V.Petkevičius žada tapti viceprezidentu ir įvesti tvarką
Į Prezidentūrą penktadienį atėjęs atsiimti prieš trejus metus jam skirto medalio, žinomas rašytojas
Vytautas Petkevičius, žadėjo tapti viceprezidentu ir "viską išspardyti". Nepriklausomybės medalį už
nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę V.Petkevičiui skyrė tuometinis šalies
prezidentas Valdas Adamkus.
Rašytojas Prezidentūroje susitiko ir su Rolandu Paksu, tačiau susitikimo detalių neatskleidė.
"Su ponu Paksu aptarėme viceprezidento postą ir matyt, aš čia ateisiu. Tai ir dar ordiną gavau, kurio
trejus metus neatsiėmiau, o dabar buvo proga ir gavau", - nei juokais, nei rimtai dėstė V.Petkevičius.
Nors rašytojas slėpė pokalbio su prezidentu detales, tačiau atvirai papasakojo apie susitikimą su
Prezidentūroje dirbančia anksčiau garsia estrados dainininke Onute Valiukevičiūte.
"Susitikau Valiukevičiūtę - savo seną pažįstamą, mano jaunystės dainininkę, simpatiją. Mes "biškelį
šnapso" išgėrėme, o kas čia tokio? O kodėl Prezidentūroje negalima išgerti dabar madingo kavos su
brendžiu", - juokavo V.Petkevičius.
Paklaustas kodėl medalį susiruošė atsiimti tik dabar, V.Petkevičius teigė, kad "kai atėjau čia - aikštėje
buvo didžiulė eilė ir visi laukia kaip prie vokiečių duonos, tai aš jo neėmiau".
Pas O.Valiukevičiūtę pasivaišinęs ir neblaiviai atrodantis rašytojas žurnalistams išdėstė savo nuomonę
ir apie Prezidentūrą krečiantį skandalą.
"Prezidentūra apgulta "durnių", tai yra sąmokslas, partijų sąmokslas prieš žmogų, kuris norėjo pakeisti
Lietuvoje gyvenimą", - prezidentą gynė V.Petkevičius.
Tuo pačiu rašytojas apgailestavo ir dėl savo garbaus amžiaus. "Liūdna, kad man 73 metai. Rupūžės,
kaip aš juos nuspardysiu! Tai yra Lietuvos nelaimė", - sakė V.Petkevičius bei žadėjo "ateiti
viceprezidentu ir viską išspręsti".
Lietuvos Konstitucija nenumato viceprezidento posto. Pats vieną kadenciją buvęs Seimo nariu,
V.Petkevičius itin aštriai atsiliepė ir apie parlamentą. "Seimas yra "šiknių" kompanija! - taip ir
užrašykite. Kiekvienas su savo interesiukais", - sakė rašytojas.
Parlamentaras Vytautas Landsbergis yra kreipęsis į Generalinę prokuratūrą prašydamas iškelti
V.Petkevičiui bylą už melagingų žinių paskleidimą.
V.Landsbergio nuomone, V.Petkevičiaus naujausioje knygoje "Durnių laivas" yra šmeižiamas jo tėvas,
garsus tarpukario Lietuvos veikėjas, architektas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis.
Tačiau V.Petkevičius dėl to teigė esantis ramus ir išvadino V.Landsbergį paranojiku. "Ko neskundė
Landsbergis? Aš buvau prokuratūroje - daugiau nei 23 skundai Landsbergio", - sakė V.Petkevičius.
"Jei man prirašytų Landsbergio garbę, kad jis Lietuvą padarė ubagų ir makaronų respublika - aš
nusišaučiau su tokia garbe", - tokias "simpatijas" parlamentarui dėstė V.Petkevičius.
V.Petkevičius savo knygą "Durnių laivas" padovanojo ir prezidentui. Knygoje išdėstytais faktais
pasipiktino ir kiti Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai.
Rašytojas Kazys Saja pareikalavo, kad Lietuvos rašytojų sąjunga išmestų V.Petkevičių iš savo gretų,
priešingu atveju grasindamas pats iš šios sąjungos išeiti.
2004 01 17
DELFI

Straipsnių komentarai:
Norinciam Durniu laivo, 2004 01 18 15:34
dar karta primenu,kad prezidenturoje dalinamas veltui. Kreiptis i Valiukeviciute.
EU,studentui, 2004 01 18 15:07
Jaučiu studente norėtum marksizmą-leninizmą studijuoti, nes tavo koks nors senelis kgb generolas
buvo ir į šviesų rytojų tave vedė. Kaip gaila, kad Lietuva taip pasikeitė, ar ne? Bet tu nepergyvenk,
Baltarusijoj tu dar galėtum apie marytę melnikaitę pastudijuot.Gero kelio, linkėjimai lukašenkai!
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arte, 2004 01 18 15:05
petkevicius - durniu laivo kapitonas
x-men, 2004 01 18 14:30
muzikas kazkoks tas petekvicius, kaip jis gali taip nepagarbiai sneketi ir smeisti prof. V.Landsbergi.?
teisutis, 2004 01 18 14:26
vienintelis demesio vertas jo kurinys yra "Paskutinis atgailos amzius" o visi kiti kazkokie prorusisiki
tiesa sakant.
Kur nusipirkti Petkev "Durnių laivą", 2004 01 18 14:26
niekur nerandu, sako kažkas urmu superka visas knygas, gal, rusal, kad apie jų KGB agentus, kurie pas
mus valdžioje, nesužinotume
Mielas Nekazy, 2Mielas Kazy, 2004 01 18 14:19
Paksiaus per metus padarytos klaidos ir didėjanti potencija jas daryt gąsdina kur kas labiau nei
konservatorių klaidos praeityje. Šiaip ar taip konservatoriai ir kiti ėjo nepramintu taku, todėl ir klysti
buvo žmogiška. Paksas apskritai veda Lietuvą iš tako. Girtą ar durną vairuotoją reikia kuo greičiau
atitraukti nuo vairo, kol neįvyko katastrofa, "mielas Tamsta".
Buroxc, 2004 01 18 14:16
_Anekdotas Nr. 18.1
Baltijos ruso sėja: arklys Paksas įsirežęs traukia dvikinkį plūgą, Borisau vadelioja, GRU vairuoja.
Greta ant sudygusių Burox'ų ganosi arklys Uspaskich, Darbo partija nuo jo gylius gainioja. Virš lauko
aukštai aukštai sklando Liberaldemokratų herbas ir viską atidžiai stebi.
Čia išsilaisvino Paksas ir tarė:
- Kodėl jūs, turėdami du arklius, ariate tik su vienu? Kodėl Uspaskich ganosi ant pasėtų javų?
Liberaldemokratų herbas iš aukštai šaukia:
- Atidirbk GRU ir ruskiams, veltėdi Paksai: juk matai, kad visi dirba, tik tu vienas šlaistaisi be darbo.
Nuo to laiko Paksas arė įsirežęs - visuose miesteliuose kankinį-arklį vaizduodavo, žnekėdavo girtų
DOSAAF'ininkų kalba ir kampuotai mostaguodavo uodega. Majoras-arklys, nei pridėsi nei atimsi.
Plačiai pasklido kalbos apie majorą-arklį, uniklaų GRU sutvėrimą. Kiti dar kalbėdavo, jog čia
ypatingas, Tulos ginklų gamykloj surinktas robotas, užprogramuotas griauti visa, ką Europa sukūrė, ir
tik ilgai nepakeista programa daro jį tokiu juokingu._
birbalas, 2004 01 18 13:43
bocmanas vytska grista i laiva . zodziu strana durakov pole ciudies .
Mielas Kazy, 2004 01 18 13:31
Atsimenate kaip liaupsinote konservatorius ir keiksnojote kitas partijas,net dešines?O dabar kaip
žiūrite į aibę konservatorių klaidų,baisius nuolaidžiavimus,glebėsčiavimus su paulausku,brazausku??
priplaukes, 2004 01 18 13:29
paxius nekeltas!!! jo aplinka kalta!!! :)))
apie striba, 2004 01 18 13:22
po siai dienai pamenu sito "nepriklausomybes kovotojo" rekavimus apie suveriniteta rusijos sudetyje.
jam ne medali, ji teisti reikia uz diversine veikla lietuvos atzvilgiu.
studentas, 2004 01 18 13:22
Gaila, kad tokie kaip Ha ha ha ir kt. neprastaburniai rašo tokias nesąmones apie rašytoją.Jis neslepia
savo praeities ir nesigiria kiek žmonių gyvybių išgelbėjo nuo dabartinių taip vadinamų partizanų, kurių
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didelė dalis buvo žmogžudžiai, o jų taip vadinama kova buvo beprasmė ir nereikalinga, nes viskas
buvo aišku, tik prisidengia tuo suvedinėjo asmenines sąskaitas su kaimynais, artimaisiais. Norėčiau,
kad Petkevičius apie tai parašytų.
Sakote, kad tautos mentalitetas žemas, nes perka jo knygą "Durnių laivas"? Deja, tauta atsirenka,
pažiūrėkit kaip perka knygas tų partizanų - pardavėjos ir bibliotekininkės dulkių nuo jų nespėja valyti.
Tas kas komentuoja negražiai ir neigiamai, turbūt neskaitė jo knygų. Tegul kiti taip parašo: kiekvienas
sakinys pasvertas, pamatuotas istoriniais įvykiais, o stilius, rašymo technika - daug kas galėtų
pasimokyti.
Kodėl tyli Durnių laivo personažai, tegul kreipiasi į teismą, bijo, nes pralaimės ir apturės dar didesnę
gėdą, nes rašytojas turi įrodymų, manau, dar daugiau.
Jei tokių kaip Petkevičius būtų daugiau, mes jaunimas į Lietuvą žiūrėtumėm kitom akimis, o dabar
bananų respublika, todėl mes apatiški politikai ir neketiname Lietuvoje ilgai užsibūti. Jei durnių laivas
paskęs ir męs dar būsim ne per seni - gal grįšim į Lietuvą.
basta, 2004 01 18 12:52
viespate,koks asilas.dar vienas mulkis tvarka ivedines.girto zuikio zvajones.
naaa, 2004 01 18 12:47
Pala, pala taigi paksius zadejo tvarka ivest, o dbar nori ir petkevicius, susimusit del tvarkos darymo
vyrai
Jadzka, 2004 01 18 12:44
Petkiewicz nie butu leides Litwai atsiskirti no Rosjos! A durnas Landzbergisas to padare, psiakrew! I
daba trugda i nie leidža rusams gryšti.
nana, 2004 01 18 12:38
Dar vieno melynanosio prezidenturoj truko
Jadzka, 2hihi, 2004 01 18 12:38
Jo, i asz tak saku. Jegum nie tas kowenskas cholernas Landzbergisas, to mes butu giwene Zwązeke
Socjalystycznych Republik Radzieckich i po šei dienai. I butu buwe dobrze! A daba kas?
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2004 01 18 12:34
Noreciau paklausti tu, kurie zavisi petkeviciaus rasliava. Ar jus suprantate ka dare petkevicius
pokaryje? Jis uzeidavo i bet kuria troba ir jeigu tu jam neduodavai samagono ir uzkandos tai jis galejo
issaudyti tavo vaikus arba visa banditu gauja isdulkinti tavo zmona. Savame kaime jie to nedare, bet
pavyzdziui lieponiu kaima traku rajone sudegino su visais jo gyventojais. Nusisikti man ant
petkeviciaus ir visu jo rasliavu. Ir aplinkiniai su tokiu sudo gabalu reikalu neturi, todel sis gyvulys
geria ir raso pilnas nuosgaudos knygas. Meskite dievo, kad sita aborto liekana prisigerusi dar
nesumane issaudyti aplinkiniu. Gyvuliai bejegiai pries savo instinktus. O cia pilnas delfis rasytoju,
kurie savo noru siulosi petkeviciui arba jam ciulpti arba priversti kitus tai daryti. Kito pasirinkimo
nebus. Ha ha ha. O gal jus manote, kad lanzbergis ar brazauskas keliaklupsciaus pries petkeviciu? Ne.
Bet jusu likimas akivaizdus. Durniu ir baznycioje musa. Ha ha ha.
Zoiplys, 2004 01 18 12:29
Kazkodel petkevicius pamirsso aprasyti savo tikro brolio Juozo Petkeviciaus,irgi stribo,paskui
ilgamecio saugomo sefo zygdarbius??
hihi, 2004 01 18 12:28
Kažkodėl manau kad komentuotojai arba neskaitė šios knygos arba nepriklausomybės laikais buvo
lėliukai. V.Petkevičius nespėpė savo įsitikinimų ir neapsimetinėjo. Ko nepasakysi apie lansberbį ir
kitus šventuosius nuvedusius lietuva į šią apgailėtiną padėtį kurioje esame. Ir nereikia čia kaltinti
pakso jei ne jis būtų išlindęs kitas vargšų gelbėtojas.Ir jei grįš komunistai tai atsakomybę turi prisiimti
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vadinamasis sotusis elitas nusispjovęs ant paprasto žmogaus ir tikrieji slaptieji kgbistai, nes jais
manipuliuti buvo lengviausia.
pink, 2004 01 18 11:49
Jau kazkuo lenkiam Rusija, ten pas juos tik vienas Zirinovskis, o pas mus tokiu fruktu jau duSustauskas ir Petkevicius
vo, 2004 01 18 11:40
stribas petka sako, kad nepriklausomybe lietuvai iskovojo stribai, kuriuos jis po karo medziojo.
petka, kur chiapajevas?
vilnietis, 2004 01 18 11:39
Kaip dabar Landsbergis galės pažiūrėti į akis rezistentams, kuriuos pats išdavė ir jie Sibire kalėjo dėl
to ožio silpnavališkumo.
nusiraminkite, 2004 01 18 11:06
Landsbergis irgi yra KGB agentas, o kiek gero Lietuvai padarė
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2004 01 18 11:04
Nezinau kas cenzuruoja pasisakymus, bet mano vakarykstis pasisakymas istrintas. Jeigu trinsite siuos
mano pasisakymus, prasau mano nurodytu adresu man paaiskinti kodel taip darote. Jeigu nesulauksiu
konkreciu paaiskinimu, kreipsiuosi i jusu vadovybe su pretenzija, kad prie visu komentaru butu
prierasai: KOMENTARAI CENZURUOJAMI, KAD ATITIKTU DELFI VADOVYBES
NUOMONE. Ha ha ha.
to Petkevičiau, 2004 01 18 07:15, 2004 01 18 11:03
nejauti, kaip nusipjiarinai?:))
Vyt. Petekvičiui 1945 m. buvo penkiolika metų, ir partizanai jau buvo paskelbę jam mirties
nuosprendį?:)))
Ot, įdomu, ką tau duoda toks akivaizdus melavimas, ir kiek žmonių per tavo suktybes nukentėjo,
padla?
ha ha ha, vms@centras.lt, 2004 01 18 10:58
Cia mano komentaras is www-tvarka-bus-lt "Praejus trylikai metu, mes gyvename bjauriau už
Harlemo negrus." pagaliau tapome kuo esame is tikruju. Ir piktinames. Ir skaitome visiska absurda. Ir
nesuprantame, kad tai absurdas. Nors knyga parasyta zmogaus, kurio smegenys, sprendziant is
rasliavos, jau akivaizdziai pragerti. O kas mes tokie zavedamiesi sia rasliava? Didesni daunai uz dauna
petkeviciu? Sioje rasliavoje nera nei vieno fakto, o tik girto proletaro keiksmazodziu samplaika,
kurioje nevartojami necenzuriniai zodziai. Teigciau, kad si istrauka pati sedevro virsune, nes as
skaiciau rusiskame laikrastyje, kuriame petkevicius teigia, kad i TV boksto gynejus saude keliolika
lanzbergio snaiperiu, kurie sedejo pasislepe bokste. Ha ha ha. Petkevicius teisus teigdamas, kad mes
masiskai savo noru laizeme sajudieciu uzpakalius. Vieni lanzbergio, kiti brazausko. Bet visokiems
petkeviciams jau ne laizyti reikes, o ciulpti - bjauriau negu Harleme... O ir koks susizavejimas busimu
uzsiemimu is kai kuriu komentatoriu. Ar pas jus smegenu yra - petkevicius jusu viceprezidentas. Ha ha
ha.
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2004 01 18 10:56
Na o jeigu medikai nusprestu, kad petkevicius nera beprotis, tai masines informavimo priemones,
isdidziai save vadinamos ziniasklaida, galetu palyginti petkeviciaus veikla su burokeviciaus veikla.
Burokevicius, lyginant su petkeviciumi, nekaltas avinelis. Bet lukiskese atsedejo. O petkeviciui reiketu
ilgiau lukiskese praleisti. Rasytojas turetu ten i valias laiko rasineti. O teismo proceso metu reiketu ir
jo, kaip stribo, veikla uzkabinti. Komentaruose skambejo nuoskaudos zmoniu del petkeviciaus ju
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liosinto gyvenimo. Nenori zmones bylinetis su sudu, bet kaip liudininkai jie tikrai sudalyvautu... Kaip
ten bebutu, bet petkeviciaus knyga "mikas pupkus didysis medziotojas" man dar is vaikystes istrigo
kaip labai gera ano meto knyga... Apmaudu tik tiek, kad visoje sioje istorijoje masines informavimo
priemones visiskai abejingos musu valstybes ivaizdziui...
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2004 01 18 10:56
Nesuprantu laikrascio pozicijos? Jeigu petkevicius apsiko privatu asmeni, tai privataus asmens reikalas
ar jis paduos petkeviciu i teisma ar ne. Bet esu skaites rusiska vertima, kuriame petkevicius teigia, kad
16 lanzbergio snaiperiu sedejo TV bokste ir saude boksto gynejus. Ir vilniaus krasto skaitytojau tuo
tiki, nes nera pagrindo netiketi nei laikrasciu, nei petkeviciumi. Pagaliau 4 knygos tirazai pasako ir
apie paciu lietuviu mentaliteta. Nepatikesiu, kad tirazus ispirko ne elitu save vadinamas sluoksnis. Ha
ha ha. Petkevicius pries 40 metu saude partizanus, o tokie dalykai atsiliepia psichikai. Tikrai nei
daktaro, nei petkeviciaus rasiniu neuzdrausciau, bet teisesauga privaletu petkeviciu patikrinti
priverstiniu budu pas psichiatrus. Tektu konstatuoti, kad zmones, perskaite sia knyga ir neismete, turi
problemu su psichika irgi. Tik nereiketu petkeviciu taip tiesmukiskai atiduoti psichiatrams. Pries tai
reiketu istraukas isspausdinti laikrastyje, per TV parodyti eiliniu zmoniu is gatves poziuri ir tik tada
atiduoti psichiatrams. Kad nebutu preteksto teigti del susidorojimo. Ha ha ha.
Teodora -, pritariu ajatolai, 2004 01 18 10:30
Sveikas žmogus tokios knygos neparašytų.
Kad Petkevičius buvo stribas, jis ir pats pripažįsta. Tokiame amžiuje jeu galėtų ir atgailauti, o ne savo
naujus vėmalus skleisti.
Numirsdi, petkevičiau, tai nepriims tavęs Lietuvos žemelė...Prašykis kad sudegintų...
šakiai, 2004 01 18 10:11
nu jeigu jau Petka pas paksą, tai Paksui tikrai bus šakiai...
alfa, 2004 01 18 09:57
Neturiu nuomonės tuo klausimu
???, 2004 01 18 08:47
Šaunuolis V. Petkevicius!
Petka, 2004 01 18 08:12
landzbergio tevas buvo ir mire budamas kegebistu,jis labai daug zmoniu nuvare i anapili,juos
isduodamas kgb.Uz nuopelnus gavo nusipelnusio architekto varda,kiti,su juo buve okupacineje
vyriausybeje nuo kgb nukentejo,o jis ne
Vytautas, 2004 01 18 08:03
Sajai jau seniai laikas isnesti muila is sajungos,jau nukvako visai,-tiesos bijo,uztaria seimo durniu laivo
keleivius,tautos engejus
Petkevičiau, 2004 01 18 07:15
Kiek nužudei lietuvių partizanų?
Tokiems kaip tu, Tėvynės išdavikams, gailėdavo kulkos. Juk ne veltui, stribui V.Petkevičiui buvo
teisėtai paskirta mirties bausmė.
-------------------------------------Tokią knygą („Miškiniai“, 2002) ryžosi išleisti Krašto apsaugos ministerija. Tačiau šis rinkinys beveik
metams buvo įkliuvęs dėl suvalkiečio partizano V.Baranausko poros sakinių. Dabartinis viceministras
J.Gečas, saugodamas senstančio rašytojo ramybę ir „garbę“, reikalavo, kad prie Petkevičiaus pavardės
nebūtų nurodytas vardas ir žodis „rašytojas“. Galiausiai išleistoje knygoje liko tik tokios eilutės:
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1945 metais dalyvavau Šilavoto puolime, kuriam vadovavo Barzda. Man buvo duota užduotis paimt
gyvą tokį stribą Petkevičių - jam buvo paskirta mirties bausmė“ („Miškiniai“, 2002, 267 psl.).
Gytis, 2004 01 18 05:35
Petka savo"durdome"kaltina Lamndsbergi,Cekuoli
Saja ir kitusAtseit jie buvo"stukaciai"Bet kaip
elgiasi tie"stukaciai"dabar ir kaip elgiasi Petka
Tai mes matome,suprantame ir veltui strybas petka
stengiasi.Galiu pasakyti.Srtybe prakeiktas,kacapu
KGBistu siknalaizi.Is kur zinau"Tame durniu laive
pats petka-gaidys raso.Atseit jis ir Eismontui
patarinejo ir Kairiui,Sakalauskui,Sepeciui ir kitiems dave cennije ukazanija(vertingus
nurodimus)davinejo o Griskeviciu vos i graba
nepagulde.Kas nezino buvusio bolsevikinio rezimo
ir"tvarkos"gal but ir patiketu.Tiems kurie tai
zino,svelniai tariant,lai strybas-petka nemulkina
"protu"Petkeviciau esi isgama,KGBistine ismata.
Vaizduoji Sajudzio vadu buves.Gal ir buvai tu Sajudzio sudetyje,bet tik tam,kad viska kas ten
daroma pranesinetum KGB smogikam i siaures
miesteli.Prtkeviciau tu judas tau ir kulkos gaila.
Pakart tave kaip Duce zemin galva kol pats padvesi
kam?, 2004 01 18 05:02
O kam tas viceprezidentas reikalingas?
Jei prezidentui kartais nervai neislaikytu ir jis atsistatydintu per anksti?
Reikia paremti vaikina, ugnele pakurstyti, kad ilgiau skandalas testusi?
meta, 2004 01 18 03:40
Landsbergis dabar nusipelne keikimo susijungdamas su Brazausku,Paulausku,Adamkumi,Zuoku ir
stodamas i kova su prezidentu.Toks ir is jo patriotas,ateje i valdzia pirmiausia pasididino atlyginimus
sau.Tikri patriotai sitaip nedaro.Pasakykit kuo jis skiriasi nuo Brazausko ir Paulausko arba
Adamkaus.Visi jie musu parazitai
savanoris, 2004 01 18 02:21
Aisku,kad Petkevicius dabar bus maisomas su zememis.Koks jis yra toks,bet jis parase labai daug
tiesos.Kas skaite "Durniu laiva" ir is arciau pazista "garbinguosius" politikus patvirtina,kad Petkevicius
parase tai,ka seniai reikejo parasyti.Kas nezino AMB ir V.L. darbeliu.Brazas tai apibudintas labai labai
tiksliai.Dabar gales teismuose "plauti" savo griekus,bet is tautos atminties ju neisplaus
petkeviciui, 2004 01 18 02:10
Parasykite "Durniu laivo" antraja dali.Tegu suzino pasaulis apie vilkus avinelio kailyje,kurie taikesi
suesti Lietuvos prezidenta.Adamkus turbut dabar labai gailisi paskyres Jums medali.Juk Prezidentas
Paksas jam yra priesas numeris pirmas,o Jus palaikote ji.
yoyo, 2004 01 18 02:05
shustausko lygio blevyzgos.
gnomas, to sumai, 2004 01 18 01:56
Taiklia ranka turi. Labai panasu i teisybe, netgi greiciausiai tai ir bus teisybe.
dot, 2004 01 18 00:08
gaidys petkevicius
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ajot, 4 2 ajatola, 2004 01 17 23:42
Jei vienas,atsieit, nesveikas paraso,o tukstanciai ja su malonumu skaito,reiskia,koks yra tautos
nusivylimas dabartine padetimi.Kas serga,tauta ar Petkevicius?Kodel taip atsitiko?Mes Sajudzio
laikais buvom tokie idealistai.
taigi, 2004 01 17 23:38
Almaxu nebeileidzia, todel vietiniam istrebiteliui (liet. stribui, skrebui) teks padirbeti.
Galėtų, 2004 01 17 23:25
petkevicius paxiui Mein kampf parasyti
Suma, 2004 01 17 23:08
Tokie,kaip petkevičiai tuos,kurie ėjo skelbti nepriklausomybės,tada atvirai vadido durniais.Susodino į
Aukščiausiąją tarybą,pavadino ją sdurnių laivu,atstūmė nuo kranto ir laukė,pakol nuskęs.Bet tas durnių
laivas torpedavo Gorbačiovo kreiserį ir nuskandino jį.Durniais liko tie,kurie liko ant kranto.Petka,kaip
kranto jūreivių kapitonas liko durnium su SSSR kokybės ženklu.
ajatola, 2004 01 17 23:03
Ponas t.y.draugas Petkevicius dar ne visa bjaurasti ismete is saves.Vargsas,kiek daug jo viduje
purvo,pykcio,neapykantos ir pavydo.Pagaliau surado sau tinkama kompanija.Sveikas zmogus tokios
knygos neparasytu.Tikiuosi kad Lietuvoje nugales sveikas protas.
Nesvarbu, 2004 01 17 22:46
Petkevicius durniu laivo Kapitonas, tegul savo knyga susikisa ten kur jos vieta.
Apsimeteliui Linui 21.24, 2004 01 17 22:42
Senas KGBistinis budas kompromituoti neparanku arba ta,kurio agumentai nenugincijami.Tikras Linas
tokiais kalbos perlais, kaip tamsta, nesinaudoja.O ir mintys jo protingesnes.
Pritrukot argumentu ir slepkites,draugai paxsoidai.Gero vejo !
to ajot, 2004 01 17 22:37
paklausa atitinka intelekto lygi.Paxsoidai svaigsta nuo durniu laivo - jie juk kaip petkevicius kartu su
paksu sika ir tapsnoja.
Iki Landsbergio intelekto reikia priaugti,kad suprastum,ka jis raso.Vistik grynakraujis intiligentas,kur
ten burams suprasti.
Norinciam petkeviciaus knygos, 2004 01 17 22:32
Prezidentura dykai dalina.Kreiptis i Valiukeviciute.
ajot, 2004 01 17 22:19
Sakykit ka norit,bet si knyga siuo metu-bestseleris.Landsbergio knyga nebuvo tokia einama.
vietinis, 2004 01 17 22:00
Vargšas žmogus tas Petkevičius. Matai, į ką pavirsti galima, begeriant iš nuoskaudos, kad netapai
pirmuoju akurtos Lietuvos prezidentu.
bertine zetlitz, 2004 01 17 21:51
I viena koja su sustausku eina-panasus snukiai, kalbejimo tonas, mastymo lygis tuoj susilygins
viktoras, 2004 01 17 21:48
niekad nekabinau ziniasklaidos. bet kazkas yra. labai paskutiniu metu tedencinga pasidare. parsidave
lansbergiui. (atsiprasau kad su klaidom)
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jo, 2004 01 17 21:24
zmogus us sautuvu ateis i prezidentura padeti paxui...
Linas, 2004 01 17 21:24
2 Skaityojas2. Tu ko gero nuo stalo retokai pakyli. Tikras Paxiaus karys. Gerai kad stalas liko kai
Landsbergis kolchozą drąskė, kiti gi va stovėdami geria ir protingai šnekučiuojiesi. Įmesk kur ten
frontą laikai. Kartais būna tokia nuotaika, kad norisi ką nors perpisti kad pagerėtų.
Pakso kvapas, 2004 01 17 21:20
Pasakyk, kas tavo draugas ir as pasakysiu kas tu. O dauguma Rolando Pakso draugu ar uztareju su
stipriu rusisku kvapeliu, pvz. stribas Vytautas Petkevicius, Rolandas Povilionis, Jurijus Borisovas,
Julius Veselta ir t.t.
to xexexe, 2004 01 17 21:16
Ar nebusi ponas, teisuoliu,pramintas.Ar gi taip elgiasi ZMOGUS-MASTANTIS? "Neskubek ir busi
pirmas..."
to viena guodzia, 2004 01 17 21:09
Atsipeikek, zmogau!Atsisuk I Dieva,jeigu manai visus dergt galintis...
Daktaras, 2004 01 17 21:03
Vis dar kriuksi gebistinė kiaulė...
kg, 2004 01 17 20:47
Petkevicius-pasmirdes pirdyla.
LAUK PAULAUSKA, 2004 01 17 20:40
SHALIN STRIBO SUNU ! ! !
mhm, 2004 01 17 20:36
shita striba nushaut reikia... kodel jo niekas neteisia?
Letuvys, 2004 01 17 20:35
Citata: V.Landsbergio nuomone, V.Petkevičiaus naujausioje knygoje "Durnių laivas" yra šmeižiamas
jo tėvas, garsus tarpukario Lietuvos veikėjas, architektas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis.
Klausymas: jei visi dirbam savo darbą, ar yra tikimybė kada nors tapti garsiu? Tad , mano galva,
neverta pilti žibalo ant salotų....
Kur parduoda V. Petkevičiaus "Durnių laivą", 2004 01 17 20:24
pasakojo, kad kažkas urmu supirkinėja, visą likutį, todėl niekur nerandu, prašė giminės iš kaimo.
Parašykit
PETRAICIUI, 2004 01 17 20:09
Jei Petkevicius butu buves Sajudzio pirmininku, butu taikiai nuamortizaves Lietuva i "perstatyta"
Sovietu sajunga. 50 metu Jaltos sutarties galiojimas buvo bepasibaigias, tai buvo pats laikas visoms
"tarybinems" respublikoms taikiai pasiprasyti atgal i Sovietu sajunga. Tam ir reikejo "perestroikos" kad senoji sovietija atrodytu patrauklesne, demokratizuota. Draugas Petkevicius (su giminaiciu
parama0 buvo pats tas siam darbui.
murza, 2004 01 17 20:07
stribas stribu, bet apie persidaziusius zydauskus kaip lansbergis teisybe parase.visi juk zinom kas
sakala kgb prakale 30 sidabribiu dar dabar turbut kojinej tas zydauskas laiko.
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xexexe, 2004 01 17 19:54
Niekas labiau negali sukompromituoti paxo, kaip jo remejai tipo murzos, ivanovo, sustausko,
petkeviciaus, pavilionio ar veselkos :)
Naivus, 2004 01 17 19:48
Viešpatie, negi ir aš pasenęs tapsiu toks marazmatikas, kaip Petka?
Dali, 2004 01 17 19:45
Nusenusiam stribui stogas važiuoja.
Čepaitis, 2Petraitis, 2004 01 17 19:33
Petkevičius tikrai nebuvo aktyviausias Sąjūdžio organizatorius. Amortizatorius - galbūt, bet tik ne
organizatorius.
alis, 2004 01 17 19:31
Senas stribas bandys Paksiui padėt.
Aleksotas, Skaitytojui 2, 2004 01 17 19:29
"Vieną ant vieno" ne aš tave kviečiau, tad ne su manim ir aiškinkis.
to skaitytojas 2, 2004 01 17 19:25
nepyk durniau bet ne aleksotas tave kviecia vienas ant vieno, ir kviecia ne y kgb kamera, o kviecia ant
balto sniego
Jonaitis, Petraičiui, 2004 01 17 19:24
Žinoma, dėl visko kalčiausias Landzbergis. Jis nuskurdino ne tik Lietuvą, bet ir Latviją su Estiją,
Slovakiją, sukėlė karą Jugoslavijoje ir kitur.
Jei Sąjūdžiui būtų vadovavęs gerb. V. Petkevičius, nebūtų buvę ne tik Sausio 13 įvykių, bet ir
skerdynių Tbilisyje ir Baku, žmonių šaudymo Rygoje, nebūtų Persų įlankos karo, Čečėnijos karo ir t.t.
Skaitytojas2, Aleksotui, 2004 01 17 19:22
Tai toks supratimas?Toks aiskus ponulio snukucio
atidengimas?Ka tik kvietei vienas "ant"vieno...
Labai prasom,tik ne prie bendro stalo.Kaip zinia,
prie bendru stalu ZMONES snekuciuojasi.
viena guodzia, 2004 01 17 19:17
neilgai jau liko parazitams dergti Lietuva - petkai kepenu (ir smegenu) ciroze, pavilioskai - leukemija...
:)
to alexotas, 2004 01 17 19:16
skaitytojas 2, dirbdamas kgb pragere kepenius ir alaus negali gerti
Aleksotas, Skaitytojui 2, 2004 01 17 19:14
Na, matai, kaip greit nusiraminai :)) Atsigerk vandens, o dar geriau - alaus. Tikrai padės. Tikiuosi, iki
rytojaus nesprogsi iš įniršio ir neapykantos kitaip manantiems. Nervus taupyt reikia. Retkarčiais net
gydyt. :)) Sėkmės!
Skaitytojas2, Aleksotui, 2004 01 17 19:10
Sekmes toliau "smaukytis",skaityk zemiau,sesti
prie bendro stalo su tokiu atmata,kaip pats sansai lygus
nuliui,vistiek neislysi is savo priplekusio
kampelio.
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Petraitis, 2004 01 17 19:10
Pagaliau sugrįžta tikrieji Sąjūdžio laikai.
Petkevičius buvo aktyviausias jo oraganizatorius. Jeigu ne Landsbergis, bet Petkevičius būtų tapęs
Sąjūdžio pirmininku, nebūtų tokio nusigyvenimo, kurį patyrė Lietuva.Nebūtų nei Sausio 13-kraujo, nei
siaubingo susipriešinimo, kuris kankina tautą.Nepriklausomybė būtų iškovota taikiu keliu, kaip ir
kitose tarybinėse respublikose.Kitaip negalėjo būti, nes SSSR grivo savaime ir mūsų nuopelnai tame
labai maži. Gal tik tokie, kad savo vidaus pjautynėmis parodėme blogą pavyzdį kaimynams.Deja,
Sąjūdyje vyravę bailūs inteligentai pabūgo nesušnekamo Petkevičiaus ir išsirinko "suktą" Landsbergį.
Štai ir turime ką turime. Sveikinu Petkevičių palaikantį Prezidentą. Tai tik įrodo, kad Petkevičius buvo,
yra bus nekonjunktūristas.
Petka, 2004 01 17 19:07
Aš įduosiu Šustauskui kalšnikovą, kad man nereikėtų nieko spardyt Seime. Ir Vycka padarys tvarką. Ir
iš durnių laivo pasidarys gudruolių laivas. O aš - didžiausias gudruolis.
to skaitytojas 2, 2004 01 17 19:04
gal galim vienas ant vieno susitikti, labai kvieciu
Aleksotas, Skaitytojui 2, 2004 01 17 19:02
Prie kokio dar bendro stalo? Gal prie to, kur sėdi Šustauskas, Šurkus, Daktaras, Smailytė ir kiti jūsų
Deržimordos?
Skaitytojas 2, Aleksotui, 2004 01 17 18:59
Atvaziuok prie bendro stalo,jei turi drasos,pasimatysim.
Skaitytojas2, Aleksotui, 2004 01 17 18:56
Vietoj"durnius"leisdamas i kelnes isrektum ilga
"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDraugai,vyrai,persipras
au"...
Aleksotas, Skaitytojui 2, 2004 01 17 18:55
O tu, intelekto viršūne, savo snukutį rodai? Kurgi jis?
xyz, 2004 01 17 18:53
Petka ir Paksas.
Paksas:
- Žinai, Petka, aš pagalvojau, kad skandalo priežastis ne Seime, ne Vyriausybėj, o mūse.
Petka:
- Ne mūse, Paksai, o...
Paksas:
- Nu jo, mūsyse!
Skaitytojas2, Aleksotui, 2004 01 17 18:51
Na ir aiskus tamsteles intelektas.Butent"rasineti"
nerodant snukucio -paprasta.Atvirai(i akis)zodziai
"tariami".
Aleksotas, Aleksotajevui, 2004 01 17 18:48
kaip ir tavi stabukas Landsbergis
-----------------"Mani" stabukų neturi. Nespręsk pagal save.
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Aleksotas, Skaitytojui 2, 2004 01 17 18:46
Nuo ko tos kelnės būtų pilnos? Ar tau, paksoide, kitos kalbos nėr, kaip tik apie tapšnojimo būdus ir
vietas?
Beje, raidės ne tariamos, o rašomos. Tariami tik garsai. Skirk, ateityje pravers.
matas, 2004 01 17 18:44
Na jau tikrai durnių laivas. petkevičiui tikrai ne visi namie - senelis prisigėrė ir svaigsta aš galiu , aš
padarysiu....
greičiau tos nesamonės baigtūsi ir tokie kaip petkevičius būtų pastatyti į kampelius ant žirnių
patupėti...jau nekalbant apie na Jūs patys suprantate išmažosios raidės p.
to skaitytojas 2, 2004 01 17 18:42
na mes ne kgb kad neraudonuotume
Skaitytojas 2, Aleksotui, 2004 01 17 18:40
Labai noreciau Tamstos veideli(snukuti)PAMATYTI
atvirai,sedint kartu prie bendro stalo(nors sansu
tam-nulis).Bet pafantazuokim:nedristum net raides
"d"istarti(is ponaicio leksikono),pilnos kelnes garantuotos...
WWW, 2004 01 17 18:38
Brudas raudonas
to Aleksotajevui, 2004 01 17 18:34
esi tiek pat parsidavęs, kaip ir tavi stabukas Landsbergis
to Aleksotas, 2004 01 17 18:29
Geras! Viceprezidentas Petka. Čepajevo adjudantas! Respect! :))))
Aleksotas, Ingai, 2004 01 17 18:26
Čia iš Petkos anekdotų. Tik šį kartą jis juos seka ne Čiapajevui, o Paksajevui.
Inga, 2004 01 17 18:18
PUIKI KNYGA.
Besceleris, sumuš visus pardavimo rekordus Lietuvoje, knyga tiesiog išgraibstoma. Reikia leisti ir
ketvirtą leidimą, kadangi trečiojo jau neliko knygynų lentynose.
V. Petkevičius vertas pagarbos, o Landsbergis - išdavikas, agentas ir tikras parsidavėlis, kiek jis
Lietuvos patriotų pardavė rusams.
Dikas, 2004 01 17 18:15
Įdomu kuo buvo ištikrųjų garsus tarpukario Lietuvos veikėjas, architektas Gabrielius LandsbergisŽemkalnis?
to vienodi, 2004 01 17 18:09
veselka{gosplano teoretikas, komunistas juodas} ivanov,ir visi buve kalejimu sargybiniai{ patys
ziauriausi, kurie buvo isvaryti net brazausko},lesbijiete paviloniene ir t.t.
Vice, 2004 01 17 18:08
Realiau durnių namų viceprezidentas
Kurpe, 2004 01 17 18:08
Petkus:
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Perdziu, perdziu, perdziu, perdziu...
Perdziuvo gerkle...
well, 2004 01 17 18:06
urodai - ir pats paxius, ir jo sajungininkai...
juozas, 2004 01 17 18:05
sovietu laikais petkevicius dirbo kgb rasytoju cencuroj, todel ir pasikviete dabar shitie tovarisciai
LT, 2004 01 17 18:02
Idomu,kazkaip i prezidentura kvieciami smailyte, pavilionis, patkevicius.Kuom jie jau taip
nusipelne,kad sulaukia isskirtinio demesio?
va, 2004 01 17 17:54
i prezidentura renkasi tikra "chebra". pastarasis "chebrantas" pilnai atitinka bendra ishsilavinimo,
inteligentishkumo ir pasiputimo vidurki istaigoj. Bet yra ir kai kas naujo, shtai pagaliau prezidenturoje
ishlindo ir alkoholis!
P.S. nenuostabu kad kitu shaliu diplomatai bijo vaziuot.
Vienodi, 2004 01 17 17:51
Puiki grupelė(PALAIKANTI PAXSOIDUS)šustauskas,
Petkevičius,Ivanovas...
Citata is V.Landsbergio komentaro Politiku tribuna, 2004 01 17 17:45
OMni,Stulbinimai.
...Apstulbino labiau negu Durniu laivas.Ten visdelto autorius - zinomas nelaimes atvejis.....
Puikus, 2004 01 17 17:12
pasirinkimas! Geresnį viceprezidentą Pakso prezidentūrai vargu ar begalima būtų surasti!
Disidentas, 2004 01 17 17:11
As su Landsbergio vertinimu, kuri pateikia Petkevicius kategoriskai nesutinka. Be kitu puikiu savybiu,
Vytautas Landsbergis yra ir puikus poetas prases genialia elerasciu knygele "Intermezzo".
Linas, 2004 01 17 17:06
Brisiui - deja tai ne parodija, o dėsningumas sakyčiau.
Linas, 2004 01 17 17:01
ispindejes debilas - tokiam vieta Vasaros gatvej
daugiau ner ka pridurt
cowgirl, 2004 01 17 16:56
Liniauskas sutvarkys si reikala, jis man padejo, pades ir Sajai
stribas, 2004 01 17 16:51
Šis žmogus yra stribas. Paskutinis niekšas ir nesveikas žmogus.
Saja neduoda į teismą, nes bijo, 2004 01 17 16:50
Jei bijai, geriau tvarkytis per partinę organizaciją, - rašytojų sąjunga. Ten rašytojai iš kišenės
neištrauks kokio popieriaus apie "informavimą", o Petkevičius gal ir turi dar kokios informacijo, nes
ne be reikalo šnekama, kad Petkevičius iš KGB archyvo kažką išsinešė
12

AU, 2004 01 17 16:47
Petkevičius - Sąjūdžio veikėjas? Ar čia ne tas, kuris pasakė "tai provokacija", kai viename LPS
renginyje prakalbo apie nepriklausomybės kūrimą?
Ar tiesą sako Petkevičius "Durnių laive" ,kad, 2004 01 17 16:46
Landsbergiui gimnazistai šikną su dilgėlėm kelnes numovę talžė, kad išdavė gimnazistus ir Sakalą,
kuriuos išvežė į Sibirą. Ar skaudėjo, ar perštėjo, kaži?
AU, Aleksotui, 2004 01 17 16:40
O pasiskaitykit Sajos pareiškimą Literatūrmeny. Suprasit, ar priemonės vulgarios.
2k skiepytas, 2004 01 17 16:39
Panašu, kad nuo pirmadienio LT Elitas pradės + Žygį prieš Onutę, kam ta Petkevičiui pažadėjo
viceprezidento postą.
Perspjauti bus francūzai! Anie ieško 1 moters, Lietuvoje - bent 6!
Aleksotas, 2AU, 2004 01 17 16:32
Ar, sakai, išlindai, mumija? Ar tu čia nuoširdžiai, ar paksoidus kompromituoji? Gana vulgariom
priemonėm, sakyčiau.
kopas to AU, 2004 01 17 16:30
Tuo tai tiki, paxoide. Tikiu, kad dūšioj jūs visi esate stribai.
Aleksotas, 2004 01 17 16:28
Durnas tas Petkevičius. Todėl ir knygas durniams rašo. Na, išmes burnelę, išspardys Seimą, ir kas
toliau? Iš džiaugsmo dar išgers? Ir ims rašyt "Apie duoną, meilę, šautuvą" II dalį?
Seime, girdi, kiekvienas su savo interesais. O Prezidentūroj kitaip? Pats Paksas rodo, kad jam
patapšnot ant valstybės interesų – savieji kur kas svarbiau.
Petkevičius toks pat degradas, kaip ir Šustauskas, tik gal kiek raštingesnis. Šiaip – jokio skirtumo.
AU, 2004 01 17 16:27
Tokius kaip jūs, gerbiami antipaksuomeniškai nusiteikę elementai, Vyt. Petkevičius dar 1945 m. šaudė
vietoje.
kopas to stebėtojas, 2004 01 17 16:22
Aišku kodėl esi paxistas. Juk labai patinka fašisto-kgbisto režimas rasiejoj? Geriau jau klanai...
Justė, 2004 01 17 16:13
Ir Petkevičiaus tvarka - tai "viską išspardyti". Ligoniai tie visi Petkevičiai, Pavilioniai ir pan. Įdomu,
ko visi Pakso rėmėjai (turiu galvoje jų vadukus) paskutiniu metu taip raudonuoja?
stebėtojas, 2004 01 17 16:11
Lietuvoje vyksta tie patys procesai kaip ir Rusijoje. Trylika metų klanai grobė Lietuvą, dalinosi jos
žemes, turtus, nacionalines vertybes, pasmerkdami didelę dalį žmonių skurdui. Masmedia skatino tik
instinktus, kritikavo tik tam tikus žmones, nekėlė socialinių -moralinių klausimų. Todėl natūralu, kad
žmonės laukia jėgos, kuri ateis ir įvesti normalią tvarką, pasodins vietinius chodarkovskiukus. Kažkas
juk turi valstybėje už kažką atsakyti...
Jonas, 2004 01 17 16:09
Borisovas jau pabuvo viceprezidentu,dabar ant cemodanu sedi.Reiketu ir is petkeviciaus uz pokario
veikla pilietybe atimti ir issiusti ten,kur jis siunte Lietuvos ukininkus 1948.
Paksa lietuviu kaip ir prezidentu vadinti lieziuvis neapsivercia.
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Brisius, 2004 01 17 16:05
Ar galima dar didesne parodija sugalvoti:Rusu prkinys - Paksas apdovanija nepriklausomos Lietuvos
medaliu arsu kovotoja uz tarybu valdzia,yatingai aktyvu striba!!!Ar galima dar daugiau issisaipyti is
pokario partizanu,sausio 13 auku???
stebėtojas, 2004 01 17 16:04
Žmogus su šautuvu teisus: atsibodo tie mūsų liberalai, išsižioję ir žiūrintys į Briuselį, Vašingtoną (ar
maskvą) kaip į orakulus, spjaudantys į savo tautą, niekinantys visas vertybes, išskyrus pinigus, seksą.
Lietuva jau suprato, kas yra Zuokas,Uspaskychas ir kiti pranašai -kombinatoriai. Jeigu normalios jėgos
nesuras tiems žmonėms doro pakaitalo, rinkimus prakiš kaip š...beliks tik patapšnoti. Manau tokiu
lyderiu galėtų tapti Juozaitis. Bet kiti -ar Kubilius yra įgrisę begaliniais tauškalais.
Hulk, 2004 01 17 15:59
Paksas rajonuose telkia per atstovus fašistuojančio jaunimo rujas, kuriom duota užduotis mušti visus
deginančius žvakutes.
to Valdes, 2004 01 17 15:58
Ir Pavilionienė.Tą regis, tamsta, pamiršai.
dada, 2004 01 17 15:56
Gerai žmonės sako, pasiutusį šunį reikia iškarto nušauti, nes jis pasiutligę po to sėja kaip giltinė.
surskis, VISIEMS, 2004 01 17 15:50
Taip sutinku, kad visos atmatos aplink savo isrinktaji burias. Pazejus i jo komanda baisu daros. O
Paksiui tai siulau atlyginima min, nes kaip matau naudos is jo ner. Lai dar pasedi iki apkaltos pabaigos,
nes kaip suprantu paciam i galva tiek prisidirbus pasitraukti nesaus!
Valdes, 2004 01 17 15:42
Galutinai isitikinau ,kad visos atmatos vienijasi apie Paksą. Šustauskai,Veselkos,Petkevičiai,Batviniai
ir Daktariniai....
kopas, 2004 01 17 15:40
DĖMESIO.
Vakar Ukmergėje Mažono vadovaujami ir paxą remiantys uniformuoti fašistai užpuolė ir sumušė
žvakutes deginusį jaunimą.
DĖMESIO.
Vakar Ukmergėje Mažono vadovaujami ir paxą remiantys uniformuoti fašistai užpuolė ir sumušė
žvakutes deginusį jaunimą.
kopas, 2004 01 17 15:35
Na taip. Šalia ivanovų, vesiolkų, šustikų, Kauno bandziugų, kgbistų rektorių ir mažono fašiugų dar ir
prasigėręs stribokas-tvarkdarys. Rašytų sau apie molio motiejus.
kaunietis, 2004 01 17 15:33
Važiuotų geriau visi šitie kulverstukai raodonanosiai kur nors į papuasyną tvarkos daryti! Čia visiems
būtų ramiau gyventi ir dirbti. Nors gal ir reikia tokių? Kam šuniui reikalingos utėlės? Ogi tam, kad
nemiegotų ir saugotų!
fixer, 2004 01 17 15:22
Vyckai reiketu i Moldova,kolukiai nesugriauti,prezidentas paprastas ruselis,proliatariato
14

atstovas,pilieciai gali laisvai keliauti i Ukrajina ir Rumunija.Tvarka padaryta,visi sudziai ispardyti,salis
klestinti,geriau uz juos Europoje tik Albanija gyvena...................
elitas, juokingai, 2004 01 17 15:17
jeigu tau įsipyko, tai nekalbėk už normalius žmones. man, kaip elito atstovui, visai smagu kaip Paksas
runkelių palaikomas kabinasi į prezidento kėdę
toks, 2004 01 17 15:16
tokį susitiko. Bet ne apie tai. Sausio 22 d. Lietuvos šoumenas Nr.1 atvyksta į Joniškį, vietiniai
libdundukai labai stengsis, kad "susitikimas su tauta" būtų ko ne etaloninis - tipo gražu smagu visi iki
orgazmo myli jo ekselensiją, net partinį susirinkimą tuo klausimu buvo sušaukę. Būtu gražu, kad visi
neužhipnotizuoti atvyktu ir sutiktų lakūną ne prasčiau kaip Kaune. Laukiam.
juokinga, 2004 01 17 15:14
,bet ir graudu, kad nesuprantate Petkevičiaus juokų... Tas skandalas jau taip visiems normaliems
žmonėms įsipyko, kad Petkevičiaus tokius pasakymus priimame, kaip pašmaikštavimus,(gal kiek
"riebokus")tokia tema, kurios atomazgos nusibodo belaukti...Paimtų kas nors greičiau "išspardytų"
šiknas abiems pusėms, gal atsikratytų smegeninėse susikaupęs š...s ir pradėtų mąstyti, kaip geriau
susitvarkyti prieš jungtuves su ES, o tai ateisim , kaip ta netvarkinga "jaunoji" su purvinais užkulniais,
kuriuose visokie parazitai vieni su kitais pjaunasi...
??, 2004 01 17 14:45
Visi keiku vienijasi.
Kuo paves prezidentas Lietuva. Nera kam sustabdyti isdavystes. Tikrai vyksta perversmas, sklindantis
is prezidenturos. kada tuo susirupins jaunimas??? Negi malonu gyventi tokioj Lietuvoj. Kas
sutramdyds paksa???
Audra, 2004 01 17 14:40
Visa`Lietuvos tikrasis Durniu laivas atrodo pamazu i prezidentura suplaukia.
Ant, ant@centras.lt, 2004 01 17 14:38
Kad tokie bukagalviai BNS -net sapnuot nesapnavau. Jokio Petkos juoko neperkanda.
Na ir retos bukagalviu veisles atstovai uzurpavo mass media..
XxX, 2004 01 17 14:24
Atkreipkite demesi i Petkeviciaus veida. Grimasas....
Ir dar balso tembra... Tikrai matyti, kad zmogus arba kazkada siaubingai gere arba dar ir dabar stipriai
geria.
Linas, 2004 01 17 14:23
Petkevičiaus gimimo data: 1930 05 28
Na o kad anksti pradėjo, matyt pašaukimas toks, apsigimimas. O kad buvo stribas, tai faktas,
geltonsnapis ar ne, kitas reikalas, bet pasirinkimas matosi visam gyvenimui.
To derby, 2004 01 17 14:18
Yra isleistas trmimu is Lietuvos 1941 - 1953 katalogas.Ten gali surasti netik visu istremtuju
pavardes,vardus,gimimo metus,is kokios vietoves istremti buvo.Gali surasti ir tremimo vykdytoju rusu NKVD karininku ir lietuvisku stribu pavardes.
Linas, 2004 01 17 14:16
Sovietinio genocido ir teroro aukomis 1940–1958 m. tapo kas trečias Lietuvos gyventojas: ištremta –
131 000, įkalinta 200 100, žuvo partizanų – 20 000, nužudyta beginklių žmonių – per 5 000, nuteista
mirties bausme – per 1 000.
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2 debry, re: google:
Dėl teroro ir galimų represijų iš Lietuvos repatrijavo 490 000 žmonių. Kartu su vokiečių okupacijos ir
karo aukomis (245 000) Lietuva neteko daugiau kaip 1 091 000 savo gyventojų. Daugiau --> www,
genocid, lt/GRTD/departam, htm
Laume, 2004 01 17 14:12
1941 birzeli NKVD siautejima - zudynes,tremimus sustabde karas.Petkeviciaus vyresnis brolis jau tada
reiskesi,veliau,po karo buvo,atrodo saugumo sefas.
Gerai prisimenu 1949 geguzes 22,kai mano tetos seima,o kartu ir mane(tevai buvo istremti pries
metus).veze i Sibira V.Petkeviciaus snukio ir po mirties nepamirsiu.Tada jis buvo gerokai imites
raudonskruostis zaliukas.Veliau savo knygoje Apie meile duona ir sautuva Petkevicius labai didziavosi
savo zygdarbiais.
Linas, 2004 01 17 14:10
2 derby, Iš google:
1947 m. gruodis - prasidėjo gyventojų trėmimai iš Palangos.
1948 m. gegužė - vyko masiniai žmonių trėmimai iš Palangos.
1949 03 25 - vyko antrieji pagal masiškumą trėmimai iš Palangos.
1951 - vyko nauji Palangos gyventojų trėmimai.
derby to Algys, 2004 01 17 14:07
O tu nueik į Seimo restoraną, apmatysi kokie gėrimai per pietus stovi ant seimūnų stalo
osa, 2004 01 17 14:04
prisijuokavom...5 kolona stengiasi is paskutiniuju,o runkeliai talkina...
derby, 2004 01 17 14:04
Visų pirma, aina nx tas petka ir paksas, bet nereikia kraipyti faktų, ir varyti briedo. Trėmimus vykdė
čekistai, o ne 16-19 metų geltosnapiai. Lina tu pats samojingai klaidini čia visus
apie"šimtatūkstantinius" trėmimus. Negi taip sunku nueiti gooogle\trėmimai ir pasidomėti užuot
spėliojus???
O kad Petka grybavo su kalbomis apie Neprikalusybės atgavimą tai tikiu ir nesistebiu, juk sakau, jis
Idėjinis, tikintis "misija tarnauti Liaudžiai"
kosa, 2004 01 17 14:02
visu pakampiu stribai vienykites aplink paxa !
egle, 2004 01 17 13:55
ir dar baisiau, kad dauguma paprastų, t.y., kurie savo stiprios nuomonės,sakykim taip švelniai, neturi,
gimę, augę ir gyvenę sovietiniu laikotarpiu užjaučia paksą ir pritaria petkevičiui! suprantu juos, jie
gyvena praeitimi, bet blogai, kad jie gali “spręsti“ dabartinį mūsų gyvenimą.
egle, 2004 01 17 13:51
Linui, taip Jus teisus, ir tai yra baisiausia!
Algys, 2004 01 17 13:49
Prabilo paskutinis bolševikas, silpsta Pakso rėmėjų gretos, jei jau tokius pusgalvius pasitelkia
pagalbon.
Ir dar, nuo kada Prezidentūroje girtavimas darbo metu yra normalus procesas?
KSI&KSI(pilnas praneshimas), 2004 01 17 13:49
...---..., sveikiname kolegas, AR MUSU DOVANOTUS SURUDIJUSIUS TT,PPŠ,AK
PISTOMETUS, AUTOMATUS IR KARABINUS ISSAUGOJOTE?
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-TAI IEJO I ISTORIJA,....KAI VIENA VEIKIANTI SHAUTUVA DALINOMES ANT 5-6
PERSONU..., jei nupils .
-mirtis colaborantams ir komunistuojanciajam flangui- tada shaukeme, o dabar, ka dabar shaukiate,
colegos???, a?
..........................................
____KOKIE SHUKIAI DABAR?___________
Ale, 2004 01 17 13:49
Jo Vytautai,isleidai knyga,kad ikapes nusipirktum?
Linas, 2004 01 17 13:45
Kažkaip daug visokių sutapimų. Paxius už neaiškius purvinus pinigus ir totalinį smegenų plovimą
renkamas prezidentu, pagrindinis motyvas - dabartinis politinis elitas visiškai susikompromitavo.
Paxius prieš elitą ir įves tvarką. Žiūrėk jau Agurkichas lipdo partiją, ten besiburiantys milionieriai,
pertijos ir KGB veteranai irgi dega meile skurstančiai liaudžiai ir neapykanta elitui. Visai netyčia kaip
tik tuo metu toksai principingas klasių kovų veteranas užbaigia savo knygiūkštę apie seansacingus
supuvusio elito darbus. Vienžo "nakal klasovoj borby vozrostaet".
Kaip rašo senas žvalgybos vilkas Viktoras Suvorovas, jį seni žvalgybos asai mokė - jei sutapimų
daugiau negu du, reiškia tai jau nebe sutapimas.
Istorikui derby, 2004 01 17 13:41
Tai vistik prisimink, kad taip viska zinai, ka sake Petkevicius per steigiamaji Sajudzio suvaziavima
isgirdes kalbas apie Lietuvos nepriklausomybe?
Galiu priminti - putojosi, kad tai provokacija ir Lietuva turi buti suvereni valstybe CCCP sudetyje. Sita
fakta jis miglotai mini savo knygoje, tarsi jam tada kazkas surenge provokacija. Istikro geda ivardinti
savo zodzius
SH, 2004 01 17 13:41
komunistinė atmata susilaukė populiarumo tarp runkelių
egle, 2004 01 17 13:39
Petkevičius ant bangos!!!Sulaukė!
Jis tikras komjaunuolis buvo ir liko,nes jam tarybinis laikotarpis buvo jo aukso amžius, o aš gerai
prisimenu, kaip partiniai bosai ir jų draugai gyvenu!! Jo reikalas su savo gyvenimu daryti, ką nori,
tačiau tai jam nesuteikia teisės taip šlykščiai kalbėti apie kitus žmones!
Linas, 2004 01 17 13:37
2 derby - su ištikimybe ideologijai - visiškai sutinku. Kaip sako anglai "once bitch is always bitch".
Dėl trėmimų, tamsta arba sąmonigai klaidini, arba turi spragų išsilavinime. 1941 birželyje buvo tik
pirmasis masinis trėmimas, griebė nepriklausomos Lieuvos elitą. keliolika tūkst žmonių. Tęsti pradėtą
darbą sutrukdė vokiečiai. Masiškiausi trėmimai vyko jau pokaryje, ypač per kolektyvizaciją, važiavo
šimtai tūkstančių.
Gal kas nors turite užsilikusį Lietuviškos tarybinės enciklopedijos tomelį? Įdomu būtų pasiskaityti apie
šį fruktą. Na o apie kolūkių raštines nesek pasakų, buvo jis tikrų tikriausias STRIBAS, padėjęs
okupantams vykdyti savo tautos genocidą, tvarką įvedinėjo taip sakant. Dabar jis vėl norėtų pritaikyti
įgytą klasių kovų patirtį. Situacija juk panaši į anos laikus, ar ne? Dar likęs blaivus proletariatas jau
pribrendo revoliucinei kovai, belieka tik sulaukti nedidelės provokacijos ir nesavanaudiškos didžiosios
rusų tautos pagalbos.
Kaunietis, 2004 01 17 13:30
Tikrai valstybė rimtai serga,jeigu tokiems stribam
medaliai dalinami.Juk dar gyvi žmonės,kurie prisimena,kaip girtas komjaunuolis Petkevičius
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su šautuvu po kaimus ''banditų''iškojo.
derby - Linui, 2004 01 17 13:18
Jo, trėmė Petkevičius, ištisus kaimus, ką ten gimines, tik rasdavo kaimą ir suvarydavo visus į
vagonus:)) Tu istorija paskaityk. Masiškiausi trėmimai 1940 -1941m., kai Petkevičiui buvo... 11metų:)
O paskui 16metų kolūkio raštinėje trynėse
, bet kai kam tai visiškai netrukdė Petkai kapitono laipsnį "priklijuoti". Na ir legendos pasipylė, beje,
kaip tik dabar, kaip cigaretes gesino patriotams į kaktas, gimines trėmė, žodžiu, labai labai blogas
paliko, nes Landsbergiui nepatinka. O "Durnių laivą" rašė nuo 1993m.,pastoviai spaudoje gyrėsi, kad
parašys teisybę. Galvojau išsigąs, bet - ne. Sukalė. Liko ištikimas savo ideologijai, tai ne tie lakstantys
iš partijų į partijas.
Povilas, 2004 01 17 13:10
Labai tiks pragertas snukis. Paims sautuva kaip jaunysteje ir pyskins i beginklius zmogelius.
Puiku, 2004 01 17 13:04
tikrai, reikia subines kai kam spardyti, o tai nuo tu plepalu jau bloga. Tarp kitko, Smetona atejo i
valdzia, nes per daug visokiu demonstraciju ir tarpusavio rietenu atsirado. As uz subiniu spardyma!
geras, 2004 01 17 13:03
o cia tai dar vienas durnelis !!!
Aukso laikmetis, 2004 01 17 12:43
stribui ir savimylai ruso subinės laižytojui petkevičiui atėjo...
kaip tikras balšavikas gali rėkauti sau švonderiškus šūkius, pezėti nesąmones, vis dėmesio centre..
Seno pirdūno su surūdijusiu šautuvu ir bolševikinės žvaigždės tatuiruote ant rūros, svajonės :)
ndass, 2004 01 17 12:38
to linas
taip, taip.. atsiprasau, nervai nelaiko nuo tu paxininku ir visokiu siuksliu stribu petkeviciu.:(
mano teva su visa gausia seimyna isveze 41, tai tik ir norejau pasakyt, kada viskas prasidejo..
o jei ne karas, tai be jokios abejones dar keli simtai tukstanciu butu isvezti negriztamai..
Linas, 2004 01 17 12:35
2 ndas - aš gi saku kad PAGRINDINIAI trėmimai vyko jau pokaryje. 1941 birželyje buvo tik pirmoji
banga, tolesnius teko atidėti iki 1944/45, nes osvabaditelius išvijo vokiečiai.
ndass, 2004 01 17 12:35
Tapkes, 2004 01 17 11:32
Gerb. cia ne knyga bet nauja Lietuvos ISTORIJA.
Cia ne apie runkeliu auginima.
O V.L. knygos niekas neskaito ir nenori skaititi.
istorija raso bent jau kazkoki bendra issilavinima turintys zmones, o prasigeres ir degradaves
zmogelis..:(
ndass, 2004 01 17 12:32
pasiskaitineti:)
ndas, 2004 01 17 12:31
to linas
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tremimai prasidejo 1941 akstyva vasara ir buvo masiniai..
turetum truputi istorijos pasisakitineti.. kad ir del bendro issilavinimo..
Linas, 2004 01 17 12:31
PS Paxiaus leibgvardija, smogiamoji jėga.
Linas, 2004 01 17 12:30
Pastbėjimas - žodis "duskit" būdingas dažniausiai nukentėjusiems nuo griūvančių kolchozų,
sutrenktomis galvomis, besigydančių "kaukuoliniu", savo egzistenciją finansuojančių demografiniu
sprogimu ir 100-čių bobučių genocidu. Tiesiog Paxistų prekinis ženklas (kaip kad "ausys kyšo",
"tapsnojau" ir pan)
ndass, 2004 01 17 12:29
girtuoklis, daktaro bendrazygis sustauskas, mazuronis, surkus, erdves nebesuvokiantis povilionis,
buves kalinys krauju susitepes ivanovas, girtas petkevicius, buves kalinys, buves kysininkas
butkevicius.. nuostabi kompanija prezidento remimui:)) kaip sigutis sneka, kuo pats kvepia...
atsiprasau uz grubuma, bet kiek gi galima..:(
Linas, 2004 01 17 12:26
2 derby. Dėkoju už informaciją. Aš tai maniau kad pagrindiniai trėmimai vyko 1945 -1953.
progres, 2004 01 17 12:26
Iki rudens DL taps Titaniku
to derby, 2004 01 17 12:24
1941 buvo karas
Pisatelis, 2004 01 17 12:12
nuo vieno lovio pavarytas, kitur paguoda rado jis
Zopa, 2004 01 17 12:12
Petkevicius jau seniai neturi autoriteto. Jis yra garbetroska, tai dabar nutaikes proga lenda ten kur
lendasi
to Keleivis, 2004 01 17 12:10
Atsipeikek, zmogau. Kas del Wiljamso, tai nei p. Maldeikis, nei kas nors kitas jau nieko negalejo
pataisyti, Jankiai spaude kuo greiciau pasirasyti, nes derybos vyko jau apie 2 m.dar bande p.Paksas
pagerinti sutarti, bent kiek pakreipti Lietuvos naudai, deja deja - jankiai buvo kaip "muras".Jie tik dar
labiau spaude ir dar labiau blogino situacija, mazdaug -"kuo ilgiau nepasirasysit, tuo jums lietuveliai
tik bus blogiau" Tai stai jums ir tiesa. Idomu, ka dare Prezidentas? Koks jo vaidmuo sitoje"byloje"
Atsakyk, visazini.
Maladiec 2, 2004 01 17 12:08
Tiesa savo stebukliniu issigalvojimu knygoje aprasydamas Sajudzio steigiamaji suvaziavima, rasytojas
pasikuklina ir visiskai nutyli savo audringas frazes apie provokacijas Lietuvos nepriklausomybes
klausimu
rex, 2004 01 17 12:03
Prasigėrusio KGB-isto paistalai
Maladiec, 2004 01 17 12:03
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Prisiminkime, kaip sitas maladiec, per steigiamaji Sajudzio suvaziavima prakalbus apie Lietuvos
nepriklausomybe, putojosi ir reke, kad tai provokacija ir Lietuva turi buti suvereni CCCP sudety
antoska, 2004 01 17 12:01
Maladec senis,suskelti bajeri tai tikrai moka.Gerai butu bonka su tokiu jumoristu isgerti,pripasakotu
bejeriu normaliai
valio!, 2004 01 17 11:55
ura durniu laivo matrosams!
musu tikslas - patapsnoti dugna!
derby to Linas, 2004 01 17 11:51
1941m tremimuose Petkos nebuvo nė kvapo, o jei tu grožine literatūrą priimi kaip dokumentą, tai
sorry, kamuokis vienas savo paranojiškuose "matymuose":))
as, 2004 01 17 11:50
Kai tas stribas buvo Nacionalinio saugumo komiteto seime pirmininkas, jis atvirai (man asmeniškai
matant) tyčiojosi iš Lietuvos kariuomenės. Net kalbėti apie tokį šlykštu...
apie išgamas, 2004 01 17 11:48
Man išgama tai liandsbegis, Inrigantas, sukčius ir KaGB agientas, net rašinius paie Čiurlionį, ir tuos
vogė, plagijavo, nu tokie pat vagys ji ir garbina, sergantys vistakumu ir neturintys smegenu, drebantys
kaip vibratoriai po kiekvieno propeforiaus pagasdinimo kad rusai ateina
Linas, 2004 01 17 11:46
2 derby - pokario metais , kada gi daugiau. Jis gi ir knygą parašė "apie šautuvą" ir dar ten kažką, kaip
kūrė ir stiprino tarybų valdžią . O jo pusseserę kurios šeimą į Sibirą šitas tarbaklynis lydėjo, pats
asmeniškai pažįstu.
Dėl prokuroro tono - tai tiesiog paprastas žmogiškas pyktis.
Linui ir kitiems, į jį panašiems išdurtakiams, 2004 01 17 11:45
duskit, asiliukai
Delfas, To Linas, 2004 01 17 11:42
Aš taip pat nesuprantu kaip šitas išgama dar savo kojom vaikšto:(
derby to Linas, 2004 01 17 11:41
Kokiais metais Ptekevičius grūdo žmones+plius gimines į gyvulinius vagonus? Viena ausim girdėjai, o
balsą nustatęs kaip prokuroro:))
Linas, 2004 01 17 11:38
Kas gali labiau užjausti vargšus nei klasių kovų veteranas? Kam labiau gali rūpėti Lietuvos valstybė jei
nesenam stribui, su savo apdainuotu šautuvu grūdusiu į gyvulinius vagonus net savo paties gimines?
Tikras lietuviškas Pavlikas Morozovas.
Įdomu kaip reaguotų kokia Vokietijos visuomenė, jei knygą apie valdantį elitą, visus drabstydamas
purvais ir save aukštindamas parašytų koks buvęs SS šturmbanfiureris, nacių gauleiteris ar
koncentracijos stovyklos komendantas.
Normalios valstybės, tokios kaip Prancūzija, Norvegija, ir kitos, išvijus okupantus tokius asvo
"petkevičius" korė kaip išdavikus. O runkelių respublikoje lietuviškas kiaulasnukis Kvislingas dar
atsiima medalį. Ką norėti, jis gi LDDP piramidės laikas vadovavo nacionalinio saugumo komitetui kas geriau išmano saugumą nei senas klasių kovų veteranas stribas, prisidėjęs prie savo tautos
genocido? Dabar šita šiukšlė grąsinasi "spardyti užpakalius" ir įvedinėti tvarką. Tvarkai tikrai
nepakenktų, jei atsirastų koks NKVD mėsinėtas senas partizanas ir timptptelėtų šitą išpurtusį gbistinį
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išsigimėlį kur ant šakos.
Tatanka, 2004 01 17 11:35
Grafomanas prasmirdes. Nebegali atkreipt i save demesio debiliska rasliava, tai kaip ir Paxius tapo
klounu. Sekmes gadinant popieriu, nes kompu rasyt toks intelektualas vargu ar ismoko...
Tapkes, 2004 01 17 11:32
Gerb. cia ne knyga bet nauja Lietuvos ISTORIJA.
Cia ne apie runkeliu auginima.
O V.L. knygos niekas neskaito ir nenori skaititi.
Samba, 2004 01 17 11:30
Matosi, kad Pakso gynejas prisiekes....:) Nu nesakykit panasus posakiai: "tvarka bus!"(cia
civilizuociausias), "kaip duosiu i snargli!", "atspardysiu visus!"
Daug ka pasako ar ne?
:)))
Iš "Valstiečių laikraščio", 2004 01 17 11:23
Kaip R.Paksas vogė lėktuvus
Valstybės kontrolė rado grubių pažeidimų
Pirmiausia reikia pabrėžti: lagaminą, prigrūstą oficialių dokumentų, pareiškimų, finansinių ataskaitų,
padovanojo Lietuvos kariuomenės karininkai, kurių padorumu bei sąžiningumu abejoti bent šiuo metu
neturiu jokio pagrindo. Nors įteikti dokumentai yra 10- 13 metų senumo, jie, mano supratimu,
neprarado aktualumo ir šiandien. Mat juos skaitant galima susidaryti nuomonę apie kai kuriuos dabar
valdžioje esančius pareigūnus. Ypač apie dabartinį Lietuvos Respublikos Prezidentą Rolandą Paksą.
Lietuvos valstybės kontrolės departamento (VKD) aktas, kurį 1993 metų balandį pasirašė tuometiniai
VKD vyresnysis kontrolierius J.Palaikis, eskadrilės vadas A.Šumskas ir vyriausioji buhalterė
G.Slavinskienė, - pats iškalbingiausias. Aktas byloja apie grubius ūkinės – finansinės veiklos
pažeidimus Vilniaus Dariaus ir Girėno eskadrilėje 1990–1992 metais, kai šiai vadovavo lakūnas
R.Paksas.
Juokas juokais, o eskadrilės vadovybė per tuos nepilnus dvejus metus padarė mažiausiai 24 grubius
finansinius nusižengimus: netvarkė buhalterinės apskaitos, nekontroliavo, kam išduodami griežtos
apskaitos (pajamų-išlaidų) dokumentai, neturėdama teisės parduodavo arba išnuomodavo eskadrilei
priklausiusį turtą, į valstybės biudžetą laiku nepervesdavo mokesčių, nemokėjo baudų už nesumokėtus
mokesčius, klastojo oficialias finansines ataskaitas, neteisingai manipuliavo iš užsienio gauta valiuta...
Analizuojant minėtą VKD aktą, net sunku patikėti, kad per tokį trumpą laikotarpį būtų galima pridaryti
tiek daug kiaulysčių, kiek jų iškrėtė R.Pakso kontroliuojamas lakūnų ir mechanikų kolektyvas. Kur
pirštu bakstelėsi, ten nusižengimai, klastojimai, sukčiavimai, netikslumai.
Apie skundikus, 2004 01 17 11:22
Tačiau V.Petkevičius dėl to teigė esantis ramus ir išvadino V.Landsbergį paranojiku. "Ko neskundė
Landsbergis? Aš buvau prokuratūroje - daugiau nei 23 skundai Landsbergio", - sakė V.Petkevičius.
Realistas, 2004 01 17 11:21
Petkeviciui ne i Daukanto a. reikia eiti, o i Parko gatve.
reax, 2004 01 17 11:12
"Durnių laivo" kapitonas:-)
Zerbinas, Kinziulis, 2004 01 17 11:11
Esu visiškai priešingos nuomonės - degradai visa mūsų politikos viršūnėlė tvirtai dantimis ir nagais
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įsikibusi lovo krašto ir paleis jį (lovio kraštą) tik tada, kai bus nukapoti pirštai...
Apibrėžimas: Degradas - tas kuris dėl savo asmeninių interesų pasirįžęs parduoti viską (gal būt net
tėvynę ir mamą, o sąžinės pas juos niekada ir nebuvo...)
O kad Brazausakas, Paulauskas ir Lansbergis yra tokie, žiniasklaida turi tai patvirtinančios
nedviprasmiškos filmuotos medžiagos daugiau nei pakankamai. Tik jūs, palaikantys juos, nenorite to
prisiminti. (Gal patys tokie vagys esate?)
Antai: Prisimenu tokį dalyką, kai Brazauskas, būdamas prezidentu, vetavo konservatorių inicijuotą
istatymą, del aukštesniųjų valstybės tarnautojų turto deklaravimo. (visa tai buvo rodyta per televiziją.
O gal man tai pasivaideno?) Ir dabar pjauname tos pasėtos sėklos derlių - šimtai susikompromitavisių
valdininkų, net paviešinus spaudoje, vis dar tebedirba savo postuose, dirba savo kenkėjišką darbą. O
Paulauskas? O Paulauskas jau sekančią dieną po to, kai buvo išrinktas seimo pirmininku, tiesiog į
filmavimo kamerą pareiškė, kad pats asmeniškai inicijuos istatymo pataisą, kad nereiktu griaut tos jo
"garsiosios" tvoros. Jis, pats aukščiausias valstybės istatymo sergėtojas, kuris tarp visų prokurorų
turėtu būti pats "prokuratoriškiausias" - (įsivaizduojate?) visiškai ir demonstratyviai nepaiso
respublikos istatymų... O Lansbergis? Pats savo ausimis girdėjau iš vieno konservatorių partijos eilinio
nario, kai pavadino savo partiją - "vagių partija". Ir vadovauja tai partijai "kunigaikštis" Vytautas,
pompastikos vardan, savo bendražygiams pasirįžęs išdalinti viską. Pats pirmas pasiskubino atsiimti
savo senolių turėtus turtus(jis tada buvo pats autoritetingiausias, į kurį nukreipti visų žvilgsniai tautos
vadas), o apie tautą seniai pamiršo.
Neapsimesk, kad nežinai kas vyksta muitinėse, teismuose, žemėtvarkoje... Ar daug jų buvo pasodinta?
Ar bent konfiskuotas nesąžinigu būdu įsigytas turtas? Kiek jų buvo nubausta? ...
Brazauskas visos korupcijos tėvas, vis dar tvirtai laikosi politikos viršūnėje, būtent todėl, kad jį
palaiko, dabar jau labai turtinga ir korumpuota kyšinikų gvardija, pralobusi jo laiku pasakyto veto
dėka.
Skaitytojas V., 2004 01 17 11:05
Nebūkit, vyrai, moterys prosčiokai, beraščiai.
Atrodo jau XXI amžius, o jūs nė kiek netabulėjat. Pasiruošę vėl viduramžiškus laužus iš knygų kurti.
Xvim, 2004 01 17 11:05
eilinis nudurnejes "dizaineris-menininkas-inteligentas" ... Knyga turbut rase apie sawe ir savo
sabotilnikus...
girls just want to have fun, 2004 01 17 11:03
Ateina Petkevicius i svecius (kaip Overlingiene sake) ir prisisiurbia kaip muzikas, nieko nepadarysi,
cia auksta jo kultura atsiskleide
Keleivis, Durniu laivas, 2004 01 17 11:02
Taigi, Vytautas pasirodė ir lipa "ant bačkos" Ma jį šunys, tam savo miške gyvendamas ir arielkėlę
pastoviai ragaudamas visai nupezėjo - būna. Bet va, tas mūsų Žemaičių Lietuvos didvyris ir visos
"Lietuvos Valdovas" tai geras Fruktas (atsiprašau - vaisius). Niekaip nesuprantama kodėl
p.p.Maldeikis ir Lionginas premjero Pax'o paskirti derybininkais su "Willjams'
taip "nutaisė" šią sutartį, kad Lietuva paliko "nuoga-basa" po ko premjeras dėjo į krūmus ir ten
tikriausiai "tapšnojo" - ką "babkių" negavo bo neliko?! Ir visą laiką jis ne kąltas - žinoma ne kąltas o
supuvęs LEPŠIS besidedantis BARAVIKU. Žinote kaip atskirtį žemaitį nuo aukštaičio - žemaitis
pirstelį po to apsidairo (ar kas negirdėjo) o aukštaitis apsidairo prieš pirstelėdamas!
vasara, 2004 01 17 11:01
postai dalinami vasaros 5 (vilnius).
čia galima gauti ne tik viceprezidento, bet ir prazidento, net karaliaus...
geras, 2004 01 17 11:00
jau visiškai myžalas apsėmė stribo petkevičiaus smegenis
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paksiaus irgi
Typelis, 2004 01 17 10:58
Jo.....šitam kolchozų PIRMININKUI į kraują įsiliejusi neapykanta LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI,jos
tikram tėvui Vytautui Landsbergiui,bažnyčiai ,vokkiečių tautai- tikras sovietinis typelis ,naciona
listas.
:-), 2004 01 17 10:58
Tokiame amziuje jis dar tikisi kazka spardyti. Greiciau nestu savo kaulus, kol pati neapsparde.
Tiesa, 2004 01 17 10:55
Jeigu prezidentu isliks paksas tai visai tikiu, kad gali buti ivestas viceprezidento postas ir toks sudo
gabalas gales ji uzimti.
aha ha ha, 2004 01 17 10:48
Pagarba Vyt. Petkevičiui. Jo knyga ir po 100 metų bus įdomi ir vertinga, o Brazo ir Landsbergo
panegerikos keliaus į šiukšlyną.
LIETUVIS, 2004 01 17 10:47
dar linkeciau kad paksas su petkevicium degtu pragare
Lanzbergas, 2004 01 17 10:44
kreipesi i prokuratura del savo tevo "izeidimo",o pats paniekino J.Orlaviciutes teva,isedamas is seimo
sales.Jei jis turi bent menka sazines likuti ir supratima apie padoruma,tegu i seima nebegrizta.
prof. Kazlavicius, kokui, 2004 01 17 10:44
Matai kokai Petka is misko, is misko islindo kaip meskute, meskute ir tiesiai prie lovio, prie lovio(t.y.
prie Paksiaus)!
Tikekimes ji nedelsdama gris i miska, i miska!
LIETUVIS, 2004 01 17 10:43
labai prasau neklausykite ka sneka tie seni komunistai ir sribai, kalbant apie petkeviciu, tai amoralios
asmenybes(kaip ir paksas) pavyzdys.
touchy, 2004 01 17 10:41
Grynas Sustausko kalbejimo stilius
kokas, 2004 01 17 10:39
viespatie, gelbek Lietuva nuo tokiu durniu.
O ka ar konstitucija numato viceprezidento posta? Ar jau paxas prades savaip ja interpretuoti?
ksi/futuremonitoring, LT, in the places,zzzzzzzzzz, TO-AREA,ZZZZZZZZZZZZZZZZ, 2004 01 17
10:36
KSI&KSI(pilnas praneshimas), 2004 01 17 10:17
...---..., sukilo pamazgos ir srutos...PUTOJASI, RUGSTA... .
-___tautos pakilimas prasides is kitur___
o ish kur, patyyyys greitai pajusite... .
..........................................
...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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(PLIUS)
Petkeviius v. primena man dideli kolhozo meiteli ish
_ GEORGO ORWELLO "ANIMALS FARM"_,
PANASHAUS DYDZIO IR SUKIRPIMO YRA IR AMB (CKO GERO -TO PACIO KLAJOJANCIO
MEITELIO GENAI... .)
Klausimas, 2004 01 17 10:36
Citata: "Susitikau Valiukevičiūtę - savo seną pažįstamą, mano jaunystės dainininkę, simpatiją".
Po karo. kai Petkevicius, budamas stribas, vazinejo su sautuvu ir rinko mokescius rusams, tai sita
dainininke dar nebuvo gimus...
Nusisnekejo senukas ar ne ?
kindziulis, 2004 01 17 10:35
visi degradai pakilo i nuožmią kovą prieš Lietuvą,nuo jedinstveninko ivanovo iki apsiputojusio stribo
petkevičiaus-jie siekia revanšo,susispietę apie borisovo zombį paxių bando išnaudot paskutinį
šansą.Taigi geros valios Lietuvos žmonės irgi turi susitelkti ir prireikus duot reikiamą atkirtį
padugnėms
romas, 2004 01 17 10:23
Kaip zmogus su viena knyga gali susikti visa savo kaip rasytojo palikima. As paskaites ta jo knyga
pasislykstejau ir knyga ir jos autoriumi ir man labai gaila.
andrius, 2004 01 17 10:06
zinot, sis skandalas manau iseis i gera, bent pasimatys, kas yra kas ir tokie veikejai bus sudestyti i
"lentyneles"
V. Petkevičius daug žino, 2004 01 17 10:06
Ateina liūdni laikai Pakso nušalinimo operacijos veikėjams ir jų rėmėjams. V. Petkevičius daug žino
su Sv.Kaledom, 2004 01 17 09:59
Kazkaip visas meslas baige suplaukt i Daukanto aikste,visi plunksnos broliai viename laive.Niekada
nebuciau patikejas,kad ant Lietuvos tokia galybe durniu,nu gal nera ju jau labai daug,bet jie ypac
aktyvus.paksiau tu ziurke ir apsistates tu tokiais paciais.Labanaktis,geros savaites
Tulas, 2004 01 17 09:54
JO JO PUSIAU LAVONAS STRIBAS EINA PAS VISISKA LAVONA PAXSIU,O ANUSKA DAR
BANDO GAIVINTI STRIBA SNAPSU,NEPADES.ZIUREK DAR PAXSIUS IKALS KOKI
50GR,IR PAGAUS KABLI,IR JEI SALIA LOLASVILI NEBUSTAI PRASIDES
DAUGIADIENES,KAIL JELCINUI BUDAVO.
Sidas, 2004 01 17 09:42
Anasyk rode Aca ligonineje, pries tris dienas. Acas visaip pries kamera kaisiojo "Durniu laiva". mol
skaito. Akivaizdu, kad tai Paxiuku skestancios kompanijos dalis: Katkevicius i viesuju rysiu scenariju
itrauke ir Vitauteli Petkeviciu, anas gi ant visu loja, na tai tinka i visuotinio samokslo pries Paxule
teorija.
Apgailetini Jus viesuju rysiu specai, "laisvas laikrastis" ir "Apginkime demokratija". Is karto aisku, kas
Jus tampo uz virveliu - visus.
Stanislovas, sbrr@turbodsl.lt, 2004 01 17 09:40
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Stribas V.Petkevičius šaudė Lietuvos partizanus ir trėmė į Sibirą žmones. Jo palaikymas R.Paksui labai
reikšmingas ir dar labiau paryškina prezidento dievintojų gretas.
xxx, 2004 01 17 09:37
Dar vienas paxsoidas
Saulius, 2004 01 17 09:35
Valiukeviciute - bufetava - cia jai tikrai tinkantis uzsiemimas!Nieko sau paksiniai viesieji rysiai!
Brisius, 2004 01 17 09:32
...tai visdelto autorius - zinomas nelaimes atveijs...
V.Landsbergis,Politiku tribuna,Omni
apie Durniu laivo autoriu.
Rims, 2004 01 17 09:30
Kompanija plečiasi:
Paxius, Pavilionis, Šustauskas, Veselka, petka(Petkevičius) & CO. Visi nepatenkinti tuo kas yra,
žadantys viską pakeisti ir save laikantys "proto gumbais". Ir visi save laikantys virš įstatymo. Tikras
"Durnių laivas" pagal petką...
derby to zozole, 2004 01 17 09:20
Kam naudinga? Ak, taip rusmas, kad lengviau okupuotų Lietuvą:))
derby, 2004 01 17 09:18
Prokūratūroje 23 Landsbergio skundai?!!!!
Xa xa, nu tikras ožys:) Tikiu, kad jis, kaip rašo Petkevičius, savo suolą draugą A.Sakalą įskundė KGB,
o paskui dirbo KGB, kad leistų po Australijas važinėtis.
zozole, 2004 01 17 09:18
Petkevicius ne tik stribas, bet talentingas istorijos klastotojas, tai matosi is patikliu komentatoriu.
Prisiminkit kaip skaitydavom prie ruseliu - tarp eiluciu, po to perskaitykit "durniu laiva" ziuredami per
kita prizme, is pozicijos tu kam tai galetu buti naudinga.
LV, 2004 01 17 09:12
Ar tikrai O. Valiukevičiūtė girtauja darbo vietoje?
Skaitytojas, 2004 01 17 09:10
Petkevicius - geras rasytojas. Tiesa, su savo bzdichais. Kuo mokejo, tuio savo zodi pasake - savo
knyga. Ten, be abejones, nemaza fantaziju. Budamas Seimo saugumo ir gynybos komiteto pirmininku,
galejo pasirinkti ir dokumentu.
Skirkim du Petkevicius - stovejusius pries minia ir dabartini pensininka. As perskaiciau "Durniu laiva"
iki galo. Man kai kurios charakteristikos nepatiko (ypac man pazistamu zmoniu). Taciau tokia
memuaristu dalia - jeigu rasai saziningai, daugiau draugu neisigysi.
xxxxx, 2004 01 17 09:04
o ka esu ir dabar KGB priklausau, kaip ir muzikantas lensbergis su teveliu.
senamiestietis, to Visi pašlemėkai vienykitės!,, 2004 01 17 08:46
O tu matyt KGB agentas, kad taip viską žinai.
Jonas P., 2004 01 17 08:41
Mano nuomone apie pona V.Petkeviciu nekokia,kai jis buvo Seimo narys,tai sedejo tylus uz
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tylesni,absoliuciai nieko neveike.
to Visi pašlemėkai vienykitės!,, 2004 01 17 08:36
Kada Paksas siūlė eiti į Rusiją? Galvą išsiplauk, paranojike:)))
DEMESIO, 2004 01 17 08:34
"Visos Lietuvos atmatos vienykites"
Jei esi buves stribas, skundei ir vezei zmones i sibira, saudei ir kankinai partzanus, buvai aktyvus kgb
talkininkas arba narys, rinkites prie prezidenturos ginti savo vilties prezidenta. JEI JUS ATITINKATE
VISUS CIA APRASYTUS BRUOZUS - MEDALAIAI GARANTUOTI.
tass, 2004 01 17 08:13
Stribas, kgbistas atviru tekstu palaiko savo bendraminti.
justas, 2004 01 17 08:12
TEISNGAI ,LENSBERGIUI JEIGU BUTU TIKRAS ZMOGUS O NE ZYDAS LIEKA TIK
NUSISAUTI.O KUO JUS BIJOT TU RUSU AS NEZINAU ,MANO TEVAS IRGI BUVO SIBIRIUI,
BET JIS GRYZES KEIKE NE RUSUS ,O VAGIS AMERIKONUS ,KURIE ZADEJO ISVADUOTI
PER KALEDAS AR VELYKAS ,TAI KAS KALTAS DE SIBIRO.
hitleris, petjka yra psichoidas, 2004 01 17 08:06
taciau stribu niekada nebuvo. o saja seniai zinomas kaip durnamio registruotas pacientas. nedidele
beda butu, jei jie abu iseitu is rasytoju sajungos.
Visi pašlemėkai vienykitės!, 2004 01 17 07:53
Ar atkreipėt dėmesį kad jėgos kurios atvirai nori atgal į Rusijos glėbį vienijasi, o stribas Petkevičius
visada palaikė tuos kurie žiūri į Rusiją. Jis visada buvo prieš ES, NATO ar pan. Įdomu būtų
Petkevičiaus biografiją panagrinėti, kaip jis Lietuvos partizanus šaudė, kaip jis kaip KGB atstovas
buvo Sajūdin inkorporuotas. Vienžo čia su tais praeities gaivalais viskas aišku, labai jau jiems
nepatinka kad Lietuva nori visiems laikams ištrūkti iš meškos glėbio, o Petkevičius yra senas KGB
žiurkė ir jam labai patinka kad paksažmogis siūlo atgal į Rusiją.
Vėjas, 2004 01 17 07:49
linkiu Tau sėkmės
Kato Kamikadze, 2004 01 17 07:39
durniu kapitonas.
Kurpe, 2004 01 17 06:51
degeneratas ir tiek, ka cia komentuoti.
TANGO, 2004 01 17 06:43
Nu labai gražu: abu atrodytų puikiai scenoje. Pasirodymai gal praturtėtų ir šokiais, ne tik šablonų
skandavimu, kaip dabar. Nenuleiskit rankų ir tapsit viceprezidentu. Tik, va, spardant kojų aukštai
nekilnokit - pargriūsit, visdėlto, kaip prisipažinote, amžius ne tas, kaip pokario metais...
gytis, 2004 01 17 06:14
tokie kaip Petkevicius tik kompromituoja Prezidenta. Juk visi ji prisimena nuo seimo laiku, tai buvo
pirmas girtuoklis. O nieko nenuveike, tik gere diena nakti, net Brazauskas nusisuko nuo girtuoklio.
Pries smeiziant kitus reikia irodyti ka pats gali. Pradzioje jam patikejo keleta atsakingu darbu, tai tik
kaip durniu laivas, jokio supratimo . LIETUVOS GEDA.
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