
RINKIMUOSE I LIETUVOS 
PARLAM ENTA JUOS REMIA 
ŠIAULIŲ RAJONO SĄJŪDIS

JO N A S B E Z Á R Á S g i
mė 19 5 8  m. Kuršėnuose. 
Čia jis  baigė vidurinę mo
kyklą. po to studijavo 
Šiaulių pedagoginiame In
stitute. 19 8 0  m. J .  Bezá
rás buvo paskirtas moky
tojauti į Š iaulių  rajono 
Dlrvonėnų vidurinę mo
kyklą. 19 8 5  fn. skiriam as 
Raudėnų devynmetės mo
kyklos direktoriumi. Juo 
dirba iki šiol.

Jonas Bezárás- yra L K P  
narys. Vedęs. Žmona Zita 
taip pat baigusi Šiaulių 
pedagoginį, institutą.

Žemėje nėra nieko k il
nesnio, kaip tarnauti savo 
'Tėvynei: kartu su ja  ken
tėti, išgyventi džiaugsmo 
akimirkas, dalyvauti žygy
je  dėl jos laisvės. Tai J .  
Bezaro gyvenimo tikslas. 
Jis , kaip pedagogas, ta 
dvasia auklėja savo moki
nius, tas mintis gvildena 
ir su m okytojais. Jam  vi
sada buvo svetim as ko
mandavimas, todėl jo  va
dovaujam oje m okykloje iš
kart papūtė tautinio a tg i
mimo v ė ja i, iškero jo  de
mokratijos daigai. J .  Be
zárás yra pirrrtas rajono 
mokyklos direktorius, ku
ris atė jo  į Kuršėnuose be
sikuriantį Są jū d į, nepaisy
damas, ką pasakys aukš
tesnioji valdžia, nedrebė
damas dėl direktoriaus kė
dės. Są jū d y je  jis  tapo vie
nu iš aktyviausių jo s  vei
kėjų. Jonas Bezárás yra 
L P S  rajono tarybos narys, 
LMS respublikinės tarybos 
narys, kom isijos stalinizmo 
nusikaltimams tirti pirm i
ninkas. J is  renka medžia
gą apie represuotus moky
tojus.

Tai doras, taikus, sąži
ningas žmogus. J i s  — 
LK P X X  suvažiavimo de
legatas, rem iantis L K P  
kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės.

Balsuodami už JO N Ą  
BEZ A R Ą . Jū s  balsuosite 
už Lietuvos laisvę, už tau
tinę mokyklą

Jonas B E Z Á R Á S pasisako poli
tikoje už:

1) Lietuvos valstybingum o atkū
rimą ir realų jo  įgyvendinimą,

2 ) teisinės dem okratinės valsty
bės kūrimą,

3) tarybinės kariuomenės — kaip 
užsienio — nuoseklų Išvedimą iš 
Lietuvos,

JONAS B EZÁ RÁ S.

K A Z IM IE R A S V A IŠV ILA .

4 ) kareivių nacionalinių junginių 
formavimo galim ybes.

5) valstybės neutralitetą,
6) m ilicijos, teismų, prokuratū 

ros, saugumo darbuotojų nepriklau
symą jokiom s partijom s.

7) žmogaus ir pilieėio teisių ir 
laisvių konstitucinių garantijų  įtv ir
tinim ą,

(N ukelta į  2  psl.}
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RINKIMUOSE J LIETUVOS PARLAMENTĄ 
ju o s  r e m ia  Šia u l ių  r a jo n o  s ą jū d is

(Atkelta Iš 1 psl.)
8) nusikaltimų tautai teisinį įvcr-

tinimą;

savarankiškumo
ekonomikoje už:
1) ekonominio 

įgyvendinimą.
2) konstitucinį nuosavybės formų 

įteisinimą, perėjimo prie rinkos me- 
chanKmo ruošimą,

3) žemės ūkio pertvarkymą, įvai- 
rių nuosavybės formų įteisinimą,

4) valdymo decentralizavimą ir 
demokratizavimą;

mokslo, Švietimo, kultūros srity
se už:

1) švietimo įstatymo įgyvendini
mą, tautinės mokyklos sukūrimą.

2 ) kultūros, istorijos paminklų 
apsaugą,

3) kultūrą be ideologinio diktato;
gamtosaugos srityje už:
1) viešumą ekologijoje,
2) Baltijos baseino ekologijos 

problemų sprendimą.
K A ZIM IERA S V A IŠV ILA  gimė

1920 m_ Rietavę. Baigęs Rietavo 
vidurinę mokyklą, jis  studijavo 
Kauno veterinarijos akadem ijoje. 
Už dalyvavimą pogrindiniame judė
jime dėl Lietuvos laisvės, 1952  m. 
buvo suimtas ir nuteistas 25  metus

kalėti lageryje, 5  metus išbūti 
trem tyje. Laimei, 1956  m. K. Vaiš
vila buvo paleistas ir vėl tęsė stu
dijas Kauno veterinarijos akademi
jo je . J ą  baigęs dirbo Žagarės, Jo 
niškio veislininkystės stotyse. Nuo 
1975 tn- Iki šiol dirba Šiaulių ra
jono Bridų kolūkyje vyriausiuoju 
zootechniku.

K. Vaišvila —  tikras Lietuvos 
sūnus, tvirtos valios žmogus. J is  vi
sada turėjo savo nuomonę Lietuvos 
valstybingumo ir nepriklausomybės 
klausimais. Jos nepakeitė nei lage
rio, nei tremties metai, nei sąstin
gio laikai.

Nuo pat Sąjūdžio atsiradimo K. 
Vaišvila įsitraukė į jo  veiklą, žino
me, kaip nelengvai kūrėsi Sąjūdžio 
grupės kaime, kokia buvo tuometi
nės valdžios pažiūra į jas , Bridų 
kolūkyje — pirmajame iš visų mū
sų rajono ūkių — įsikūrė Sąjūdžio 
rėmimo grupė ir vienu aktyviausių 
jo s narių buvo K, Vaišvila. Jis  iš
rinktas į Lietuvos žemdirbių Są jū 
džio tarybą.

K. Vaišvila — puikus savo sri
ties specialistas, pareigingas žmo
gus, geras oratorius. J is  su viltimi 
žiūri į Lietuvos žemės ūkio pertvar
kymą, remia visa, kas pažangu.

Balsuodami už KAZIM IERĄ 
V A IŠV ILĄ , Jūs balsuotumėte už

Lietuvos atgimimą.
K. V A IŠV ILA  pasisako politike

Je už:
1) Lietuvos nepriklausomybės, at

kūrimą,
2) visų tautiečių ir visų tautybių 

žmonių telkimąsi kurti bei stiprinti 
nepriklausomą Lietuvą.,

3) daugpartinę sistemą,
4) tarybinės kariuomenės — kaip 

užsienio —' nuoseklų išvedimą iš 
Lietuvos,

5) m ilicijos, teismų, prokuratū- 
ros, saugumo darbuotojų nepriklau
symą jokiom s partijom s;

ekonomikoje už:

1) komandinės sistemos p akeri
mą rinka,

2) žemės ūkio pertvarkymą, įtei
sinant įvairias nuosavybės formas

socialinėje srityje už;
1) pragyvenimo minimumo užtik

rinimą visiems skurstantiems gyvem 
tojams:

kultūroje už:
1) valstybinės lietuvių kalbos vi

suotinį Įtvirtinimą,
2) valstybinio ir partinio mono» 

polio panaikinimą .masinėse infor 
m acijos priemonėse.

R. STRUOGOS nuotr.

REPORTAŽAS IŠ BRIDŲ

KAIP TAPTI M. GORBAČIOVO 
STATYTINIU?

Plakatas, kurį matote R. Lazdyno nuotraukoje, tu
rėjo milžinišką pasisekimą M. S . Gorbačiovo vizito į 
Lietuvą metu. Ne mažiau populiarus buvo ir jį  lai
kantis Lietuvos Socialdc' okratų partijos narys iš

LLL Algimantas Končius, svarbiausias tragikomedi 
jos, kurią ketinu jums papasakoti, dalyvis.

B et geriau nuosekliai. O buvo taip. Sužinojusi, kad 
mano vaikystės kaime, Briduose, viešės M. Gorbačio 
vas, paskambinau mamai ir išgirdau teigiam ą atsa 
kymą:

— Vaikšto vadas Bridų žemele.
Tuomet sėdome keturiese Lietuvos Sociaidem*; 

kratų partijos Šiaulių skyriaus lyderis Rimantas Laz 
dynas. L P S  Šiaulių Tarybos darbuotojai Daiva Ben 
dorienė ir Algimantas Končius bei šių eilučių 
autorė — į mašiną ir ... į kaimą. Bet... Kažkokit 
nepažįstami žmonės neįleido. Aplinkiniais šunkeliais, 
žinoma, atvažiavome iki centrinės gyvenvietės, pasi 
kalbėjome su kaimo žmonėmis ir, įsimaišę į laukian
čiųjų minią, ketinome iš arčiau pamatyti populiarųjį 
žmogų. Kadangi kaimas yra kaimas, o minią, į kurią 
mes pakliuvome, sudarė 2 0  kolūkiečių ir 6 0  saugu 
miečių, nelikome nepastebėti. P rie  A. Končiaus ne 
truko prisėlinti du stambios kom pleksijos pilkais liet 
palčiais vilkintys vyrukai, „m eiliai" suspaudė ir pa 
klausė, ką šis laikąs susuktame vatraano lape. Pil 
kiesiems misteriams buvo atsakyta, jo g  tai ne sprog 
menys, o plakatas, š ie  nepatikėjo. Reikalavim ą su
pažindinti su plakato turiniu A. Končius įvykdė pa 
kankamai klusniai. Tekstas buvo aprobuotas, plakatus 
suvyniotas. Laukėme toliau. T ik ... kipšas šovė A 
Končiui į gaivą, kai šis, pamatęs populiariausią

(Nukelta ( 3  psl.)
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IAIP TAPTI M. GORBAČIOVO 
TATYTINIU?

(Atkelta B 2 psl.)
kaulių  gyventoją M. Stakvilevičių, pamanė, kad iŠ- 

na i kiemą ir pats populiariausiasis planetoje, pla- 
k itą išskleidė. Neištversiu nepasinaudojusi prokuroro 
, . Mirno žodžiais „kaip sakant, vot“, čia ta i prasidė- 
Ji gražumėlis. Manėme, sutryps A. Končių masyvieji 
i lkųjų lietpalčių ir skrybėlių nešiotojai. Gainiojosi, 
siumdė, net apspardė, kol, galop, suplėšę plakatą, 
pam irkai nurimo, Tačiau apgaulinga buvo to ji ra- 

ybė. P ilk ie ji Žmogiūkščiai nuo A. Končiaus jau 
libesitraukė. Š ta i čia jaučiu pareigą pradėti žadė- 
I  ją tragikom ediją.

Pirmasis tragikomedijos veiksmas:
„DEMOKRATIJOS PAMOKOS, 

arba
KAS MUMS TRUKDO EITI SAVO K ELIU ?“ 

(Kalba netaisyta)
M. Stakvilevičius (piktai): „Desantą durnių iš mies- 
atsiuntė."

Tipas, panašus ( poną Eismuntą (grasinamai A- 
ončiui): „A š tau pasijuoksiu tuojau.”
M. Stakvilevičius (susipainiojęs laike ir frakcijo- 
I: „Gi mes Sąjūdžio valdyboje buvome susitarę, 

kįid nekvailiosim..."
Regis, Elsmuntas (labai demokratiškai): „Tegul ei- 

Į i ,  kur nori, laiko, ką nori." (Laisvas ir laimingas A l
gimanto Končiaus juokas).

Regis, Eismuntas: „Kur Jūsų kultūra? Jūs šalčiau
uputį. Jū s nelįskit ten. kur nereikia." 
A. Koončius: „O kur Jūsų kultūra? Jū s karščiuoja- 

(|s? Man baisiai Jdomu."
Regis, Elsmuntas: „Ju s prašė nesikiškit čionai..." 
A. Končius: „K ur nesikišti? Kas prašė? Kada? Ir 

kįis kam maišo?"
Regis, Eismuntas (vos tvardydamasis): „Jus prašė 

ijesimaišyt čia. tose vietose."
A. Končius: „K as prašė? Kada?"
(P ilk ieji žmogeliukai beviltiškai mosikuoja ranko

mis, nes jiem s, kol kas, neįsakyta nieko jose lalkv- 
t ...).

A. Končius (ram iai): „Nemosikuokit sau. Nemosi- 
uokit..."

Regis, Eismuntas (didvyriškai): „Su Tamsta kal- 
tėti tas pats, supranti, kas į šitą sieną galvą dau
žyti."

A. Končius (irgi didvyriškai): „Aišku. Su stalinis- 
tjj nėra ko kalbėti."

Regis, Eismuntas (apsidairęs, skubiai pertraukia): 
Nu, gerai, gerai, aišku. Eik iš čia ."

A. Končius (tęsia): „ Jie  tiktai viena pripažĮsta — 
j:g ą . Suplėšė plakatą — džiaukitės! K itą tuoj iš- 
t'auksim. Galėsit plėšyti dar kartą."
I Toliau diskusija tęsiama pačia internacionališkiau- 
Jia  pasaulyje kalba. Šnekasi du saugumiečiai — atei- 
j  is ir vietinis. Tradicinis paaiškinimas, vienu žodžiu, 
j pie ką vyko debatai Lietuvos valstybine kalba, 
j Vietinis saugumietis ateiviui (sukdamas pirštą ties 
Jmilkiniu): „Tai kažkoks šizikas. SIZ O FR E N IK A S." 
I (Aišku? Patogu? Įprasta? Kuo dvokia?) 
j Saugumietis ateivis: „D em onstracija?"
; Vietinis saugumietis: „Esmė ne demonstravimuose, 
ftakvilevičius pasikvietė svečią."

(Čia neiškentė socialdemokratas iš LLL).
A. Končius: „Okupantą! Gerą, bet okupantą!" 
Vietinis saugumietis (atvykėliui): „Supratai? Sitai 

is kaip papūga karto ja. J is  daugiau nieko nežino. 
)kupantas ir viskas.“

A. Končius (susidomėjęs): „O ką Jū s žinote?"
Į pokalbį įsitraukė dar vienas saugumietis, kiek 

l ėliau „įkaitintose" diskusijose „demaskuotas", t. y. 
pavadintas — Vladu).

Saugumietis Vladas: „Koks jis  Tau okupantas, je i 
l is  Tau kaip tik davė pradžią tokiems judėjim am s?" 
Į  A. Končius (labai įtikinamai): „ Jis  —  geras oku
pantas. Geras caras."

Saugumietis Vladas (paniekinamai): „Siaurai žiū

ri.
A. Končius (tuo pat tonu): „Ju s tik plačiai žiūrit. 

Pilnom kišenėm. Daugiau nieko nereikia."
Saugumietis Vladas (susidomėjęs): „įdomu, kąs ką 

turi. Dar reikėtų patikrinti."
A, Končius (labai narsiai): „Tau labai norėtųsi pa

tikrinti? Patikrink!"
Regis, Eismuntas (A. Končiui): „Vargšas. Labai 

blogai atrodai. Matyt, blogai gyveni."
Tokiam vietinio saugumiečio įvertinimui pritarė 

kiti pilkaskverniai. P astarie ji jautėsi saugiai, sočiai 
ir atrodė tikrai riebūs. Dievaži, beveik visi nuo 9 0  
iki 170  kg. A. Končius prieš juos —  „toks mažas, 
toks lengvas..."

A. Končius: „Labai norėtumėte patikrinti. Rankos 
tiesiog niežti."

Saugumietis ateivis: „V okietijo je, Vakarų Berly
ne, okupanto statusas traktuojamas oficialiai..."

Tipas, nuostabiai panašus į poną Eismuntą (žinovo 
tonu): „Vakarų Europoje jam  atitrenktų vieną vietą 

- ir įmestų į kamerą, o mes čia demokratiją žaidžiame."
A. Končius (neprieštarauja): ,,2aidžiate. Jau  rodo

te."
Saugumietis Vladas (praradęs savitvardą): „M ielas 

drauge, lietuviškai kalbant. Tau bananais taip pyz- 
dintų, kad tikra motina neatpažintų. Ir nedarytum 
tu to."

(Už šios „lietuviškos" sentencijos pacitavimą „Sa
vaitės Krivūlės" redakcija atsiprašo savo skaitytojų 
atsistojusi. Dovanokit, broliai ir seserys, tokia rea
lybė...).

A. Končius: „K o nedaryčiau? Ir ką tas įrodytų?"
Regis, Eismuntas: „Ai, Vladai, neprasidėk Tu su 

tuo..."
(Toliau seka situacijos, kurios negali suvokti pil

k ieji vyrukai, aptarimas: kas ta laisvė ir kas ta oku
pacija... Kaip ir su kuo toliau gyvensim... Kas moka 
ir sugeba argumentuotai ginčytis...)

Pirm ojo tragikomedijos veiksmo pabaigoje vieti
nis saugumietis apgailestaudamas, kad gyvena ne JAV', 
pareiškia kolegai ateiviui: „Analogiškoje situacijo je 

(Nukelta į 4  psl.)



KAIP TAPTI M. GORBAČIOVO 
STATYTINIU?

(Atkelta ii 3  psl.)
am erikiečiai ramiai būtų primityviai užmetę ( spran
d ą ”

Antrasis tragikomedijos veiksmas:
„LIETUV A — TAI A S!"

Palikęs svečius, pietaujančius Bridų kolūkio am
bulatorijo je. masėse dar kartą išnyra M. Stakvilevi
čius.

M. Stakvilevičius: „Tai la isv ė s  Lyga padarys man 
sarmatą ar ne?“

I. Vasinauskaltė: „P alik it Laisvės Lygai — Laisvės 
Lygos veiklą.*

R. Lazdynas: „Plakatas buvo visai neutralus."
M. Stakvilevičius: „Na. o šaukimai per megafoną? 

Buvo neutralūs? Čia (važiuojant?"
R. Lazdynas, D. Bendorienė (choru): „Mes čia ne

buvom."
M. Stakvilevičius (užsimiršęs, nieko negirdėdamas): 

„Nuo to geriau Lietuvai nebus. Ir man geriau ne
bus... V yrai."

A. Končius: „Stalinistam s geriau nebus."
M, Stakvilevičius (susidomėjęs): „O kas tas sta- 

linistas?"
A. Končius (irgi susidomėjęs): Kažin kas?"
M. Stakvilevičius (garsiai mąsto): „Gal aš..."
A. Končius (sam protauja): „O kas čia šaukė taip 

baisiai dėl tų plakatų?"
M. Stakvilevičius (ieško Išeities): „Tai reikia, pir

miausia, parašyti raštingai."
A. Končius: „K as nors necenzūrlškai buvo?"
M. Stakvilevičius (nirtulingai kartoja ir dar kelis 

kartus kartos): „Tai reikia rašyti raštingai."
A. Končius: „Gerai ir buvo parašyta."
M. Stakvilevičius: „Neraštingai buvo parašyta. Ne

reikia."
M. Stakvilevičius (beviltiškai dairydamasis): „Tai 

pažiūrėk, paklausk nors vieno žmogaus."
Vyriškas balsas iš minios: „Geras plakatas buvo. 

Nereikia draskyti."
A. Končius: „G irdit?"
M. Stakvilevičius (m intoje ieškodamas pritarian

čių jų . tačiau vėl ne Į temą): „N ereikia sarmatos da
ryti. Saukti per megafoną bet ko."

A. Končius: „A r aš dabar Šaukiau?"
M. Stakvilevičius: ..Buvo čia be tavęs, ir aš tau 

nesakau. Tu tai nešaukei."
1. Vasinauskaltė: „Tarp kitko šitas plakatas buvo 

aprobuotas „Nuklono" sąjūdžio grupės."
M. Stakvilevičius: „Nežinau, bet reikia be klaidų 

parašyti ir nepasirodyti, kad nemokam rašyti."
A. Končius: „K ai suplėšėt, tai galima sakyti apie 

klaidas."
M. Stakvilevičius: „A š neplėšiau."
A. Končius: „Y ra kas suplėšė."
M. Stakvilevičius: „A š plėšiau?"
A. Končius: „Y ra. kas suplėšė."
Moteriški balsai Iš minios, kuriems, matyt, pabodo 

tuščios kalbos: „ Ir gerai padarė!"
M. Stakvilevičius (Įsikandęs vieną frazę): „Aš ne

plėšiau..."
A. Končius: „Vadinasi, toks pat esat..."
M. Stakvilevičius: „M ieste tvarką darykit, o čia 

žmonėms sarmatos daryti nereikia."
Vėl moteriški balsai iš minios: „K o čia atvažiavot? 

Čia kolūkis."
M. Stakvilevičius (toliau sėkmingai priešiškai nu

teikinėja m inią): „K o čia atvažiavęs tvarką darai?"
A. Končius: „Tai kaim iečiai, antros rūšies žmo

nės?"
Moterie iš minios: „M ieste rašykit sau, ką norit."

M. Stakvilevičius (piktas palaim inimas): „ Ir nešiokit 
sau grabus..."

Bet čia priėjo Š iaulių  miesto (b e je , irgi desantas) 
V R S viršininkas R. Vaitekūnas if prabilo.

R. Vaitekūnas: „B ičiu li, nešok ir prieš vyresnį ne
kelk balso."

M. Stakvilevičius (pajutęs pastiprinim ą): „ Ir... dar 
stalinistu nevadink. GaJ... gal mane Stalinás kalėjime 
laikė. Žinai daug."

R. Vaitekūnas: „O juk su (statymu prasilenksi, 
atsakysi pagal (statymą. Niekas nepagelbės."

A. Končius: „K elkit bylą. jeigu prasilenkiau."
R. Vaitekūnas: „Je ig u  reiks ir iškelsim ." (?)
M. Stakvilevičius (ereliškai): „Kad čia  tau pat 

vietoj bylos nepadarytų kolūkio žmonės."

Trečiasis tragikomedijos veiksmas:
„M. S. GORBAČIOVO VIETININKAS LIETUVOJE"

Trečiasis veiksmas pradedamas susirinkusiųjų vai
kymu nuo vyriausybinių automobilių. Būrys kaimą 
moterėlių žūt būt norėjo pamatyti dievaitį iš arčiau 
O Jas nustūmė... Beieškant tinkamos pozicijos, pasi 
kalbama su Lietuvos Saule Algirdu Brazausku ir jo 
šešėliu... Pagaliau pateka ryškiausias T S R S  šviesu
lys — M. S. Gorbačiovas. Pateikiu trumpą daug 
kančių Briduose patyrusio socialdem okrato iš LLL 
Algimanto Končiaus interviu su Tarybų Sąjungos 
prezidentu.

A. Končius: „Parvežkite Laisvę."
M. Gorbačiovas: „Na, čia tai jau  nereikalinga

užuomina. Mes ir dirbame ta linkine."
A. Končius: Ačiū. Tęskite ŠĮ darbą."
M. Gorbačiovas: „Nepamirškime, kad laisvė —

didi vertybė. Ja  reikia mokėti naudotis. Laisvė (pa- 
reigo ja ir kitus. Mes visi atskirai — laisvi, bet gi 
mes kartu gyvename! Tas pats liečia atskirus žmo
nes, ištisas tautas... Laisvę reikia branginti. Ir.. de
rinti... Ir tarp žmonių... Dalį savo laisvės perleidžia- 
me kitiems. Gyvenime '—  tai labai sudėtinga." (B e 
velk pažodinis vertimas iš rusų kalbos — aut. past.)

R. Gorbačiova: „Nuostabu, kad apie tai pagaliau 
pradėjome kalbėti... ir galvoti."

M. Gorbačiovas: „Jeigu  Jū s po sausio plenumu 
perskaitysite programinius T S K P  XXV11I suvažlavi 
mo dokumentų projektus, jūs pamatysite, kad ten 
viskas prasideda nuo asmenybės laisvės."

A. Končius: „Tęskite kovą su girtuokliavim u. Tai 
baisi žmonijos nelaim ė."

M. Gorbačiovas: „V a, čia aš jums iš Maskvos de
leguoju šiuo klausimu visą kom petenciją."

A. Končius: „A čiū ."
Susitikim as Bridų kolūkyje baigėsi. Svečiai sėdu 

( mašinas ir išvyko. Mes likome. Viltim s, darbut, ku 
rybai... Taip noriu tuo tikėti. Labai. Kuo sunkiau eiti 
Į atgimimą, kuo didesnis pasipriešinimas, kuo m>i 
žiau gerų. suprantančių žmonių lieka šalia, tuo tv ir
tesnis tikėjim as

LIETUVA, DARBU, SANTARVE.

P. S . Tragikom edija parašyta pagal įrašą, pada
rytą Briduose 1990 . 01 . 12.

Irena VASINAUSKAITĖ
Klausiniai skaitytojams:

1. Ar viena gram atinė klaida plakate verta visų 
pacituotųjų batalijų?

2. Kokiu tikslu nirtulingai iš gram atinės klaidos 
buvo fabrikuojam a politinė?

R. LAZDYNO (2  psl.) ir A . OSTASENKOVO  
(3  psl.) nuotr.


