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5-tas puslapis

Mano susitikimas su R. Mizara
Kai 1959 metais rašytojas įsileido Lietuvon. Povilas 

Rojus Mizara važiavo aplan-1 labai norėjo jį pamatyti, bet 
kyti savo tėviškės -įSavilio-1 nepavyko... Tąsyk Rojus 
nių, jisai pirmiausia sustojo^grįžo iš Tarybų Sąjungos 
Makniūnuose. Ir nieko nuo- pro Vilniaus kraštą. O 1948 
stabams: čia jis lankė mo
kyklą, dirbo dvaro sode.

Radau R. Mizarą kolūkio 
kontoroje apsuptą kolūkie
čių. Girdėjau, kaip jis krei
pėsi į tuometinį “Tarybinio 
artojo” J
V. Čebatorių: I lygiomis eilėmis sustojusios,

—Labai skubu. Norėčiau|Savo viršūnėmis dangtį re
mia.

— Už to miško Savilio- 
nys? — Pakėlęs aukščiau 
smakrą, tarsi norėdamas 

įjuos pamatyti, užklausia R. 
i Mizara.

Rodos, jutau, kaip jisai 
! norėjo apglėbti ir gimtuo
sius Savilionis, kurių dar 
nematęs, ir tą mišką, ski-

SPECIALIAI “LAISVEI”

Buvusiame užkampyje
I Istoriniai JAV gimtadieniai
I

pro Vilniaus kraštą. O 1948 
metais Povilą su visa šeima 
nužudė banditai. Ir dabar 
Rojus man labai priminė sa
vo brolį Povilą. Ir kalba 
tokia pati — mizariška.

Štai ir sodo pakraštys su
kolūkio pirmininką aukštomis eglėmis, kurios nr 111 • 11 ... • M- • . • •

apžiūrėti sodą, po jį pasi-! 
vaikščioti.

Tuomet dirbau kolūkio 
sodininku. Be to, kaip vie
tinis gyventojas, gerai žino
jau sodą ir su juo susiju-’ 
sius įvykius. O čia R. Mi-j 
žara pridūrė:

-—Kas gerai sodą žinote ?| 
Taip trise — R. Mizara,1

V. čebatorius ir as • lseJ°“; riantį jį nuo gimtinės. Fra
me } sodą, kuris supo konto-1 g4e(jrej0 jo veidas. Susto- 
rą. Dar paklausiau, nuo kojome sojo pakrašty. O ji- 
pradeti. Juk Makniūnų dva-; gaį |r pradėjo porinti apie 
10 sodas tuiejo 10 hektarų innnns dienas 
plotą. Čia ne vien vaisiniai 
medžiai, bet ir liepti alėjos, 
keletas tvenkinėlių. Tai bu-

Igliauka. — Kapsuko ra- 
jono Igliaukos apylinkės 
pirmininko kabinete yra 
nuotraukų ri n k i n y s “Ig
liauka seniau ir dabar.” 
Nuotraukos ryškiai atspin
di pasikeitimus, kurie p e r 
pastarąjį penkmetį paženk
lino Igliauką. Praeitis —■ 
vis labiau į žemę smengan- 
čios lūšnos, dabartis—švie
sūs, erdvūs, daugiaaukščiai 
pastatai. Ir ne tik daugia
aukščiai. Kadaise buvęs 
užkampis, kuris buržuazi
nės Lietuvos metais garsėjo 
namine degtine, atlaidais ir 
muštynėmis, tampa pramo
niniu apylinkės centru. 
Praėju šiame penkmetyje 
žengti pirmieji žingsniai į 
tokios Igliaukos ateitį.

Kai apylinkės pirmininką 
Alfonsą Aukštakalnį papra
šėme papasakoti, kuo pa
puošė Igliauką pastarasis 
penkmetis, netgi jis. vy
riausias vietinės valdžios

mažuosius auklėtinius.
Apie durpių gamintojų-šio- 

kiadienius papasakojo ga-

Kas metai,, JAV minimi 
Jurgio Vašingtono ir Abra
omo Linkolno gimtadieniai. 
Jie abudu gimė vasario mė-

mybos meistras Liudas Vir- ?esi> skirtingais,metais, 
bickas. Jis pasakė, kad dar ' .. _ v ... . •
daugiau in au j o v i ų žada W su ™ ^lies jsto- 
naujasis,penkmetis. Arti-i S 
miausiais metais turi stoti 
riki u o t ę n pusbrikečių ga
mybos įmonė.

Igliaukoje pastatyta, vidų- vai už .sukūrimą Šiaurinės 
rinė mokykla, ir prie jos Amerikos kontinente nau- 
“Darbo” kolūkis į r engė! jos nepriklausomos valsty- 
sporto salę, kuri pritaikyta, bes.

Juos minime, nes jų vardai
daugiau, n a u j o v i ų • j r i n i a i s lūžiais, revoliuci- 

■ niais perversmais. Jurgis 
I Vašingtonas, gimęs 1732 
metais, vadinamas net JAV 
tėvu. Jis vadovavo ko-

Šiandienis karas Viet
name vyksta pagrindiniai 
tarp dviejų skirtingų siste- 

apsisprendimo principus, už |mų ir jų ideologijų — socia- 
kuriuos prieš 200 metų ko
vojo amerikiečiai. Skirtu
mas tik pavadinime—ame
rikiečius žudė iš Europos 
atvykę anglai, o vietnamie
čius dabar žudo atvykėliai 
ginkluoti amerikonai.

1 i s t i n ės ir kapitalistinės. 
Tačiau tie masiniai nekaltų 
vietnamiečių žudymai, ku
rie jau atėjo ir į JAV teis
mus — turi ir rasistinio at
spalvio. Vietnamiečiai yra

giimiuuu čtmciinvučii. Va-jskirtingos rasės ir spalvos, 
dinasi, imperializmo pri- negu jų žudikai. Iš Vietna-

savo jaunas dienas.
Už sodo sklypas žemės 

įsirėmęs į kelią. Rojus Mi-Į atstovas, suabejojo, ar ne- 
, , -rz t • zar^ parodo ranka lauką iriisslys iš atminties vienas arvo sodas - parkas. Kadaise ,sakį.

jį augino, puoselėjo ir Ro- —Jame prieš pirmąjį pa
jaus Mizaros rankos. Ejome^u|jnj karą kukurūzus Miu- 
l)ro buvusių dvaro ponų na-j *er«u- augjnaUt Ravėjau, 
mų likučius. . i kaupiau. Geri užaugo...

T^ia ^u.vo. papajai . Jau Stebiuosi jo gera atimin-
46-ji metai, kai čia buvau.1 
Pradėkime nuo “valackų”

i i augino, puoselėjo ir Ro- — Jame prieš pirmąjį pa-

timi. O jisai toliau kalba:
— Rudenį, kai ant me

džių obuolių nebelieka, dir
bi ir užsimanai obuolio. Pri
siartini prie rūsio, obuolių 
kvapas taip traukia, vilio
ja... Langai atdari, obuo
liai ant lentynų išdėlioti... 
Paimk, kad nepasieki! Tai 
aš sugalvojau — vinį lazdos 
galan įsikalu, bakšt, ir yra 
obuolys! Tą suvalgau, už
simanau ir vėl einu. Va per 
šitą langelį obuolius bakš- 
nojau. *!

Mes vėl ant buvusios dva
ro klombos. Jisai prisime
na, kaip čia lankė mokyklą, 
kaip jam tuomet buvo 
gražu prie dvaro “pakajų.” 
Priėjome kolūkio kultūros 
namus. Prisirinko daugiau 
žmonių. Užeiname. Prie 
mūsų prieina bibliotekos ve
dėja J. Čebatorienė, sako, 
kad jo raštai labai žmonių 
skaitomi. R. Mizara tylėda
mas pabučiuoja ją. Kolūkio 
pirmininkas kviečia rašyto
ją pasilikti pietų. R. Miza
ra atsisako, labai skubąs pas 
gimines. Sėda mašinon ir

Nustebau, kad po tiek 
metii jisai taip gerai atme

sta pavadinimus vietos žmo
nių šneka. Paaiškinau, kad 
“valacki” riešutai šaltą 1928 
-1929 metų žiemą iššalo, jų 
nebėra. O jis parodė ranka:

—Jie va čia augo. Buvo 
dideli medžiai.

Taip, tai buvo dideli, gra
žūs" itališki saldieji kašta
nai. Ir aš prisimenu juos, 
valgiau riešutus nuo jų. Ir 
R. Mizara juos valgė. Ap
sukome tvenkinėlį ir artėjo
me prie liepų alėjos. Ma
čiau, kad R. Mizara jaudi
nasi. Ištraukia papirosą, 
užsirūko. Nesistebiu — po 
tiek metų kiekvienam taip 
būtų. Išpūstas dūmas sklai
dosi tarp obels lapų ir nok
stančių obuolių. Susitvardo.

—Šita alėja, būdavo, po
nai vaikšto, — pasakoja jis.
— O aš ją prižiūrėdavau, 

, Rūšiuodavau, smėliu išbars- 
tydavau... Gražu čia buvo.

Kalba jau vėl plaukia
energingai, bet papirosas po lekia į Savilionis. Dulkės ir 
papiroso smilksta panosėje.'senos liepos palydi ji.
Das susijaudinimas nepraė
jo. Žengiame į vakarinį so
do pakraštį. Kolūkio pirmi
ninkas V. čebatorius tyli. 
Mažai ir aš kalbu. Užtat 
daugiausia kalba R. Mizara.

Man įdomu — Rojaus Mi- 
zaros nebuvau matęs, bet iš 
nuotraukų, laiškų ir raštų 
pažinojau nuo senų laikų, 
gerai sugyvenau su jo bro
liais, o ypač Povilu, kuris 
Jaujakaimyje įyveno. Povi
las Mizara gaudavo visus 
jo raštus, “Laisvę”. Todėl 
dar “anais senais laikais” 
buvau ne tik jo raštus, bet 
ir laiškus, broliui rašytus, 
skaitęs (laiškai būdavo ma* 

išinėle spausdinti). Atsime
nu, kaip jo brolis Povilas 
pergyveno, kai Rojaus bur
žuazine Lietuvos valdžia ne-

ki tas objektas.
...Pirmiausia, kuo dabar 

garsus buvęs užkampis, tai 
— Ežerėlių durpių įmonės 
Palių cechas arba, papras
tai tariant, durpynas. Šis 
penkmečio naujagimis iš 
esmės ir nulėmė Igliaukos 
dabarti. o dar labiau lems 
jos ateiti. 1966-aisiais kaip 
tik ir buvo pagaminta pir
moji produkcija — 13 tūks
tančių tonų durpių kraiko. 
Penkmečio antraisiais jau 
buvo paruošta 82 tūkstan
čiai. pernai — 147.2 tūks
tančio tonu durnių kraiko. 
540 hektarų pelkių, gąsdi
nusių žmones gyvatėmis ir 
akivaromis, tarnauja žmo
nėms. Durpes iš čia gabe
na net šešių raionu ūkiai. 
Durpiu gaminfojąms kas
met ateina i talka vis įvai
resnės ir sudėtingesnės ma
šinos. Neseniai pastatytos 
naujos mechaninės dirbtu
vės, kuriose vra dušai, bai
giami įrengti poilsio kam
bariai. Cecho teritorijoie 
iškilusi katilinė apšildo vi
sus naujosios Igliaukos pa
status. in tarpe ir tris dau- Igliauka atnešė tarybų val- 
giaankščius namus, kuriuo- džią.. Kadaise buvęs užkam
šė įrengta daugiau kaip nis tano judriu Kapsuko ra- 
šimtas butų. Didžiojo Spa- jono kampeliu, kurio ateitis 
lio 53-ųjų metinių išvaka- bus dar gražesnė ir džiu- 
rėse atvėrė duris vaikų dar- 
želis-lopšelis, talpinantis 46*

sporto salę, kuri pritaikyta, bes. Po revoliucijos, kai 
spektakliams ir koncer-'britų armija buvo išvyta, 
tams. Štai ką pasakoja vi-1 Vašingtonas 1789 metais 
dūrinės mokyklos direkto-1 tapo pirmas naujos valsty- 
riaus pavaduotojas Kazys bes, JAV prezidentas. 
Balickas:

— Ir mokiniams, ir mums, mė 1809 metais — 77 me 
mokytojams, naujosios mo
kyklos atidarvmas buvo di
delė švente. Dabar ją lan
ko 407 “Darbo” ir aplinki
niu kolūkių koįūkiečių vai
kai. Daug malonumu sutei
kia naujoii sporto salė, ku
rios statybai lėšas paskyrė.
“Darbo” kolūkis. Labaisdovavo tai kovai, kuri tuo 
dažnai joje matome Kauno, 
Šiaulių ir kitu respublikos 
teatrų spektaklius.

Kazys Balickas ne tik mo
kytojas. Jis — didelis me-1 
no saviveiklos entuziastas, 

i Vadovauja chorui, vaidina 
dramos ratelyje.

... Dar daug gerų daly
ku vra Igliaukoje. Tgliau- 
kiečiai džiaugiasi, k a d at
vėrė duns buitinio aptar
navimo paviljonas, kur dir
ba batsiuviai, kirpėjai, siu
vėjai, pastatyta nirtis-skal- 
bvkla. Dabar atėjo eilė apy
linkės tarybos kontorai, ku
ri neužilgo bus baigta sta- 
tvti. Joie atsiras vietos ne 
tik anvlinkės tarvbo« dar
buotojams. bet ir bibliote
kai. ir paštui.

Dar ne taip seniai Igliau
ka skendėio purvvne. Net 
ir dainos b u v o kuriamos 
anie Igliaukos purvą... 
Šiandien ir jam nudarytas 
galas: nuo nat 
miestelį veda 
kelias.

Štai kokias

Abraomas Linkolnas gi- 
__  ... 77 — j- 
Įtams praėjus po Vašingto- 
; no gimtadienio. Linkolnas, 
kaip kovotojas už laisvės 
idealus, 1860 metais tapo 
išrinktas iau kaip 16-tas 
JAV prezidentas. Vašing
tonas ir Linkolnas tapo ne
mirtingi todėl, kad jie va-

gimtis yra ta pati visuose 
amžiuose ir visose kalbose.

Nuo Linkolno vergijos 
“Paliuosavimo Proklamaci
jos” paskelbimo praėjo 108 
metai. Tai buvo tuo metu 
didelis laimėjimas darbo 
klasei. Tuo laikmečiu ir 
Europoje Karolis Marksas 
kūrė revoliucinio socializ
mo principus. Linkolnui 
laimėius rinkimus į JAV 
prezidento postą, Marksas 
jam rašė: “

mo ateinančios “garbingos” 
žinios, kad amerikiečiai ka
riai jau tūkstančius išžudė 
kovotojų už savo šalį, bea- 
bejo, propaguoja terorą ir 

į smurtą mūs pačių šalyje. 
Tai pripažįsta rimčiausi sa

plento per 
asfaltuotas

nauioves i

...Kitą dieną mačiau, 
kaip lengva mašina lėtai va
žiavo atgal vieškeliu pro 
Makniūnų sodą, o R. Miza
ra, beveik iškišęs galvą, žiū
rėjo į sodą, liepų alėjas...

V. Ulčinskas
Alytaus rajonas

Koventrio (Anglija) zoo
logijos sode paprastai ra
mus “Haris” staiga sugrie
bė sargą ir su juo paniro į 
baseiną. Laimei, kitas tar
nautojas, žinojęs kad bege
motas buvo cirke, pradėjo 
šaukti, kaip kad darydavo 
dresiruotojas:
— Prasižiok! Prasižiok!
“Haris” paskubomis atvėrė 
milžiniškus nasrus, ir sar
gas išsigelbėjo.

gesnė.
J. Andriuškevičius

' AKMUO
Kelk! Kelk! Kelk! — pažadina akmenį 
Skulptorius kalto dūžiais.
Kelk, daug apsakyk — 
Vaikystę mano žemės.

Ledynų mėtytas ir vėtytas, 
Galulauky įraustas,
Išmokai ūkauti su vėtromis
Ir piemenį priglausti. .7;- 

Draugu buvai tu man pavojuose — 
Dabar guli muziejuos.
Nuslinko man plaukai visai beveik, 
O tu — apsamanojai.

Akmuo pakluso kaltui skulptoriaus
Ir pats kalbėt išmoko.
Išmoko juoktis, verkti aikštėse 
Ir miniai įsakyti. *

Jis skulptoriaus siela alsuodamas
Mane kasdieną klausia:
Ar širdį aš turiu krūtinėje, 
Ar akmenį kiečiausią.

juk tu atmeni

metu istoriškai buvo pa
žangi. Apie šių didžiųjų 
reikšme visuomeninėje ko
voje plačiai kalba istorija 
ir biografinės knygos.

Jie1 gyveno ir kovojo 
skirtingose epochose. Va
šingtonas vedė j kovą Ame
rikos sukilusia liaudį prieš 
monarchinės B r i t a n i j o s 
agresija, kuri buvo okupa
vusi veik visą šiaurinį Ame
rikos žemyną Linkolno ko
va buvo, klasinė, už vergi
jos pašalinimą — prieš sa
vos šalies vergvaldžių kla
se. Pats Linkolnas buvo 
kilęs iš paprastųjų žmonių 
klasės. Linkolnas pats sa
kė, kad iki 22 metų am
žiaus jis buvo darbininkas. 
Advokato profesijos jis iš
moko tik dideliu ryžtu ir 
prigimtais gabumais. Į po
litiką Linkolnas ėjo kaip 
kovotojas už laisvės idea
lą. Jis buvo renkamas at
stovu į valstijos seimelį, 
paskiaus į JAV kongresą ir 
tapo išrinktas šalies prezi
dentu.

Vašingtono ir Linkolno 
laikmečiu JAV dar nebuvo 
pasaulinio imperializmo re- 

, akcijos bazė. Priešingai, 
kova už JAV nepriklauso
mybę — buvo kova prieš 
Britanijos imperializmą. 
JAV tuo metu buvo pažan
gi kapitalistinės sistemos 
valstybė. 1776 metų liepos 
4-tos “Nenriklaus o m y b ė s 
Deklaracijoię sakoma, kad 
valdžia, kuri laisvės tikslus 
“pradeda griauti, žmonės 
turi teise pakeisti arba pa
šalinti ja ir įstatyti nauja 
valdžia, paremiant jos pa
matus tokiais pri n c i p a i s. 
kurie jiems atrodo geriausi 
pasiekti saugumo ir lai
mės.”

Deia, tie laisvės princi
pai šiuo metu veikia at
virkščiai. Amerika anais 
laikais kovojusi prieš Ang
inos agresija, šiandien yra 
visame pasaulyje imperia
listinės agresijos pronaguo- 
toia ir vvkdvtoia. Geriau
siai ia matome dabar Indo
kinijoje. Juk Vietnamo 
liaudis šiuo metu kovoja 
už tokius pat valstybinio

Reakcijos, rasizmo ir Viet
namo karo psichozės pasė
kų jau turime pakankamai. 
Kas gi kitas, jeigu ne tos 
reakcinės - rasistinės jėgos 

Sveikiname nužudė herojišką kovotoją 
Amerikos liaudį,., mirtis už taiką Vietname, už juo- 
vergijai. . . Europos darbi-duju žmonių teises ir skur- 
ninkai instinktyviai pajų- do’ pašalinimą-kunigą Mar- 
to, kad žvaigždėta-dryžua- tin Luther Kingą. Reakcijos 
ta Vėliava atstovauja jų aukomis buvo JAV prezi- 

Marksizmp dentas John Kennedis ir jo 
brolis Sen. Robert Kennedy. 
Visoje šalyje jaučiame mo
ralinį susmukimą — žudy
nės, apiplėšimai, vagystės, 
narkotikai, tai kasdieninės 
žinios.

O kur kelias į geresnę 
ateitį? Už taiką kalba Ni- 
xonas, bet karą jis plečia į

klasės likimą ” 
teorijos kūrėjas taip pat 
rašė, kad Linkolnas vado
vauja kovai už “retežiais 
surakintos rasės išliuostovi- 
mą ir pasaulio pertvarky
mą.” Pats Linkolnas irgi 
sakė: “Darbas yra pirmes
nis ir nepriklausomas nuo 
kapitalo. Kapitalas yrą tik 
darbo vaišius, ir jis negale- ] n< 1()|<ij j1< Pietinio
tu egzistuoti, jei dai-bos ne- Vietnamo agresija metė į 
būtų egzistavęs” — —

„. Bet tie laisvės šūkiai pa
siliko nerealiziioti. Vašing
tono skelbta deklaracija ir 
Linkolno vergijos paliuosa
vimo proklamacija nebuvo 
socialinės sistemos pertvar
kymas. Ju esme ir tikslas 
buvo — buržuazinės vals
tybės ir žmogaus individu
alybės laisvė. Išnaudotojiš
ka kapitalistinė sistema pa
siliko neliesta. Vergai (ne
grai), kaip ir gyvuliai, bu
vo turtingųjų nuosavybė — 
iie juos pirko ir pardavė. 
Vergu išlaisvinimas verg
valdžiams reiškė netekti 
dalies savo nuosavybės.
Tad jie ir stojo su ginklu 
i kovą, sukėlė civili kara. 
kuris truko nuo 1863 iki 
1865 metų.

Tačiaus vergvaldžiai kara 
pralaimėjo —• Linkolno tei
singa kova laimėjo. Pralai- 
mėie civilio karo fronte, ra
sistai griebėsi teroro prie
monių. Jie organizavo slap
tas Ku Klūks Klanu gauias. 
kurios smalavo, plakė ir žu
dė iuodus žmones, kurie 
bandė naudotis laisvės prin
cipais. reikalavo pilietinės 
lygybės.

Reakcinė spauda ir mo
kykla vieton humanistiniu 
Linkolno idealu, propagavo 
ir dabar tebenronaguo ja ra
sistinio teroro psichoze, ku
ri paplito dideliuose baltų
jų žmonių sluoksniuose. 
Anuo metu, teroristas ak
torius John Booth šautuvo 
kulka nužudė Linkolna. Lin
kolno tragedija, žinoma,, bu
vo planuota ir organizuota 
ne vien politiniais, bet ir ra
sistiniais motyvais. Tokie 
psichiniai ligoniai apšauk
davo Linkolna “vergu my
lėtoju”, “nigerių” ir kitais 
epitetais. Ta liga dar ir 
šiandien nėra išgydyta dau
gelyje baltųjų žmonių.

Kambodiją, o dar didesnę 
agresiją vykdo dabar Lao
se. Grasina su invazija 
Šiaurės Vietnamo Demok
ratinei Rėspublikai. Tai tra
giški kėslai, III pasaulinio 
karo pavojus didėja. Tary
bų Sąjunga, Kinija ir kitos 
socialistinės šalys smerkia 
JAV agresiją Indokinijoje. 
Kilus pasauiiniui karui, mo- 
derniškiausi atominiai gink
lai gali sunaikinti mūsų že
mės visą gyvybę ir augme
niją. Tad taikos klausimas 
šiandien yra ne kurios gru
pės ar partijos reikalas, bet 
viso pasaulio žmonių. Jų 
didelis rytas gali pašalinti 
pasaulinės tragedijos pavo
jų-

V. Bovinas
4

ŠUNYS SU DVTEM 
ŠIRDIMIS

San Paulo (Brazilija) uni
versiteto medicinos mokyk
loje dr. E. Cerbinis išbandė 
naują širdies perkėlimo šu
nims metodą: nepašalinant 
pirmosios, buvo perkelta ir 
prigydyta antra širdis.

Antroji širdis patalpina
ma laisvosios pleuralinės 
ertmės viršūnėje, o plaučių 
arterijos ir abiejų širdžių 
aortos sujungiamos. Be to, 
kairieji abiejų Širdžių prie- 
širdžiai dirbtinai sujungia
mi vamzdeliu iš teflono. 
Perkelta širdis • palengvina 
gyvūno įgimtos širdies dar
bą, išpumpuodama iš prie
širdžio kraują, kuris susilai
ko prieširdyje dėl nepakan
kamo kairiojo skilvelio dar
bo.

Abi širdys susitraukinėja 
nepriklausomai viena nuo 
kitos ir netrikdo kraujo apy
takos.
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Kaip yra su jų “meile 
žmonėms”?

Iš Sūduvos muzikinio gyvenimo

Šiuolaikiniai teologai mėgs
ta šlovinti krikščionijkąjį 
“humanizmą,” “meilę žmo
nėms.” Bažnytininkai at
kakliai įtikinėja, kad ne tik 
dangiškąją, bet ir žemišką
ją laimę galima pasiekti tik 
laikantis “evangelijos įsa
kymų.” Jie netgi bando įro-
elyti krikščionybės ir komu-] • .. > -,
nizmo “giminystę.” Saky-|,e U zmo?ul- 
sim, stengiasi įteigti, kad 
komunistinės moralės prin
cipą: “Žmogus žmogui — 
draugas, bičiulis ir brolis T 
pirmą kartą paskelbęs...
Jėzus Kristus, kad šis prin
cipas analogiškas krikščio
niškajam priesakui “Mylėk 
savo artimą, kaip pats sa-

— Jei mūsų religijos kū
rėjas, — sako jie, — liepia 
mylėti kitus žmones, kaip 
save, tai, suprantama, krikš
čionio požiūris į kitus žmo
nes turi būti labai geras, 
humaniškas.

Argi iš tikrųjų taip? Vi
siems žinoma: viskas, dėl 
ko kovojo ir kovoja komu
nistai, tarnauja žmogui, jo 
gerovei. Čia glūdi didis 
marksizmo - leninizmo hu- 
humani z m a s. Krikščioniš
kasis mokymas apie “meilę 
žmonėms” neturi su juo 
nieko bendro. Kai komunis
tai kalba apie žmonių broly
bę ir draugystę, jie turi 
galvoje klasės brolius—dar
bo žmones. O kapitalistai, 
išnaudotojai — jų priešai. 
Požiūris į juos kaip į bro
lius įamžintų išnaudotojiš
ką santvarką, įgalinančią 
saujelei turtuolių engti pla
čiąsias liaudies mases.

Krikščionybė žmones ski
ria ne pagal klasinį princi
pą, bet pagal jų požiūrį į 
religiją. Jei tu tikintis 
krikščionis — tu “brolis 
Kristuje,” “artimas.” Jei 
tu esi kitos religijos, o tuo 
labiau, jei visai netiki į die
vą, apie jokią brolybę nega
li būti kalbos. Išeina, kad 
kapitalistai ir dvarininkai, 
kurie laikosi krikščioniškos 
religijos, yra tikinčiųjų dar
bininkų ir valstiečių “bro
liai,” o darbo draugai ate
istą' — jų priešai.

Ar bereikia įrodinėti, koks 
reakcingas ir kaip kenkia 
šviesesnei darbo žmonių at
eičiai toks visuomenės skirs
tymas? Jis yra sukėlęs be
galę religinių karų, kraujo 
praliejimų, žydų pogromų. 
Net mūsų šalyje krikščio
niškasis žmonių skirstymo 
principas sėtų tik nesantai
ką — tarybiniai žmonės at
eistai ir nuoseklūs krikščio
nys negalėtų laikyti vieni 
kitų “broliais.”

Religijos propaguojamos 
“visuotinės meilės” klasinę 
esmę vaizdžiai atskleidė sa
vo žihomajahie straipsnyje 
“Su kuo jūs, “kultūros meis
trai”?” M. Gorkis. Jis ra
šė:

“Priekaištaudami, kad aš 
“skelbiąs neapykantą,” jūs 
man patariate “propaguoti 
meilę.” Jūs, tu r but, ma
note, kad aš galiu mokyti 
darbininkus: pamilkite ka
pitalistus, nes jie čiulpia jū
sų jėgas, pamilkite juos, nes 
jie bergždžiai naikina jūsų 
žemės lobius, paihilkite žmo
nes, kurie eikvoja jūsų ge
ležį gaminti pabūklahis, žū- 
dantienis jus pačius, pamil
kite niekšus, dėl kurių jū
sų vaikai dvesia badu, pa
milkite tuos, kurie jus žu
do dėl savo ramybės ir so
tumo, pamilkite kapitalistą,

Florida auga - pučiasinias pasaulinis karas su
griovė visus planus.

Buržuaziniais metais, įsi
galėjus klerikalams, “Gabi
jos” veikla apmirė, sustin- 1 
go, o vėliau ir susilikvida- 1 
vo.

Ir kiti darbuotojai
Šiuo laikotarpiu Mari

jampolėje didelį vaidmenį 
vaidino muzikas J. Kamai- 
tis (1893-1957). Baigęs Var
šuvos ir Leipcigo konser
vai o rijas, jis nuo 1923-4 
metų gyveno šiame mieste, 
dirbdamas gimnazijoje, 
mokytojų seminarijoje, va
dovaudamas chorams, va
kariniams muzikos kur
sams. 1929 m. išleido “Dai
nas chorui.”

Nuo 1939 m. rugsėjo 1 
d. į seminariją atėjo dirbti 
ir kitas prityręs muzikan
tas, pirmos dainų šventės 
1924 m. Kaune dalyvis K. 
Gurevičius.

Ant šių dviejų muzikan
tų pečių pirmaisiais tarybi
niais metais ir pokario lai
kotarpiu gulė visas pagrin
dinis muzikinės veiklos krū
vis.

Nurimus karo a i d a m s, 
pasibaigus atkakliai klasių 
kovai muzikinis gyvenimas 
Kapsuke pamažu įėjo į nor
malias vėžes.

Muzikos mokykla
Tebedirbo senieji muzi

kai, o jiems į talką atėjo 
1955 metais įsisteigusi sep
tynmetė vaikų muzikos mo
kykla, suvaidinusi ir tebe
vaidinanti didelį vaidmenį 
miesto muzikiniame gyve
nime. Pirmaisiais metais 
buvo penki dėstytojai: R. 
Štaraitė, E. Stalioraitienė, 
V. Burinskas (dabartinis 
direktorius). V. Gulmanas 
ir V. Virbickas. Priimta 60 

’ mokinių. Šiuo metu yra 20 
dėstytojų ir 230 mokinių.^

Susiorganizavo mokytojų 
klubas, prie kurio veikė

• choras (vad. K. K n o r as), 
fortepijoninis trio (G. But
kevičienė, J. Butkus, V. 
Gulmanas), orkestras (vad. 
K. Gurevičius). Klubas vė
liau dėl įvairių priežasčių 
susilikvidavo, bet kolekty
vai liko gyvuotų ir koncen
truoti ir jie dar gana ilgą 
laiką džiugino klausytojus.

Mūsų dainų šventes
Dainų šventės, kurios tę

sė mūsų pirmtakų tradici
jas, Kapsuke pasidarė la
bai populiarios. G lėta senų' 
veteranų pasirodė ir nauji 
dirigentai, tai J. Pocius, A. 
Šmulkštys, A. Uzėla, K. 
Kuoras ir eilė kitų, kurie 
tikrai įdėjo daug pastangų 
išjudinant Sūduvos muziki
nį gyvenimą.

Kapsuko berniukų choras 
‘Vyturėlis,” kuris pavasarį 
švęs savo dešimtmetį, yra 
pajėgus kolektyvas, sėkmin
gai gynęs Kapsuko vardą 
įvairiose varžybose. Choro 
vadovas A. Uzėla yra vis 
ko nors naujo ieškantis Vil
niaus Valstybinės konserva
torijos absolventas.

Vyrų choras
Didelį vaidmenį miesto 

rajono gyvenime atlieka 
Kapsuko pedagoginės mo
kyklos dėsto jo K. Kuoro 
sukurtas cukraus fabriko 
pavyzdinis vyrų choras 
“Garsas.” Meno saviveiklos 
žyinūnas K. Knoras, atlikęs 
šankiausią organizacinį dar- 
d'arbą, vėliau perdavė ko- 
kolektyvą naujiems muzi
kams, ė pats ėmė vadovauti 
buitinio aptarnavimo kom
binato chorui, su kuriuo te
bedirba ir dabar. **

Didelį poveikį estetiniam 
ir meniniam kapsukiečių

Floridos citrusų sodai duo-in.1(^m!s tvoromis, kur ark- 
da milijonus dėžių apelsinų,! bai kuosai ganosi. Rodosi, 
citrinų ir greipfrutų rinkai t'as apylinkės nesugadino, o 
kiekvieną metą, ne tik Ame-iįai‘ papuošė. Tie tukstan- 
rikos, bet į užrubežį. Šiemet “bu akerių žemės, kuri ma- 
daug sodų palietė šalnos, ir įį1' kam buvo naudinga, 
sunaikino ne tik vaisius ant šuio Imhu

dė tarybiniais metais. Kas 
Lietuvoje nepažįsta A. Ku- ' 
čingio, A. Lietuvninko ir kt. 1 
Sūduvos krašto sūnų daina- ' 
vimo?

Iš praeities
Sistemingas-muzikinis ju

dėjimas Marijampolėje pra- 1 
side j o 1890 metais. Lietu
vių muzikiniam gyvenimui 
vadovavo gabus pažangių 
pažiūrų vargonininkas ir 
chorvedys J. Senkus. Iš 
valstiečių ir miesto gyven
tojų suorganizavęs pajėgų 
chorą dalyvaudavo ne tik 
pamaldose, bet ir lietuviškas 
dainas dainavo.

1905 m. Marijampolėje 
apsigyveno Varšuvos kon
servatorijos absolventas, 
dabar LTSR nūs. meno vei
kėjas, A. Jasenauskas. Pa
ruošęs naują chorą jis da
lyvaudavo lietuviškuose va
karuose. Toks pirmas “klo- 
jiminis koncertas” įvyko 
1905 m. gegužės 15 d. Kon
certe dalyvavo ir senas 
kanklininkas J. Salamas. 
Buvo suvaidinta ir Ketur
akio komedija “Amerika 
pirtyje.” Visa tai susilaukė 
didžiausio pasveikinimo.

1895-6 metais spaudoje 
pasirodė V. Kudirkos har
monizuotų lietuvių liaudies 
dainų rinkinio “Kanklės” 
dvi dalys. Tai buvo, kaip 
rašo prof. dr. J. Gaudrimas, 
“vienas pirmųjų bandymų 
dainos pagalba sutelkti pla
čiąsias darbo žmonių mases 
tautinio išsivadu o j a m o j o 
judėjimo pakilimo metu.”

Didelį vaidmenį suvaidi
no čia apsigyvenęs ir kitas 
Varšuvos konservato rijos 
absolventas J. Bendorius.

Jo ir grupelės kultūros 
veikėjų pastangomis mūšio 
prie Žalgirio 500 metinių 
proga buvo pastatyta M. 
Petrausko opera “Birutė.”

Svarbų darbą nuveikė pa
žangios kultūrinės draugi
jos “Gabija” ir “Šviesa,” 
turėjusios savo skyrius įvai
riose Sūduvos vietovėse.

Ypač varginga buvo “Ga- 
, bijos” veikla. Komp. J. Ben-
• dorins čia buvo šuorgahi-
• zavęs pajėgų 60 žmonių cho

rą, veikė dramos ratelis. Iš 
buvusių choristų išaugo ir 
keletas mužikų profesiona
lų, kaip K. Gurevičius, A. 
Vaičiūnas, N. Vosylių tė- 
Dauguvietienū ir. kt.

Ši draugija buvo nutarusi 
1914 m. rugpjūčio mėnesį 
surengti Sūduvos dainų 
šventę, bet prasidėjęs pir-

Sūduva — Lietuvos aruo
das, čia pačios derlingiau
sios, geriausios žemės. Anks
čiau mažai sistemingai ty
rinėta, Sūduva dabar pa
mažu ima atskleisti savo 
paslapčių skraistį ir tary
biniams žmonėms 
savo praeitį, savitą 
ra.

Kadangi istorijos 
Sūduva keletą kartų keitė 
savo valdonus, todėl tai ir 
atsispindi žmonių charakte- 1 
ryje. Sūduviečiai (buvę 
suvalkiečiai) yra nepatik
lūs, atsargūs, bet, jei ką ge- ' 
rai pažįsta, su kuo susibi
čiuliauja, pasidaro labai 
nuoširdūs, vaišingi.

Sūduvos krašte buvo ir 
yra keli stambūs centrai, 
vaidinę didelį vaidmenį gy
venime. Tai Prienai, Ma
rijampolė (Kapsukas), Kal
varija, Vilkaviškis, Šakiai.

Apie Kapsuką
Vienas pačių žymiausių 

Sūduvos kultūros, švietimo, 
revoliucinių centrų yra Ma
rijampolė. Ji anksčiau va- cu------------ c-----
o nuo 1955 metų—Kapsu
kas.

Miestui 1972 metais su
eis 180 metų, skaitant nuo 
1792 metų, kai Marijampo
lei buvo suteiktas herbas.

Pats ankstyviausias Mari
jampolės laikotarpis dar 
nėra pakankamai ištirtas, 
nes praūžusių sukilimų, 
dviejų pasaulinių karų au
dros sunaikino visus archy
vus, ypač marijonų vienuo
lyno. Anksčiau, neskaitant 
J. Totoraičio kapitalinio vei
kalo ir “Sūduvos - Suvalki
jos istorija,” specialių tyri
nėjimų nebuvo daroma.

Sūduvos sūnūs
Žymiai daugiau žinių apie 

Marijampolės muzikinį gy
venimą turime iš 19 am
žiaus, kai prasidėjo tauti
nio atgimimo sąjūdis, ku- 

, riame labai svarbų vaidme
nį suvaidino ir Sūduvos 

, krašto sūnūs. Prisiminkim 
V. Kudirką, J. Basanavičių, 
Pr. Vaičaitį, V. Mickevi- 
čių-Kapsuką, Z. Aleksą-An- 
garietį ir kt. Juk tai buvo 
Sūduvos vaikai.

Žinoma, sūduviečiai, mė
tyti ir vėtyti prie įvairių val
donų, būdami praktiško pro
to, daugiau veržėsi į tiks
liuosius mokslus. Tačiau ne
galima pasakyti, kad jie ne
mėgtų liaudies dainų, mu
zikos, meno. Tai jie paro

nes jo bažnyčia laiko jus ob
skurantiškumo tamsoje.”

Mūsų humanizmas nėra 
aklas, kaip krikščioniškoji 
“meilė žmonėms.” Kartą, 
sakoma evangelijoje, prie 
Jėzaus Kristaus priėjo 
apaštalas Petras ir paklau
sė, kiek kartų galima at- 

_ ’ Kristus at
sakęs: reikia atleisti iki 77 
kartų. Bažnytininkai ląbai 
mėgsta remtis šiais žod- 
džiais, kurie būk tai liudija 
meilę žmonėms. Mes, sako 
jie, neprisimename nuoskau
dų, atleidžiame jas, mums 
svarbiausia—meilė.

Pagaliau, ir evan g e 1 i j a 
reikalauja: “Mylėkite savo 
priešus, laiminkite prakei
kiančius jus, dievinkite ne
kenčiančius jus ir mels
kitės už skriaudžiau- 
čius jus.” Tačiau ne pro 
šalį pabrrėžti, kad patys 
bažnytininkai niekada nesi
laikė šių religijos reikalavi
mų. Istorija rodo, kaip žiau
riai jie persekiojo savo prie- . 
šininkus, fiziškai susidoro-Į^mosi Staropole, Senapile

rodyti 
kultū-

eigoje

davo su jais, pūdė kalėji
muose, degino laužuose.

Tačiau pabandykime įsi
vaizduoti, kad šie principai 
nuosekliai įgy ven d i n a m i. 
Nusikaltėlis, sakysim, žudo, 
plėšia, vagia, o jam, pagal 
krikščionišką j į mokymą, 
reikia nuolat atleisti. Geras 
būtų gy v e n i m a s žmogžu
džiams, plėšikams, prievar
tautojams, vagims, chuliga
nams, ar ne tiesa? Užtat 
didžiai daugumai garbingų 
žmonių būtų visai liūdna. 
Kur gi čia humanizmas ir 
meilė žmonėms? Mes anaip
tol ne už žiaurumą. Tačiau 
ir ne už tai, kad viskas bū
tu atleidžiama. Nusikaltė
liai pas mus susilaukia už
tarnautos bausmės, ir daro
ma tai tikrojo humanizmo 
vardan.

Krikšči o n i š k o j i “meilė 
žmonėms” turi dar vieną iš
virkščią pusę. Tikintysis 
privalo labiau tiž viską pa
saulyje mylėti dievą. Vadi
nasi, jo pilietinės, šeimyni
nės ir visuomeninės parei
gos yra mažiau svarbios. 
Mato evangelijoje skaitome 
grėsmingus Kristaus žo
džius: “Manęs vertas 
tas, kas ims neapkęsti 
vo tėvo ir savo motinos1, 
vo brolių ir seserų, visų 
timųjų vardan manęs.” Štai 
kokia toji dievo “meilė”!

Taigi, krikščionybė ragi
na mylėti visus be išimties 
žmones: dirbančiuosius ii 
išnaudotojus, garbingus 
žihones ir nusikaltėlius, ko
votojus už taiką ir kare 
kurstytojus, draugus ir prie 
šus. O labiausiai — mylėt 
dievą, dėl kurio, galima rie 
abkęsti netgi pačių bran 
gia'ūsių ir artimiausių žmb 
nių.

Tokia “meilė žmonėms1 
neišlaiko jokios kritikos. Ti 
kroji meilė žmogui gali būt 
tik klasinė, ji reikalauji 
aktyviai kovoti prieš viską 
kas kliudo atsiskleisti ge 
riausioms dvasinėms ir fi 
zinėms žmonių savybėms 
Komunistinę moralė reika 
lauja: “Viskas žmogui,vis 
kas vardan žmogaus!” Mū 
sų humanizmas—tai tikra
sis humanizmas: jis žadina 
žmonių o rūmo ir kolekty
viškumo jausmą, pasitikėji
mą savo jėgomis, įkvepia 
žmones didingiems žygiams 
vardan komunizmo idėjų.

! p A. čertkovas

buvo 
auklėjant šiuos 

veislės 
pelną, 
ne tik 

savininkams, bet 
kei, valstijai.

Šiuo laiku čia dar ne pil
nai ' įsikūrė Walt Disney 
Land. Tai bus Vaito Disnė
jaus parkas, kuris vadinsis 
Atostogų karalyste (Vaca
tion Kingdom) pačiame vi
duryje Floridos, ne toli Or
lando, kiek toliau į Tampą 
ir į St. Petersburg, Šis Walt 
Disney Park bus baigiamas 
ir atidarytas ateinančio 
spalio mėnesio pradžioje. 
Šiuo kartu čia dirba 7,000 
darbininkų statyboje, o ka
da jau viskas bus baigta,4 
tai čia bus reikalinga 6,500; 
nuolatinių darbininkų ap
tarnauti svečius ir švarą 
išlaikyti.

Šiam dideliam užvedimui- 
įkurimui tokio parko Walt 
Disney mirdamas paliko 
$300,000,000. To fondo vedė
jai nieko nelaukdami W. D. 
testamenta išpildys. O tai

ypatingos
neš didelį

gyvulius, 
Dalis to 

tų arklių 
ir apylin-

medžių, bet ir medžius su
šaldė. Didelis nuostolis savi
ninkams. Tačiau, tai ne pir
mas kartas, ir dėl to Flori
da mažai pajaus.

Florida pagarsėjusi savo 
pusiau tropiškų klimatu, pa
mariais, maudynėmis, šva
riu kaip perlas smėliu, ku
rie patraukia milijonus ato
stogautojų. žiemos metu čia 
atvyksta senesnio amžiaus 
žmonės (pensininkai) pralei
sti kelius mėnesius, o vasa
rą atvy1 jaunoji karta, 
gavusi atostogas kelioms sa
vaitėms. Atvyksta paside
ginti saulės kaitroje ir pa
plaukioti sūriame Atlanto 
ir Meksikos užlajos vande
nyje. Jie (su savo vaikučiais) 
užpildo kotelius, motelius, 
ir stato palapines prie pa
plūdimių.

Floridoje duodavo dar ir 
šiokių tokių palengvinimų 
neturtingiems žmonėms. Čia 
tik tie moka mokesčius-tak- 
sus, kurie jau turi turto virš 
$5,000. Turintieji mažiau 
nuosavybės negu čih minėta didelis indėlis į Floridos 
suma, nuo mokesčių paliuo- prestižą.
suoti. Tačiau, Floridos sei- Lietuvos rašytojas Juozas 
melyje jau kyla klausimas i Baltušis parvykęs iš JAV
suoti. Tačiau, Floridos sei-

ne tik apdėti mokesčiais 
kalbamus neturtinguosius, o 
dar. ir įvesti patvarkymą, 
kad kas neturi pasirodyti 
$7,000, tam nedaleisti Flori
doje įsikurti. Geriau sakant, 
jis čia nepageidaujamas.

Floridos rytinė dalis prie

Lietuvos rašytojas Juozas

į Lietuvą, labai vaizdžiai ra
šė apie tokį pat Vaito Dis
nėjaus parką Kalifornijos 
valstijoje. “Įžengus pro var
tus, akys suraibsta nuo be
galybės spalvų, įvairiausių 
pastatų, įrengimų. Pirmu 

I žvilgsniu ne aprėpsi Disnei- 
1V11UU. w wpxxxxvxv ne viena 

karinė dalis prie Meksikos j (įe^įmtis kvadratinių my-
l 1111 T n t rvVl 1*1 4- c i y
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v? svarbos kuriozas, kūjį
, privalėtų gerbti.

Yra pamato manyti, kad 
Floridos Disneilendas bus 
'turtingesnis vaizdais ir pa- 
rankumais, nes prie jojo la- 

l ruošiamasi.
Dzūkelis

Atlanto kraštų, kaip ir va“jiencĮ0< j0 apimtis—: 

užlajos, tirštai apgyventa o^”* j0 manymu!/tai“di 

liau nuo vandenų—dar yra Į 
dideli plotai neapgyventi.! — 
Bet ir tas jau keičiasi. Pas
kutiniais keliais metais, čia 
iš Kentucky valstijos atsi-i 
kėlė bėglių, (reisinių) ayk-|^‘~ 
hų augintojų. Jie įsigijo
šimtus, tūkstančių akerių 
žemės arti Ocala miestelio 
((pačiame viduryje valstijos), 
apsitvėrė aukštomis puoš Providence, R. I.

Amerikos Lietuvių Pilie-

tik 
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Kauno politechnikos instituto tekstilės technologijos 
katedros tekstilės tyrimo laboratorija atlieka audinių 
mechaninius tyrimus, čia mokslininkai ieško būdų me
džiagų patvarumui padidinti.

Nuotraukoje: tekstilės technologijos katedros ve
dėjus profesorius A. Matukonis (kairėje) ir vyr. dėstyto
jas R. Čiukas prie audinių tyrimo aparatūros.

A. Tumėno nuotrauka

ir 
ir

išprusimui daro ir nuolati- čių Pašalpos Klubas gegu- 
niai LTSR Valstybinės fil-jžės 16 d. laikė 57-tąjį metinį 
harmonijos koncertai, te- banketą klubo salėje, 475 
atrų gastrolės, svečių iš ki
tų respublikų pasirodymai. 
Reikia pasakyti, kad Vil
nius labai patenkintas Kap
suko auditorija ir noriai 
važiuoja su koncertais.

Už didelius nuopelnus 
mokytojams J. Kamaičiui ir 
K. Gurevičiui buvo suteikti 
garbingi LTSR nusipelniu
sių mokytojų titulai.

Taip maždaug at rodo Kap
suko muzikinis gyvenimas.

Žinoma, aš čia nepalie
čiau vidurinių, pedagogi
nės, kiiltūros mokyklų, to
limesnių vietovių muziki
nio - kultūrinio gyvenimo, 
nes išeitų gana solidžios ap
imties dalbas ir laikraščio 
skiltyse neišsitektų.

Parhgininias
Būčiau labai dėkingas, ~ -

jei vyresnės kartos laisvie- , Klubo sekretorius W. Ra
čiai, ypač kilę iš Marijam
polės, pasidalintų savo pri
siminimais apie seniausius 
laikus, gal yra buvusių 
“Gabijos,” “Šviesos,” “Žil
vino” draugijų choristų? 
Jie galėtų papasakoti, ko
kias dainas dainavo, gal ką 
nors apie kanklininką J. 
Salama. Parašykit į “Lais
vę.”

banketą klubo salėje, 475 
Smith St. Banketas buvo 
surengtas klubo nariams ir 
jų šeimynoms.

Kadangi A. L. P. P. Klu
bas randasi gerame stovyje, 
tai visos banketo išlaidos 
buvo padengtos iš klubo ka
sos. Valgių, alučio ir tvir
tesnių gėrimų kiekvienas 
galėjo pasitarnauti, kiek 
širdelė troško.

Meninę programą atliko 
moterų sextetas iš New Bri
tain, Conn., vado va u j a n t 
muzikui Beinorui. Sudaina
vo apie dešimtį trumpų liau
dies dainelių. Sud a i n a v o 
'sklandžiai ir jausmingai, už 
ką publika padėkojo atsisto
jimu ir gausiu plojimu.

Po valgių ir dainų sekė šo
kių muzika. Kas norėjo ir* 
sveikata leido, galėjo sma
giai pasišokti.

V. GikliUanas

chienas atidarė programą, 
pasveikino svečius, kurių 
buvo pilnutėlė salė, ir pa
kvietė klubo pirmininką 
Juozą Vaitonį, tarti keletą 
žodžių apie klubo veiklą.

Diena buvo lietinga, bet 
svečiai, susirinkę gražioje 
salėje, linksminosi ir nekrei^ 
pė dėmesio i ūkanotą, deb- 
suotą, lietingą orą.

Brdhiuš S.




