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                                                       ĮŽANGA 

 

 

    Šis darbas apie mūsų kraštietį, gimusį Rėvos (Baran Rapos) kaime, Piotrą 

Bonifacą Žukovskį, kurį, už meilę ir tikėjimą Dievui, Jonas Paulius II paskelbė 

palaimintuoju.  

    Apie Žukovskį sužinojau iš nuolatinės Sklėriškių kaimo bibliotekos skaitytojos 

Galinos Liachovič. Ji ne tik papasakojo apie palaimintąjį, bet ir nurodė žmones, 

turinčius apie jį daugiau informacijos. 

    Duomenis apie palaimintąjį rinkau iš spaudos ir interneto. Daug informacijos 

apie Žukovskių šeimą suteikė palaimintojo sesers anūkė Lucija Stefanovič, 

gyvenanti Rudausių kaime. 

    Buvau nustebinta ir sužavėta, kad , net Ašvico ( Osvencimo ) stovyklos kančios 

nepalaužė šio žmogaus tikėjimo. Jis iki pat savo mirties liko žmogumi iš didžiosios 

raidės.  

    Darbas yra skirtas Piotro Bonifaco Žukovskio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti.    

 

           VRSCB Skleriškių kaimo filialo bibliotekininkė Gražina Lapunienė 
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                     Iš Rėvos (Baran Rapos) kaimo istorijos 

    Vilniaus rajono šiaurės rytuose, 15 km nuo Nemenčinės, ant Neries upės 

kranto, yra Rėvos (buv. Baran Rapos) kaimas. Žodis rėva reiškia - 

akmenų, gargždo sekluma ar nedideli slenksčiai lygumų upės vagoje. 

Ankščiau Rėvos kaimą vadino Baran Rapa. Kaip byloja senas padavimas, Neries 

srovėje smėlio seklumoje, kitaip dar žinoma kaip „Rapa“, gulėjo didžiulis 

akmuo, vietos gyventojų „pakrikštytas“ Baranu. Jis buvo labai klastingas 

visiems, kurie tuo keliu vežė įvairias  prekes arba plukdė medieną. 

Įvažiuodavo ant jo ne viena valtis arba sielis. Tik praėjusio amžiaus 

tarpukario metais buvo nuspręsta, panaudojant dinamitą, padalinti akmenį į 

mažesnes dalis ir išgabenti iš upės. Taigi, taip šio „dykaduonio“ istorija 

baigėsi, o kaimo pavadinimas liko.  

    Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo Rėvos (dar 

vadinamas Ponarska Gura) piliakalnis. Piliakalnis datuojamas I tūkst. – II 

tūkst.pradžia. Jis įrengtas Nėries kairiojo kranto aukštumos kyšulyje. Legenda 

byloja, kad, kryžiuočiams užpuolus dabartinės Lietuvos žemes, Neris 

pasirodė ... Stiksu (viena iš septynių upių pragaro Hado karalystėje ir deivė, 

upės personifikacija). Daugelis prancūzų šioje vietovėje mirė nuo šalčio, bado 

ir išsekimo. Vietiniai gyventojai surinko jų kūnus ir palaidojo masiniame 

kape Baran Rapoje, virš kurio šiandien stūkso piliakalnis. 

    XIX amžiuje ten, kur dabar yra Rėvos (Baran Rapos) kaimas, buvo dykynė. Visos šių 

apylinkių žemės priklausė bajoriškajai Vilniaus Raudondvario Parčevskių šeimai. Kai 1864 

metais buvo panaikinta baudžiava, bajorai nepatenkintiems buvusiems pavaldiniams, 

pasiūlė kraustytis „į Baraną“, tai yra – aną upės krantą. Keletas Žukovskių šeimos narių 

pasinaudojo proga ir išėjo. Taip asirado pirmasis vienkiemis Baran Rapoje. Šeimos augo, 

statinių daugėjo ir, laikui bėgant, vienkiemis peraugo į kaimelį. Pažymėtina yra tas, kad 

pakankamai ilgą laiką visi Baran Rapos gyventojai turėjo tą pačią Žukovskių pavardę.      

Dabar Baran Rapos kaime yra 5 sodybos. Būtent šiame kaime 1913 metais išvydo pasaulį 

Piotras Bonifacas Žukovski, būsimas Dievo tarnas, koncentracijos stovyklos kalinys, 

Palaimintasis.  

 
 
 

 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Akmuo
http://lt.wikipedia.org/wiki/Garg%C5%BEdas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Slenks%C4%8Diai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Up%C4%97
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                                 PIOTRAS BONIFACAS ŽUKOVSKI 

     

Piotras Žukovski gimė 1913 m. sausio 13 d. Baran-Rapos (dabar Rėva) kaime Vilniaus - 

Trakų apskrityje Nemenčinės parapijoje. Jis buvo Andžejaus ir Albinos iš Valankievičių 

(arba Vankievičių, nes tiksli motinos pavardė nebuvo žinoma) sūnus. Pasak Lucijos 

Stefanovič, jis turėjo vieną brolį ir dvi seseris. 1927 metais baigė Rudausių kaimo pradinę 

mokyklą. Padėjo namų ūkyje ir dirbo žemę.  

    Būdamas 17 metų, 1930m. rugsėjo 9d. Įstojo į Niepokolanovo (Lenkija) oo. Mažesniųjų 

Brolių Konventualų (Pranciškonų) Ordiną. 

 

 
Br. Bonifacas Piotras Žukovski Niepokolianove, 1930 m. 

    

    Naujokiną atliko nuo 1931 m. birželio 14 d. iki 1932 m. liepos 16 d. Amžinuosius įžadus 

davė 1935 m. rugpjūčio 2d. Vyresnieji dvasininkai apibūdino jį trumpai: ,,Visais atžvilgiais 

labai geras. Daugiau tokių!“ Tikriausiai todėl Piotras Žukovski gavo vienuolinį vardą 

Bonifacas (lot. darantis gėrį).  

    Brolis Bonifacas pasišventė spausdinto žodžio apaštalavimui. Dirbo atsakingose 

pareigose Nepokalianovo spaustuvėje, kurioje buvo spausdinami žurnalai vaikams 

,,Rycerz Niepokolanej", ,,Mały Rycerz Niepokalanej" bei kiti katalikiški leidiniai. 

Jis buvo nepaprastai kruopščiu darbininku ir, laikui bėgant, tapo spaustuvės vadovu. 

Priklausė pranciškonų Gaisrininkų komandai. 

    1938 m. kovo 27 d., prieš prasidedant II-jam pasauliniam karui, Šv.Maksymilianas Kolbe 
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vienoje konferencijoje sakė: „Artėja labai rimtas karas. Kokie bus jo etapai sunku 

prognozuoti, pas mus galima tikėtis visko“. Nepaisant viešpataujančio visame krašte 

pavojaus, ir netgi išsiskaidžiusio ordino, br. Bonifacas pasiliko vienuolyne ir, rizikuodamas 

savo gyvybe, padėjo išsaugoti spaustuvės įrangą. Gestapininkai dažnai lankydavosi 

Niepokolianovo vienuolyne, išvesdami iš kantrybės visus čia dar likusius vienuolius, bet 

br. Bonifacas visuomet likdavo ramus ir susitvardęs. Tai labai nepatikdavo neprašytiems 

svečiams.  

    1941 m. spalio 14d., kartu su kitais šešiais savo bičiuliais, br. Bonifacas buvo areštuotas. 

Tą faktą jis „priėmė ramiai pripažindamas kaip dievo lemtį“. Tą pačią dieną jis buvo 

nugabentas į Paviako kalėjimą Varšuvoje. Klėjime br. Bonifacas ir kiti vienuoliai buvo 

apkaltinti uždraustų spaudinių skaitymu ir platinimu ir buvo įkalinti neterminuotam 

laikotarpiui. Bet tai nepalaužė vienuolių . Jie, neprarasdami vilties, meldėsi, giedojo 

religines giesmes, dvasiškai stiprino kitus kalinius, dalinosi su jais savo maisto daviniu. 

Broliai Paviake nežmoniškose sąlygose praleido beveik visus 1941 metus. Gyveno visi 

kartu nedidelėje patalpoje su grotomis užtvertais mažais, lygiagrečiai su žeme, langais. 

Turėjo vieną ant visų „patalą“. Jie praktiškai badavo, nes maisto gaudavo labai mažai. 

    Br. Bonifacas ir kiti tikėjimo broliai nuolat buvo persekiojami už dvasinių apdarų 

nešiojimą, mušami, metami į sniegą, varinėjami basomis po kiemą.  Visus pažeminimus ir 

įžeidimus jie išgyveno kantriai. Br. Bonifacas net sugebėdavo šypsotis pakeldamas bičiulių 

nuotaiką, „o kalėjimo įprotį vertino linksmai“. 

    Jis nuolat ragino savo kalėjimo draugus tikėti Dievu ir melstis. Tai tapo vienu iš 

svarbiausiu dienos užsiėmimu. Laiką kaliniai pamalonindavo žaisdami kortomis, 

skaitydami knygas ir dainuodami. Kalėjime jie sutiko 1941 metų Kalėdas. 

   1942 m. sausio 8d. po vidurdienio kalinius išvedė į kiemą. Dvi valandas truko drausmės 

pratimai, po kurių kiekvieną iš brolių apieškojo  ir atėmė visus rožinius, maldų knygeles ir 

kryžius ir  išmestė į šiukšlyną. Po to juos nugabeno į pagrindinę stotį, o iš ten – į 

koncentracinį lagerį Osviencimą (Auschwitz). 
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P. B. Žukovskis koncentracijos lageryje Osvencime (Auschwitz) 

 

    Šis lageris buvo vadinamas „ tikru pragaru žemėje“. Lageryje kalinys Piotras Žukovski  

gavo numerį 25447. Jis buvo priskirtas prie dvasinių asmenų kategorijos, kurių 

gestapininkai labiausia nemėgdavo. Su jais buvo elgiamasi ypatingai žiauriai, siųsdavo 

dirbti sunkiausius darbus. 

   Iš pradžių br. Bonifacas dirbo „Bauhof“ komandoje  transporto statybinių medžiagų 

centre. Krovė iš vagonų geležį, plytas, malkas ir t.t. Be to „nuo aušros iki sutemos darbas 

buvo įvykdomas greitai“. Už mažiausią nepaklusnumą sargybiniai žiauriai mušdavo 

darbininkus. Po 10 dienų br. Bonifacas ir jo senas bičiulis Ferdynand buvo perkelti dirbti į 

žvyro kasyklą. Darbas kasykloje nebuvo nė kiek geresnis: dirbo atvirame lauke, alkani ir 

sušalę. 1941 m. žiema buvo labai šalta. Žemė smarkiai įšalusi. Dirbti buvo labai sunku. 

   Siaubūnai iš stovyklos labiausiai mėgdavo kankinti lenkų dvasininkus. Vertė juos dirbti 

pačius sunkiausius darbus ir mušė be gailesčio lazdomis. Vieną dieną br. Bonifacas buvo 

negailestingai sumuštas rykštėmis. 

    Vėliau br. Bonifacas griaudavo senus arba sugadintus pastatus, pamėlynavęs nuo šalčio 

dirbo stogdengiu, lauke perrinkdavo „šlapius, pusiau supuvusius šakniavaisinius 

griežčius“. Galu gale dvasininko sveikata neatlaikė tokio nežmoniško krūvio ir jis susirgo 

plaučių uždegimu. 1942 m. balandžio 10 d., turėdamas 29 metus, mirė kalėjimo 

ligoninėje. Jo kūnas buvo sudegintas lagerio krematoriume. Panašaus likimo sulaukė ir kiti 

jo tikėjimo broliai. 

    Šių kankinių tikėjimo liudijimo dokumentaciją sudaro apie 96 tūkst. puslapių. Tai yra 17 

vyskupijų tribunolų byla, kurį 1994 m. buvo perduota Kanonizacijų Reikalų Kongregacijai. 

Teologijos diskusija apie jų kančias buvo atlikta 1998 m. lapkričio 20 d. ir buvo patvirtinta 

http://www.google.lt/imgres?sa=X&biw=1344&bih=673&tbm=isch&tbnid=RuSE1LO4pRnVkM:&imgrefurl=http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6260&docid=oFiN6nL1t5fp0M&imgurl=http://www.franciszkanie.pl/fotki/09/05/azu2.jpg&w=400&h=175&ei=ajlpUazlLIXVOdG_gfAN&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:127&iact=rc&dur=1487&page=1&tbnh=140&tbnw=316&start=0&ndsp=22&tx=173.20001220703125&ty=65
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Kardinolų ir Vyskupų Kongresu. 1999 m. kovo 26 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 

paskelbė „Dekretą apie kančią už tikėjimą“, ir kankinių teisę į beatifikaciją. 

    1999 m. birželio 13 d. Varšuvoje Pergalės aikštėje, septintosios Jono Pauliaus II-jo 

apaštališkosios kelionės į Lenkiją metu, įvyko 108 II pasaulinio karo kankinių, tarp kurių 

buvo Piotras Bonifacas Žukovski, beatifikacija. Jis yra vienas iš septinių popiežiaus 

paskelbtų palaimintųjų pranciškonų, kurie, pasak šv. Tėvą ,„iš pragaro žemėje, kuris buvo 

nacių stovykloje Aušvice, išvyko tiesiai į dangų“[1]. 

    Apie šiuos įvykius rašoma ne tik internete, bet ir knygose bei kituose leidiniuose. 

Lenkijoje yra išleistos Tomašo Kačmarko „ Šviesos ir tamsumos: 1939-1945 kankiniai“  

(Tomasz Kaczmark „ Światła w ciemności : męczennicy 1939-1945“) ( 2000 m.).  

Ryšardo Švocho „Iš Aušvico į dangų. Šventieji ir palaimintieji“ (Ryszard Szwoch. Z 

Auschwitz do nieba. Święci i błogosławieni) ( 2006 m.) albumas su 108 palaimintųjų 

kankinių nuotraukomis ir biografijomis. Maciejaus Ziembos  knyga  „Esu su jumis“ ( 

Maciej Zięba,“ Jestem z wami: [beatyfikacja 108 męczenników II wojny światowej: 

kapłanów, biskupów, zakonników i zakonnic oraz ludzi świeckich] ( 2010 m.). Išleisti 

įvairių autorių rinkiniai -„Kankiniai už tikėjimą 1939-1945“ („ Męczennicy za wiarę 1939-

1945“) (1996 m.), .), „1939-1945 kankiniai“ („Męczennicy 1939-1945“) (2001 m.).Šiose 

knygose rašoma apie 108, tarp jų  ir  Piotro Bonifaco Žukovskio, Palaimintųjų kankinių 

gyvenimą, tikėjimą ir beatefikaciją.  

   Pažymėtina, kad 2001 metais Vlocleveke (Lenkija)  yra išleista  Mareko Darulio knyga  

„Palaimintasis brolis Bonifacas Žukovski :1939-1945 kankiniai“  (Marek 

Darul, Błogosławiony brat Bonifacy Żukowski. Męczennicy 1939-1945“), skirta mūsų 

kraštiečiui. 

 

 
 

 

1. Ištrauka iš beatifikacijos: http://www.youtube.com/watch?v=3413mJ1WMB4 

      

 

http://books.google.pl/books?id=V6FrsqK2HlMC&pg=PA294&dq=108+polskich+m%C4%99czennik%C3%B3w&hl=pl&sa=X&ei=ID0IUuPhINCS7Abn_oC4DQ&ved=0CDEQ6AEwBA
http://www.youtube.com/watch?v=3413mJ1WMB4
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                Kankinių atminimo įamžinimas Lenkijoje ir Vilniaus krašte 

      Kiekviename Lenkijos kampelyje yra vietų, kur įamžintas 108 II pasaulinio karo 

kankinių, taip pat ir Piotro Bonifaco Žukovskio, atminimas.                                                                                                                  

     Lichenio Sanktuariume Bazilikos apatinėje dalyje yra koplyčia, pavadinta 108 

Palaimintųjų Kankinių vardu, kurioje yra paveikslas vaizduojantis Kristų tarp 108 palaimintųjų 

kankinių, visų kankinių portretai. Koplyčioje saugoma urna su kankinių pelenais. 

 

 
 

                                        Paveikslas vaizduojantis Kristų tarp 108 palaimintųjų kankinių 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=108+b%C5%82ogos%C5%82awionych+m%C4%99czennik%C3%B3w,+wyniesionych+na+o%C5%82tarze+przez+Jana+Paw%C5%82a+II&source=images&cd=&cad=rja&docid=1zN02a52fv1yYM&tbnid=noWGrq-JBnmw2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://frydek.pl/newsy/?page_id=83&ei=NMWdUfyPPIiYtQat2IBY&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNG1hjvrxOPvPI5dhr5w3Z8oTa4FdQ&ust=1369380526749186
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 108 Palaimintieji Kankiniai 

 
                                                      Pal. Br. Piotro Bonifaco Žukovskio portretas  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=108+blogoslawionych+meczennikow+sanktuarium&source=images&cd=&cad=rja&docid=1zN02a52fv1yYM&tbnid=cxgtTXn6efpfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://frydek.pl/newsy/?page_id=83&ei=psKdUf2JKcbSsgbE3IDwDg&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNH2kIqd67PkfYmRW2PRebrxEQ5fwA&ust=1369379866311769
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Urna su 108 kankinių pelenais 

 

   Dievo Motinos, Lenkijos Šventųjų ir Palaimintųjų koplyčia yra ir Šv. Antonijaus 

Padevskio parapijoje Liubline. Koplyčioje yra 108 Palaimintųjų Kankinių vitražas  

 

 
 108 Palaimintųjų Kankinių vitražas 
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           Varšuvoje Dievo Motinos Karalienės Lenkijos Kankinių Sanktuariume yra  Atminimo  

lenta skirta 108 Palaimintųjų kankiniams. 

 
Lenta skirta 108 Lenkijos Kankiniams 

 

      

          Naujų Kankinių Sanktuariume Bydgošče yra Naujų Kankinių koplyčia, kuri yra skirta 

108 Palaimintiesiems Kankiniams.Koplyčios kairėje sienoje yra patalpintos visos visų tada 

beatifikuotų pavardės ir portretai 

 
108 palaimintųjų portreta 
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108 palaimintųjų kankinių demonstracijos freska 

 

      1996 m. rugsėjo 26 d. Marijos Sanktuariume Kolkove Godove prie Starachovic 

atidaryta kripta (rusys skirtas mirusiems laidoti) skirta 108 II Pasaulinio Karo Kankiniams.  

 

 

108 Palaimintųjų Kankinių kripta Marijos SanktuariumeKolkove Godove 

 

 

 

javascript:oknos('075d.htm',width='1024',height='850')
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     2000 metais Elblondo vyskupyjoje Malborke įkurta 108 Palaimintųjų Kankinių parapija   

 
 108 Palaimintųjų Kankinių parapijos šventykla Malborke 

                                                                                                                                                                             

.       1999 m. buvo įkurta Povierce parapija, skirta 108 Palaimintiems Kankiniams.  

        2004 metais Maksimiliano centro bažnyčioje Harmeže buvo pakabintos Atminimo 

lentos, kuriose yra išgraviruotos 149 pavardės ir vardai bei susibūrimo pavadinimai tų, 

kurie atidavė savo gyvenimą stovykloje Aušvice. 

                                    
 Atminimo lentos  
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       Antrojo Pasaulinio Karo Kankinių paminklas  yra  prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

Ščecine. Šį paminklą suprojektavo ir realizavo Pavel Pietrusinski 

 

Antrojo Pasaulinio Karo Kankinių paminklas Ščecine 

 

 

         

 

 

 

 

    

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zLgN99oCE-EJrM&tbnid=sIc9_pT06o_yAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sedina.pl/wordpress/index.php/2006/07/06/pomnik-mczennikw-drugiej-wojny-wiatowej/&ei=nXybUe6AHsXltQa8k4FY&bvm=bv.46751780,d.Yms&psig=AFQjCNGMkipwa3NBU7b7SfhZ8YOmrRuLRw&ust=1369230872350911
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     Vilniaus krašte Lietuvoje Rėvos (Baran Rapos) kaime, kur gimė Palaimintasis, kunigo 

Dariuš Stančiko iniciatyva, 2012 m. lapkričio 11 d. buvo įšventintas kryžius, kuris skirtas 

kankinio už tikėjimą ir Tėvynę Piotro Bonifaco Žukovskio 70- osioms mirties metinėms 

paminėti.  

 

                                           Kryžiaus Baran Rapos kaime pašventinimo akimirka, 2012 m. 

    Prie kryžiaus prikalta lentelė su užrašais lietuvių ir lenkų kalbomis. 

 

                                                 Memorialinė lenta  ant kryžiaus 
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                                                            Epilogas 

   Piotro Bonifaco Žukovskio gerumas ir pasišventinimas gali būti mums neįprastu 

pavyzdžiu. Visą savo gyvenimą jis tarnavo Dievui, skelbė Jo žodį. Jo altruistiškas elgesys 

žavi ir kartu stebina.  Ypač šiais laikais, kai dauguma žmonių tapo materialistais ir 

savanaudžiais. 

   Br. Bonifacas buvo kitoks. Dažnai pačiam kenčiant, padėdavo artimiesiems. Antrajam 

pasauliniam karui prasidėjus , verčiau panoro likti vienuolyne, nei gelbėtis bėgdamas. 

Atsiduręs Paviako kalėjime Varšuvoje, kur skurdus maitinimas silpnindavo jo kalėjimo 

draugus, atiduodavo jiems savo maistą, kurį gaudavo iš vienuolyno, o pats badavo. Visais 

įmanomais būdais stengėsi paguosti ir pralinksminti kalėjimo draugus, ragino juos melstis 

ir kartu dainuoti. Pats tuo metu  buvo ramus, linksmas ir šypsantis. Net  apie savo 

persekiotojus nesakė nieko blogo. 

    Nepaistant persekiojimų už savo tikėjimą, už tai, kad buvo kunigu ir skelbė žmonėms 

Gerąją Naujieną,  br. Bonifacas visada buvo ištikimas  Dievui. Savo maldose jis prašydavo 

Dievo malonės kitiems ir tik paskui prisimindavo apie save. 

   Tikėkimes, kad br. Bonifacas pasiliks mūsų širdyse, ne tik kaip beatifikuotas, bet kaip 

šventasis. Mes, jo kraštiečiai, galime didžiuotis, kad Piotras Bonifacas Žukovki gimė mūsų 

krašte ir turime puoselėti jo atminimą. 

                                      

 

                          VRSCB Skleriškių kaimo filialo bibliotekininkė Gražina Lapunienė 
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