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bet, ko lai dara, ja kādam citam
ievajadzēj'ies
nekā
vairāk
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mums... Taču šī gada
un pagājušā gada decembrī pu
ķu pazušana no torņa kāpņu pa
lodzēm kļuvusi sistemātiska. Pa
trijām Jaungada brīvdienām pa
ieaudzētais ista
zuda no jauna
bas-bērzs, laikā no 9. līdz 11.
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Mēs esam sašutušas par šādu
rīcību, tā apvaino mūsu pašcie
nu. Nevienai no mūsu 120 cil
vēku lielā kolektīva nav žēl ne
ne padoma to au
puķu stādu,
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