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Danutė tefanijaRUBLIAUSIlill::NĖ
i ra:iny. apie bene arbiau ia
žmogau. gyvcnime' cnt<;:-Rug ėjo I-ąja.
inly c tebemalau vi.ai
k liai ir takeliai. 'kubančiuu
gėlėrrill. rankoc vaiku.
ienijau dra. Ū ,p
itemp . kuba u itiJ...1iu per
va ara ncmatytai
draugai. kiti lipriai j<.ikibei rūpe tingo mamo
rankel. Juk nežinia, kaip ten bu .. ka
utik' ir ka gi ta mokykla ir jo. aplinka.
O "imct - kitaip. Truputį po 7
val. ryto nulingavo per kaimą didcIi" mėlyna autobu a . išvcždama
dar gerai ncpahuduiu
, gal ir b>
pU"f)'čių, mažu ir vyresnius mokinius. Po valandėlė jau kita kryptimi nu kubėjo mok')'k1ini geltona~. Tušti mano pri. iminimu " ·kardėję aikų balai keliai, keleliai.
Anokia :ventė ir mum. buvuiem" Antalieptė vidurinė mokykle) mokytojam . utaru iem. u. irinkti prie kapinilĮ. kur padėjome g ;.
liu i ffiŽinybę i:čju,>iem ir, ·u. toj
pri kauburėlių, pa idalijome
pri iminimai ..
Kartu
u mumi
vaik'čiojo ir ilgameti,>
huvu io mokyklo
Jirekloriu.
inca" Kihirk"ti., kaip
visada antūrus.uimą
t~.
c 'cniai i"kilmingai alšventę gyvenimo
O-meti, bel labai aktyvu Antali ptč. gyv nime, vado auja muzi jui,
labai noriai bendraujau
atčJu iaI
lankY(l)jai. \ i dar kai' f'I" l. r nka. kl1mplcklu ja. pild knl, n, .
riū ia hil) nL. uri midai TOdl)norintiems pa. ižiūrėti. mielai moko
cndravimo u bitdėmi
a 'la ~i .
ra i'kiJ'
~ kn)l'a .g·lr ą;_Įa_J_ar

Kitokia
šventė
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.•iena - juk per aki •.•" i nkio g)"\enimi~ko patirti\.: . Kartu u juo - kūnll ku 1tllfO"mok)toja M3I)1ė ti. iūnaitč. pradinių kla ių mokytoja larytė' agau kienė. ra 'tvedė Dalė Ru'akevičienė ir a. ugI' biai. rudeniniųgėlių.
Pirmiau ia u tt jome prie 1961
m. i' ;ju io i pen iją m kykl direktoriau
ikiforo Karumino kapa'viet .~. egaliu daug apie ji para' ·ti.n
a' tai metai tik pradėjau dirbti. tmenu. kad ji dažnai ateidavo tie iai
i m kyklo TU 'tinę. kur būdavo vi i
vyrai. Ir skardendavo juoka. matyt.
nuo vyri~kų anekdotų ...
Kita mū Ų u tojimovieta-Jaiūm! šcimo kauburėliai. Tai apylinkė švie~uolių šeima. Ilgu metu ..
mokydama iš karto 4 kia. e . Eugenija Ja iūnknė dirbo Purvynė pradinėj' mokykloje, kurią po 31-enų
mctų pertrauko!>. 1946 m. rugsėjo lają. atgaivino Zara II apkritic. vietimok ..yriau in pcktoriu Henrika:
Jaiūna . vėliau gar.u 'alies matcmatikas. n seniai palaidota! Vilniuje. Eugenijo vyras ilhelmasJa •.•iūna nuo 1946 m. buvo Guntulių.
Butkclių ir Ky'ūnų pradinių mokykil, vedėjas. vėliau - Baltri'kių a'tuonmetė mok kio direktoriu . o
ją uždarius - Antalieptė tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinato direktoriau pavaduotoja.
egalima nepaminėti čia palaidoto
ilgamečio rajono' vietimo kyriaus
vedėj Zenono Dama'ko , labai
antūrau .žmogau . nieko !žeidžiančio nepa. akydavu ia net ir nu 'ipclniu!>iampabarimo.
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t~~"palio 3-i~!.ia'\'c ime mokyklt
l':O-mcti (ti mji. ukaĮ..ti - palill
2U d.). K\ iCl:iamc vi•.•u hU\ u iu.
mokiniu . ėia dirbu iu mokytoju
ateiti arba atvažiuoti u oerai . o gal
ir pra tai. priiminimais. Juk čia vaiku. pa. itikdavo pirmoji mok'Ytoja.
padrą indavu i ir mokiu i gyvenimo
patirčių. Juk čia mokiniai ra davo
mielų už iėmimų - ne tik m kė i.
bet dainavo. 'oko, vaidino.portavo. gyn' m kyklo. garhę partakiadoc, k nku uo . olimpiad . c. čia
i'm k vertinti draugy.tę ir gerbti
kitu. o žiūrėuami pr mok)klo
langus, kl1rėsavo 'ajonių ateiti. 10kYkl . ieno!>girdėjo jų meilė pr.isipažinimu ir amžino" draug te
priesaika.
u'okusi mokyklini val<,ą. 'u hrandos ate tatai ranko ,paIydėta ITI kytojll žvilg.nių. nl: viena
ahiturientų laida, kaip tie pauk.1;čiai,
iškrido pa kui ·avo. \'ajoIlY.
Metai praėjo. o pri. iminimai liko. 20 II m. rug ėjo I-ajai uždaryta
mokykla džiaug. i. ulauku. i buvu. iu auklėtiniu. todėl maloniai hi či~mepalio 3-iąją. se -tadienI, iki 11
val. ateiti pri mūsų mokykla ~upriiminimai ir nuotraukomi i' mok.mo i ar mok)tojavimo laikų.u
k~kliais. uven"Tai mokytojui ar ue10draugei dr;ugui. i kelionmai'i i idėju . umw tini au ir kaimynui. Kuo
daugiau mū lt lr iri~. tuo bu. magiau. Mielieji mūsų m kiniai. dar vi buvę ITIok")tojaikviečia ir laukia
Jūu buvu. ioje vidurinėje mokykh jeo 1'1val. ei ime i' .Kryžiau tradimo bažnyčią klau. yti šv. i'ių.
Daugiau informacijos telefonu
(8-678) 77158.
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