
Te visad ir visur būna su kuo ir būna kur!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABORO DAINA 

Kai be stalo mes ratu 

Susisėsime kartu - 

Nebus nei pirmo, anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai lietuj ir dar kely 

Susitiksime keli - 

Nebus nei pirmo anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 

Reiks ištarti mums sudie - 

Gal susitinkam kartą paskutinį.

 
Diskutuokite, talpinkite įdomias nuotraukas, naujienas ir šiaip bendraukite mūsų 

klubo internetiniame puslapyje: 

www.pupeles.puslapiai.lt 

ROMANSAS 
arba Taborui reikia romo 

 

Kam Seneliui jaunystė, 

Ne daktaras Vatsonas jau, 

Netinka Dainai tyla, 

O Taborui reikia meilės, nes... 

 

 Seneliui – anūkai, 

 Vatsonui – Holmsas, 

 Dainai – daina, 

 O Taboras – MES... 

 

Nereikia Akropolio Zorbai - 

Kam Smaugliui kilpa? 

Ir dienos Apuokui nemielos, 

O Taborui reikia sielos, nes... 

 

 Zorbai – baras, 

 Smaugliui – „varlytė“, 

 Apuokui – Oi lylia (3 k.), 

 O Taboras – MES... 

 

Mažyliui krano nereikia 

Matroskinui – jūros, 

Nereikia Baronui valtornos, 

Bet TABORUI REIKIA ROMO, nes... 

 

 Mažyliui – šuniukas, 

 Matroskinui – karvė, 

 Mindaugėlis čia Baronas... 

 O Taboras – MES! 

 
 

  



ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Eilinė žinomo politiko provokacija 

Vilniuje gyvenantys čigonai šį savaitgalį pareiškė 

negalintys daugiau kęsti skurdo ir tautinės 

diskriminacijos, todėl ketina išvykti į Rusiją, kur 

tikisi sulaukti Rusijos Prezidento Vladimiro Putino 

pagalbos. Vienas Seimo Socialliberalų frakcijos narys 

(pavardė redakcijai žinoma), išgirdęs apie čigonų 

pasitraukimo motyvus, sakė, jog Lietuva geriausiai 

Baltijos regione rūpinasi tautinėmis mažumomis. 

Politikas teigė manąs, jog čigonų pareiškimas gali 

būti vertinamas kaip provokacija, nes Lietuvai tapus 

NATO nare čigonams žymiai sunkiau vogti arklius... 
 

SPECIALUS REPORTAŽAS 
Kas ir kaip klaidina Lietuvos visuomenę? 
Spec. korespondentas Romas iš Kirtimų 

 

Vilniaus mero pavaduotojas Algirdas Paleckis vakar 

lankėsi Švenčionyse, kur susitiko su šio rajono meru 

Vytautu Vigeliu, tarybos nariais ir gyventojų atstovais. 

Susitikimo metu sostinės vicemeras dar kartą patvirtino, 

kad Švenčionių rajono gyventojams nėra pagrindo 

nerimauti dėl čigonų taboro perkėlimo į šį rajoną. 

Sostinės vicemeras A. Paleckis patikino susirinkusius, kad 

Vilniaus miesto savivaldybė nori geranoriškai spręsti 

socialinio būsto suteikimo klausimą ir neketina savo 

socialinių problemų perkelti aplinkiniams rajonams. 

„Vilniaus miesto savivaldybė kartu su kitomis 

atsakingomis institucijomis, siekdama romų atskirtumo 

mažinimo ir integracijos į visuomenę, ieško sprendimų dėl 

socialinio būsto romų šeimoms suteikimo. Kadangi, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atliktų 

apklausų duomenimis, daugelis Vilniaus Kirtimų romų 

taboro šeimų pageidauja pakeisti gyvenamąją vietą, todėl 

Vilniaus miesto savivaldybė ne kartą kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybę dėl pagalbos sprendžiant 

socialinio būsto suteikimo romų šeimoms klausimą bei į 

kitas teritorijų savivaldybes dėl nuomonės pateikimo apie 

socialinio būsto suteikimą romų šeimoms, kurios 

pageidautų persikelti į konkrečią vietovę. “,- rašoma 

Švenčionių rajono gyventojams skirtame Vilniaus mero 

pavaduotojo A. Paleckio rašte, kurį jis įteikė šio rajono 

merui.  

A. Paleckis pabrėžė, kad Vilniaus miesto savivaldybė 

neketina perkelti Kirtimų romų taboro gyventojų ir net 

nesvarstė klausimo dėl viso romų taboro gyventojų 

perkėlimo į kitus miestus ir teritorijas, todėl atsiprašo už 

šių metų spalio 10 d. Savivaldybės pateiktą netikslią 

informaciją apie galimą romų taboro perkėlimą. 

 

MENAS IR KULTŪRA 
Čigonai kovos dėl “Borato” pinigų 

Kuo geriau sekasi Sachos Barono Coheno filmui 

"Boratas. Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas 

Amerikoj patirtį graibstė", tuo daugiau aktorius 

suranda priešų. Vienus žeidžia humoras, o kiti jau 

galvoja apie pelno dalį. Neseniai turkas Mahiras 

pavadino "Boratą" vagimi, o dabar čigonų 

bendruomenė reikalauja keturių milijonų JAV dolerių 

už visuomenės klaidinimą. 

Nėra paslaptis, kad vietoje Kazachstano filmavimui 

buvo pasirinkta Rumunija. Glodo kaimelio gyventojai 

teigia, kad Sacha Baronas Cohenas juos įžeidė – 

išjuokė jų gyvenimo būdą, o už gyvūnų (karvės) 

atvedimą į namus sumokėjo per mažai. Vietinės 

bendruomenės lyderis Nicolae Staicu susitiks su 

Ombudsmeno institucijos atstovais bei paprašys 

padėti suformuluoti ieškinį, kuriame atsakovais bus 

nurotyti aktorius bei kino kompanija "20th Century 

Fox". Čigonų bendruomenė sieks prisiteisti apie 4 

milijonus JAV dolerių. 

Su kaimelio gyventojais nebuvo sudaromos jokios 

sutartys – kūrėjai teigė, kad vyksta dokumentinės 

juostos filmavimas, tačiau su tuo visiškai nesutinka 

Glodo čigonų bendruomenė. 

"Manėme, kad jie atvyko mums padėti, o ne 

pasišaipyti. Nieko neturime. Neturime vandentiekio. 

Neturime kur maudytis. Nepaisant mūsų vargano 

gyvenimo, vis dar esame žmonės", - kalbėjo Glodo 

gyventoja Dana Luca. 

 

NUSIKALTIMAI IR NELAIMĖS 
Paslaptinga vagystė 

Vakar vakare Klaipėdos apskrityje, netoli Darbėnų, 

čigonų liliputų gauja pavogė ponių (ne moterų) 

bandą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

 

TRUMPOSIOS SPORTO ŽINIOS 
Mūsiškiai “išmesti” iš olimpiados 
Šachmatų olimpiadoje, kuri šiomis dienomis vyksta 

Elistoje, po melagingos informacijos, buvo diskvali-

fikuota visa čigonų komanda – atseit, žirgus vogė... 

 

Dienos sentencija 

"Kas anksčiau atsikėlė, tas gražiau apsirengė". 

 

Orai 

Šeštadienį +20-40
o
, sekmadienį -5 +5

 o
, su pachmielu

TABORAS DĖKOJA: Pupelių Baronui – Mindaugėliui, Budulajui Vatsonui, 

“Špygai taukuotai” – Apuokui (mentally), Apuokytei – už dailės debiutą, ir visoms Gitanoms 
 


