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— Būti žymių žmonių valkais 
nelengva — vardai įpareigoja. 
Ar neslėgė Jūsų pečių senelio  
Šlovė?

— O! M ano senelis buvo d i
delis žm ogus. 2 inau , kad aš to 
k iu  n iekad nebūsiu. O šlovė? 
A m eriko je  n e t būti pačiu p rez i
den tu  nedaug  k ą  re išk ia . Na, o 
č ia L ie tuvo je  — tokia pagarba  
ir  susidom ėjim as p rez iden to  a n ū 
ku steb ina . 2 inau , kad daugum a 
į m ano koncertus e ina ne m uzi
kos k lausy tis, o pasiž iū rė ti — 
„k a ip  jis  ten  a trodo ..."

—  Tikriausiai lankėtės prezi
dento tėviškėje?..

—  T aip . Ir išsivežiau iš ten 
g ana  slogų  įspūdį. P rez iden to  
nam e — psich ia trinė  ligon inė 
(gal ir  re ik a lin g a  L ie tuvai), ne- 
toliese esančiam e ežerė ly je  — 
šiukšlės. T ik vanduo  šu liny je  
toks, kok į įsivaizdavau  iš p rez i
dento  pasako jim ų ... Man buvo 
5 m etai, kai senelis m irė, b e t j į  
prisim enu pu ik ia i — ta i buvo 
didelio  in te lek to  žm ogus, suge
bėjęs ne kasd ien iškai ka lbėti 
ap ie  kasd ienybę. M es Jį gerbėm .

Kaip jis
ten atrodo?..

_  Lapkričio pradžioje Druskininkuose viešėjo JAV pianistas. 
=  paskutinio Nepriklausomos Lietuvos prezidento anūkas — Anta- 
5  nas Smetona. „Eglės" ir „Dainavos" sanatorijose įvyko susitiki- 
= mai — prisiminimų vakarai. Tiems, kas nesuspėjo ar negalėjo  
= juose dalyvauti — interviu su ponu A . SMETONA.
E Ši
r  A. Smetona yra viešėįy* ir Šiauliuose. Todėl ..Savaitės Krivūlėj'' 
E  laikraštis, ii „Druskininkų savaitės" |Mr. 45) persispausdindamas publi- 
E  kaciją „Kaip Jis ten atrodot", tiki, jog savo skaitytojui suteiki malonumų 
"  va lan dė lf.

— A pie prezidentą šiandien 
Lietuvoje jau nemažai žinoma, 
o kas Jūsų tėvai?

— M ano tėvas, būdam as Vy
tau to  D idžiojo un iversite to  te i
sės faku lte te  asisten tu , išvažiavo 
į P aryž iaus u n iversite tą  rašy ti 
re fe ra to . Vedė. 1939 m. p rezi
d en tas  visus d ip lom atus sukvie
tė  į L ietuvą, bet g re i t  teko  bėg
ti. P e r visą E uropą. K adangi 
m ūsų išsilavin im as A m erikoje 
n eg a lio ja , tėvui teko sunkiai pa
d irb ė ti fabrike. Gyvenom e kuk
lia i. V ėliau jis  v isg i tapo te isi
n inku . Buvo ak ty v u s žmogus, 
d au g  sportavo. M irė nuo k rau jo  
išsilie jim o sm egenyse. O mano 
m otina — fo rtep ijono  dėsty to ja. 
P irm o ji m ano m okytoja. D abar 
ja i  7 8  metai.

— Skaitytojui, žinoma, bus 
smalsu. Kaip susiklostė Jūsų as
meninis gyvenim as?

— Gim iau aš P rancūzijo je . 
J a u  m inėjau , kad m otina mokė 
g ro ti. K livlende vedžiau  am eri- 
konę. Jau  20 m etų su žmona ne
gyvenu . T uriu  dv i duk ras  21 ir  
25  m etų. D abar m ano šeim a — 
m otina , brolis, a rtim ie ji.

— Atrodo, ir mūsų pokalbis 
krypsta tema „kaip Jis ten at
rodo..." O Juk Jūs — garsus 
pianistas...

— T aip . k iekviena d iena  p ri
sodrin ta  m uzikos. D ėstau L ie tu 
vos konservato rijo je , koncertuo 
ju  pats ir  klausausi m uzikos...

— Ką labiausiai mėgstate 
skambinti?

— V ėlyvlo „R om ansus". Na, 
o ypač Šopeną.

— Ar skambindamas jaučiate 
salės reakciją?

— G alim a Jausti, Jeigu žmo
nės nuobodžiauja, je ig u  su ja u 
d in ti. B logai, je ig u  n ė ra  bend
ravim o su publika. B et ta i g a li
ma iškovoti. Ir p irm iausia  — 
pačiam  gė rė tis  savo m uzika, sa 
vo a tlik im o  technika. D ažnai pa
sita iko  koncertam s neišauk lėta , 
neparuošta  publika. N et ir  suža
vėti nieks tau  nesušuks „ b is s“... 
K eista.

P . S . š is  klausimas man g i
mė susitikim e „Eglės" sanatori
joje, kai vienas klausytojų skam
bant Bethoveno „M ėnesienai"  
ėm ė garsiai žiovauti. Kiti ėmė 
žvilgčioti į  laikrodžius, bet me- 
estro tai netrukdė groti... Taip. 
Toli mums dar iki elementaraus 
muzikos supratimo. V ienok...

(Nukelta į  2  psl.)



Kaip jis ten atrodo?..
(Atkelta i S 1 psl.)

— Kaip vertinate Lietuvos 
klausytoją? Ar Imlus lietuvis 
menui?

— Lietuvos klausytojas daug 
aukštesnio lygio nei Amerikos. 
Ten rimtosios muzikos klauso 
mažuma, o čia ateina net ir jau 
nimas. O ir Lietuvos pianistai 
— labai aukštos kokybės.

— Lietuvos pianistai... Drus 
kininkai taipogi gali pasigirti 
turi dar jauną, bet jau garsią 
pianistę...

— Taip. Ouoda Gedvilaitė! 
Esu sužavėtas jos grojimu. Sa
vo amžiaus grupėje ji — jei ne 
pati geriausia , ta i viena iš ge
riausių. Aš pasistengsiu sudaryti 
ja i sąlygas ir padėti padalyvauti

Amerikos konkursuose. Guodos nei prie vargo. Jeigu  Lietuvoje
koncerto dėka aš ir Į Druskinin
kus atvykau.

— Įdomu, kokius (spūdžius 
lšslvešlte?

— Aš Druskininkuose pirmą 
kartą. Istorinė tai vieta. Nuosta
bi gamta, oras, muziejai, bažny
čios, Čiurlionio dvasia ir dzūkų 
gerumas.

— Ar pasilikti Lietuvoje ne
norėtumėte?

— O! Čia taip gera... Bet 
turbūt gera kaip svečiui. Dabar 
aš gyvenu geriau nei Amerikoj. 
Tik žmonės, jau supratau, ne
kaip čia gyvena. Jau prip ra ti
nau ir taksistus, i r  restoranų pa
davėjus imti daug viršaus. Aš 
jiems — amerikontas... Taigi 
prie liukso lengviau priprasti

viskas stabilizuotųsi. m an būtų 
suteiktos komfortabilios sąlygos 
—- likčiau. O bendrabutyje ir su 
150 rub. per mėnesi, ir kančio
mis eilėse prie karpio — ne!.. 
Jeigu pagyvenęs Amerikoj aš 
leidau sau atvykti į Lietuvą, tai 
pagyvenus Lietuvoj — Am eri
kos jau nebem atyt...

—- O kas apskritai Lietuvoj 
paliko didžiausią (spūdi?

— Susitikim as su buvusia 
trem tine — Cernecklo dukteri
mi. N egalėjau neverkti. Dabar 
žinau, kad Lietuvai, tškentėjur 
šiai tokias kančias, jokia auka 
nebūtų per daug...

— Ačiū.
Daiva ULBINA1TE

я н и и н н н м ш н в п в н н а м н н н ш м н м а н н т

KOMPARTIJA 
ŽINOJO: JOS 
MELAS -  NE
BAUDŽIAMAS
ARBA SUNKUS 
KELIAS 
I ATGAILA

Kaip Skaitome biblijoje, už
rūstinusi V iešpatį, žydų tauta 
keturiasdešim t metų trem tyje 
klajojo tyruose, kol pranašas 
Mozė išvedė ją  j pažadėtąją žemę. 
Kartu, ji buvo išrinktoji tauta. 
K laidžiojant po tyrus ir p ritrū 
kus maisto, žydams iš dangaus 
krito mana. Mozei pamosavus 
lazda, iš uolos ištrykšdavo šalti
nis, ir beklajojantys žmonės nu
malšindavo troškuli. Norėję juos 
sunaikinti faraono kariai visi nu
skendo Jordano upėje. Žydai la i
mingai pasiekė kitą krantą ir 
įsikūrė jiem s skirtoje žemėje.

Mums trem tyje teko sunkesnė 
dalia. Mes nebuvome išrinktoji 
tauta. S ibiro taigose iš dangaus 
nenukrisdavo nė menkiausia lu
pena. Gyvuliniuose vagonuose 
niekas nepadavė nė lašelio van
dens. Nepersiskyrė ir Laptevų 
jū ra  — niekas nenuvedė trem
tinių į kitą, laimingesnį krantą.

O ir likusiems Lietuvoje ne ge
resnė teko dalia.

Šiandieną vėl daug pakalbam 
apie atgailą. Tačiau ją turi da
ryti tie, kurie .per penkiasdešimt 
metų mus engė ir šalį atvedė 
prie sunkios ir balsios padėties. 
Kalba eina apie visas kom parti
jas, kokiais vardais jos besiva
dintų.

Kas gi yra tos kompartijos? 
Tai m irštantis slibinas, savo nas
rais bandęs apžioti visą pasauli. 
Kiek tas slibinas galvų turėjo 
ir kiek jis kraujo sugėrė, tu r būt 
niekas neapskaičiuos. Kiek me
lo, neapykantos, smurto, keršto 
ir kitokio blogio sklido iš parti
jos ruporų! Tas slibinas šiandien 
jau agonijoj. Tad kaip turime 
su juo elgtis? Ogi ta ip  pat. kaip 
ir su mirštančiu žmogumi. P a 
gal krikščionišką trad ic iją , jeigu 
m irštantysis prašo atleidim o, a t
leidžiam. Dargi sukalbam „Amži
ną atilsį", pagiedam ..Viešpaties 
angelas", palydim su dūdom, 
kalbas pasakom. Taigi a r  prisi
pažins kom partija esanti kalta 
už savo nuodėmes, a r darys a t
gailą? O gal nueis t amžinybę 
su melo ir kitokiais nusikalti
mais.

Kas gi iš mūsų nemelavo? Vi
si esame paženklinti šita nuo
dėme. Savo ataskaitas melu 
grindė direktoriai ir buhalteriai, 
statybininkai ir  kolūkių pirmi
ninkai. Už melą buvo skiriamos 
prem ijos Kaip įžūliai meluoda
vo cechų viršininkai ar skyrių 
vedėjai, jeigu matydavo, kad iš 
to  bus nauda! Nepraleisdavom 
progos ir mes, darbininkai. Su
gauti vagiant, sakydavom: „Va
giam. nes šeima miršta badu". 
O iš tiesų  vogėm pragėrim ul. 
Melavom suvaryti į saugum ą, 
teismuose ir išpažindami savo 
kaltes spaudoje. Melavo visokio

plauko propagandistai ir „Ž ini
jos" draugijos lektoriai.

Żinoma, daugiausia už visus 
prisim elavo šlovingoji kom parti
ja, kuri žinojo: jos m elas ne 
baudžiamas, o skatinam as, už 
melą gerai apmokama. Kuo ge 
rlau meluosi, tuo aukščiau ir 
greičiau už kitus iškilsi, geres
ni postą užimsi, net ir pirmuoju 
sekretorium i tapsi. žinom a, 
ta rp  kom partijos narių  buvo ge
rų ir dorų žmonių. Bet atleiskit 
jūs man, a š  nenoriu jūsų įžeisti, 
supraskit: po tiekos metų melo 
sunku suvokti, kada iš jūsų lū
pų sklinda tiesa.

Koks sunkus dabar mūsų ke
lias į šviesą ir laimę. Kaip pa
sieksim savo tobulumo? Gal rek
lamuodami savo sąžinę, kaip 
mėgsta daryti vienas miesto po
litinis veikėjas, buvęs pirmasis 
sekretorius? Kartais imi ir pa
galvoji: a r gali sąžinė, tiek  me
tų m aitinta bolševikiniu melu ir 
tą melą perdavusi kitiem s, šian
dieną būti kažkoks unikalus gro
žis. kad visi sektume paskui ją? 
Kalbama, kad buvęs pirm asis 
sekretorius. važinėdamas po 
Respubliką, pasisako prieš Są
jūdį ir jo veikėjus, nors buvo 
vienas iš pirm ųjų Sąjūdžio stei
gėjų Šiaulių  mieste. Ar tik  čia 
neišryškėja, kad savo partijos 
reikalai statomi aukščiau už Lie
tuvos ir mūsų visuomenės inte
resus? Apie kaltės prisipažinim ą, 
apie a tgailą  neišgirsi nė pusės 
žodžio, tarsi nebuvo nei trem 
ties, nei lagerių , nei tų  susido
rojimo su žmonėmis.

Tauta viską atleis ir priglaus 
visus po savo sparnu. Tik nori
me, kad visos partijos kartu  
dirb tų  Lietuvos gerovei, prisipa
žintų ką bloga padariusios ir už 
savo kaltes atgailautų .

Alfonsas DAUNYS
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P O L IT IK O S  V E R P E T E

VIENAS LAUKE NE KARYS
P ris im en an t Sąjūdžio  kūrim osi 

is to riją , nejučiom is galvon lenda 
vienam e, anuom et populiariam e, 
la ik raš ty je  a,pie S ą jū d į S. Gedos 
pasakyti žodžiai: ..P am ačiau  esąs 
v ienoje g re to je  su žmonėm is, kurie  
B režnevo ta ika is  mane patį perse
kiojo, ignoravo , skundė, sk riaudė. 
Šmeižė ir žem ino. D abar mes visi 
buvom e pašauk ti ge lbė ti Lietuve . 
Čia p a t suk inėjosi žmogus — ,,kt 
lių  žvalgybų  ag en ta s”, čia pat g a r
sus poetas, kuris, I9 6 0  m etais 
d irbdam as gars io je  redakc ijo je , ne
šė m ano poem as tik rin ti saugum ui, 
čia pat rež isie rius , v idury  baltos 
dienos bandęs pavogti mano scena
r i jų  ir po kelių  m etų  bylinėjim osi 
p ra la im ėjęs, čia p a t garsu s prozi

n inkas, vos ne tėvo B altušio  t r a 
d ic ijų  tęsė jas, kuris 1968 m etais, 
g a lin g a i įrėm ęs ran k as  į R ašytojų 
są ju n g o s  stalą , g ras in o  susidoro
siąs, nes tu r įs  žin ių , kad  aš ketinu 
išžudyti m ilijoną”.

T ik S. Geda ir kiti in te ligen ta i 
g a lė jo  įžiūrėti Sąjūdžio  branduolio  
p rieštaringum ą. D augeliui e ilin ių  
žm onelių  pakako to. ką ir  kaip  
k as kalbėjo . Gi ka lbas vertinom e 
paga l užpilto  an t im perijos ir ko
m unistų  p artijo s  laužo žibalo k ie
k i. S an tū riau  elgėsi buvę trem tin ia i 
ir  po litin ia i ka lin ia i.

G rąžin ta  K ated ra  tik in tiesiem s. A, 
B razausko d ia logai su kardinolu fo
to  ir te lekam erų  ap su p ty je  jį pa 

darė  publikos num ylėtin iu . N egai
lėjom e sim patijų  K. P runsk ienei, E. 
V ilkui, K. A ntanavič iu i, B. Genze- 
liu i, M, S takvilevičiu i ir daugeliu i 
k itų , šiandien  L ietuvą a tk ak lia i su 
kančių  kom unistinio kapitalizm o, 
t. y. kapitalizm o, kuriam e įte is in a
m as speku lian tų , p a rtin io  ir ūkinio 
nom enklatūros neteisėtu  būdu įgy 
ta s  tu rta s , keliu .

D ar daug iau  dum blo su savim i 
nešėsi v ietin is, t. y. rajonų S ą jū 
dis. D augely je  v ie tų  jis  kūrėsi p a r
tin ių  o rgan izacijų  in iciatyva. O tai 
buvo darom a tam , kad pakilim o 
procesas būtų valdom as ir  kad a tė 
ju s  lem iam am  . m om entui savom is 
rankom is butų užgesin tas.

(Nukelta į 4  psl.)

Vargta 
Afganistane, 
tebevargstama 
ir namuose

Šiaulių mieste gyvena apie 200 Ai- 
gamistane kentėjusių žmonių. Karas 
baigėsi. Tėvynė Lietuva kaip ir kitos 
sovietinės respublikos bando išsiveržti 
iš ge ležin ių  gniaužtų.

To je sumaištyje ir mums Šių mėtų 
vasarų pasisekė išplėšti Afganistano 
karo veteranų sąrašus ir susiburti, kad 
aptartume savo varganų padėtį. Šiau
liuose valdžios vyra i labai sėkmingai 
apeidavo visus įstatymus, nutarimus, 
kurie buvo išleisti, kad paremtų da ly
vavusius Afganistano kare. A p ie  bu
tus, nebekalbėsim e — iškilo darbo 
problema. Į darbų nepriim a Afganis
tane kariavusių.

Naujoji miesto valdžia  lyg ir turėjo 
gerų ketinimų ir eilin j kartų pažadėjo 

į (jau penkerius metus žada!) statyti na- 
I mų Afganistano karo dalyviam s. Ocja, 

j konkretų kreipimųsi atsakymo rašto 
j negaunam. O žodžiu atsakė: „Psicho , 

logai nepritaria kartu gyventi, nėr* 
lė šų " . Kad pagaliau imtų kalbėti, su- 
sikraustėme j Aušros alėjos 13-ojo na
mo Šėšis butus po du kambarius, p ri
klausančius sovietinės armijos žinybai 
Si akcija —  tai fik priemonė visuom e
nės ir m iesfo valdžios dėmesiui at
kre ip ti. Absoliuti Afganistano karo 
veteranų dauguma — benam iai, o ne
maža dalis —  ir bedarbiai.

Lietuvos 2mogaus teisių gynimo šų- 
junga, ginanti labiausiai skriaudžiamų 
ir apleistų visuomenės sluoksnių, tarp 
jų ir Afganistano karo veteranų, teises, 
nori tikėti, jog Afganistano karo da
lyvių  gyvenim o problemos ateityj* 
bus sprendžiam os sėkmingiau,
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V ie n a s  l auke 
ne k a r y s

(Atkelta U 3 psl.)

Tarp kaimo žmonių didelio po- 
puliarumo negalėjo tu rėti rajonų 
Sąjūdžių tarybos ar Sąjūdžio g ru 
pės, (kurtos ir vadovaujamos tos 
pačios nomenklatūros.

Sąjūdžio menkinime, komunistų 
partijos autoriteto  kėlime nemažai 
Įtakos turėjo sum aniai surežisuotas 
LKP atsiskyrim o spektaklis bei M. 
Gorbačiovo vizito j Lietuvą metu 
organizuotas inteligentijos susitiki
mas, Į kurį Sąjūdžio radikalai ne
buvo kviečiami. Ir vis tik, nežiū
rin t sum anaus partinės nomenkla
tūros manevravimo, rinkimuose j 
Lietuvos AT Sąjūdis laimėjo dau
gumą, o tai ir atvedė Lietuvą į 
Kovo 11-osios aktą.

Nomenklatūros lošimas A, Bra
zausko korta po kovo 11 d. nega
lėjo neatsiliepti rinkim ų rezulta
tams j vietines tarybas, ypač kai
miškuose rajonuose. Sąjūdis rinki
mus Į vietines tarybas pralaim ėjo 
Sąjūdžio deputatai, sudarantys ma
žumą vietinėse tarybose, beveik vi
siškai prarado užnugarį. Sąjūdžio 
grupelės, veikusios ūkiuose, įmonė
se, mokyklose, subyrėjo. Rajonų 
Sąjūdžio tarybos veikia tik forma
liai. Per klaidą dalis Sąjūdžio de
putatų nuėjo su nomenklatūra, da
lis beviltiškoje kovoje su ja nulei
do rankas, o atkakliausieji tarsi 
donkichotai tęsia beprasmę kovą. 
Nomenklatūra visomis išgalėmis 
stengiasi radikalų energ iją  nukreip
ti smulkių, pačios nomenklatūros 
sukurtų, problemų sprendimui.

Šių metų spalio 2 0 — 21 d. Vil
niuje Kovo 11-osios partijos ini
ciatyvinės grupės steigiam ajam e 
suvažiavime įkurta Nepriklausomy
bės partija. Tai partija , kuri telkia 
Lietuvos piliečius svarbiausiam  tiks
lui — nepriklausom ybės išsaugoji
mui ir Lietuvos valstybės a tkū ri
mui. Tai partija , kurios artim iau
sias uždavinys — galutinai demas
kuoti nom enklatūrinę sistemą, ne
teisėtai pasisavintą komunistų par
tijos turtą perduoti Lietuvių tau
tai, siekti, kad privatizacijos pro
cese dalis valstybinio turto  būtų 
išparduota tik kontroliuojant Lie
tuvos sienas ir įvedus savuosius 
pinigus, kad vykdant privatizaciją 
būtų patikrintas asmens, norinčio 
pirkti valstybės tu rtą , santaupų 
teisėtumas. Tik deputato priklausy
mas partijai, siekiančiai radikalio
mis reformom is stiprinti valstybę 
ir teisingumą, užtikrins realią para
mą tų  pačių tikslų siekiančiam de
putatui.

P. KUDRICKIS

«Kad ta v o  l ie žu v is  
į burną net i lp tų»

Iš Rytų atėjo ne tik  ekonomi
nė, bet ir dvasinė suirutė. Krem 
liaus politika buvo visiškai su
griauti mūsų kultūrą, nacionali 
nę savimonę, degraduoti tautinę 
savigarbą. Tam tikslui bolševi 
kai vykusiai buvo paleidę apy
varton vieną galingiausių savo 
ginklų — alkoholizmą ir girta 
vimą, su kuriuo drauge į Lietu
vą atėjo  šlykščiausi rusiški 
keiksmažodžiai.

Ar keikėsi lietuviai? Aišku, 
keikėsi, tačiau ar galim a tuos 
keiksmažodžius gretin ti su „vy
resniojo brolio" triaukščiais iš
sireiškim ais, per ilgus dešimtme
čius atlikusiais savo juodą dar 
bą. -Užrašyti rusišką keiksmažodį 
reikia turėti daug drąsos ir tuo 
pačiu neturėti jokios savigarbos 
Rusiškai besikeikiančiam tik ir 
gali pasakyti: „Kad tavo liežu 
vis Į burną netilptų"...

Zanavykų krašto ekspedicija, 
dirbusi Kudirkos Naumiesčio 
apylinkėse, surinko nemaža dai 
nų. pasakų, mįslių. Užrašė ir 
keiksmų paprastų ir išradin 
gų, emocionalių ir ne lokių 
jausm ingų. Tačiau visi jie —■ 
lietuviški, aprengti mūsų tauto 
sakos rūbu, išplaukę iš sveiko 
liaudies kūrybos šaltinio Štai 
keletas jų . kuriuos persispausdi
name iš Sakių Zanavykų krašto
tyros draugijos mėnraščio „Za
navykas".

Milo šmote!
Nupiepėli tu nelaimingas!
O tu birbyne!
O tu mazgočių smake!
O tu šuas užkulni!
Ožka lu pipirine!
Eik tu balų degvt!
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Papūsk į blauzdą!
Kad tašo  kulnys į kilą pusę 

atsisuktų!
Kad tavo liežuvis į burną ne

tilptų!
Kad tu marškiniuose neišsitek

tum!
Kad tu nė šventą dieną ne

augtum!
Kad tu šaukšte vandens pri- 

gertum!
Kad tu žalią varlę prarytum !
Eik j peklą velniams autų 

skalbti!

APIE PLAUKUS...

DEPUTATAS, 2UVfS DĖL SAVO  
BARZDOS

šis, kol kas vienintelis istorijo
je įvykis jvyko 1547 metais vienam 
Braunau (Vokietija) miesto valdybos 
nariui, kuris žuvo dėl savo labai 
ilgos barzdos. Jo barzda buvo tik
rai pasakiško ilgumo — beveik 
dviejų metrų! Skubėdamas j tarybos 
posėdį, jis netyčia primynė ko
ja savo barzdą ir krito trenkdamasij 
į miesto rotušės akmeninius laiptus 
taip smarkiai, kad praskėlė sau gal
vą ir čia pat vietoje mirė. Miesto 
valdyba pagerbė tragiškai žuvusį 
deputatą tuo, kad nukirpo jam

barzdą ir ją padėjo „amžinam at
minimui" rotušės rūmuose, kur ji 
(ki šiolei yra rodoma.

KAIP GREITAI AUGA 
PLAUKAI

Vidutiniškai žmogus turi apie 
80 000 plaukų, kurių kiekvienas 
yra nuo 0,06 iki 0,1 milimetro sto
rio. Greičiausiai auga plaukei jau
nystėje, apie 18-uosius amžiaus me
lus. Per mėnesį plaukai vidutiniškai 
užauga 10 milimetrų. Paskaičiavus 
išeina, kad žmogus per vieną mė
nesį išaugina 8000 metrų plaukų. 
Oho!

Savaitraštis Adresas: 
„SA V A ITĖS 235400 Šiauliai, 
KR IV Ū LE" Aušros alėja 49, 

tel. 2-45-53
SI Nr. 520

Spaudė „Titnago" spaustuve. 
Šiauliai. Vasario lė-osios 52.

Ofsetinė spauda. Tiražas 1000 
egz. Užsakymo Nr. 4713.
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