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Iš blogiukų taip pat galima pasimokyti. Tuo įsitikinęs Kauno dramos teatro aktorius Liubomiras Laucevičius, kuriam 
pastaruoju metu tiek kine, tiek ir teatre daugiausiai tenka vaidinti neigiamus personažus. „Tai ne mano bėda, 
jeigu režisieriai nesugeba pamatyti mano poetiškos sielos, - teigia aktorius. - Mane, kaip kūrėją, formavo įvairūs 
vaidmenys, ypač klasikos kūriniai, kurie yra kaip šaltinis, iš kurio gali semti ir semti“. 
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„Impuls“

L.Laucevičius

PAŽINTIS
G.Pečkytei Padeda ne 
burtų lazdelė

„Niekada nepateisinu tų, kurie 
pasiima laurus, lipdami per kitų 
galvas“, - sako Kauno muzikinio 
teatro solistė Gitana Pečkytė, kuri 
už Liučijos di Lamermur vaidmenį 
neseniai pelnė „Auksinį scenos 
kryžių“ ir gal kiek vėlokai susilaukė 
aukšto meistriškumo įvertinimo. 
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ŠVENTĖ
Ąžuoliukų  
sodinimo metas

Jau greitai fotoalbumo „Neregėta 
Lietuva“ autorius Marius Jovaiša 
netoli Kėdainių esančiame ąžuo-
lyne su bendraminčiais sodins 
ąžuoliukus: „Tikiu, kad per kelio-
lika metų „Neregėtos Lietuvos“ 
Tūkstantmečio ąžuolynas taps 
didžiausiu ąžuolynu Lietuvoje“.
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Trupmenosj/b laikas

Nuo vaikystės apie 
smuikininkės karjerą 
svajojusi Dalia 
Kuznecovaitė (23), kaip 
solistė koncertuojanti 
didelėse pasaulio scenose, 
tik trumpam sugrįžo į 
Lietuvą, kad galėtų pailsėti 
ir pasiruošti svarbiems ir 
atsakingiems koncertams.

Deimantė ZAILSKAITĖ

Baigusi magistro studijas 
Rostoko aukštojoje muzikos ir 
teatro mokykloje, lietuvė moks-
lus tęs prestižinėje Paryžiaus 
nacionalinėje konservatorijoje, 
kur iš 105 stojančiųjų šiemet 
laimė nusišypsojo tiktai trims. 
„Džiaugiuosi, kad man pasisekė 
ten pakliūti. Kadangi mokslai 
prasideda tik rugsėjo mėnesį, 
galiu dabar pabūti Lietuvoje, o 
kartu ruoštis numatytiems kon-
certams“, - pasakoja smuikininkė. 
Tuo tarpu koncertinės veiklos 
D.Kuznecovaitei nestinga: po 
pasirodymo Gdansko festivalyje, 
jau ruošiasi artimiausiems kon-
certams Duisburge (Vokietijoje) 
ir Kijevo filharmonijos sezono už-
daryme. Tolesni koncertai numa-
tyti Kinijoje, Meksikoje, kur vyks 
jau devintą kartą, Lenkijoje ir, 
žinoma, gimtajame Vilniuje, kur 
greičiausiai koncertuos su žymiu 
pianistu Petru Geniušu.

Ar baigus studijas jaunajai 
smuikininkei norėsis savo ateitį 
susieti su Lietuva? „Nors Lie-
tuvoje muzikantui nėra lengva, 
manau, kad aš bet kokiu atveju 
čia grįšiu, kad ir koncertuoti. Tik 
bijau, kad negalėsiu čia dirbti ar 
įsitvirtinti kaip muzikantė“, - ap-
gailestauja smuikininkė. Juolab 
kad ir tekėti bent kol kas nežada: 
„Smuikininkės profesija truputį 
trukdo šeimyniniams planams, 
nes nesu sėsli, nuolat keliauju ir 
kol kas smarkiai esu atsidavusi 
muzikai“. (Šypsosi.)

Po pasaulį daug keliaujan-

čiai ir koncertuojančiai D.Kuz-
necovaitei apmaudu, kad kar-
tais susiduria su žmonėmis, ku-
rie mažai girdėję apie Lietuvą. 
„Tarkime, Meksikoje, kur dažnai 
koncertuoju, Lietuvos nelabai 
žino. Todėl jiems daug pasakoju 
apie savo šalį: kad tai yra šalis, 
išsidėsčiusi prie Baltijos jūros, 
kad mes turime gražią kalbą ir, 
nors mus sieja su Rusija, daugiau 
kaip dvidešimt metų esame ne-
priklausoma valstybė, tiesa, įei-
name į Europos Sąjungą. Mane 
truputį supykdo, kai Lietuvos 
nežino kaip atskiros šalies, nes 
iš tikrųjų jau praėjo daug metų, 
kai mes esame išsikovoję nepri-
klausomybę. Gal ir Lietuva šiek 
tiek kalta, kad tinkamai savęs 
nereklamuoja, neatskleidžia savo 
gražiųjų pusių, o dažnai pagarsėja 
tik kriminaliniais dalykais“, - at-
sidūsta mergina.

D.Kuznecovaitės karjera įsi-
bėgėjo prieš trejus metus, kai 
Meksikoje vykusiame tarptauti-
niame prestižiniame H.Šeringo 
konkurse, būdama jauniausia da-
lyvė - devyniolikos metų, - po 
penkių įtemptų konkurso turų 
išplėšė absoliučią pergalę - aukso 
medalį. Nuo tada Dalia gavo daug 
kvietimų koncertuoti. „Mano 
svajonė buvo tapti smuikininke 
soliste. Taip nuosekliai ėjau to 
link, tarsi ir nesiekiau aukštumų, 
bet su pasimėgavimu grojau, mo-
kiausi ir taip nepastebimai priėjau 
prie to, kad dabar turiu koncertų, 
važinėju po įvairias pasaulio ša-
lis“, - sėkme džiaugiasi mergina. 
Nuo mažumės Dalia žinojo, kad 
bus smuikininkė, - pirmiausiai 
jai įtaką darė smuikininkė mama, 
pas kurią mokytis griežti ateida-
vo nemažai mokinių. Dalia atsi-
mena, kaip mėgdžiodavo mamos 

mokinius - išsitraukdavo mamos 
smuiko dėklą ir įsivaizduodavo 
esanti smuikininkė ir važinėjanti 
į koncertus.

Retai Dalia skiriasi su smui-
ku, nebent atostogų metu. Bet 
praeina kokios dvi ar trys dienos 
ir tiesiog rankos dega, kaip norisi 
paimti smuiką. „Kai prieš koncer-
tus ruošiu kokį naują kūrinį, būna, 
kad atsibundu ir ausyse skamba 
ta muzika. Kartais sapnuoju di-
džius muzikus. Kartą esu sapna-
vusi, kad kalbu su jau senokai mi-
rusiu garsiuoju Davidu Oistrachu, 
kuris yra mano mėgstamiausias 
smuikininkas. Jis sapne man davė 
kažkokių patarimų. Dažniausiai 
tokius ryškius sapnus sapnuoju 
prieš labai svarbius ir atsakingus 
koncertus. Galbūt tie didieji mu-
zikantai man atsiunčia stiprybės 
pasirodymams“, - šypsosi smui-
kininkė.

Pirmyn su Lietuvos vardu!
Mintys

Parengė Giedrė MILKEVIČIŪTĖ 

MANO 
KAPITONAI

„Kapitonas Tenkešas“, - ištariu 
burtažodį kasmet pavasarį vos karš-
čiau pakepinus saulutei, vos gausiau 
ir darniau prabilus sparnuočių cho-
rams...

Ir senstantis mano kailis ima ga-
ruoti per metų metus į jį sugulusiais 
atsiminimais, pablukusiomis, bet dar 
gyvomis emocijomis, ataidinčiomis iš 
praeities, iš saulės zuikučių nutvieks-
tos vaikystės...

Ir metų kupra, atrodytų, atsiriša 
nuo pavargusių pečių, šlumšteli kaži 
kur po kojomis. Burnoje netikėtai pa-
juntu vaikystėje laižytų vaisinių ledų -  
artėjančios didžiulės svaigios laisvės -  
skonį. Kojos ima nenustygti vietoje, il-
gėdamosi futbolo kamuolio...

Ak, tas sprogdinantis džiaugsmas, 
kad trimestrai - jau išvesti, tas pojūtis, 
kad mokyklinėje kuprinėje kasdien vis 
mažėja knygų - įveikti vadovėliai pa-
silieka mokykloje, paleisdami sunkiai 
many besutelpančią jaunystę į dūz-
giančias pievas, į šiltas ežero bangas, 
į neaprėpiamus svajų ir fantazijų me-
džioklės plotus, neklausdami, nenu-
statydami nei dienos, nei valandos, 
kada turėčiau iš jų pargrįžti...

Nors manajame gyvenime žo-
džiai „trimestras“, „mokyklinė kuprinė“ 
jau seniai nieko nebereiškia, tačiau ir 
šiandien jų sąlygota emocija dar te-
bečirena manyje, virsdama dar jauno 
Vytauto Kernagio balsu dainuojamos 
„Karuselės“ melodija: „Žeme vilkti kup-
rinę - smagu, lyg tai būtų šuo - ir ne-
svarbu, kad knygos dėl to - dulkėtos“...

Vargu ar įmanoma nusakyti žo-
džiais, kokios gražios, skambant šiai 
melodijai, mergaitės, šokinėjančios 
per gumą mokyklų kiemuose, kokio 
ryškaus žalumo žolė, besistiepianti, 
beužvaldanti vaikystės aikštę, ką tik 
maniesiems žaidimams grąžintą ka-
pituliavusios žiemos, kiek daug tuo-
met matyti pro mano kambario lan-
gus, kiek daug tada sugebu suprasti, 
aprėpti, mylėti...

Skaičiai kalendoriuje tuomet virs-
ta nesibaigiančiomis dovanomis, va-
landos apskritai išsikrausto iš laikro-
džio ir rodyklių baksnojamos padalos 
netenka jokios prasmės... Laikrodžio 
funkcijas tuomet paprastai perima 
kapitonas Tenkešas, kapitonas Vrun-
gelis, kapitonas Grantas - iš tarybinio 
nespalvoto televizoriaus vadovaujan-
tys mano vasarų nuotykiams...

Nežinau, kaip šių dienų jaunimui 
išaiškinti šių kapitonų - kiekvienų va-
saros atostogų palydovų - nuopelnus 
manajai pavasarinei euforijai, neži-
nau, kokiu būdu, paneigdamas visus 
fizikos dėsnius, manasis dviratis pa-
vasariais dar geba pavirsti nenustygs-
tančiu vietoje mustangu, kokiu būdu 
vis dar sugebu išgyventi trijų mėnesių 
trukmės vasaros atostogų džiaugs-
mą, kai poilsiui man seniai tepriklau-
so vos keletas savaičių per metus...

Matyt, kapitonai, tekę manajai 
gyvenimo kelionei, išties nepaprastai 
šaunūs. Nes vis dar sugeba pasirinkti 
teisingą kursą link pavasario džiaugs-
mo uosto, kur Vytautas Kernagis -  
jaunas, kur vasaros atostogos - neiš-
matuojamai ilgos, kur trimestrai - jau 
išvesti...

Nors orientyrų seniai nebeliko. Nei 
mokyklinių atostogų, nei Vytauto Ker-
nagio, nei vaikystės.

Rimvydas STAnKEVIČIuS

Kas Kuo nustebIno

Alina ORLOVA

Lietuvoje senokai matyta ir girdė-
ta dainų atlikėja Alina Orlova tik 
ką grįžo iš Niujorko, kur dalyvavo 
dokumentinio kino filmo apie įdo-
maus likimo amerikiečių muzikantą 
Džoną Fortą (John Forte) prista-
tyme. Talentingos dainų kūrėjos 
ir atlikėjos dainos skamba filme, 
kuris pavadintas „Rusijos žiema“. 
Alina, kuri filmo kūrėjus sužavėjo 
per vieną savo gastrolių turnė po 
Rusiją, taip pat nufilmuota keliuose 
epizoduose. 

Kas su Kuo atsIsveIKIno

Birutė MAR

Tarptautinių festivalių prizininkė 
aktorė ir režisierė Birutė Mar ap-
gailestauja, kad publikos lankomą 
Lietuvos nacionalinio dramos tea-
tro Mažojoje salėje įkurdintą spek-
taklį M.Diuras (M.Duras) „Meilužis“ ji 
parodė paskutinį kartą. „Su šia sale 
teko atsisveikinti, nors ir publika 
spektaklį lankė gerai. Tai ne mano 
sprendimas. Tačiau spektaklis savo 
gyvavimo nebaigė. Jį ketinu rodyti 
ir toliau. Juk meilės istorijos ne-
sensta ir visada domina žiūrovus“, -  
sakė aktorė. 

Kas Ką prImena

Andrius BIALOBŽESKIS

Tarp vilniečio aktoriaus Andriaus 
Bialobžeskio mielų širdžiai relikvijų 
yra ir vazonėlyje auganti gėlė hia-
cintas, kuris jam primena susitikimą 
su rašytoja Marina Tarkovskaja. Su 
kino legendos Andrejaus Tarkovs-
kio seserimi ir poeto Arsenijaus Tar-
kovskio dukra likimas A.Bialobžeskį 
suvedė prieš dvejus metus, kai mo-
teris buvo atvykusi į Vilnių pristatyti 
savo memuarų knygos „Veidrodžio 
šukės“. Tame susitikime Andrius 
skaitė poeto A.Tarkovskio eiles, ku-
rios labai sujaudino viešnią.

Kas Kam rengIasI

Merūnas VITULSKIS

Jaunas tenoras Merūnas Vitulskis 
repetuoja Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. Režisieriaus 
iš Rusijos Vasilijaus Barchatovo stato-
moje operoje „Eugenijus Oneginas“ 
Merūnas dainuos Lenskį. „Lenskio 
arija viena iš gražiausių kompozito-
riaus Piotro Čaikovskio tenoro balsui 
parašytų opusų. Ją išmokau dainuoti 
ir dainavau koncertuose ir anksčiau, 
bet vaidinti spektaklyje yra visai kas 
kita. Tad po premjeros, galima sakyti, 
jau būsiu įkėlęs antrą koją į LNOBT 
sceną“, - šypsosi solistas. 

 n Dalia Kuznecovaitė beveik nesiskiria su smuiku
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PrisiPažinimaij/b žmonės

Daugiau kaip 40 vaidmenų 
teatre ir daugybę 
personažų sukūręs kine 
bei televizijos serialuose 
aktorius Liubomiras 
Laucevičius (61) sako, 
kad blogiuko etiketę jam 
yra prilipdę režisieriai. 
Jis teigia esąs priešingo 
charakterio negu dauguma 
jo įkūnytų personažų. "Gal 
mano išvaizda kalta, kad 
pastaruoju metu vaidinu 
mafiozus", - juokiasi 
aktorius ir prisipažįsta, kad 
jo sielos atgaiva - Justino 
Marcinkevičiaus ir Henriko 
Radausko poezija.

Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Su Kauno dramos teatro akto-
riumi susitikome Vilniuje, tik pa-
sibaigus televizijos serialo "Vyno 
kelias" epizodų filmavimui. Liubomi-
ras, kurį draugai, beje, vadina Liubu, 
mielai leidosi į ekskursiją savo kū-
rybos ir gyvenimo labirintais.

- Kaune gyvenate ir dirbate 
jau 22 metai, o prieš tai dar dir-
bote Klaipėdos dramos teatre, 
kuriame suvaidinote ir, ko gero, 
vieną nuostabiausių savo vai-
dmenų - Sirano de Beržaraką. 
Tad kuo suviliojo jus Kaunas? Ar 
šis miestas jums tapo savas?

- Kaune gyvenu ilgiausiai ir 
jis man dabar savas. Bet negaliu 
paneigti, kad likimui panorėjus at-
sidurčiau kur nors kitur. Man nuo 
vaikystės miela Palanga, daug davė 
Panevėžys, Juozas Miltinis, kurio 
teatre ir pradėjau savo aktorystę, 
Klaipėda, kurioje dirbau šešerius 
metus. Vilnius taip pat labai mielas 
miestas. Tad... Jeigu reikėtų vėl ką 
nors rinktis, tai aš būčiau kaip koks 
Buridano asilas, kuris blaškėsi ir 
nugaišo nuo alkio. Mat šiaip jau aš 
gyvenime renkuosi ne miestą, o 
darbą, teatrą, kuriam manęs reikia. 
Visi teatrai man savaip savi, nes 
visuose teatruose su kolektyvu 
sugyvendavau. Į konfliktus niekada 
nesiveldavau, todėl kai susitinkame 
su panevėžiečiais, klaipėdiečiais, 
puolame vienas kitam į glėbį.

- Esate suvaidinęs ir teatre, 
ir kine daug neigiamų persona-
žų. Atrodote toks griežtas, gal 
net kiek atšiaurus.

- Matote, režisieriai mane mato 
tokį ir duoda atitinkamus vaidme-
nis, tad ir formuoja mano, kaip 
aktoriaus, įvaizdį. Tik štai vienas 
mano mylimiausių vaidmenų Sira-
no de Beržarakas, kurį suvaidinau 
režisieriaus Povilo Gaidžio valia, 
buvo kitoks: išorė viena, o viduje -  
poetas, kūrėjas, mylintis žmogus, 
kurį meilė ir įkvepia eilėms, kurias 
jis atiduoda kitam žmogui, nors ski-
ria savo mylimajai.

- Kokie dar vaidmenys arti-
mi jūsų sielai?

- Į kiekvieną vaidmenį įdedi 

dalelę savęs ir jie tampa tau artimi, 
kad ir kokie neigiami būtų. Tad man 
artimi ir tie blogiukų vaidmenys. Gal 
tikslingiau būtų manęs paklausti, 
kokie vaidmenys formavo mane kaip 
aktorių ir asmenybę. Taigi būtent 
Sirano man daug davė kaip žmogui. 
Taip pat Šailocho vaid muo iš Vilja-
mo Šekspyro "Venecijos pirklio", -  
ačiū už jį režisieriui Jonui Vaitkui, 
kad išryškino mano personažo kitą, 
kiek netikėtą, pusę. Už šį vaidmenį 
pelniau "Ausinį scenos kryžių" ir 
"Fortūną". Aišku, kad aktorius negali 
būti vieno tipo vaidmenų kūrėjas. 
Gaila, bet šiuo metu režisieriai nesi-
vargina eksperimentuodami, o savo 
spektakliams renkasi būtent jau iš-
bandytus vaidintojų tipažus. Jie ne-
beturi laiko, arba tingi dirbti su ak-
toriais. Štai aktorius pradėjo vaidinti 
blogiuką, tai jam ir kiti duoda tokius 
vaidmenis. O juk kitam teigiamų ar 
neigiamų personažų kūrėjui, ypač 

jaunam, būtų tikrai naudinga pasi-
keisti. Man pasisekė, kad scenoje 
teko vaidinti įvairius vaidmenis ir tai 
mane formavo kaip kūrėją, skatino 
personaže ieškoti gilumos, kartu ir 
savo išraiškos būdų. Tas galimybes 
aktoriui suteikia klasikos kūriniai, 
nes būtent jie yra penas dvasiai tiek 
kūrėjams, tiek ir žiūrovams. Tai yra 
tas šaltinis, iš kurio gali semti, semti 
ir semti. Žinoma, turinys turi derėti 
su pastatymo forma, kad tekstas ir 
mintys neitų sau, o vaizdinys - sau. 
Dauguma šiuolaikinių teatro pasta-
tymų daugiau nukreipti į formą, o 
ne į minties gilumą ir turinį. Žiūrėti 
scenoje cirką, o ne spektaklį man jau 
neįdomu. Norėtųsi daugiau susikau-
pimo, ramybės, gyvenimo paslapčių 
nagrinėjimo, bandyti jas įminti. O 
dabar to nebereikia.

- Pastaruoju metu Kauno 
dramos teatre vaidinate tik 
keturiuose spektakliuose: "An-
tigonė Sibire" (rež. Jonas Ju-
rašas), "Palata" (rež. Rolandas 
Kazlas), "Skėriai" (rež. Rolandas 
Atkočiūnas) ir "Bjaurusis" (rež. 
Vilius Malinauskas). Tad jums 
tenka dirbti ir su teatro kori-
fėjais, ir su jaunimu. Kaip jūs, 
kaip teatro veteranas, vertinate 
kauniškio teatro jaunimą?

- Teatre dirba Algės Savickaitės 
kurso jaunimas. Tai labai darbštūs 
žmonės, labai kultūringi ir jautrūs, 
o tai, sakyčiau, šiais laikais retokai 
pasitaiko.

- Daug filmuojatės, serialas 
po serialo. Jus "pagavo" reži-
sieriai kaip neigiamų persona-
žų tipažą. Vaidinote suktą ir 

kerštingą verslininką seriale 
"Laisvės alėja", o štai dabar 
per TV3 rodomas naujausias 
serialas "Vyno kelias", kuria-
me vaidinate solidų oligarchą. 
Iš kur semiatės peno tokiems 
vaidmenims?

- Mano išminties ir patyrimo 
šaltinis yra literatūra, knygos. Kai 
perskaitai pjesę, visada matai savo 
personažo priklausomybę, santykį 
su kitais veikėjais. O seriale vaidinti 
sunku todėl, kad scenarijus rašomas 
vykstant filmavimui. Štai suvaidina-
me penkias serijas ir laukiame, kol 
scenarijaus autorius sumąstys ir su-
regs tolesnį tavo likimą. Sunkiausia, 
kad nežinai, į kurią pusę keisis tavo 
personažas. Gal jis filmo pabaigoje, 
atsidūręs kitokiose situacijoje, iš 
blogiuko taps geruoliu ir atvirkščiai. 
Iki šiol nežinau, kas laukia mano 
personažo, nors filmavimas ir eina 
į pabaigą. O oligarchus vaidinti šiais 
laikais nėra labai sudėtinga, nes 
juos rodo ir rodo per televiziją. Čia 
didelės fantazijos nereikia. Žmogus, 
kuris daro juodus darbelius ir turi 
gerą užnugarį, jaučiasi esąs teisus 
ir laikosi užtikrintai.

- Sakėte, kad jūsų paties 
charakterį formavo teatras, 
kurti vaidmenys. Tad turėtu-
mėte būti labai įvairiapusė as-
menybė. Ką galite pasakyti apie 
save?

- Esu iš prigimties viskam im-
lus, smalsus žmogus, bet ryžtingu-
mo man stinga. Tai yra galbūt todėl, 
kad pagal zodiaką esu Dvyniai. O tie 
įvairiaplaniai, daugiausia neigiami 
vaidmenys mane suformavo tokį, 
kad neretai verčia abejoti, ar aš teisus 

vienoje ar kitoje gyvenimo situacijo-
je. Vis svarstau, ar pasielgęs vienaip 
būsiu teisus, o gal savo poelgiu ką 
nors įžeisiu. Tad dvejonės ir savo-
tiškas atsargumas, manau, nėra blogi 
bruožai. O štai tie vaidinti blogiukai 
mane išmokė gyvenime nesileisti 
būti trypiamam. Deja, dar neretai 
pasitaiko, kad ne tik valdininkai, bet 
ir kai kurie režisieriai mėgsta niekinti 
aktorius, nes žino, kad jų bent kiek 
sotesnis gyvenimas priklauso nuo to, 
ar jis turi vaidmenų, ar ne. Štai, pa-
vyzdžiui, muzikantas nedrasko savo 
instrumento, norėdamas išgauti har-
moniją, o kai kurie režisieriai drasko 
aktorių, plūsta, o paskui reikalauja, 
kad gerai suvaidintum vaidmenį. 
Manau, kad režisieriai ir aktoriai yra 
iš esmės lygiaverčiai kūrėjai, jie gali 
susitarti ir nežeminančiomis vieni 
kitų priemonėmis.

- Kauno teatre dirbo daug 
talentingų aktorių. Kuriuos iš 
jų galėtumėte pavadinti savo 
mokytojais?

- Esu laimingas, kad man te-
ko pažinoti ir kaip aktorių, ir kaip 
puikų žmogų Algimantą Masiulį, o 
su Rūta Staliliūnaite buvome kai-
mynai, nes ji gyveno tame pačiame 
name. Jie man padėjo tiesiog savo 
buvimu šalia, kai būdavo kiek laiko 
laukiant repeticijų, arba laisvomis 
valandėlėmis per gastroles dalyda-
vomės savo gyvenimiška ir scenine 
patirtimi, o ne tiesiogiai patarinė-
davome, kaip reikia vaidinti.

- Koks jūsų svajonių vai-
dmuo?

- Turiu tokių nesuvaidintų sva-
jonių, bet neisi gi ir nesisiūlysi reži-
sieriui. O jeigu ir pasisiūlysi, tai yra 
grėsmė prarasti laisvę, nes kiekvie-
nas režisierius tą vaidmenį temps, 
kaip sakoma, ant savo kurpaliaus. 
Man labai svarbi vidinė laisvė.

- Liubomirai, jūsų vardas 
reiškia "mylintis pasaulį", o mei-
lėje ar esate pastovus žmogus, 
o gal irgi abejojantis?

- Esu pastovus ir nesiblaškan-
tis. (Šypsosi). Mano žmona taip pat 
aktorė. Su Lili Stepankaite susipa-
žinome dar tada, kai mokiausi ir 
dirbau Panevėžyje, Juozo Miltinio 
studijoje. Kartu keliavome po tea-
trus, kartu užauginome du sūnus 
dvynius Andrių ir Tomą.

- Ar namuose dažnai kalbate 
apie teatrą?

- Tikrai nedažnai. Kiek kartų 
kaip kokia sugedusi plokštelė vis 
gali kalbėti apie tą patį? Mums gera 
dėl to, kad vienas kitą suprantame, 
galima sakyti, iš pusės žodžio. Dėl 
vaikų auklėjimo mūsų nuomonės 
dažnai sutapdavo, be to, jie anksti 
tapo savarankiški.

- Ar nepripratinote jų prie 
teatro?

- Jiems patinka teatras, tačiau sū-
nūs pasirinko savo, kitokį kelią ir tuo 
džiaugiuosi. Man regis, teisinga, kai 
tėvai savo vaikams suteikia pasirin-
kimo laisvę, kai jie patys pasirenka 
savo pomėgius ir pažiūras. Aš pats iš 
savo vaikų daug ko išmokau, o dabar 
dar mane moko ir anūkai.

Blogiuko įvaizdis slepia poetišką sielą

 n Liubomiras Laucevičius darbą Kauno dramos teatre derina su filmavimusi kine

Viktoro Purio nuotr.

Žiūrėti scenoje cirką, 
o ne spektaklį man 
jau neįdomu. Norėtųsi 
daugiau susikaupimo, 
ramybės, gyvenimo 
paslapčių nagrinėjimo, 
bandyti jas įminti.  
O dabar to nebereikia
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Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

- Jūsų talento gerbėjai ne tik 
kauniečiai ar marijampoliečiai, 
nes gyvenate šiame mieste, bet ir 
televizijos žiūrovai, stebėję prieš 
kelerius metus „Triumfo arką“, 
tikriausiai mano, kad aukšto 
įvertinimo buvote verta kur kas 
anksčiau. O ką galvojate pati?

- Šiuo atveju gal tiktų pritaikyti 
posakį „Geriau vėliau negu nieka-
da“, juo labiau kad daugelis meni-
ninkų taip ir lieka neišgirsti, nepa-
stebėti. Tačiau aš tikrai dainuoju ne 
dėl titulų. Tiesiog labai džiugu, kad 
„Auksiniu scenos kryžiumi“ esu 
apdovanota už sudėtingiausią savo 
sukurtą vaidmenį operoje. Vadinasi, 
einu teisingu keliu.

- Karjerą pradėjote nuo pa-
sakos vaikams pagal Mocartą 
„Mažoji burtų fleita“, o štai dabar 
ne tik dainavimo, bet ir vaidybos 
požiūriu toks sudėtingas vaidmuo 
operoje „Liučija di Lamermur“. 
Trumpai papasakokite apie „tar-
pines stoteles“ iki šio vaidmens.

- Dainuoti KVMT pradėjau 1997 
m., dar būdama studentė. Mano kū-
rybinis kelias plėtėsi labai laipsniš-
kai ir nuosekliai. Pirmi vaidmenys 
buvo nedideli, tačiau jų ėmiausi su 
didžiausiu atsakingumu, norėjau 
kuo greičiau įsitvirtinti teatre. 2002 
m., dar nedainuodama pagrindinių 
vaidmenų, buvau pastebėta ir ap-
dovanota Kauno geriausių teatralų 
„Fortūnos“ diplomu už Čiboletos 
vaidmenį Johano Štrauso operetė-
je „Naktis Venecijoje“. Nors teatro 
scenoje tapo įprasta mane matyti 
charakterinių vaidmenų amplua, visą 
tą laiką svajojau dainuoti herojines 
partijas operose ir operetėse. Dar 
ir šiandien mano kolegos prisime-
na, kaip aš kliedėjau Violetos vai-
dmeniu Džuzepės Verdžio operoje 
„Traviata“. Tad 2005 m. man tapo 
ypatingi. Gavau Mikaelos vaidmenį 
Žoržo Bizė operoje „Karmen“. Po 
sėkmingos premjeros ir išskirtinių 
muzikos kritikų komplimentų mano 
vaidmenų sąrašas pradėjo plėstis 
pagrindiniais vaidmenimis: Violeta 
„Traviatoje“, Rozina operoje „Se-
vilijos kirpėjas“, Džuljeta operoje 
„Romeo ir Džuljeta“ ir kt. 2008 m. 
tapau pripažinta geriausia teatro me-
tų soliste ir gavau „Orfėjo“ prizą. Po 
metų gavau geriausių Kauno teatralų 
„Fortūnos“ prizą už pagrindinį Viole-
tos Kavalini vaidmenį Imrės Kalma-
no operetėje „Monmartro žibuoklė“. 
Visa tai suteikė didesnio pasitikėjimo 
eiti pirmyn. Ir nors Liučijos vaidmuo 
man buvo tikras iššūkis, priėmiau jį 
nedvejodama.

- Esate universali solistė. 
Dainuojate operose, operetėse, 

miuzikluose. Ar jums mieliau 
dainuoti lengvo turinio muzi-
kiniuose spektakliuose, o gal 
prie širdies labiau limpa tragiš-
ki vaidmenys?

- Mano kūrybinį repertuarą su-
daro labai kontrastingi vaidmenys 
ir tuo džiaugiuosi, nes yra didesnės 
galimybės atsiskleisti kaip aktorei. 
Stengiuosi nebūti vienoda. Dainuoti 
vien tik tragiškus vaidmenis, nors jie 
man yra patys brangiausi, būtų labai 
sunku - visada giliai išgyvenu savo 
herojės tragišką istoriją. O iš nuotai-
kingo spektaklio prisipildau šviesos, 
stiprybės, kad vėl galėčiau sutikti 
savo mylimiausių herojų mirtį.

- Artistas paprastai neturi 
pasirinkimo, kur jam dainuoti, 
nes priklauso nuo režisieriaus, 
dirigento ir kt. Ar pati dedate 
pastangų, kad gautumėte vieną 
ar kitą ryškų vaidmenį, ar tai 
atsitinka savaime?

- Labiausiai „spirgėjau“ dėl Vio-
letos vaidmens. Šią partiją paruo-
šiau dar būdama studentė ir atėju-
si dirbti į teatrą jo sulaukiau ne iš 
karto. Panašiai atsitiko ir su Džul-
jeta. Manau, kad dirbdamas teatre 

artistas turi ir pats turėti iniciaty-
vos, nebijoti atskleisti savo norą ir, 
žinoma, įdėti daug profesionalaus, 
juodo darbo, kad galėtų įgyti pasi-
tikėjimo tarp dirigentų ir režisierių. 
Niekada nepateisinu tų, kurie pasi-
ima laurus, lipdami per kitų galvas. 
Turbūt dėl to, kad pati „pragariškai“ 
daug dirbu, kad išsaugočiau tai, ką 
jau turiu, ir dar nesustočiau. Mūsų 
kūrybiniame darbe svarbiausia yra 
vokalas, ir nė vienas nuo bėdų, su-
sijusių su balsu, nesame apsaugotas.

- Konkurencija teatre, atro-
do, yra įprastas dalykas. Ar na-
tūralus pavydo jausmas kartais 
neaplanko? Kaip su juo sekasi 
grumtis?

- Visada esu už sveiką konku-
renciją. Tai padeda nuolat augti ir 
tobulėti savo srityje. O pavydo ne-
sinori net minėti. Manau, šis jaus-
mas žmogų tik naikina. Vis daugiau 
tenka išgirsti, kad pavydi man... 
Deja, manęs tai nedžiugina.

- Ką galite pasakyti apie ko-
lektyvą, žmones, kurie jus supa?

- Kad mūsų teatre išskirtinė 
aplinka ir žmonės, pastebi ne vie-

nas atvykęs čia dainuoti solistas ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš svetur. Gal 
nuskambės banaliai, bet mes esame 
tarsi viena didelė šeima.

- Dar apie Liučiją di Lamer-
mur. Šis tragiškas vaidmuo, be 
abejo, vienas sudėtingiausių 
operos solistei. Meilė, pasiau-
kojimas, išdavystė, proto užte-
mimas ir mirtis - ribinės žmo-
gaus gyvenimo situacijos. Kad 
tai suvaidintum ir sudainuotum, 
man regis, reikia daug suvalgyti 
gyvenimo druskos. Kuo Liučija 
jūsų esybei yra artima?

- Šis vaidmuo pagrįstai laiko-
mas vienu sudėtingiausių sopra-
nui visoje muzikinėje literatūroje. 
Liučijos jautrumas ir troškimas 
mylėti ir būti mylimai - tai artima. 
Tačiau emocines būsenas, kurių pa-
ti nesu patyrusi, teko prisijaukinti. 
Ieškojau pateisinimo kiekviename 
neįprastame herojės poelgyje, čia 
daug padėjo įtaigi muzika.

- Esate marijampolietė, o 
dirbate Kaune. Papasakokite 
apie savo namus. Kas jūsų ten 
laukia po spektaklių?

- Mano namai - tai vieta, į kurią 
visada skubu sugrįžti. Čia jaučiuosi 
saugi ir nepažeidžiama. Namuose 
visada gausu žydinčių gėlių, kurias 
parsivežu po spektaklių. Stengiuosi, 
kad visada namuose būtų švaru. Ma-
no mamytė ir močiutė buvo didelės 
pedantės. Jų namai blizgėdavo kaip 
operacinėje. Aš pati visko išblizginti, 
deja, nespėju, o tai mane nervina. Ir 
dar nemėgstu, kai koks nors daiktas 
atsiduria ne savo vietoje. O po spek-
taklių namuose manęs laukia vyras, 
kuris man sunkiausiais momentais 
suteikia stiprybės ir pasitikėjimo 
savimi. Vyro profesija yra visiška 
priešingybė manajai, todėl jo racio-
nalūs patarimai mano meniškai sie-
lai labai padeda. Namiškiams mano 
nuolatinis nebuvimas namuose di-
delio džiaugsmo neteikia, nes mano 
rankomis ruošti pietūs namuose ga-
ruoja dažniausiai tik atostogų metu. 
Todėl esu dėkinga savo artimiems 
žmonėms už supratimą ir kantrybę. 
Jie supranta, kad man teatro ir dai-
navimo reikia kaip oro.

- Esate ne tik puiki solis-
tė, bet ir pedagogė, išugdžiusi 
nemažai dainingų vaikų, kurie 
pasirodo „Dainų dainelėje“. Ką 
manote apie vaikų muzikinį la-
vinimą? Jis labiau reikalingas 
vaikams ar tėvų prestižui?

- Manau, kad vaikui pradinis 
muzikinis išsilavinimas reikalingas 
net ir tada, jeigu jis neketina tapti 
profesionaliu muzikantu. Muzika 
daro žmogų tauresnį savo jausmais, 
turtingesnį savo vidumi. Juk tiek 
daug smurto ir neapykantos aplin-
kui. Mano pedagoginėje praktikoje 
pasitaiko, kad tėvai verčia vaiką 
dainuoti. Tuomet bandau juos at-
kalbėti nuo tokios prievartos, nes 
ir be dainavimo yra puikios vei-
klos. Darbas su vaikais man teikia 
džiaugsmo, papildo mano emocijas, 
o kartais šioje veikloje atrandu ir 
naujų dalykų kaip atlikėja.

Pažintisj/b žmonės

Solistei padeda ne burtų lazdelė
Viktoro Purio ir Kauno muzikinio teatro nuotr.

truMpai

•	 gimė ir gyvena Marijampo-
lėje.

•	 1990 m. - konkurso „Dainų 
dainelė“ laureatė.

•	 1990 m. įstojo į Kauno 
J.Gruodžio konservatoriją 
B.Sodaitytės dainavimo klasę 
ir ją baigė su pagyrimu.

•	 1994-1998 m. studijavo Lie-
tuvos teatro ir muzikos aka-
demijos Kauno fakultete.

•	 nuo 2000 metų - Kauno mu-
zikinio teatro solistė operetė-
se, operose bei miuzikluose 
sukūrusi per 20 vaidmenų.

Penkiolika metų Kauno valstybiniame muzikiniame teatre 
(KVMT) dirbanti solistė Gitana Pečkytė (39) karjeros 
aukštumų siekė žingsnelis po žingsnelio. Ir štai neseniai jos 
vaidmuo operoje „Liučija di Lamermur“ sulaukė aukščiausio 
apdovanojimo - „Auksinio scenos kryžiaus“. Šis gal kiek 
vėlyvas aukšto meistriškumo įvertinimas solistei, žinoma, 
paglostė širdį, tačiau ji sako, kad čia burtų lazdelė niekuo 
dėta, o tik atkaklus darbas ir meilė scenai.

 n Gitana Pečkytė-Vilkelienė įsitikinusi, kad jausmai, patirti operoje ar operetėje, praturtina ją pačią

 n Scena iš operos „Liučija di Lamermur“
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Kitą savaitgalį - gegužės 
5-ąją 11 val. - fotoalbumo 
„Neregėta Lietuva“ autorius 
Marius Jovaiša (38) netoli 
Kėdainių su bendraminčiais 
pasodins dar apie 5 tūkst. 
ąžuoliukų. „Tikiu, kad per 
keliolika metų „Neregėtos 
Lietuvos“ Tūkstantmečio 
ąžuolynas, pradėtas 
ir sukurtas Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui 
pažymėti, taps didžiausiu 
ąžuolynu Lietuvoje“, - sako 
M.Jovaiša.

Deimantė ZAILSKAITĖ

Jau ketvirtą kartą iš eilės fotoal-
bumo „Neregėta Lietuva“ autorius 
M.Jovaiša kviečia į visuomeninį 
ąžuoliukų sodinimą. Viskas prasi-
dėjo 2009 m., kai minėjome Lietu-
vos vardo tūkstantmetį. „2008 m.  
išleidau knygą „Neregėta Lietu-
va“ ir kaip tik artėjo kitų metų 
tūkstantmečio renginiai. Kadangi 
knygos populiarumas ir man buvo 
netikėtas, pamaniau, kad reikė-
tų tai išnaudoti gražiam tikslui -  
bendram visuomeniniam darbui, 
kuris sutelktų lietuvius, paskatin-
tų juos susimąstyti, kokią svarbią 
datą mes minime. Norėjosi, kad tai 
išliktų kaip simbolis labai ilgiems 
laikams. Ir kas tai galėtų būti? 
Vienas iš tokių sakralinių veiksmų 
nuo seniausių laikų Lietuvoje buvo 
medžių sodinimas. Tai buvo daroma 

gimus vaikui ar įvykus kitokiam 
svarbiam įvykiui šeimos gyvenime. 
O daugiausia simbolinės prasmės 
turintis mūsų medis, aišku, yra 
ąžuolas - jis stiprybės simbolis, 
lėtai ir ilgai augantis, išliekantis 
šimtus metų“, - pasakoja M.Jovaiša.

Nuostabias Lietuvos vietoves ir 
kampelius fotografavęs M.Jovaiša 
džiaugiasi, kad mūsų šalis dar yra 
labai žalia ir graži. Tad nuogąstauti 
nėra ko, kad ąžuolyno idėja gimė iš 
noro gelbėti nusausėjusius miškus 
ar nuplikusius plynus laukus.

„Visas šitas sumanymas „Nere-
gėta Lietuva“ - tiek pirmoji knyga, 
tiek specialus jubiliejinis leidimas -  
buvo padarytas iš entuziazmo ir 
noro įgyvendinti svajonę. Niekada 
nežvelgiau į šitą idėją kaip į verslo 
projektą“, - sako ąžuolyno idėjos 
autorius.

Šiam projektui įgyvendinti 
skirta 50 tūkst. albumo jubilieji-
nio  leidimo egzempliorių. Pačia-
me Lietuvos centre prie Kėdainių 
Generalinė miškų urėdija skyrė 
40 hektarų plotą, kad jame galima 
būtų pasodinti 50 tūkst. ąžuolų, o 
esant reikalui, ir daugiau medelių. 
„Kiek kiekvienais metais nuperka-
ma knygų, tiek mes ir pasodiname 
ąžuolų. Dabar jau bus pasodinta 15 
tūkst. ąžuolų“, - puikiu rezultatu 
džiaugiasi M.Jovaiša. 

Kėdainių apylinkėse dirvože-
mis yra labai palankus ir tinkamas 
ąžuolams. Jų augimą akylai stebi 
vietos urėdai, vadovaujami rimto 
miškininko Juozo Girino.

„Neregėtos Lietuvos“ auto-
rius šiame tradiciniu tampančiame 
renginyje įžvelgia didžiulę prasmę. 

„Jaučiu, kad žmonės, kurie atva-
žiuoja į medelių sodinimo šventę, 
atsiveža pakilią nuotaiką, o išva-
žiuoja pasisėmę geros energijos 
ir skaidrių minčių. Tikiu, kad tose 
apylinkėse formuojasi pozityvi au-
ra, tarsi prasideda visuomeninis, 
žaliasis ar ekologinis judėjimas. 
Yra dešimtys tūkstančių žmonių, 
kurie dalyvauja, pildo anketas, siun-
čia mums ir džiaugiasi, kad jų var-
dai ąžuolyne bus įrašyti atminimo 
lentose. Kiek žinau, ši vieta po 
truputėlį tampa lankytinu objektu. 
Žingsnis po žingsnio mėginsime 
įgyvendinti viziją, kad ąžuolynas 
taptų parku, po kurį būtų miela 
pasivaikščioti. Yra suprojektuotos, 
numatytos vietos, kur bus įrengtas 

pėsčiųjų, pažintinis takai, kur bus 
galima pastatyti liaudies meninin-
kų sukurtų skulptūrų iš medžio ar 
akmens. Teritorijoje yra ilgas grio-
vys, todėl norime per jį pastatyti 
keletą labai gražių meninių tiltelių 
su visokiais raižiniais“, - idėjomis 
dalijasi M.Jovaiša.

Ąžuolyne fotografuotis mėgs-
ta vestuvininkai, o tėveliai, gimus 
vaikui, knygoje rastą anketą užpil-
do kūdikio vardu - taigi simboliškai 
augant vaikui, augs ir jam pasodin-
tas medelis.

„Nors esu miesto vaikas, gam-
toje praleisdavau nemažai laiko. 
Medelius pradėjau sodinti dar pa-
auglystėje. Kartu su draugais  va-
žinėdavome po Lietuvą ir tvarky-

davome paminklus, skirtus par-
tizanams, grįsdavome grindinius, 
sodinome, atlikdavome želdinimo 
darbus. Nuo tada tikriausiai ir pa-
mėgau šitą užsiėmimą - sodinti 
medelius. Tai man yra didelis malo-
numas ir asmeniniame gyvenime. 
Šį savaitgalį sodyboje sodinsiu 50 
pušaičių. Esu pasodinęs po ąžuo-
lą, kai gimė dukra Marija (9 m.) 
ir sūnus Vincentas (5 m.). Dabar 
mano žmona Brigita laukiasi trečio 
vaikelio, taigi ir jam pasodinsiu me-
delį. Tikiuosi, kad ir užaugę vaikai 
turės įskiepytą jausmą, kad sodin-
ti medžius yra gerai, kad tai yra 
gražu, naudinga ir prasminga“, -  
tikisi M.Jovaiša.

šventėj/b Tradicijos
Stasio Žumbio nuotr.

Ąžuoliukų sodinimo metas
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Jis vis kažkur keliauja, o 
kartu su savimi veda dar 
nemažą būrį ištroškusių 
naujų įspūdžių ir adrenalino 
entuziastų. Lietuvos keliautojų 
sąjungos prezidentas, 
Vilniaus keliautojų klubo 
pirmininkas, asociacijos 
„Sportas visiems“ generalinis 
sekretorius Algimantas 
Jucevičius jau kelių keliautojų 
kartų vadinamas jų žygių 
krikštatėviu.  

Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Balandžio 30 dieną švęsiančiam 
70-metį vilniečiui krikštatėvio epi-
tetas širdžiai mieliausias, nes jo 
gyvenimo tikslas - kuo daugiau 
žmonių parodyti Lietuvos ir pasau-
lio gamtos grožį.

- Esate Turistas iš didžiosios 
raidės ne tik todėl, kad nuke-
liavote per savo gyvenimą tiek 
kilometrų, kad galima būtų ap-
juosti Žemės rutulį, bet ir kad 
tapote naujokų ir bendraminčių 
vedliu. Kodėl pasirinkote tokį 
neramų gyvenimo būdą?

- Pirmiausiai noriu patikslinti, 
kad nesu turistas, nes turistai sėdi 
prie baseino Maljorkoje ar lepinasi 
Kanarų salose. (Šypsosi.) O mes 
esame keliautojai, priklausome Ke-
liautojų sąjungai, kuri vienija 26 įvai-
riuose Lietuvos miestuose susikū-
rusius keliautojų klubus. Tad mūsų, 
keliautojų, tikslas yra ne tik pasyviai 
ilsėtis, bet ir pažinti savo kraštą, 
aplankyti kitų šalių įspūdingiausias 
vietas, pavyzdžiui, kopti į kalnus, 
kokių Lietuvoje nėra. Štai mūsų 
klubo nariai kartu su kitais gamtai 
neabejingais žmonėmis sekmadienį 
prie Medininkų esančio Aukštujų 
kalno pasodino 520 ąžuolų.

- Keliaujate pėsčiomis, sli-
dėmis, kopiate į kalnus ir net 
kadaise esate įveikęs dykumą 
motociklais... Ir taip jau gyvena-
te daugiau kaip penkiasdešimt 

metų. Kada užsikrėtėte tuo ke-
lionių virusu?

- Keliauti pradėjau dar besimo-
kydamas Kauno 1-ojoje vidurinėje 
mokykloje. Pirmiausiai išmaišiau 
savo gimtojo miesto apylinkes, pė-
dinau su kuprine po Lietuvą, va-
žiavau dviračiu, o į Karpatų kalnus 
patraukiau, kai man buvo 16 metų. 
Tai buvo ir pirmasis žygis, kuriam 
vadovavau. Pajutau, kad tai, ką pats 
pamatau ar patiriu kelionėse, turiu 
parodyti ir kitiems. Matyt, nesu 
egoistas. (Šypsosi.) Kai išvedu žmo-
nes į slidžių ar pėsčiųjų žygį, kai 
surengiu turiadą kalnuose ir matau 
besišypsančius aktyvaus poilsio ma-
lonumą patyrusių žmonių veidus, 
man didesnio atlygio nereikia.

- Esate didelis kalnų kelio-
nių entuziastas, surengęs ten 
daugybę turiadų, ekspedicijų 
į lietuviškais vardais pavadin-
tas viršukalnes. Pernai rašėme 
apie jūsų surengtą ekspediciją į 
Piet vakarių Pamyrą, kur stūkso 
M.K.Čiurlionio vardu pavadin-
ta viršukalnė. Kuo jus traukia 
kalnai?

- Jau daugiau kaip pusę amžiaus 
esu ištikimas kalnams. Mano kalnų 
epopėja, kaip minėjau, prasidėjo nuo 
Karpatų, vėliau buvo Altajus, Kau-
kazas, Pamyras, Tianšanis ir dar kiti 
sudėtingi kalnai. Kuo mus, lygumų 
gyventojus, jie traukia? Žinoma, sa-
vo didingumu, neregėtu grožiu, ten 
jautiesi esąs arti dangaus ir žvaigž-
džių, tarsi ant sparnų, nors ir būna 
labai sunkių momentų. Tik kalnuose 
gali užmiršti visus žemiškus rūpes-
čius, kankinančius mokesčius, kivir-
čus, darbus su popieriais, buitį. Tik 
kalnuose gali išbandyti, kas yra tavo 
tikri draugai ir bendraminčiai.

- Iš pažiūros esate ne „su-
permenas“, o smulkaus kūno 
sudėjimo ir asketiškos išvaiz-
dos žmogus. Vis dėlto įdomu, 
kaip jūs išlaikote nemažą fizinį 
krūvį kelionėse, ypač kopdamas 
į kalnus.

- Niekados savęs sportininku ne-
laikiau, bet žinodamas, kad ten, kal-
nuose, reikalinga ištvermė, kantrybė, 
šias savybes po truputį iš siugdžiau. 

Ypatingų sveikatingumo taisyklių 
nesilaikau, kartais pasimankštinu, 
bet pats mano gyvenimo būdas ir 
visuomeninė veikla augina raumenis, 
miklina sąnarius, o svarbiausia teikia 
dvasinį pasitenkinimą.

- Turite galvoje jūsų organi-
zuojamus masinius sekmadieni-
nius „Snaigės“ žygius, kai jūsų 
parengtomis slidžių trasomis 
prašliuoždavo daugiau kaip po 
tūkstantį žmonių.

- Taip, ir juos. Tokių žygių šie-
met surengėme dvylika. Šeštadie-
niais su draugais tas trasas paruoš-
davome, o sekmadieniais plūste 
plūsdavo vilniečiai ir net atvykėliai 
iš kitų vietovių. Džiaugiuosi šių me-
tų trimis rekordais: viename slidžių 
žygyje dalyvavo per 1,5 tūkst. žmo-
nių; vėliausiai, t.y. balandžio 9-ąją, 
baigėme „Snaigės“ sezoną Sena-

salio gyvenvietėje prie Barsukynės 
kalno, kur ilgiausiai laikosi sniegas; 
jauniausiai slidininkei Saulei dar ne-
buvo ir trejų metų. Beje, vyriausias 
dalyvis buvo 83-ejų.

- O pavasarį ir vasarą ar tę-
site žygių po Vilniaus apylinkes 
tradicijas?

- Būtinai. Yra daug gražių ir lan-
kytinų vietų. Tad iš tiesų nepatariu 
savaitgalių leisti namuose prie kom-
piuterių ar televizorių.

- Kokia jūsų, kelionių aso ir 
vadovo, didžiausia pergalė?

- Mes ne alpinistai, o keliautojai. 
Tad ieškome ne stačių uolų, bet perė-
jų, kuriomis lengviau kopti į viršukal-

nes, yra daugiau laiko pasigėrėti ne-
paprasta kalnų ir priekalnių grožybe. 
Kiekvieni kalnai saviti, nepakartoja-
mi. Štai Kaukazą galėčiau palyginti 
su išsipusčiusia gražuole, nes ten 
kiek pakilus atsiveria akinamai balti 
sniegynai, o žemiau - vaiski žaluma. 
Altajuje vėl savas laukinis grožis, 
o Pamyras, kur stūkso lietuviškais 
vardais pavadintos viršukalnės, di-
dingas, atšiaurus ir atrodo sunkiai 
įveikiamas. Man džiugu, kad vis 
daugiau atsiranda jaunimo, kuriems 
rūpi nueiti pirmeivių kalnų keliais, 
prie jų paliktų lietuviškų relikvijų 
pridėti ir savo atsivežtą iš Lietuvos 
gintaro gabalėlį ar žemės saujelę. Dėl 
to metai iš metų ir organizuojame ten 
turiadas. O didžiausia mano pergalė, 
kai pasiseka kuo daugiau žmonių 
ištraukti iš namų į gamtą. Svarbi jų 
psichologinė nuostata: keliauti, pa-
žinti, nenurimti. Kaip sakoma, kartą 

paragavęs aktyvaus poilsio skonio, 
pažinęs bendravimo žygiuose vertę 
ir prasmę nebegalėsi sustoti. Juk 
ten žmonės tampa bendraminčiais, 
dingsta egoizmas, iš užsimezgusios 
draugystės atsiranda šeimos, ku-
rios ir savo vaikus veda gamtos ir 
pasaulio pažinimo maršrutais. Kai 
kurie tokius entuziastus vadina be-
pročiais, nesuvokia, kam jiems to 
reikia, tačiau kelionių virusas plinta. 
Tik labai svarbu, kad ne tik sudėtin-
goms kelionėms, bet ir poilsio dienų 
ar savaitės žygiams būtų kruopščiai 
ir apgalvotai pasirengiama.

- Savo darbo (kartu ir po-
mėgio) biografiją pradėjote bū-
damas Kauno turistų klubo pir-

mininku, vėliau jus, kaip aktyvų 
žmogų ir gerą organizatorių, 
išviliojo to meto Respublikinė 
turizmo ir ekskursijų taryba, 
paskui darbas Vilniaus turistų 
klube nuo 1977-ųjų iki nepri-
klausomybės metų. Tik tuomet 
pasivadinote visuomenine ke-
liautojų organizacija.

- Iš esmės toji mano migraci-
ja visur susijusi su kelionėmis ir 
jų organizavimu. Tik štai Turizmo 
taryboje ištvėriau vos penkerius 
metus, nes ten buvo daug popieriz-
mo... Tenka ir dabar dirbti tą ne visai 
romantišką darbą Kūno kultūros ir 
sporto departamente.

- Per visus tuos žygius, turia-
das, keliones, jų organizavimą ir 
dar šviečiamąjį darbą nesusilau-
kėte palikuonių?

- O kaipgi? Tęsėjų tikrai turiu, 
kurie mano įdirbį pratęs ir kalnuose, 
ir čia, Lietuvoje. (Šypsosi.) Manau, 
kad aktyvaus poilsio niša yra didelė, 
čia bus kas veikti ir verslo struktū-
roms, kurios padės organizuoti ke-
liones į kalnus ir dar labiau išplėsti 
masinius žygius ne tik slidėmis, bet 
ir pėsčiomis po Lietuvą.

- Kas yra tas vidinis varikliu-
kas, kuris jums neleidžia ilgai 
išsėdėti namuose?

- Metus gal užmirškime. Ne-
mėgstu tų jubiliejų ir sveikinimų. Aš 
pats sau pasidovanoju gimtadienio 
dovanų - keliones į kalnus. Ir apskri-
tai niekur žmogus taip gerai nesijau-
čia ir nepailsi kaip gamtoje. Ir nuo 
kompiuterių, ir nuo televizoriaus, ir 
nuo kitokių buities smulkmenų. 

- Prieš dešimt metų savo 
60-mečio proga įkopėte į 7 km 
aukščio Lenino viršukalnę. Ko-
kią dovaną ruošiate sau ir ben-
draminčiams šiemet?

- Nenorėčiau iš anksto girtis. 
Bet bandysiu vasarą įkopti į septy-
nias lietuviškais vardais pavadintas 
kalnų viršūnes. Ir dar laukia turiada 
Tianšanio kalnuose, kuriuose yra 
Gedimino Akstino, Žalgirio, Maž-
vydo, Nemuno, Lietuvos alpinistų, 
Vilniaus universiteto vardais pava-
dintas kalnų kampelis.

 n Algimantas Jucevičius nepailsdamas jau pusę amžiaus keliauja po kalnus ir veda ten visus, kurie nori pamatyti jų didybę ir grožį

Didžiausia mano 
pergalė, kai pasiseka 
kuo daugiau žmonių 
ištraukti iš namų į gamtą

Asmeninio albumo ir redakcijos archyvo nuotr.

  Algimanto  
Jucevičiaus kelionių  

misija
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Merginos parodė pavyzdį vyrams
Kol Lietuvos vyrų teniso rinktinė 
tik ruošiasi kovai dėl kelialapio 
į aukštesnę grupę, moterų 
komanda jau džiaugiasi darbo 
vaisiais. Kelialapį į Federacijos 
taurės varžybų Europos/Afrikos 
zonos II grupę ji iškovojo praėjusį 
savaitgalį. Pasak rinktinės lyderės 
Linos Stančiūtės, ateityje Lietuvos 
komanda turėtų būti dar stipresnė.

Arūnas ABROMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Egipte vykusiame Federacijos 
taurės III grupės turnyre Lietuvai 
atstovavo labai jauna komanda. Pa-
tirtimi išsiskiria tik 26 metų L.
Stančiūtė (221-oji pasaulio raketė). 
Lyderei padėjo 17-metė Joana Ei-
dukonytė (1143), 16-metė Justina 
Mikulskytė ir 15-metė Akvilė Pa-
ražinskaitė.

Komandos kapitonė Edita Lia-
chovičiūtė dar prieš varžybas drąsiai 
teigė, kad lietuvės yra favoritės ir 
turi pelnyti kelialapį į II grupę. Paža-
das buvo ištesėtas. Mūsų tenisinin-
kės iškovojo keturias pergales iš ei-
lės, paskui sekė pralaimėjimas Tuni-
sui, bet jis nesutrukdė pasiekti tiks-
lą. Pusfinalyje, kurį galima vadinti ir 
finalu, lietuvės 2-1 įveikė Maroko 
komandą. Lemiamas tapo dvejetų 
mačas, kurį L.Stančiūtė ir J.Mikuls-
kytė laimėjo 6:4, 7:5.

Skausmas nesustabdė

Nors daugelyje mačų lietuvės nu-
galėjo įtikinamai, iš Afrikos sugrįžu-
si L.Stančiūtė teigė, kad lengva ne-
buvo. „Vėjas, oro sąlygos, karštis. Be 
to, buvo labai daug mačų. Nelengva 

žaisti nuo pirmadienio iki šeštadie-
nio. Aišku, kai kurie mačai nebuvo 
patys sunkiausi, bet vis tiek prarandi 
energiją, nes sergi ir už kitas tenisi-
ninkes, išgyveni dėl komandos. Die-
nos išeina labai ilgos, įtemptos“, - 
„Sporto žmonėms“ pasakojo tenisi-
ninkė. Varžybų pabaigoje ji pajuto 
pilvo raumenų skausmus, bet kovojo 
toliau. „Kai žaidi už komandą, negali 
pasiduoti“, - pabrėžė L.Stančiūtė. 
Paskui ji dar dalyvavo turnyre Tuni-
se, tačiau nebaigė pirmojo mačo.

„Rezultatas yra toks, kokio ir ti-
kėjomės. Kai pamačiau burtus, be-
veik neabejojau, kad eisime iki fina-
lo. Vis tiek mūsų merginos stipres-
nės. Finale tikėjausi, kad pirmausi-
me 2:0. Neabejojau, kad iš Linos bus 
taškas. Dėl Joanos buvo klaustukas. 
Ji turėjo šansų, bet pora lemiamų ka-
muolių nuslydo į užribį. Lemiamame 
dvejetų mače buvo didelė įtampa. 
Lina įrodė savo profesionalumą, nes 
lemiamais momentais ji paduodavo 
ir labai užtikrintai tai darė“, - kovas 
prisiminė E.Liachovičiūtė.

Pagyrimai jaunimui

Tačiau ne mažiau už L.Stančiūtę 
kapitonės komplimentų nusipelnė 
jaunosios tenisininkės: „Komanda 
labai gera, visos viena kitą palaikė. 
Merginoms neturiu jokių priekaištų. 
Džiaugiuosi jaunąja karta. Manau, 
kad Akvilė ir Justė turi didelį poten-
cialą. Per metus jos turėtų sukaupti 
patirties. Tikiuosi, jos ir toliau noriai 
atstovaus Lietuvai“.

L.Stančiūtė taip pat gyrė jaunimą: 
„Šios tenisininkės yra augančios. 
Kuo toliau, tuo jų rezultatai bus ge-
resni. Manau, kad moterų tenisas 

atsigaus“. Vis dėlto sportininkės ne 
visada sėkmingai pereina iš jaunių į 
suaugusiųjų tenisą. Anot E.Liacho-
vičiūtės, reikia ne tik jų pačių noro. 
„Manau, jog Justė ir Akvilė turi pa-
kankamai asmeninių savybių. Jos la-
bai veržlios, užsispyrusios. Tenisas 
yra jų svajonė. Tačiau finansai yra 
pagrindinis dalykas. Kai gali žaisti su 
stipriausiomis tenisininkėmis, ir pa-
ti turi daug galimybių tokia tapti. Ti-
kiuosi, kad rėmėjai atkreips dėmesį 
į jaunąją kartą. Aišku, reikia padėti ir 
esamoms žvaigždėms, bet jei nebus 
paramos atsarginiam suoleliui, tai 
mes jo niekada ir neturėsime“, - 
svarstė kapitonė.

Naujas tikslas - neiškristi

L.Stančiūtė nedrįsta prognozuo-
ti, kada jaunosios tenisininkės pa-
sieks jos lygį. „Tai labai individualu. 
Tačiau manau, kad šioje komandoje 
buvo surinktos perspektyviausios 
Lietuvos merginos“, - sakė Lina. Jos 
nuomone, bendras moterų teniso ly-
gis Lietuvoje kyla. Mūsų sportinin-
kės į II grupę sugrįžo po kelerių me-
tų pertraukos. Kurį laiką moterų 
rinktinė apskritai nedalyvavo tarp-
tautinėse varžybose. Pernai lietuvės 
grįžo į Federacijos taurės varžybas, 
bet tąsyk pelnyti kelialapio į II grupę 
nepavyko.

Didelių laimėjimų II grupėje ko-
mandos kapitonė kol kas nesitiki. 
„Manau, kad mes turime galimybę 
joje išsilaikyti. Kilti į I grupę dar nė-
ra šansų. Esame joje buvę keletą 
kartų ir greitai grįždavome namo, 
nes ten žaidžia pačios stipriausios 
komandos. Ten reikia turėti du tikrai 
stiprius pirmuosius numerius. Mer-

ginos turi laiko pasiruošti“, - sakė 
E.Liachovičiūtė.

Trečiadienį rinktinės merginos 
atėjo į Sereikiškių parko aikštyną pa-
linkėti sėkmės vyrų komandai. Lie-

tuvos tenisininkai ruošiasi Deviso 
taurės Europos/Afrikos zonos III 
grupės turnyrui Bulgarijoje. Vyrų 
tikslas toks pats, kaip ir merginų - 
patekti į II grupę.

NUGALĖTOJOS. Tikslą pasiekusi Lietuvos rinktinė: Joana 
Eidukonytė, Akvilė Paražinskaitė, Justina Mikulskytė, Lina 
Stančiūtė ir kapitonė Edita Liachovičiūtė

�

TeNiSAS  �

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Olimpiada  �

Likus trims mėnesiams iki 
Londono olimpinių žaidynių, 
„Sporto žmonės“ suskaičiavo 
kelialapius jau iškovojusius mūsų 
šalies sportininkus. Lietuvos 
olimpinio sporto centro (LOSC) 
sudarytame sąraše yra 33 
pavardės. Kelialapių yra daugiau, 
bet ne visų jų savininkai jau aiškūs.

Olimpinė ugnis Londone bus už-
degta liepos 27 d., penktadienį. Ly-
giai po trijų mėnesių, šeštadienį, var-
žybos vyks jau visu tempu. Sporti-
ninkų registracija baigsis liepos 9 d. 
Kol kas aišku tiek, kad Lietuvai ne-
pavyks pagerinti 2008 m. olimpinių 
žaidynių rekordo. Pekine mūsų šaliai 
atstovavo 71 sportininkas.

Lietuvos tautinio olimpinio komi-
teto vadovas Artūras Poviliūnas ne 
kartą teigė, kad bus gerai, jei Londo-
ne išvysime maždaug 50 individualių 
sporto šakų atstovų ir vyrų krepšinio 
rinktinę. Kelialapių skaičiaus mažė-
jimas neturėtų stebinti, nes savo po-
zicijas olimpinėse žaidynėse užlei-
džia visa Europa. Vis daugiau vietų 
iškovoja azijiečiai ir afrikiečiai.

Šiuo metu turime 38 kelialapius, 

tačiau LOSC sąraše ne prie visų po-
zicijų įrašytos konkrečios pavardės. 
Pavyzdžiui, jau aišku, kad Lietuva 
deleguos du plento dviratininkus ir 
dvi dviratininkes. Jų pavardes suži-
nosime vėliau. Taip pat aišku, kad 
lietuviai turės vieną vietą sunkiosios 
atletikos varžybose. Daugiausiai prie 
to prisidėjo Europos vicečempionu 
tapęs Aurimas Didžbalis. Tačiau vie-

ta skirta šaliai, o ne asmeniui, todėl 
Lietuvai atstovausiantis sunkiaatle-
tis paaiškės per specialų turnyrą.

Sąraše dominuoja lengvaatlečiai. 
Net 11 iš jų įvykdė A, dar penki - B 
normatyvus. Tai ne pabaiga. Pasak 
olimpinės misijos vadovo Algirdo 
Raslano, dar bent penki atletai gali 
pelnyti kelialapius. Lengvaatlečiai 
gerokai lenkia kitas sporto šakas. 

Sąraše yra keturi akademinio irkla-
vimo, trys plaukimo, po du bokso ir 
sportinės gimnastikos atstovus.

Metų pradžioje LOSC sąraše bu-
vo įrašyta 21 pavardė. Nuo to laiko 
būta tiek nusivylimų, tiek malonių 
staigmenų. Kukli šįkart bus treko 
dviratininkių komanda, nes kelialapį 
pelnė tik Simona Krupeckaitė, ku-
rios dalyvavimas ir taip beveik ne-

kėlė abejonių. Kita vertus, bilietus į 
Londoną gavo gimnastai Rokas Guš-
činas ir Laura Švilpaitė. Gimnastai 
vyrai Lietuvai olimpinėse žaidynėse 
dar neatstovavo nė karto.

Kovo viduryje olimpinius A nor-
matyvus įvykdė ėjikai Marius Žiūkas 
ir Neringa Aidietytė. Be to, sąrašą 
nuo Naujųjų metų papildė penki B 
normatyvus turintys lengvaatlečiai. 
O paskutiniais kelialapius iškovoju-
siais Lietuvos sportininkais tapo 
boksininkas Evaldas Petrauskas ir 
imtynininkas Edgaras Venckaitis. Jie 
tai padarė atrankos turnyruose pra-
ėjusią savaitę.

Sąrašas anaiptol ne galutinis. Jau 
šį savaitgalį jį gali papildyti imtyni-
ninkai, nes Kinijoje vyksta dar vie-
nas atrankos turnyras. Jame daly-
vauja geriausi mūsų šalies graikų-
romėnų imtynių meistrai - Mindau-
gas Ežerskis, Mindaugas Mizgaitis 
ir Aleksandras Kazakevičius. Pats 
svarbiausias klausimas bus atsakytas 
tik liepos pradžioje, kai olimpiniame 
atrankos turnyre Venesueloje kovos 
vyrų krepšinio rinktinė.

Parengė Arūnas ABROMAITIS

ViCEČEmpiONaS. Sunkiaatletis Aurimas Didžbalis pelnė sidabrą Europos čempionate, bet dėl vietos 
olimpinėse žaidynėse jam dar teks pakovoti

�

OlimpiEČių SąrašaS  �

Edgaras  
Venckaitis

Imtynės
Pergalė atrankos 
varžybose

Rūta  
Meilutytė

Plaukimas
A normatyvas

Rolandas 
Maščinskas

Irklavimas 
(dvivietė valtis)
10 vieta pasaulio 
čempionate

Tadas  
šuškeVičius

Lengvoji atletika 
(ėjimas)
 B normatyvas

Rasa 
DrazDauskaitė

Lengvoji atletika 
(maratonas)
A normatyvas

3 mėnesiai ir 33 olimpiečiai

El
to

s n
uo

tr.

Laura  
šVilpaitė

Sportinė 
gimnastika
Per atrankos  
varžybas

Rokas  
Guščinas

Sportinė 
gimnastika
Per atrankos 
varžybas

Juozas  
Bernotas

Buriavimas 
(burlentės)
37 vieta pasaulio 
čempionate

Gintarė  
šeit

Buriavimas  
(„Laser-Radial“ kla-
sė),5 vieta pasaulio 
čempionate

Evaldas 
petrauskas

Boksas
Pergalė atrankos 
varžybose

Egidijus 
kaValiauskas

Boksas
3 vieta pasaulio 
čempionate

Simona 
krupeckaitė

Dviračių sportas 
(trekas)
Vieta reitinge

Laura 
asaDauskaitė

Šiuolaikinė 
penkiakovė
5 vieta Europos 
čempionate

Vytautas 
Janušaitis

Plaukimas
A normatyvas

Giedrius  
titenis

Plaukimas
A normatyvas

Jevgenijus 
šuklinas

Baidarių ir kanojų 
irklavimas, 
5 vieta pasaulio 
čempionate

Saulius  
riteris

Irklavimas (dvivie-
tė valtis)
10 vieta pasaulio 
čempionate

Donata 
Vištartaitė

Irklavimas 
(vienvietė valtis)
9 vieta pasaulio 
čempionate

Mindaugas 
Griškonis

Irklavimas 
(vienvietė valtis)
7 vieta pasaulio 
čempionate

Povilas  
Mykolaitis

Lengvoji atletika 
(šuolis į tolį)
B normatyvas

Raivydas  
stanys

Lengvoji atletika 
(šuolis į aukštį)
B normatyvas

Indrė  
JakuBaitytė

Lengvoji atletika 
(ieties metimas)
B normatyvas

Sonata 
taMošaitytė

Lengvoji atletika  
(100 m barjerinis 
bėgimas),   
B normatyvas

Rytis  
sakalauskas

Lengvoji atletika  
(100 m bėgimas)
A normatyvas

Zinaida  
senDriūtė

Lengvoji atletika 
(disko metimas)
A normatyvas

Diana  
loBačeVskė

Lengvoji atletika 
(maratonas)
 A normatyvas

Marius  
Žiūkas

Lengvoji atletika 
(ėjimas)
A normatyvas

Neringa  
aiDietytė

Lengvoji atletika 
(ėjimas)
A normatyvas

Brigita  
VirBalytė

Lengvoji atletika 
(ėjimas)
A normatyvas

Kristina 
saltanoVič

Lengvoji atletika 
(ėjimas)
A normatyvas

Airinė  
palšytė

Lengvoji atletika 
(šuoliai į aukštį)
A normatyvas

Austra  
skuJytė

Lengvoji atletika 
(septynkovė)
A normatyvas

Virgilijus  
alekna

Lengvoji atletika 
(disko metimas)
A normatyvas
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Sporto žmonės2012 m. balandžio 28 d., šeštadienis 3

SavaitėS gimtadieniai  �

Martynas Pocius
(1986 m. balandžio 28 d.)

Lietuvos rinktinės krepšininkas, 
2010 m. pasaulio čempionato bron-
zos medalio laimėtojas.

Andrius skerLa
(1977 m. balandžio 29 d.)

Futbolininkas, Lietuvos rekor-
dininkas pagal rinktinėje sužaistų 
rungtynių skaičių (84).

Paulius Jankūnas
(1984 m. balandžio 29 d.)

Lietuvos rinktinės krepšininkas, 
2007 m. europos ir 2010 m. pasaulio 
čempionatų bronzos laimėtojas.

Artūras Juchna 
(1984 m. balandžio 29 d.)

aklųjų riedulininkas, 2000 ir 
2008 m. parolimpinių žaidynių si-
dabro medalio laimėtojas.

Aušrelė MikLušytė-Fridrikas
(1967 m. balandžio 30 d.)

Lietuvos, vėliau austrijos rink-
tinių rankininkė. 1��� m. pasaulio 
čempionato bronzos laimėtoja.

BokSaS  �

Tautvydas sabonis
(1992 m. gegužės 1 d.)

krepšininkas, europos jaunučių 
ir jaunių čempionas, 2011 m. pasau-
lio jaunimo čempionas.

Kęstutis PiLiPauskas
(1958 m. gegužės 2 d.)

tarptautinės kategorijos krepši-
nio teisėjas, Lietuvos teisėjų asocia-
cijos prezidentas.

Lina Grinčikaitė
(1987 m. gegužės 3 d.)

Lengvaatletė, 200� m. studentų 
universiados ir europos jaunimo pir-
menybių 100 m bėgimo čempionė.

Valdemaras choMičius
(1959 m. gegužės 4 d.)

krepšininkas, treneris, 1�88 m. 
olimpinis, 1�82 m. pasaulio čempio-
nas, dukart europos čempionas.

Artūras JoMantas
(1985 m. gegužės 4 d.)

krepšininkas, 2005 m. pasaulio 
jaunimo čempionas, 2003 m. pasau-
lio jaunių vicečempionas. 

Vienu iš paskutinių sportininkų, 
papildžiusių Lietuvos olimpiečių 
sąrašą, tapo 20-metis boksininkas 
Evaldas Petrauskas. Praėjusią 
savaitę Turkijoje vykusiame 
atrankos turnyre jis kovėsi taip 
gerai, kad bokso specialistai 
prabilo apie šansą iškovoti 
Londono olimpinių žaidynių 
medalį. Pokalbyje su „Sporto 
žmonėmis“ tokios galimybės 
neatmetė ir pats E.Petrauskas.

Arūnas abroMaitis
„Respublikos“ žurnalistas

Trenerių viltis
Iš Šilutės kilęs boksininkas jau 

kelerius metus garsina Lietuvos var-
dą. 2008 m. jis tapo Europos jaunių, 
o 2009 m. - Europos jaunimo čem-
pionu. Užpernai E.Petrauskas iško-
vojo auksą jaunimo olimpinėse žai-
dynėse Singapūre. Suaugusiųjų rin-
ge šilutiškis boksuojasi tik antrus 
metus, tačiau jo smūgių neatlaikė jau 
ne vienas daug labiau patyręs spor-
tininkas.

Atrankos turnyre Trabzono 
mieste svorio kategorijoje iki 60 kg 
E.Petrauskas sudorojo tris varžovus 
ir užsitikrino olimpinį kelialapį. Vė-
liau du varžovai atsisakė kovoti su 
lietuviu. Evaldas tapo turnyro nuga-
lėtoju. Po sugrįžimo iš Turkijos rink-
tinės treneris Vladimiras Bajevas 
pareiškė, kad tikisi olimpinio meda-
lio arba iš E.Petrausko, arba iš anks-
čiau kelialapį užsitikrinusio Egidijaus 
Kavaliausko. Lietuvos bokso federa-
cijos vyriausiasis treneris Stanisla-
vas Mižigurskis pritarė. „Iš dviejų 
mūsų boksininkų aš netgi labiau sta-
tyčiau už E.Petrauską“, - sakė jis.

Pranašumas - jėga

- Ar užpernai, kai laimėjai 
jaunimo olimpines žaidynes, jau 

buvo minčių, kad praėjus porai 
metų dalyvausi ir tikrose olim-
pinėse žaidynėse? - paklausėme 
E.PEtrausko.

- Buvo toks tikslas. Tikėjausi iš-
kovoti kelialapį praėjusį rudenį pa-
saulio čempionate, bet ten nepasise-
kė. Pirmąją kovą pralaimėjau indui. 
Manau, kad nuo to laiko gerokai pa-
tobulėjau.

- Atrodo, kad perėjimas iš 
jaunimo į vyrų boksą yra sklan-
dus?

- Labai didelių sunkumų jis iš tie-
sų nesukėlė. Tik tiek, kad patirties 

turiu dar mažokai. Tačiau pastaruoju 
metu turėjau nemažai kovų su pajė-
giais varžovais. Ta patirtis po trupu-
tį atsiranda.

- Ar boksuodamasis su vyres-
niais boksininkais nejauti jų fizi-
nės jėgos pranašumo?

- To tikrai nejaučiu. Jie stipresni 
už mane techniškai. O mano prana-
šumas kaip tik yra fizinė jėga, stiprūs 
smūgiai ir charakteris. Niekada ne-
pasiduodu, kas bebūtų. Mano bokso 
stilius toks, kad daugiau einu į artimą 
kovą ir bandau palaužti varžovą. Vi-
sada taip boksuodavausi.

M.Taisono gerbėjas

- Turi boksininko idealą?
- Mano idealas yra Maikas Tai-

sonas (Mike Tyson). Mūsų svoriai 
skirtingi, bet darbas ringe panašus. 
Man patinka agresyvus jo boksavi-
mosi stilius, noras viską greitai už-
baigti.

- O tarp lietuvių boksinin-
kų?

- E.Kavaliauskas. Jis pasižymi 
labai dideliu greičiu. E.Kavaliaus-
kas man yra autoritetas ir kaip bok-
sininkas, ir kaip asmenybė. Iš jo 
galima daug ko pasimokyti. Jis ne 
tik labai greitas, bet ir mąstantis 
ringe kovotojas.

- Kelialapius į Londoną iško-
vojote būtent jūs - tu ir E.Kava-
liauskas. Kaip manai, kuris turė-
site daugiau šansų olimpiniame 
ringe?

- Manau, šansai bus vienodi. Vi-
si kovotojai bus stiprūs, bet ir mes 
nesilpni. Pažiūrėsime, kaip vyks pa-
sirengimas. Svarbu per jį negauti 
traumų. Jos atima daug energijos. 
Mane didesnės traumos kol kas ap-
lenkia ir tuo labai džiaugiuosi.

- Daugumai 20-mečių šis gy-
venimo laikotarpis yra pats tin-
kamiausias laikas linksmintis. 
Tau užtenka laiko kam nors ki-
tam, ne tik boksui?

- Aš turiu laisvo laiko. Važiuoju 
pas šeimą. Juk ne visada būnu spor-
to salėje ar išvykose. Man sportas 
yra malonumas.

Varžovai negąsdina

- Grįžkime prie olimpinio at-
rankos turnyro. Pagal rezultatus 

atrodo, kad visose trijose kovose 
turėjai aiškią persvarą. Kuri iš 
tų kovų buvo sunkiausia?

- Sunkiausia buvo kovoti su airiu 
ketvirtfinalyje. Psichologiškai buvo 
labai sunkus pirmas raundas. Buvo 
aišku, kad kas turės pranašumą pir-
mame raunde, tas ir laimės kovą. Jei 
jį laimi, mažiau nerviniesi ir darai ma-
žiau klaidų. O varžovas atvirkščiai - 
pradeda daryti daugiau klaidų ir bok-
suotis tampa lengviau.

- Sugrįžus iš Trabzono trene-
riai V.Bajevas ir S.Mižigurskis 
sakė, kad turi šansų iškovoti me-
dalį ir Londone. O pats jautiesi 
pajėgus pelnyti apdovanojimą 
aukščiausiame lygyje?

- Galbūt ir esu pajėgus tai pada-
ryti. Žinau, kad bus sunku, nes var-
žovai bus labai stiprūs. Bet jei pasi-
rengimas bus geras, galima tikėtis ir 
medalio.

- Yra tokių varžovų, su ku-
riais Londone labai nenorėtum 
susitikti?

- Pirmose kovose tikrai neno-
rėčiau susitikti su ukrainiečiu Va-
silijumi Lomačenka. Jis yra pripa-
žintas vienu geriausių boksininkų 
pasaulyje. Visi kiti man atrodo 
maždaug vienodo pajėgumo. Jie 
manęs negąsdintų. Jei kova klos-
tosi palankiai, yra gera nuotaika, 
su kiekvienu galima boksuotis ir 
kiekvieną galima įveikti.

- Dabar, po atrankos turnyro, 
tikriausiai turėsi laiko pailsėti?

- Poilsis toks, kad su niekuo 
nesiboksuosiu, tačiau visa kita - 
krosai ir treniruotės - niekur nedings. 
Turėsiu laiko sutvarkyti reikalus. 
Vienas iš tų reikalų yra vairuotojo 
teisių gavimas.

E.Petrauskas: aš niekada nepasiduodu

PRanaŠUmai. Jaunasis boksininkas Evaldas Petrauskas mano, kad jo 
pranašumai - fizinė jėga ir stiprūs smūgiai

�

Kūno KuLTūroS ir SPorTo DEPArTAMEnTAS 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

„Sporto žmonių“ leidybą 
dalinai finansuoja Kūno kultūros 
ir sporto rėmimo fondas

Stasio Žumbio nuotr.
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laimės link...j/b Požiūris

Žmonėms, kurie 
pasitikėdami savimi tvirtai 
žengia per gyvenimą, 
būdingas ypatingas požiūris 
į pasaulį. Jie laimingi 
ne tiek todėl, kad jiems 
nepaliaudama šypsosi 
Fortūna, o todėl, kad 
išsiugdė įpročius, kurie 
padeda lengvai susidoroti su 
sunkumais ir nesėkmėmis. 
Aplinkybės gali būti kuo 
įvairiausios, bet būtent 
įpročiai labai stipriai veikia 
laimės pojūtį.
Taigi, laimingi žmonės...

1. Visiškai nesidomi tuo, 
ką apie juos mano kiti.

Jų nuostatą puikiai išreiškė Koko 
Šanel (Coco Chanel): „Man tas pats, 
ką apie mane galvojate, nes aš apie 
jus išvis negalvoju“. Mes įpratome 
priklausyti nuo kitų nuomonės, bet 
aplinkui yra daugybė žmonių ir kie-
kvienas turi savo požiūrį. Kuo pavirs 
kiekvieno iš mūsų gyvenimas, jeigu 
mėginsime įtikti visiems? Jūs darote 
tai, kas jums atrodo būtina. Galbūt 
jūs klystate, bet tai jūsų patirtis, ir 
ji neįkainojama. Visiems patinka 
savimi pasitikintys, nepriklausomi 
žmonės, turintys aiškias gyvenimo 
nuostatas. Tapkite tokiu žmogumi ir 
per gyvenimą keliaukite oriai, kas-
kart nesidairydami ir neieškodami 
aplinkinių pritarimo arba laukdami 
pasmerkimo.

2. Sugeba pažvelgti 
į save iš šalies.

Nebūna nei vienareikšmiškų 
pergalių, nei vienareikšmiškų pra-
laimėjimų. Todėl geriausia - likti 
neutraliam. Tai nėra lengva, bet to 
verta išmokti. Pagal kinų išminčius 
teisingai elgiasi tas, kas į savo gyve-
nimą žvelgia tarsi iš šalies, panašiai 
kaip sėdinti ant kalno beždžionė iš 
viršaus stebi dviejų tigrų susirėmi-
mą. Tam tikra dalimi turime likti 
ta beždžione, objektyviai žiūrinčia 
į gyvenimą iš šalies. Būtent tai pa-
dės priimti teisingus sprendimus ir 

neeikvoti jėgų ten, kur net neverta 
„veltis į peštynes“.

3. Nekankina savęs 
apgailestavimais.

Praleistos galimybės, pasibaigu-
si amžina meilė, draugų, kuriems 
iš kvailumo buvo patikėtos širdies 
paslaptys, klasta... Mes visi esame 
linkę dėl ko nors gailėtis, bet nėra 
nieko nenaudingesnio ir tuštesnio. 
„Apgailestavimas neturi trukti ilgiau 
kaip penkias minutes, - sako ameri-
kietis psichologas Olafas Maineris. 
- Pradėję save graužti, jūs praran-
date ne tik laiko, bet ir didžiulį kiekį 
gyvybinės energijos“. Praleistų ga-
limybių negrąžinsi, o nustoti ašaroti 
ir išanalizuoti nesėkmės priežastį -  
puikus pasirinkimas.

4. Moka dėkoti.

Bet tai ne padėka iš mandagu-
mo, o tikrai nuoširdi. Dėkingumas 

mūsų gyvenime gali padaryti tikrą 
stebuklą, o esmė čia yra ta, kad 
dėkodami visą dėmesį sutelkiame 
ne į tai, ko neturime, o į tai, ką 
turime. O panašus, kaip žinome, 
traukia panašų. Būkite dėkingi ir iš 
anksto dėkokite net už tai, kas dar 
neįvyko. Kiekvieną vakarą prieš 
miegą būtinai prisiminkite mažiau-
sia penkias priežastis gyvenimui 
pasakyti „ačiū“.

5. Išsaugo naujumo jausmą.

Ką nors gavę, ko nors pasiekę, 
mes visai neilgai tuo džiaugiamės, 
todėl naujumo pojūtis išnyksta. 
Bet į jį reikia įsikabinti rankomis 
ir kojomis. Įsiminkite ir įtvirtinki-
te triumfo akimirkas. Džiaugsmin-
gi įvykiai turi tapti jūsų būsimųjų 
pergalių generatoriumi, todėl vėl 
ir vėl atgaivinkite atmintyje ir iš 
naujo pergyvenkite laimės būsenos 
akimirkas. Kelti sau naujus tikslus 
ir jų siekti - puiku. Bet labai dažnai 

vaikomės to, ko dar nėra, ir nespė-
jame iki soties pasimėgauti tuo, 
kas jau yra. Dėl to ir jaučiamės 
nelaimingi.

6. Sugeba iš savęs 
pasijuokti.

Ironija - puiki savybė. O jeigu 
žmogus sugeba būti ironiškas sa-
vo atžvilgiu, jis nepažeidžiamas. 
Psichologai mano, kad saviironija -  
aukšto intelekto požymis. Gebėji-
mas pasijuokti iš savęs būdingas tik 
stiprios dvasios ir protingiems žmo-
nėms, jis tiesiogiai susijęs su gyve-
nimo džiaugsmu ir optimizmu.

7. Gyvena „šiandien“.

Žmonės, kuriuos visąlaik slegia 
praeities klaidų, etikečių ir neigia-
mos patirties našta ir kurie baimina-
si patirti nesėkmę ateityje, apskritai 
negyvena. Jie panašesni į užšaldytus 
zombius. Juos paralyžiuoja baimė, 
jie nepajėgia suprasti, kad nėra nei 
„vakar“, nei „rytoj“, o yra tik „šian-
dien“. Pavyzdžiui, nusprendėte pa-
vasarį sulieknėti ir laikytis dietos. 
Ankstesnė patirtis sako: „Nesą-
monė, nieko neišeis, juk pernai jau 
bandei ir metei. Ar verta pradėti iš 
naujo?“ Neigiamai patirčiai antrina 
ateities baimė: „Kiek man užteks 
jėgų? Vis tiek po savaitės kapitu-
liuosiu!“ Bet praeitis jau praėjo, o 
ateitis neprasidėjo. Todėl įsikabinki-
te dantimis į „čia ir dabar“, ir tuomet 
suprasite, kad galite viską!

8. Niekada nenustoja 
mokytis.

Knygos, kelionės, nauji hobiai, 
užsienio kalbos, noras suprasti šį 
pasaulį ir niekada nenustoti ste-
bėtis, nei 8, nei 80 metų - tai dar 

vienas puikus laimingų žmonių 
įprotis, nes būtent jis padeda jiems 
atskleisti save.

9. Niekada nepavydi.

Paprastai lyginame save ir sa-
vo laimėjimus su aplinkiniais ir jų 
laimėjimais. Sveika konkurencija -  
nieko bloga, tačiau kai kada ji pe-
rauga į nepasitenkinimo savimi 
jausmą ir pavydą daugiau pasie-
kusiems žmonėms. Tuo tarpu pa-
saulyje yra tik vienas žmogus, su 
kuriuo galite lygintis - tai jūs patys, 
bet praeityje. O jeigu šiandien tapo-
te nors truputį geresnis nei vakar -  
jūs nugalėtojas ir galite pavydėti 
pats sau.

10. Protingai 
renkasi draugus.

Svetimos bėdos ir vargai gali 
tapti pragaištingais jums - emoci-
nės būsenos taip pat užkrečiamos, 
kaip ir ligos. Jums gali atrodyti, 
kad elgiatės kilniai ir gelbstite 
skęstantįjį, bet labai dažnai nelai-
mingi žmonės patys prisišaukia 
nelaimes, ir gali užtraukti jas ir 
jums. Svarbu skirti, kuriems žmo-
nėms tikrai reikia padėti, o kurie 
savo veiksmais, mintimis ir poel-
giais kaskart prisišaukia bėdą ant 
savo galvos. Pavojingiausias (ir 
užkrečiamas) tipas - tai žmonės, 
kurie visada viskuo nepatenkin-
ti ir kurie save laiko amžinomis 
aukomis. Bėkite nuo jų kaip nuo 
maro! Bendraukite su laimingais, 
ir jie jus užkrės savo laime. Ben-
draukite su dosniais - ir patys 
tokiais tapsite. Jeigu esate rūš-
kanas - šliekitės prie gyvenimu 
besidžiaugiančių žmonių.

Parengė Milda KunSKAITĖ 

Dešimt laimingų žmonių įpročių
EPA-Eltos nuotr.
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Nuo neatmenamų laikų 
žmonės griebdavosi magiškų 
priemonių, kad praturtėtų. 
Ir, reikia pripažinti, jiems tai 
pavykdavo. Jei pakaks tikėjimo 
ir atkaklumo , susikursite savą 
slaptą ritualą.

Būtent savą, nes magija - me-
nas, kuris reikalauja individualaus 
požiūrio.

Tylos skraistė

Sutikite, jei viskas būtų taip pa-
prasta, šiandien visi būtume turtingi. 
Kol kas, deja, skurdžių daug, o tur-
tuolių - saujelė. Regis, turčiai pralobo 
visai ne magišku būdu. Šiaip ar taip, 
to jums niekas nepasakos. Pabandyki-
te patys prisivilioti pinigų į piniginę.

Kad pinigai visada plauktų jums 
į rankas, viename piniginės skyrelių 
būtinai laikykite vieno, dviejų ar pen-
kių litų monetą ir niekada jos neišleis-
kite. Jis bus tarsi magnetas: saugos 
jūsų pinigus, atliks pinigų energijos 
laidininkės funkciją.

Gana veiksmingai pinigus pri-
traukia išbandytos liaudiškos prie-
monės, pavyzdžiui, krieno šaknis ir 
viržio šakelė. Dideli šių augalų kiekiai 
kaupia materialią energiją. Kartkartė-
mis pakeiskite juos šviežiais - gamti-
niai akumuliatoriai, kaip ir dirbtiniai, 
išsikrauna.

Piniginė - ne nuotraukoms

Yra daiktų, kurių ne tik nereikia, 
bet tiesiog negalima laikyti piniginėje. 
Jokiu būdu piniginėje nesinešiokite 
artimųjų nuotraukų. Pirma, jos sutrik-
do piniginius energijos srautus, antra, 
piniginės ir pačių pinigų energija per 
nuotraukas gali daryti įtaką jūsų arti-
miesiems. Galite paversti taurų žmo-
gų šiukščiu materialistu, gerą ir jautrų 
- bejausmiu šykštuoliu. Tegul piniginė 
atlieka jai skirtą funkciją.

Piniginių būna įvairių: sunkių 
odinių, lengvų - iš dirbtinės odos 
ar minkštos zomšos. Jų funkcija ta 
pati - laikyti pinigus. Žinokite, kad 
piniginė privilios ne pinigus, o skur-
dą, nes „toks tokį traukia“ (vienas 
iš pagrindinių magijos dėsnių). Taigi 
pirkite solidžią piniginę su daugybe 
skyrelių smulkioms monetoms ir 
kupiūroms.

Beje, sintetinės piniginės irgi 
netinka. Dirbtiniai audiniai šalti ir 
nepraleidžia materialios energijos, o 
būtent jos ir reikia piniginei, kad ši 
trauktų pinigus.

Reikšminga ir spalva. Optimalios 
- metalo ar žemės, nuo juodos iki 
gelsvos, auksinės, galima net oran-
žinio atspalvio.

Milijonai iš anapus

Kartkartėmis tenka išgirsti apie 
lobius, rastus senelio veltinyje, už si-
jos palėpėje, moliniame puode ar dar 
dievai žino kur. Aistringi numizmatai 
tai žino ir nepailsdami ieško.

Ispanų verslininkas Eduardas 

Sie ra, su reikalais atvykęs į Stok-
holmą, laisvalaikiu užsuko į bažny-
čią. Ji buvo tuščia, tik prie altoriaus 
stovėjo karstas. Kaip tikras katali-
kas ispanas priklaupė prie velionio 
ir pasimeldė už jo sielą. Atsistojęs 
jis pamatė užuojautų knygą ir joje 
užsiregistravo, kaip ir buvo prašoma 
prisegtame raštelyje.

Iš visko sprendžiant, jis pirma-
sis pasirašė užuojautos žodžius. Po 
kurio laiko verslininkas gavo laišką 
iš Stokholmo ir iš jo sužinojo, kad 
paveldėjo milijonus. Pasirodo, miręs 
švedas Ensas Svensonas, prie kurio 
karsto ispanas pasimeldė, neturėjo 
artimųjų ir testamentu visą savo 
turtą paliko pirmajam, kuris pasimels 
už jo sielą!

Pinigai po kojomis

Belgas Žozefas Tajandis nebuvo 
numizmatas ir nesvajojo apie lobį, bet 
visai netikėtai tapo krūvos sidabrinių 
savininku.

Kartą kaimyno bute šėlo jauni-
mas. Muzika labai smarkiai griaudėjo. 
Žozefas niekaip negalėjo užmigti. Ko 
tik jis nedarė: ir kepurę užsivožė, ir 
po antklode lindo. Galiausiai įsiuto: 
čiupo kūjį, ir kad ims tvatinti į sieną. 
Po trečio smūgio iš skylės pasipylė 
sidabrinių monetų lietus!

Šešiametis Timis Morsolas aps-
kritai nenutuokė, kas yra lobis. 1996 
metais jis lipdė smėlio pilį Venesuelos 
pajūryje. Drėgnos „statybinės“ me-
džiagos nuolatos trūko, ir berniukas 
rausėsi vis gilyn.

Netikėtai jo pirštukai užkabi-
no kažkokią medinę atplaišą. Ber-
niūkštis į pagalbą pasikvietė tėvus. 
Šie apie lobius išmanė daug, todėl 
darbavosi entuziastingai. Netrukus 
ant smėlio gulėjo medinė dėžė su 
piratų lobiais: aukso taurėmis, per-
lais, brangak meniais, senoviniais 
brangiais ginklais ir kitomis gėrybė-
mis! Pasirodo, senovėje ši sala buvo 
paversta piratų baze.

Pagal įstatymą Venesuelos Vy-
riausybė pasiliko 40 proc. rasto lobio, 
o visa kita - apie tris milijonus dole-
rių - atiteko Morsolų šeimai.

Dar labiau (2004 metais) pasise-
kė britui Kenui Alenui iš Bristolio. Jis 
savo sode iškasė 20 tūkst. senovinių 
romėniškų monetų. Lobį laimingasis 
rado už 6 metrų nuo savo namo. Kera-
minė urna su bronzinėmis monetomis 
buvo paslėpta 1,2 metro gylyje.

Archeologai bemat paskelbė, kad 
tai vienas iš reikšmingiausių romėnų 
monetų lobių, rastų Didžiojoje Brita-
nijoje. Jis datuojamas 307-337 metais 
prieš Kristų.

Pranašiški sapnai

1910 metais netoli Graco mirė 
turtingas žmogus Karlas Ciseris. 
Po jo mirties paveldėtojai rado tik 
kelis šimtus kronų, nors tikrai ži-
nojo, kad velionis turėjo taupomąją 
knygelę su gana didele pinigų suma. 
Vietos gyventojai apie tai nemažai 
kalbėjo, o po savaitės pirklio žmona 
susapnavo, kad yra Ciserio kabinete 
ir krapšto iš sienos kažkokį akmenį. 
Atsivėrusioje nišoje gulėjo... taupo-
moji knygelė. Gandas apie tai pasie-
kė artimuosius. Jie paprašė moters 
parodyti vietą, kurią ji susapnavo. 
Viskas pasitvirtino.

2005 metais 48-erių anglė Karem 
Heiz susapnavo, kaip loterijoje išlošė 
didžiulį prizą. Pabudusi moteriškė pa-
pasakojo vyrui ir vaikams, ką pirktų 
už tuos pinigus. Po poros savaičių 
jos svajonė išsipildė - moteris išties 
laimėjo 2,6 mln. svarų sterlingų.

Pranašiški sapnai, kuriuose daž-
nai dalyvauja ir vaiduokliai, neretai 
padaro žmones turtingus. Štai kokia 
istorija nutiko Naujojo Džersio gy-
ventojui Frenkui Pireneliui. Neaiš-
kiomis aplinkybėmis buvo nužudyta 
Floridoje poilsiavusi jo 24-erių duktė. 
Nelaimingas tėvas susapnavo, kad 
duktė liepia jam nedelsiant nusipirkti 
loterijos bilietą ir nurodyti skaičius, 
surašytus ant loterijos bilieto, kuris 
guli jos automobilyje.

Rytą tėvas nuėjo į policiją, per-
vertė dukters popierius, nusirašė 
reikiamus skaičius ir nusipirko vieną 
vienintelį bilietą. Galima įsivaizduoti, 
kaip jis jautėsi, kai šis bilietas laimėjo 
10 mln. dolerių!

Pinigus įmanoma ne tik  
uždirbti, bet ir prisivilioti

pranašingi sapnai
Kad ir kaip traktuosi pranašingus sapnus - kaip teisingus ar melagingus, 

prieštaringus ar perdėm aiškius, istoriniai pavyzdžiai rodo, jog jie, be abejo, 
darė įtaką ir pavienių žmonių, ir tautų likimams.

Genialus aviacijos konstruktorius Igoris Sikorskis taip pat rimtai manė, 
kad vienas jo sapnų nulėmė visą tolesnį gyvenimą. Šį sapną jis išvydo bū-
damas vienuolikos 1900-aisiais. Bet įsiminė jį visam gyvenimui.

Neregėtas skraidantis aparatas

Sapne jis išvydo save einantį siauru koridoriumi. Pasieny iš kairės ir 
dešinės - vienodos durys kaip laive. Ant grindų - puošnus kilimas. Viskas 
švyti švelnia melsva spalva. Grindys šiek tiek trūkčioja. Keista, bet jis jautė 
ir suprato, kad tai ne traukinys ir ne laivas, ir ne kokia nors kita tuomet 
pažįstama transporto priemonė. Ne, tai buvo iki šiol neregėtas orlaivis.

Stulbina tai, kad berniukas visa tai išvydo tais metais, kai dar niekam 
nebuvo pavykę sukurti skraidančios mašinos. 

Bėgo metai. I.Sikorskis užaugo, baigė mokslus, sukonstravo daugia-
motorį lėktuvą „Ilja Muromec“ - amerikietiško „Boeing“, rusiško Tu ir II 
prototipą. Jis išvažiavo iš Rusijos ir 1919 metais atsidūrė JAV, ten sukūrė 
seriją puikių lėktuvų, sraigtasparnių ir išgarsėjo visame pasaulyje.

Kartą sėdėdamas paprastame savo lėktuve jis stebėjo skrydžio eigą. 
Sutemo. Netikėtai plykstelėjo šviesa, ir jis nustėro. Viskas, ką matė aplink 
save, tiksliai atkartojo iš vaikystės sapno pažįstamą paveikslą: melsva švie-
sa, sklindanti iš palubės, siauras koridorius, kuriame daug riešutmedžio 
durų. Ir tas pats tolygus judėjimo pojūtis. Vaikiškas sapnas po daugelio 
metų neįtikimai tiksliai buvo atkurtas realiame gyvenime.

Imperatoriaus sapnų aiškintojas

Senovėje pranašingiems sapnams būdavo teikiama nepalyginti 
daugiau reikšmės nei dabar. Sapnai galėjo apsaugoti nuo nelaimės, nu-
kreipti teisinga linkme. Imperatorius ir karalius supdavo žyniai ir sapnų 
aiškintojai. Padavimas byloja, kad imperatorius Augustas kartą susa-
pnavo, jog į jo palapinę įsiveržė priešai ir sukapojo jį į gabalus. Jis iškart 
išėjo iš palapinės. Po kelių valandų priešai ją išties sukapojo į gabalus, 
bet nieko nepešė.

Paskutinis Midijos karalius susapnavo, kad iš jo dukters Mandanos 
įsčių išaugo milžiniškas medis, jo šešėlis užtemdė visą Aziją ir jį patį. Ka-
raliui buvo išaiškinta, kad jo anūkas taps visos Azijos valdovu ir kels jam 
pačiam pavojų. Karalius įsakė nužudyti anūką šiam gimus, bet tarnas 
neįvykdė paliepimo. Užaugęs anūkas išties nuvertė senelį, įkūrė galingą 
persų imperiją ir užkariavo kone visą Aziją.

Aleksandras Makedonietis viename žygyje, kai apnuodyta strėle 
buvo sužeistas jo draugas Ptolemėjus, susapnavo drakoną, įsikandusį 
kažkokią žolę ir sakantį, kad šia žole galima išgydyti jo draugą. Kitą dieną 
Aleksandras tiksliai nupasakojo, kaip atrodo, kur auga toji žolė, ir pasiun-
tė karius jos ieškoti. Žolė buvo rasta. Netrukus pagijo ne tik Ptolemėjus, 
bet ir daug kitų apnuodytomis strėlėmis sužeistų karių.

Kronikos byloja, kad Julijaus Cezario žmonai lemtingojo Senato posė-
džio išvakarėse prisisapnavo kruvinas vyras, o ji, prausdama sužeistąjį, jau 
žinojo, kad šis niekada nebeatmerks akių. Iš ryto ji karštai įtikinėjo Cezarį 
atidėti posėdį, tačiau patarėjai įtikino, kad Romos valdytojui nedera elgtis 
taip bailiai. Ir viskas įvyko taip, kaip buvo suplanavę sąmokslininkai.

Pažadino baisus sapnas

1822 metais žurnale „Rusijos archyvai“ buvo išspausdinta istorija apie 
įdomų rusų mokslininko Michailo Lomonosovo gyvenimo epizodą.

Plaukiant į Peterburgą jūra nutiko įvykis, kurio jis ilgai negalėjo pa-
miršti. Mokslininkas pabudo po baisaus sapno, kuriame labai aiškiai 
matė po laivo katastrofos Baltojoje jūroje į negyvenamos salos krantą 
išmestą negyvą savo tėvą.

Tik atvykęs į Peterburgą jis puolė klausinėti apie tėvą visų iš Archan-
gelsko atplaukusių pirklių. Pagaliau vienas jų papasakojo, kad jo tėvas 
išplaukė žvejoti dar praėjusį rudenį ir iki šiol negrįžo.

M.Lomonosovą pritrenkė ši žinia, kaip ir anksčiau pranašingas sapnas. 
Jis davė sau žodį grįžti į gimtinę, surasti vargšo tėvo kūną ir palaidoti. 
Tačiau daugybė neatidėliotinų darbų sulaikė jį Peterburge, tad ėmė 
maldauti brolio, kad šis surastų ir palaidotų tėvą. M.Lomonosovas laiške 
tiksliai aprašė ir salą, ir tą vietą, kurioje turėtų gulėti tėvas. Dar tą vasarą 
būrys žvejų išsilaipino toje negyvenamoje saloje ir palaidojo velionį.

Mirties kaftanas

1795 metų lapkričio 5-osios naktį Rusijos caraitis Pavelas susapna-
vo, kad nežinoma jėga skraidina jį į dangų. Pabudęs jis papasakojo, ką 
sapnavęs žmonai, o ši pareiškė pati tai sapnavusi. Vakarop iš Sankt Pe-
terburgo atskriejo žinia, kad netikėtai mirė imperatorienė Jekaterina ir 
jis užims sostą.

Likus dienai iki smurtinės mirties Pavelas sapnavo, neva jam jėga 
bando užtempti sunkų brokato kaftaną ir kad jam net norisi klykti iš 
skausmo.

Net garsusis psichiatras Zigmundas Froidas (Sigmund Freud) bandė 
įminti sapnų paslaptį savo veikale „Sapnų aiškinimas“, išspausdintame 
1900 metais. Tačiau jie ir šiandien, kad ir kiek dedama pastangų kilstelėti 
paslapties šydą, pateikia žmonėms mįslių - vieną už kitą sudėtingesnių.

Pagal užsienio spaudą
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Tiesa, tik kelioms dienoms. 
Norėdami pasiklausyti kai 
kurių baltarusių atlikėjų, jų 
gerbėjai turi vykti į užsienį. 
Baltarusijoje jau seniai 
galioja „juodasis sąrašas“ 
muzikantų, kuriems 
neleidžiama koncertuoti 
respublikoje. 

natalija KOLEDIOnOK

Valdžia neprisipažįsta, kad jis 
yra, bet koncertų tie muzikantai 
rengti negali - jiems neskiriamos 
aikštelės, atšaukiami planuoti pri-
statymai, jų niekas nekviečia į 
masinius koncertus. Naujausioje 
Baltarusijos istorijoje būta „atšili-
mo“, kai „juodieji sąrašai“ nustojo 
galioti, bet po 2010 m. gruodžio 
19-osios prezidento rinkimų sank-
cijos kai kuriems muzikantams 
buvo atnaujintos.

„Mes net nežinome, kas tuo 
užsiima, - gūžteli pečiais projekto 
„Krambambulia“ direktorė Ana 
Volskaja. - Net nesinori aiškintis, 
kas ir kodėl trukdo mums patekti 
į Baltarusijos koncertų aikšteles“. 
2011 m. kovo 3 d. opozicinėje ži-
niasklaidoje pasirodė informacija, 
kad į sąrašą pateko tokios populia-
rios baltarusių grupės kaip „Liapis 
Trubeckoj“ (beje, jos lyderis Ser-
gejus Michalokas jau gana seniai 
gyvena Maskvoje ir neatvažiuoja į 
Baltarusiją, baimindamasis teisė-
saugos institucijų persekiojimo), 
„Neiro Diubel“, „Krambambulia“, 
„N.R.M.“, „Palac“, „Krama“, „Na-

ka“... Šių grupių muzikos neįma-
noma pasiklausyti per Baltarusijos 
radiją, o jų koncertai vyksta tik už 
šalies ribų. Pavyzdžiui, Vilniuje.

Balandžio 28 d. klube „Loftas“ 
bus pristatytas grupės „Kram-
bambulia“ naujas albumas „Dra-
badzi-Drabada“. „Mes daugiausia 
orientuojamės į Baltarusijos publi-
ką, - papasakojo prodiuserė, pro-

jekto direktorė A.Volskaja. - Tiki-
mės, kad iš Baltarusijos į koncertą 
atvažiuos 70 proc. klausytojų, o 
kiti 30 proc. - tai „Krambambu-
lios“ gerbėjai iš kitų šalių“. Be 
to, visi, įsigiję trokštamus bilie-
tus į koncertą, gavo nemokamas 
vizas. „Lietuvos ambasada Balta-
rusijoje parodė tiesiog stulbinamą 
solidarumą, - neslepia džiaugsmo 

A.Volskaja. - Ambasadorius Edmi-
nas Bagdonas į mūsų prašymą 
išduoti nemokamas vizas iškart 
atsakė teigiamai“.

O ar nebus taip, kad žmonės 
nusipirks bilietus, gaus nemokamą 
vizą, o į koncertą net neis? Tiesiog 
visą laiką skirs pasivaikščioti po 
parduotuves?

„Baltarusių agentūra „Šabli“, 

kuri organizuoja koncertą, net su-
rengė savotišką atranką pagei-
daujantiems nusipirkti bilietus. 
Kai kurie buvo klausiami grupės 
ir „Krambambulios“ dainų pava-
dinimų, projekto lyderio vardo. 
Bet tokių, kurie tiesiog gviešėsi 
nemokamų vizų, buvo nedaug - 
maždaug 1 iš 100. Buvo ir juokingų 
situacijų, - prisimena A.Volskaja. 
- Kartą bilietų atėjo vyras, kuris 
nieko apskritai nežinojo apie gru-
pę. Iš pradžių jam atsakėme, bet 
paskui paaiškėjo, kad tai „Kram-
bambulios“ gerbėjai iš Mogiliovo 
paprašė maršrutinio taksi vairuo-
tojo nupirkti jiems bilietus“.

Šeštadienį Levonas Volskis ir 
jo grupė „Krambambulia“ pristatys 
naują albumą „Drabadzi-Drabada“, 
bet tai tik pirmoji kregždutė. Kaip 
pabrėžė A.Volskaja, planuojama 
Lietuvos sostinėje atlikti progra-
mą „Belaja jablynia gromu“ (tai 
baltarusių literatūros klasikų ei-
lėraščiai).

„Kai buvo panaikintas drau-
dimas koncertuoti L.Volskiui, ši 
programa buvo pristatyta pagrindi-
niame šalies teatre - Jankos Kupa-
los teatre, - aiškina Ana. - Ir dabar 
daugelis gerbėjų norėtų vėl išgirsti 
šias dainas. Matyt, jiems teks taip 
pat atvykti į Vilnių, - šypsosi ji. 
- Apskritai norėtume, kad į visus 
kultūros renginius Lietuvos sosti-
nėje baltarusiams būtų išduodamos 
nemokamos vizos. Būtinai apie tai 
kalbėsimės su Lietuvos ambasado-
riumi. Tokios akcijos baltarusiams 
padeda nesijausti izoliuotiems nuo 
kitų Europos šalių, praplečia jų kul-
tūrinį akiratį“.

Išvažiuoja iš šalies paskui muzikantus...
Anos Volskos nuotr.

 n „Krambambulia“

Nemažai žmonių šuns 
staugimą vertina kaip gyvūno 
pastangą dainuoti, kurti 
muziką, mat šunys kartais 
kaukia, išgirdę muziką arba 
dainavimą. 

Palyginti su laukiniais šunimis, 
vilkais, naminiai šunys kur kas daž-
niau loja, o staugia tik retkarčiais. Šu-
nų šeimoje staugimas yra tam tikra 
bendravimo forma. Tai gali būti vie-
nišo, izoliuoto šuns vienatvės išraiška 
arba kita socialinė funkcija.

Pavyzdžiui, vilkai staugia kviesda-
mi gaują draugėn, taip pat stiprindami 
gaujos identitetą. Išgirdę staugiantį 
savo gaujos narį, kiti vilkai pradeda 
staugti kartu.

Dažniausiai staugimas - ištęstas 
garsas, iš pradžių galintis skambėti 
kiek aukščiau, o vėliau pereinantis į 
pagrindinį, žemesnį, toną, pabaigoje 
tampantis dar žemesnis. Jo skam-
besys žmogaus ausiai dažniausiai 
atrodo graudus, sodrus ir ilgesingas, 
tačiau šunų šeimos atstovams staug-
ti, rodos, patinka. Gal todėl žmonės 
įsivaizduoja, kad staugiantys šunys ar 
vilkai - lyg savita muzikinės improvi-
zacijos sesija.

Moksliniai tyrimai atskleidė, kad 
šunys turi klausos jausmą. Vilkų stau-
gimo įrašai parodė, kad kiekvienas 
vilkas šiek tiek pakeičia savo stau-
gimo toną, kai į jų „chorą“ įsilieja 

naujų narių. Nė vienas vilkas nenori 
skambėti panašiai kaip kuris nors ki-
tas „choristas“.

Štai kodėl vilkas, staugiantis kartu 
su dainuojančiais žmonėmis, iškart 
išsiskiria - jis sąmoningai nesisten-
gia atkartoti kitų balsų ir mėgaujasi 
išsiskiriančiu savo staugimo garsu. 
Dažniausiai šunis kaukti skatina mu-
zika, atliekama pučiamaisiais instru-
mentais, pavyzdžiui, klarnetu ar sak-
sofonu. Kartais šunys mėgsta pritarti 
smuiku ar net žmogaus balsu ilgai 
tęsiamai gaidai. Šunims tai primena 
kaukimą ir jie mano privalantys kaukti 
kartu. Daugelio ekspertų manymu, 
šunys „kurdami muziką“ nededa pa-
stangų, priešingai nei žmonės, kurie, 
pavyzdžiui, dainuoja ar groja pianinu 
dėl tam tikros estetinės patirties. Vis 
dėlto yra duomenų apie šunis, kurie 
turi tam tikrą išskirtinį muzikinį sko-
nį. Buldogo Dano šeimininko Džordžo 
Robinsono Sinklero (George Robin-
son Sinclair) - Herefordo katedros 
Londone vargonininko - draugas kom-
pozitorius seras Edvardas Viljamas 
Elgaras (Edward William Elgar) jautė 
ypatingą simpatiją šiam šuneliui, mat, 
jo nuomone, jis turėjo puikų muzikinį 
skonį. Šuo Danas dažnai dalyvauda-
vo choro repeticijose kartu su savo 
šeimininku ir urgzdavo ant choristų, 
nepataikančių į toną.

Kompozitorius Richardas Vagne-
ris (Richardas Wagner) taip pat vertino 
šunų muzikinius gebėjimus. Jis netgi 

pastatė šuneliui suoliuką savo dirbtu-
vėse. Paskambinęs parašyto muziki-
nio kūrinio dalis jis stebėdavo klusniai 
šalia tupinčio šuns reakciją. Atsižvelg-
damas, kaip į muziką reaguodavo au-
gintinis, jis melodiją modifikuodavo. 
R.Vagneris pastebėjo, kad šunelio, 
vardu Pepsis, atsakas priklausydavo 
nuo melodijos muzikos rakto.

Tyrimai iš tikrųjų patvirtina, kad 
šunys skirtingai reaguoja į įvairius 
muzikos tipus. Psichologė Debora 
Vels (Deborah Wells) vienos gyvūnų 
prieglaudos šuneliams paleido skir-
tingą muziką ir stebėjo šunų elgesį. 
Šunims buvo leidžiama popmuzika 
(Britnės Spyrs (Britney Spears), Ro-
bio Viljamso (Robbie Williams), klasi-
kinė (Vivaldžio „Keturi metų laikai“, 
Bethoveno „Odė džiaugsmui“) ir 
sunkiojo metalo grupių (pavyzdžiui, 
„Metallica“) kūriniai. Taip pat šunys 
klausėsi ir žmonių pokalbių bei tam 
tikrą laiką praleido visiškoje tyloje.

Šunų elgesys pagal tai, kokios 
muzikos jie buvo priversti klausytis, 
iš tiesų skyrėsi. Kai mokslininkai pa-
leido sunkųjį metalą, šie susijaudino 
ir lojo. Klausydamiesi popmuzikos 
ar žmonių pokalbio elgėsi visiškai 
įprastai, nebuvo pastebėta kokių nors 
išskirtinių elgesio bruožų. Klasikinė 
muzika, rodos, šunims sukėlė rami-
namąjį efektą: jie lojo mažiau nei pa-
prastai, dažnai priguldavo ar tupėdavo 
vienoje vietoje.

lrt.lt inf.

Kokių muzikinių gebėjimų turi šunys?
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Spiningininkų taikiklyje 
dabar atsidūrė lydekos, 
tačiau praėjusį savaitgalį, 
skaitytojų informacijos 
duomenimis, anaiptol ne 
visiems pavyko suvilioti 
pirmąją naujojo sezono 
lydeką. Kokią taktiką 
ir masalus pasirinkti šį 
savaitgalį?

Viktoras ARMALIS

Nesėkmė įlankoje

Rytas išaušo ūkanotas, o toks 
oras - ypač tinkamas lydekoms 
gaudyti. Dar neišsisklaidžius pa-
skutiniams ryto miglos kamuo-
liams, išsiiriame į gerai pažįstamą 
Vilkokšnio įlanką, kurioje gelmė -  
maždaug 2-3 m, ir užkeliame ant 
borto irklus. Tegu smulkutės vil-
nys pamažu neša mūsų valtį link 
tolimojo įlankos galo, o mes ima-
mės spiningų. Kiekvienas sega prie 
valo savo patikimiausią masalą: 
aš - neriantį į trimetrinę gelmę 
voblerį „Savagear Diving Frey“. 
Šis kiek didesnis nei 6 cm masa-
las idealiai imituoja kuoją, o toks 
masalas - vienas iš tinkamiausių 
dabartiniu metu, nes lydekos lanko 
kuojų nerštavietes ir be gailesčio 
jas medžioja.

Na, o mano kompanionas labiau 
pasitiki 10 cm guminuku „Lucky 
John Super Shad“, kurį jis vadina 
„kankiniu“, nes žalsvai balkšvo 
masalo uodegos mentė ir papilvė 
nudažytos kraujo spalva. Beje, 
jei valtyje meškeriojate dviese, 
niekada nenaudokite tokių pačių 
masalų vienu metu, kol nepaaiš-
kėjo lydekų apetito ypatumai. Kur 
kas greičiau užčiuopsite reikalingą 
„gyslą“, jei vienas bandys lydeką 
suvilioti sukre, o kitas - klasiki-
ne blizge.

Kai situacija taps aiški, tiksliau, 
matysite, kuriuos masalus lydekos 
atakuoja dažniau, tada galima nau-
doti tuos pačius masalus. Po poros 
dešimčių metimų favoritą voblerį 
pakeičiau naujovišku „Swimbait“ 
masalu, o kompanionas išbandė 
kelis naujų guminukų modelius, 
tačiau mūsų masalai lydekų nesu-
domino. Nesėkmė įlankoje, kuri 
visada tapdavo pavasarį lydekų 
būriavimosi vieta, rodė, kad reikia 
keisti taktiką, o tai reiškia, kad 
teks pirmiausia surasti dabartines 
lydekų buveines.

Buveinių paieška

Balandžio pabaiga - spėrių per-
mainų gamtoje metas, o vandens 
telkiniai - ne išimtis iš bendro kon-
teksto: juose sulig kiekviena diena 
vis labiau sušyla vanduo, įvairių 
rūšių žuvys, tarp kurių ir tos, ku-
rios dažniausiai tampa lydekų gro-
biu, po neršto migracijų keliauja 
į šiltojo sezono ganyklas. Paskui 
jas paprastai traukia anksčiau iš-
neršusios lydekos. Šios migracijos 
primena piligrimų žygius, kurių 
maršrutai driekiasi į pakankamai 
gerai žinomas ežerų vietas, tačiau 
šiemet migracijų grafikas sutriko. 
Lydekos nepasirodė įlankoje paskui 
kuojas. Kita vertus, gali būti, kad 
ir kuojos dar nesibūriuoja įlankoje.

Kita versija - vėlyvas lydekų 
nerštas, nes šiemet pavasario pra-
džia buvo vėsi, ne tik kuojoms, bet 
ir lydekoms, matyt, teko lūkuriuoti 
tinkamų sąlygų. Tad gali būti, kad 
margašonės, jei ir pradėjo kibti, kol 
kas bazuojasi netoli nerštaviečių. 
Ši versija pasirodė pakankamai ti-
kėtina ir mes pasukome valtį prie 
lėkšto ruožo, kuris baigiasi stačiu 
šlaitu, nyrančiu iš 1-1,5 m į 3-4 m 
gelmę. Lydekos tame plote papras-
tai ima telktis jau kovo pradžioje ir 
čia vėliau neršia.

Dreifuodami ties šlaito briauna 
svaidėme masalus į abi puses - se-
klesnę pusę „pašukavau“ stam-
bokomis sukrėmis ir unikalios 
konstrukcijos lanksčiu vobleriu 
be liežuvėlio „Rolling Minnow“, 

o gelmėn tolydžio užmesdavau 
ešerį imituojantį 12 cm guminuką 
„LJ Pike Idol“. Kompanionas toliau 
bandė „iškišti“ savo mėgstamiau-
sią guminuką - „krauju srūvantį 
kankinį“. Sekliojoje ploto dalyje 
vanduo buvo jau ganėtinai įšilęs, 
paviršiuje tolydžio supliuškėdavo 
išneriančios aukšlės, o gelmėje ret-
karčiais blyksteldavo kaip veidro-
dukai šmirinėjančių kuojų žvynai. 
Toje sekliojoje ploto dalyje mano 
sukrę atakavo lydekaitė. Paskui 
antra, tačiau tokių „neįskaitinių“ 
lydekaičių tankis toje vietoje aiškiai 
rodė, kad jos čia šeimininkauja, ne-
sibaimindamos pakliūti didžiosioms 
į nasrus. Lydekų kanibalizmas - 
įprastas reikalas, todėl tapo aišku, 
kad ir šioje buveinėje stambią ly-

deką galima aptikti tik atsitiktinai.

Ikrų kaspinai

Valtis pamažu atlingavo į pro-
taką tarp dviejų meldų guotų, už 
kurių plytėjo link ežero intako be-
sidriekianti įlanka. Norėdamas pa-
mankštinti kojas, atsistojau valtyje 
visu ūgiu, ir žvilgtelėjęs pro polia-
rizuotus akinius į vandenį, išvydau 
ant retų pernykščių augalų stiebų 
lyg skalbinius padžiautus drebu-
čių kaspinus, kurių viduje aiškiai 
buvo matyti brinkstantys ikrai. 
Tokios kaspino formos dėtys - eše-
rių neršimo produktas. Vadinasi, 
pakliuvom į dryžuotašonių nerš-
tavietę. Ešeriai paprastai neršia 
paskutinėmis balandžio dienomis 
arba gegužės pradžioje, o šiemet 
dėl vėsoko pavasario jų nerštas 
gali užsitęsti.

Vėl prisegiau prie spiningo valo 
vietoj sukrės guminuką „LJ Pike 
Idol“, imituojantį ešerį, ir užme-
čiau jį gerokai į šoną nuo ešerių 
nerštavietės. Masalui nuplaukus 
kelis metrus, spiningas suvibravo 
nuo stipraus smūgio, tačiau žuvis 
nepasikirto. Ištraukęs guminuką 
iš vandens supratau, kas atsitiko: 
lydeka pastvėrė masalą negrabiai ir 
nukando uodegą. Kito tokio gumi-
nuko neturėjau, todėl prisegiau prie 
valo pirmą kritusią į akis elastingą 

ešerio imitaciją. Vienas metimas, 
antras... Trečias metimas nemelavo 
- šįkart lydeka masalą pastvėrė kaip 
reikiant. Margašonė buvo stambi ir 
jau atgavusi po neršto jėgas. Tad 
kol įkėlėme ją į valtį, teko gana il-
gokai manevruoti.

Per tą laiką kiek sustiprėjęs vė-
jelis nunešė mus į šalį nuo ešerių 
nerštavietės. Keliais irklų grybš-
niais grįžome į tą vietą ir netrukus 
laimė nusišypsojo kompanionui: gu-
minuką - ešerio imitaciją griebė dar 
stambesnė lydeka. Kol saulė disko 
kraštu palietė ant kalvų stūksančių 
eglynų viršūnes, spėjome sugauti 
keturias stambias lydekas.

Kai lydekas valėme, visų skran-
džiuose aptikome po gerą dešimtį 
9-12 cm ešeriukų. Tad pasidarė 
aišku, kodėl lydekų neaptikome 
nei kuojų nerštaviečių zonoje, nei 
greta pačių lydekų nerštaviečių, 
dabar margašonės bazuojasi prie 
ešerių susitelkimo vietų, kur joms 
garantuotas gardus užkandis. To-
dėl pirmosiomis šiltomis dienomis 
lydekų gaudymas būna sėkmingas 
tik tada, jei pavyksta atspėti, kur jų 
buveinės. Šį savaitgalį lydekos, ma-
tyt, taip pat tykos prie nerštaviečių 
ešerių. Tad jei aptiksite tokią vietą, 
ilgėliau pamėtykite aplink masalą, 
imituojantį ešerį, nes lydekos čia 
tikrai tūno pasalose.

sezonasj/b žūklė

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

balandŽio 29 d.
8.00-10.30, 12.00-12.30, 17.00-
18.00 val.

geguŽės 5 d.
7.30.-11.00, 13.30-14.30, 18.30-
19.00 val. 

vyniok ant ūso

dryŽuotašonis - per pusę Minutės
Jei po ranka neturite ešerį imituojančio ma-

salo, „Salmo“ ekspertai rekomenduoja paimti 
bet kurį vienspalvį žalią, geltoną ar auksaspalvį 
žuvelės formos guminuką ir rašikliu-žymekliu 
išmarginti ant jo šonų juodas, žalias ar net rau-
donas juostas. Per pusę minutės pasidarysite 
puikų masalą, primenantį ešerį. Patartina rink-
tis guminukus, kurių uodegų mentės - plačios, 
nes tokie masalai net ir lėtai plukdomi skleidžia 
stiprias vibracijas.

Lydekų debiutas

 n Lydekos dažniau atakuoja tuos masalus, kurie imituoja 
kraujuojantį grobį

 n Ešerius imituojantys vobleriai 
veiksmingi, kai lydekos laikosi 
šalia vandens augalijos

 n Dryžuoti guminukai naudojami, kai lydekos 
laikosi palyginti giliai

Redakcijos archyvo nuotr.
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kryŽiaŽodis

Parengė žurnalo „oho“ redakcija

Vertikaliai: 
Boba. Užkandinė. kapai. 
Neribotas. Šernai. karalius. 
Olotas. Uk. lola. tėvelis. 
kukutis. Batai. Detalė. ižus. 
Van. Surikas. lionas. Popas. 
Gandas. Sustojimas. Pantis. 
Du. Oranas. Volkas. Non. 
Musolinis. ryt. asilena. Odi-
nis. karen. kojomis. Vasara. 
Basas. kalis. Gulės. ke. lyg. 
erbis. Pul. avantiūra. Moki. 
Sana. ksi. kopūstinukas.

HOrizONtaliai:
alavas. Obolas. Skarota. So-
ja. „Yva“. alanas. Odos. Gan. 
analai. tolimas. Na. Orinis. 
Minutės. Janis. eik. Nesė. 
Upinis. Grūs. Nėr. romas. 
kubri. edipas. Valia. Bole-
kas. kalės. kolitas. rasis. 
Mo. Patosas. Vyras. Pop. Pat. 
Poter. kukū. Pasakė. Gal. 
Namelis. Su. lanka. klintas. 
Odisi. Buratinas. ižas. Ne. 
Blausus. Don. ik. Duna-
jevskis.

PažYMėtUOSe  
laNGeliUOSe: 
karininkai.

PRAėJuSIOS 
SAVAITėS
atsakyMai

Penkis savaitgalius 
iš eilės dovanojame 
dviem skaitytojams  
po 100 lt vertės čekį 
sporto klubuose  
„impuls“.

sPręskite 
kryžiažodį  
ir laimėkite 
1000 litų:  

Kryžiažodžio atsakymą siųs-
kite žinute              numeriu 
                iki gegužės 3 d.  
Žinutės kaina - 1 Lt.
1390

sms

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

100 Lt vertės čekį 
sporto klubuose 
„Impuls“ laimėjo:
•	 Kuzina Irina (Vilnius)
•	 Suprinavičius Saulius 

(Trakai)

PRAėJuSIOS 
SAVAITėS prizo 
laiMėtoJai

Dėl prizo prašome skambinti 
tel. 238-70-31, 238-70-32  

iki gegužės 1 d. 17 val.

šacHMatai

Nr.1  A.Matanovičius - V.Jansa, 1968 m. 
Baltieji pradeda ir laimi.

Nr.2  A.Karpovas - I.Čiomas, 1977 m. 
Baltieji pradeda ir laimi.

Nr.3  I.Farago - P.Siladi, 1974 m. 
Juodieji pradeda ir laimi.

PRAėJuSIOS SAVAITėS  
atsakyMai
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1 padėtis
1.Vh7+ Kf8 2.Vh8+ Ke7 3.Žf5+ ef5 4.Re5 X.

2 padėtis
1.Re5! Be5 2.Že8 Žf5 3.Žf6+ Kh8 4.Vg8 X.

3 padėtis
1.Rd2! g1 2.Ra5! g1V 3.b4 patas.

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

„Impuls“ klubai:
•	 vilnius 

Ozo g. 41 
Kareivių g. 14 
L.Asanavičiūtės g. 15 
Savanorių pr. 28  
Fabijoniškių g. 97

•	 Kaunas 
Baltų pr. 16

•	 Šiauliai 
Vairo g. 2

•	 panevėžys 
Parko g. 14



cmyk

15

cmyk /  15

kakuro

galvosūkiaij/b žaidimai

išbrauk sudoku

 

(BALANDŽIO 30-GEGuŽėS 6 D.)
Horoskopas

 aVinai savaitės vi-
duryje gaus paskolą, 
kurios ilgai laukė. 

Aukšti valdininkai prieš pensiją 
bus išsiųsti dirbti diplomatinio 
darbo. Jį, tik visai kitomis aplin-
kybėmis, gaus ir tie, kurie svajo-
jo gerai įsidarbinti ir nebeturėti 
reikalų su darbo birža.

 jauČiai turėtų 
tiksliai apibrėžti savo 
tikslus. Suplanuokite 

ateinančios savaitės veiksmus ir 
griežtai laikykitės šio plano. Su 
vyresniųjų pagalba įgyvendinsi-
te visus sumanymus. Bendra-
darbių parama padės įveikti tas 
kliūtis, kurių atsiras realizuojant 
verslo projektą.

 dVyniai ryšis nau-
jų idėjų ir sumanymų 
įgyvendinimo ekspe-

rimentui. Jis bus rizikingas, bet 
jeigu neabejojate savo veiksmų 
teisingumu, tai drąsiai imkitės 
darbo. Artimieji ir bičiuliai jums 
tikrai padės pasiekti tikslą.

 vėžYs gali būti 
paskirtas į naują dar-
bą ir paaukštintas. 

Turėsite suburti savo komandą. 
Atskirai nė vienas jos narys ne-
bus proto bokštas, bet visi drau-
ge bendraminčiai jums taps 
tvirta atrama. Valstybės tarnau-
tojai galės imtis nepriklausomos 
veiklos.

  liūtai savaitės pra-
džioje pasirašys naudin-
gą verslo sutartį, kuri, as-

trologo nuomone, tučtuojau 
duos gražaus pelno ir padės iš-
spręsti finansines problemas. Bet 
neskubėkite investuoti pinigų į 
naują projektą. Tai neišvengia-
mai baigtųsi vienais nuostoliais. 

 mergelės sėk-
mingai realizuos ilga-
laikį verslo projektą ir 

visą savaitę bus puikiai nusitei-
kusios. Neturės priežasčių liūdė-
ti ir kūrybinių profesijų atstovai. 
Jų laukia visuotinis dėmesys ir 
naudinga sutartis. Verslininkai 
imsis darbo, kuris jiems nebus 
pernelyg sunkus. 

 svarstYklės 
turės apsišarvuoti 
kantrybe ir gerai ap-

svarstyti iš pirmo žvilgsnio nau-
dingus dalykinius pasiūlymus. 
Astrologui nuojauta sako, kad 
jie gali tapti spąstais jums ir jūsų 
pinigams. 

 skorpiono 
laukia sėkminga sa-
vaitė, seksis visur, 

ypač verslo srityje. Valstybės tar-
nautojai gaus didesnę algą ir 
bus paskirti į aukštą postą. Sėk-
mė lydės perkant namą ar naują 
automobilį. Tik astrologas pata-
ria pernelyg ilgai nedelsti - pir-
kite jau dabar.

  Šauliai turės progą 
sustiprinti savo padėtį 
darbe ir įsitvirtinti vers-

lo srityje. Jauni Šauliai, kurie dar 
tik pradeda karjerą, turės ten-
kintis laikinu darbu, bet jis at-
vers plačias perspektyvas. Tikė-
tinas romantiškas pasimatymas.

 ožiaragis kitą 
savaitę pradės reali-
zuoti verslo projektą, 

kuris duos gražaus pelno. Ypač 
seksis komersantams, atliekan-
tiems eksporto ir importo ope-
racijas. Valstybės tarnautojų gy-
venime bus permainų į gera, kai 
ateis naujas viršininkas.

 Vandenis įgy-
vendins ilgalaikį 
verslo projektą. Nau-

jas naudingas sutartis pasirašys 
kinematografininkai, kultūros 
darbuotojai ir žurnalistai. Aukšti 
kariškiai ir Vyriausybės tarnau-
tojai bus paaukštinti.

 žuvYs pajus di-
džiulį energijos ant-
plūdį. Pasinaudokite 

savo puikia forma, kad užsiti-
krintumėte sėkmę verslo srityje. 
Tam dabar sudarytos visos sąly-
gos. Jūsų finansinės perspekty-
vos labai geros, galite pasižymė-
ti darbe. Asmeniniame gyveni-
me nebus didesnių permainų, 
nes esate labai užsiėmęs.

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.

Jautis

 n Dailininkė
Eglė KVINTIENĖ
(1954 m. gegužės 2 d.)

 n Rašytojas
Jonas MIKELINSKAS
1922 m. gegužės 6 d.

 n Lakūnas, skraidymo 
čempionas

Jurgis KAIRYS
(1952 m. gegužės 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

3 1
4 1 8

1 2 7
1 8 9 2

3
8 4 5 7
2 6 9

8 2 5 4
9 1

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

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

4 3
1 7 5

2 4 3 1
2 5 6 8 9 7 3

Parengė : „Galvosūkių klubas”

Parengė žurnalo „oho“ redakcija

PRAėJuSIOS SAVAITėS atsakyMai

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

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

PRAėJuSIOS SAVAITėS atsakyMai
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Vaikystėje gydytojai jai 
sakė, kad dainuoti negalės, 
tačiau šiandien atlikėja Urtė 
Šilagalytė (20) sėkmingai 
studijuoja dainavimo 
specialybę, leidžia savo 
dainas, dalyvauja įvairiuose 
projektuose ir drąsiai 
kuria ateities planus. Nors 
virtuvėje merginai sekasi 
ne prasčiau nei scenoje, 
atkalbėti nuo dainininkės 
karjeros jos neįmanoma. 
To daryti net nebandė ir jos 
tėvai. Ir ne veltui.

Agnė VAITASIŪTĖ

Jaunosios dainininkės karjera 
nestovi vietoje. Neseniai ji išleido 
naują kūrinį. „Deja, negaliu pasa-
kyti, kad jį sukūriau virtuvėje, nes 
taip nebuvo“, - juokauja Urtė, ga-
mindama vištieną. Tačiau muzika 
ją lydi visur - tiek virtuvėje, tiek 
kitose vietose. „Kai nutariau stu-
dijuoti dainavimą, tėvai nebandė 
atkalbėti. Turėjau konkrečių planų, 
todėl savo pasirinkimą jiems rimtai 
argumentavau. Mano tėvai nėra iš 
tų, kurie bandytų atkalbėti mane 
nuo svajonių. Dėl to labai džiau-
giuosi“, - pasakojo Urtė.

Totoriško kraujo turinti mergi-
na šeimoje buvo auklėjama griež-
tai. „Mano močiutė buvo mokyklos 
direktorė, gal dėl to ir mama yra 
griežtoka. Aš taip pavydėdavau, 
kai draugai po pamokų kur nors 
galėdavo eiti, o man buvo liepta 
grįžti namo ir ruošti pamokas“, - 
paauglystės išgyvenimais dalijosi 
dainininkė. Mama ją išmokė ir ne-
pasikliauti saldžiabalsiais vaikinais. 
„Mama sakydavo netikėti, jei ber-
niukas sakys, kad esu graži, nes 
jis norės tik suvilioti“, - šypsojosi 
Urtė. Nors dabar komplimentų 
merginai netrūksta, ji vis dar at-
sargiai į juos žiūri. „Nesistengiu jų 
rinkti. Man patinka, jei, pavyzdžiui, 
pagiria mano pagamintą maistą“, - 
sakė atlikėja.

Ji prisipažino, kad nėra vien 
sveiko ar ekologiško maisto pro-
paguotoja. „Aš sakau, kad niekada 
nežinai, nuo ko kojas pakratysi. 
Valgau viską, ką noriu ir ka-
da noriu. Žinoma, jei po 
kokios nors šventės jau-
čiuosi papilnėjusi, stengiuo-
si kurį laiką nevalgyti vakarais, 
bet griežtų dietų nesilaikau“, - pa-
sakojo dainininkė.

Dažnai gardžiais patiekalais ji 
nustebina savo draugus ar arti-
muosius, todėl būsimam širdies 
draugui neturi reikalavimo, kad šis 
būtinai turėtų mokėti ruošti maistą. 
„Be abejo, gerai, jei antroji pusė 

gamina, bet aš pati mėgstu suktis 
virtuvėje, todėl nebus bėdos, jei 
mano draugas ir nemokės gamin-
ti“, - sakė Urtė. Jos šeimoje tėtis 
taip pat retas svečias virtuvėje. 
Dažniau maistą ruošia pati Urtė 
arba jos mama. „Tėtis mus palepi-
na nebent savaitgalio rytais, pada-
ro sumuštinukų, iškepa blynų“, -  
sakė mergina.

Vasarą Urtės šeimos laukia ir 
didelė naujiena. Dainininkė pirmą 
kartą taps teta, o jos tėvai - seneliais. 
„Mano sesuo laukiasi, todėl visiems 
buvo liepta vasarai nekurti jokių 
planų, o likti Lietuvoje“, - 
šypsojosi atlikėja.

Mama išmokė netikėti 
saldžiais komplimentais

maisTasj/b saViTarna

6 PORcIJOMS  
REIKėS:

•	 6 vištienos krūtinėlės  
gabaliukų,

•	 6 bulvių,

•	 ananaso,

•	 sviesto,

•	 įvairių prieskonių pagal skonį: 
bulvių prieskonių, kario milte-
lių, saldžiosios paprikos milte-
lių, universalaus prieskonių mi-
šinio, druskos.

vištiena su ananasais

 n Salotoms skirtus produktus 
susmulkinti, sumaišyti ir 
apšlakstyti alyvuogių aliejumi. 

Vištieną patiekti su salotomis. 
Ant iškeptos bulvės galima uždėti 
gabalėlį česnakinio sviesto.

 n Vištienos krūtinėlės 
gabalėlius išmušti, pagardinti 
prieskoniais. Ant kiekvieno 
dėti po gabalėlį sviesto, kelis 
gabalėlius ananaso ir suvynioti. 

Įdarytą vištieną dėti ant 
nedidelio folijos lapo, šalia dėti 
nuskustą bulvę, apibarstyti 
prieskoniais, apšlakstyti 
aliejumi ir sandariai suvynioti. 

Tą patį padaryti ir su likusiais 
vištienos gabalėliais. Viską 
pašauti į orkaitę maždaug 
vienai valandai 180-190 
laipsnių temperatūroje.

SALOTOMS 
REIKėS:

•	 traškiųjų (gūžinių)  
salotų,

•	 špinatų lapų,

•	 gražgarsčių,

•	 pomidorų,

•	 vyšninių pomidorų,

•	 agurko,

•	 džiovintų  
pomidorų  
aliejuje,

•	 fetos sūrio,

•	 alyvuogių,

•	 parmezano sūrio,

•	 aliejaus.

 n Dainininkė urtė Šilagalytė skania 
vakariene mėgsta palepinti ne tik 
šeimą, bet ir draugus

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.


