Povilas Gaidelis. Didvyriai nemiršta: Albinas Tindžiulis-Dėdė
A.Tindžiulis gimė 1910 m. rugsėjo 11 d. Petro ir Petronėlės Tindžiulių šeimoje. Be
Albino šeimoje dar buvo trys broliai – Romas, Pranas ir Vladas, bei seserys – Kazimiera ir
Bronė. Pirmojo pasaulinio karo metu mažasis Albinukas begiodamas po laukus matė
padangėje skraidančius keistus aparatus, kurie jį sažavėjo. Gal jau tada jis užsidegė
meile lėktuvams? Guvus, liesas nedidelio ūgio berniukas Albinas baigė Skapiškio pradinę
mokyklą. Po to Rokiškio gimnaziją, o 1933 metais jo vaikiškos svajonės išsipildė. Kartu
su būsimais lakūnais S.Jasiunsku ir J.Grinciumi jis baigė PLP karo mokyklą (XIII-a laid).
Tų pačių metų rugsėjo 15 d. jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Po to jį
paskyrė į tarnybą 4-tąjame pėstininkų pulke. 1934 m. 4-tojo pėstininkų pulko jaunesnieji
leitenantai Albinas Tindžiulis ir Juozas Vaičeliūnas bei keletas jaunų karininkų iš kitų
pulkų, atvyko į Karo aviacijos mokyklą ir buvo atrinkti mokslui karininkų klasėje. Dar besimokydamas karo
mokykloje ir vėliau jau karininkas Albinas Tindžiulis, gaudamas 500 litų algą, kiekvieną vasarą nesibodėjo
dviračiu iš Kauno atvažiuoti į gimtinę. Turint omeny kokie tais laikais buvo dviračiai, jau vien tas faktas daug
ką pasako apie šį žmogų. 1935 m. spalio 15 d. A.Tindžiulis baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų klasės
kursą ir buvo paskirtas į tarnybą 4-joje oro eskadrilėje. 1936 m. gegužės mėn. 1 d. jam buvo suteiktas
leitenanto laipsnis. Apie 1939 m. gruodžio mėnesį jam suteikė kapitono laipsnį ir paskyrė Lietuvos karo
aviacijos viršininko Antano Gustaičio adjutantu.
A.Tindžiulis jaunystėje
Šiose pareigose A.Tindžiulį užklupo pirmoji sovietų okupacija. Dimisijos
pulkininkas leitenantas A.Navaitis savo straipsnio „Karo aviacijos paskutinieji
metai ir vadinamoji „Tautinė eskadrilė“ mini jog kapitonas A.Tindžiulis 1940 m.
spalio 1 d. dar buvo karo aviacijos štabo sąrašuose ir vykdė 1-ojo skyriaus
viršininko pareigas. Šį teiginį patvirtina ir pas jo giminaičius rasti dokumentai.
Kuomet okupantai pradėjo Lietuvos kariuomenės naikinimą, kpt.
A.Tindžiulis su savo viršininku gen. A.Gustaičiu sumanė pasitraukti į vakarus.
Algirdo Gamziuko knygoje „Antanas Norėjo Būti Ore“ aprašomas jų planuotas
pasitraukimas iš Tėvynės į Vokietiją: „...dar sausio mėnesį generolas
pasiteiravo savo buvusio adjutanto aviacijos kapitono Albino Tindžiulio, ar šis
nežino nelegalaus sienos perėjimo būdų. Vasario viduryje atėjęs pas Gustaitį,
Tindžiulis patarė pasinaudoti vokiečių paslaugomis. Šis iš principo su tokiu
pasiūlymu sutiko, tik pageidavo susitikti su perėjimo per sieną organizatoriumi. Tindžiulis pasiūlė iš pradžių
pasikalbėti su tarpininku – buvusiu karo aviacijos ūkio dalies techniku Poderiu, ir užtikrino Gustaitį, kad
Berlyne, kur lauks buvęs Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje pulkininkas Kazys Škirpa, jam bus garantuotas
saugumas. Pats Tindžiulis taip pat ruošėsi eiti kartu. Vėliau jis paaiškino, kad pagrindinis sienos perėjimo
organizatorius buvęs vokiečių organizacijos Lietuvoje „Kulturverband“ vadovas Richardas Kosmanas. Kovo 1
d. Gustaitis ir Tindžiulis Kaune, A.Baranausko gatvės name Nr. 25 susitiko su Kosmanu ir Poderiu.
Kosmanas pranešė, kad per sieną bus einama kovo 4 d 11 val. Gustaitis nuėjo į Poderio namus, esančius
Linksmadvaryje, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje Nr. 55. Greitai atvyko ir Tindžiulis. Vedlys Jonas Prabulis,
prisistatęs „Adomu“, pasirodė tik apie 14 valandą ir iš karto pareikalavo už paslaugą jam sumokėti 3000
rublių. Gavęs iš Gustaičio šiuos pinigus, paaiškino, kad traukinys į Šeštokus iš Kauno išvyksta 14 val. 50
min., miesto kasoje reikia nusipirkti bilietus iki Alytaus, jis prie Gustaičio ir Tindžiulio prieisiąs traukinyje.
Pokalbyje dalyvavo aviacijos kapitonas Mykolas Augutis, kuris prašė pimti ir jį, bet Prabulis griežtai
atsisakė. Laiko iki traukinio išvykimo buvo likę mažai, tad Poderis nuvažiavo į Laisvės alėją pirkti bilietų.
Tindžiulis – į namus pasiimti daiktų, o Gustaitis – tiesiai į geležinkelio stotį, kur sėdo į traukinį. Ten jis
pastebėjo Prabulį, tuo tarpu nei Poderis, nei Tindžiulis iki traukinio išvykimo nepasirodė.“
A.Gustaitis neturėjo bilieto, todėl kontolieriams teko sumokėti baudą ir įsigyti bilietą iš jų. Išlipus iš
traukinio ir pavažiavus apie pusę kilometro nuo Šeštokų geležinkelio stoties, vežimą, kuriame buvo
A.Gustaitis ir du jo palydovai, sustabdė rusų pasieniečiai. A.Gustaitis dar bandė bėgti, tačiau kareiviai
pradėjo šaudyti. Bėglys sustojo ir pasidavė. Netrukus jį nugabeno į Kauno kalėjimą, o 1941 m. kovo 4 d.
išvežė į Maskvą, kur nuteisė ir spalio 16 d. sušaudė.
Žmonių, kurie gerai pažino A.Tindžiulį, teigimu, kapitonas, gerai mokėjo vokiečių kalbą, todėl vėliau,
pasislėpęs prekiniame vagone tarp vežamų baldų, jis sugebėjo sėkmingai išvykti į Vokietiją, tačiau ten
nepritapo. Todėl karo metu jis sugrįžo į Tėvynę ir pradėjo Kaune studijuoti žurnalistiką. Apie 1943 metus jis
apsigyveno pas savo seserį Bronę Viksvienę Žiliuose, Rokiškio r. ( į Š.V. nuo Panemunėlio), padėjo seseriai
ūkio darbuose ir ruošėsi pogrindinei veiklai. Priartėjo frontas. Vokiečių kariuomenė traukėsi. Ką daryti? Vyrai
susibūrė ir pradėjo kovą su okupantais. A.Tindžiulis, būdamas kadriniu kariškiu, jų tarpe buvo didžiausias
autoritetas.
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A.Tindžiulis (1-as
iš deš.) su
mokslo draugais,
1935 m.
Dabar
gyvenantis Kaune
Petras Tura
prisimena: „Per
naktį traukėme
Pasvalio link.
Dienot
apsistojome
netoli Pasvalio
pas ūkininkus.
Pasvalyje dar
buvo vokiečių
dalinys. Su
kapitonu
A.Tindžiuliu
nuvažiavom pas
vokiečius. Tie
vokiečiai nieko nepasakė, ką norit, tą darykite. Grįžtant atgal A.Tindžiulis ir sako, manęs netraukia važiuoti
toliau, aš tur būt grįšiu. Jau kartą buvau pas vokiečius. Man ten nepatiko. Grįžom pas savus. Kapitonas
A.Tindžiulis tą pasakė kitiems. Tai ir kiti sutiko grįžti. Gal dešimt tokių atsirado. Nutarėme grįžti partizanauti.
Kapitonas Albinas Tidžiulis, aš, Antanas Bielskis, vargonininkas Barzdinis, Romas Rasimavičius, Jonas
Devainis, Vitalijus Paliulis ir du broliai Petroniai. Visi dviračiais važiuoti per naktį atsidūrėm Urnėniškio
kaime.“
Frontas nuslinko į vakarus, o apylinkėse pradėjo šeimininkauti MVD kariuomenė, kuri terorizavo žmones
ir gaudė jaunus vyrus į Raudonąją armiją. Be to šalyje kūrėsi būriai kolaborantų – stribų.
P.Tura tęsia pasakojimą: „ Atvažiavo stribai į mūsų sodybą. Mažai ką berado, gal du vežimus pasikrovė.
Mūsų būrys tuo metu stovyklavo prie girelės. Buvo apsistoję Pavilonio namuose, tuo laiku jie buvo tušti.
Girelės pakraštyje netoli sodybos augo stora aukšta eglė, į ją paprastai įlipdavo mūsų sargybinis. Apylinkės
plačiai matosi. Sargybinis pastebėjo, kad į mano sodybą stribai nuvažiavo. Prisivarė pastočių, kraunasi
malkas, šieną. Ką daryti? Kapitonas A.Tindžiulis pasiuntė į Žilių krūmus, kur kelias daro vingį. Jei stribus
atkirs, tai šie bėgs Alizavos link. Pats su kitais vyrais nuėjo stribų užstoti, tačiau nespėjo. Stribai greitai
pasikrovė ir išvažiavo. Prie špitolės buvo mūrinis tvartukas. Pirmieji į Salamiestį atėję Rėksnys ir Rašimas
sulipo ant tvartuko ir žiūri – atvažiuoja du stribai. Partizanai nuo tvartuko šovė, Švelnį iš karto nušovė, o
Jakščiukas, jaunas vaikinas, iššoko iš vežimo ir bėga į juos. Seni šautuvai užsikirto ir nešauna. Stribas
pribėgęs prie tvartuko atidarė duris. Šitie neturi ką daryti – kyšt granatą. Sprogimas nieko nepadarė.
Stribukas metėsi bėgti per krūmus Gumbelių link, tačiau atskubėję kiti partizanai jį pasigavo. Taip abu
stribus nukovė.“
Ltn. A.Tindžiulis
Čia pravartu priminti trumpą stribų istoriją. 1944 m. gruodžio 3 d. marionetinė
okupuotos Lietuvos vyriausybė priėmė nutarimą kiekviename valsčiuje įkurti
ginkluotus „liaudies gynėjų“ (žmonės juos vadino stribais (skrebais) būrius iš
partinio sovietinio aktyvo ir degraduotų asmenų, dažniausiai linkusių į alkoholizmą
ar vietinių rusų tautybės žmonių. Šie būriai privalėjo kovoti su „banditais“, kitaip
tariant, su Lietuvos laisvės kovotojais. Tačiau iš tikrųjų šią funkciją atliko ne
stribai, kurie partizanų bijojo, o speciali okupantų kariuomenė. Stribai tai
kariuomenei tik padėjo, nes patys jie bijojo eiti į miškus. Jie dalyvavo tremiant
gyventojus, ir plėšė jų turtą. Darydami namuose kratas vogė lašinius, dešras ir
geresnius daiktus. Vėliau daugelis jų prasigėrė ir degradavo. Apie laisvės
kovotojus yra daug dainų ir istorijų. Tuo tarpu stribai liko lietuvių tautos
užmarštyje.
Kapitonas A.Tindžiulis pamatė, kad šalyje kyla pasipriešinimas okupantams. Į kovą veržiasi žalias
nepatyręs kaimo jaunimas, kuriam labai trūksta karinio pasirengimo. A.Tindžiulis galutinai apsisprendė, nors
iš pradžių ir labai nenorėjo, jis ėmėsi vadovauti vyrams. Pradžioje, kol A.Tindžiulis šalinosi visus būrio
reikalus tvarkydavo penkiese: A.Ažubalis, K.Eidukonis, A.Bielinis, A.Rasimavičius ir P.Tura. Kapitonas buvo
labai griežtas. P.Tura prisimena atvejį kai Alfonsas Rasimavičius ir Antanas Petronis iš Žilių kaimo ir dar
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vienas vyras Suvainiuose pašokdino kažkokią merginą. Apie tai sužinojo kapitonas ir prie visų ėmė
nusikaltusius „į nagą.“ Vyrai jau manė, kad sušaudys. Griežtas buvo kapitonas ir tam, kas pasigers, ar be
reikalo pašaudys. Tačiau jis turėjo begalinę kantrybę ir buvo šaltakraujis. Kaip teigia P.Tura, su kapitonu
kartą teko būti pas Rasimavičius Bakšėnų kaime. Jau kur įlindo, ar į prėslą įsikasė, tai nepajudės iki
sutemų. Pats niekur nekelia kojos ir kitiems neleidžia – kad niekas nematyt. Padarysi blogai ne tik sau, bet
ir žmonėms.
Vyr. ltn. A.Tindžiulis
A.Tindžiulis daug rašė mašinėle ir ranka. Buvo jo raštų paslėpta Romo
Rasimavičiaus tvarto stoge. Deja, vėliau, kuomet šiaudinį tvarto stogą
keitė šiferiu, rado šiuos raštus. R.Rasimavičius prisiminė: „Žmonės
svetimi, aš nusigandau. Paėmiau ir sudeginau tuos popierius prie
darbininkų. Bet niekas neskundė.“ Tačiau buvo vienas žmogus, kuris dalį
A.Tindžiulio raštų išsaugojo. Tai – jo krikšto sūnus Rimvydas Tindžiulis.
Kitas A.Tindžiulio žemietis Vytautas Jakšys 2002 m. savo sodyboje
Suvainių kaime ant aukšto po spaliais rado puodynę, kurioje buvo
cheminiu pieštuku A.Tindžiulio prirašyti sąsiuviniai, nors per 56 metus
tekstas buvo stipriai nukentėjęs, tačiau radinys istorikams buvo labai
vertingas.
Į būrį partizanai susitelkdavo tik esant reikalui. Dažniausiai jie
slapstėsi pasiskirstę mažais būreliais. Kapitonas A.Tindžiulis sakydavo,
kad dideliam būriui išsilaikyti reikia daug maisto. Miške reikia kūrenti
laužus, virti maistą. Tai labai sumažina saugumą, nes dūmai matosi iš
toli. Nors sargyba būna pastoviai, tačiau ką ji padės, jeigu okupantai,
pastebėję dūmus, apsups mišką? Kita vertus, vadas turi žinoti kur yra
kovotojai ir kaip su jais susisiekti greičiausiu būdu. Tos kovotojų grupelės dažniausiai laikydavosi daržinėse
ar bunkeriuose. Kaimo žmonės kovotojų atžvilgiu buvo labai geranoriški. Jeigu užeidavo kur nors pas
pažįstamus, prašyti nereikėdavo – tuoj klausdavo ar ne alkani. Buvo labai neišrankūs: ką duodavo, tas
būdavo gerai. Jauni žmonės tada buvo nereiklūs. Vietoj pagalvės neretai būdavo akmuo ar kelmas, o jeigu
ir to nėra – delną padeda po galvą ir miega. Jie nuolat prisimindavo savo vado žodžius: „Jei esi partizanas –
būk vertas to vardo.“
Lietuvos aviacijos vadas gen. Antanas Gustaitis
Vyrai susirinkdavo kai reikėdavo atlikti kovinę operaciją. Pasakoja Jonas
Glemža iš Girbučių k. Vabalninko vls.: „1946 m. partizanai buvo užėmę
Kuprelišį. Jiems tada vadovavo Albinas Tindžiulis – Dėdė. Pas mus susirinko
apie 70 partizanų – gryčioje, kamaroje, klojime buvo pilna. Buvo lapkričio
pabaiga. Temstant išėjo, Kupreliškio stribyną išvaikė, žuvo tik vienas
partizanas – Petras Šakalys iš Eidžionių kaimo. Rytą vyrai grįžo, atsinešė ir
P.Šakalio palaikus, padarė karstą ir palaidojo kaimo kapeliuose. Mums
partizanai ir dieną padėdavo darbus dirbti, būdavo, pjauna javus, šienauja.
Tarp partizanų buvo griežta drausmė. Jurgis Gaigalas nušovė Samulionį.
Jurgio brolis Povilas irgi buvo partizanas. Kai susirinko visi nuspręsti, ką
daryti su juo, tai pats brolis Povilas pasakė: „Aš reikalauju mirties bausmės.
Jei leisit, aš pats jį sušaudysiu.“ Bet Povilui neleido vykdyti mirties
nuosprendžio, kiti nubaudė. Tai va, kokia drausmė buvo.“
Algis Šidlauskas iš Tuitų k. Salamiesčio ap., Kupiškio r.: „Buvome
susiskirstę po kelis. Kai reikėdavo, kapitonas surinkdavo. Apylinkėje pasirodė
būrys apsimetęs vokiečiais. A.Tindžiulis nusiuntė su jais pasikalbėti beginklį Petrą Viksvą, kuris mokėjo
vokiškai. Šis grįžęs pasakė kapitonui, kad jie kalba su klaidom, vadinasi ne vokiečiai. Tada A.Tindžiulis
suprato, kad tai spąstai ir nesileido į kontaktą.“
Kitas buvęs kovotojas Alfonsas Skukauskas iš Likalaukių kaimo, Kupiškio r. prisimena: „Kapitono
A.Tindžiulio būryje buvo 54 žmonės. Būrys Lietuvos kariuomenės pavyzdžiu suskirstytas į keturis skyrius po
14 žmonių. Būrys susirinko Bakšėnuose prie pat girelės į tuščią vienkiemį. Atsimenu, stovėjau sargyboje prie
miško įsilipęs į didžiulę eglę – ten mūsų postas buvo. Su žiūronais stebėjau apylinkę, o kitas apačioje sėdi.
Matau, kad į Turos sodybą atvažiavo Vabalninko skrebai. Vaikšto po tvartą, klėtį, vienkiemį plėšia. Pranešė
kapitonui. Kapitonas sako, kad reikia duoti į kailį. Kad būtume staigiai puolę, o kol nuėjome į Tuitų
krūmus...Kapitonas išsiuntė žvalgybą į Salamiesčio miestelį. Ėjo Januška – Rėksnys ir Rešimas. Po kiek laiko
kapitonas atsiunčia padėjėją. Reikalingi aštuoni vyrai, gerai ginkluoti ir taikliai šaudantys. Išbėgom į keliuką.
Kapitonas tik ranka pamojo. Išpradžių dar grioviais slinkom. O Salamiestyje girdim tik ta, ta, ta...granata
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sprogsta. Tada jau bėgte. Aš pro bažnyčią šituo keliu atlėkiau į miestelį Plačiakajus iš balos išlindo. Nuo
Sidaro keliu Rėksnys atbėga. Šaukia mums: „Ko miestelio nekratėt?“ O Kostas guli prie berželio. Ar kas
nebėgs iš miestelio? Žiūrim, skrebas visas kruvinas su šautuvu eina. Jam duot, duot...Aš dar spėjau 6 kartus
iššauti. Paskui prieina Rešimokas šompolo – jam šautuvas užsikirto. Atėjom su Pačiakaju į miestelį, žiūrim
skrebas peršautas guli. <...> A.Tindžiulis – Dėdė dar turėjo namelį krūmuose prie Pyvesos Bakšėnų kaime
ties Rasimavičiaus sodyba. Apie jo slėptuvę žinojo tik Rasimavičiaus Janina. Per ją ir ryšį palaikydavom.
Bažnyčioje susitikdavome. Ką reikia perduodavo Janina, mergaitė, labai daug jam dirbo. (Kapitonas ją
mylėjo. Gaila, tačiau jų meilei nebuvo lemta įsikūnyti...). Kapitonas klausydavosi užsienio radijo ir
sudarydavo savaitės politines apžvalgas. Jis perduodavo J.Rasimavičiūtei, o ji man. Mes tuos lapelius
platinome. <...> Teko lydėti A.Tindžiulį – Dėdę į susitikimą su „Lietuvos diplomatu“ Panevėžyje. Pavardės
nežinau. Niekas nesakė ir nereikėjo žinoti. Kapitonas turėjo dokumentus pasidaręs, paso nuotraukoje tik su
ūsais nusifotografavęs. Dieną prieš nusiskuto barzdą. Visą dieną gulėjo rugiuose prieš saulę, kad veidas
įdegtų. Į Panevėžį nuvažiavom dviračiais. Susitikimas vyko Pakruojo gatvės bute. Iš pradžių tas
„diplomatas“ sako: „Čia pašalinis žmogus.“ Kapitonas sako: „Ne, čia patikimas žmogus, jis turi viską girdėti.
Tegul klauso.“ Tas „diplomatas“ jam siūlė išvažouoti į užsienį, žadėjo dokumentus sutvarkyti. Kapitonas
nesutiko: „Ne, aš reikalingas šiaurės Lietuvai kol esu čia, Kupiškyje, Biržų krašte tvarka yra. Aš čia
reikalingas, kad žudynių nebūtų.“ Logiškai mąstant, tas „diplomatas“ buvo ne kas kitas, kaip MGB agentas
Juozas Markulis – Erelis arba jo patikėtinis. Matyt ir A.Tindžiulis jį perprato, todėl nesutiko važiuoti į
„užsienį.“
A.Tindžiulis partizanų vadas
Vietoj žadėto užsienio jis būtų „nuvažiavęs“ į saugumiečių
kamerą (P.G. past.). A.Skukauskas tęsia: „Puikus vyras
buvo. Žiūrėjo teisybės. Berlyne mokslus baigė. Atsimenu,
nuo pat pradžių, kai girelėje prie Bakėnų kaimo susirinkom,
mokino partizaninės taktikos, atsargumo. Neišsiprovokuoti,
nelįsti kur nereikia, nešaudyti be reikalo. Sušaukia ir
mokina. Jei nėra kitokių sąlygų, atneša bulvių krepšį ir
dėsto. Einam nuo Antašavos į Sipsalį į žygį. Rytas, aušta.
Kapitonas sako, mes būsim ten ir ten, o jūs su Vytautu
(V.Laužiku) pasilikit. Pasislėpkit ir stebėkit aplinką, vakare
ateisit. Mes ant kalniuko miško pakrašty įsitaisėm ir
stebime aplinką. Iš tos pusės jau saugu – slapukus paliko.
A.Tindžiulis – Dėdė sakydavo, kad be jo žinios jokių
šaudymų, jokių žudynių nebūtų Jei bus teismas, visi
nuspręsim tada, bet reikia įrodymų, kad tikrai išdavikas.
Dėdė dėl šito labai griežtas, bet ir įžvalgus. Jis ir tiems
„vokiečiams“ nesidavė išprovokuojamas. <...> Nueinu pas
Rudį. Kapitonas kambaryje sėdi. Kiemas kampinis iš abiejų
pusių toli matosi. O kur tas bunkeris, net nežinojau. Rudis
man sako: Vieną rytą Dėdė sako: „Skrebus sapnavau
šiąnakt, tur būt teks susidurti...“ Šalia jų gyveno tokia
Uršulytė. (Į Lietuvą ji atvyko iš Rusijos, P.G. past).
Kartais padėdavo namuose tvarkytis. Tai grindis išplauna,
tai vėl ką. Prieš keletą dienų buvo atėjusi ir jos ilgai
neįleido į vidų. Ji, matyt, pajuto, kad kažkas bunkeryje pasislėpė. O jos žentas, dalyvavęs rusų-suomių kare
ir iš kažkur grįžęs be nosies, gyveno Antašavoje. Tas pranešė Gelažių įgulai. Atėję kareiviai atitraukė lovą,
pakėlė lentas ir paleido iš automato seriją vidun. Dėdė žuvo iš karto. Čia tikra išdavystė buvo.“
A.Tindžiulis-Dėdė
Taip 1949 m. vasario 2 d. bunkeryje Ožkinių k. (netoli nuo kelio KupiškisAntašava) žuvo šis kilnus laisvės kovotojų vadas. Peržvelgus visus prieinamus
šaltinius pavyko aptikti, kad 1940 metais jis buvo apdovanotas garbės ženklu
„Plieno sparnai.“ Kupiškėnų iniciatyva 2016 m. buvo sukurtas video filmas
„Aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis Dėdė“ (Rež. Vilija Morkūnaitė). Nepavyko
rasti žinių apie kario savanorio vardo ar laipsnio jam suteikimą, ar apdovanojimą
ordinu jau nepriklausomoje Lietuvoje, dėl kurios nepriklausomybės jis krito
nelygioje kovoje. Manau, jog tai mūsų valdžiai nedaro garbės ir ši klaida bus
ištaisyta artimiausioje ateityje.
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