
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS DEPUTATUI GERB. A. SĖJUNUI
Įtampai visuomenėje ir 

panikos d idėjim ui būtina 
užkirsti kelią, kitaip Nepri 
klausomybės įtvirtinimas 
tampa labai sudėtingas. 
Reikia informuoti piliečius 
sąžiningai ir operatyviai. 
Iki šiol nėra paskelbtas in
f liacijos lyg is  L ietuvoje , 
neskelbiama, kiek pinigų 
padengta prekėmis.

Reikalaujame paskelbti 
į L ietuvą įvežamo produk
to santykį: medžiagų, žalia
vų, energ ijos ir gatavų 
prekių, taip pat išvežamo

iš L ietuvos produkto san
tykį ne tik rubliais, bet ir 
pasaulinėmis kainomis. 
Reikalaujame paskelbti 
kiekvienos sąjunginės įmo
nės rodiklius, t. y., kur ir 
kiek realizuojama produk
cijos ir kokiomis kainomis 
(rubliais ir doleriais ); kaip 
ir kokiomis kainomis aprū
pinama žaliavomis ir ener
g i ja ; koks kiekvienos to
kios įmonės darbo užmo
kesčio fondas mėnesiui; 
taip pat bendras sąjungi
nio pavaldumo įmonių ba

lansas Lietuvos ekonomiko
je. Manome, kad su šiais 
duomenimis (nors apytik 
riais) pastoviai turi būti su
pažindinami visų lyg ių  de
putatai ir visuomenė. P ra 
šome gerb. deputatą A .  Sė- 
jūną pateikti paklausimus 
vyriausybei šio pareiškimo 
pagrindu, supažindinus su 
šiais klausimais A T  ekono
mikos ir valstybės atkūri
mo komisijas.

A. PNIAUSKAS 
Šiaulių m. deputatas 61 
apygardos rinkėjų vardu

BADO AKCIJA ŠIAULIUOSE. KADA ATEIS 
TOKS LAIKAS, KAI VISIEMS UŽTEKS BUTŲ?

Praeitos savaitės pradžioje  centriniame miesto skve
relyje, priešais merijos langus buvo atsiradusi p a lap i
nė. Joje  b ado  akcijų buvo paskelbusi trijų m ažamečių  
vaikų motina Silva Stankaitienė. Palapinė m irgėjo liūd
nais užrašais, tokiais kaip „Nebeįm anom a kentėti, tuo
jau žiem a —  alkana, šalta. U ž kų kenčia vaikai, išei
ties nebėra. G eriau badu numirti, negu būti vaikomam  
kaip šuo. G erbiam i tėvynainiai. Užstokite, padėkite v ie 

niškai daugiavaikei motinai. Badausiu su vaikais, kol 
bus suteiktas pakenčiam as gyvenam as plotas".

Prie palapinės rinkosi žm onės. V ien i tylėjo, o kiti 
savo em ocijas lie jo  per kraštus —  kas už badaujančių, 
o kas prieš jo s nevykusį kovos metodų... A p ie  šių ak
cijų plačiau skaitykite kitame „Savaitės K rivū lė s"  nu
meryje.

A id o  S A B A LIA U S K O  nuotr.
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PRAGARE 
GIMĘS ŽODIS

Sibiras. IU«rus jo  vardą, pirmiau
sia prisimeni sovietinę katorgą, ku- 
roje be jokios kaltės kankinosi ir 
mirė tQkstaníiai žmonių vien už tai, 
kad jie  buvo darbštūs, išsimokslinę, 
kad jie  karštai mylėjo savo gimtąją 
Lietuvą.

Savo gimtąją žemę mylėjo ir 
Nepriklausomos Lietuvos kariuome
nėje tarnavęs priešlėktuvinės ap
saugos divizijos majoras Alfonsas 
Kazlauskas, Todėl ištrėmė ir jj. Sa
vo vergystės dienas tempė Norils- 
ko nikelio fabrike. O  kai visiškai 
išsekęs jokio fizinio darbo dirbti 
nebegalėjo, buvo paskirtas kažko
kiu tvarkdariu.

Alfonsas Kazlauskas buvo jau pa
gyvenęs ir labai nusilpęs žmogus. 
Apie grįžim ą namo jis jau nebe
svajojo. Tačiau jo  širdyje iki pat 
paskutinio atodūsio žėrėjo kibirkš
tėlė, kupina meilės tai padangei, 
po kuria jis gimė ir kuri iš jo bu
vo išplėšta. Iki pat paskutinio ato
dūsio jis buvo ištikimas moteriai, 
kurios paveikslą matė savo gęstan
čiuose sapnuose.

Šiandien sunku tvirtinti, kad A. 
Kazlauskas kada nors, anksčiau, 
būtų rašęs eilėraščius. Tačiau vie
nas jų, sudėtas Norilske prieš pat 
mirtj (1948 metais), mus pasiekė.
Jj „Savaitės Krivūlės “ redakcijai 
perdavė taip pat buvęs Sibiro

tremtinys Vincas Butkus, kuris su
A. Kazlausku susipažino kaip tik
ten, Stalino ir Berijos įkurtame
pragare.

Eilėraštj, nors ir netobulą (o ka

da autorius galėjo jj tobulinti?),
skaitytojams pateikiame neredaga
vę, tokj, koks jis išplaukė iš pa
ties rašiusiojo širdies,

Juozas SA BA LIA U SKA S

ALFONSAS KAZLAUSKAS

L I  K S I  M A N  Š V E N T A . . .
Tu nesakyk, brangioji, numylėta,
Kad gėlės žydi vien tik dėl manęs. 
Ir meilės daina, tau širdin sudėta, 
Tėvynėj niekada nesuskambės.

Tu nesakyk, kad kančios begalinės 
Veria širdį belaukiant tos dienos, . 
Kada priglausi galvą prie krūtinės. 
Degančios meile dėl tavęs vienos.

Tu nesakyk, kad saulė šviečia
Tiktai žmonėms, nejaučiantiems skausmų.
Ir kad pražūna tas, kurs kenčia 
Vienatvės prislėgtas ant narų, ant kietų.

Tu nesakyk, kad žvaigždės mirga
Tik dvasiai, blaškomai tarp dangaus skliautų.
Juk mylimos akys dar aiškiai žvilga.
Ašaroms riedant nuo veidų.

Tu tik sakyk ir vykdyk žodį.
Kad lauksi manęs, kol ranka šilta. 
Kur beesu ai, vis tu švelniai guodi. 
Kai a i sugrįšiu, liksi man šventa.

Kai pernai Romualdas Ozolas ne 
itin pagarbiai atsiliepė apie rusų 
darbštumą ir kitas savybes, Maskvos 
TV, radijas ir spauda jj išvadino na
cionalistiniu šmeižiku, lenininės tautų 
draugystės laužytoju ir visokiu kitokiu 
socializmo priešu. Didelėje rusų tau
toje visada buvo jžymių žmonių, savo 
darbu sukūrusių jžymius kultūros pa
minklus. Nors sovietų propaganda 
skelbia, kad darbas yra kiekvieno 
žmogaus pareiga, garbės dalykas, lai
mės ir džiaugsmo šaltinis, tačiau g y 
venimo praktika rodo visai ką kita. 
Kodėl gi taip džiaugdamiesi garbinga 
darbo pareiga ir laime, ta d idžio ji tau
ta priartėjo prie bado ribos? Kokia 
Rusijos kaimuose, miesteliuose ir net 
miestuose pirmiausia į akis krinta v i
suotinė nešvara, netvarka, girtavimas 
ir apsileidimas? Sunkų antspaudą čia

IE Š K O K  P R E K IŲ
paliko naikinanti visas žmogiškąsias 
vertybes, bet užtat vienintelė „teisin
ga" ir „pažangiausia" pasaulyje mark- 
sistinė-lenininė teorija ir jos neišven
giamas palydovas —  priverstinis, men
kai apmokamas darbas ir nežmoniški 
to darbo vaisių paskirstymo metodai. 
Tačiau tikrąjj tautos požiūrį j darbą 
liudija pačios tautos sukurti seni ru
siški žodžiai: rabota, trud =  darbas 
(rab —  vergas, trudno —  sunku). Žo 
džiai nusako žmonių požiūrj ir j kitus 
dalykus.

Rusų kalboje yra labai gražią ir gilią 
prasmę turintis žodis „drug" —  drau
gas, tačiau, ėmus plisti bolševikinėms 
idėjoms, tas žodis tapo nebetinkamu

reikšti naujiems santykiams tarp ben
draminčių. Bolševikai jj . pakeitė kur 
kas „prasm ingesnių", geriau atitinkan
čiu naujus ekonominius santykius ir 
kuo toliau, tuo labiau reikalingu So
vietų Sąjungoje žodžiu „tovariič"  
įtovar —  prekė, išči —  ieškok). Tuo 
žodžiu savo programines kalbas pra
dėdavo įžvalgusis komunizmo teoreti
kas Leninas, o juo tebeseka visokio 
rango jo įpėdiniai Ir kuo toliau, tuo 
labiau, nes gyvenimas patvirtino gilią 
šio žodžio prasmę: be prieteliaus, pa
žinčių, t. y. be „blato" Sovietuose vis 
sunkiau susirasti reikalingą prekę.

Prasidėjus atgimimui, Lietuvoje vie- 
(Nukelta į 4 psl.)



TARTUM SU MAZGOTE PER NOSĮ...

O L E G A S  M IL C IA K O V A S

Kaip vienas pilotas 
visus generolus apskrido

KAI KURIE NAUJI FAKTAI APIE LIŪDNAI 
PAGARSĖJUSĮ MATIAS'O RUST O SKRIDIMĄ 

MARŠRUTU HELSINKIS — MASKVA
„Prašyčiau Tlmochlną. Drauge  

generole! Sveiki gyvi! Generolas 
Krominas. Jevgenijau Leonidovi- 
člau! Štai tas objektas, kurį lydėjo- 
me 2,5 valandos, nukrito... Lokaci
jos priemonėmis stebėjome tris kar
tus. Vizualiai kartą... Pagal lakūno 
pranešimą, tarytum lėktuvas, pana
šus į JAK-12. Bet abejotina... Ką 
pasakyti? Atvirai šnekant, nieko 
negaliu pasakyti.

Dabar šį taikinį vėl lydi viena 
Maskvos apygardos radiolokacijos 
kuopa... Po  teisybei, dabar man at
rodo, kad tai kažkoks zondas. Nes 
aš (Krominas, —  aut.) abejoju, kad 
skraidymo aparatas galėtų taip il
gai Išsilaikyti ore".

Skaitai genero lo pokalbių steno
gramą ir stebiesi: „nesuprantu",
„abe jo tin a ", „n ieko  negaliu ", „a t 
rodo", „ab e jo ju "... Koks nekom pe
tentingumas, pagaliau, nepasitikėjl- 
masl Juk gen ero la i p riva lo  Išmany
ti analogiškų tipų lėktuvų charak
teristikas. „Sessna" g a lė jo  nenu- 
tūpdama skristi net aštuonias va 
landas. Ir nejaugi sprendimui p r i
imti nepakako lakūno, vyresn io jo  
leitenanto Pučnino, pranešimo?

Absurdas...
Sitai, beje, patvirtina ir  gen ero

lo Krom ino pokalbių su aukštesnią
ja  vadovybe finalas:

„Kone 3 valandas, Jevgenijau 
Leonldovičiau. Bet iš kur jis atsi
rado?.. Drauge generole, supratau... 
Klausau.

—  Na, dar kartą atidžiai išsiaiš
kinkite... Kas šiame rajone galėjo 
paleisti zondą? Gal kokia boba, gal 
pėstininkai?..

O tuo tarpu „Sessna-172“ k ilo 
metras po k ilom etro ramiai sau 
skrido tuo pačiu kursu —  J Mask
vą.

„...Nepriėmęs Jokio sprendimo 
Krominas pranešė apie „Sessną" 
Maskvos P L G  apygardai ir C V P 
(P L G  kariuomenės Centrinio vado
vavimo punkto) operatyviniam bu
dinčiajam, bet kaip apie paprastą 
skridimų pažeidėją, tai yra, be iš 
ankštinio pareiškimo išskridusį so
vietų sportinį lėktuvą.

C V P  operatyvinis budintysis ge 
nerolas majoras S. Melnikovas, ga
vęs pranešimą iš Leningrado, sakė 
si norėjęs iš karto pranešti apie j i  
vyriausiajai vadovybei, bet užgai

šęs. O paskui pamiršęs, nors Koldu
novas tą dieną lankėsi porą sykių 
ir teiravosi apie padėtį ore ( „S o -  
vetskij vo in ", 1990, Nr. 1).

Negana to, kai taikinys buvo ne
betoli nuo sostinės. M elnikovas kaž
kodėl įsakė nebepranešinėti apie jį 
Centriniam  vadovavim o punktui. 
T a ig i a tvėrė  „Sessnai" laisvą kelią 
į Raudonąją aikštę. K ita ip  nė nepa
sakysi.

ir dar vienas paslaptingas ep i
zodas. Iš baudžiamosios bylos me
džiagos aiškiai matyti, Jog taikin į 
ilgą  laiką nuolat lydė jo  radioloka
cijos stotys, jis buvo stebimas v i
zualiai, paskui dingo, esą nukritęs. 
Ir netrukus vė l lydėjo . Generolams 
tai pasirodė keista. Bet, kaip rašo 
spauda, čia nėra nieko keisto. Žur
nalo „B u n te" (V F R ) koresponden
tas M. T im m ’as sportiniu lėktuvu 
nuskrido iki SSSR  pasienio zonos 
tuo pat maršrutu, kaip ir  M. 
Rust'as. Š tai keletas jo  išvadų.

Iš H elsinkio lėktuvas išskrido 13 
val. 15 min. Maskvos laiku. Rau
donojoje aikštėje nutūpė 19 val. 
30 min. Vadinasi, skrido 6 val. 15 
minučių. „M ask vo je  Rust'as pasa
kė: „M an  re ik ė jo  5 valandų be nu
s ile id im o", —  rašo M. Tim m 'as. —  
K ą jis  ve ikė  per likusias 75 minu
tes?.. K odėl M atias'ui Rust'ui rei
kėjo tarpinio nusileidimo? Galimas 
daiktas, persirengti. Iš Helsinkio 
Rust as išskrido apsivilkęs džinsais 
ir ža lia  lakūno palaidine. Raudono
sios aikštės rajone nusileido su rau
donu kombinezonu. Be to. tarpiniu 
nutūpimu galim a paaiškinti, kada 
prie Rust’o lėktuvo užpakalin io va i
ro stabilizatoriaus buvo prilipintas 
ant Hirosimos numestos bombos at
vaizdas, kurio dar nebuvo, kai jis

išskrido iš Helsinkio..." Tad kodėl 
nei generolas Krominas. nei M eln i
kovas nepastebėjo. Jog taikinys v e i
kiausiai buvo nusileidęs, o ne nu
kritęs, kaip savo pranešime kons
tatavo Krominas?

Beje, baudžiam ojoje b y lo je  nė 
vienu žodžiu neužsimenama apie 
nusileidimą, tardytojas net nem ėgi
no patikrinti šios versijos. Matyt, 
„susitaik iusi" su Sovietų Sąjungos 
oro erdvės pažeidimu, karinė pro
kuratūra nenorėjo, kad gėda dar 
labiau badytų akis, Jei paaiškėtų, 
Jog Rust’as buvo nutūpęs kur nors 
kolūkio p ievo jė  p rie  N ovgorodo ar 
Stara Rusos. Tačiau netikėtas (spė
jam a) Rust’o nusileidimas suklaidi
no P L G  karininkus ir, ko gero, iš
ge lb ė jo  berniokui gyvybę?  Ir štai 
dar kas. Teism e buvo nustatyta, 
kad skrisdamas SS SR  oro erdve M. 
Rust’as padarė net 53 pažeidimus. 
Tad nejau to neužteko sprendimui 
priim ti?

P ern e lyg  jau daug paradoksų. 
Nors, kaip pabrėžė prokuroras, net 
naikintuvo prisiartinimas ga lė jo  į 
šipulius išnešioti sportinę mašiną.

K a i netrukus po Rust’o  skridimo 
klausiausi laikraščio „K rasnaja  
zvezda" korespondento pokalbio su 
lakūnais naikintojais, apskrldusials 
„Sessną", į  š ird į įs trigo  frazė: „J e i 
tik  būčiau ga lė jęs  nutuokti, kad ta 
etažerė nutūps Raudonojoje aikštė
je , būčiau nudobęs Rust’ą be Jokios 
komandos. Paskui tegu už grotų 
sodina, iš arm ijos paleidžia... O da
bar va: apspjaudyti nuo kojų iki 
ga lvos..." Jei atmintis neapgauna, 
tuos žodžius ištarė lakūnas vyres
nysis leitenantas Jegizarianas, kuris 
dukart buvo pastebėjęs lėktuvo 
R L S  taik in į ir su juo suartėjęs. 
Bet... įvyk d y ti kovin io uždavinio 
Jam ties iog  nebuvo leista. Ir užtat 
dabar nejauku. Gėda. Gėda dėl ge 
nerolų. Pam enate is toriją  su P ietų  
K orė jos  „B oe in g "?  K a i panašiai lė
kė „papachos". Galimas dalykas, 
kad tas faktas tu rėjo šiokios tokios 
įtakos Krom ino ir M eln ikovo veiks
mams. Jie baim inosi g re ita i daryti 
išvadas, pranešti aukštyn. Bet juk 
„Sessna" skrido ne valandą ir ne 
dvi. Šešias valandas! Ir je i žmonės 
„su  lampasais" per tiek  la iko ne
įstengė apsispręsti, vargu  ar dar 
reik ia įrod inėti jų  netinkamumą.

Ir visa bėda ta. kad jie  ir šian
dien eina atsakingas pareigas.

- f  S O B E S E D N IK  —  1990 b irže lis .
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„VORUTA11 1991: 
POLITIKA, ISTORIJA 
KULTURA

Prieš metus Lietuvos periodikos 
rinkoje pasirodė naujas laikraštis 
— „V O R U T A ", sukėlęs skaitytojų 
susidomėjimą savo paslaptingu pa
vadinimu ir, žinoma, turiniu —  isto
rija. Iš tikrųjų Lietuvoje tai vienin
telis istorijos laikraštis..

Politika, istorija, kultūra —  toks 
dabar laikraščio statusas.

Du kartus per mėnesį 1991 me
tais jis lankys savo skaitytojus. Žur
nalistai, mokslininkai, visuomenės 
veikėjai pateiks Lietuvos istorijos 
dalykus nuo seniausių laikų iki mū
sų dienų, analizuos atgimstančios 
Lietuvos politinį ir kultūrinį gyve
nimu.

„Vorutai" savo straipsnius 1991 
metams yra pažadėję istorijos moks
lų daktarai Edvardas Gudavičius, 
Regina Žepkaitė, Antanas Tyla, A l
gimantas Bujauskas, doc. Irena Va- 
likonytė, Stanislovas Mikulionis, 
istorijos mokslų kandidatai A lgirdas 
Baliulis, Edmundas Rimša, istorikas 
Juozas Tumelis.

Lietuvos valstybės kultūros prob
lemas savo straipsniuose pateiks 
prol. Julius Juzeliūnas, Zigm as Zin
kevičius, Valerijus Cekmonas, mok
slo darbuotojai Laima Grumadienė, 
Kazimieras Garšva, A loyzas Sušins- 
kas.

Straipsnius, prisiminimus, P0®*'-; 
jos ir prozos kūrinius laikraščiui 
yra pateikę nemažai skaitytojų. V i
sus juos spausdinsime. Norėčiau 
paminėti autorius — tai prelatas 
Stanislovas Kiškis, kunigai Alfonsas 
Šatas, Leonas Tamošauskas, Lietuvos 
Respublikos parlemento deputatas, 
žurnalistas Gintautas Iešmantas, An
tanas Patackas, Antanas Volungė- 
nas, Tadas Mongirdas, Algimantas 
Lisauskas, A lgirdas Maceina, Sta
sys Stacevičius, Vytautas Skripka, 
Albinas Degutis, Kazys Mikušaus- 
kas, A lg is  Šumskas, Viktoras Bra
zauskas, Valentinas Navickas, V in
cas Karsokas, Vincas Jasiukevičius.

Skaitytojai visada ras straipsnių 
apie Lietuvos bažnyčią, jos pastora
cinę veiklą, žinoma, ir apie kuni
gus —  lietuvybės skleidėjus, jų 
tragiškus likimus sovietinės okupa
cijos metais.

Tiems, kas dar neskaitė mūsų 
laikraščio šiais metais, norime pri
minti, kad esame nemažai vietos 
skyrę Lietuvos bažnyčios gyveni
mui; 1989 m. 2— 3 numeriuose pa
sakojama apie Lietuvos hierarcbų 
kelionę j Romę, spausdinome in
terviu su Kaišiadorių vyskupijos 
apaštaliniu administratoriumi vysku
pu Juozapu Matulaičiu, o taip pat 
su Lietuvoje viešėjusiu vyskupu 
Antanu Deksniu. Spausdinome visą 
pluoštą kunigo Alfonso Šato eilė
raščių, Kaišiadorių vyskupijos ž i
nias. Bet tai tik pradžia.

Jau pirmajame laikraščio nume
ryje pradėjome pokalbį apie V o 
rutą. Kur ji ir kas ji? Istoriniai fak
tai pasako tik tiek: Voruta —  tai 
pilis, kurioje buvo apgultas Min
daugas...

Skaitytojas A. Gedvydas patei
kia samprotavimus: Voruta —  tai 
senasis Vilniaus pavadinimas. Kiti 
nurodo prie Anykščių esantį Voru
tos piliakalnį...

Rytų Lietuva užėmė daug vietos 
„Vorutos" puslapiuose, nes čia da
bar verda aistros, kurstomos sve
timųjų. Čia atgimstančios Lietuvos 
valstybės kraujuojanti žaizda, kuri 
šitiek metų nebuvo gydoma. Kada 
čia atgims Lietuva? Laikraštis labai 
kukliai norėtų prisidėti prie Lietu
vybės gaivinimo..,

Redakcija vertina kiekvieno skai
tytojo nuomonę, nes mūsų ryšys 
pagrįstas pastoviomis, nekintančio
mis vertybėmis: tautos valstybin
gumas, jos kultūra ir tautiškumas. 
Norime, kad mūsų skaitytojai susi
mąstytų dėl savo valstybės pra
džios: sukūrę X III amžiuje, turime 
ją išlaikyti, išsaugoti.

Tokie būtų apmąstymai, pasklai- 
džius jau išleistus numerius ir ruo
šiant 1991 metų planus. Kas domi
si jau mūsų minėtais dalykais, skai
tydamas „Vorutą" nebus nusivy
lęs. Juo labiau, kad prenumeratos 
kaina metams iik  6 rb, pusmečiui 
—  3 rb. Laikraščio indeksas — 
67247.

Stasys STA CEVIC IU S

Skaitykite «VORUTĄ», Lietuvoje 
vienintelį istorijos laikraštį

i

f )

EST AFETE  PERDUOTA...
Aido SA BA LIA U SKO  nuotr.

IEŠKOK PREKIŲ
(Atkelta iŠ 2 psl.) 

toj šio žodžio sugrįžo gražūs senieji 
kreipiniai: „gerbiam ieji", „malonūs", 
„brangūs" ir netgi „ponios" ir „po
nai". Tai ypač piktina senuosius no
menklatūrinius partiečius, kurie LKP 
X V II plenume dar kartą (deja, dar 
ne paskutinį) bandė restauruoti stali
nizmą („neleisti", „uždrausti", „nu
bausti").

Už Nepriklausomybės atkūrimą so
vietas Lietuvai atkeršijo blokada, o sa
vo agentams LKP-KPSS pažadėjo v i
sokeriopą pagalbą. Argi atsakysi pa
ramą tokiems, kurie, visaip šmeiždami 
Lietuvą, tokiu sunkiu laiku nuolankiai 
kreipiasi į savo šeimininką „tovarišč".

O atgimę mūsų gražūs kreipiniai, 
matyt, nieko verti, nes, kad ir kaip 
maloniai pavadintos, nei JA V , nei ki
tų šalių vyriausybės dar neištiesė tik
rosios pagalbos rankos, todėl mums, 
50 metų grūdintiems, tenka pasitikėti 
tik nepalaužiamu tautos dvasios tvir
tumu, savo siekių teisingumu, visų do
rų lietuvių susitelkimo jėga ir Aukš
čiausiojo palaima.

Albertas G R IG A N A V IČIU S

Savaitraštis
KR IV Ū LĖ"
„Savaitės

SL Nr. 520

Adresas:
235400 Šiauliai, 
Aušros alėja 49, 

tel. 2-45-55

Spaudė „Titnago" spaustuvė. 

Šiauliai. Vasario 16-osios 52.

Ofsetinė spauda. Tiražas 2500 
egz. Užsakymo Nr. 3719.
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*  tapti su redakcijos nuomone.


