
LA IŠK AS  „SAVAITES K RIVO LEI“

FOKUSAI SU MĖSA, KAVA
IR... SALIAMONIŠKAS 

SPRENDIMAS
„E ln io “ susivienijimo darbuoto

jams jau senokai kilo įtarimas, kad 
nesąžiningai skirstomi maisto pake
tai. Administracijos profsąjungos 
grupės narių iniciatyva buvo suda
ryta komisija, patikrinusi šių pa
ketų gavimo ir skirstymo tvarką. 
Paaiškėjo išties negražūs dalykai.

25-osios parduotuvės vedėja, ati
duodama užsakytus maisto paketus 
įmonių atstovams, neišrašo jokio 
dokumento, kuriame būtų nurodyti 
išduotų prekių pavadinimai, kiekis 
ir kainos. Dėl to susidaro galimybė 
nesąžiningiems žmonėms savava- 
liauti. Lapkričio 2 ir 3 dienomis iš 
parduotuvės elniečiams buvo paim
ti paketai su tirpia kava. Tomis 
dienomis komisija ir rado daug 
šiurkščių pažeidimų. „E ln io “ san
dėlininkė Irena Tačiglna, atsakinga 
už paketų išdalinimą darbuotojams, 
parodė didelį „išradingumą“ . Ji pa
ketus savavališkai iškomplektuoja: 
vieniems rinkinius parduoda be mė
sos, kitiems —  tik kavą, tretiems 
—  su mėsa, kurią reikėtų vadinti 
lašiniais ir kurių niekas nenori. Be 
to, lapkričio 2 dieną gautą 1000 
kg mėsos sandėlininkė I. Tačiglna 
pardavė kaip 1043 kg. Nemažai 
paketų I. Tačigina įs ig ijo  už savo 
pinigus, kaip j i  pati sako, drau
gams, padėjusiems jai asmeniniuose 
reikaluose. Kai kurie odų ir avaly
nės gamybos darbininkai negavo nė 
vieno paketo, O dalis prekių buvo 
atiduota „badaujančioms" įmonės 
valgyklos bei kulinarijos parduotu
vės darbuotojoms, kurios, beje, nė
ra „E ln io " kolektyvo narės. I. Ta
čigina nevykdė susivienijimo admi
nistracijos reikalavimo pardavinėti 
paketus, dalyvaujant patikrinimo 
komisijos nariams, ir lapkričio 3 
dieną dalį paketų pasiėmė sau.

Tąkart komisija susidūrė su „pa

slaptingais reiškiniais“ . Jau pirmą
ją dieną grįžtančias iš patikrinimo 
parduotuvėje komisijos nares prie 
„E ln io “ durų pasitiko kadrų sky
riaus darbuotoja. Ji užfiksavo „pa
vėlavimą į darbą“ . Be to, Spalio 
švenčių metu sandėlininkė I. Tači
gina susirado komisijos narę P. 
Mockevičienę Jos namuose ir išsa
miau informavo apie savo .„pogrin
dinę" veiklą. Deja, vizitas nebuvo 
sėkmingas — viešnia užuojautos 
nesulaukė.

Reikia pasakyti, kad susivieniji
mo administracija sudarė sąlygas 
komisijai atlikti patikrinimą. Keis
ta, kad iki šiol visus paketų tvar
kymo klausimus sprendę tik susi
vienijim o profsąjungos komiteto 
vadovai (pirmininkas J. Blovieščius 
ir pavaduotoja V. Prantnskaitė) į 
šį patikrinimą nesikišo, komisijai 
nepadėjo, į jos veiksmus reagavo 
nepalankiai. Pirmininkas administ
racijai net priekaištavo, kad komi
sijos narės neturi darbo ir  todėl 
tikrina paketus, lapkrič io  13 die
ną susivienijimo profsąjungos ko
miteto posėdyje (beje. iš 6 prezi
diumo narių —  3 etatiniai profsą
jungos komiteto darbuotojai) I. Ta- 
čiginai pareiškštas tik papeikimas, 
nebus išmokėtais premijinis a tlyg i
nimas už mėnesį. Ir, galų gale, 
priimtas „saliamoniškas“ sprendi
mas: nuo šiol paketus skirstys tik 
administracija, nes profsąjungos 
komitetui šis klausimas jau „ne 
prie dūšios“.

Mūsų nuomone, tai, kad „E ln io “ 
profsąjungos komitetas Ignoruoja 
darbuotojų gyvybiškai svarbius in
teresus,. visiškai nepateisinama ir 
nesuprantama.

P. MOCKEVIČIENE, 
A. K UDZM IENE, 
D. V1LKINIENE
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„Ir šiandieną aš atsimenu jį. 
Tai buvo vidutinio ūgio, plačių 
pečių ir nuostabiai gražios gal
vos Žmogus. Jo visa išvaizda: 
plačioje kaktoje giltai po tan
kiais antakiais pasislėpusios 
liūdnos akys. truputį lenkta no
sis, ant krūtinės krintanti jau 
žilti pradėjusi patriarchališka 
barzda Ir Ilgi aukštyn užversti 
plaukai, puoštą gražią galvą, tu
rėjo kažin kurią traukiančią jė
gą. Tik dabar aš pradedu su
prasti, kodėl Jį buvo įsimylėju
si ne viena bulgarų mergina...“ 

(„Mūsų Vilnius“, 1033. II. 28, 
Nr. 6. slr. „Dr. Basanavičius 
Varnoje. Iš bulgarų artisto P, 
Raičevo ats lnūn im ^l'
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LAPKRIČIO 23- oji -  
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

KARAS, 
KARIUOMENĖ 
IR VISUOMENĖ

„K o l žmogaus prigimtis nebus kardi
naliai pasikeitusi „pacifizm o" pusėn 
(o  tam reikia šimtmečių), tol karai 
bus, ir su tuonj visiems ir visuome* 
reikia skaitytis. Ypač tą reikia įsidė
mėti mažoms tautoms, kurios visada 
yra aspiracijos obejktu ir gali lengvai 
tapti auka savo didžiųjų kaimynų. Ma
ža valstybė agresingų planų neturės. 
Liekasi neitralitetas. Bet šios sąvokos 
reikšmė ar kaina yra labai reliatyvi 
ir dažniausiai priklausys nuo malonės 
ar nemalonės tų pačių kaimynų. Ma 
ža valstybė, net prieš jos norą, visuo
met gali būti įvelta į jos kaimynų 
karo sūkurį, nežiūrint jos taikingu 
nusistatymų. Ir vienu ir kitu atveju 
reikalinga ugdyti karišką atsparumą u 
reikale ginklu paremti savo neitralt- 
tetą.

Kariuomenės komplektavimo būdas 
pereina nuo istorinių tradicijų, šalies 
socialinės, ekonominės bei politinės 
būklės ir kilų aplinkybių. Iš čia turi
me samdinių - profesionalų, visuoti
nės karinės prievolės ar mišriu būdu 
sutvertas kariuomenes. ( . . . )

Kad karą laimėtum, reikalinga pa
lenkti visą priešo tautą, pakirsti jos 
svarbiausius energijos bei gyvybės 
šaltinius. ( . . . )  Pamažu išnyksta se
nasis skirtumas tarp karių ir civilių  
gyventojų: Visi dirba karui, —  vadi
nas. visi kariai. Kariuomenė pilnai su
silieja su visuomene. ( . . . )

A r  išvengtinas karas artimoj atei
tyje? Reikėtų spėti, kad jis bus pilnas, 
apimąs visapusiškai visą kariaujančių 
šalių gyvenimą. ( . . . )  Trūkumą žmo
nių turi pakeisti organizuotas terenas, 
kad išlošus laiką ir parengus naujus 
resursus karui vesti. ( . . . )

Sakoma, kad dėl trumpo tarnybos 
laiko gausi kariuomenė bus nepakan
kamai judri, menkai apmokyta, per 
sunkiai valdoma ir negalės atsispirti 
prieš nors ir žymiai mažesnę, bet ge 
rai apmokytą ir judrią profesionalią 
kariuomenę. (. . .)

Dar kai kas sako, kad naują karą 
nulems visokie pragariški mirties spin
duliai. Apie juos ir apie jų išradimus 
daug kalbėjo ir rašė sensacijas mėgs- 
tančiojt spauda. ( . . . )

Realiai žiūrint bent artimos ateities 
karas negalės žym iai skirtis nuo pa
saulinio karo, žinoma. įnešus reikia
mas korektyvas dėl technikos tobulėji
mo bei chemijos išsivystymo.

Dabartiniu metu kilusią kur nors 
karo kibirkštį lokalizuoti nelengva ir 
į j į  gali būti įvelta viena tauta po k i
tos.

jRiandieninis Europos žemėlapis bei 
politinis barometras neleidžia turėti 
perdaug iliuzijų. (. . .) Tobulėkime kul
tūriškai, ekonomiškai, morališkai, o 
tuo pačiu ir tobuiėsime kariškai. Mes 
esame apsupti galingų kaimynų, ku
riems maža Lietuva visuomet bus gar
dus kąsnis. Politikoj sentimentalumų 
nėra, ir be labai realaus pagrindo nie 
kas gražių akių nedaro. Kariuomenė 
yra didelė tautos gynimo mokykla. 
Kaipo tokia j i  yra kartu mokymo ir 
auklėjimo įstaiga, ji dar mums yra ir 
kultūros mokykla. ( . . . )  Dar geresnė 
mokykla ji turi būti mums, ilgus am
žius svetimiems vergauti pratusiems. 
Prisiminkime, kad pagal modernišką 
koncepciją karo metu tarp kariuome
nės ir visuomenės jokio skirtumo nė
ra. Laimei, pas mus jis ir nėra jau
čiamas. Vienok čia dar nemaža reikė
tų padirbėti, kad tuos ryšius dar la
biau sustiprinus. Yra tai didelė inte
ligentijos pareiga. Gerai pažinkime 
vieni kitus. Reikia pasigalėti, kad mū
sų visuomenėje yra dar užsilikę ne
sveiko senos mūsų vergijos palikimo 
—  mažai domėtis kariuomenės gyven i
mu ir jos darbais. ( . . . )

Bukime pacifistais, bet neužmerki
me akių prieš šios dienos realybę. Pa
žinkime vien i kitus ir į viską blaiviai 
žiūrėkime. Ir neužmirškime vieni ki
tiems savo pilietinių pareigų ne tik 
šventėse, bet ir kasdieniniuose darbuo-
S 6 . "

Gen. Štab. maj. GUSTAITIS
(Iš  1933. II. 26 dienos „Naujosios 

Romuvos“ žurnalo 152-ajame numery
je išspausdinto straipsnio, skirto L ie
tuvos kariuomenės 15-osioms įkūrimo 
metinėms.)

Ar kursime 
Žemaitijos 
komunistų 
partiją?

Reportažas iš „225“. Paruošta pa
gal LPS  Seimo deputato M. ST A K 
V ILEVIČ IAUS informaciją (1989. 
11. 13)

O kodėl ne? Septyniolika (vienas 
iš pačių „nelaimingiausių“ skaičių) 
Vakarų Lietuvos Pirmųjų susirinko 
Mažeikiuose svarstyti KP reikalų. 
Juos sukvietė to miesto Pirmasis 
— Songaila. Pasiginčiję „sudėjo 
mintis į raštą“ (žinoma, ne visų 
mintys ten tiko), išrinko tris pa
siuntinius ir išleido į Maskvą at
stovauti tiems septyniolikai, tarp 
kurių šeši jau nauji. Su Apvaizdos 
pagalba įveikusi pasipriešinimą, iri- 

į  julė pasiekė, kad „nepaprastai ma
lonus žmogus“, su kuriuo „buvo ma
lonu kalbėti ir žiūrėti į stkis“ —  
Razumovskis (šį žmogų matėme 
TSRS AT  sesijoje Maskvoje, disku
sijų dėl 6-ojo TSRS Konstitucijos 
straipsnio metu) — priėmė „koky
biškus“, t. y. nuo Žemaičių, vyrus 
ir vietoje sutarto pusvalandžio su 
jais šnekėjosi tris valandas. Jam, 
Razumovsklui, buvo įteiktas raštas, 
adresuotas M. Gorbačiovui, kur, be 
kita ko, tikimasi, kad politinis ly- 

j deris dalyvaus suvažiavime Vilniu- 
je, nors „esame įsitikinę, kad jis 
neatvažiuos“ (šios citatos rašte dėl 
suprantamų priežasčių nebuvo).

Kai kurios „nuoširdaus“ pašne- 
į kesio mintys: jeigu LK P  atsiskirs, 
mes eisime kas sau, nuo to bus 
blogiau ir TSRS, ir Lietuvai. Jeigu 
Lietuvoje bus dvi Komunistų parti
jos, bendrausime su TSK P Lietuvos 
skyriumi, „katastrofų teorija“ —  
iš pradžių reikalai smarkiai pablo
gėja, o paskui —  pažiūrėsim (ne
geras variantas).

A . Brazauskas apie šį vizitą iš 
anksto nebuvo informuotas (jam ir 
taip darbo ir atsakomybės užtenka), 
nes ateitimi turi rūpintis Ir kiti. XX  
suvažiavimui ruošiamasi ir, reikia 
tikėtis, kad „Jedinstvo“ ten pralai
mės, juolab, kad iš Šiaulių organi
zacijos suvažiavimo delegatu iš r ik 
tas žinomas „svieto lygintojas“ Tu
zinas.

Baigdamas kviečiu Šiaulių pilie
čius ir kitus žemaičius pagalvoti, 
„kaip gauti nepriklausomybę“? Jei
gu kas žino, kur šio deficito dar 
yra, prašau pranešti. Atsilyginsiu.

K. VisadajQ.su
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VSK  Š IA U L IŲ  S K Y R IA U S  V IR Š IN IN K U I P. R I D I K U I

Raimundo RUKO , Jono, gyv. Šiauliuose, 
Čiurlionio 16-89; (nuorašas įteiktas Šiau
lių LPS  Tarybai)

P A R E I S  K I M A S

Šiuo pareiškimu aš išreiškiu susirūpinimą VSK  Šiaulių skyriaus 
veiksmais ir prašau raštu man atsakyti į šiuos klausimus:

1. A r Šiaulių karinis komisariatas turi teisę rinkti informaciją apie 
kai kuriuos asmenis, kai šaukimas išrašomas „pokalbiui“ , o tas „po
kalbis“ vyksta su VSK  darbuotoju, renkančiu duomenis apie Šiaulių 
K D idžiulio politechnikumo darbuotojus? Taip buvo apklaustas dėsty
tojas D. Sakys.

2. Ką apie mane norėjo sužinoti V SK  darbuotojas Jakas, klausinė
damas buvusius mano bendradarbius buvusioje mano darbovietėje (Šiau
lių K. Didžiulio politechnikume)?

3. Kuo mano veikla pavojinga valstybės saugumui?
Savo ruožtu noriu pranešti, kad Šiaulių karinio komisariato majo

ras (pavardę pasisakyti atsisakė), šiuo metu tvarkantis atsargos kari
ninkų įskaitą, pažeidžia mano — kaip LTSR  piliečio —  teisę į darbą, 
nes neišduoda pažymos, kad aš esu Šiaulių karinio komisariato įskaito
je. Be šios pažymos aš negaliu įsidarbinti. Tokiuose veiksmuose įžiūriu 
valstybinės sistemos griovimą.

1989. 11. 09 Parašas
(Pareiškimo kalba taisyta).

P. S. Tos pačios dienos vakare įvykusio pokalbio metu P. Ridikas 
garantavo, kad mano veikla valstybės saugumui nepavojinga.

R. R O KAS
Redakcijos pastaba: reikia tikėti, kad ir 2008 metais (pagal V. Li- 

berio apskaičiavimus) L L L  atstovas Raimundas Rūkas netaps valstybei 
pavojingu piliečiu. Manome, kad nurodytais metais valstybė ir jos 
samprata bus tokia, kad piliečiai jausis saugiai ir be Saugumo komi
tetų. V ietoje jų bus įsteigti... Visuomenės apsaugos komitetai (kai saugi 
visuomenė —  ir valstybei nekyla pavojų).

V. SKRIPKAUSKO 
GAIRĖS!

Iš L K P  Šiaulių rajono pirmojo 
sekretoriaus V. S K R IPA U S K O  pra
nešimo L K P  rajono komiteto ple
nume

„...P er didelis žavėjimasis sava
rankiškumu duoda kai kurias nei
giamas tendencijas, prarandama 
perspektyva. Tai dar labiau paryš
kino sumažėjęs rajoninės grandies 
specialistų kišimasis į kasdieninius 
gamybos reikalus, praradęs atskirų 
ūkių specialistų nesugebėjimą savis
toviai dirbti.“ (Kalba netaisyta).

Sunkūs pirm ieji žingsniai, g e r 
biamas Sekretoriau. Jei „rajoninė 
grandis" neatsisakys „kišimosi į 
kasdieninius gamybos reikalus" dar 
bent keletą metų, tai ūkių specia
listai užmirš ne tik savarankiškai 
dirbti, bet ir vaikščioti.

„...Negalim a nematyti, kad la ik
raščio redakcijos kūrybiniam kolek
tyvui ne visada pavyksta išvengti 
laikmečio ilgos, kai iš vieno kraštu
tinumo puolama į kitą. Iš numerio 
į numerį keliauja panašaus turinio 
publikacijos ir panašios nuotraukos 
su kryžiais.“ (Kalba netaisyta).

Kryžiaus kelius nuėjo Jūsų pirm
takai, su kryžiais kovodami Kryžių 
kalne. Iš laikraščio Jums gal ir pa
vyks juos Išguiti, bet žmonių są
monėje kryžiaus nebepakeisite su- 
krvžiuotu kūju ir pjautuvu.

Petras K U D R IC K IS

Š IA U L IŲ  M IESTO SĄJŪDŽIO  
TA R Y B O S  V ALD YB O S POSĖDŽIO  

S P R E N D I M A S

Atgim im o idėjų propagavimas, vi
suomenės politinis švietimas neįmano
mas be operatyvios informacijos, kuri 
pateikiama ir Sąjūdžio spaudoje. Pa
staruoju metu pastebimai sumažėjo iš
platinamos spaudos kiekis. Siekdama 
išnagrinėti šio reiškinio priežastis, 
Valdyba N U SPR E N D Ž IA :

1989 metų lapkričio 21 dieną, ant
radienį, 18 val. 30 min. Projektavimo 
instituto salėje (Lenino 170, įėjimas iš 
kiemo pusės, V a.) sukviesti LPS  
Šiaulių grupių spaudos platintojų pa
sitarimą.

V. VESTERTAS, 
A. U R B O N AV IČ IU S

G E R B IA M I S Ą J Ū D IN IN K A I!

Lapkričio 23 dieną 18 val. LD T VK 
sesijų salėje (Vasario šešioliktosios 62) 
įvyks eilinė LPS  Šiaulių Tarybos su
eiga, skirta Saulės miesto ekologijos 
problemoms. Kviečiame atvykti visus, 
kuriems rūpi Šiaulių ateitis ir mūsų 
likimas.

Sueigą baigsime apie 20.30 val., 
kad suspėtume prisijungti prie tų 
šiauliečių, kurie, Mažajame teatre pa
minėję Lietuvos kariuomenės bei Jono 
Basanavičiaus gimimo dieną, pasiklau
sę Šventų Mišių abiejose miesto baž
nyčiose, patrauks prie Nepriklausomy
bės paminklo Sukilėlių kalnelyje, ap
lankys Savanorių kapus. Padėsime gė
lių brangiose mums visiems vietose.

SE N IŪ N IJA

TELEGRAM A į KREM LIŲ  
K. PRUNSKIENEI

Remiame Lietuvos AT nutari
mus ir Jūsų veikią Maskvoje, 
siekimą apginti Respublikos su
verenitetą. Reikalaujame, kad 
TSRS AT priimtų įstatymus, ku
rie taptų politinio ir ekonominio 
TSRS gyvenimo pertvarkymo 
pagrindu. Nepasiduokite Iš aukš
tų tribūnų sklindančiam spaudi
mui. Kovokite, kad nebūtų pri
imtas nė vienas įstatymas, nu
kreiptas prieš Lietuvos žmonių 
siekius. $
:.3№ės tikime Jumis.

Šiaulių m. Projektavimo 
Instituto darbuotojai 

(2 0  parašų)

LPS Š IA U LIŲ  T A R Y B A
D Ė K O J A
— SPI dėstytojui Algirdui Ku

likauskui, jau bevelk metus 
kas mėnesį Sąjūdžiui auko
jančiam po 60 rub.,

— Žalgirio gatvės gyventojui 
Vincui Klgul, paaukojusiam 
100 rub.,

— „Vairo“ dviračių ir variklių 
gamyklos darbo kolektyvo 
tarybai, visiems darbuoto
jams, paaukojusiems Sąjū
džiui 1000 rulv.

— Šiaulių Kelių valdybos dar
bo kolektyvo tarybai, visiems 
darbuotojams, paaukojusiems 
200 rub.,

— Tuberkuliozės dispanserio 
darbuotojui Justinui Juode
liui, paaukojusiam 50 rub.

SEN IŪN IJA

S K E L B I A M E  
Visos Šiaulių miesto Ir rajono 

socialdemokratus bei jų Progra
mai ir siekiams pritariančios 
šiauliečius kviečiame lapkričio 
24 d. 18 val. 30 mln. susirinkti 
ŠPI 225 auditorijoje į LSDP  
Šiaulių skyriaus konferenciją. 
Aptarsime Šiaulių miesto, rajo
no ir visos Lietuvos problemas, 
badus toms įveikti, svarstysime 
LSDP Programą Ir užregistruo
sime delegatus į X IV  LSD P  su
važiavimą, vyksiantį š, m. gruo
džio 2 - 3  dlenomts Vilniuje. 
Profsąjungų kultūros rūmuose.

LSD P  Šiaulių skyrius

„M Ū SŲ  JĖGA „V IE N Y B Ė J E “
S V E IK IN A M E  A V IA C IJO S  V A 

R IK L IŲ  REM ONTO G A M YK LO S  
D E LE G A TA I į  L K P  S U V A Ž IA V I
M Ą

DRG. K U R O P A T K I N Ą  
N IN E L  A N A T O LJE V N Ą .

JŪSŲ IN T E R N A C IO N A L IN Ė  
V E IK L A  — R IN K IM A S  LĖ ŠŲ  
STR E IK U O JAN TIE M S ESTIJOS 
NEESTAM S — L E ID Ž IA  T IK Ė T IS : 
„K O N TR R E V O L IU C IJA  N E P R A 
E IS !“

N. V A LD Ž IO S  G Y N IM O  
K O M ITE TA S
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l ketvirtajame „Savaitės Krivū
lės“ numeryje išspausdintą aukš
tosios matematikos uždavinį:

1) L ietuvoje saugumiečiai (to 
liau —- KGB-istal) per metus 
sugauna apie 0,36 šnipo,

2) Šiauliuose KGB-istal per 
metus sugauna apie 0,1476 šni
po,

3) Naudingumo koeficiento 
(N K ) apskaičiuoti nepavyko, nes 
neturiu informacijos apie KGB- 
lstų sunaudojamą energijos kie
ki bei KGB-istų skaičių. Tačiau 
turiu realų pagrindą tvirtinti, 
kad N K  yra neigiamas. Ir štai 
kodėl: draugas P. Ridikas su sa
vo bendrais vieną (1 ) šnipą gau
do beveik 68 metus. Ta ig i, je i
gu manysime, kad KGB Lietu
voje atsirado 1940 metais, pir
masis šnipas Šiauliuose bus su
gautas 2008 metais. Teks luk
telėti.

Ap ie KGB-istų jėgos panaudo
jimą:

a) KGB-lstai galėtų kasti g r io 
vius (tada nereikėtų spalio 7-ąją 
—  SSSR Konstitucijos dieną — 
rengti talkų).

b) šluoti gatves (tuomet „B e- 
lorusais" važinėjantys šlavėjai 
nebežadintų šiauliečių 5 val. ry
to).

Manau, KGB-istai privalėtų 
atstatyti visus „zastojaus“ me
tais nugriautus paminklus.

Virginijus LIBERIS
Ne šnipas ir ne KGB-istas

Redakcijos padėka. Ačiū ger
biamam V, Liberiu i už atliktus 
sudėtingus apskaičiavimus. Ma
nome, kad jo  pateiktąjį N K  ga
lėtų patikslinti patys Valstybės 
Saugumo komiteto Šiaulių sky
riaus darbuotojai, stropiai sau
gantys savo archyvuose vertingą 
informaciją.

+  + ‘ ♦  
P R A Š Y M A S

Gerbiam ieji miesto centrinio 
ryšių skyriaus darbuotojai, teisingai 
paskirstykite ir išnešiokite kores
pondenciją! Tuo Jūs apsaugosite 
mus nuo varginančio tarpinikavimo. 
Prisiekiame, kad nesame suintere
suoti gauti nei LOT V K  pirmininko 
pavaduotojui M. Radionovui, nei 
Valstybės Saugumo komiteto Šiau
lių skyriaus viršininkui P. Ridikui, 
nei kitai personai adresuotus laiš
kus. Nebeneškite mums jųl LPS ad
resuotų laiškų stygiumi nesiskun- 
d iiam el

Dėkinga —
LPS ŠIAU LIŲ  TARYBOS  

SENIŪNIJA

Pas mus ji  vadinama turgumi, 
-„Juodąja rinka“ . Galime vadinti 
kaip norime, tačiau tai bene v ie 
nintelė vieta, kur daugiau ar ma
žiau veikia Rinkos dėsniai, kur nė
ra fondų ir limitų. Kokia ji —  ge
ra ar bloga —  sprendžia k iekvie
nas Individualiai, bet ji yra tokia, 
kokią sugebėjom išugdyti per dau
giau kaip 40 pokario metų.

Štai kokios kainos buvo lapkri
čio 11 dieną:

bulvės 0,50 rub. 1 kg, 
morkos 0,70 rub. 1 kg, 
burokėliai 0,50 rub. 1 kg.

medus 11,0 rub. 1 kg, 
kiaušiniai 1,0 rub. už 5 — 6 vnt., 
guminiai moteriški aulinukai 69 

rub.,

rudeniniai moteriški aulinukai
130 rub.,

„pagerin ti“ moteriški aulinukai
200 rub.,

moteriški bateliai 65 rub,, 
moteriškos kepuraitės 15— 20

rub.

Šios prekės pagamintas ne vals
tybinėse įmonėse.

I. R A Č K AU SK AS

«Už jūsų ir musų ūpą!»

„Sprendžiant iš „stip rio jo  centro“ 
spaudos. 89-ųjų rugpjūtis buvo bal
sesnis už 39-ųjų.“ Deja, tai ne v i
siems pakėlė ūpą.

„P a rtija  visad rodė mums kelią, 
paskui ją žygiavome risčia, —  
kas geriau išvest iš krizės gali, 
je i n'e ji, atvedusi mus čia?!"

Tokiu šūkiu pasidabino naujas
„Kauno tiesos“ redakcijos leidinys 
„O pas“ . Sveikiname kolegas Kauno

šaipokus ir reklamuojame keletą jų 
minčių. Jie mano, kad „rubliai yra 
dvejopi: invaiiutiniai ir invalidiniai. 
Pastaraisiais mokami atlyginimai dar
bo žmonėms.“ O pirmuosius turbūt nau
doja tik Įmonių vadovai, už juos per
kantys užsienietiškas mašinas ir elekt
roniką?

O ką darysim, jei ji iširs, ners į 
krūmus ar apsikas?

LPS Šiaulių Tarybos politinės 
komisijos Informacija

Savaitraštis

„Savaitės

K R IV Ū LĖ"

Adresas:
235400 Šiauliai, 
Aušros alėja 49, 
tel. 2-45-55

Spaudė „Titnago" spaustuvė.
Šiauliai. Vasario 16-osios 52. 
Ofsetinė spayda. Tiražas 5000 
egz. Užsak. Nr. 6524.

Redaktorė I. VA SIN A U SKA ITĖ
Leid inyje spausdinamų auto

rių nuomonė nebūtinai turi su
tapti su redakcijos nuomone.


