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„GINTARĖLIS ANT DELNO" MASKVAI

PŪLIUOJANČIĄ KAIRIĄJĄ 
SKALPELIU

Pastaruoju metu daug kalba
ma apie dar šių metų rudeni 
Jvyksiantį LKP suvažiavimą, ku
riame numatoma keisti partijos 
pavadinimą. Kitaip tariant, 
glaustis po socialdemokratų ke
pure. Kas pusmetis naujas pava
dinimas. O esmė? O kas pasikei
tė LKP po naujų programinių 
dokumentų priėmimo XX suva
žiavime? Programa socialdem o
kratinė. jos vykdytojai — vaka
rykštis partlnis-ūkinis aktyvas 
su jau žymiai plonesnių darbi
ninkišku, inteligentišku apvalka
lu. Netiesa, kad daugelis ūkinių 
vadovų pasitraukė iš komunistų 
partijos. Jie liko. Komunistų 
partija ir toliau lieka biurokra
tinio ūkio valdymo aparato, vyk
domosios valdžios bei deputatų, 
atstovaujančių buvusi parti ni

ukini aktyvą, jungiančiąja gran
dimi. Faktiškai komunistų parti
jos rankose tebėra visa valdžia. 
Ne idėjos jungia šitą voratinkli, 
o praktiniai asmeninės naudos 
ryšiai.

Neatitikimas tarp idėjų, dek
laruojamų naujoje partijos prog
ramoje ir tikrojo komunistų el
gesio, ypač pasireiškė po AT 
pirmosios sesijos pirmojo posė
džio, kuriame AT pirmininku 
vietoj komunistų ir buvusio par- 
tinio-ūkinio aktyvo geidžiamo 
LKP lyderio A. Brazausko buvo 
išrinktas parlamento daugumos 
lyderis V. Landsbergis. Iki to 
meto komunistų rinkiminėje ko
voje vartotas šūkis ..Lietuva be 
suvereniteto — Lietuva be atei-

(Nukelta | 4  psl.)
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d ė k o j a m e  p a a u k o j u 
s ie m s  LIETUVOS SĄJŪ
DŽIO ŠIAULIŲ MIESTO 
TARYBAI
— Eriks Llkums (Fllądel- 

flja) 25 doleriai.
-— Olandijos turistų Seimą

15 rub.
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AR VAIKAI 
TIKRAI NU

SKENDO?
ARBA: 
NESUPRANTAMAS 
VALDŽIOS VYRŲ 
ABEJINGUAS

Liepos 10 d. mes. grupelė 
Šiaulių rajono Sąjūdžio ir Lie
tuvos žmogaus teisių gynimo są
jungos Šiaulių skyriaus atstovų, 
vykome j Aukšteikę, kad iš pir
mų lūpų išgirstume tų šiurpių 
įvykių, kurie čia tęsiasi visą va
sarą, aplinkybes. Cla šią vasarą 
palaidoti trys vaikai, kurių mir
ties aplinkybės gana panašios.

Aukštelkėje tų nelaim ingų  
motinų ilgai ieškoti neteko. Jas 
radome abi. besidalijančias tuo 
pačiu skausmu. Nelaimingosios 
trūkčiojančiais balsais pasakojo 
apie savo skausmą, apie valdžios 
ir vidaus reikalų skyriaus abe
jingumą.

Balandžio 7 d. 21 val. dingo  
puspenktų metukų Laura Krau- 
jutytė. Ją vietos gyventojai, 
pakilę jos ieškoti, atrado kana
lizacijos šulinyje tą pačią dieną 
24 valandą. M ergaitės lavonas 
buvo sulaužytu galvos kaulu pa
kaušyje. Veidas sudaužytas. Mė
lynas. M ilicija 1 įvykio vietą  
prisistatė tik 3  val. nakties, 
nors buvo kviesta tuoj, m ergaitei 
dingus.

(Nukelta \  2. psl.)
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AR VAIKAI 
TIKRAI 

NUSKENDO?
(Atkelta IS t psl.)

Ekspertai savo darbą  kažko
dėl vilkino. Vėliau tyrim o išva
doje parašė: „Sm urto  nerasta". 
M otina kreipėsi į p ro k u ra tū rą  
dėl bylos iškėlim o. P rokuroras 
pasiūlė k reip tis j tardy to jus. 
P rasidėjo  stum dym as nuo vieno 
prie  kito. įvykis toliau tiriam as 
nebuvo. '

Gegužės 28  d. apie 18.30  val. 
ta  pati m otina pasigedo pusket
v irtų  m etukų sūnelio  Rodeno. Mo
tina su kaim ynų pagalba puolė 
jo ieškoti. Apie 23  val. kreipėsi 
Į m iliciją. B udintysis pasiūlė pa
tiem s ieškoti, kol dar nesutemo. 
Kitos dienos ry tą  m otina k reipė
si į krim inalinės paieškos d a r
buotoją Balčiūną. Pasta rasis 
ėmė priekaištau ti, kodėl iš va
karo nebuvo kreip tasi. K rim ina
linės paieškos darbuoto jai tą  ry 
tą atvyko. J ie  vaiko ieškoti pa
tarė  prūdelyje. P e r savaitę  šie 
pareigūnai buvo atvykę keturis 
kartus ir k iekv ienąkart vaiką jie  
ieškoti siūlė patiem s...

V aikeli rado šeštą dieną po 
dingimo. A trado žmogus, atsitik-- 
tinai važiavęs pro tvenkinį. Vai
ko veidelis buvo sužalotas. Teis
m o  m edicininė ekspertizė nusta
tė  m echaninę asfiksiją . A sfiksija 
(asphyxis) — kvėpavim o n u trū 
kimas dėl deguonies stokos a r  
sutrikusios kvėpavim o centro  
veiklos.

P asku tin ią ją  savo gyvenim o 
dieną (liepos 2 6 -ą ją) aštuonm etis 
P e tra ič ių  V ilm antukas su savo 
m am a uogavo m iške. Grįžo n a 
mo. Kol m am a v irtuvė je  tvarkė  
iš miško parneštas uogas, va i
kas žaidė kieme. Buvo apie 
20 .20  val., kai V ilm antukas

b

įbėgęs vidun pasiteiravo, gal 
jau  per te lev iz iją  rodoma prog
ram a vaikam s. Iki program os 
pradžios buvo likę keletą m inu
čių, tad  vaikas grįžo į  kiem ą 
žaisti. Apie 2 1 .3 0  val. tėvas jo 
pasigedo kiem e. V akare jo ieš
kojo visas kaim as. Apie 23 val. 
tėvai pagalbos kreipėsi į m ilici
ją. Nesulaukė. Skam bino an trą  
kartą . Išgirdo: neturį kuo a t
važiuoti. In ternato  direktorius 
m ilicijos darbuotojam s atvežti 
išsiuntė m ašiną, tačiau Į įvykio 
v ietą važiuoti nebuvo kam, nes 
kaip ten  buvo paaiškinta, m ili
cijos darbuotojai išvykę į Kai
riu s m uštynių m alšinti, o, be to, 
vaiko paieškai neturį šunų. Dėl 
šunų į miesto m iliciją kreipėsi 
patys aukštelk iečiai. Miesto mi
licijo je buvo paaiškinta: „Šunis 
turim , tačiau  visi darbuotojai už
im ti savo darbais".

A ukštelkiečiai, pagalbos nesu
laukę iš m ilicijos, paieškas tęsė 
patys. Kažkas iš ieškančiųjų pa
juokavo: „K ol Š iaulių  program a 
nesibaigs, pagalbos nesulauk
sim".

Paryčiu i, auštan t, kai visi nu
vargę  grįžo kiem an, m ilicijos 
vairuo to jas p rasita rė , jog  jis  bu
vo iškviestas iš namų po to, kai 
per te lev iz iją  baigėsi Š iau lių  
program a.

Apie 10 val. atvyko du k ri
m inalinės paieškos darbuotojai.

Liepė vieniem s šukuoti m išką, 
kitiem s grėb lia is tvenkinį. P a ty s 
nedarė nieko. Išvažiuodam i įspė
jo: jeigu  rasit, p raneškit.

Apie 13 val. tėvai jau  try p i
nėjo p rokuratūro je. Apie 14,30 
val. prokuroro da r nebuvo. Sek
re torė  paaiškino. Jog p ro k u ra tū 
rai jau  viskas žinoma, Tuo m e
tu į vidų įėjo tie du k rim inalis
tai ir paaiškino, kad vaikas jau  
rastas. Rado žmonės.

Vaikas buvo apdrasky tu  vei
du, m ėlyna ausim , veidas nepa- 
mėlęs. E kspertai nustato „ tip iš
ką nuskendimą".

Laidotuvių m etu aukštelkiečiai 
sulaiko įtariam ą vaikų žudiką ir 
pristato  m ilicijai. Įtariam asis 
pasprunka. Pabėgėlis  sulaikom as 
an trą  kartą . Sulaikom as ir įta 
riam ojo žudiko bendrininkas.

A ukštelkėje vaikų  lauk niekas 
neleidžia net vidudienį. O ką 
žinai, gal dar k a rtą  įvyks „ ti
pinis nuskendim as".

P rie  šios istorijos ve rta  pri
durti da r ir ta i, kad ra jono  ta 
rybos deputatas nuo A ukštelkės 
rinkim inės apylinkės L K P  ra jo 
no kom iteto an trasis sekretorius 
Neverauskas, a tkaklios rink im i
nės kovos m etu  aukštelkiečiam s 
dosniai žarstęs pažadus, šių  Šiur
pių įvykių  g rand inė je  nerado 
progos net pasidom ėti tuo, kas 
čia  dedasi.

Petras KUDRICKIS

SĄJŪDŽIO AKTYVO DĖMESIUI
Informacinės priemonės  

yra ga lingas būdas formuo  
ti v isuom enės nuomonę, to 
dėl labai svarbu, kad ji bū 
tų formuojama objektyvia i,  
t. y. pateikiant a lternatyvi
nes nuomones. Tačiau su 
apgailestavim u tenka pažy  
mėti, kad d augelis  respub
lik in ių  dienraščių , žodžiais  
liaupsindami demokratijų,  
užima v ienpusiško  re išk i
nių vertinimo poziciją, kar
tais n evengiant n e le ist ino  
grubumo ar net asmeninių

sm ulkm eniškų ambicijų g y 
nimo. Daugkartiniai mūsų  
mėginim ai pateikti alterna
tyvią  nuomonę daugelio  
šių leidinių buvo ignoruo
jami, nes j ie  užima n egaty
vią poziciją Lietuvos S ąjū
džio atžvilgiu.

A ts ižve lgdam i į tai, mes 
kviečiam e propaguoti (skel
bimais ir žodžiu), o taip  
pat prenumeruoti vyriau
sybinį laikraštį „Lietuvos  
aldą“ bei „Kauno a ld ą“, 
kurie padėtų įgyti alterna

tyvinę informaciją ir nuo  
monę, o taip pat prenume
ruoti labiau gerbiančius  
įvairias nuomones „Gimtąjį 
kraštą", „Atgirfiimą". laik  
raščius „Kalba Vilnius",  
„Vakarinės naujienos",  
„Literatūra ir menas" ir kt.

Prenum eruodam i šiuos  
le id in iu s padėsim e ugdyti 
dem okratines spaudos tra
d icijas.

LS Palangos Tarybos 
informacijos sektorius

Я
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JAUNYSTĖS DIENOSE NEPAMIRŠK
Rudeniop be teismo ir nuospren

džio iivežė  Siaurėn, netoli Vo rku 
tos...

...Žiūriu j kleboną P. Bubnį ir 
galvoju: mes tikrai augame ne d ie
nom, o valandom. Dar tik treji me
tai gyvenam e pakankamai iliuzo
riniame, bet vis tik žmoniškesniame, 
ieisingesniame pasaulyje, o jau ne
galiu suvokti, kaip gi taip —  ateina 
ir nė ii iio  nė ii to areštuoja žm o
gų, kalina, nuoiirdžiai ie iko  ir ne
randa už ką galėtų nuteisti, paskui 
įgrūda į ne žmonėms vežioti skirtą 
vagoną ir iiveža. Gal negrįžtamai... 
O  klebono akys skaidrios —  pats 
gerumas, nuivintančios nugalėtu 
liūdesiu, kurį gal pavadinčiau šyp
sena, bet jis artimesnis atodūsiui: 
Atleisk jiems. Viešpatie... Nėra jė
gos, —  šaukiu visa savo siela, —  
nėra jėgos, kuri žmogų apiplėštų, 
užgesintų jo Meilę, užpūstų jo švie
są, jeigu tas žmogus ne vienas 
savo vienatvėje, savo skausme, 
svetimuose sniegynuose. Jeigu ja
me —  Dievas, neatėmęs kančios, 
bet nuteikęs jėgų ją iškentėti... O  
klebonas tyliai pasakoja:

...Sniegas ir sniegas, kurį kasėme 
nuo geležinkelio, pastatyto prieš 
mus lenkų kalinių. Statė jie p liko
mis rankomis —  kastuvu ir laužtu- 

amžinajame įšale. Tarsi tai

rusiškai dar silpnai supratau. Parei
kalavau vertėjo. Atėjo. Jau buvom  
keturiese. Atsivertė iš Lietuvos at
gabentą kartu su manimi ..bylą", 
ant kurios protokolų buvau užrašęs: 
„priverstas pasirašiau". Paaiškinau 
tą užrašą „tribunolui". Siam tik to 
ir reikėjo. Pagaliau suradęs mano 
„kaltę" paskelbė: 10 metui Liepė 
pasirašyti, kad dalyvavau teisme. 
Pasirašiau. Pasirašiau, pasirodo, ant 
nuosprendžio. Vertėjas juk buvo jų 
savas žmogus... „Išsėdėjau" 9 me
tus, kol buvo priimtas įstatymas kai 
kuriose lagerių sistemose vienerius 
metus užskaityti kaip dvejis...

būlų įmanoma... Bet pastatė. Užtai 
avarijos įvykdavo kas savaitę...

Gyvenom e barakuose, kurių ilgos 
eilės išilgai geležinkelio priglaudė 
visus, politinius ir kriminalinius no—  
sikaltėlius, ir visiškai niekuo dėtus 
nei viena, nei kita prasme, netgi 
neteistus. 1946 metų pradžioje (ačiū 
Cerčiliui) politinius ir kriminalinius 
nusikaltėlius atskyrė. Bandė apspar- 
dydami tardyti, nes juk reikėjo 
kaip nors sudaryti bylą ir nuteisti. 
Pagaliau nuvarė j „teism ą". „Tribu
no lu " buvo vyras ir moteris. Bet

Aptvertoje kolonijoje gyvenom e 
800 žmonių, iš jų apie 80 buvo 
lietuvių. Dirbdami susieidavome, 
persitardavome vienu kitu žodžiu. 
Ne daugiau. Sekė ir draudė būriuo- 
tis. Bei žmogus negali gyventi be 
jokio džiaugsmo. Buvo jo ir ten. 
Netgi du  —  geležinė krosnelė vi
dury barako ir laiškai arba siunti
niai. Tai ir gelbėjo. Rusai siuntinių 
gaudavo mažiau, daugiau jų ir mi
rė. M irusius išveždavo. Nė vieno 
nelaidojom. O  vis tik iš mūsų, 
pokarinio, vežimo išgyveno dau
giau. Iš atvežtųjų j tas vietas 1941 
metais 97 proc. mirė... Bet jokių 
kapų neapšviesdavo vasarą nenu
sileidžianti, žiemą nepakylanti sau
lė. Kaip  pasityčiojimas iš pusgyvių 
ir mirusiųjų nušvisdavo gamtos ste
buklas —  Siaurės pašvaistė, savo 
grožiu  ir spalvomis disonuojanti su 
žemės nykuma, šalčiu, badu ir ne
viltimi. Viskas iškenčiama, išskyrus 
neviltį. Gal jos ir nebuvo tiek 
daug. Juk sielos negraužė jokia 
kaltė, juk ne aš vienas tarp tų žmo
nių žinojau, kad esu teisus ir ne
kaltas, kad turi ateiti valanda...

Tęsinys. Pradžia Nr. 2*. 20.

Tuo tarpu aplink viešpatavo va
gys: glavary, šestiorkė, sūki. Jie
turėjo tinklą, sistemą, gyvenim o bū
dą ir griežtus įstatymus, kuriems 
būdavo priversti paklusti net virši

ninkai. V isi norėjo gyventi... Gla
vary niekada nedirbo, vaikščiojo 
išdidūs ir pasipuošę, „apšvarinę" 
siuntinius ir rodydami savo galią. 
Naujas atvykęs kontingentas visada 
įtempdavo vietinės vagių koalici
jos nervus: ar neatvažiavo „sūka", 
t. y. atsivertėlis, metęs vagies ama
tą, nepaklūstantis jų įstatymams. 
Įdomiai naujokus tikrindavo: jie
turėdavo atsistoti prieš vietinius va
gi s ir loti. Jeigu loja, tai vagis, jei
gu  ne —  tai „užrišęs" šį amatą. 
Siam principui niekada nebuvo nu
sižengta, nors atsivertėlis žinojo, 
kas jo laukia: „sūka" turėjo būti 
nužudytas. A rba —  „glavaris"... 
Toliau —  kerštas. Vėl pjautynės... 
Tam už kiekvieno vagies batų au
lo būdavo suomiškas peilis, nors 
visus kitus, ypač politinius, prieš 
kiekvieną tarybinę šventę kruopš
čiai iškratydavo, atimdavo bet ko
kį metalinį daiktą. Ir vis tik vagių 
gyvenimas lageryje buvo pats sun
kiausias. Ligoninėje, į kurią patekau 
dėl apendicito, mačiau vieno va
gies psichinį katarsį. Jis keikėsi, 
draskė save, daužė galvą... Galėtų 
—  pats save perkąstų. Fiziškai per
sekiojamas savo priešų, nepajėgian
tis apsiginti, nematantis jokios per
spektyvos, jokios vilties, jokios at
ramos ... Niekada gyvenime nesu 
matęs nelaimingesnio žmogaus...

Kuomet Čerčilis pasakė savo gar- 
siąją kalbą apie tai, kad ant Eu
ropos nusileido geležinė uždanga, 
kad po Europą klaidžioja komuniz
mo šmėkla, prieš kurią reikia or
ganizuotai gintis, kriminalinius ir 
politinius kalinius atskyrė. Iš vienos 
pusės gyvenimas pasunkėjo, per
sekiojimai, griežtesnė tapo apsau
ga, kratos. Bet kalinių kontingentas 
liko tauresnis, ne toks brutalus ir 
ciniškas. Juk daug buvo visiškai 
niekuo dėtų ir tvirtos dvasios žmo
nių, kurių ta atvira neteisybė ir 
fizinis laužymas nepalaužė.

(Bus daugiau)

K I IV Z IV  KA LN A S. Aleksandro O S T A ÍE N K O V O  nuotr.
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Kel dar nepapüté łiłuryi...

Aido SABAUAUSKO nuofc.

sausa- ŽUVO BEBRAI, ŽUVYS...

Savaitraštis Adraiat:
„SavailAi 235400 Šiauliai, 

Aušrai alija 49,
KBIV0LÉ" lal. 2-45-55 
SL Nr. 520

Spauda „Titnago" ipaustuvė. 

Šiauliai. Vaiario iA-oiio< 52. 

Ofsalinė spauda. Tiražas 3000 
«gz. Užsakymo Nr. 3347.
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PŪLIUOJANČIA 
KAIRIĄJĄ—SKALPELIU

(Atkelta U 1 psl.)

ties" tartum  ir išnyko. J į  pakei
tė kitas šūkis: ..L ietuva be ko
m unistų — U e tu v a  be a te ities". 
Kom unistai ( a te iti mus vedė 50  
m etų. 0  k u r atvedė — patys 
m atom e. ~

Nuo kovo 11 d. T SK P stoja 
i a tv irą , o L K P  i labiau užmas
kuotą kovą prieš Lietuvos žmo
nių pirmą kartą  dem okratiniu 
keliu išrinktą parlam entą. Si ko
va vyksta pesimizmo, dezinfor
m acijos. įvairių  prasim anym ų, 
tendencingai paruoštų  anketų  
platinim u. Tam  dažnai naudoja
mi aiškios politinės nuostatos 
neturin tys deputatai bei visuo
m enėje gerai žinomi, tač iau  po
litinės nuostatos ne tu rin tys žmo
nės. Šitas akcijas būtų galim a 
pavadinti norm alia parlam ento 
veiklos k ritika, jeigu  tai būtų 
darom a nuo k laid ingų parlam en
to sprendim ų momento, o k lai
dingam  sprendim ui būtų patei
kiam a a lte rna tyva, o ne nuo to 
momento, kai dar parlam entas 
nebuvo priėm ęs nė vieno spren
dimo. Ir pagaliau  a r  puspenkto 
m ėnesio laiko tarp is y ra  pakan
kamas laikas parlam ento  veiklos 
vertinim ui, juolab  kai šiuo la i
kotarp iu  besikurianti valstybė 
y ra  slegiam a karinės ir  ekono
m inės blokados iš išorės ir d ras
koma, nors tarpusavy je  ir  besi
vaidijančių , tačiau  tu rinč ių  bend
rybių dviejų  kom unistų p a rtijų  
iš vidaus.

1940 m. ru gp jūčio  3  d. Lie
tuvos in te ligen tai vežė Į M ask
vą K rem liaus paliepim u kom u
nistų paruoštą pareišk im ą dėl 
Lietuvos įstojim o į SSSR.

1990 m. Lietuvos parlam entas 
ir  vyriausybė in tensyviai ruošia
si derybom s su SSSR  ir jos res

publikom is dėl Lietuvos valsty
bės atstatym o. Liepos 31 d. Lie- 
tūvos spaudoje paskelbiam as 
L ietuvos In teligentų  pasirašytas, 
kom unistų suredaguotas k re ip i
m asis į Lietuvos visuomenę dėl 
a tkuriam ojo  seimo rinkim ų. Tai 
n au jo  tipo šių  laikų in te ligentų  
„g in tarė lis  an t delno" M askvai.

Č ia da r p rav artu  prisim inti 
daugiau nei p rieš 50  m etų tuo
m etiniam  Lietuvos užsienio rei- 
kalų m inistru i J. Urbšiui J. S ta
lino pasakytus žodžius: „R es
publikos nepanorės išeiti iš 
SSSR, nes ten  tam  yra kom u
nistų  p a rtija" .

Savarankiška L K P ir toliau 
lieka bolševikinės LK P paveldė
toja. Nepakeis jos p rig im ties Ir 
naujas pavadinim as. Komunistų 
partijo s m askavim asis nauju  pa
vadinim u ga li visiškai kom pro
m ituoti Lietuvos sveikąsias kai
riąsias jėgas. A r toli L ietuva 
nueis su pūliuojančia k a irią ja  
koja?

M atyt, išm intingiausia būtų 
savarank iškai L K P likviduotis 
kaip  politinei organizacijai. Dėl 
(o dem okratijos pam atai L ietu
voje nesusilpnės. Daugelis v e ik 
lių  ir dorų jos narių  įsijungs į 
kitas partijas . Gal tada pasitikė
jim ą a tgaus daugelis talentingų, 
tač iau  pasitikėjim o visuom enėje 
netu rinčių  dėl priklausym o ko
m unistų pa rtija i žmonių? O gal 
tokiu būdu būtų suardytas asm e
ninės naudos principu g rįs tų  ry 
šių voratinklis?

N iurpbergo tribunolo sprendi
mu nusikalstam a buvo p ripažin ta  
p a ti nacių p a rtija , bet nebuvo 
autom atiškai nusikaltėliu  laiko
m as kiekvienas jo s narys.

t»etra* KUDRICKIS 
LSDP narys

Vandens užterštum u K ulpę sp a r
čia i vejasi R inguva. P rie  jau  įp ra s 
tų  te ršė jų  Ringuvos taryb in io  ūkio 
kiaulių  kom plekso, K užių tarpūk i- 
nės gyvulin inkystės įmonės, A ukšt- 
rak ių  sąvartyno, p rik lausančio  Š iau 
lių m iestui, kurie  jau  sen iai nebe- 
paiso nei gam tos apsaugos įstatym ų, 
nei visuom enės balso, dar p risidėjo  
ir  V overiškių kolūkis, neseniai į

R inguvą išvertęs visą sav ivartę  mi
neralin ių  trąšų .

Po šios p ik tadarybės palyginus 
da r apyšvariam e Ringuvos aukštu
py je  žuvo bebrai, žuvys ir, su p ran 
tam a, viskas, kas gyva.

Bubių taryb in io  ūkio darbuotojai 
išnuodijo  gyven to jų  bites ir sunai

kino vos p rieš porą m etų sodintus 
m edelius p r ie  d v irač ių  tako, 

„P estic idų  dozę a r  koncen trac iją  
padidinom e, purkšdam t pasėlius?" 
— suka galvas Bubių taryb in i»  
ūkio d irek to riu s ir  agronom ai.

K. KLEVA1TIS


