Gimnazijos perkëlimas, be abejo, buvo kultûrinë
netektis Ðilalei, taèiau jos, kaip ðvietimo ir kultûros þidinio, ákurdinimas Laukuvoje pagyvino
visà kultûriná gyvenimà ðio kraðto miestelio apylinkëse36. Tà teiginá galima papildyti
konstatuojant, jog po formalaus gimnazijos iðkëlimo ir dalies jos mokytojø persikëlimo
á Laukuvà Ðilalëje juridiðkai buvo ásteigta progimnazija. Taigi vietoj vienos aukðtesniosios bendrojo lavinimo mokyklos ðiame Þemaitijos regione nacmeèio pabaigoje jau
veikë dvi. Tad nuostolis ðilaliðkiams nebuvo toks didelis, kaip gali pasirodyti ið pirmo
þvilgsnio. O laukuviðkiams (miestelio ir aplinkiniø vietoviø gyventojams) 1943 m.
rudená pradëjusi veikti aukðtesnioji mokykla tapo didþiuliu postûmiu valsèiaus jaunuomenei siekti aukðtesnio iðsilavinimo, o vietos bendruomenei  suaktyvinti kultûrinæ ir kûrybinæ veiklà. Tik, be abejo, kaip paprastai tokiais atvejais bûna, liko
kovos uþ teisæ turëti savo miestelyje gimnazijà nuosëdø, kuriam laikui kiek apsunkinusiø kai kuriø aktyviø ðilaliðkiø ir laukuviðkiø asmeninius santykius.
Aukðtesniøjø mokyklø veikla Laukuvoje ir Ðilalëje 19431944 mokslo metais 
tai svarbûs Lietuvos naciø okupacijos laikotarpio istorijos faktai. Jie rodo, kad ðio
þemaièiø kraðto inteligentija ir paþangûs ûkininkai netgi sunkumø bei nepritekliø
kupinu nacmeèiu sugebëjo pasiekti, kad ðiø ir aplinkiniø valsèiø jaunuomenë galëtø
arèiau namø ágyti aukðtesná iðsilavinimà. Kai Laukuvoje atsirado gimnazija, jà vietos
visuomenë kaip galëdama rëmë, padëjo mokytojams, nacmeèiu negalëjusiems pragyventi ið atlyginimo, ir vargingiau gyvenantiems gimnazistams. Galima daryti iðvadà,
kad netgi tuometinëmis nepalankiomis sàlygomis Laukuvoje ir Laukuvos valsèiaus
kaimuose buvo galvota ne tik apie savo vaikø, bet ir apie visos Lietuvos, kuriai buvo
reikalingi iðsilavinæ ir kultûringi þmonës, ateitá. Be to, Laukuvos gimnazija, kaip ir
kitos Lietuvos aukðtesniosios mokyklos, atliko ir svarbø vaidmená antinacinës rezistencijos sàjûdyje: tiek savo veikimu (naciams siekiant apriboti lietuviø galimybes siekti
aukðtesniojo iðsilavinimo), tiek mokytojø ir moksleiviø dalyvavimu antinacinio pogrindþio veikloje (platinant nelegalià spaudà, padedant boikotuoti vietos ir kitø valsèiø gyventojams pavojingas naciø priemones ar sumaþinti jø padarinius ir kt.).
1943 m. Laukuvos gimnazijos atsiradimas (konkurencijos su Ðilale sàlygomis)
buvo iðskirtinis reiðkinys Lietuvoje. O paèios gimnazijos 19431944 mokslo metø veiklà galima vertinti kaip dalelæ visos Lietuvos visuomenës pastangø iðsaugoti ir iðplësti
aukðtesniøjø mokyklø tinklà netgi naciø okupacijos metais, kai neretai tekdavo grumtis
ir dël tautos bei atskirø þmoniø fizinio iðlikimo. Nacmeèiu veikianèiose gimnazijose
ir progimnazijose buvo ne tik lavinamasi. Per gimnazijas (ir aukðtàsias mokyklas)
lietuviai galëjo sëkmingiau prieðintis naciø siekiams panaudoti Lietuvos jaunimà ávairiose karo ir darbo tarnybose ar auklëti
nacionalsocialistine dvasia. Tam Lietu- 36 Z i z a s R. Ðilalës kraðtas naciø Vokietijos okupacijos metais (19411944), Ðilalës kraðtas, t. 3: navoje buvo pasiprieðinta labiau nei daucizmo ir bolevizmo laikotarpis, 19401953, Vilnius, 2001, p. 91.
gelyje kitø Vokietijos uþimtø ðaliø.
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Straipsnis Versmës leidykloje gautas 2003 06 02, spaudai parengtas 2005 06 23.
Straipsnis spausdintas Lietuvos valsèiø monografijoje Laukuva I dalis,
Vilnius, Versmë, 2005, p. 472485 (vyriausiasis redaktorius sudarytojas
Virginijus Jocys).
Straipsnis interneto svetainëje www.llt.lt skelbiamas nuo 2007 09 05.
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