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 PRISIPAŽINIMAI
Sigutė trimakaitė -  
tarSi geroji fėja

Skambaus soprano savininkė nesikrato 
išvykų į nedidelius provincijos miestelius, 
kur dainuoja bažnyčiose ar nedidelėse 
salėse. Ji mėgsta dainuoti ten, kur mažai 
tikro džiaugsmo bei tikros muzikos, ir kitus 
atlikėjus skatina tai daryti.
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VĖLINĖS
LiepSneLėS SuartinS  
išėjuSiuS ir gyvuoSiuS
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GROŽIO ETALONAS
ketrina Denev - ne tik  
LegenDinė aktorė

10

Nepaisant šeimos tragedijos, Vytauto Lapėno jaunesnioji atžala Rūta Lapėnaitė mokosi skraidyti. Tokiam 
žingsniui ją paskatino branginta tėvo dovana - senovinis lėktuvėlis, jau kuris laikas stovintis ant žemės. Dėl 
to lakūno dukrai skauda širdį. „Pats didžiausias tėčio pagerbimas ir būtų lėktuvėlio atgaivinimas, nes tai 
buvo kaip antra tėčio pradžia...“ - sako lakūno dukra.
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tėčiui patiktų, kad skraidyčiau
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Ekspedicija Antano Poškos keliais
Trupmenosj/b laikasMintys

VėlInIų laIkaS
Mokyklinė vaikystė: kapinaitės -  

tviekste nutviekstos efemeriškos, 
plevenančios šviesos, jose - pulkai 
gyvųjų, kurie, šokančių liepsnelių 
nurausvintais veidais, susitikę bu-
čiuojasi, šypsosi, kalbasi jaukiai 
prislopintais balsais, it bijodami iš-
budinti miegančiuosius... Žvarbus, 
beveik iš kojų verčiantis vėjas atkak-
liai ieško ir nesuranda plyšelio pra-
lįsti tarp mano šiltų, mamos rūpes-
tingai suvilktų rūbelių, suaugusiųjų 
veidai - kaip niekada giedri ir drau-
giški, kaip niekada žemi slenksčiai 
tarp gyvųjų socialinių kastų, tarp 
jaunimo ir senolių, tarp šiapus ir 
anapus...

Studentiška jaunystė: grįžtu 
iš kapinaičių sužvarbęs, degio-
jęs žvakeles jau ne tik ant senelių, 
bet ir ant draugų kapų, pamėlu-
siom lūpom, kupinas minčių apie 
anapusybę, tauraus ir šviesaus 
liūdesio... Įžengiu į tylius, bet tik-
ra švente spindinčius namus, kur 
artimieji - dar artimesni nei įpras-
tai, kur televizorius aidi ne sporto 
rungtynių ar pigių serialų rėksmu, 
o liejasi J.S.Bacho vargonais, am-
žinybe dvelkiančiais V.A.Mocarto 
„Requiem“ akordais, gilių ir liūdnų 
eilių posmais... Ir pasijuntu kaip 
po išpažinties, kaip po nuodėmių 
atleidimo - nebeturintis antipatijų 
žmonėms, nuoskaudų gyvenimui, 
nusiskundimų socialiniais ir buiti-
niais sunkumais, kurie ūmai virsta 
tokiomis nereikšmingomis smulk-
menomis, kad vadinti juos savo 
bėdomis ar problemomis - stačiai 
gėda...

Ši diena: stoviu senovinėse, vi-
dur Dzūkijos miškų plytinčiose ka-
pinėse, kur nesiilsi nė vienas mano 
draugas ar giminaitis, klausau Mor-
zės abėcėle iš kapinių pušies į ana-
pus margo genelio perduodamo 
pranešimo, o aplink tyloje spragsi 
degdamos žvakutės, pro pušų vai-
nikus nutįsusiuose saulės spindulių 
pluoštuose čiulkinį grūda migti žie-
mai neskubantys vabzdžiai, tolu-
moje amsi šuo... Ir atrodo, kad šitos 
kapinės - pati tikroji mano Tėvynė, 
kad visi čia palaidotieji man - bran-
gūs ir artimi giminės, kad jie ne 
kadaise buvo, o tebėra - arti arti... 
Vaikštinėdamas tarp sutrūnijusių, 
minkštomis samanomis per laiką 
apaugusių kryžių jaučiu, kaip valosi 
kasdienybės ir mano paties menku-
mo išterliota siela, kaip į nuo pyk-
čio ir abejingumo sulaukėjusią širdį 
kapsi šventos ramybės lašai...

Svarstau dabar - ką gi bendro 
turi tos mano vaikystėje, paauglys-
tėje, jaunystėje švęstos Vėlinės, kad 
be išimties visų jų prisiminimai - to-
kie šilti ir jaukūs? Iš kur į tą paslap-
tingą Vėlinių laiką kiaurai šaltį ir ge-
dulą kasmet vis prasisunkia ne mir-
timi, o gyvenimu dvelkianti šviesa?

Kolei kas tepavyko atspėti tik 
tos šviesos vardą - paguoda. Bū-
tent - iš kapinių po Vėlinių visuomet 
grįžtu paguostas, tarsi kas vietoj 
„memento mori“ man būtų ištaręs: 
„mirties nėra“, nors pagal šventės 
prasmę atrodytų, kad turi būti prie-
šingai.

Neįstengiu to suprasti. Tačiau 
tai nebūtina - kur kas svarbiau pa-
justi, kad kažkas manyje visa tai ži-
no geriau nei mano varganas pro-
tas ir kad per kiekvienas Vėlines tas 
žinojimas įgyja patvirtinimą.

Rimvydas StankevičiuS
Parengė Deimantė ZaiLSkaitĖ

Lapkričio 3 dieną iš Vilniaus 
bus išlydėta ekspedicija 
į tolimąją Indiją, skirta 
vieno žymiausių lietuvių 
keliautojo, antropologo, 
mokslininko Antano 
Poškos 110-osioms gimimo 
metinėms. Jos iniciatorius 
Lietuvos keliautojų 
sąjungos prezidentas 
Algimantas Jucevičius 
likus kelioms dienoms iki 
išvykimo sakė, kad jam ši 
kelionė svarbi ir ne mažiau 
atsakinga negu kopimas į 
aukščiausius kalnus.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

Idėja brandinta seniai

Nepailstantis keliautojas, tu-
riadų ir kitokių kelionių organiza-
torius A.Jucevičius apie ekspedi-
ciją A.Poškos keliais svajojo jau 
seniai. Mat ši neeilinė asmenybė 
jį sužavėjo savo tvirtu charakteriu 
ir atsidavimu Lietuvai, jos vardo 
garsinimu pasaulyje. Pasak Algi-
manto, mes dar per mažai žinome 
ir gerbiame A.Pošką, kuris savo 
didžiąją kelionę 1929 metais po 
Europą, Afriką, Aziją pradėjęs 
su Matu Šalčiumi, toliau, į Indiją, 
tęsė vienas. „Man šis Lietuvos 
keliautojų patriarchas tapo švie-
suolio ir nepaprastai darbštaus 
bei sąžiningo žmogaus simboliu, 
- teigė kelionių asas. Jis, manau, 
ne vieną bent kiek susipažinusį 
su jo gyvenimu žmogų įkvėpė ke-
liauti. Ir ne tik tam, kad kažką pa-
matytų ar įveiktų kokį sudėtingą 
maršrutą, bet ir neštų žinią apie 
Lietuvą tada, kai ji pasauliui bu-
vo labai mažai žinoma. Esperanto 
kalba, kurią jis buvo išmokęs, ta-
po pagrindiniu jo bendravimo su 
kitataučiais įrankiu. Aš jį laikau 
pirmuoju simboliniu Lietuvos 
ambasadoriumi pasaulyje. O Indi-

joje jis ne tik mokėsi Bombėjaus 
ir Kalkutos universitetuose, bet 
ir buvo susitikęs su tokiais švie-
suoliais kaip Mahatma Gandis, 
Rabindranatas Tagorė“.

Beje, A.Poškos nuopelnas dar 
ir toks, kad jis tyrinėjo to krašto 
kultūrą, filosofiją. 1935 m. su ki-
tais mokslininkais buvo išvykęs 
į trijų mėnesių ekspediciją po 
Andamanų ir Nikobarų salas ir 
tyrinėjo mokslui dar nežinomas 
vietos gentis.

Palikimas -  
aštuoniose knygose

Tai, ką patyrė kelionėse po 
pasaulį, žymusis keliautojas ap-
rašė knygose, dienoraščiuose, 
paliko daugybę rankraščių. Tačiau 
sovietmečiu niekas nesiskubino 
išleisti šių vertingų įspūdžių bei 

pastebėjimų. „O kaipgi kitaip? 
Juk jis neįtiko valdžiai ir buvo 
ištremtas į Šiaurę, paskui į Vidu-
rinę Aziją. Tiesa, prieškariu išė-
jo A.Poškos kelionių du tomai, o 
trečias karo gaisruose spaustuvė-
je dingo. Iš tų visų jo straipsnių, 
užrašų A.Jucevičiaus iniciatyva 
buvo parengta aštuonių knygų 
serija „Nuo Baltijos iki Bengali-
jos“. „Knygų serija gimė, galima 
sakyti, iš entuziazmo, visuomeni-
niais pagrindais: medžiagą padėjo 
surinkti Albinas Degutis, reda-
gavo keliautojo Gedimino Ilgūno 
žmona Birutė, o išleido leidykla 
„Vilko takas“, kurios savininkas 
yra taip pat keliautojas Saulius 
Rudnickas, - aiškino pašnekovas. 
- Įdomu tai, kad knygoje yra pa-
ties A.Poškos paišytas jo klajonių 
po Indiją žemėlapis, kuris mums 
pravers ekspedicijoje“.

Tęs Lietuvos 
pristatymo misiją

Ekspedicija iš Lietuvos, kurio-
je yra patyrusių keliautojų, moks-
lininkų iš Vilniaus universiteto 
Orientalistikos centro, žurnalistų ir 
kitų trokštančių geriau pažinti Indi-
ją, šioje šalyje bus tris savaites.

Lapkričio 13 d. Delio universi-
tete numatyta konferencija, skirta 
Lietuvos ir Indijos ryšiams bei ke-
liautojo ir antropologo A.Poškos 
nuopelnams paminėti. Į Delį ketina 
atskristi ir Lietuvos užsienio minis-
tras Linas Linkevičius. Dar viena 
mokslinė konferencija vyks Kalku-
toje. „Džiaugiuosi, kad rengiant šią, 
manyčiau, labai svarbią ekspediciją, 
daug prisidėjo Indijos žinovai, nese-
niai išleidę knygą apie šią šalį, Diana 
Mickevičienė ir jos vyras Linas, taip 
pat ir Lietuvos ambasada Indijoje“, 
- sakė ekspedicijos vadovas.

Kas Kuo apdovanotas

Donaldas KAJOKAS

kaunietis rašytojas Donaldas kajo-
kas pelnė svarbų įvertinimą - šių 
metų Baltijos asamblėjos literatū-
ros premiją už lyrinio kalbėjimo ir 
prozinio pasakojimo įtaigą, ryškią 
etinę poziciją, kūrybišką Vakarų bei 
Rytų tradicijų sintezę romane „Eže-
ras ir kiti jį lydintys asmenys“. Bal-
tijos asamblėjos apdovanojimas 
(statulėlė, sertifikatas, pasirašytas 
Baltijos asamblėjos prezidento ir 
viceprezidentų, bei piniginė pre-
mija) už literatūros, meno ir mokslo 
laimėjimus teikiami lietuvos, Estijos 
ir latvijos parlamentinio bendradar-
biavimo srityse bendros komisijos 
sprendimu.

Kas Kur įvyKo

Ramutė SKUČAITĖ

Rašytojų namuose buvo pristatytos 
dvi nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatės poetės Ramutės 
Skučaitės knygos bei jos dukros dai-
lininkės Jūratės Račinskaitės paroda. 
Dailininkės darbais yra iliustruota 
poetės knyga vaikams „ant ledo 
atsirado rožė“. Vakaro metu dau-
giau dėmesio buvo skirta knygai 
vaikams, tačiau pati poetė noriau 
skaitė iš kitos, suaugusiųjų knygos 
„Tamsiai ir šviesiai matys“ - tai eilėraš-
čių knyga su prozos intarpais, karo ar 
tremties atsiminimų detalėmis. kitą 
pristatytą knygą sudaro dvylika ei-
liuotų pasakų, užbaigiamų įžvalgiais 
didaktiniais elementais.

Kas Ką pristato

Jonas VAITKUS

Jau visai netrukus (lapkričio 8 ir 9 
dienomis) lietuvos nacionalinio dra-
mos teatro Didžiojoje salėje įvyks 
nekantriai laukiama premjera - kazio 
Binkio „atžalynas“, kurį kuria garsus 
lietuvos režisierius, nacionalinės 
premijos laureatas Jonas Vaitkus. 
Drama „atžalynas“, kuri yra statyta 
daugelyje lietuvos teatrų, atspindi 
etines ir moralines dramaturgo ver-
tybes, sugebėjimą kurti paprastą 
veiksmo intrigą. Po dviejų premje-
rinių spektaklių Vilniuje „atžalynas“ 
pradės kelionę per lietuvą - viešės 
kauno nacionaliniame dramos tea-
tre, Šiaulių dramos teatre, Panevėžio 
bendruomenių rūmuose ir kitur.

Kas apie Ką Kuriama

Andrius MAMONTOVAS

koncertais didžiausiose šalies arenose 
andrius Mamontovas su bendražy-
giais paminėjo kūrybinio kelio 30-
metį, o režisierius Rimas Bružas šiuo 
metu kuria dokumentinį filmą apie 
a.Mamontovo ir grupės „Foje“ kūry-
binį kelią. Grupė „Foje“ susibūrė 1983 
metais Vilniaus 18-oje vidurinėje mo-
kykloje. kolektyvas pirmuosius savo 
kūrinius įrašė 1985 metais, o didžiau-
sio populiarumo sulaukė po kelerių 
metų pasirodžius muzikiniam filmui 
„kažkas atsitiko“. Grupė koncertavo ir 
išleido ne vieną itin sėkmingą albumą 
iki savo išsiskyrimo 1997 metais.

 n antanas Poška - keliautojas, mokslininkas, šviesuolis. ekspedicijos antano Poškos keliais iniciatorius -  
algimantas Jucevičius

algimanto Jucevičiaus, laimos Poškaitės asmeninių albumų nuotr.
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likimaij/b žmonės

Tragiškai žuvusio aviatoriaus 
Vytauto Lapėno (1958-
2008), kuris pramintas 
žmogumi-paukščiu, dukra 
Rūta Lapėnaitė (24) 
mokosi pilotuoti, nors prieš 
tai nusistačiusi šeimos 
tėvą palaidojusi mama 
Asta Lapėnienė. Mokytis 
skraidyti studentę, būsimą 
orų sinoptikę, paskatino 
branginta tėvo dovana -  
antikvarinis lėktuvėlis, kurį 
gavo 18-ojo gimtadienio 
proga ir dabar iš visų jėgų 
stengiasi atgaivinti.

Deimantė ZaiLSkaitĖ

Ausims malonus garsas

Nuo akrobatinio skraidymo 
meist ro V.Lapėno tragiškos žūties 
jau praėjęs penkmetis. Tėvelio te-
begedinti R.Lapėnaitė žengė svarbų 
žingsnį - ji užsidegė noru pilotuo-
ti lėktuvą. „Tiesiog atsirado tokia 
galimybė ir pagalvojau - kodėl gi 
ne. Iš pradžių įsidarbinau Kyviškių 
aerodrome, kur už darbą leisdavo ir 
keletą valandų paskraidyti. Kiek aš 
turiu - septynias valandas jau seniai 
išskraidžiau. Tai dabar atsirado ge-
ras žmogus, kuris sutiko finansuoti 
mano pasiskraidymus, ir galbūt kaip 
nors užbaigsiu šiuos mokslus“, - 
tikisi Vilniuje gyvenanti garsaus 
aviatoriaus dukra.

Iš pradžių nustebina merginos 
išoriškas panašumas į tėvą, bet ji 
patikina, kad brolis Vytautas dar pa-
našesnis, tik su krauju vyresnėlis 
neperėmė tėvo didžiosios gyvenimo 
aistros - noro skraidyti. „Prisimenu, 
vieną sykį važiavome į Biržuose vy-
kusią aviacijos šventę. Kadangi brolis 
nuo mažens nemėgo skraidyti, tai jis 
su mama į Biržus važiavo mašina, o 
mes su tėčiu skridome su Jak-52. 
Dar autostradoje prisivijome mašiną 
ir nusileidome šiek tiek žemiau. Šiaip 
tėtis buvo užsiėmęs žmogus, retai 
būnantis Lietuvoje, bet kai grįždavo, 
pasitaikius galimybei, jis mielai nusi-
veždavo paskraidyti“, - nepamiršta-
momis akimirkomis dalijasi mergina, 
pirmą kartą skridusi būdama šešerių, 
jeigu ne dar mažiau.

Ar su tėčiu būdavo atvirų pašne-
kesių, ar jam patiktų savo dukrelę 
matyti prie vairalazdės? „Jam patik-
tų, kad aš skraidyčiau - manau, dėl 
to aštuonioliktojo gimtadienio proga 
jis man ir padovanojo savo lėktuvą. 
Aišku, apie moteris aviacijoje jis at-
siliepdavo, matyt, kaip ir visi vyrai 
lakūnai, - gan kategoriškai. Saky-
davo, kad moterims reikia gimdyti 
vaikus ir juos prižiūrėti - joms nėra 
ką veikti su tokiais dalykais kaip lėk-
tuvai. Bet aš smarkiai ir nesiveržiu 
į jokias didžiąsias aviacijas. Skraidau 
grynai savo malonumui“.

R.Lapėnaitė niekada nejutu-
si baimės lėktuvams. Priešingai -  
pakilus apima neapsakomas ir ne-
paprastai įdomus jausmas, o lėk-
tuvo skleidžiamas garsas - malo-

nus ausims. Kaip į dukters pomėgį 
skraidyti reaguoja vyro netekusi 
A.Lapėnienė? „Mama kategoriškai 
prieš. Bet ji supranta, kad aš jau esu 
suaugęs žmogus ir darau tai, kas 
man patinka. Tačiau labai nemėgstu, 
kai linkstama į kraštutinumus. Dėl 
skraidymo negalėčiau apleisti savo 
šeimos, kuri man visą laiką bus pri-
oritetas. Jeigu mamai prireiktų pa-
galbos, tikrai pirmiausiai važiuočiau 
jai padėti“, - net neabejoja mergina.

Nedrįsta prašyti pagalbos

Kokios būklės šiuo metu yra 
tėvo padovanotas lėktuvėlis „Emil-
ly“, skaičiuojantis šešiasdešimt 
septynerius metus? „Lėktuvas 
dabar stovi, nes jis yra be doku-
mentų, o jų atkūrimas kainuoja 
labai brangiai. Buvome Įstros ae-
rodrome, žiūrėjome, kokie reikalai 
su lėktuvu, galų gale ieškojome 
dokumentų. Kai tėtis mirė - nie-
ko neradome, neaišku, kur jie gali 
būti, nes jis keliavo po visą pasau-
lį - ieškota per visus aerodromus, 
bet nieko. Kiek bandėme klausi-
nėti žmonių, bendravusių su tė-
čiu, niekas nieko negali pasakyti 
apie tuos dokumentus. Jeigu jie 
atsirastų, būtų lengviau lėktuvą 
padaryti skraidantį. Vis tiek reikia 
daug ką keisti, nes lėktuvas jau il-
gai stovi ant žemės - apie dešimt 
metų. Reikalai pajudėjo, kai mano 
gyvenime atsirado Artūras, jis vis 
tiek labiau nusimano apie techniką, 
o aš, būkime realistai, motoro tikrai 
nesutaisysiu, ne kažin ką suprantu. 
Kažkoks pasistūmėjimas vyksta. 
Žinoma, tam reikia pinigų. Bet aš 
esu toks žmogus, kuris neprisiver-
čia prašyti kitų pagalbos“, - prisipa-
žįsta kuklaus būdo mergina.

R.Lapėnaitė viliasi, kad šis lėk-
tuvėlis leistų skraidyti kojos nete-
kusiam lakūnui, mat yra pritaikytas 
žmonėms, turintiems negalią, - jame 
nėra pedalų ir jis valdomas tik ran-
komis. „Ne vienas žmogus siūlėsi 
nupirkti vien todėl, kad tai yra mano 
tėvo lėktuvėlis, kiti norėtų jį pasi-
daryti skraidantį ir skraidyti, bet aš 

nenoriu jo parduoti. Tai kaip šeimos 
relikvija, kurią galima perleisti iš 
kartos į kartą. Aš manau, kad pats 
didžiausias tėčio pagerbimas ir būtų 
lėktuvėlio atgaivinimas, nes tai buvo 
kaip antra tėčio pradžia. Kažkada ši 
idėja tikrai bus įgyvendinta“, - įsiti-
kinusi lakūno dukra.

Rūtos širdies draugas Artūras 
taip pat skraido - jis yra baigęs An-
tano Gustaičio aviacijos institutą. 
„Draugo tėvas irgi lakūnas. Mūsų 
tėvai buvo pažįstami. Labai juo-
kinga, nes sakydavau, kad niekada 
gyvenime neturėsiu draugo lakū-
no...“ - šypsosi vienoje aviacijos 
šventėje lemtingai su vaikinu susi-
dūrusi Rūta.

Nemaloniausia 
gyvenimo diena

Lapėnų šeima dažnai nueina 
prie brangaus žmogaus kapo - la-
kūnas ilsisi Antakalnio kapinėse, 
visai šalia tragiškai žuvusio Huber-
to Grušnio kapo. „Kiti mėgsta kaž-
kokius didelius paminėjimus - mes 
tai paprastai paminėsime, kaip visą 
laiką, šeimos rate, tiek ir užtenka... 
Pirmaisiais metais būdavo bepro-
tiškai sunku, tačiau anksčiau ar vė-
liau visi išeina, tiesiog reikia su tuo 
susitaikyti. Aišku, būna momentų, 
kai labai ilgiuosi tėčio, kai reikia jo 
patarimo ar palaikymo. Mamai tur-
būt buvo sunkiausia - ant jos pečių 

būdavo vaikai. Po pirmojo tėčio nu-
kritimo visą laiką namuose tvyrojo 
nežinomybė, apimdavo negatyvios 
mintys: jeigu vieną kartą nukrito, 
kodėl antrą kartą - ne“, - pasitvir-
tinusius nuogąstavimus prisimena 
tėčio netekusi dukra.

Ji buvo mokykloje, kai paskam-
bino mama ir liepė tučtuojau grįžti 
namo. Važiuodama Rūta nujautė 
nelaimę - kad kažkas atsitiko tėčiui, 
bet tikėjosi, kad jis išliko gyvas. „Tai 
buvo pati nemaloniausia gyvenimo 
diena“, - dukra leidžiasi į prisimini-

mus, kai pilotuodamas malūnsparnį 
2008 m. sausio 14 d. žuvo tėvas, 
vienas garsiausių Lietuvos lakūnų.

Ji nepyksta, kad dėl aistros 
skraidyti tėtis paaukojo net savo 
gyvybę. „Kokią aš turiu teisę pyk-
ti? Jis darė tai, ko troško, negalima 
žmogaus uždaryti į auksinį nar-
velį. Jis buvo entuziastas nuo pat 
vaikystės. Man močiutė pasakojo, 
kad nuo šešerių keldavosi penktą 
ryto, eidavo prie kūdros ir ant savęs 
pildavosi šaltą vandenį net žiemą. 
Vieną kartą močiutė jį nutvėrė ir 
paklausė, ką jis čia išdarinėja. Jis 
sako: grūdinuosi, būsiu lakūnas. 
Suprantate, kai nuo tokio amžiaus 
smegenys užprogramuotos būti la-
kūnu, labai sunku kažką pakeisti. Jį 
visą laiką žavėjo laisvę simbolizuo-
jantis paukščio skrydis“, - pasakoja 
R.Lapėnaitė.

Patiko būti mokytoju

Kai kas nors išgirsta merginos 
pavardę, dažnai puola teirautis, ar 
nesanti garsiojo lakūno V.Lapėno 
dukra. „Kai darbinausi oro uos-
te, tai irgi atėjus į pokalbį pirmas 
klausimas toks ir buvo“, - šypsosi 
būsima orų prognozuotoja, Vilniaus 
universitete studijuojanti paskuti-
niame hidrologijos ir meteorologijos 
kurse. „Matyt, kažkas yra pasąmo-
nėje, jeigu pasirinkau tokią sritį“, -  
svarsto mergina.

Rūta neslepia, kad ir gyvam 
esant nepaprastai trūkdavo tėčio. 
„Tėtį norėdavosi dažniau matyti, o 
jis keliaudavo po pasaulį, bet toks 
lakūno darbas - jis turi skraidyti, 
niekas už tai nepyksta ir visi su-
pranta. Bet visą laiką jausdavome 
tėčio rūpinimąsi šeima. Jis labai 
mylėjo žmones, niekada nepamirš-
davo draugų ar net jų šeimos narių 
gimtadienių - tai jam atrodė svarbu. 
Ir jam labai patiko būti mokytoju. 
Turėjo labai mėgstamą knygą, kurią 
turbūt ne vieną kartą perskaitė -  
apie paukštį, kuris po to virto moky-
toju. Tai Džonatanas Livingstonas 
„Žuvėdra“. Jis buvo kaip ta žuvėdra -  
labai norėjo mokyti, norėjo perduoti 
savo žinias, galų gale po savo pir-
mosios avarijos, kai sumažėjo jo 
kaip lakūno galimybės, jis tiesiog 
atsidėjo mokymui. Didžiausias tė-
čio talentas buvo ne vien skrai-
dymas - jis mokėdavo sudominti 
kitus, kad ir ta pačia aviacija. Kaip 
ispanai sako, tėtis pats susikūrė sau 
komandą, kurią treniravo, nes jis 
savo kalbomis mokėdavo patrauk-
ti, ir žmonės jo norėdavo klausyti. 
Lygiai taip pat ir su mumis būdavo. 
Atrodo, lyg ir nepasakydavo daug, 
bet užtekdavo tiek, kiek pasako, ir 
tu jau susimąstai“, - tėvą charak-
terizuoja ji.

Mergina matė puikų tėvo pa-
vyzdį, jog niekada negalima nuleisti 
rankų, kad ir kokia sudėtinga situa-
cija. „Po avarijos buvo didelis skaus-
mas ir nusivylimas, kad nebegalės 
skraidyti. Bet jis atsitiesė - tiesiog 
stipri psichika ir, sakyčiau, mamos 
palaikymas, nepasidavimas negaty-
viems dalykams“, - sako tėvą dažnai 
prisimenanti R.Lapėnaitė.

Tėčiui patiktų, kad skraidyčiau
Irmanto Sidarevičiaus, Stasio Žumbio, lapėnų šeimos nuotr.

 n ir po skaudaus kritimo, kai 
neteko kojos ir rankos pirštų, 
vytautas Lapėnas žvelgė į 
padanges
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vėlinėsj/b Tradicijos

Atėjo metas, kai pradedame 
lankyti mirusiųjų artimųjų 
bei draugų kapelius, 
tvarkome juos ir gražiname, 
tarsi ruošdamiesi svarbioms 
santarvės su šiuo ir anuo 
pasauliu apeigoms. Lietuvių 
Vėlinės, arba Ilgės, yra 
seniausia mūsų protėvių 
minėjimo šventė. Tikima, 
kad kadaise atsiskyrusi 
nuo žmogaus kūno vėlė 
aplanko gyvuosius. Praeityje 
per metus protėviai buvo 
paminimi net keliskart.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Vėlinių prasmę giliai apsakė 
prieš kelerius metus Anapus išėjęs 
etnologas Gintaras Beresnevičius: 
„Vėlinės yra didžiulė atodanga, mi-
rusiųjų tėvų ir protėvių išžengimas 
mūsop. Prasiveria amžinybės vartai 
ir pro juos darsyk pamatome, patiria-
me didžiulės meilės srautą, prieš kurį 
turime išstovėti, išbūti, degindami 
žvakutes ir jausti: jie mus tebemyli, 
tokius, kokie esame. Kiekvieną sun-
kesnę savo gyvenimo akimirką pa-
tiriame jų pagalbą, paramą, jie yra 
ir jų buvimas realus, kaip ir gyvųjų 
dalyvavimas“.

Labiau rūpi mirusieji 
negu šventieji

Šiandien mes savo protėvius 
dažniausiai suvokiame kaip arti-
miausius žmones: tėvus, motinas 
ir prosenelius. „O juk ta „didžiulė 
atodanga“ yra iš tikrųjų didžiulė, -  
primena senojo lietuvių tikėjimo 
bendruomenės „Romuva“ steigėjas 
vyriausiasis krivis Jonas Trinkūnas. -  
Senovės baltų tradicijų puoselėtojai 
romuviečiai jau prieš kelis dešim-
tmečius atgaivino paprotį lankyti pil-
kapius miškuose. Štai Švenčionėlius 
supa pušynai, kuriuose kūpso šim-
tai pilkapių. Tai tikras milžiniškas 
kapinynas, gentainių užmirštas jau 
prieš kelis amžius. Lankome tuos 
pilkapius, uždegame daugybę žva-
kelių, giedame mirusiųjų minėjimo 
giesmes. Mes žinome tik tiek, kad 
ten ilsisi senosios Lietuvos kūrėjai, 
pradininkai“.

Romuviečių ansamblis „Kūl-
grinda“ prikėlė naujam gyvenimui 
tūkstančius liaudies dainų. „Aiškė-
ja svarbiausia liaudies dainų idėja -  
protėvių minėjimas, - aiškina krivis. -  
Senieji dievai ir deivės taip pat 
prakalba liaudies dainose. Tokios 
liaudies dainos buvo draudžiamos 
dainuoti. Draudė kunigai, bet drau-
dė ir dvarų ponai. Tačiau liaudies 
dainos turi daug priemonių, kaip 
apeiti tokius draudimus, - tai gausi 
dainų simbolika, kurią romuviečiai 
išmoko pažinti. Štai Dvarciškių kai-
me jau kelerius metus romuviečių 
puošiama medinė šventykla. Ypač ją 
gražiai išpuošė medžio skulptorius 
Algimantas Sakalauskas. Spalio 26 
dieną įvyko didelė talka ir šventy-
kloje buvo įtaisyta seniausio lietuvių 
dievo Praamžiaus skulptūra“.

Medžio meistras ją išdrožė pagal 
liaudies dainą „Šalia kelio jovaras 
stovėjo“. „Iš pašaknų skambančios 
kanklelės - požemio, arba protė-
vių, sfera, „Per vidurį dūzgiančios 
bitelės“ - vidurinė, arba dirbančių 
žmonių, sritis, „Viršūnėlėj sakalo 
vaikeliai“ - karių sritis. „Po talkos 
jaunimas patraukė prie pilkapynų, 
esančių miške, už kelių kilometrų, -  
pasakojo J.Trinkūnas. - Minint pro-
tėvius reikalingos ir simbolinės 
vaišės. Prie pilkapių ant „vėlių sta-

lelio“ sudedamos kuklios vaišės. 
Tai padeda paminėti protėvius gy-
vai, tikroviškai. Liaudies dainomis 
pagarbinama ugnies deivė Gabija, o 
šiuo metu ansamblis įrašinėja gies-
mes deivei Žemynai“.

Dzūkijoje dar neseniai buvo mi-
nimi vadinamieji „Dziedai“, arba 
proseneliai. Tai buvo daroma ne 
kartą per metus: per Visų šventųjų 
dieną, Grabnyčias, Sekmines ir Žoli-
nę. Šiai tradicijai priklauso ir Kūčios. 
Šiandien tai sutraukta tik į lapkričio 

1 ir 2 dienas. Pasak J.Trinkūno, šias 
dienas iš esmės nustatė bažnyčia, 
tačiau tradicija yra žymiai senesnė 
ir eiliniam lietuviui, ko gero, labiau 
rūpi paminėti savo mirusiuosius, o 
ne visus šventuosius.

Atgaivinti senolių papročiai

Žvakelių deginimas nėra senas 
paprotys, tačiau tos mažos ugne-
lės primena mūsų protėvių ugnies 
gerbimo tradiciją. O Dzūkijoje kar-
tais prisimenamas didelės ugnies 
laužų degimas kapuose. Senovinė 
ugnis atgimsta ir kitais pavidalais. 
J.Trinkūnas pamini Baltų vieny-
bės ugnių uždegimą ant piliakalnių 
rugsėjo 22 d. vakarą. Romuviečiai 
atgaivino ir kitus senuosius papro-
čius. Ypač populiarios tapo santuo-
kos prie aukuro ugnies. „Per vasarą 
pagal pagonių papročius, prie auku-
ro, sujungė likimus jau apie šimtas 
porų. Ugnelė uždegama ir laidotuvių 
metu, kai to pageidauja velionio ar-
timieji. Prie apeiginės ugnies skam-
ba romuviečių giedamos giesmės -  
liaudies dainos. O pasirinkti tikrai 
yra iš ko. Liaudies dainų lobynas 
didžiulis - apie 0,5 milijono dainų“, -  
džiaugiasi vyriausiasis Lietuvos kri-
vis ir primena, koks dievas globoja 
Anapus išėjusias sielas.

„Senoji lietuvių mitologija mini 
vėlių dievą Veliną, bet jį gerokai pa-
stūmėjo į neigiamą pašalį krikščio-
nybė, - aiškina pagonybės žinovas. -  
Čia ištikima mirusiųjų globėja yra 
deivė Žemyna“.

Mūsų dienomis populiarėja mi-
rusiųjų kremavimo paslaugos. Pa-
sak J.Trinkūno, tai neturėtų ste-
binti, nes prieš kelis šimtus metų 

toks paprotys gyvavo beveik visoje 
Lietuvoje. „Lietuviai dar gilioje se-
novėje turėjo pomirtinio gyvenimo 
kelių pasirinkimą: žemę, vandenį ir 
ugnį“, - primena pašnekovas.

Ar senovės lietuviai kažkaip 
išskirdavo tuos, kurie iš gyvenimo 
pasitraukdavo ne savo mirtimi? 
„Istorinės žinios nieko nekalba apie 
savižudybes, būdingas mūsų dienų 
Lietuvai, - sako J.Trinkūnas. - Yra 
žinių apie moteris, nusižudžiusias, 
kai sužinojo apie savo vyrų žūtį. Jos 
tokiu būdu siekė susitikti su savo 
vyrais pomirtiniame gyvenime. 
Pilėnų savižudybė turėjo religinį 
ideologinį pateisinimą. Pralaimėję 
mūšį kariai netenka šio pasaulio, o 
bailiai, pabėgę arba pasidavę prie-
šui, netenka ir pomirtinio protėvių 
pasaulio“.

Helovinas - ne mums

Kaip reikėtų vertinti iš Vaka-
rų atkeliavusią Helovino šventę? 
„Helovinas kadaise buvo panaši 
šventė į mūsų Vėlines. Deja, mo-
dernizacija destruktyviai paveikė 
šią keltišką tradiciją. Protėvių tradi-
cinis minėjimas pavirto pramoginiu 
žaidimu, kurio metu išdykaujama 
ir žaidžiama su mirtimi. Helovine 
nebėra mūsų tradicijoms būdingos 
rimties ir susikaupimo, - įsitikinęs 
krivis. - Mes, romuviečiai, minime 
protėvius spalio pabaigoje, su ben-
draminčiais lankydami pilkapius 
miškuose, o lapkričio 1 arba 2 die-
ną lankome šeimos kapus. Nedarbo 
diena iš tikrųjų turi būti Vėlinės, tai 
yra lapkričio 2 d., nes ji lietuviams 
tradiciškiausia protėvių minėjimo 
diena“.

Santarvė su tais, kurie išėjo Anapilin
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Lankome tuos pilkapius, 
uždegame daugybę 
žvakelių, giedame 
mirusiųjų minėjimo 
giesmes. Mes žinome 
tik tiek, kad ten ilsisi 
senosios Lietuvos 
kūrėjai, pradininkai

 n vyriausiasis Lietuvos krivis Jonas trinkūnas mirusiųjų pagerbimo apeigose
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prisipažinimaij/b žmonės

Vilnietė dainininkė Sigutė 
Trimakaitė (54) niekuo 
neprimena solidžios solistės. 
Skambaus soprano savininkei 
energijos, sumanumo ir 
smalsumo gali pavydėti 
dauguma jaunų artisčių. 
Sigutė, tarsi geroji fėja, 
nesikrato išvykų į nedidelius 
provincijos miestelius, kur 
dainuoja bažnyčiose ar 
kokioje nedidelėje salytėje. Ji 
mėgsta tuos susitikimus, ypač 
su vaikais ir senyvo amžiaus 
žmonėmis, nes jaučia, kad yra 
labai laukiama ir reikalinga.

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

Ją gali sutikti vis skubančią, le-
kiančią sostinės centre ar senamies-
tyje, nes be jos neapsieina ir muziki-
niai renginiai, spektakliai. Lapkritis, 
Vėlinės tuoj pasibaigs ir primins, 
kad artėja ir gražiausia metų šventė 
- Kalėdos. Viskas sukasi laiko ratu. 
S.Trimakaitės rengiamą festivalį 
„Arija“ netrukus pakeis naujas Ka-
lėdų festivalis „Šokoladinis Mocar-
tas Lietuvoje“. Tad su muzike kal-
bėjomės apie laiko tėkmę, muziką 
ir šeimą.

- Nepailsdama keliaujate po 
Lietuvą, rengiate nedidelius fes-
tivalius. Kokia dabar Lietuva? 
Ar reikia dabar provincijos žmo-
nėms, kurie nuolat aimanuoja 
dėl nepriteklių, valdžios dėme-
sio stokos, tos gražios klasikos 
ar lietuvių autorių kamerinių 
kūrinių?

- Gyvenu Vilniuje, dažnai išva-
žiuoju į kitus miestus, į sales, esan-
čias toli nuo didelių miestų. Žmonėms 
tikrai reikia gražios muzikos, klasiki-
nės ir kitokios. Visur yra žmonių, 
kurie lanko kamerinius koncertus, 
kurie domisi teatru, mėgsta sakra-
linę muziką, džiaugiasi tais kultūros 
blyksniais, kurie vyksta jų miestų, 
miestelių bažnyčiose. Žmonės džiau-
giasi bibliotekomis ir tuo, kad daugėja 
įvairių renginių jų vietovėse. Gal tik 
profesionalioji muzika ne tokia dažna 
viešnia nedideliuose miesteliuose. 
Man malonu vykti ten, kur dar ne-
buvau, dainuoti jaunimui, vaikams, 
matyti jų akis, jausti jų alsavimą tarp 
melodijų. Tai geras jausmas. Kaip ai-
das, mane paveja koks nors netikėtas 
susitikimas autobusų stotyje ar šiaip 
kur nors kitame mieste su žmogumi, 
kuris vaikystėje klausė mano atlieka-
mos Franco Šuberto giesmės „Ave 
Maria“. Prisimena kūrinio intonaci-
ją, melodiją ir mano veidą. Nebūtinai 
prisimena mano vardą. Norėčiau dar 
kartą susitikti su tais, kurie kažkada 
vaikystėje manęs klausėsi.

- Kur kūryba ir menas, ten 
ir pavydas. Taip buvo visais lai-
kais. Ar esate pavydi? O gal 
patyrėte dėl kitų pavydo kokių 
nuoskaudų?

- Nelabai galėčiau apibūdinti šį 
jausmą, kai kalbu apie kūrybą. Man 
kūryba - tai puiki išraiškos priemo-
nė, be kurios neįsivaizduoju savo 

gyvenimo. Kai lankausi koncertų 
salėse pati, džiaugiuosi kitų kūrybin-
gumu, kitų sugebėjimu viską atlikti 
meistriškai. Taip pat mane žavi tie 
žmonės, kuriems sekasi viską sklan-
džiai organizuoti, kad kiti turi puikias 
komandas, daug bendražygių. To ga-
lima pavydėti gerąja prasme. O kai 
kam nors nepasiseka, mažiau turiu 
impulsų kurti pati. Sparnus įgaunu 
tuomet, kai pati patiriu malonumą 
stebėdama gerą filmą, spektaklį, 
klausydama koncerto, kuriame atlie-
ka mano mėgstamą muziką. Skaitau 
knygas tų, kuriuos pažįstu. Tai man 
suteikia be galo didelį malonumą.

- Televizija diktuoja savas 
madas. Tikriausiai jūsų rengiami 
festivaliai būtų populiaresni, jei-
gu pati dalyvautumėte kokiame 
muzikiniame ar šokių šou. O gal 
kada kvietė?

- Vaikystėje šokau. Sportavau 
taip pat daug. Keliavau pėsčiomis ir 
slidėmis. Šiuo metu kryptingai dirbu 
savo mėgstamą darbą. Jeigu kvieti-
mais lytų, atsirinkčiau. O dabar daž-
niau pati rengiu festivalius, nei su-
laukiu iš kitų kokio nors pasiūlymo. 
Nuo pat studijų laikų buvau aktyvi 
visokių renginių dalyvė ir nuošaly 
nesėdėdavau. Man patinka besikei-
čiantis pasaulis. Jame gali visko sau 
atrasti. Tik gaila, kad dažniau vieni 
kitais gėrimės per TV.

- Gal tai nėra blogai?
- Bet man patinka susitikti su 

bičiuliais koncertuose, festivaliuose. 
Patinka sutikti netikėtai einantį ga-
tve žmogų, kurio nemačiau senokai 
ir su kuriuo malonu stabtelėti, išger-
ti kavinėje kavos, pasikalbėti apie šį 
bei tą ir vėl keliauti savais keliais. 
Manoji muzika gal ne tokia patrau-
kli kaip daugelis televizinių laidų, 
skirtų linksminti. Bet nuvykti į kitą 
miestą, ateiti į koncertų salę, kurio-
je tavęs laukia tavoji publika, atlikti 
muzikinę programą, pabendrauti po 
koncerto - tai didelis malonumas, tai 
variklis, vedantis tolyn.

- Tikriausiai laiko tėkmę jums 
primena jūsų ir rašytojo Herkaus 
Kunčiaus dukra Adolfina.

- Taip, nors mes su Herkumi 
jaučiamės jauni, mūsų amžių išduo-
da Adolfina, kuriai jau keturiolika. 
(Šypsosi.) Ji lanko Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnaziją. Mokosi groti 
fortepijonu pas puikų pedagogą, pi-
anistą Algirdą Biveinį, lanko teatro 
užsiėmimus, skaito daug, kaip ir tė-
tis Herkus, kuria dainas pagal Kris-
tijoną Donelaitį, žaidžia stalo tenisą, 
kaip ir mes abu. Mes keliaujame 
drauge per vasaros atostogas, ap-
lankėme daug šalių. Klausiate apie 
laiką. Jis eina šalia. Jį jaučiu. Laikas 
kartais sustoja, kartais eina greitė-
jančiai. Dažnai mąstau apie laiką, 
kuris yra mūsų. O gal mes esame 
jo. Arba jame. Kai nebūnu išvykusi 
koncertuoti, tai visi kartu pietau-
jame, vakarieniaujame. Kalbamės 
dažnai apie tai, kaip praėjo diena. 
Valgį gamina Herkus. Man patinka 
jam padėti. Jis tikras kūrėjas šioje 
srityje. Didelis darbas man viską su-
tvarkyti po vakarienės. O Adolfina 
dažnai mus gaudo tam, kad papasa-
kotų apie draugus, mokytojus, apie 
tai, kad labai norėtų pakeliauti kartu 
su draugais. Džiaugiuosi, kad pasi-
kalbam. Tai labai svarbu visiems, 
todėl laiko tam būtina rasti. Herkus -  
puikus klausytojas. Tikiuosi, kad ne 
viskas, ką jis išgirsta iš manęs, su-
gula į jo romanus. (Juokiasi.)

- Įsivaizduoju, kad jūsų na-
muose daug knygų. O gal jau 
galvojate apie savo biografinę 
knygą, nors kam jums rašyti, 
jeigu vyras rašytojas?

- Mūsų šeima, ačiū Dievui, nėra 
kompiuterio vergai. Herkui skai-
tymas - tai darbas. Man skaity-
mas - begalinis malonumas. Man 
patinka surasti, sudėlioti kitų žo-
džius į savąsias melodijas. O kai 
grįžtu namo iš kokios nors vietos, 
po koncertų, tai visada užrašau 
tai, kas tą dieną mane sužavėjo, 
ar, atvirkščiai, keletą pastebėjimų, 
kurie suglumino. Kai skaitau savo 
tekstus, manau, kad tos istorijos ne 
apie mane. Kad ne aš sutikau tuos 
žmones, ne aš viską pamačiau ir 
patyriau. Keistas jausmas. Rašyti -  
taip pat didelis malonumas. Ir pra-
banga. Dažnai tam neturiu nei laiko, 

nei jėgų. Gal kada ir pasidalysiu su 
kitais savaisiais potyriais. Prie jų 
reikėtų daugybės gražių ir juokingų 
spalvotų paveikslėlių. Kitaip būtų 
sunku suprasti minčių laviną. Gal 
padėtų Adolfina ir Herkus. Jie piešia 
geriau nei aš.

- Kaip sugebate surikiuoti 
savo laiką taip, kad užtektų jo 
viskam?

- Vakarais darau tai, kas man pa-
tinka. Esu pelėda. Dėl tų pasigražini-
mų turiu savuosius receptus. Niekam 
nesipasakoju. Norime būti visada 
žvalūs, jauni, sportiškai elegantiški. 
Ar pavyksta? Nežinau. Gal klostosi 
viskas taip, kaip save užsuki.

- Kasdienybė, ypač dargano-
tą rudenį, kartais būna pilka. 
Gal turite kokį receptą, kaip 
moterims, kurios turi šeimą, 

nepasiduoti gyvenimo rutinai?
- Receptų neturiu. Norėčiau pati 

žinoti, kaip tą pilką spalvą pakeisti 
gražesne. Kai keliauju po Lietuvą 
rudenį, spalvų regiu tūkstančius. 
Gal tai padeda pabėgti nuo kasdie-
nybės rutinos. Kiekvienas turime 
savo spalvas toli sielos kertelėse. 
Kai labai sunku, randame. Ilgai 
neieškome. Dažnai nusišypsoti ki-
tam ir sau - tai taip pat neblogas 
pratimas. (Juokiasi.) Ir prisiminti 
artimuosius, pabendrauti su tais, 
kuriems esi reikalingas, - tai taip 
pat išeitis pabėgti nuo rutinos. Esu 
nenuorama. Kartais labai noriu daug 
pamatyti, daug patirti, aplankyti 
daug koncertų, keliauti, važiuoti, 
dainuoti.

- Ką manote apie jaunus ta-
lentus? Ar pavyksta jų pritrauk-
ti į jūsų rengiamus festivalius?

- Tam ir organizuoju festiva-
lius Lietuvoje, kad jaunieji matytų, 
sektų tuo keliu. Pati jaučiu prasmę 
gyventi ir dirbti tik čia, Lietuvoje. 
Tryliktus metus skaičiuoja festiva-
lis „Šokoladinis Mocartas Lietuvo-
je“, per Kalėdų laikotarpį žadame 
aplankyti tas bažnyčias, kuriose dar 
nebuvome. Ir, žinoma, muzikuoti, 
kur nėra labai šalta. Norėčiau pa-
kviesti į savo festivalį jaunuosius 
atlikėjus, kurie gyvena šveicarijose, 
airijose, austrijose ir kitur.

- Ar teko dainuoti neįprasto-
se vietose ir neįprastiems klau-
sytojams?

- Kartais tenka dainuoti tiems, 
kuriems labiausiai trūksta žmogiš-
kos šilumos, artimųjų dėmesio, 
tiems, kuriems lemta patirti skau-
džius gyvenimo smūgius, kurie 
suvokia gyvenimą kitaip nei visi. 
Neseniai teko koncertuoti Panevė-
žio vaikų specialiojoje mokykloje -  
puikūs vaikai, jaunuoliai, subtilūs 
ir jautrūs darbuotojai, mokytojai. 
Tie, kurie dirba ypač sunkų kas-
dieninį, fizinį ir psichologinį darbą 
su jaunais žmonėmis ir jų tėveliais, 
artimaisiais. Turiu sugrįžti ten vėl 
ir parodyti, papasakoti kitiems sa-
vo kolegoms, kad jie reikalingi ir 
ten, kur mažai tikro džiaugsmo ir 
tikros muzikos. Norisi tikėti, kad 
tie, nuo kurių priklauso daugelio 
gyvenimai, dirbs kuo geriau, atsi-
kratys savanaudiškumo ir sieks, 
kad visiems būtų nors truputį sma-
giau gyventi. Mums abiem su vy-
ru norėtųsi būti ramesniems dėl 
dukros ateities. Svarbiausia būti 
sveikiems, o laimė priklauso nuo 
mūsų pačių.

Sigutės Trimakaitės rudens impresijos
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

truMpai apie save:
•	 Gimiau Vilniuje, lankiau vidurinę, kuri šiuo metu vadinasi Karaliaus 

Mindaugo vidurinė mokykla. Dalyvavau ir teatro studijoje, kuriai 
vadovavo lietuvių kalbos mokytoja V.Tapinienė. Po pamokų ėjau 
dainuoti į mergaičių chorą „Liepaitės“ ir Vilniaus 4-ąją vaikų muzi-
kos mokyklą.

•	 Balsą paveldėjau iš mamos Grasilės ir močiutės Marijos, kilusių iš 
Dzūkijos, Čebatorių kaimo, esančio netoli Valkininkų. Tėvelis Juozas 
jaunystėje grojo akordeonu iš klausos. Jis nuo trejų ir mane mokė 
groti ir dainuoti.

•	 Dalyvavau tarptautiniuose konkursuose: pelniau laurus Michailo 
Glinkos vokalistų konkurse. Laimėjau pirmą vietą tarptautiniame 
Marijos Kalas (Maria Callas) konkurse, kuris vyko Atėnuose. Lietuva 
dar nebuvo atkūrusi Nepriklausomybės. Tuomet dainavau lietu-
vių liaudies dainą ir didžiavausi, kad buvau lietuvė iš Lietuvos, nors 
daug kas ten nežinojo, kur toji Lietuva.

Turiu sugrįžti ten vėl... 
Privalau parodyti, 
papasakoti kitiems 
savo kolegoms, kad 
jie reikalingi ir ten, 
kur mažai tikro 
džiaugsmo ir tikros 
muzikos
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Išsipildžiusios  

V.Mesingo 

pasirinkimasj/b žmonės

Giedrė MiLkevičiŪtĖ

 Gyvenimo spalvos

Vilniečio V.Ylos gyvenimas la-
bai spalvingas, kupinas netikėtų 
posūkių, tokio adrenalino, kokį gali 
pajusti tik kariškio uniformą kone 
visą gyvenimą vilkėjęs žmogus. O 
juk ta tarnystė kariuomenėje buvo 
ir sovietmečiu, ir pastaruosius 20 
metų nepriklausomybę atkūrusioje 
Lietuvoje. „Karys visada karys“, -  
priminė žinomą tiesą vyras, kai ap-
silankėme jo namuose. Ant sienų 
kabantys paveikslai ir nedideliame 
kambarėlyje stovintis molbertas bei 
kvepiantys aliejiniai dažai bylojo, kad 
čia gyvena dailininkas.

Kaip nutiko, kad gabus dailei 
vaikinas pasirinko kariškio kelią? 
Valentiną, kuris būdamas šešerių su 
tėvais buvo atsikėlęs iš Anykščių į 
Panevėžį, pastebėjo jo pradinių kla-
sių mokytoja Pranaitienė ir pasiūlė 
tėvams, kad leistų jį į dailės moky-
klą. 1977 metais ją baigęs, visiems 
netikėtai sportiškas ir energingas 
jaunuolis pasirinko stoti ne į Dailės 
institutą, bet susirinko daiktus ir 
išvyko į Kaliningrado karo aviacijos 
technikos mokyklą. „Visada mėgau 
sportuoti, tvarką, drausmę, griežtą 
režimą, patiko žmonės su unifor-
momis, be to, nelabai mane traukė 
bohemiškas gyvenimas, - prisipažino 
pašnekovas. - Nutariau, kad kariškio 
gyvenimas man bus įdomesnis“. Ta-
čiau besimokydamas Kaliningrade, 
vėliau Rygoje, tuomet tarnaudamas 
ir eidamas atsakingas pareigas avia-
cijos pulke Kaune patyrė, kad ka-
riuomenėje jo įsivaizduoto garbės 
ir orumo kodekso laikosi anaiptol 
ne visi.

Teko ant Markso 
nutapyti Leniną

Sovietinėje kariuomenėje, kai 
sužinojo, kad Valentinas yra baigęs 
meno mokyklą, jam tekdavo piešti 
visokius agitacinius plakatus, nes 
tuomet nebuvo nei kompiuterių, 
nei spausdintuvų, nei kitų dalykų. 
„Kartą man teko užtapyti Karlo 
Markso portretą ir pavaizduoti „se-
nelį“ Leniną. Tą kuriozą draugams 
pasakoju kaip kokį anekdotą. Kai 
tarnavau Kaune, atėjo kartą pas 
mane toks armėnų kilmės papulki-
ninkis ir paklausė, ar galiu nutapyti 

Leniną. Sakau, kad galiu, bet tam 
reikia leidimo, o jis atsakė: „Aš tau 
jį duodu“. Viršininkas liepė nueiti į 
karininkų klubą, ten pasiimti tokį 
metro aukščio standartinį Markso 
portretą ir ant jo pagal nuotrauką 
nutapyti Leniną. Pasirodo, kažku-
riame kabinete pritrūko jo atvaizdo. 
Man tai buvo tikra avantiūra, ko-
kios dabar tikrai nedaryčiau, o tada 
buvau drąsus ir per dvi savaites tą 
portretą padariau. Gaila, kad vėliau, 
kai Lietuvoje vyko virsmas ir tas 
sovietinės kariuomenės dalinys iš 
Kauno išsinešdino, man nepavyko to 
portreto susirasti. Dabar kažin ką už 
jį atiduočiau“, - juokiasi prisiminęs 
pašnekovas.

Valentinui, kaip ir daugeliui ka-
rininko duoną pasirinkusių vyrų, 
teko patirti ir šilto, ir šalto, atsidurti 
pačiose pavojingiausiose situacijo-
se, o svarbiausia - pajusti vyresnių 
karininkų savivalę ir net klastą, dėl 
kurios jam labiausiai kaito kraujas ir 
neišlaikė nervai. Kai V.Yla tarnavo 
Kaune, jam teko vykdyti labai atsa-
kingą užduotį - vykti į aerodromą, iš 
kurio turėjo išskristi karinis sraigtas-
parnis į Rygą. Tuo metu prireikė jo 
tarnybinio automobilio, o jo nebuvo. 
Pasirodė, kad pulkininkas be jokio 
įspėjimo juo buvo išvažiavęs „pas 
panas“. Tada atsitiko taip, kad lie-
tuvis liko kaltas, o lėktuvas vėlavo 
išskristi valandą. Dėl šios situacijos 
liko nekaltai apkaltintas Valentinas, 
jam norėjo atimti karininko laipsnį. 

Tai jau buvo paskutinis lašas, padė-
jęs V.Ylai galutinai apsispręsti, kad 
jau gana tos sovietinės tarnybos. 
Tuo metu jau pradėjo kurtis Sąjūdis, 
aiškėti sistemos beprasmybė, tačiau 
ne taip lengva buvo V.Ylai iš kariuo-
menės ištrūkti. „Teko ir man griebtis 
švento melo. Prašyme parašiau, kad 
išvažiuoju pas savo močiutę į Ka-
nadą. Padėjo“, - juokiasi prisiminęs 
vyras ir pridūrė, kad 1991 m. spalį, 
kai jis atėjo į Lietuvos kariuomenę, 
Maskva jo vis dar nenorėjo paleisti.

Lietuvos kariuomenėje teptuką 
ir paletę į rankas V.Yla paimdavo tik 
tada, kai reikėdavo atsipalaiduoti nuo 
gana dažnos įtampos darbe. Juk me-
nininko siela niekur neišnyko, o tik 
buvo kiek prislopinta. 1998 metais 
jis surengė pirmąją parodą Panevėžio 
kraštotyros muziejuje. Nuo 2002 m. 
savo darbus eksponavo bemaž pen-
kiose parodose Vilniaus karininkų 
ramovėje, vėliau - dar keliose gru-
pinėse parodose. Valentino darbus 
pastebėjo menininkų klubo „Plekš-
nės“ prezidentė Giedrė Jurkūnienė ir 
pakvietė įstoti į klubą. Tad nuo 2008 

metų kartu su „Plekšnės“ nariais jis 
vyksta į dailės plenerus, kurie daž-
niausiai rengiami pajūryje. Ten ir 
nutapė nemažai peizažų. Valentinas 
dalyvauja ir šiemet surengtoje tau-
todailės konkursinėje natiurmortų 
parodoje. Menotyrininkai pastebėjo, 
kad estetiškumas yra vienas esminių 
V.Ylos kūrybos bruožų... Tapybai jis 
naudoja tik geros kokybės dažus. 
Antra vertus, menininkas ganėtinai 
sunkiai skiriasi su savo darbais. „Jie 
man kaip vaikai, kuriuos gimdai nere-
tai per skausmą ir kančias. O mes su 
žmona plačiai gyventi nelinkę, todėl 
man nebūtina uždirbti milijonus. Lie-
tuviai mėgsta verkšlenti, kad jiems 
stinga tai pinigų, tai automobilio, tai 
meilės. Aš esu laimingas žmogus, 
nes mano laimė štai dabar užmigo. 
(Rodo į pokalbio metu užmigusį vai-
ką - aut. past.)

Nemėgsta prikabintų 
etikečių

Valentinui bene didžiausią įspūdį 
iš lietuvių autorių yra palikę Antano 
Žmuidzinavičiaus paveikslai, suža-
vėję dar vaikystėje, kai kaimynai 
padovanojo dailininko knygą „Pale-
tė ir gyvenimas“. Bandė Valentinas 
kurti ir siurrealistinius paveikslus, 
kurie dabar madingi, bet jis pats 
nemėgsta tapyti tai, kas išgalvota, 
nenuoširdu, ne jo.

Pernai V.Ylai suteiktas Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos meninin-
ko statusas, kuris, anot pašnekovo, 
suteikia tam tikro moralinio, bet ne 
materialinio tvirtumo. Iki tokio pri-
pažinimo nueitas ilgas kelias. „Šiais 
laikais įsitvirtinti ir atrasti savo nišą 
mene yra labai sudėtinga, - tvirtina 

vyras ir juokaudamas priduria kariš-
ką posakį: - „Nastojaščij geroj vseg-
da idiot v obchod“ („Tikras didvyris 
visada eina aplinkui“ - rus.).

Menininkas apgailestauja, kad 
estetinis menas pastaruoju metu 
stumiamas lauk. „Menas be este-
tikos - besielis menas, - įsitikinęs 
pašnekovas. - Kai kas bando sumen-
kinti tai, ką daro tautodailininkai, bet 
aš juos sulyginčiau su savanoriais, 
kurie morališkai yra patys tvirčiau-
si žmonės. Dažniausiai jiems nėra 
svarbu, ką pasakys kritikas. Jiems 
svarbu išlieti tai, ką jie turi širdyje, 
ką mato ir ką nori, kad kiti matytų. 
Manau, kad tai, ką daro tautodailinin-
kai, yra mūsų etnokultūros pagrin-
das. Jeigu mes šitą dalyką leisime 
sumalti, tai iš mūsų lietuvybės kada 
nors nieko neliks. Atiduosime litą, 
kitados atidavėme atominę elek-
trinę, galime išnykti ir mes patys 
kaip tauta“.

Tiesumas, konkretumas, atvi-
rumas - kariškio profesiją pasirin-
kusio vyro išskirtiniai bruožai. Tai 
atsispindi ir kūryboje. „Man arba 
viskas, arba nieko“, - sako vyras ir 
sąžiningai prisipažįsta, kad Aurelija 
- jo trečioji žmona, kuri džiaugia-
si ir labai vertina jo kūrybą, kartu 
važiuoja į plenerus. Iš pirmosios 
santuokos V.Yla turi dar vieną sūnų 
Paulių, jam 28-eri. Su sūnumi pui-
kiai sutaria. „Kai augo pirmas sūnus, 
neturėjau jokios galimybės dažniau 
būti kartu ir tai įvertinti. Gal kiek 
vėlokai, kai man ant nosies jau 50 
metų ir esu karininkas pensininkas, 
supratau, ką reiškia būti mylinčiu 
tėčiu ir matyti, kaip auga mažylis“, -  
džiaugiasi vyras.

 n v.Ylos paveikslai: „Pamario pynė“  

Kariškis  
menininko  
siela
„Esu laisvas menininkas, todėl galiu tapyti ką noriu, ką 
širdis liepia. Dabar, kai prieš kelias savaites palaidojau 
tėvą, širdyje rudeninė nuotaika, tad ir dar nebaigtas 
peizažas ant mano molberto liūdnokas, - sūpuodamas 
prie jo prigludusį pustrečių metų sūnelį aiškina atsargos 
majoras Valentinas Yla (49). - Šiuo metu „tarnauju“ 
tėčiu, tad nuotaiką praskaidrina vaiko krykštavimas ir 
šėlionės“.
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 n „Pamario sanitarė“ i

 n „Starkis ir moliūgai“ 
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Prieš keturis mėnesius kardinaliai 
savo gyvenimą pakeitęs 
ir dirbti į Ukrainą išvykęs 
ilgametis daugkartinio šalies 
rankinio čempiono Klaipėdos 
„Dragūno“ vyriausiasis treneris 
Artūras Juškėnas neslepia, kad 
nuvykęs į Zaporožę rado ne tai, 
ko tikėjosi. Tačiau sunkumai 
klaipėdiečio neišgąsdino ir 
pradėtas nelengvas darbas jau 
duoda teigiamą rezultatą.

Darius ČIUŽAUSKAS 
„Respublikos“ žurnalistas

Žinia, kad A.Juškėnas, kurio 
vardas ir pavardė jau seniai tapo ne 
tik Klaipėdos „Dragūno“, bet ir vi-
so uostamiesčio rankinio, sinoni-
mu, palieka komandą, buvo labai 
netikėta. 43 metų Lietuvos čempio-
nų vyriausiasis treneris sutiko sto-
ti prie 14 kartų stipriausios Ukrai-
nos ekipos titulą iškovojusios Za-
porožės ZTR ekipos vairo. Jau ke-
turis mėnesius Ukrainoje gyvenan-
tį A.Juškėną „Sporto gyvenimas“ 
pakalbino Lietuvoje. Klaipėdietis 
trumpam į ją grįžo kaip šalies na-
cionalinės rinktinės vyriausiojo 
trenerio asistentas.

Sugrįžęs į Lietuvą A.Juškėnas 
suspėjo pasirodyti ir gimtojoje 
Klaipėdoje, kur stebėjo lygiosiomis 
pasibaigusias „Dragūno“ ir Vil-
niaus „VHC-Šviesos“ rungtynes 
šalies čempionate.

- Koks jausmas stebėti žai-
džiant buvusius auklėtinius? - 
paklausė „Sporto gyvenimas“ 
Artūro JUŠKĖNO.

- Labai sunkus. Jau kai „Dragū-
nas“ žaidė pirmąsias Europos ran-
kinio federacijos (EHF) taurės tur-
nyro rungtynes Liuksemburge ne-
sitraukiau nuo interneto ir „gau-
džiau“ rezultatą. Vos iš proto neiš-
ėjau. Paskui rungtynės su Rumu-
nijos komanda ir vėl tas pats vel-
nias. Na, o savaitgalį pamačiau 
varžybas jau Klaipėdoje. Galiu pa-
sakyti, kad vyrukai netobulėja taip 
greitai, kaip aš norėjau. Yra kažko-
kios problemos. Gal dar ir per 
anksti komandai įgauti formą. Pra-
ėjusį sezoną gerą formą „Dragū-
nui“ pavyko pasiekti irgi tik apie 
lapkritį-gruodį. Tačiau neslėpsiu, 
kad ekipą tikėjausi pamatyti žai-
džiančią geriau.

Sėdėjau balkone ir šūkavau. 
Paskui gailėjausi, kad taip dariau. 
Yra treneris, atliekamas darbas ir 
tokie įsikišimai visiškai nereikalin-
gi. Bet keletą kartų neiškenčiau.

- Kaip pradėjo Ukrainos 
čempionatą jūsų naujieji auklė-
tiniai - Zaporožės ZTR ranki-
ninkai? Praėjusiame sezone jie 
laimėjo šalies reguliarųjį čem-
pionatą, tačiau kovoje dėl čem-
pionų vardų nusileido pagrindi-
niams savo varžovams iš kitos 
Zaporožės komandos „Motor“.

- Jau užbaigėme pirmą ratą iš 
keturių. Iš viso Ukrainos čempio-
nate dalyvauja šešios komandos. 
Penkerias rungtynes laimėjo, vie-
nas pralaimėjome. Beje, nusileido-
me tam pačiam „Motor“ klubui. 
Pralaimėjimas dėsningas, nes „Mo-
tor“ yra labai „kieta“ komanda, tu-
rinti labai daug pinigų ir labai gerų 
žaidėjų. Ji rungtyniauja Europos 
čempionų lygoje ir mums su ja la-
bai sunku kovoti. Jei atvirai, šiuo 
metu mes į ją esame nelabai pajė-
gūs „įkibti“.

- Kaip ZTR vadovybė surea-
gavo į pralaimėjimą pagrindi-
niams konkurentams? Ar nenu-
rašė jo naujajam komandos vy-
riausiajam treneriui?

- Mūsų klubo tradicijos ir isto-
rija yra turtingesnė nei „Motor“, 
todėl niekam neįdomu, kad mes 
dabar esame silpnesni. Reikalavi-
mas vienas - visada laimėti. Tai bu-
vo tarsi mano patikrinimas. Lyg ir 
supranta dūšioje, kad kol kas ne-
realu šiuos priešininkus įveikti, tad 
buvo labai svarbu, kaip mes pasi-
rodysime. O po jų patikėjo, kad ei-
name teisinga linkme ir viskas bus 
gerai. Tik nežinau ar ilgam. Manau, 
kad jei būtume pralaimėję į vienus 
vartus, ZTR vadovų sprendimai 

būtų buvę nelabai geri. Ir niekam 
nesvarbu, kad komanda sukom-
plektuota iki man atvykstant ir kad 
ne aš žaidėjus rinkausi.

- Keliautumėte atgal į Klai-
pėdą?

- Gal išmetę ir nebūtų, bet 
sprendimai būtų kitokie. Ilgai pir-
mavome ir „Motor“ pralaimėjo tik 
trimis įvarčiais. Žaidėme jų aikštė-
je. Iki galo neatsilaikėme, nes prie-
šininkų suoliukas yra ilgesnis.

- Ukrainoje jau praleidote 
apie keturis mėnesius. Ar nenu-
sivylėte priėmęs ZTR pasiūlymą 
ir palikęs gimtąją Klaipėdą?

- Į Zaporožę išvykau dirbti dide-
lio meistriškumo komandoje. Tam 
rimtai ruošiausi kaip treneris ir gal-
vojau, kad visas treniruočių proce-
sas vyks tik žygiuojant į priekį. Ta-
čiau atvažiavęs radau tik komandos, 
turinčios galingą istoriją, pavadini-
mą. Matyt, todėl ji ir pralaimėjo pra-
ėjusiame sezone Europos Iššūkio 
taurės varžybose tada dar mano tre-
niruojamam „Dragūnui“.

ZTR žaidėjams dar toli iki tokių 
galingų, kaip aš juos įsivaizdavau. 
Treniruočių procese teko žengti 
žingsnį atgal ir pradėti iš naujo mo-
kyti daugelio dalykų, nors maniau, 

kad tai man teks tobulėti ir mane 
mokys. Tad pradžioje ir buvo šioks 
toks nusivylimas. Dabar jau matau, 
kad judame į priekį. Atsirado žaidėjų 
pasitikėjimas manimi, nes iš pradžių 
vyko tikrinimas iš jų pusės. Teko ne-
mažai pavargti ir tik per kokius du 
mėnesius išsiaiškinome, ko aš noriu 
iš rankininkų, o ko jie iš manęs.

Paskutinės rungtynės su „Mo-
tor“, nors ir pralaimėtos, parodė, 
kad galime kovoti aukštu lygiu. 
„Motor“ Čempionų lygoje gana sėk-
mingai žaidžia su Europos elito ko-
mandomis. O tai reiškia, kad mes 
nesame labai jau toli nuo pačių 
aukščiausių dalykų. Tai džiugina ir 
bandysime turėti iš to naudos.

Namų pasiilgau, bet kol kas pu-
sė velnio. Norisi ir Ukrainoje kaž-
ką nuveikti. Tuo labiau kad didelis 
pliusas yra kalba, kuria gali susi-
kalbėti ir sklandžiai aiškinti savo 
mintis, o ne laužyti liežuvį.

Aišku, labai gaila „Dragūno“ ir 
ypač, jei jam bus blogai. Jau ne kar-
tą sakiau, kad komanda turi priim-
ti sprendimus. Nepadidinus finan-
savimo, nebus kur žygiuoti. Jau 
dabar senoji gvardija pradeda gal-
voti apie šeimas ir atsisako žaisti 
už kapeikas ar net veltui. Nenoriu 
prikarksėti, bet šis sezonas gali bū-
ti paskutinis, kai „Dragūnas“ dar 
mėgina kovoti. Jei neišspręsime fi-
nansinių problemų, teks paleisti 
geriausius žaidėjus arba jie papras-
čiausiai pabėgs patys.

- ZTR dalyvauja ir Europos 
Iššūkio taurės varžybose. Kaip 
sekasi?

- Labai gaila, kad dalyvaujame 
tik tokioje taurėje. Tačiau ir tokio 
lygio varžybose mums šį sezoną 
bus labai gerai. Jei komandos va-
dovybė manimi patikės ir pratęs 
kontraktą, manau, kitoje taurėje 
mes turėsime daugiau rungtynių ir 
viskas bus daug normaliau.

Dabar jau atsibodo tik treniruo-
tis. Pirmasis Iššūkio taurės etapas 
turėjo įvykti lapkričio gale, tačiau 
dėl mūsų varžovų dalyvavimo be-
sivystančių šalių čempionate jis 
atidėtas iki gruodžio vidurio. Žai-
sime su Moldovos „Olimpu“, kurį 
pernai įveikė ir „Dragūnas“.

- Ukraina yra didelė šalis, tu-
rinti senas sporto tradicijas. Ta-
čiau jos rankinio čempionate 
dalyvauja tik šešios komandos.

- Pernai dar buvo aštuonios. O 
šiemet - tragedija. Tiek pačiame 
čempionate, tiek šalies Rankinio 
federacijos valdyme. Visur proble-

mos. Beje, trys komandos yra iš 
tos pačios Zaporožės. Trys čempio-
nate žaidžiančios ekipos yra tikrai 
gero lygio, ketvirta į jį beldžiasi, o 
likusios dvi - galima sakyti, tik sta-
tistės. Iki šiol nesuprantu, kaip 
„Dragūnui“ pavyko peršokti ZTR 
barjerą Iššūkio taurėje. ZTR ir 
„Motor“ yra stipresnės už Lietu-
vos čempionate dalyvaujančias ko-
mandas. O trečioje vietoje žengian-
tis Južno „Portovik“ kovotų dėl 
čempiono titulo.

- Ukrainos rankiniui trūksta 
pinigų?

- Pinigų Ukrainoje yra, bet no-
ro juos paimti ir dirbti žmonės ne-
turi. Visi yra įpratę, kad jiems pi-
nigų duoda. Jei neduoda, patys pa-
siimti nelabai mėgina. Jei Lietuvo-
je būtų bent panašios galimybės 
rasti rėmėjų, kaip Ukrainoje, mūsų 
šalies rankinis tiesiog klestėtų.

- Ar ZTR jau treniruojasi 
naujame sporto komplekse?

- Čia yra dar viena problema. 
Mūsų sporto kompleksas tvarkomas 
jau antrus metus. Žadėjo baigti iki 
spalio pradžios, bet dabar sako, kad 
naujas terminas yra naujieji metai. 
Džiaugiuosi, kad turiu galimybę pri-
sidėti, jog šis kompleksas būtų 
įrengtas taip, kaip reikalinga profe-
sionaliai komandai. Dabar esame 
tarsi pamestinukai. Treniruojamės 
net prastesnėmis sąlygomis nei 
„Dragūnas“. Prastas salės apšvieti-
mas, šalta, dingsta karštas vanduo. 
Paguodžia tik tai, kad nėra jokių pro-
blemų dėl pačių treniruočių, nes vi-
si rankininkai profesionalai. O besi-
mokantiems viskas sutvarkyta taip, 
kad mokslai sportui netrukdytų.

- O kaip pačiam einasi 
„ukrainietiškas“ gyvenimas 
Zaporožėje?

- Labiausiai čia man patinka tai, 
kad nors žmonės ir neturi pinigų, 
jie nesėdi namuose prie televizo-
rių ar įlindę į socialinius tinklus, o 
eina į miestą. Jei oras bent kiek 
normalesnis, gatvėse pilna žmo-
nių. Visi juda, kažką daro, geria alų 
ar pypkę rūko. Truputį nervina, 
kad ukrainiečiai vos ne visose gy-
venimo situacijose labai dažnai 
naudojasi posakiu „ai, kaip nors 
pralįsim“.

Net nesitikėjau, kad, atrodo, 
tiek neilgai pagyvenęs šioje šalyje, 
taip pasiilgsiu Europos. Kai nuva-
žiavome su komanda į turnyrą Aus-
trijoje, nenorėjau grįžti į viešbutį 
Vienoje. Sėdėjau ir žiūrėjau į pro 
šalį einančius besišypsančius, eu-
ropietiškai apsirengusius žmones.

Nors kartais ir atrodo, kad mes 
Lietuvoje per tuos metus nieko ge-
ro nepadarėme ir nepasiekėme. Ta-
čiau kai pavaikštai Ukrainos šali-
gatviais ir pavažinėji jų keliais, pa-
matai žmones, supranti, kad mes 
labai toli nuėjome, o jie dar turės 
tą kelią įveikti.

A.Juškėno Ukrainoje laukė duobėtas kelias

RYŽTAS. Daugkartinį Lietuvos čempioną Klaipėdos „Dragūną“ palikęs 
ir legionieriaus duoną pasirinkęs Artūras Juškėnas su Zaporožės ZTR 
rankininkais siekia aukščiausių rezultatų

�

Eimanto Chachlovo nuotr.

Namų pasiilgau, 
bet kol kas pusė 
velnio. Norisi 
ir Ukrainoje 
kažką nuveikti

�
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Lapkričio 6 d. Vilniaus „Kibirkšties-
Viči“ krepšininkės pradės kovas 
prestižiškiausiame Senojo žemyno 
turnyre - moterų Eurolygoje. Pasak 
vyriausiosios sostinės komandos 
trenerės Jurgitos Štreimikytės-
Virbickienės, konkrečių tikslų savo 
žaidėjoms ji nekelia. Svarbiausia, 
kad jos kovotų iki paskutinės 
minutės ir pamažu eitų į priekį.

Aistė LABINAITĖ 
Žurnalistė

Mokysis kartu

Praėjusį sezoną Europos taurės 
turnyre žaidusiai „Kibirkšties“ ko-
mandai tai bus debiutas Eurolygos 
turnyre. Prieš dvejus metus atgi-
musi legendinė Lietuvos ekipa pra-
ėjusį sezoną tapo šalies čempione, 
iškovojo Lietuvos krepšinio federa-
cijos taurę, Baltijos lygoje (BWBL) 
pasipuošė bronzos medaliais ir Eu-
ropos turnyre iškovojo 2 pergales.

Tai ne vienintelis debiutas šiai 
komandai šiemet. Vyriausiąja 
„Kibirkšties“ trenere tapo viena 
geriausių Lietuvos krepšininkių 
J.Štreimikytė-Virbickienė. Jai tal-
kins buvęs vyriausiasis strategas 
Tadas Stankevičius. Taigi asistentė 
apsikeitė vietomis su pagrindiniu 
komandos vairininku.

„Šiemet mums toks kaip ir dvi-
gubas debiutas. Tačiau, galima sa-
kyti, dėl to truputį ir sunkiau. Ta-
čiau ir lengviau. Tiesiog mes kartu 
su komanda turėsime augti - aš kaip 
trenerė, o žaidėjos kaip krepšinin-
kės, kurios dalyvaus Eurolygoje. 
Turime puikią galimybę mokytis 
vienos iš kitų. Kaip sakoma, tokia 
situacija mus pastato ant to paties 
laiptelio, ant debiutantų laiptelio. 
Žinoma, reikia nepamiršti, jog ne 
visos komandos narės yra Euroly-
gos debiutantės, bet tikrai nemaža 
dalis“, - sakė 41 metų krepšinio 
specialistė.

J.Štreimikytė-Virbickienė prisi-
pažino: įvykus trenerių rokiruotei, 
jos gyvenimas labai pasikeitė. Dabar 
atsirado daugiau atsakomybės, dau-
giau ribos tarp asmeninio gyvenimo 
ir darbo.

„Žinojau, kad bus sunku. Todėl 
daug anksčiau, dar kai pati žaidžiau, 
esu minėjusi, kad tikrai nenoriu bū-
ti trenere. Tai labai atsakingas dar-
bas ir tu esi priklausomas nuo labai 
daug aplinkybių. Žaidėjams vis tiek 
lengviau - jie gauna tam tikrus nu-
rodymus ir juos išpildo arba ne. O 
trenerio darbas gali priklausyti nuo 
labai daug kriterijų. Tiesiog pasi-
tvirtina posakis: „Niekada nesakyk 
niekada“. Juk gyvenimas viską su-
dėlioja į savo vietas. Tiesiog jei tu 
keitiesi, mokaisi ir eini į priekį, va-
dinasi, viskas vyksta teisinga ir ge-
ra linkme. Nereikia likti prie tų pa-
čių standartų“, - sakė trenerė.

Buvusios krepšininkės teigimu, 
tokia situacija, kad vyriausiasis tre-
neris eina į asistento vietą, o asis-
tentas į trenerio, būna retai. Tačiau 
vis dėlto pasitaiko.

„Netgi man dar būnant žaidėja 
teko susidurti su tokiais atvejais. 
Manau, tai priklauso nuo abiejų 
žmonių, nuo jų požiūrio, net nuo jų 
inteligencijos. Jeigu žmonės sutinka 
dirbti kartu, tai jie turi ir gali dirbti 
kartu. Reikia pamiršti, kas buvo, ir 

žiūrėti tik į ateitį, stengtis vienas 
kitam padėti. Tam ir yra daromos 
komandos. Juk trenerių štabas turi 
taip pat būti komandoje, kaip ir vi-
sos žaidėjos. Visi turi būti vieningi. 
Jei to nebus, bus sudėtinga visai ko-
mandai“, - sakė J.Štreimikytė-Vir-
bickienė.

Svarbiausia kovoti

Vyriausioji trenerė, paklausta, 
kokius vis dėlto tikslus kelia ekipai 
Eurolygoje, atsakė trumpai: kol kas 
jokių.

„Debiutai visada įdomūs, nes 
nežinai, ko gali tikėtis. Asmeniškai 
aš komandai dar jokių tikslų neke-
liu. Niekas dar jų garsiai nekelia. 
Tiesiog dabar turime kovoti kiek-
vienose rungtynėse nuo pradžios 
iki galo ir po kiekvienų rungtynių 
nors truputėlį eiti į priekį ir tobulė-
ti. Tai yra pats didžiausias tikslas ir 
noras. Net tai gali būti linkėjimas 
„Kibirkšties“ panelėms, kad ne-
svarbu, koks bus rezultatas, bet jei 
jos sugebės atiduoti visas jėgas, bus 
pliusas ekipai. Tiesiog žinai, kad pa-
darei viską ir daugiau negalėjai. Va-
dinasi, esi teisingame kelyje ir eini 
į priekį. O šiandien varžovės galbūt 
buvo stipresnės, ir viskas“, - sakė 
„Kibirkšties“ strategė.

Ji dar pridūrė, jog norėtų, kad 
jos krepšininkės nenuleistų galvų. 
Tiesiog reikia ramiai ir pasitikint 
savimi kopti į tą naują kalniuką. 
Joms tereikia daryti tai, ką moka 
geriausiai, - žaisti krepšinį, įsitiki-
nusi J.Štreimikytė-Virbickienė.

„Labiausiai nerimą kelia tai, 
kad merginos nepasiduotų pesi-
mizmui, pvz., patyrusios nesėkmę 
kovoje su Eurolygos grandėmis. 
Nesinori, kad ambicijos sumažėtų. 
O baimės neturi būti. Tu esi de-
biutantas. Taigi visi kiti turi įrody-
ti mums, kad jie stipresni, o ne 
mes. Todėl mums turi būti daug 
lengviau“, - sakė trenerė.

Braižas atsiranda

„Kibirkštis“ Eurolygoje rungty-
niaus C grupėje kartu su Lenkijos, 
Turkijos, Rusijos, Ispanijos, Čekijos 
ir Kroatijos komandomis. Trenerė 
paminėjo tik vieną „Galatasaray“ 
komandą, su kuria galbūt kažkiek 
sudėtingiau bus kovoti, nes ją suda-
ro visas būrys žvaigždžių.

„Tačiau manau, su kiekviena ko-
manda galima žaisti. Moterų krep-
šinyje finansinė situacija yra sudė-
tinga visur, išskyrus galbūt Rusiją 
ir porą komandų Turkijoje. Ir taip 
pat visur žaidėjų pasiskirstymas da-
bar maždaug apylygis“, - sakė 
J.Štreimikytė-Virbickienė.

Dar prieš sezono pradžią tre-
nerė minėjo, esą prasidedant Eu-
rolygos mačams norėtųsi, kad jau 
būtų sudėlioti pagrindiniai „Ki-
birkšties“ komandos puolimo ir gy-
nybos rėmai. Paklausta, ar tai pa-
vyko įgyvendinti, trenerė sakė, kad 
beveik. Dar yra krepšininkių, ku-
rios pačios neranda vietos koman-
doje. Ir tai daugiausiai siejama su 
legionierėmis iš JAV - Hole Mer-
šon (Hollie Mershon) ir Sofija 

Aleksandravicius. Jos pastaruoju 
metu žaidė NCCA lygoje.

„Tačiau tai normalu, juk užsie-
nietės, pvz., pirmą kartą išvyko gy-
venti toliau nuo tėvų, nuo savo ša-
lies. Taigi joms dar reikia daug da-
lykų išspręsti: pasikeitusius gyve-
nimo, kultūros klausimus, nekal-
bant jau apie krepšinį. Juk Amerikos 
universitetuose krepšinis yra ki-
toks nei Eurolygoje. Čia kitokie rei-
kalavimai paties žaidimo. Taigi joms 
reikia daugiau laiko ir prie mūsų pri-
prasti, ir mums dar reikia jas su-
prasti“, - sakė trenerė.

J.Štreimikytė-Virbickienė dar 
pridūrė: nors tai tik sezono pradžia, 
bet komandos braižas po truputį jau 
atsiranda.

„Neseniai sutikau vieną trene-
rį, kuriam sakiau, kad norėtųsi, jog 
viskas būtų geriau. Tai jis atsakė: 
„Visada norėsi, kad būtų geriau“. 
Kol dar nori, kad būtų geriau, va-
dinasi, viskas gerai“, - šypsojosi 
„Kibirkšties“ strategė.

Netinkamas požiūris

J.Štreimikytė-Virbickienė sa-
kė, kad komandoje jai nerimą la-
biausiai kelia krepšininkių požiū-
ris į Lietuvos moterų krepšinio 
lygą. Žaidėjos LMKL laiko treni-
ruote prieš Eurolygą.

„Juk kiekvienose rungtynėse 
reikia kovoti ir kiekvieną varžovą 
turi gerbti ir žaisti visa jėga. Nega-
li sakyti, ai, šiandien varžovės sil-
pnos, tai žaisiu 60 proc. jėga. Ne, 
taip negali būti. Jei žaidėjas taip 
mano, tai jis žengia atgal ne vieną, 
o kelis savo karjeros žingsnius. 
Stengiuosi tai perteikti, bet kol 
kas, matau, to stabilumo mums ne-
pavyksta išgauti. Buvau gana su-
pykusi po rungtynių spalio 26 d., 
kai pirmą kėlinį pralošėme 10:20 
Kauno „Aistėms-LSU-Paradis“. 
Nors galutinis mačo rezultatas bu-
vo 68:52 mūsų naudai, toks požiū-
ris, kad čia mums kaip treniruotė, 
pasimatė. Deja, dėl tokio mąstymo 
galime skausmingai nukentėti“, - 
sakė trenerė.

Buvusios krepšininkės teigi-
mu, normalu, kad LMKL kiekviena 
komanda nori laimėti prieš čempi-
ones, prieš „Kibirkštį“. Ir tai, ži-
noma, pagirtina, ir vilnietėms nuo 
to turėtų būti tik geriau, nes nelei-
džia atsipalaiduoti.

„Šią savaitę pradėsime ruoštis 
konkrečiai Eurolygos rungtynėms. 
Tiesiog nesinori to daryti iš anks-
to, nes norisi išlaikyti koncentra-
ciją, bet ne įtampą. Vis tiek žaidi-
mo rėmai ir čia išliks tie patys, jie 
nepasikeis per savaitę. Žinoma, to-
bulinsime kai kuriuos niuansus, tai 
priklausys nuo konkrečių varžo-
vių“, - teigė J.Štreimikytė-Virbic-
kienė.
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Debiutas Eurolygoje: noras tobulėti ir augti

PERMAINOS. Vilniaus „Kibirkšties“ komandos trenerių štabe įvyko pasikeitimas vaidmenimis: Jurgita 
Štreimikytė-Virbickienė tapo vyriausiąja trenere, o Tadas Stankevičius - jos asistentu

�

Gynėjos: Mantė Kvederavičiūtė (ūgis - 180 
cm), Eglė Šniokaitė (178), Greta Šniokaitė 
(173), Rima Valentienė (170), Ieva Krastina 
(174), Holė Meršon (181); 
puolėjos: Daina Gabalytė (182) Vita Kuktie-
nė (186), Ieva Šimkutė (191); 
vidurio puolėjos: Sofija Aleksandravicius 
(198), Lina Pikčiutė (192) Kristina Alminaitė 
(204).

„KIBIRKŠTIES“ SUDĖTIS
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

2013 11 06  Polkovicės CCC - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“
2013 11 20  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Salamankos „Perfumerias Avenida“
2013 11 27  Zagrebo ZBC - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“
2013 12 04  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Maskvos srities„Sparta&K“
2013 12 11  Prahos ZVVZ USK - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“
2013 12 18  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Stambulo „Galatasaray“
2014 01 15  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Polkovicės CCC
2014 01 29  Salamankos „Perfumerias Avenida“ - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“
2014 02 05  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Zagrebo ZBC
2014 02 12  Maskvos srities „Sparta&K“ - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“
2014 02 19  Vilniaus „Kibirkštis-Viči“ - Prahos ZVVZ USK
2014 02 26  Stambulo „Galatasaray“ - Vilniaus „Kibirkštis-Viči“

TVARKARAŠTIS

A grupė
1. Jekaterinburgo UMMC
2. Skijaus „Famila“
3. „Kayseri Kaski“
4. Košicės „Good Angels“
5. Buržo „Basket“
6. Gioro „Uni“

B grupė
1. Stambulo „Fenerbahce“
2. Orenburgo „Nadežda“
3. Brno „BK Imos“
4. Krokuvos „TS Wisla“
5. Rivo „Ecopolis“
6. Šoprono „Uniqa Euroleasing“
7. Lato BLMA

C grupė
1. Maskvos srities „Sparta&K“
2. Polkovicės CCC
3. Zagrebo ZBC
4. Stambulo „Galatasaray“
5. Salamankos „Perfumerias 
Avenida“
6. Prahos ZVVZ USK
7. Vilniaus „Kibirkštis-Viči“

EUROLYGOS GRUPĖS

cmyk

9

cmyk

9

myk

Sporto gyvenimas2013 m. spalio 31 d., ketvirtadienis 3

SAVAITĖS GIMTADIENIAI  �

Vasilijus SUCHORUKOVAS 
(1960 m. lapkričio 2 d.)

Kanojų irklavimo treneris. Žy-
miausias auklėtinis - olimpinis 
vicečempionas Jevgenijus Šukli-
nas.

Algimantas LIUBINSKAS 
(1951 m. lapkričio 4 d.)

Futbolininkas, treneris. 1992-
1995 ir 2003-2008 m. dirbo Lietu-
vos futbolo rinktinės vyriausiuoju 
treneriu.

Ramunė ADOMAITIENĖ 
(1968 m. lapkričio 5 d.)

Neįgaliųjų sportininkė, lengva-
atletė. 2006 m. neįgaliųjų pasaulio 
čempionate laimėjo aukso ir sidabro 
medalius.

Algirdas Kazimieras ARELIS 
(1937 m. lapkričio 7 d.)

Irklavimo treneris. Žymiausios 
auklėtinės: Kristina Poplavskaja, Bi-
rutė Šakickienė, pasaulio čempionė 
Donata Vištartaitė.

Regina ČISTIAKOVA 
(1961 m. lapkričio 7 d.)

Lengvaatletė, ilgų nuotolių bėgi-
kė. Laimėjo bronzos medalį 1986 m. 
Europos uždarų patalpų čempio-
nate.

ASMENYBĖ  �

Sutartų rungtynių atvejus 
fiksuojanti pasaulinė sporto 
rungtynių stebėjimo agentūra 
„Sportradar“ Lietuvą priskiria 
padidėjusios rizikos šalių grupei. 
Apie tai, kad Lietuvos futbolo 
čempionatuose netrūksta 
surežisuotų dvikovų, neoficialiai 
kalba ir futbolo specialistai, ir 
eiliniai šios sporto šakos mėgėjai. 
Tačiau šiais metais kova su 
sutartomis rungtynėmis įgavo 
šiek tiek konkretesnes formas.

Evaldas GELUMBAUSKAS 
„Respublikos“ žurnalistas

Kelerius pastaruosius metus 
apie nerimą keliančius signalus 
kalbėję Lietuvos futbolo federaci-
jos (LFF) vadovai galiausiai ėmėsi 
ryžtingesnių veiksmų. Rugpjūčio 
mėnesį LFF kreipėsi į Vilniaus 
apygardos prokuratūrą ir paprašė 
pradėti tyrimą dėl Lietuvos futbo-
lo čempionate vykstančių galimai 
sutartų rungtynių ir nelegalių la-
žybų. Praėjusią savaitę šalies fut-
bolo vadovai pranešė, kad bus 
atliekamas ir vidinis tyrimas dėl 
viešai įvardytų kaltinimų apie ga-
limai su sąžiningo sporto principais 
prasilenkiančius įvykius. „Mūsų, 
kaip ir visos futbolo bendruome-
nės, dėmesį atkreipė net keli tokio 
pobūdžio įvykiai. Visų pirma, spalio 
pradžioje per A lygos čempionato 
rungtynes Alytuje tarpusavyje su-
simušė du „Dainavos“ klubo žai-
dėjai. Po šio incidento klubo vado-
vai iškėlė versiją, kad vienas iš žai-
dėjų galėjo dalyvauti nelegaliose 
lažybose. O prieš kelias savaites 
jau Panevėžio „Ekrano“ vadovas 
Aušrys Labinas pareiškė, kad klu-
bas suspendavo net 6 žaidėjus dėl 
įtarimų apie jų galimai su sąžiningo 
sporto principais nesuderinamus 
veiksmus. Kadangi šį kartą turime 
labai aiškiai ir konkrečiai įvardytus 
asmenis bei jiems metamus kalti-
nimus, nusprendėme, kad privalo-
me imtis veiksmų ir atlikti šių si-
tuacijų tyrimą“, - „Sporto gyveni-
mui“ paaiškino LFF generalinis 
direktorius Edvinas EIMONTAS.

- Kodėl LFF ryžtingesnių 
žingsnių nusprendė imtis būtent 
dabar? Juk ženklų apie įtartinas 
rungtynes būta ir anksčiau?

- Realiai ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Europoje konkreti kova su 
sutartomis rungtynėmis ir nelega-
liomis lažybomis prasidėjo gana 
neseniai. Galima sakyti, kad ta pa-
ti UEFA dar tik ieško būdų ir gali-

mybių kovoti su sutartomis rung-
tynėmis ir korupcija futbole. Rea-
liai mes šiuo metu matome tris 
galimas veiklos kryptis: darbas su 
įstatymų leidėjais, operatyvinių 
duomenų rinkimas ir perdavimas 
atitinkamoms valstybės instituci-
joms bei atviras problemos įvardi-
jimas, kalbėjimas apie ją, futboli-
ninkų švietimas ir edukavimas.

Kita vertus, UEFA prieš kele-
rius metus įdiegė globalią rungtynių 
stebėjimo ir informavimo sistemą, 
ir iš pradžių nebuvo aišku, kaip ta 
informacija judės, kokia ji bus ir pa-
našiai. Bet dabar mes jau galime da-
ryti tam tikras išvadas, įžvelgti ten-
dencijas, o ne tik atskiras detales.

Tie raportai, kuriuos mes gau-
name iš UEFA, labai aiškiai parodo, 
kurios rungtynės yra įtartinos. Juo-
se analizuojamas ne tik žaidimas, 
futbolininkų veiksmai, bet ir verti-
nama statymų dinamika lažybų 
kontorose. Ir tada matome, kad ei-
linėse rungtynėse, esant rezultatui 
2:0 vienos ar kitos komandos nau-
dai, likus 10 min. iki rungtynių pa-
baigos, staiga „ateina“ didžiuliai 
statymai, už tai, kad bus įmušta 
daugiau nei keturi įvarčiai. Ir tikrai, 

rungtynės baigiasi rezultatu 3:2. 
Tokiu atveju net nesvarbu, kuri ko-
manda įmuš. Tai elementarus pa-
vyzdys, kai galima pradėti abejoti 
rungtynių dalyvių sąžiningumu. 
Įtarimų šešėlis didėja, kai matome, 
kad tas pats klubas tokioje padėty-
je atsiduria ne vieną ir ne du kar-
tus, o gerokai dažniau.

Manau, kad reikia labai aiškiai 
pasakyti, jog tokiu atveju įtarimų 
šleifas - vadinamoji „raudona švie-
sa“ - tenka ne tik futbolo klubui, 
bet ir visiems jo nariams - futboli-
ninkams, treneriams, vadovams. Ir 
net perėjus į kitą komandą, įtartino 
klubo futbolininkas yra stebimas 
daug atidžiau, jis atsiduria padidė-
jusios rizikos grupėje. Todėl labiau-
siai gaila tų jaunų žaidėjų, kurie tik 
pradeda savo karjerą, nori žaisti, 
bet atsiduria įtartinoje komandoje, 

o tas įtarimų šešėlis juos lydi per 
visą jų tolesnę karjerą. Beje, UEFA 
pozicija nesąžiningų futbolininkų, 
trenerių, vadovų ir kitų asmenų at-
žvilgiu yra labai aiški - jie papras-
čiausiai yra visam laikui šalinami 
iš futbolo. Ir tai tik viena iš galimų 
bausmių, o ką jau kalbėti apie pa-
darytos žalos atlyginimą ir pan.

Apskritai, manau, kad mes pasie-
kėme tokį tašką, kai jau nebegalime 
ignoruoti problemos. Reikia pripažin-
ti, kad pradėtas tyrimas gali turėti 
neigiamų pasekmių futbolui. Bet tai 
yra apsivalymo proceso dalis.

- Kaip bus vykdomas vidinis 
tyrimas, koks bus jo pobūdis?

- Manau, kad bus sukurtas spe-
cialus komitetas, į kurio sudėtį įeis 
įvairūs futbolo bendruomenės at-
stovai, teisininkai ir pan. Norime, 
kad jis būtų efektyvus ir veiksmin-
gas. Komiteto nariai kvies viešai 
įvardytus žmones į posėdžius, kal-
bėsis su jais ir mėgins aiškintis tam 
tikras situacijas. Aišku, mes netu-
rime operatyvinių priemonių nu-
statyti, tiesą sako žmogus ar me-
luoja, bet neabejoju, kad tam tikras 
išvadas komiteto nariai pasidarys.

- Ar yra kokie nors laiko rė-
mai, kada jūs tikitės gauti tam 
tikrus atsakymus į klausimus?

- Manau, kad kai kas turėtų pa-
aiškėti iki naujo sezono pradžios. 
Pats tyrimas tęsis ilgai, nes mes 
norime panaikinti ne atskirą atve-
jį, o pačią sisteminę blogybę. Bet 
sakyti, koks bus galutinis atsaky-
mas - dar per anksti. Galbūt paaiš-
kės, kad šie neigiami reiškiniai Lie-
tuvoje turi labai gilias šaknis. Tokiu 
atveju UEFA gali imtis labai griež-

tų priemonių, pavyzdžiui, tam tik-
ram laikui uždrausti Lietuvos klu-
bams dalyvauti Europos taurių tur-
nyruose. Tai būtų skaudus smūgis, 
bet jei tai padės apsivalyti mūsų 
futbolui - kodėl gi ne?

Apskritai pradėdami tyrimą mes 
rimtai rizikuojame atrasti labai nema-
lonių dalykų, faktų, kurie futbolo 
įvaizdžiui būtų labai skausmingi. 
Sprendimai gali būti labai sunkūs, bet 
visi supranta, kad jei nieko nedarysi-
me, tai po kelerių metų turėsime dar 

liūdnesnį vaizdą. Galime užsimerkti, 
ignoruoti gaunamus signalus, bet ta-
da, po kokių penkerių metų, gal aps-
kritai nebeturėsime futbolo.

- Esate pasiryžę priimti net 
ir skausmingus sprendimus?

- Taip. Jei norime, kad mūsų 
rinktinė žaistų didžiausiose tarptau-
tinėse varžybose, reikia, kad tobulė-
tų ir mūsų šalies futbolo klubai, kil-
tų čempionatų lygis. Svarbiausia, kad 
į futbolą ateitų vaikai, kad jie norėtų 
žaisti. O jei jie matys, kad futbole 
vyksta daug blogų dalykų, kad čia 
nėra perspektyvų sąžiningai konku-
rencijai, jie pasirinks kitas sporto ša-
kas. Tokia įvykių eiga gali sužlugdy-
ti futbolą kaip sporto šaką.

- Kalbant apie vaikų futbo-
lą - ne paslaptis, kad Lietuvoje 
netrūksta blogybių, sutartų 
rungtynių, sukčiavimo net ir 
šiame lygmenyje.

- Taip, tai yra rimta problema. 
Jei profesionaliame futbole sutartos 
rungtynės vyksta siekiant finansi-
nės naudos, tai vaikų futbole jos bū-
na dėl kitokių priežasčių. Žinome, 
kad yra daugybė atvejų, kai koman-
dos sužaidžia rungtynes „popieriu-
je“, tai yra jos neįvyksta, o įrašomas 
tik sutartas rezultatas. Arba, kai 
siekdamas pergalės, treneris į aikš-
tę leidžia vyresnius vaikus, neturin-
čius teisės žaisti už tą komandą. 
Tokie atvejai gali pakirsti vaikų no-
rą žaisti ir treniruotis arba tėvų no-
rą leisti savo vaikus į futbolo treni-
ruotes. Dėl to nukenčia ir trenerio 
autoritetas, kita vertus, vaikai 
įpranta matyti, kad sukčiauti yra ge-
rai, jei tai padeda laimėti.

- Vis dėlto, ar jūs pats tikite, 
kad LFF ir prokuratūros atlie-
kami tyrimai turės kokį nors 
efektą?

- Kol kas negalime pasakyti, kuo 
visa tai baigsis. Prokuratūros atlie-
kamas tyrimas gali trukti ne vienus 
metus. Mūsų tikslas - sistemiškai 
išrauti iš mūsų futbolo šią problemą. 
Tiesa, aš rimtai abejoju, ar iš princi-
po įmanoma visiškai pašalinti sutar-
tų rungtynių elementą iš futbolo. Vis 
dėlto tai yra pernelyg didelis ir nu-
sikalstamam pasauliui aktualus da-
lykas. Sportas yra mūsų visuome-
nės veidrodis. Kitaip sakant, kokia 
visuomenė - toks ir sportas. Jei vi-
suomenėje yra daug į nusikaltimus 
linkusių asmenų, jų bus ir sporte. 
Bet mes turime padaryti viską, kad 
jiems būtų kuo sunkiau įgyvendinti 
savo sumanymus.

E.Eimontas: jei problemas ignoruosime, futbolo gali nelikti

PRADŽIA. Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius Edvinas 
Eimontas įsitikinęs, kad būtina imtis realių priemonių kovojant su 
sutartomis rungtynėmis ir korupcija futbole

�

Eltos nuotr.

Pradėdami tyrimą mes rimtai 
rizikuojame atrasti labai nemalonių 
dalykų, faktų, kurie futbolo 
įvaizdžiui būtų labai skausmingi

�



10

cmykcmyk

grožio etalonasj/b įžymybės

Spalio 22-ąją prancūzų kino 
žvaigždei sukako 70 metų.
Nepaisant daugkartinių 
kvietimų į Holivudą, filmų 
„Šerbūro lietsargiai“, 
„Indokinija“, „8 moterys“ 
ir kitų populiarių kino 
juostų žvaigždė beveik 
visada buvo ištikima savo 
šalies kino menui. Per visus 
darbo kine metus Ketrina 
Denev (Catherine Deneuve) 
ne tik pelnė legendinės 
aktorės šlovę, bet ir tapo 
tikra stiliaus ir grožio 
dievaite, kuria iki šiol žavisi 
milijonai žmonių. Kaip jai 
tai pavyksta?

Daugelis aktorių baiminasi, kad 
vyresniame amžiuje atrodys pras-
čiau. K.Denev aiškiai ne iš tokių. 
„Aš nebijau senti. Aš vis dar dirbu. 
Jaunystėje daug kankiniesi ir jau-
diniesi - viskas atrodo labai svarbu 
ir rimta, bet laikui bėgant viskas 
tampa paprasčiau ir geriau“, - pa-
sakojo aktorė žurnalistams. Pasak 
jos, „moters senėjimo procesas 
daug priklauso nuo genų“. Beje, 
šiuo atžvilgiu legendinei aktorei 
pasisekė: 2013 metais jos mamai 
sukako 102 metai! „Mano mamos 
labai geras sudėjimas, aš jį taip pat 
paveldėjau, ir tai, aišku, labai pade-
da, - pasakojo K.Denev 2011 m. - Ji 
viena gyvena Paryžiuje, bet neto-
li manęs, ir ji yra neįtikėtina. Jos 
šviesi galva, ji vis dar žaidžia bridžą 
ir net laimi! Ilgaamžiškumas gali 
būti mano genuose, bet nežinau, 
ar gyvensiu iki 100 metų, nes gy-
venau ne taip, kaip mano mama - ji 
niekada nerūkė“. Ekrano žvaigždės 
nuomone, baisiausia, kas vyksta 
metams bėgant - fizinės energi-
jos netekimas. „Galima atrodyti 
geriau ar blogiau, bet svarbiausia 
- energija ir reakcijų greitis, proto 
aiškumas, vienu žodžiu, smegenų 
darbas. Šiaip ar taip, netikiu, kad po 

40 metų moteris - kad ir ką ji su 
savimi darytų - gali rimtai tikėtis, 
jog kiti ją palaikys 20-mete“, - pri-
sipažino aktorė.

Protingas požiūris į grožį

„Kai buvau jauna, man atrodė, 
kad grožis - tai našta. Man nepati-
ko dėmesys. Bet dabar, tapusi vy-
resnė, galiu gyventi normaliai“, -  
pareiškė K.Denev viename inter-
viu. Beje, aktorė neneigia, kad 
išvaizda turėjo didelės reikšmės 
tokiai sėkmingai karjerai. „Žinau, 
kiek daug lėmė mano fizinis pa-
trauklumas. Kai pradėjau aktorės 
kelią, buvau labai jauna ir žinojau, 
kad mane pasirinko visai ne dėl 
mano gabumų. Kai jums 16, esa-
te vertinami ne pagal šį kriterijų, 
viskas priklauso nuo to, kaip atro-
dote. Bet svarbus ne tik veidas, o 
būtent emocijos, kurias jis išreiš-
kia“, - įsitikinusi K.Denev. Beje, 
pati aktorė save visada vertino 
gana kukliai. „Gimiau šeimoje, 
kurioje visos moterys buvo gra-
žios, bet tam neteikiau didelės 
reikšmės. Mūsų niekas nemokė 
galvoti apie tai, kaip atrodome. Aš 
tuo nesididžiavau, man tai buvo 
tiesiog duota. Aš neinu iš proto dėl 
savo išvaizdos, bet kinas - vizuali 
aplinka, kurioje gerai atrodyti yra 
tiesiog būtina“. Žinoma, aktorė tu-
ri savo „gudrybių“, padedančių jai 
išlikti patraukliai. „Aš daug mie-
gu - ne mažiau kaip 8 valandas. 
Galiu, kaip Napoleonas, užsnūsti 
visur, bet kokiomis aplinkybėmis, 
bent 15 minučių. Kiekvieną savai-
tę darausi specialų drenažinį veido 
masažą. Geriu nemažai vandens ir 
stengiuosi nebūti saulėje. Tai man 
patarė jau mano mama. Nors valgio 
neatsisakau, mėgstu gaminti. Ne-
manau, kad būtina labai save riboti, 
tik šiek tiek kontroliuoju svorį“, - 
pasakoja aktorė.

Moteriškumas ir savitumas

Nepakartojamoji K.Denev vi-
sada buvo vyrų žavėjimosi objek-
tas, o moterims - moteriškumo ir 

grožio etalonas. Tačiau ji prisipa-
žįsta, kad šiandien nenorėtų būti 
jauna aktorė. „Joms neleidžiama 
kurti individualaus įvaizdžio. Kino 
industrija dabar yra glaudžiai susi-
jusi su mada, o aktorės, žingsniuo-
jančios raudonu kilimu, turi būti 
panašios į supermodelius. Mano 
laikais privalėdavome atrodyti 
gerai per kokius nors renginius, 
bet dabar aktorėms būtina visada 
atrodyti nepriekaištingai; jos žino, 
kad jei to nedarys, nevykusi nuo-
trauka pasklis visame internete 
ir karjera gali baigtis. Dėl viso 
to dingsta individualumas: jos vi-
sos vienodos kaip lėlės Barbės, -  
mano prancūzų kino žvaigždė. - Aš 
niekada nepriartėjau prie grožio 
standartų, kurie šiandien propa-
guojami kino pasaulyje. Aš niekada 
nebuvau itin liesa. Mėgstu dieną 
baigti gera vakariene. Stengiuosi 
būti atsargi, bet aš ne amerikietė -  
ne visada rūpinuosi kalorijų skai-
čiavimu ir treniruotėmis“.

Dėmesio vertas ir nepriekaiš-
tingas K.Denev stilius. Aktorė 
visada rinkdavosi gana paprastus 
drabužius, tapdama jų puošmena. 
„Man patinka drabužiai, ir būdama 
aktorė įpratau gražiai rengtis per 
renginius arba filmavimui. Ilgai dir-
bau su Ivu Sen Loranu (Yves Saint 
Laurent), mes draugavome, bet ne-
buvau jo mūza. Mes susipažinome 
1966 m. ir tai buvo kai kas ypatin-
ga. Vėliau ėmiau žavėtis „Prada“. 
Taip pat mėgstu avalynę, jos turiu 
labai daug. Renkantis tualetą būti-
na itin kruopščiai priderinti batus, 
kad įvaizdis būtų tobulas: tinkamas 
kulnas, forma, spalva...“

Nepaisant sėkmingos karjeros, 
šeima K.Denev visada buvo svar-
biausia. „Mes esame labai artimi: 
sūnus Kristianas, dukra Kiara, ma-
no seserys, dukterėčios, anūkai. 
Anūkai - svarbi mano gyvenimo da-
lis, dabar jų turiu penkis. Jie, aišku, 
senele manęs nevadina. Nesakysiu, 
kaip jie mane vadina. Tai - trumpas, 
labai tinkamas vardas, bet tai asme-
niška“, - prisipažino aktorė.

Parengė Milda kunSkaitĖ

Ketrina Denev - 
ne tik legendinė aktorė

EPa-Eltos nuotr.
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Pranašystė, kuri jaunajam V.Mesingui 
vos nekainavo gyvybės, nuskambėjo iš 
Berlyno teatro scenos. Kaip jis vėliau rašė 
memuaruose, ateities regėjimas jį aplankė 
netikėtai ir nevaldomai. Greičiausiai todėl 
V.Mesingas vokiečių karininkų pilnai salei 
išpranašavo Antrojo pasaulinio karo pradžią. 
Bet paskui iš jo lūpų nuskambėjo baisiausia 
pranašystės dalis - fašistinio režimo laukia 
neišvengiamas krachas. Kaip paskui pasa-
kojo liudytojai, V.Mesingo regėjimas buvo 
toks stiprus, kad jis nesustodamas kalbėjo 
beveik pusę valandos, o paskui tiesiog nu-
griuvo scenoje. Į tokią pranašystę iškart 
sureagavo vadovaujančios partijos vado-
vybė: buvo paskelbta pranašautojo paieška, 
bet jam, padedant draugams, kuriuos vėliau 
nužudė fašistai, pavyko pasprukti į SSRS.

Antrojo pasaulinio karo metais 
V.Mesingas, SSRS jau gerai žinomas, buvo 
evakuotas į Novosibirską, ten tęsė pasi-
rodymus. Karo iškamuoti žmonės plūdo į 
koncertų sales, po kelis kartus ateidavo į 
pasirodymus, kad pamatytų tikrų stebuklų. 
Motinas ir žmonas, išlydėjusias savo sūnus 
ir vyrus į frontą, domino viena - ar gyvi jų 
vyrai. Tūkstančiai žmonių jam rašė ir mė-
gindavo susitikti po seanso, bet V.Mesingas 
griežtai atsisakydavo apie tai kalbėti, trum-
pai paaiškindamas; „Aš negaliu suteikti lai-
mės vienai šeimai ir atimti viltį iš dešimties 
kitų“. Bet pagrindinę viltį V.Mesingas vis 
dėlto suteikė, įvardijęs karo pabaigos datą. 
Tai įvyko 1943 m. per seansą Novosibirsko 
operos teatre. Vienas iš žiūrovų su kitais 
perdavė raštelį, kuriame buvo klausimas 
„Kada baigsis karas?“ Perskaitęs sakinį, 
V.Mesingas iškart išpyškino datą - gegužės 
8-oji, tiesa, metų nepasakė.

V.Mesingo ir Josifo Stalino pažintis pra-
sidėjo nuo rimto pranašautojo gebėjimų 
patikrinimo. Iš pradžių J.Stalinas iškvietė 
V.Mesingą pas save į Kremlių. Paklausinėjęs 
apie Lenkiją ir gastroles, jis pasiūlė aiškia-
regiui pabandyti išeiti iš Kremliaus be leidi-
mo, pastovėti po medžiu, o paskui grįžti. Pro 
langą pamatęs einantį V.Mesingą, J.Stalinas 
apstulbo, o jam grįžus pradėjo kamantinėti, 
kaip jam tai pavyko. Šis atsakė, kad apsaugi-
ninkams įteigė: „Eina generolas, atiduokite 
pagarbą ir praleiskite“. Norėdamas dar kartą 
patikrinti V.Mesingą, J.Stalinas paprašė iš-
nešti iš taupomosios kasos 100 tūkstančių 
rublių, pateikus paprastą švarų sąsiuvinio 
lapą. Šis patikrinimas vos nesibaigė tragedi-
ja: banko darbuotoją ištiko infarktas, kai jis 
pamatė, pagal kokį „dokumentą“ išmokėjo 
didelę pinigų sumą. Laimė, jis pasveiko. 
1953 m. V.Mesingas pats nuvyko į priėmimą 
pas J.Staliną, norėdamas paprašyti nutrauk-
ti žydų persekiojimą SSRS, bet vadas net 

nenorėjo jo klausyti. Tuomet V.Mesingas 
išpranašavo, kad J.Stalino mirtis jau neto-
li, o mirs jis per žydų šventę. Taip ir buvo: 
1953 m. kovo 5 dieną, kai judėjai šventė 
Purimą, savo oficialioje rezidencijoje nuo 
kraujo išsiliejimo į smegenis mirė J.Stalinas.

Savo atsiminimuose V.Mesingas dažnai 
pasakoja apie tai, kaip jis demonstruodavo 
savo gebėjimus skeptikams. Toks įvykis bu-
vo vienoje laikraščio redakcijoje. Dalyvau-
jant vyriausiajam redaktoriui ir dešimčiai 
žurnalistų V.Mesingas nutarė pademons-
truoti pranašavimo talentą ir paprašė už-
sirašyti jo pranašystes. Po kelių dešimčių 
metų šį įvykį V.Mesingas išsamiai parašė 
knygoje „Apie save“:

„Vieni susidomėję, kiti su skeptiška šyp-
sena, bet bloknotus išsitraukė. Tie, kurie 
bloknotų neturėjo, nuo vyriausiojo redak-
toriaus stalo pasiėmė po švaraus popieriaus 
lapą ir pasiruošė amžinąsias plunksnas... 
„Dabar rašykite, - sukomandavau links-
mai, - šiandien - birželio penktoji. ...Tarp 
birželio dvidešimtosios ir dvidešimt penk-
tosios... atleiskite, kokia jūsų pavardė?“ - 
kreipiausi į vieną iš esančiųjų.

- Ivanas Ivanovičius Ivanovas, - atsa-
kė šis.

- Tai štai, tarp birželio dvidešimtosios ir 
dvidešimt penktosios jūs, Ivanovai, būsite 
smarkiai paaukštintas pareigomis. Naujas 
paskyrimas... Prašau visų, kai tai atsitiks, 
man paskambinti... Visi užsirašėte? Tai štai, 
po kelių savaičių išsiaiškinkite, aš buvau 
teisus ar ne.

Dvidešimt antrąją dieną įvairiu metu 
man paskambino keturi žmonės. Ivanovas 
buvo paskirtas vieno iš didžiausių laikraščių 
vyriausiuoju redaktoriumi... To įvykio liudy-
tojai visi gyvi ir manau, kad visi prisimena 
šią dieną, birželio penktąją. Tik Ivanovo pa-
vardės neieškokite vyriausiųjų redaktorių 
sąrašuose: aš nežinau, ar jam bus malonu, 
jei šis įvykis plačiai nuskambės, todėl ne-
įvardijau nei laikraščio redakcijos, nei jo 
tikrosios pavardės“.

Baisiausia aiškiaregystės dovanos sa-
vybė - žinios, kurių negali atsikratyti. Ir 
V.Mesingas visiškai tiksliai žinojo savo 
mirties datą ir stengėsi kuo rečiau apie tai 
galvoti. Bet kai terminas artėjo, jis kabinosi 
į gyvenimą ir tikėjo gydytojų bei Dievo galia. 
Išvykdamas operuotis, V.Mesingas pasisuko 
į savo namą ir sušnabždėjo: „Na, štai ir vis-
kas, Volfai, tu čia daugiau nebegrįši“. Taip 
ir įvyko; nors operacija praėjo sėkmingai, 
netikėtai sutriko pranašo inkstų veikla ir 
1974 m. lapkričio 8 dieną jis mirė. 

Puslapį parengė Milda kunSkaitĖ

Būna, kad įvykus kokiai nors ka-
tastrofai arba tragiškam įvykiui gyvas 
lieka tik vienas žmogus. Kas tie žmo-
nės ir kodėl būtent jie tapo laimės kū-
dikiais, kurie per stebuklą nenukentėjo 
susiklosčius aplinkybėms, kai, regis, 
neliko nė mažiausių šansų išgyventi? 
Į šį klausimą nesugeba atsakyti net 
mokslininkai.

Nuo 1970 m. iki mūsų dienų vos 
14 žmonių buvo vieninteliai, likę gy-
vi sudužus keleiviniams lėktuvams. 
Apie trečdalis jų - vaikai arba ekipa-
žo nariai. Pavyzdžiui, 1972 m. sausio  
26 d. sprogo Jugoslavijos keleivinis 
lėktuvas, skridęs 10 km aukštyje 
virš Čekoslovakijos. 27 iš 28 lėktuve 
buvusių žmonių žuvo. Išgyveno tik 
stiuar desė Vesna Vulovič. Vėliau ji 
buvo įrašyta į Gineso rekordų knygą 
kaip likusi gyva po kritimo be para-
šiuto iš didžiausio aukščio. V.Vulovič 
išsigelbėjimas iki šiol yra laikomas 
nepaaiškinamu. Galbūt ji tiesiog bu-
vo toje lėktuvo dalyje, kuri nukentėjo 
mažiausiai. Be to, per sprogimą mo-
terį prispaudė vežimėlis, kuris galėjo 
atlikti saugos diržo funkciją.

1992 m. lapkričio 14 d. kalnuose 
nukrito Vietnamo skrydžių bendrovės 
lėktuvas. Liko gyva tik viena Anetė 
Herfkens (Annette Herfkens). Ji buvo 
rasta tik po 8 dienų. Anetė - vieninte-
lis per visą istoriją žmogus, kuris tokį 
ilgą laiką ištvėrė kalnuose be maisto, 
gėrimo ir kokios nors amunicijos. Ke-
tverių metų Sesilija Kroker (Cecelia 
Crocker) 1987 m. rugpjūčio 16 d. su 
tėvais skrido lėktuvu į Detroitą. Kil-
damas lėktuvas sparnu kliudė elektros 
stulpą ir įsirėžė į automobilių nuomos 
punkto pastatą. Įvyko sprogimas ir 
lėktuvas skilo į keletą dalių. Gyva li-
ko viena Sesilija. 2003 m. vos pakilęs 
avariją patyrė Sudano oro linijų lėk-
tuvas, žuvo 117 keleivių ir ekipažo 
nariai, išsigelbėjo vienas trejų metų 
berniukas.

Psichologai mano, kad tokie išgyve-
nimai nepraeina be pėdsakų. Žmogus, 
likęs gyvas, kai kiti tokiomis pat aplin-
kybėmis žuvo, dažnai jaučia kaltę prieš 
žuvusiuosius. Psichologas Stivenas 
Džozefas (Steven Joseph), dirbęs su 

išgyvenusiaisiais britų kelto sudužimą 
prie Belgijos krantų (1987 m.), nustatė, 
kad daugelis jo pacientų save kaltina dėl 
to, kas įvyko su kitais 193 keleiviais ir 
komandos nariais. Nors, aišku, jie tikrai 
nėra kalti, kad liko gyvi, o likusieji žuvo. 
„Negaliu atsikratyti šios minties. Ko-
dėl, kodėl būtent aš? - sako Džulijana 
Korski (Julianna Korski), kuri būdama 
18-os vienintelė iš 93 žmonių išsigelbė-
jo sudužus lėktuvui, skridusiam į Peru 
Pukalpos miestą.

Iš tiesų, kodėl būtent šie žmonės 
liko gyvi per katastrofas, nusinešusias 
kitų gyvybes? Į šį klausimą niekas negali 
atsakyti. Taip pat žinomas fenomenas, 
kai per stebuklą išsigelbėjęs žmogus 
netrukus žūsta kitoje pavojingoje situaci-
joje. Garsiame seriale „Galutinis tikslas“ 
stebuklingai išsigelbėję sudužusio lėktu-
vo keleiviai vėliau įvairiomis aplinkybė-
mis vienas po kito žūsta. Ir tai vyksta ne 
tik kino filmuose. Pavyzdžiui, per vieną 
lėktuvo katastrofą išgyveno keturi žmo-
nės - nejauna sutuoktinių pora, jaunas 
vaikinas ir vidutinio amžiaus moteris. Po 
mėnesio vaikinas apsinuodijo maistu ir 
mirė, sutuoktiniai žuvo per automobilio 
avariją, tik moteris liko gyva.

Šių metų liepos 6 d. San Francis-
ko oro uoste avariniu būdu nusileido 
bendrovės „Asiana Airlines“ laineris 
„Boeing 777“, kuriame buvo 307 žmo-
nės. Lėktuvas užsidegė, nukentėjo 181 
žmogus, trys žuvo. Kai į įvykio vietą 
atvyko gelbėtojai, prie lėktuvo buvo 
rasta dar gyva 16-metė kinė. Būtų ga-
lima sakyti, kad jai pasisekė, jeigu... jos 
nebūtų pervažiavusi ugniagesių mašina, 
kurioje nebuvo daviklio, fiksuojančio 
gulintį kūną.

Parapsichologai mano, kad mus vis 
dėlto valdo aukštesnės jėgos, reguliuo-
jančios tikrovę. Reguliavimo būdas gali 
būti fizinis vieno ar daugelio žmonių, 
kurių egzistavimas dėl vienų ar kitų 
priežasčių žmonijai yra pavojingas, 
sunaikinimas. Tuos, kuriems nelemta 
mirti, iracionalios jėgos išgelbsti. Jei 
sunaikinimo „akcija“ iš pirmo karto 
nepavyksta, situacija gali pasikartoti, 
tik kita forma. Bet tai tik hipotezė, 
viena iš daugelio, kurios greičiausiai 
niekada nebus patvirtintos. 

Išsipildžiusios  

V.Mesingo 

neįprasti reiškiniaiįdomybės

Viena įdomiausių ir paslaptingiausių XX a. asmenybių - Volfas Mesingas. 
Garsus iliuzionistas, hipnotizuotojas ir pranašautojas gimė 1899 m. 
kaimelyje netoli Varšuvos. Praėjusio amžiaus viduryje V.Mesingas buvo 
nepaprastai populiarus ir konsultuodavo net patį sovietų imperijos vadą 
J.Staliną. Daugelis jo pranašysčių išties išsipildė.

Išgyvenusiųjų katastrofas 
fenomenas

pranašystės
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Ar kada nors esate paste-
bėję, kaip smarkiai miesto 
gyvenimas yra izoliuotas nuo 
aplinkinio pasaulio? Ypač tai 
juntama po savaitgalio išvy-
kos į užmiestį arba atostogų 
gamtoje. Odą glostantis švel-
nus vėjelis, lapų šlamesys, 
žiogų čirpimas kaitrią vasaros 
dieną - visa tai sukelia ramy-
bės jausmą ir padeda pasijusti 
aplinkos dalimi. 

Daugybė tyrimų rodo, kad 
gyvenimas arti gamtos, pagal 
gamtos ritmą nepaprastai tei-
giamai veikia sveikatą ir ilgina 
gyvenimo trukmę. net papras-
čiausias namuose laikomas gy-
vūnėlis mažina šeimininkų širdies 
ir kraujagyslių ir psichosomatinių 
ligų riziką. Žinoma, mesti viską ir 
dėl sveikatos bei ilgaamžiškumo 
persikraustyti į kaimą prie miško 
pasirengęs anaiptol ne kiekvie-
nas. Bet savo kasdieniniam gyve-
nimui suteikti daugiau natūralu-
mo ir artumo gamtai gali net tie, 
kas gyvena didmiesčiuose. kaip 
tą padaryti?

sportas gamtoje

Treniruoklių salė, bėgimo ta-
keliai, aerobika... niekas nesiginčija 
dėl saikingo fizinio krūvio naudos, 
bet yra ir „natūralesnių“ sporto ša-
kų. Pamėginkite įprastas treniruo-
tes sporto klube pakeisti pasivaikš-
čiojimu parke, bėgiojimu aplink 
stadioną, važinėjimu dviračiu ir 

riedučiais, o žiemą - slidinėjimu. 
ne tik sudeginsite kalorijas, bet ir 
gausite porciją gryno oro, pabūsite 
gamtoje, pajusite pasitenkinimą, 
galėdami stebėti jos grožį. kiekvie-
nas metų laikas yra kuo nors nepa-
kartojamas. Gėrėdamiesi jų greitai 
besikeičiančia įvairove, jaučiame, 
kaip bėga laikas, labiau jaučiamės 
esantys gyvos būtybės.

natūralus miego režimas

Gyvenimas pagal natūralų 
miego ir būdravimo ciklą gali ge-
rokai pagerinti gyvenimo kokybę. 
Jums reikės mažiau laiko visaver-
tiškai pailsėti, o aktyvusis metas 
bus tikrai aktyvus. Iš pradžių jums 
reikia atkreipti dėmesį į mieguis-
tumo laikotarpius vakaro metu. 
Gultis geriausia likus pusvalandžiui 
iki mieguistumo piko. Greičiausiai 
jums iš pradžių bus nelengva už-
migti anksčiau, nei esate įpratę. 
Bet šis uždavinys išsprendžiamas 
kuriant migdymosi ritualus - tai 
tam tikra seka atliekami veiksmai, 
kuriuos atlikdami po truputį rimsi-
te, „išsivaduosite“ iš vakaro rūpes-
čių ir pasiruošite miegoti. Tokie 
ritualai - patogus instrumentas, 
kurio padedami visada galėsite 
nusiteikti taip, kaip reikia.

natūrali kosmetika

Daugelis gamintojų pradėjo 
gaminti kosmetiką iš natūralių 

ingredientų. Į tokią produkciją 
nededama aromatizatorių ir kon-
servantų, taigi jos negalima ilgai 
laikyti, o jos kvapas yra švelnus, 
neįkyrus. Manoma, kad tokia kos-
metika yra labiausiai tausojanti ir 
delikati, neužteršia organizmo 
visokiausiomis cheminėmis me-
džiagomis. Juk oda - didžiausias 
mūsų organas, ir viskas, kas pa-
tenka ant jos paviršiaus, galiau-
siai patenka į vidų. kaip sakoma, 
nereikėtų odos tepti tuo, ko ne-
valgytumėte.

natūrali išvaizda

Vis labiau plinta natūralios 
išvaizdos kultas. Tai, aišku, džiu-
gina. Juk galų gale ar ne keista, 
kai europietiškos išvaizdos mote-
ris deginasi iki šokolado spalvos 
ir juodai dažo plaukus? O kam 
azijietiško kraujo žmogui balinti 
odą ir dažyti plaukus ryškia ruda 
spalva? kai visuomenė ramiai 
priima visus išvaizdos niuansus, 
būdingus konkrečiam genotipui, 
pačiam žmogui lengviau priimti 

ir pamilti save tokį, kokį jį sukūrė 
gamta. Dar reikėtų nepamiršti 
ir natūralaus seksualumo. Mūsų 
akys, pripratintos prie „viršelių 
gražuolių“, dažnai tiesiog ne-
bepastebi neryškaus kasdienio 
„paprastų“ žmonių patrauklumo 
(ir dažnai net savo pačių). O juk 
jis yra daug įvairiapusiškesnis 
ir malonesnis už standartinius 
„seksbombos“ požymius. Tampa 
nebemadingos ir nenatūralios, 
„išpūstos“ kūno formos. Perne-
lyg prieinami tapo pūpsantys 
raumenų kalnai ir silikoniniai 
įvairių kūno dalių implantai. Ir 
moterys, ir vyrai turi teisę būti 
laikomi gražiais, būdami natūra-

   Atgal
į gamtą

lių formų. kad būtų patrauklus, 
kūnas neturi tilpti į kokius nors 
standartus. Užtenka, kad jis bus 
prižiūrimas ir sveikas. Ir, kas yra 
labai svarbu, visiškai unikalus dėl 
savo prigimtinės harmonijos!

Parengė Milda kunSkaitĖ

Naujausi tyrimai atskleidė, 
kad norinčiam būti laimingu 
žmogumi per parą, reikia 
7 laisvalaikio valandų. 
Tik nedaugelis mūsų tiek 
turime, tačiau net jei esate 
dirbantis tėvas, padėtis nėra 
visiškai beviltiška.

Ką veikiate per savo pietų va-
landą? Ar parimę dirbate, o sumuš-
tinio trupiniai byra ant klaviatū-
ros? Ar paklaikę sudarinėjate „ką 
nuveikti“ sąrašus? Vidutinė darbo 
diena trunka tik 8 valandas, tačiau 
daugelis mano, kad reikia mažiau-
siai antra tiek, kad atsigautume 
nuo darbo dienos, rašo britų „The 
Guardian“.

„Direct Line Insurance“ užsa-
kytas tyrimas, kurio metu dirbta 
su 2 tūkst. respondentų, nustatė, 

kad tobulas laisvalaikio laikas yra 
6 valandos ir 59 minutės per parą. 
80 proc. respondentų teigė, kad jų 
laisvalaikis dažnai pertraukiamas 
elektroniniu paštu ar išmaniaisiais 
telefonais, tad vidutiniškai Didžio-
sios Britanijos darbuotojui lieka tik 
2 valandos ir 45 minutės laisvo lai-
ko per parą.

„London School of Economics“ 
profesorė Džudi Vaicman (Judy Wa-
jcman), parašiusi studiją apie laiko 
skurdą, tvirtina, kad technologijos 
gali padėti mums sutaupyti laiko ir 
pagilinti mūsų tarpusavio ryšius, 
tačiau taip pat technologijos mus 
skatina dirbti papildomai.

Pavyzdžiui, kelionės trauki-
niais, anksčiau buvusios „nedarbo 
zonomis“, daugeliui britų dabar 
tapo bemaž darbo vieta, kurioje 
dirbama internetu, o tai neigiamai 
veikia žmonių kūrybiškumą. Laiką 
naudoja ir dabartinė „savitarnos 
kultūra“: kai reikia, patys supla-
nuojame atostogas ar atsispaus-
diname nuotraukas. Tokie darbai 
dažnai padeda žmonėms sutaupyti 
pinigų, tačiau iššvaisto nemažai 
brangaus laiko.

Dirbančios motinos - ypač vie-
nišos dirbančios - jaučia didžiausią 
laiko stoką. Iš dalies dėl to, kad jos 

vis dar laikomos atsakingomis už 
namų ruošą, iš dalies todėl, kad 
siekia kuo daugiau laiko būti su vai-
kais. Pavyzdžiui, savo laisvu laiku 
juos veža į užklasinius būrelius ar 
mokyklą. Todėl, vertinant fiziologi-
niu požiūriu, po darbo grįžtančios 
motinos dažnai jaučiasi ir toliau 
dirbančios.

Kaip teigia Džeil Kinman (Gail 
Kinman), sveikatos fiziologijos pro-
fesorė, kiekvienam reikia laisva-

laikio, kurio metu atsigauna mūsų 
sveikata, antraip rizikuojame gauti 
širdies smūgį ar susirgti širdies 
ligomis.

Tai ką galime nuveikti? Fran 
But (Fran Booth), knygos „The 
Distraction Trap“ autorė, rekomen-
duoja „skaitmeninę detoksikaciją“. 
„Dažnai pasitikrindami žinutes 
ar atsiliepdami telefonu, esame 
priversti vykdyti kitų žmonių pa-
geidavimus, o ne užsiimti tuo, kas 
malonu mums. Reikia nuspręsti, 
kaip naudosite savo laisvalaikį, ir 
pagal tai priderinti technologijas“, -  
teigia autorė.

Pasak jos, telefono išjungimas 
nakčiai - pirmas toks žingsnis. 
Dieną taip pat rekomenduojama 
bent 15 minučių išjungti išmanųjį 
telefoną - ypač tuomet, kai darote 
tai, kas svarbu jums.

Telefoną kuo toliau rekomen-

duojama padėti ir pokalbių metu -  
tai padarys pakalbį konstruktyves-
nį. Kuo mažiau telefono rekomen-
duojama ir savaitgaliais.

Dž.Kinman mano, kad labai 
svarbu susikurti „koridorių“ tarp 
darbo ir asmeninio gyvenimo. Pa-
vyzdžiui, tai galėtų būti šuns pa-
vedžiojimas, maisto gaminimas ar 
radijo klausymas.

Ji taip pat pataria labai nesu-
reikšminti savo laisvalaikio. „Mes 
per daug stengiamės organizuoti 
savo laisvalaikį, o tai tik kelia įtam-
pą“, - teigia mokslininkė.

Karjeros psichologė Džulian 
Mails (Julianne Miles) teigia, kad 
neverta papunkčiui įgyvendinti „ką 
nuveikti“ sąrašų. Reikėtų mėgau-
tis tuo, kas padeda atgauti jėgas, ir 
vertinti savo laimėjimus.

„Reikia nustatyti užsiėmimus, 
kurie padeda „persijungti“ nuo 
darbo. Kartais mums reikia tokios 
veiklos, kuri nuo darbo mus atitrau-
kia ir emociškai, ir kognityviškai, ir 
fiziškai: mūsų protas vis dar darbe, 
nors kūnas jau nebe“, - cituojama 
psichologė Dž.Mails.

Pasak specialistės, kai pavyks-
ta atsiriboti nuo darbo, gyvenimas 
pašviesėja ir žmonės būna mažiau 
emociškai išvargę.

Per pietus, pasak karjeros psi-
chologės, reikėtų atsitraukti nuo 
darbo stalo. 5 ar 10 minučių rytais 
taip pat būtų naudingos, jei per šį 
laiką susikauptumėte ties kavos 
ar arbatos skoniu arba tiesiog sė-
dėtumėte, mąstytumėte ir ramiai 
kvėpuotumėte.

„Kartais turime prastų minčių, 
tačiau nesistenkite jų atsikratyti. 
Geriau jas išanalizuokite ir paleiski-
te - panašiai, kaip darytumėte per-
skaitę laikraštį. Tai tikrai palengvi-
na gyvenimą“, - teigia Dž.Mails.

Dirbančioms motinoms Dž.Kin-
man pataria nesiekti tobulybės. 
„Nesiekite būti tobulos. Tikrai už-
tenka būti „gana gerai“, - sako svei-
katos fiziologijos profesorė.

Specialistai taip pat pataria 
nesijaudinti, kad siekiama pail-
sėti nuo darbo: paprasčiausiai jei 
mūsų smegenys ir kūnas yra iš-
sekę, tai nukenčia ir mūsų darbo 
našumas.

„Respublikos“, lrt inf.    

laisvalaikisj/b paTarimai

Kaip rasti  
daugiau 
laisvo laiko?

Kiekvienam reikia 
laisvalaikio, kurio 
metu atsigauna mūsų 
sveikata, antraip 
rizikuojame gauti širdies 
smūgį ar susirgti širdies 
ligomis
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Ruduo - vėjuotų orų metas, 
tačiau dažniausiai jų kryptis - 
nepastovi, o greitis neviršija 
vadinamųjų vidutinių normų, 
bet šiemet vėjai spalio 
pabaigoje ėmė pūsti iš peties 
ir meškeriotojams sumaišė 
visas kortas, tačiau padėtis 
nėra visiškai beviltiška ir, 
labai panorėjus, įmanoma 
rasti galimybę pameškerioti.

viktoras aRMaLiS

Traukiasi iš priekrantės

Kai vėjai įsisiūbuoja ir drums-
čia vandenį ne tik atabraduose, bet 
ir dideliuose priekrantės plotuose, 
lenkia prie vandens meldus ir šūs-
nimis žeria į vandenį lapus, ežerų 
ir upių pakrantėse - gūdoka. Bet 
blogiausia, kad žuvis tokie orai veja 
į gelmę, kur jas aptikti daug sunkiau 
nei įprastose vietose: ties lieptais, 
atabradų šlaitais, neaukšta augalija 
apžėlusiuose plotuose. Meškeriotojų 
teigimu, vanduo šiemet vėsta lėtai, 
todėl kuojos, plakiai, karšiai, raudės, 
karosai, ešeriai dar ir spalio pabaigo-
je laikėsi priekrantėje, kur jas galima 
buvo sėkmingai gaudyti. Tik pūstelė-
ję vėjai, kurie vietomis siekė audros 
mastą, nuginė žuvis į gilesnes vietas, 
tačiau ne visur. Štai Kuršių mariose 
paskutinę spalio savaitę Juodkran-
tės ir Nidos uosteliuose staiga ėmė 
kibti kuojos, o tarpais pasitaikydavo 
ešerių ir karšių. Pasirodo, papūtus 
stiprokiems pietų ir pietryčių vė-
jams, kurie ėmė kelti bangas, žuvys 
susitelkė uostelių molų apjuostose 
akvatorijose, kur bangavimas žymiai 
silpnesnis. Jos nepasitraukė iš čia ir 
vėjui keičiant kryptį - ėmus pūsti iš 
vakarų ir ginti į marias jūros van-

denį. Tad, patyrusių meškeriotojų 
manymu, jei vanduo pakankamai 
šiltas, žuvys nuo vėjo glaudžiasi ne 
tik gelmėje, bet telkiasi ir užuovėjoje 
esančiose užuolankose: senvagėse, 
įlankose, uosteliuose, upių žiotyse.

Užuovėjų nestinga

Pamaryje yra ne viena tokia 
užuovėja - sėkmingai meškerioti 
galima Minijos senvagėje ties Kin-
tais, kai kuriose Nemuno deltos 
atšakose, esančiose Rusnės saloje, 
o ypač paranki žūklavietė - Šturmų 
uostelis, kurį su mariomis jungia 
dešimties metrų pločio įplauka. 
Žuvys jame telkiasi ne tik tada, kai 
pūsteli stiprūs pietų ir pietvakarių 
vėjai, sukeliantys bangas, plakan-
čias lėkšto kontinentinio Kuršmarių 
kranto atabradus, bet ir siaučiant 
stipriems vakarų ir šiaurės vakarų 
vėjams, kurie pakelia marių van-
dens lygį. Tada ir Šturmų uostelyje 
tampa gerokai giliau, o į paplatėju-
sią išplauką būriais plūsteli įvairių 
žuvų mailius ir jaunikliai, paskui 
kuriuos kaip medžiokliniai šunys, 

užuodžiantys grobį, pasuka ešeriai. 
Tomis dienomis Šturmų uostelyje 
galima sugauti ne tik vidutiniokų, 
bet ir tikrų marinių ešerių, kuriais 
garsėja Kuršmarės. Beje, kai uos-
telyje pasidaro tiršta mailiaus, pa-
sitaiko net vidutinių salačių, kurie 
paprastai vengia uždarų akvatorijų.

Tinkamiausias - guminukas

„Lucky Fisherman“ klubo spi-
ningininkai taip pat apsilankė Štur-

mų uostelyje, kai, atvykus į pamarį, 
paaiškėjo, jog atvirose akvatorijose 
žūklė neįmanoma, o čia medžių 
guotų užstotos akvatorijos paviršių 
šiaušė tik smulkūs raibuliai. Tačiau 
viena yra gaudymo komfortas, o 
visai kas kita - kibimas, nes ešerių 
gaudymas minėtose žūklavietėse 
nėra toks paprastas, kaip gali pa-
sirodyti iš pirmo žvilgsnio: pirma, 
dryžuotašoniai čia azartiškai grobio 
nesivaiko, nes nėra reikalo eikvoti 
jėgų, antra, grobio jie nestokoja ir 
lūkuriuoja jo pasalose, kaip papras-
tai elgiasi lydekos. Be to, uostelio 
akvatorijos dalis užnešta smėliu, o 
vietomis sužėlusi vandens paviršių 
siekianti augalija. Rudenį tokiose 
žūklavietėse, kur gausu mailiaus, 
optimalus masalas - guminukas, 
tačiau dėl minėtų ypatumų nėra 
paprasta parinkti reikiamą modelį, 
o dar sunkiau nuspėti, kokios spal-
vos masalai labiausiai vilioja ešerius. 
Vienintelis kelias - eksperimentinis, 
kuris reiškia, kad paeiliui plukdomi 
įvairių spalvų ir modelių guminukai, 
kol akivaizdžiai tampa aišku, kad 
kažkuris masalas veiksmingiau-
sias. Kartais tai pasiseka padaryti iš 
karto, o kartais prireikia ne vienos 
valandos. Pirmiausia reikia pasi-
rinkti guminukų tipą: Kuršmarėse 
paprastai naudojami arba kirmėlai-
tės, arba žuvelės formos guminukai. 
Jų dydis - nuo 2,5 iki 4 cm. 

Spalvos parinkimas

Per paskutinę žūklę Juodkran-
tės uostelyje ešeriai labai noriai 
stvarstė stinteles imituojančius 
žalsvos spalvos tricentimetrinius 
„LJ Tioga“ masalėlius, į kurių pu-
siau skaidrų korpusą įterpta tamsių 
skrituliukų. Tad juos pirmiausia ir 
užmečiau, tačiau po keliolikos meti-
mų tapo aišku, jog spalva neatitinka 

vietos ešerių įnorių. Tada elgiuosi 
paprastai - keičiu paeiliui po vieną 
iš trijų masalų virtinės guminukų 
kitokios spalvos masalu. Iš pradžių 
pakeičiau vieną žalsvą „LJ Tioga“ 
perlo spalvos guminuku. Po kelių 
metimų užkibo pirmas ešerys. Pas-
kui - ilgoka pauzė. Tada dar vieną 
masalą pakeičiau rusvos spalvos 
guminuku. Jau antru metimu už-
kibo iškart du ešeriai. Mažesnis 
stvėrė perlo spalvos, o didesnis - 
rusvą „LJ Tioga“. Paskui vėl pauzė. 
Tada vietoj trečio žalsvo guminuko 
užvėriau ant kabliuko gintaro spal-
vos masalą. Iškart kibimas - eše-
rys stvėrė būtent gintaro spalvos 
guminuką. Tada rusvą guminuką 
pakeičiau gintaro spalvos masalu. 
Kas antru metimu gintaro spalvos 
guminukus stverdavo po ešerį. Pas-
kui kibimas nuslopo, tačiau po ku-
rio laiko ešeriai ėmė atakuoti perlo 
spalvos „LJ Tioga“. Pamaniau, kad 
galbūt reikia užmesti kirmėlaičių, 
o ne žuvelių formos guminukų vir-
tinę. Parinkau ne kartą sėkmingai 
Kuršmarėse ešerius viliojusių 2,5 
cm dydžio gintaro spalvos „kirmė-
laičių“ virtinę, tačiau per ketvirtį 
valandos - nė vieno kibimo. Ta-
da grįžau prie ankstesnės masalų 
versijos. Kibimas atsinaujino, ta-
čiau retokas. Tada pabandžiau dar 
kartą keisti masalus - užvėriau 
ant kabliukų du gintaro spalvos ir 
vieną rusvą kirmėlaitės formos (3 
cm) guminuką „LJ Chunk Tail“ - 
ir iškart lauktas efektas. Ešeriai 
ėmė kibti žymiai geriau, maždaug 
kas trečią metimą. Kodėl, regis, 
tokio pat tipo kirmėlaitės formos 
guminukus ešeriai beveik ignora-
vo, o jų gentainius ėmė stvarstyti? 
Priežastis galėjo būti tik viena - „LJ 
Chunk Tail“, kaip ir „LJ Tioga“, yra 
vadinamieji aromatą skleidžian-
tys masalai. Paskui tokį guminuką 
driekiasi žuvies kvapas. Tad ne tik 
spalva, bet ir štai tokios subtilybės 
turi reikšmę, rudenį viliojant so-
čius ešerius.

/  13

aplinkybėsžūklė

Žūklės prognozė
50 proc. teisybės
geriausias laikas žūklei 
pagal kibimo kalendorių š.m. 

lapkričio 3 d. - 
8.30-11.30, 16.00-17.30 val.

lapkričio 9 d. -
8.00-10.30, 15.30-16.30 val. 

Vėjai pučia, bet žuvys kimba
Viktoro armalio nuotr.

 n Sotūs ešeriai tik tada godžiai 
griebia masalą, kai guminukas 
plukdomas lėtai ir atrodo kaip 
lengvas grobis

dosjė
Masalų forMa

Rudenį per vasarą ūgtelėjęs 
mailius susitelkia į didelius būrius, 
šalia kurių laikosi ešeriai, nuolat 
rengiantys antpuolius. Todėl ru-
denį ešeriams patraukliausi žuve-
lės formos guminukai, pavyzdžiui, 
inovatyvios formos „LJ Tioga“, imi-
tuojantys mailių ir neprarandantys 
reikiamo žaismo lėtai plukdomi. 
Prasto kibimo dienomis jie prana-

šesni už kitus, nes skleidžia žuvies 
aromatą, kurį ešeriai puikiai junta 
už kelių metrų.
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kryŽiaŽodis

Parengė žurnalo „oho“ redakcija

ŠacHMatai

Nr.1  D.Andreikinas - P.Svidleris, 2013 m.
Baltieji pradeda ir laimi.

Nr.2  P.Eljanovas - S.Kariakinas, 2013 m. 
Baltieji pradeda ir laimi.

Nr.3  F.Zemišas - J.Engelis, 1928 m.
Baltieji pradeda ir laimi.

PRaėJUSIOS SaVaITėS  
atsakyMai
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1 padėtis 
1...Bd1 2.Bc1 Vc2 0:1
2 padėtis
1...Bd2 2.Kh3 Bh2 3.Kg4 (3.Kh2 Vg3) 3...Vg3 
4.Kf5 Ve5 5.Kg6 Bg2 0:1
3 padėtis 
1...Bc4 2.Vb6 Be6 3.Va7 d4 0:1

Šachmatų mėgėjams proto 
mankštą rengia tarptautinis 
meistras, Lietuvos šachmatų 
čempionas Algirdas BANDZA.

PRaėJUSIOS 
SaVaITėS
atsakyMai

Vertikaliai: 
Milijono. atidaryt. 
Para. irena. Gama. 
inana. Sarema. ilas. Pt. 
Mina. kavinis. Merkėsi. 
laja. Žaketas. angis. 
Ma. Detalės. lentos. 
tt. Moralės. Otas. ra. 
Seminaras. tūlas. „Žas“. 
rišaras. Vokas. Baus. 
Petitas. Šamas. Marsas. 
itanas. Molas. Pilys. 
Menas. ikas. Selas. Va. 
ras. Galas. ik. Šis. Maras. 
Osa. Delis. Senos. kėglis. 
Savina. andželas.

HOrizOntaliai: 
imamas. Pipirinė. linija. 
eretikas. tirana. Mitalas. 
Jena. Mišinys. Di. Mona. 
Donatas. Mes. na. 
Žeraras. Gal. kataras. 
Saris. Sakalas. Melasa. 
karavelės. Melas. ritės. 
Šonas. Si. airenas. Valas. 
en. Mis. tomas. Ona. 
karas. Ūkas. Viso. eolas. 
Pakasa. Žygimantas. 
talentas. Margos. Ba. 
Spaskis. ar.  Ės. Žus. P. S.  
trasa. artistas. Svogūnas.

PaŽyMĖtuOSe 
lanGeliuOSe: 
kalnakasiai.

2 kvietimus į  
olego Gazmanovo 
su grupe „eskadron“ 
koncertą vilniuje  
laimėjo:
•	 Januškienė Juvita 

(Vilnius)
Dėl prizo skambinti   

tel.: 238-70-31, 238-70-32  
Vilniuje iki lapkričio 6 d. 16 val.  

PRaėJUSIOS 
SaVaITėS prizo 
laiMėtoja

Kryžiažodžio atsakymą siųskite žinute              numeriu  
iki lapkričio 6 d. 19 val. Žinutės kaina - 1 Lt.

1390SmS

PaVyzDyS: RE KR Atsakymas Vardas Pavardė Miestas 
                      (RE KR VANDENIS VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).

SpręSkite kryžiažoDį ir Laimėkite:  

Vienas skaitytojas,  
teisingai išsprendęs 
kryžiažodį, gaus  
dovanų 2 kvietimus į 
vienintelį Olego  
Gazmanovo su grupe 
„eskadron“ koncertą 
gruodžio 29 d. Vilniuje.
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iŠbrauk sudoku

 

(laPkRIčIO 4-10 D.)
Horoskopas

 avinams pavyks 
išplėsti savo verslą. 
Santykiai su verslo 

partneriais taip pat bus geri. Tai 
sudarys sąlygas imtis naujo 
projekto. Jauniems Avinams as-
trologas taip pat pataria nesi-
blaškyti ir visą laiką skirti moks-
lui. Nesutarimus su tėvais būtų 
geriausia kuo greičiau suregu-
liuoti.

 jaučiams prasi-
deda laikotarpis, kuris 
bus gana svarbus jų 

darbui ir karjerai. Neklausykite 
svetimų žmonių patarimų ir nein-
vestuokite didelių sumų į įvairius 
verslo projektus. Žiūrėkite, kad iš-
laidos neviršytų jūsų pajamų. 
Svarbiausia nepamesti galvos.

 dvyniams ben-
dra įmonė duos gra-
žaus pelno. Kliūtys, 

trukdančios pasirašyti svarbią su-
tartį, bus sėkmingai įveiktos. Tie, 
kurie jau ruošiasi eiti užtarnauto 
poilsio, netikėtai gaus pasiūlymą 
dar padirbėti. Galima ir ilga ke-
lionė su šeima - tai bus deramas 
atlygis už jūsų atkaklų darbą.

 vėžiui daug pel-
no duos anksčiau už-
baigtas verslo pro-

jektas. Apskritai jūsų laukia sta-
bilus laikotarpis. Todėl paklausy-
kite astrologo patarimo - džiau-
kitės ir mėgaukitės gyvenimu.

 liūtai dėl perne-
lyg didelio užimtu-
mo darbe gali nu-

vargti. Toks darbo ritmas gali 
sudaryti sveikatos problemų. 
Astrologas pataria ypač daug 
dėmesio skirti kūno kultūrai ir 
sportui. Tiesa, namų šeiminin-
kės turės išleisti parduotuvėse 
daug pinigų.

 mergelės neiš-
vengs permainų dar-
be. Naujovės suteiks 

papildomą impulsą verslui ir pa-
gerins jūsų finansines pozicijas. 
Jūsų šeimyninis ir asmeninis gy-
venimas pagaliau ims klostytis 
taip, kaip reikia.

 svarstyklės 
išsaugos optimiz-
mą, pakilią nuotaiką 

ir gyvenimo džiaugsmą. Bet 
neleiskite, kad jus užvaldytų 
svajonės, kurios tikrai neišsipil-
dys. Asmeniniame gyvenime 
gali būti ir malonių įvykių, bet 
apskritai prognozės gana niū-
rios.

 skorpionai ki-
tą savaitę pelnys pla-
netų palankumą sa-

vo darbštumu ir ryžtingumu. At-
lygis už atkaklias pastangas bus 
didesnės pajamos ir paaukštini-
mas tarnyboje. Verslas klosis 
kuo puikiausiai. Vienas sandoris 
duos didelių dividendų.

 šauliai pasieks 
didelių laimėjimų 
darbe, jeigu paklau-

sys seno bičiulio patarimo. Vers-
lininkams reikės didelės sumos 
svarbiam projektui užbaigti. Pi-
nigai duos naudos, jeigu juos 
skirsite savo įmonei, o ne ki-
tiems tikslams, įspėja astrologas.

 ožiaragis tu-
rės visą dėmesį skirti 
darbui. Vyresnybė 

jums pateiks gerą pasiūlymą, 
bet ne visai tokį, kokio tikėjotės. 
Namuose viskas bus gerai, tik 
jaunavedžiai dėl įvairių reikalų 
negalės kiek ilgiau pabendrauti 
vienas su kitu.

 vandenis ir atei-
tyje daug laiko skirs 
darbui ir tarnybi-

nėms pareigoms. Ateinančią sa-
vaitę jums tikrai nusišypsos sėk-
mė. Nudžiugins naudingi pasiū-
lymai. Turėsite daug galimybių 
keliauti. Šių kelionių metu galė-
site ne tik tvarkyti reikalus, bet 
ir be rūpesčių pailsėti.

 žuvys pakeis sa-
vo požiūrį į verslą ir 
ryšis išmėginti jėgas 

naujoje ir nežinomoje srityje. 
Jus lydės sėkmė - pagerinsite 
savo finansinę padėtį ir gausite 
gražaus pelno. Namuose viskas 
klosis kuo puikiausiai.

Eidami nuo vienos raidės prie kitos (tik ne įstrižai), išbraukite 
pateiktus žodžius. atsakymas - žodis iš neišbrauktų raidžių.

Pateiktų skaičių kombinacijos išbraukiamos įvairiomis kryptimis 
( ), o atsakymas - likusių neišbrauktų skaitmenų suma.

SkorpionaS

 n Fotomenininkas
Algimantas ALEKSANDRAVIČIUS
(1960 m. lapkričio 3 d.)

 n Operos solistas
Vaidas VYŠNIAUSKAS
(1971 m. lapkričio 6 d.)

 n Rašytojas ir dailininkas
Leonardas GUtAUSKAS
(1938 m. lapkričio 6 d.)

pagalbinės SkaIčIų SUMų REIkŠMėS
3=1+2 17=8+9 10=1+2+3+4 16=1+2+3+4+6
4=1+3 6=1+2+3 11=1+2+3+5
16=7+9 7=1+2+4 15=1+2+3+4+5

PRaėJUSIOS SaVaITėS atsakyMai

9 6 7 2
1

5 6
2 9 5 7

3 8
5 1
6 3 4 7

6 9 2
2 1 5 8

3 9 8 5 4
2 6 1
4 9 7 3 2

6 1 5 2
9 4 7 6

5 8 1 4 3
5 7 3 8 1

2 4 5 7 6
2 6 7 3

Parengė : „Galvosūkių klubas”

Parengė žurnalo „oho“ redakcija

PRaėJUSIOS SaVaITėS atsakyMai
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pomėgiaij/b laisvalaikis

Vyresnioji leitenantė 
Rasa Vylimaitienė 
(42) laisvalaikiu velia 
simpatiškus žmogeliukus, 
kuriuos mažybiškai vadina 
Broniukais. „Jie visą laiką 
išeina skirtingi: vienas 
kietesnis, kitas minkštesnis, 
vienas šypsosi, kitas - ne“, -  
sako pareigūnė, jaučianti 
šių veltinukų skleidžiamą 
šilumą.

Deimantė ZaiLSkaitĖ

Velti pradėjo įsigijusi profe-
sionalo kurtą veltinį angeliuką, 
kurį dargi „pagražino“ akiniais. 
„Niekada specialiai nesidomėjau 
vėlimo amatu - man tiesiog buvo 
gražūs kaimynės kuriami angelai. 
Vieną tokį įsigijau ir pagalvojau, 
kodėl man nepabandžius kurti. 
Pabandžiau ir užsikabinau. Tik aš 
dar nedarau taip tobulai, kaip pro-
fesionalai, maniškiai dar nėra iki 
galo išdirbti“, - kuklinasi pareigū-
nė, akcentuodama, kad jos kuriami 
žmogeliukai nėra tikri angelai, mat 
jie - be sparnų.

Tiesa, vieną angelą vis dėlto 
yra sukūrusi, jis iškeliavo į Alytu-
je esančius vienos moters namus. 
„Sparnų kūrimas man atrodo laiko 
gaišimas - tiesiog man labiau pa-
tinka daryti žmogeliukus, kuriuos 
viena draugė pavadino Broniukais. 
(Šypsosi.) Tikriausiai tai priklau-
so nuo mano nuotaikos, nes jie 
niekada neišeina vienodi - vienas 
kietesnis, kitas minkštesnis, vienas 
šypsosi, kitas liūdi. Man labiausiai 
patinka formuoti jų veidukus. Ir 
daryti šukuosenas, kurioms panau-
doju augintinio Bruno plaukus. Nuo 
to ir kilo žmogeliukų pavadinimas, 
nes šuniuką Bruno mes kartais va-
diname Broniumi“, - paaiškina ker-
pamo šunelio plaukus kūrybingai 
panaudojanti R.Vylimaitienė.

Netoli už Vilniaus gyvenan-
čios karininkės namuose tokių 
žmogeliukų būtų devynios galy-
bės, bet pusė jų yra išdovanojusi, 
kai išvysta susižavėjimo kupinas 
draugų, bendradarbių ar pažįstamų 
akis. „Kolegos prašo, kad daryčiau 
šitus žmogeliukus ir jiems parda-
vinėčiau. (Šypsosi.) Viena draugė 
paprašė: sukurk man beždžionėlę. 
Padariau ir visai neblogai išėjo, 
galvoju, gal man reikėtų pradėti 
kurti ir žvėrelius, nebūtinai vien 
tik žmogeliukus“, - šypsosi kūry-
binga moteris.

Veltinukas paprastai sukuria-
mas per vakarą. „Iš pradžių pasida-
rau kūnelį - paimu vilnos gabaliuką 
ir kuo stangriau suvynioju, tada pa-
imu pačią ploniausią adatą ir badau 
iš visų pusių. Badymo procesas iš 
tikrųjų ilgas, jam reikia nemažai 
kantrybės“, - įspėja moteris, taip 
išdirbdama kiekvieną kūno dalį, 
paskui visas jas gražiai sukabinda-
ma. Pasak jos, daug kas priklauso 
ir nuo vilnos, bet ji, priešingai nei 

profesionalas, dar neišmoko at-
sirinkti tinkančios - paprastai jau 
veldama pamato, kad kas nors su 
ta vilna ne taip.

Ar Rasos sutuoktinis nepyks-
ta, kad žmona užsiima kūrybiniais 
žaidimais, užuot tą laiką skyrusi 
šeimai? „Kad aš tai darau vaka-
rais, kai žiūrime kokį filmą. Dabar, 
pavyzdžiui, visiškai nėra ūpo kurti. 
Didesnis noras man užeina vasarą -  
per atostogas. Būna, tada sėdžiu 
vakarais iki kokių keturių ryto ir 
darau žmogeliukus. Žinokite, šis 
užsiėmimas labai gera terapija per 
krepšinį. Kai žiūrėjau krepšinį, pa-
siimu vilnos sukinuką ir badau, ba-
dau, badau - fantastika, kaip gerai 
apramina nervus. Tai visi iš manęs 

ir juokėsi: sako, tu čia užburinėji“, -  
juokiasi R.Vylimaitienė.

Moteris sako jaučianti šių žmo-
geliukų skleidžiamą teigiamą ener-
giją, todėl juos laiko greta savo 
angelų kolekcijos. Beje, šioje kom-
panijoje „įsipaišo“ ir vienas vel-
niūkštis. Kadaise dukrai einant į 
mokyklą darbų pamokai nupirko 
raudonos vilnos - jos atliko. „Gal-
voju, reikėtų iš jos padaryti ką nors 
įdomaus. Angelas raudonas nelabai 
kaip atrodo, pamaniau - čia turi būti 
koks velnias su ragais“, - šypsosi 
moteris.

Vis dėlto iš kur Viešojo saugu-
mo tarnyboje dirbanti pareigūnė 
turi meninę gyslelę? „Tarnauju 
jau dvidešimt vienus metus. Ne-
žinau, gal dėl to ir norisi ką kito 
daryti“, - svarsto moteris, prisi-
mindama, kad visą laiką turėjo aiš-
kiai išreikštą polinkį į menus, nuo 
pat vaikystės jai norėjosi tai dai-
nuoti, tai piešti, tai megzti. Nors 
susiduria su požiūriu, kad tokios 
profesijos žmogus paprastai būna 
nekūrybiškas ir griežtas. „Nega-
liu su tuo sutikti, pavyzdžiui, pas 
mus labai daug žmonių užsiima 
fotografija, ir gana profesionaliai. 
Negalėčiau pasakyti, kad jeigu jau 
karininkas, tai būtinai labai piktas 
dėdė. Tikrai yra labai daug me-
niškos sielos žmonių“, - patikina 
R.Vylimaitienė.

Gerosios ir išdykusios 
pareigūnės namų dvaselės

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Man labiausiai 
patinka formuoti jų 
veidukus. Ir daryti 
šukuosenas, kurioms 
panaudoju augintinio 
Bruno plaukus


