
Daugiau kaip 20 metų popsce-
noje dainuojanti IRENA STARO-
ŠAITĖ (39) prieš sunkmetį buvo 
viena daugiausia uždirbančių 
atlikėjų. Kartu su vyru Žilvinu 
Žvaguliu vos spėdavo iš vieno 
koncerto į kitą. Kartais mote-
ris net pavydėdavo žmonėms, 
kurių vakarai laisvi. Dabar, kai 
finansinis nuosmukis visiems 
atlikėjams parodė nagus, Irena 
džiaugiasi, kad daugiau dė-
mesio gali skirti devynmečiui 
sūnui Vakariui, susitikti su se-
niai matytais draugais. Na, o 
gerbėjai Ireną gali išvysti “Zuzi 
fiestoje”. Turas, kuriame dar da-
lyvauja Ž.Žvagulis, “Patruliai”, 
“Blogos mergaitės”, “Olialia pu-
pytės” ir Milana, aplankys 30 
miestų ir miestelių.
Laima KARALIŪTĖ

- Kaip jus paveik  kriz ?
- Daugumai žmoni  koncertai 

ir linksmyb s dabar mažai r pi, o 
tai tiesiogiai atsiliepia m s  šei-
mos finansams. Niekada nebuvome 
labai išlaid s, bet dabar atsirado 
daugiau nerimo d l ateities. Kita 
vertus, kriz  atneš  ir teigiam  da-
lyk . Pavyzdžiui, atsisak me s -
naus aukl s ir daugiau laiko pralei-
džiame kartu.

- Gal jums, kaip Džordanai 
Butkutei, per koncert  reik t
auk  d žut  pasistatyti?

- O ji labai novatoriškai elgiasi. 
Gal visiems artimiausiu metu teks 
pasekti jos pavyzdžiu. (Juokiasi.)

- Ar galvojote, kuo užsiimtu-
m te, jei vien  dien  žmon s ne-
beit  koncertus?

- Dar negalvojau apie tai. A i
Dievui, dar eina.

- K  mokate, be dainavimo?
- Grimuoti, si ti, megzti, ruošti 

maist , net pri-
auginti nagus ga-
liu. (Šypsosi.)

- Pati sau 
atliekate gro-
žio proced -
ras?

- Gyvenimo ritmas privert .
Anks iau daug gastroliuodavome, 
daug laiko praleisdavome kelyje. O 
kur pakel je rasti grožio salon ?

- Kod l pasirinkote muzikin
karjer , o ne atsidav te moti-
nystei?

- Be scenos mano gyvenimas 
neb t  visavertis.

- Ar nesibaiminate, kad už-
aug s s nus priekaištaus d l d -
mesio tr kumo?

- Manau, kad artist  vaik  gy-
venimas domesnis. Jie daugiau 
bendrauja, važin ja. Tai kompen-
suoja d mesio stok . Aš pati augau 
cirke, ten dirbo mano t vai. Vaikys-
t  miniu tik gerais žodžiais.

- Ar s nus paveld jo vokali-
nius sugeb jimus?

- Ilg  laik  j  nepasteb jau, bet da-
bar prad jo pagauti melodij . Bet ne-
nor iau, kad jis eit  m s  su Žilvinu 
p domis. Tai sud tingas darbas.

- Kod l?
- Jei esi populiarus, dirbi iki iš-

sekimo, jei ne - ambicijos lieka nu-
skriaustos, atsiranda nevisavertiš-
kumo kompleksas.

- Ar daugiau gerb j  turite 
provincijoje?

- Visur j  yra, gal tik Vilniu-
je mažiau. O provincijoje žmon s
dažniau ateina, nes neturi tiek 
koncert , kiek didmies i  gy-
ventojai.

- Iš kur atsiranda j s  dai-
nos?

- Iš jausmo. Autorini  dain  tu-
riu vos kelet . Kaip k r jai tr ksta
pasitik jimo savimi. Dažniau dai-
nuoju kit  autori  dainas.

- K  atsakytum te žmon ms, 
kurie smerkia perdirbini  daina-
vim ?

- Syk  klasikin s muzikos atli-
k jai mums papriekaištavo d l per-
dirbini . Pagalvojau, juk jie patys 
atlieka tik kažkieno seniai sukurt
muzik . Mes bent jau interpretuo-

jame dainas, sukuriame lietuviškus 
tekstus. Be to, Lietuvoje tr ksta 
talenting  kompozitori , kurie kur-
t  linksm  popmuzik . Lietuviai 
m gsta kurti sud tingas, depresy-
vias dainas.

- K  gal tum te išskirti iš 
jaun  atlik j ?

- Sash  Son(g), Vaid  Baumil ,
Baib , Jurg  Šeduikyt , Donat
Montvyd .

- Kaip reagavote sužinoju-
si, kad Mantas Petruškevi ius 

jus vardi jo 
kaip vien  ne-
st i l ingiausi
moter ?

-  tai nesigi-
linau.

- Kas jums kuria scenin
vaizd ?

- Tur jome vien  jaun  dizaine-
r , ji vien  dien  pas mus at jo ir 
pasak : “Tai, kaip j s atrodote sce-
noje, yra blogis”. Aš jos paklausiau, 
ar ji žino, kaip padaryti g r . Ji su-
tiko pabandyti, ir manau, kad visai 
neblogai pavyko. Ilg  laik  ji mums 
ir k r  scenin vaizd .

- Stilinga moteris pagal 
jus?

- Tokia, kuri moka pasirinkti jai 
tinkan ius drabužius ir atrodyti pro-
porcingai. Gražu, kai moteris suge-
ba atrasti detali , pabr žian i  jos 
charakter .

- Ir scenoje, ir gyvenime ne-
vengiate gili  iškirp i .

- Man s visai netrikdo nei iš-
kirpt s, nei trumpi sijonai.

- Kod l dauguma m s  pop-
muzikos dainininki  scenoje at-
rodo vulgariai?

- Kiekviena atlik ja nori b ti 
patraukli. Ir kod l moteriai ne-
rodyti koj , jei jos gražios? Pa-
vyzdžiui, aš d viu mini sijonus, 
nes jie mane aukština. Niekada 
neapsivilk iau drabužio, kuris la-
bai madingas, bet man visiškai 
netinka.

- Laikot s diet ?
- Oi, vargas su tomis dietomis. 

(Atsid sta.) Spjoviau  jas. Gal tik 
stengiuosi nevalgyti bulvi  ir kiau-
lienos.

- Vis dar rengiate su Žilvinu 
vakar lius savo namuose?

- Taip. Pastaruoju metu net daž-
niau, nes daugiau laisvo laiko atsi-
rado. Galime pasikviesti seniai ma-
tytus draugus. Tai dar vienas teigia-
mas kriz s požymis.

- Kokie j s  vakar liai?
- Smag s. Plepame, kaitinam s

pirtyje, žaidžiame poker , kepame 
m s  lauke.

- Pati m gstate ruošti maist ?
- Ne ypa , nesu gurman .

- Žadate užsiimti pedagogine 
veikla. Kokia?

- Turime tinkamas patalpas re-
peticijoms ir pagalvojome, kod l ne-
steigus mokyklos jaunimui, kuris 

nori išmokti dainuoti, suderinti dai-
n  su šokiu. Mokysiu ne tik aš, bet 
ir choreografai. Gal ir eslovas Ga-
balis prie m s  prisid s. Jau at jo
metas pasidalyti scenine patirtimi 
su kitais.
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“Dizainerė vieną dieną pas mus atėjo ir pasakė: 
“Tai, kaip jūs atrodote scenoje, yra blogis”

Teigiami krizės aspektai pagal I.Starošaitę

Irena Starošaitė spjovė į dietas
Mykolo Ambrazo nuotr.
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Neseniai Kanadoje, Kvebeke, 
vykusiose “Fortissimus 2009” 
gali n  varžybose stipriausio pla-
netos žmogaus titul  iškovoj s ir 
net du pasaulio rekordus pageri-
n s stipruolis Žydr nas Savickas 
šiuos apdovanojimus peln  vos 
per plauk .  Vilniaus oro uost
su drauge Jurgita Vorobjovaite ir 
lagaminais atvyk s gali nas gavo 
apsisukti ir... keliauti namo.

Oro uosto darbuotojai drau-
giškai sp jo Ž.Savick  ir jo 
draug , kad  Kanad  jiedu ne-
bus leisti d l pasikeitusio viz
režimo - pagal nauj  tvark
skrendantiems per Atlant  rei-
kalingas po 2006 met  rugpj io
28 dienos išduotas biometrinis 
pasas arba viza, ta iau pora 
netur jo nei vieno, nei antro.

“Buvo Jonin s, ne darbo die-
na. Laimei, varžyb  organizato-
riai labai operatyviai pakeit
skrydžio laik , o Migracijos de-
partamentas gal per dvi valan-
das pagamino naujus pasus. Jei 
ne žmoni  geranoriškumas, ne-
b iau nei geriausio 2008 met
pasaulio gali no apdovanojimo 
atsi m s, nei “Fortissimus” 
varžyb  laim j s, nei pasaulio 
rekord  pagerin s. Visas keli
m nesi  darbas, pasiruošimas 
varžyboms b t  nu j s per-
niek”, - apie kelion s vargus pa-
sakojo planetos gali nas. Vyras 
sak  pirm  kart  taip ekstrema-
liai išvyk s  varžybas. Dabar 
Ž.Savickas juokiasi, kad d l ši -
me i  priz  gav s pakovoti dvi-
gubai: ne tik Kanadoje varžybo-
se, bet ir oro uoste.

“Ar jums tikrai reikia tos Džor-
džos?” - nuo scenos klaus  vos ant 
koj  pastovinti Džordana Butkut .
“Reikia, reikia!” - tarsi maitvana-
giai prie “House of Music” scenos 
šauk  pasilinksminti susirink  vil-
nie iai. Linksmuoliai nepraleido 
progos surengti cirko su žmogumi, 
kuriam akivaizdžiai reikalinga ne 
vieno specialisto pagalba. Vienuo-
likt  vakaro tur j s prasid ti ilgai 
planuotas Džordanos pasirodymas 
v lavo pusantros valandos. Mat iš 
Kauno su nauju mylimuoju Elegi-
jumi važiavusi atlik ja niekaip ne-
gal jo apsispr sti - dainuoti Vil-
niaus publikai ar ne. Blaškydama-
si tarp dviej  miest  Džordana 
tiek svaiginosi, kad pagaliau pasie-
kusi sostin  sunkiai gal jo net iš 
automobilio išlipti. K  jau kalb ti 
apie scen ,  kuri  ji ženg  tik pri-
laikoma klubo darbuotojos. Na, o 
publika toliau smaginosi steb da-

ma, kaip kauniet  ridenasi po sce-
n , nepataiko dainuoti pagal fono-
gram , nusišneka. Maža to, dar 
si l  pasivaišinti šampanu. Tiesa, 
už tokias linksmybes susirinkusie-

ji bent jau pinig  negail jo mielai 
priimdami klubo vadovo iniciatyv
- paaukoti pinig  užgesusiai 
žvaigždei. Džordanai buvo teikti 
500 lit .

Džordanos šou - būtų linksma, jei nebūtų graudu
Scenoje popdievaitė 
atrodė apgailėtinai

Vyginto Skaraičio nuotr.

Į koncertą 
Vilniuje 

Džordana 
Butkutė 

atvyko gerokai 
padauginusi

Kaip 
Ž.Savickas 
įstrigo 
oro uoste

Kartu su drauge Jurgita 
Vorobjovaite į Kanadą 
vykęs Žydrūnas Savickas 
laimėjo prestižinį galiūnų 
konkursą “Fortissimus 2009” 
ir dar kartą tapo stipriausiu 
planetos žmogumi

Mykolo Ambrazo nuotr.



“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 9 d.4 Veidai

Neseniai Kanadoje, Kvebeke, 
vykusiose “Fortissimus 2009” 
gali n  varžybose stipriausio pla-
netos žmogaus titul  iškovoj s ir 
net du pasaulio rekordus pageri-
n s stipruolis Žydr nas Savickas 
šiuos apdovanojimus peln  vos 
per plauk .  Vilniaus oro uost
su drauge Jurgita Vorobjovaite ir 
lagaminais atvyk s gali nas gavo 
apsisukti ir... keliauti namo.

Oro uosto darbuotojai drau-
giškai sp jo Ž.Savick  ir jo 
draug , kad  Kanad  jiedu ne-
bus leisti d l pasikeitusio viz
režimo - pagal nauj  tvark
skrendantiems per Atlant  rei-
kalingas po 2006 met  rugpj io
28 dienos išduotas biometrinis 
pasas arba viza, ta iau pora 
netur jo nei vieno, nei antro.

“Buvo Jonin s, ne darbo die-
na. Laimei, varžyb  organizato-
riai labai operatyviai pakeit
skrydžio laik , o Migracijos de-
partamentas gal per dvi valan-
das pagamino naujus pasus. Jei 
ne žmoni  geranoriškumas, ne-
b iau nei geriausio 2008 met
pasaulio gali no apdovanojimo 
atsi m s, nei “Fortissimus” 
varžyb  laim j s, nei pasaulio 
rekord  pagerin s. Visas keli
m nesi  darbas, pasiruošimas 
varžyboms b t  nu j s per-
niek”, - apie kelion s vargus pa-
sakojo planetos gali nas. Vyras 
sak  pirm  kart  taip ekstrema-
liai išvyk s  varžybas. Dabar 
Ž.Savickas juokiasi, kad d l ši -
me i  priz  gav s pakovoti dvi-
gubai: ne tik Kanadoje varžybo-
se, bet ir oro uoste.

“Ar jums tikrai reikia tos Džor-
džos?” - nuo scenos klaus  vos ant 
koj  pastovinti Džordana Butkut .
“Reikia, reikia!” - tarsi maitvana-
giai prie “House of Music” scenos 
šauk  pasilinksminti susirink  vil-
nie iai. Linksmuoliai nepraleido 
progos surengti cirko su žmogumi, 
kuriam akivaizdžiai reikalinga ne 
vieno specialisto pagalba. Vienuo-
likt  vakaro tur j s prasid ti ilgai 
planuotas Džordanos pasirodymas 
v lavo pusantros valandos. Mat iš 
Kauno su nauju mylimuoju Elegi-
jumi važiavusi atlik ja niekaip ne-
gal jo apsispr sti - dainuoti Vil-
niaus publikai ar ne. Blaškydama-
si tarp dviej  miest  Džordana 
tiek svaiginosi, kad pagaliau pasie-
kusi sostin  sunkiai gal jo net iš 
automobilio išlipti. K  jau kalb ti 
apie scen ,  kuri  ji ženg  tik pri-
laikoma klubo darbuotojos. Na, o 
publika toliau smaginosi steb da-

ma, kaip kauniet  ridenasi po sce-
n , nepataiko dainuoti pagal fono-
gram , nusišneka. Maža to, dar 
si l  pasivaišinti šampanu. Tiesa, 
už tokias linksmybes susirinkusie-

ji bent jau pinig  negail jo mielai 
priimdami klubo vadovo iniciatyv
- paaukoti pinig  užgesusiai 
žvaigždei. Džordanai buvo teikti 
500 lit .

Džordanos šou - būtų linksma, jei nebūtų graudu
Scenoje popdievaitė 
atrodė apgailėtinai

Vyginto Skaraičio nuotr.

Į koncertą 
Vilniuje 

Džordana 
Butkutė 

atvyko gerokai 
padauginusi

Kaip 
Ž.Savickas 
įstrigo 
oro uoste

Kartu su drauge Jurgita 
Vorobjovaite į Kanadą 
vykęs Žydrūnas Savickas 
laimėjo prestižinį galiūnų 
konkursą “Fortissimus 2009” 
ir dar kartą tapo stipriausiu 
planetos žmogumi

Mykolo Ambrazo nuotr.

Veidai 5“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 9 d.

Vasaros pradžioje operos dai-
nininkas Rafailas Karpis kartu su 
drauge Neringa Nekraši te atsi-
sveikino su viešuoju transportu ir 
sigijo naujint lai ius dvira ius. 

Jis - sportin , ji - pritaikyt  mies-
tui. “Dabar nebegalime nuo savo 

dvira i  nulipti”, - šypsojosi atli-
k jas.

Vilniuje, Žirm n  rajone, gyve-
nantis dainininkas pasakojo jam rei-
kalingus objektus pasiekiantis ypa
greitai: “Iki Vingio parko - 20 minu-
i , iki Valakampi  - 15. Daugiausia 

mieste važiuoti tenka apie pusva-
land . Važiavimo dvira iu pranašu-
mai - transporto gr stys liaujasi eg-
zistuoti, be to, b ni ar iau gamtos. 
Pavyzdžiui, iš centro su drauge daž-
nai gr žtame namo palei Ner  einan-
iu dvira i  taku”.

R.Karpio pamin tas dvirat s
transporto priemon s tr kumas - 
nesaugu palikti. “Taip pat nor t si,
kad dvira i  tak  b t  daugiau, o 
automobili  vairuotojai ir p stieji 
b t  mandagesni”, - d st  R.Kar-
pis. Vis d lto d l nepakan i  vai-

ruotoj  ar p s i j , einan i  dvira-
i  takais, patiriami nemalonumai 

nublanksta palyginus su džiaugsmu 
minti pedalus. “Tiesa, reik jo poros 
dien  priprasti prie fizinio kr vio,
bet dabar tai - vienas džiaugsmas”, 
- sak  R.Karpis.

Prieš kur  laik  populiaraus 
atlik jo Manto Jankavi iaus 
šeimyna sik l  atskir  but . Iki 
tol atlik jas su žmona Ieva ir 
s numi Benu gyveno pas uošvius. 
“Kiekvienai šeimai ateina laikas 
prad ti savarankišk  gyvenim ”, 
- sak  M.Jankavi ius. Šiuo metu 

Jankavi i  šeimyna nuomojasi 
but  nuošalesn je Vilniaus vietoje, 
kur daugiau gamtos.  klausim , ar 
planuoja sigyti nuosav  b st ,
dainininkas atsak  klausimu: “Kas 
bus toliau? Matysim. Nežinau. Gal 
aš Londone po kurio laiko 
gyvensiu?” - šypsojosi atlik jas.

Liepos 3 dien  dizainerei Genutei Žalienei sukako 28-eri. Po V žio ženklu gimusi moteris gimtadien  švent
Romoje, Italijoje, sesers Ramun s kompanijoje. “Gavau daug dovan  - drabuži , kosmetikos ir kit . Bet gimta-
dienio detales nor iau pasilaikyti sau”, - sak  Italijoje vis dar viešinti G.Žalien .

Pareng  Elena NIKONOVAIT  ir Laima KARALI T

R.Karpis troleibusą 
iškeitė į dviratį

Rafailas Karpis važiuoja 
sportiniu dviračiu, o jo draugė 

aktorė Neringa Nekrašiūtė 
pasirinko komfortiškesnę 

ir miestui labiau pritaikytą 
transporto priemonę

Mykolo Ambrazo nuotr.

M.Jankavičius išsikėlė

Atlikėjas Mantas su žmona Ieva 
jau gyvena atskirai nuo uošvių

Mykolo Ambrazo nuotr.

G.Žalienė 
gimtadienį 
šventė Romoje

Gimtadienio proga 
Genutė Žalienė 

gavo daug dovanų - 
kosmetikos ir drabužių

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Vienu metu suskambėjo milijonų lietuvių lūpose ir širdyse visame pasaulyje. Aikštėse ir namuose, minioje ir vienumoje - giedodami 
Lietuvos himną tautiečiai parodė, kad gali būti vieningi, mylintys, patriotiški. Devintą vakaro praėjusį sekmadienį himną giedojo ir 
vilniečiai bei Vilniaus svečiai. Dauguma jų atvyko į iškilmingą “Tautiškos giesmės” autoriaus Vinco Kudirkos paminklo (skulptorius 
Arūnas Sakalauskas) atidengimą. Tai buvo tik vienas iš renginių, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Po vasarišku Lietuvos dangumi 
net šešias dienas šoko, dainavo ir grojo per 40 tūkstančių Dainų šventės dalyvių, buvo rengiamos liaudies meno parodos, teatro 
mylėtojai stebėjo 110 gimtadienį švenčiantį pirmajį lietuvišką spektaklį “Amerika pirtyje”, o Vilniaus Vingio parke atidengta Tado 
Gutausko skulptūra “Vienybės medis”, simboliškai suvienijanti viso pasaulio lietuvius.

Lietuva, Tėvyne mūsų...

Tūkstantmetis 7

 PRIVALU 
 ŽINOTI
“Tautiška giesm ”

sukurta 1898 metais.
 Teksto ir muzikos 

autorius - Vincas Ku-
dirka (1858 - 1899).

1920 metais tapo 
oficialiu nepriklauso-
mos Lietuvos himnu.

 1950 metais sovie-
t  okupantai pakeit
Lietuvos himn , o už 
“Tautiškos giesm s”
propagavim  buvo 
persekiojama ir bau-
džiama.

 1988 metais, prieš 
atkuriant Lietuvos 
nepriklausomyb ,
valstybiniu himnu 
v l tapo “Tautiška 
giesm ”.

Vytautas Rumšas 
jaunesnysis

Aktorius
- Ar moki atmintinai “Tau-

tišk  giesm ”?
- Manau, kad taip.
- Kada paskutin  kart  j

giedojai?
- Solin s partijos dar neteko 

atlikti, o šiaip prieš ger  pusme-
t  kažkokiame renginyje.

- Kas “Tautiškos giesm s”
muzikos autorius?

- Žinau tik kad teksto auto-
rius yra Vincas Kudirka.

- Kada ji buvo sukurta?
- Gal kokiais 1918 metais...
- Kada ji paskelbta oficia-

liu Lietuvos himnu?
- Kai 1991 metais atgavome 

nepriklausomyb .

Gabriel  Martirosionait

“Mis Lietuva 2008”
- Ar moki atmintinai “Tau-

tišk  giesm ?
- Manau, kad taip, bet dabar 

turb t nepadainuo iau.
- Kada paskutin  kart  j

giedojai?
- Per Rugs jo 1- j  mokyklo-

je.
- Kas “Tautiškos giesm s”

muzikos autorius?
- Oi tikrai nepasakysiu.
- Kada ji buvo sukurta?
- Gal XX amžiuje.
- Kada ji tapo oficialiu Lie-

tuvos himnu?
- 1992 metais.

Laimos KARALIŪTĖS, Mykolo AMBRAZO ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Išrinktoji prezidentė Dalia 
Grybauskaitė valstybingumo 

šventės proga pasipuošė 
tautiškais drabužiais

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Moderni Lietuvos himno 
platinimo forma sostinėje
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Deivydas Zvonkus

Kompozitorius
- Ar moki atmintinai “Tau-

tišk  giesm ”?
- Taip, bet reik t  pasikartoti.
- Kada paskutin  kart  te-

ko j  giedoti?
- Nepamenu. Ta iau galiu pa-

sakyti, kad niekada jos nežiop io-
ju, o dainuoju.

- Kas “Tautiškos giesm s”
muzikos autorius?

- Pagal oficiali  versij  - Vin-
cas Kudirka.

- Kada ji buvo sukurta?
- Manau, kad XIX a. pabai-

goje.
- Kada ji buvo paskelbta 

oficialiu Lietuvos himnu?
- Smetonin je Lietuvoje, o 

v liau atgim  kartu su Lietuvos 
nepriklausomybe.

Natalija Zvonk

Atlik ja
- Ar moki atmintinai “Tau-

tišk  giesm ”?
- Be abejo.
- Kada paskutin  kart  j

giedojai?
- Visada j  giedu per rengi-

nius. Ties  sakant, kai lankiau 
chor , himn  išmokau dainuoti 
visais balsais.

- Kas yra “Tautiškos gies-
m s” muzikos autorius?

- Vincas Kudirka.
- Kada ji buvo sukurta?
- Tikrai neatsakysiu.
- Kada ji tapo oficialiu Lie-

tuvos himnu?
- Gal tai susij  su Lietuvos 

nepriklausomybe... Nors neb ti-
nai. Nepasakysiu.
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Aist  Jasaityt

Buv s modelis
- Ar moki atmintinai “Tau-

tišk  giesm ”?
- Na moku, moku. Tik nepra-

šyk padainuoti, nes šiuo metu 
guliu papl dimyje. Be to, dabar, 
kai esu n š ia, atmintis streikuo-
ja. (Juokiasi.) Kitados lankiau 
chor  ir net Dain  švent je esu 
dalyvavusi.

- Kada paskutin  kart  j
giedojai?

- Nebent mintyse.
- Kas yra “Tautiškos gies-

m s” muzikos autorius?
- Vincas Kudirka.
- Kada ji buvo sukurta?
- Oi neklausk. Niekada net 

nesidom jau.
- Kada tapo oficialiu Lie-

tuvos himnu?
- Nežinau. Gal prieš tai buvo 

dar koks himnas? Sunku pasakyti.

Mindaugas Mickevi ius-
Mino

Dainininkas
- Ar moki atmintinai 

“Tautišk  giesm ”?
- Manau, kad moku. Bet jei 

dabar reik t  atmintinai 
išpyškinti, gal ir suklys iau. 
Nedažnai tenka dainuoti.

- Kada paskutin  kart  j
giedojai?

- Neprisimenu. Aš, kaip ir 
dauguma lietuvi , deja, nepuolu 
giedoti himno renginiuose. O 
reik t  pasimokyti iš ital .

- Kas yra “Tautiškos gies-
m s” muzikos autorius?

- Teksto tai V.Kudirka. O kas 
muzikos, nežinau.

- Kada ji buvo sukurta?
- N  karto apie tai 

nepagalvojau. Žinau tik kad XX 
amžiuje.

- Kada paskelbta oficialiu 
Lietuvos himnu?

- Nuo 1918 met  Lietuvos 
valstyb s suk rimo.

Šventės proga buvo pristatyti 
skirtingų Lietuvos etnografinių 

regionų tautiniai kostiumai





- Kiek vidutiniškai turi laisv  die-
n  per savait ?

- Skirtingai nei daugelis žmoni , kuo 
ar iau savaitgalis, tuo darbingesn  tampu. 
Didžiausias kr vis šeštadien , kai reikia 
vesti tiesiogin  ryto laid . Dvi dienas prieš 
tai ruošiuosi. Tad visos kitos, keturios die-
nos, lieka laisvos.

- Ar dirbtum, jei tur tum neišsen-
kant  pinig  šaltin ?

- Anks iau galvojau, kad nor iau nedirb-
ti, bet kai keturis m nesius s d jau be vei-
klos, supratau, kad prad siu sienomis lipti. 
domus darbas visada teikia malonum .

- Kada ir kur paskutin  kart  atos-
togavai?

- Kovo m nes  vykau  jau ne kart  lan-
kyt  Paryži  ir Barselon . Ta iau viskas 
baig si ne kaip, jau antr  kelion s dien
siaubingai peršalau... domiomis atostogo-
mis džiaugiausi prieš metus, kai dvi savai-
tes keliavau po Singap r  ir Bal .

- Be ko ne sivaizduoji savo atosto-
g ?

- Vis  pirma, be geros draugijos. Dar 
n  sykio neteko vienai atostogauti.

- M gstamiausi laisvalaikio pralei-
dimo b dai?

- Jei esu mieste, einu vakarieniauti 
pam gtas vietas, kuri  Vilniuje, deja, labai 
tr ksta. Dar einu  kino teatrus, susitinku 
su draugais, pasivaikštau po netoli nam
esant  pušyn . Jei geras oras, važiuoju 
kaimo sodyb . Pragul ti ant žolyt s su 
knyga galiu kad ir pusdien . Nor iau dau-
giau pasivažin ti po Lietuv , nes prastai 
paž stu savo šal , o juk tiek yra graži ,
ranka pasiekiam  viet .

- Idealus vasaros savaitgalis?
- Šiuo metu svajoju apie savaitgal  lie-

tuviškame paj ryje ant balto sm liuko.
- Kiek jam maždaug reik t  pinig ?
- Manau, dviej  t kstan i  lit  porai 

užtekt .
- Nepriimtinas laisvalaikis?
- Primestas, kai turi veikti tai, ko nenori. 

O šiaip nemanau, kad pasyvus poilsis yra 
blogesnis už aktyv  ir atvirkš iai. Svarbiau-
sia, kad veikla atitikt  nuotaik  ir poreikius.
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Lavijai 
dar neteko atostogauti vienai

TV laid  ved ja Lavija Šurnait
specialiai “Laisvalaikiui” apie 
laisvalaik  ir keliones.

Lavijos kelion s

simintiniausios šalys, vietov s - 
Egzotiškoji Balio sala. Ten taip nuostabu, 
kad net ne sivaizduoju, kaip ši vieta gal -
t  nepatikti. Singap ras maloniai nuste-
bino ne tik tina švara, saugumo jausmu ir 
mandagiais žmon mis. Visada nor iau 
sugr žti  Piet  Ispanij , Sicilij , Šveicari-
j , Niujork , San Francisk .

 Brangiausiai atsi jusi kelion  - po 
Singap r  ir Bal .

 Tolimiausia aplankyta vieta - Balis. 
D l jos l ktuve praleidau net 17 valand .

 Svajoni  kelion  - labai noriu  Por-
tugalij . Jau iu, kad j simyl iau iš kar-
to. Dar labai nor iau pamatyti Artimuo-
sius Rytus, Kambodž , Vietnam .

 Šalis, vieta, kurioje nenor tum atos-
togauti - Turkijos kurortai.

 Egzotiškiausias patiekalas - strutie-
nos troškinys.

 Svarbiausi daiktai lagamine - pasas 
ir ne pati ploniausia pinigin , o vis  kit
galima nusipirkti.

K  apie Lavij  sako 
magiškasis Pitagoro 
kvadratas puslapyje 
www.injan.com

“Tai s kmingi ir talentingi žmo-
n s. Jiems patartina užsiimti moks-
lu, arba tapti mokytojais, gydyto-
jais, psichologais. Šiems, toli ma-
tantiems žmon ms, patartina rašy-
ti knygas, straipsnius”. 

Norite sužinoti apie save? 
Užeikite  interneto svetain

www.injan.com

Lavijos laisvalaikio gidas

Barai, restoranai - kuriuose pilstomas skanus vynas.
Klubai - labai retai lankausi.
Prekybos vietos - neturiu m gstamiausios.
Kurortai - Nida, Juodkrant .

Balio saloje turistavusi 
Lavija Šurnaitė 
neįsivaizduoja kaip ši 
vieta galėtų nepatikti

Lavija Sicilijoje
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“Vyno Lounge” Trakuose - vaizdų ir vyno gurmanams
Vasarai įsibėgėjus Trakuose, 
Karaimų g.53A, įsikūręs viešbu-
čių ir restoranų kompleksas 
Apvalaus stalo klubas savo 
lankytojus pakvietė į naują lais-
valaikio erdvę “Vyno Lounge”. 
Šios vyno mėgėjams sukurtos 
vietos išskirtinumas - per atvi-
rus stiklus it gyvas paveikslas 
atsiveriantis įspūdingas vaiz-
das į Galvės ežerą ir salos pilį. 
Jaukumo ir prabangos vyninei 
suteikia minkšti tekstiliniai in-
terjero paviršiai, romantikos 
- žibintai ir kandeliabrai. “Vyno 
Lounge” svečiams siūlomi vynai 
ir prie jų derantys užkandžiai 
- gėrimų asortimentą ketinama 
atnaujinti kas kelis mėnesius. O 
vyno žinovai ar tiesiog smalsuo-
liai “Vyno Lounge” galės rinktis 
iš įdomių ir retų vyno rūšių.

Elenos NIKONOVAITĖS ir 
Mykolo AMBRAZO fotoreportažas

Bendrai nuotraukai sustojo Trakų verslininkų, Apvalaus stalo klubo, verslo ir 
laisvalaikio centro “Margis” bendraturčių, šeimyna (iš kairės): Vygantas Laucius 
su žmona Kristina, jo sesuo Rasa Šnaiderienė, tėvai Algimantas ir Natalija Lauciai

Į vyninės įkurtuves 
atvyko architektas 
Valerijus Starkovskis 
su žmona Rasa

Mados namų “Nijolė” direktorius Liutauras 
Velička su žmona Egle mėgavosi grynu oru ant 
prie pat “Vyno Lounge” esančio lieptelio į ežerą

Ryškia suknele aplinkinių žvilgsnius 
traukė Virginija Čiapaitė - Virginijos 
dizaino studijos bendraturtė, ji atvyko 
su draugu advokatu Jonu Blože

Gėles “Vyno Lounge” 
šeimininkei teikė notaras 
Dainius Palaima su žmona 
Nemira (dešinėje)

Į naują 
laisvalaikio 
erdvę Trakuose 
užsuko 
verslininkai 
Daiva ir 
Algirdas 
Jovaišos

 Į “Vyno Lounge” susirinkusius svečius 
Rasa Šnaiderienė kvietė atsipūsti nuo 

kasdienių rūpesčių ir pailsinti akis į 
atsiveriantį vaizdą - ežerą ir Trakų pilį
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Dėmesys 
galvai

Berlyno mados savait s rengi-
niuose galima buvo pasigrož ti do-
miais galvos apdangalais.

EPA-Eltos nuotr.



- Sveikatinimo ir gydymo centras su keturi  žvaigž-
du i  viešbu iu anks iau vadinosi “SPA Vilnius”, dabar 
- “SPA Vilnius SANA”. Kod l pakeit te pavadinim ?

- Tai susij  su pl tra. Dabar turime por  objek-
t : Vilniuje - “SPA Vilnius DIA”, Druski-
ninkuose - “SPA Vilnius SANA”, turi-
me pareng  projekt  Anykš iuose
- “SPA Vilnius VERDE”. Atei-
tyje gal vadinsim s tiesiog 
SANA, DIA ar VERDE.

- Daugiau nei prieš 
m nes  “SPA Vilnius 
SANA” pripažintas 
geriausiu sveikati-
nimo paslaugas 
teikian iu centru 
visoje Ryt  Euro-
poje. K  jums 
reiškia šis verti-
nimas?

- Sertifikatas - 
kokyb s ir paslaug
sistemos vertinimas. 
Žinoma, tai mums yra 
svarbu rinkodaros po-
ži riu, klientams, žinan-
tiems apie t vertinim ,
taip pat. Kita vertus, tai pa-
pildomai pareigoja: sertifika-
tas išduotas dvejiems metams, 
tai reiškia, kad tuos dvejus metus 
jie bet kada gali atvykti anonimiškai ir 
patikrinti, ar viskas yra gerai. Po tam tikro 
laiko - kitas patikrinimas, tada sertifikatas arba pra-
t siamas, arba kokybei pablog jus sustabdomas.

- Druskinink  SPA centre si lote ir gydymo paslau-
gas. Kod l koridoriuose nematyti personalo baltais cha-
latais ir sunki  ligoni ?

- Taip, pas mus nerasite gydytojo, kuris vaikšto baltu cha-
latu, - kad žmogus b t  integruotas ir jam smegenyse nekil-
t  asociacij , jog jis gydosi. ia atvažiuoja sveiki žmon s
pails ti, reabilitacini  paslaug  gauti. (Šypsosi.) Mes nedir-
bame su ligoni  kasomis. Žmogus moka pats iš savo kišen s,
ir nekompensuoja niekas iš valstybini  socialini  draudim
staig . Galb t dabar pasirašysime sutart  d l ambulatorin s

reabilitacijos. Pavyzdžiui, žmogus gul jo ligonin je, tur jo 
traum , ambulatorin  reabilitacija gal s b ti atliekama pas 
mus. Kod l mes iš pradži  to nedar me? Ligoni  kasos moka 
labai mažai ir žmogus nesutinka primok ti - žmogus atvažia-
v s turi b ti patogiai apgyvendintas, pamaitintas, ir kas tada 
lieka? Paprastai nieko nebelieka gydymui. Dar yra psicholo-
ginis dalykas: žmogus atvažiavo atostog  ar pails ti, tod l jam 
yra sunku matyti sunkius ligonius, psichologiškai jis nepailsi. 
Mes dirbame komerciniu pagrindu.

- Kuo SPA centras skiriasi nuo sanatorijos?
- Pasaulyje sanatorija yra specializuota reabilitacijos stai-

ga, kurioje gydymas yra susij s su tuberkulioze ar plau i
ligomis. SPA centre vienas iš svarbiausi  dalyk  yra aplinka, 
gamta, grynas oras, kad tai neb t  mieste, kad neb t  maši-
n  ir gatv s d m .

- Vilniuje mašin  net sp stys. Kod l tuomet pasiva-
dinote “SPA Vilnius DIA”?

- “SPA Vilnius DIA” - specifinis dalykas. Ten nueini gauti tik 
paslaugos kelioms valandoms. Bet gydomasis SPA 

mieste niekada nebus. Dažnai piktnaudžiau-
jama SPA žodžiu: kokia nors kirpykl l

atsidaro, nusiperka medines šukas 
ir sako, kad jie yra SPA.

- Kuo SPA paslaugos 
yra ypatingos?

- SPA paslaugos - tai 
ne viešbu io ar restora-

no, truput l  gilesn s. 
Gali pastatyti pui-
kiausi  viešbut , gra-
žiausias gintarines 
paauksuotas vonias, 
bet jeigu paslaug
atliks neparengtas, 
netinkamai dirban-
tis žmogus, viskas 
tuo baigsis. Šiame 
versle yra labai daug 

smulkmen : balso 
tembras, biolaukai, 

konfidencialumas ir t.t. 
Jeigu kiekvieno kliento 

nesutiksi kaip savo geriau-
sio draugo, sve io arba myli-

mo žmogaus, nebus santykio 
tarp kliento ir paslaugos teik jo, ir 

visa kita nueis veltui.
Paslaugos teik jas neturi galvoti, kaip 

jo namuose vaikai: pavalg  ar nepavalg , paimti 
ar nepaimti iš mokyklos - jis visas turi b ti darbe. Mes toki
žmoni , manau, turime nemažai, jie sijau ia, eina  žmogaus 
b sen . Kvalifikacijos, aptarnavimo dalykai yra labai svarb s.
Anks iau daugelis paslaug  buvo pusiau mokamos arba visai 
nemokamos, buvo tokia psichologin  nuostata: tu džiaukis, 
kad aš tave priimu, nešk saldainius. Poži ris  klientus kei-
iasi, bet mes, lietuviai, nesame labai paslaug s.

- Kod l?
- Lietuva n ra arabiškos šalys, kur patarnavimas - genuo-

se. Mes suvokiame, kaip aptarnauti artim  draug , bet jeigu 
k  nors svetim ... - gana sant r s esame, be emocij . Ara-
biškose šalyse ži rima šil iau. Mes šaltai pasakome: ten vieš-
butis, ten restoranas, ten mašin  aikštel . Užsienyje tave 
palyd s, paims tavo raktus, nuvarys tavo mašin  ir t.t. Pas 
mus irgi yra tokia paslauga, bet iš pradži  niekas neduodavo 
rakt  - k ? Dar kas nors nuvažiuos. Ar apskritai žinos, kaip 
ia mano mašina užsiveda. Dabar jau per kelet  met  žmon s

apsiprato, duoda raktelius, eina  bar  atsigerti kavos, jiems 
atvaro mašin , mes jau europ jame, atsiranda pasitik jimas
ir m s  paslaugumas. Tai darosi kaip norma.

- Sveikatinimo proced ros, tarp j  ir SPA, ne vienoje 
šalyje jau yra kompensuojamos, Lietuvoje - ne. K  mano-
te apie valstyb s pozicij  neskirti pinig  profilaktikai?

- Labai gaila, kad atvažiav  žmon s pas mus moka mokes-
ius. Valstyb s pozicija šiuo metu labai prasta - neskiria pinig

profilaktikai. Pasaulio sveikatos organizacijos yra padariusios 
ilgalaikius tyrimus: vienas doleris, investuotas  profilaktik ,
sutaupo mažiausiai tris dolerius gydymo. Jeigu žmogus laiku 
skiria d mes  sveikatai, jis dirba geriau, jo sveikata yra geres-
n . Valstyb  šito reikalo dar nesuvokia. Tas žmogus, kuris at-
važiuoja ir skiria savo sveikatai d mes , dar moka mokes ius! 
Paskui jis neserga, valstyb  jam neskiria nieko... Tarybin s
sanatorij  technologijos yra geros. Kalb jausi su vokie iais, 
kurie labai aukštai vertina buvusi  tarybin  ambulatorin  sis-

tem . Kapitalizmas negal jo skirti tiek daug pinig , b tent ši
technologij  klinikiniams tyrimams. Maskvoje dar šiandien yra 
tyrim  institutas, tobulinantis technologijas, metodikas ir t.t. 
Kapitalistin s valstyb s nelabai gali duoti tiek daug pinig , nes 
ia yra didel  investicija. Pavyzdžiui, Šveicarijoje sumoki t ks-

tant  eur  per dien , Rusijoje - gal šimt  eur , bet gauni tas 
pa ias paslaugas. Ne d l to, kad ji pigiau kainuoja, bet valstyb
tam skiria pinig , o šie atsiperka per sveikat .

- “SPA Vilnius SANA” nuo 2007 m. yra tarptautin s
SPA organizacijos ISPA (angl. “International SPA As-
sociation”) narys. K  tai duoda jums?

- Gauname tam tikr  informacij : kas vyksta, kas yra popu-
liaru, kokia yra statistika, gauname periodinius ISPA leidinius, 
žurnalus. Gali bet kada pasiklausti to, kas tave domina: kokios 
yra tradicijos, kur yra geriausia mokykla, kur yra tam tikros sri-
ties geriausi specialistai? Tai yra ryšys su tame versle dirban iais 
profesionalais, specialistais, kurie pasaulyje diktuoja madas.

- SPA susij s su mineralinio vandens proced romis. 
Ar pas jus naudojamas mineralinis vanduo yra tas pats, 
kaip ir sen j  Druskinink  gydykl ?

- Tai yra kitas gr žinys, nors apa ioje jie jungiasi... Tas gr -
žinys, kur  mes naudojame, yra tikrai unikalus: kalio ir magnio 
santykis yra vienas su dviem - vienas iš optimali  variant , kad 
organizmas pasisavint . Kai m s  vanden  pamat  ekspertai, 
pasak : “Gal tre i  ar ketvirt  kart  Europoje randame tok
vanden , kur kalio ir magnio santykis bei visi kiti parametrai yra 
tokie puik s. Jei t  vanden  reklamuotum te, iš karto Druski-
ninkai b t  žinomas kurortas”. M s  net arbatos ruošiamos su 
tuo mineraliniu vandeniu, jis geriau atskleidžia vertingas žoleli
savybes. Labai vertiname mineralin  vanden , norime j  išaukš-
tinti. Planuojame padaryti mineralinio vandens šventori .

- Kok  vaidmen  atlieka SPA centro interjeras?
- Mes bendraujame su architekt  biuru iš Anglijos, kurie pa-

saulyje specializuojasi SPA centr  k rimu. Lietuvoje toki  be-
sispecializuojan i j  n ra. Iš metus šv sian io “SPA Vilnius DIA” 
maž  erdvi  pavyko padaryti gana jauk  ir funkcional  centriuk ,
kuriame žmon s at j  pasislepia. Ten, kur teikiamos SPA paslau-
gos, negali b ti pradarytas langas, žmogus at j s turi atsiriboti 
nuo išorinio pasaulio, atsipalaiduoti, negird ti triukšmo ir gars
- interjero smulkmenos yra labai svarbios. Profesionalumas kie-
kvienoje srityje yra b tinas. Matau m s  ir kolegas, ir konkuren-
tus, kur dirbama šiaip sau - iš “bendro išprusimo”: interjeras ku-
riamas truput l  iš ia, iš ten, k  mat , taip ir išeina... (Šypsosi.)

- Kur j s pats atsipalaiduojate?
- Darbe. (Juokiasi.) Ne, tai ne SPA centrai, nes nuvykus kur 

nors kitur yra sunku prisiversti b ti klientu, stebi, klausaisi, 
klausin ji - tai profesin  liga. Pails ti vykstu, pavyzdžiui,  Ispa-
nijos paj r , ten, kur n ra paslaug , tik saul , vanduo ir oras.
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“Tas žmogus, kuris atvažiuoja pas mus ir skiria savo sveikatai dėmesį, dar mo-
ka mokesčius! - skėsteli rankomis buvęs pramonininkas, centrų “SPA Vilnius 
SANA” ir “SPA Vilnius DIA” generalinis direktorius VALDAS TRINKŪNAS. - Vals-
tybės pozicija yra labai prasta - neskiria pinigų profilaktikai, toks jau dekretas: 
sirgsi, tada gydys”. Druskininkų kurorto sveikatinimo įstaigų asociacijos prezi-
dentas planuoja atidaryti unikalaus mineralinio vandens šventorių, siekia, kad 
miesto vardas skambėtų ir už Lietuvos ribų. Neseniai “SPA Vilnius SANA” pripa-
žintas geriausiu sveikatinimo paslaugas teikiančiu centru visoje Rytų Europoje.

Genutė ŽALIENĖ

“ Pas mus nerasite gydytojo, kuris vaikšto baltu 
chalatu, kad žmogus būtų integruotas ir jam 
nekiltų asociacijų, kad jis gydosi”

Valdas Trinkūnas

Ramiai paliekantys automobilio 
raktelius klientai saldainių nebeneša

Valdas Trinkūnas

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

“ Pasaulio sveikatos organizacijos yra padariusios 
ilgalaikius tyrimus: vienas doleris, įdėtas į profilaktiką, 
sutaupo mažiausiai tris dolerius gydymo”

Valdas Trinkūnas

Mėgstu solidžius, 
gerbiamus savo 

pažįstamus, mėgstu 
būti blogiausia 

kompanijoje!

“ Lietuva nėra arabiškos šalys, kur patarnavimas - 
genuose. Mes dar suvokiame aptarnauti artimą 
draugą, bet jeigu ką nors svetimą... - gana santūrūs 
esame, be emocijų”

Valdas Trinkūnas
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NBA klubo 
“Los Angeles La-
kers” žaid jas is-
panas Pau Gaso-
lis pristat  “Ni-
ke” kompanijos 
specialiai jam su-
kurtus krepšinio 
batelius.

Neseniai Los Andžele vyku-
siuose muzikos apdo vanojimuose
“BET Awards ‘09” triumfavo ne tik 
JAV atlik ja Bejonse (Beyonce), 
pelniusi ne vien  apdovanojim
(nuotraukoje su prizu už vaizdo kli-
p  “Single Ladies”), bet ir daininin-
k  Kesi (Cassie). Pastaroji d mes
trauk  savo sp dinga išvaizda.

Dėmesio centre - 
Bejonse ir Kesi

“Reuters” nuotr.

Vardiniai 
P. Gasolio 

bateliai

EPA-Eltos nuotr.
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Londone atidaryta Madonos 
(Madonna) akt  paroda. 1979-aisiais 
tada dar nežinom  atlik j  fotogra-
favo Niujorko fotografas Martinas 
Šraiberis (Martin Schreiber). Paro-
da veiks nuo liepos 2 dienos iki 19-

osios. Beje, pati atlik ja tuo metu 
taip pat buvo Londone - šeštadien
pasaulinio garso daininink ia pra-
d jo savo gastroles po pasaul .

Popžvaigžd , koncertuodama 
Londono arenoje O2, pristat

special  choreografin  numer ,
skirt  Maiklui Džeksonui (Michael 
Jackson) atminti. Toje pa ioje 
scenoje M.Džeksonas planavo sa-
vo “did j  sugr žim ”, jo koncertai 
tur jo prasid ti liepos 13 dien .

Aktor  Marion 
Kotijar (Marion Cotil-
lard)  filmo “Visuo-
men s priešai” prem-
jer  “UGC Norman-
die” kino teatre Eli-
ziejaus laukuose
Paryžiuje liepos 2 die-
n  at jo su mama Ni-
sema (Niseema). Fil-
mas, kuriame Marion 
vaidina pagrindin  vai-
dmen , Pranc zijoje 
prad tas rodyti liepos 
8 dien .

“Reuters” nuotr.

Andželina Džoli (Angelina Jo-
lie) pripažinta geriausiai apmokama 
aktore, pernai uždirbusi 27 mln. 
JAV doleri  ir aplenkusi jos partne-
rio Bredo Pito (Brad Pitt) buvusi
žmon  Dženifer Aniston (Jennifer 
Aniston), kurios “alga” pernai sie-
k  25 mln. doleri , rodo “Forbes” 
tyrimo duomenys.

Didžioji dalis pernykš i
A. Džoli pajam  gauta iš jos 
veiksmo f i lmo “Ieškomas” 
(“Wanted”) pelno dalies, ta iau 

jai taip pat išmok tas honoraras 
už vaidmen  filme “Druska” 
(“Salt”).

Dž. Aniston, kurios santuoka 
su B.Pitu, kaip teigiama, žlugo d l
A. Džoli kalt s, daugiausia pinig
pernai uždirbo iš komedijos “Mar-
lis ir aš” (“Marley and Me”) bei iš 
dar tik ekranuose pasirodysian io
filmo “The Baster”.

Tre ioje daugiausiai uždirban-
i  aktori  s rašo pozicijoje pui-

kuojasi Meril Stryp (Meryl Streep), 

pernai sukaupusi 24 mln. doleri ,
kuri  dauguma gauta už vaidmen
filme “Mamma Mia”, o Sara Dže-
sika Parker (Sarah Jessica Parker), 
už serialo “Seksas ir miestas” vai-
dybinio filmo versij  gavusi 23 
mln., liko ketvirta.

Penkta geriausiai apmokama 
aktore nominuojama Kameron 
Diaz (Cameron Diaz), nuo 2008 
met  birželio iki 2009 met  bir-
želio uždirbusi 20 mln. JAV do-
leri .

Geriausiai apmokama aktorė - A.Džoli
Ir dabartinė, ir buvusioji Bredo Pito moteris - Andželina Džoli ir Dženifer Aniston - tarp geriausiai apmokamų 
aktorių “Reuters” nuotr.

Žymaus revoliucionieriaus anūkė 
- vegetarizmo propaguotoja

Iš Argentinos kilusio Kubos revoliucionieriaus Ernesto e
Gevaros (Ernesto Che Guevara) an k  Lidija Gevara (Lydia 
Guevara) tapo tarptautin s gyv n  teisi  gynimo organizacijos 
(PETA) kampanijos už vegetarizm  veidu.

EPA-Eltos nuotr.

Gražuolės 
palydovė - 

mama

Londone - 
Madonos aktų paroda ir koncertas

Madona Londone pradėjo 
savo gastroles po pasaulį

EPA-Eltos nuotr.

Puslapiai parengti pagal Eltos, “Reuters” inf.
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Nemokamai pasiekiamos 
svetain s

Smagi naujiena - tai, kad vasar
drybsant ant sm liuko nereikia kvar-
šinti galvos, kiek pinig  liko “Bit s” 
išankstinio mok jimo “Vodafone Mo-
bile Connect” interneto s skaitoje. 
Tai toks mobilus internetas, kuriuo 
naudojuosi tiek, kiek pasipildau s s-
kait  - su planu “Mono” 1 val. inter-
neto kainuoja 1 lit . Esm  ta, kad vi-
s  vasar  išankstinio mok jimo “Vo-
dafone Mobile Connect” internautai, 
net ir ištušt jus mobiliojo interneto 
s skaitai, gal s toliau pasiekti savo 
draugus “One.lt” portale. Pasibaigus 
s skaitai, be “One.lt”, taip pat galima 
nemokamai lankytis “Bit s” savitar-
nos puslapyje ar elektronin s banki-
ninkyst s portaluose. ia patogu t
pa i  s skait  pasipildyti, jei kartais 
“One.lt” draug  kompanija pabost .

Id jos internetinei vasarai

Gulint saul toje paežer je ar 
prie Jos Didenyb s Baltijos net kas-

dien skaitomas naujien  portalas ar 
draug  svetain , kaip “One.lt”, at-
rodo kitaip ir perša nauj  id j  pra-
mogoms su draugais.

Kelios iš j , kurias jau pavyko 
s kmingai gyvendinti:

Supažindink skirtingus 
draugus. Internetu galima sukvies-
ti visus draugus  bendr  vakar l
prie to paties ežero, kur drybsai. 
Ypa  smagu, kai vienoje vietoje su-
sitinka visi skirtingi draugai - ir tie, 
su kuriais tryn m mokyklos suol
ar universiteto koridorius, draug
draugai ir ypa  bi iuliai, su kuriais 
pažintis užsimezg  tame pa iame 
internete. Dar geriau, jei jie atsivež-
t  šašlyk , nes juos neapdairiai pa-
miršau traukti  iškylos gamtoje 
meniu.

B k apsišviet s turistas.
Internet  vasar  galima išnaudoti 
ir “savanaudiškesniems” tikslams. 
Pavyzdžiui,  išsiaiškinti, prie kurio 
ežero vykti kit  savaitgal , ar net 
susiorganizuoti draug  nuoži ra 
išrinkt  aplinkini  ežer  reiting .
Taip pat nereik s pirkin ti smul-

ki  visos Lietuvos žem lapi  ar 
turizmo gid , o vietos nakvynei 
galima bus prad ti ieškoti kad ir 
sutemus.

Dalykis sp džiais. Jau net 

nemin siu galimyb s b ti savo atos-
tog  karšt  naujien  reporteriu ir 
dalytis nuotraukomis bei komenta-
rais tiesiogiai iš atostog vyki  vie-
t . Draug  ir gimini  redakcija tai 

labai vertins. Be to, draugai ir in-
ternetas turi vien  bendr  bruož
- jie niekada nepabosta.

Pareng
Vaida ANDRIKONYT

Vasara + mobilusis internetas = atostogos su visais draugais
Prieš kiekvienas atostogas sau drąsiai žadu - jau šį kartą tai nešio-
jamasis kompiuteris liks namuose. Paslėptas spintoje. Bet būtinai 
pasirūpinu, kad krepšys su nešiojamuoju kompiuteriu taptų bemaž 
pirmu daiktu, įsitaisiusiu automobilyje. Su neatskiriamu išankstinio 
mokėjimo “Bitės” “Vodafone Mobile Connect” mobilaus interneto 
modemu, kuriuo kiek noriu, tiek pasipildau sąskaitą ir naršau. An-
traip kam tą kompiuterį iš viso imti?

Vasarą naršyti internete ir 
bendrauti su draugais 

daug smagiau lauke
“Bitės” nuotr.
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Berlyne (Vokietija) vykusioje mados savaitėje 
dizaineriai moterį švelniai išrenginėjo.

Mados vėjai 
pagal vokiečius

EPA-Eltos nuotr.
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Viskas vienoje vietoje

Kasmet uostamies io gyvento-
jams ir sve iams atveriamos naujos 
erdv s šalia Kurši  mari , kurios 
ilg  laik  buvo pramonin s paskir-
ties ir uždaros. Regatoje “The Tall 
Ships Races Baltic 2009” daugiau-
siai prisišvartavusi  burlaivi  skai-
iumi, sp ding  rengini  gausa, ne-

tradicin mis dekoracijomis ir išskir-
tinai j rine atmosfera didžiuosis 
pirm  kart  viešai atidaromas “Me-
melio miestas” (buvusi AB “Laivi-
t ” teritorija). Šioje teritorijoje 
“Memelio švent ” organizuojan ios 
Vš  “Meno kodas” atstovai vadovau-
jasi principu - viskas, ko trokšta tris 
dienas šv sti nusiteik  žmon s, tu-
ri b ti vienoje vietoje.

Kurši  mari  krantin  per “Me-
melio švent ” puoš 22 didieji rega-
tos burlaiviai, savit  atmosfer  kurs 
lik  dokai, kranai, seni sand liai, 
autentiški vokiški žvej  namai. Pu-
iant gaiviam j ros v jui kiekvienas 

švent s dalyvis su šeima ar drau-
gais gal s grož tis netradicine 
aplinka ir vykstan iais renginiais 
s d dami prie vieno iš gausyb s
restoran  stalelio. Puiki  atmosfer
dien  kurs diskžok j  grojama mu-
zika, kuri  papildys gyvai atlieka-
mos perkusijos ir smuiko improvi-

zacijos, vakarais - tikro garso kon-
certai: grup  “Antis”, “Tabami Go-
es” projektai “Robbie Williams” ir 
“Queen”. Klaip dos kult ros ma-
gistras V.Grubliauskas ir jo šeima 
dovanos grup s iš Vokietijos “Die 
Original Blutenweg Jazzer ir Kon-
gas” pasirodym .

Laukiami amatininkai ir 
tautodailininkai

Švent s organizatori  nuomo-
ne, tokia erdv  yra gera proga pa-
sirodyti amatininkams ir tautodai-
lininkams. Didel  “Memelio šven-
t s” teritorijos dalis bus skirta vai-
riems meistrams, kurie demons-
truos senuosius amatus: medžio 
drožim , pynim  iš vyteli , audim ,
gintaro apdirbimo proces , kalvys-
t  ir t.t. Nor dami pakviesti kuo 
daugiau vairi  sri i  amatinink  ir 
suteikti jiems prog  pristatyti save 
ir savo darbus daugiat kstantinei 
publikai, švent s reng jai akcen-
tuoja, kad demonstraciniai plotai 
meistrams yra nemokami, o norin-
tieji pasinaudoti tokia galimybe tu-
r t  suskubti ir kreiptis  organiza-
torius.

Per visus renginius itin didelio 
populiarumo sulaukia ir smulki j
prekybinink  mug s, sendaik i

turgus. Šven i  lankytojai mielai 
perka vairias smulkmenas, suve-
nyrus. “Skelbdami, kad “Memelio 
švent ” bus universali erdv , ku-
rioje sau tinkam  laisvalaikio leidi-
mo b d  ras kiekvienas, norime 
priminti, kad tiek mug , tiek sen-
daik i  turgus vyks ir šeštadien , ir 
sekmadien  - nuo ankstyvo ryto iki 
v lyvo vakaro”, - teig  Vš  “Meno 
kodas” atstovai. Noras sukurti ti-
kr , daugiau Ryt  kult roms b din-
g  gyvybing  ir visoki  smulkmen
gaus  turg , l m  ypa  lanks ios 
prekybos plot  kainodaros sudary-
m . Tokio pob džio renginiai - ga-
limyb  užsidirbti, tad norintieji gau-
ti papildom  pajam  vis dar gali pa-
reikšti nor  prekiauti “Memelio 
švent je”. Visi reikalingi kontaktai 
skelbiami www.memeliosvente.lt.

Netradicin s reklamos 
galimyb s

“Memelio švent s” organiza-
toriai nori atkreipti ir vis  rinko-
daros specialist  d mes . Netra-
dicin , beveik 70 t kst. kv.m er-
dv , apie 750 t kst. lankytoj ,
vien  kart  per metus vykstantis 
tokio dydžio ir pirm  kart  tap-
siantis tarptautinio masto rengi-
nys - unikali proga pristatyti savo 
mon  ar produkt . Pastarojo laiko 

situacija lemia tai, kad pardavimas 
skatinamas mažinant kainas - kar-
tais primirštama emocionalioji 
rinkodaros pus , juk verta pami-
n ti, kad domi, atkreipianti d -
mes  ir turinti gr žtam j  ryš  re-
klama yra meno k rinys. Pasak 
organizatori , tokiais meno k ri-

niais norima papuošti vis  švent s
teritorij . “Nenorime b ti rekla-
mini  plot  pardav jai, kurie savo 
partneriams pasi lo sien , ant ku-
rios galima pasikabinti reklamin
tent . Siekiame glaudžiai bendra-
darbiauti su kiekvienu, pareišku-
siu nor  dalyvauti “Memelio šven-
t je” ir jos teritorijoje pristatyti 
šmaikš i , provokuojan i , šoki-
ruojan i , seksuali , energing ,
charizmatišk , o gal ir itin subtili
ar socialiai atsaking  reklamin
kampanij . M s  tikslas - kaip 
manoma išsamiau papasakoti apie 

švent s teritorijos galimybes ir t
erdv  išnaudoti išskirtiniams par-
tneri  reklaminiams sumany-
mams”, - teig  Vš  “Meno kodas” 
atstovai.

“Laisvalaikio” inf.

“Memelio šventė”: netradicinė erdvė, 
nevaržomos idėjos, išskirtiniai reginiai
Paskutinę liepos mėnesio dieną Klaipėdos miestą užlies ypatingo 
šurmulio ir išskirtinių renginių banga - neatslūgs ji visą savaitga-
lį, iki rugpjūčio 4-osios. Tikrą jūrinę nuotaiką į vienintelį Lietuvos 
uostą atplukdys finišuojantys regatos “The Tall Ships Races Baltic 
2009” burlaiviai. Jau dabar galima teigti, kad šių laivų atvykimas į 
uostamiestį taps svarbiausiu Lietuvos tūkstantmečio šventimo ak-
centu visoje Lietuvoje.

Organizatorių nuotr.



Palangoje prie centrin s gelb toj  sto-
ties bus rengta beveik 10 t kst. kvadratini
metr  festivalio aikštel . Nuo lietaus saugos 
specialiai šiam renginiui sukonstruotos pa-
lapin s. J ra, sm lis, nepakartojamas švie-
sos ir muzikos šou - net dviejose festivalio 
scenose.

Šokiai ant sm lio

Pagrindin je scenoje vakaro metu susi-
rinkusiuosius nustebins sp dingas ir išskir-
tinis legendin s grup s SEL tikrojo garso 
pasirodymas. Ži rov  laukia dviej  valand
trukm s ypatingas grup s koncertas su pa ia
geriausia šoki  muzika, nuotaika, energija, 
sp dingomis garso bei vaizdo instaliacijomis. 

SEL lyderis Egidijus Drag nas pasirodymo 
metu pažad jo atlikti ne tik pa ius populia-
riausius savo hitus, bet ir naujausius, dar nie-
kam negird tus grup s k rinius.

Taip pat pagrindin je šoki  aikštel je vi-
sus linksmins “Mosquito” prodiuseris DJ Rik-
ko El Gato su saksofono virtuozu Serge ir 
“RyRalio” komandos atstovas DJ Lauris Lee. 
Prie judesio ir geros nuotaikos prisid s visas 
b rys “Tina Dance” šok j .

VIP zonos scen  užpildys tarptautinis mu-
zikos žvaigždži  b rys. ia dainuos Veronika 
(Baltarusija), Vaidas Baumila, grup  “Kasta-
neda” ir specialiai iš Rusijos  festival  atvyk-
siantis atlik jas Basta. Gimtojoje šalyje pas-
tarasis tituluojamas rusiškuoju Eminemu. O 

 šoki  ritm  visus suks DJ Mantini ir DJ 
Rolandas Mackevi ius!

SPA ant j ros kranto

VIP bilietus sigij  ži rovai tur s galimy-
b  ne tik pamatyti pasirodymus abiejose sce-
nose, jiems ia pat, festivalio teritorijoje, bus 
rengta SPA zona. Atsip sti po šoki  pasi -

lysime pirtyje ant j ros kranto, kubile ar gai-
vinan iame baseine. VIP biliet  tur tojai 
gal s pasilepinti ir “NUAD THAI Sport & 
Spa” (salonas sik r s “Seb Arenoje” žuo-

lyno g. 7, Vilniuje) tradiciniu tailandietišku 
masažu. Meistr s iš tolimojo Tailando pad s
jums atsipalaiduoti ir suteiks j g . Sve i
nuostabai, bus rengta “La Bamba” purškia-
mo degio studija. Joje visi norintys ir ne-
sp j  pasidžiaugti vasaros saul s bu iniais 
gal s vos per kelias sekundes profesionali
specialist  pagalba gauti švytint  nat ralaus 
degio efekt . O svarbiausia, kad visais šiais 

malonumais VIP biliet  tur tojai gal s nau-
dotis nemokamai!

Pareng
Vaida ANDRIKONYT
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Pajūryje - audringas 
“Olialia Cola Beach Festival”
Liepos 18 dieną Palangos paplūdimyje, 
prie centrinės gelbėtojų stoties, vyks 
oficialus “Omnitel 1000 km lenktynių” 
baigiamasis vakarėlis “Olialia Cola Beach 
Festival”. Visus lenktynių dalyvius, 
žiūrovus ir svečius linksmins ne tik 
žavios “Olialia” merginos, bet ir visas 
būrys Lietuvos ir šalių kaimynių muzikos 
žvaigždžių.

Šeštadien  prieš pat 14 val. l ktuvu iš 
Austrijos sostin s Vienos  Lietuv  atvežta 
kronika, kurioje 1009 m. pirm  kart  pami-
n tas Lietuvos vardas. Tai garsieji Kvedlin-
burgo analai (Annales Quedlinburgenses), 
XI a. pradžioje rašyti Kvedlinburgo Šv. Ser-
vacijaus moter  vienuolyne ir iki ši  dien
išlik  vienintelio XVI a. nuorašo forma.

Nuorašo rankraštis priklaus  garsiam 
XVI a. Vitenbergo universiteto profesoriui 
ir Drezdeno archyvarui Peteriui Albinui 
(Albinus). Ši  relikvij  Lietuv  atgabeno 
Saksonijos žem s, valstyb s ir universite-
to bibliotekos Drezdene (Sachsische Lan-
desbibliothek - Staats- und Universitatsbi-
bliothek Dresden) generalinis direktorius 
profesorius Tomas Biurgeris (Thomas Bu-
erger), atvyk s pamin ti Lietuvos t kstan-
tme io jubiliejaus. Iš Vilniaus tarptautinio 
oro uosto ne kainojamos vert s istorijos 
šaltinis nuvežtas  Taikomosios dail s mu-
ziej , kuriame ankstyviausi  Lietuvos var-
do raš  - Lituae - užfiksavusi kronika bus 
eksponuojama iki ši  met  spalio 4 d.

Prieš kelerius metus Kvedlinburgo ana-
l rašo, kuriame aprašant 1009 m. vykius
minimas Lietuvos vardas, vertim  patiks-
lino Vilniaus universiteto klasikin s filolo-
gijos profesor  habil. dr. Eugenija Ul inait :
“Šventasis Brunonas, vadinamas Bonifacu, 
arkivyskupas ir vienuolis, vienuoliktaisiais 
savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos 
pasienyje pagoni  nužudytas su aštuonio-
lika saviški  kovo 9 dien , nukeliavo  dan-
g ”. Taigi Lietuvos vardo ankstyviausias 
žinomas pamin jimas susij s su nes kmin-
ga krikš ionišk ja misija.

Kvedlinburgo analai buvo rodomi Lie-
tuvos t kstantme io tarptautin je parodo-
je “Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuo-
se”, kuri  liepos 5 d. atidar  Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adamkus, Lie-
tuvos t kstantme io pamin jimo valstybi-
n s komisijos pirmininkas, o liepos 6 d. 
aplank  Europos valstybi  monarchai ir 
prezidentai. 

Nuo liepos 7 d. Kvedlinburgo analus, 
kitus svarbiausius Lietuvos istorijos doku-
mentus - didži j  kunigaikš i  raštus ir 
privilegijas, tarptautines sutartis ir kitus 
šaltinius - Taikomosios dail s muziejuje 
gal s pamatyti visi Lietuvos gyventojai ir 
sostin s sve iai.

Kvedlinburgo analai - 
jau Lietuvoje





„Domino“ teatro vasaros repertuare tik naujausi ir populiariausi spektakliai

Organizatorių nuotr.

„Domino“ teatras yra bene vienintelis teatras, kuris vasaros 
metu ne tik pristatė premjerą, bet savo veiklos nestabdo ir 
visos vasaros metu. Visą vasarą spektakliai bus rodomi ne 
tik didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose: Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Alytuje, bet taip pat ir pajūry! Birželio mėnesį 
teatras pristatė milžiniško susidomėjimo sulaukusią premjerą 
„Mano žmonos vyras“, o šiuo metu teatras intensyviai ruošiasi 
rugpjūčio mėnesį vyksiančiam Druskininkų teatro festivaliui. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Liep  debiutuos J.Gaižauskas

Birželio pradžioje „Domino“ 
teatras nudžiugino ži rovus pakviet s
juos  pirm j  vasar vykusi  premjer .
Spektaklis „Mano žmonos vyras“ 
sulauk  didelio  susidom jimo, tod l
buvo nuspr sta surengti papildomus 
pasirodymus liepos ir rugpj io m -
nesiais Vilniuje ir Kaune. Spektaklyje 
vaidina gars s Lietuvos aktoriai: 
Vytautas Šapranauskas, Ar nas 
Sakalauskas ir Jolanta Dapk nait .
Šiame spektaklyje A.Sakalauskas tuo 
pa iu vaidmeniu dalinasi su kitu žymiu 
aktoriumi Juozu Gaižausku. 

Jau liepos m nes  scenoje kartu 
su V.Šapranausku ži rovai pamatys 
J.Gaižausk , tod l, tikimasi, kad spek-
taklyje bus gausu nauj  komišk  situ-
acij . „Manau, kad vieno personažo 
pasikeitimas tikrai gali pakeisti pat
spektakl . Kai spektakliuose yra ma-
sini  scen , tada vieno ar kito akto-
riaus pakeitimas gali likti nepasteb tas, 
ta iau spektaklyje „Mano žmonos vy-
ras“ vaidina tik trys žmon s, tod l
skirtumas bus tikrai ryškus“, – pasa-
kojo aktorius J.Gaižauskas. Aktoriui 
J.Gaižauskui tai bus jau antrasis „Do-
mino“ teatro spektaklis.  Jis taip pat 
vaidina kultin je komedijoje „Strip-
tizo ereliai“.

„Domino“ teatras 
atvažiuos  paj r

 „Domino“ teatro vasaros 
repertuar  pateko tik patys naujausi 
ir populiariausi spektakliai ir 
miuziklai. Maža to, „Domino“ teatras 
vasaros sezono metu savo ži rovus 
džiugins Lietuvos kurortuose ir 
paj ryje! „Laukin  moteris“ yra 
bene laukiamiausia viešnia paj ryje. 
Liepos ir rugpj io pradžioje jos 
pasirodymus gal s steb ti Palangos ir 
Klaip dos gyventojai bei poilsiautojai.

Rugpj io m nesio viduryje, 
ošiant Baltijos j rai, pirm  ir vienin-
tel  kart  ši  vasar  suskamb s miu-
ziklo „Paryžiaus katedra“ akordai. 

Žymaus pranc z  kompozitoriaus Ri-
ardo  Ko iant s muzika ir geriausi

Lietuvos solist  balsai rugpj io 14 
dien  nuaid s Palangos vasaros estra-
doje. Scenoje pasirodys tokie atlik jai, 
kaip: Akvil  Garben i t , Urt  Žila-
galyt , eslovas Gabalis, Vladas Ko-
valiovas, Viktoras Malinauskas, 
Egidijus Bavikinas ir Raimondas Ba-
ranauskas.

Festivalyje parodys 
daugiausia spektakli

„Domino“ teatras kaip ir pernai 
metais rugpj io m nes  apsilankys 
Druskinink  teatro festivalyje. Fes-
tivalis vyks vis  rugpj io m nes , o 
per t  laik  teatras pristatys net tris 
spektaklius: „Mano žmonos vyras“, 
„Striptizo ereliai“ ir „Kazanova“. Ak-
torius J.Gaižauskas džiaugiasi, 
kad spektaklis „Striptizo ereliai“ ats-
tovaus „Domino“ teatrui festivalyje. 
„Druskinink  festivalyje dalyvauja 
labai vairialypiai teatrai ir, be abejo, 
labai malonu, kad esame pakviesti 
jame dalyvauti. Spektaklis „Striptizo 
ereliai“ yra labai dinamiškas. Šiuo 
metu Lietuvoje nežinau kito tokio 
spektaklio, kuriame nugriaud t  tiek 
juoko decibel , tod l, manau, kad ir 
Druskinink  festivalyje spektaklis ti-
krai išsiskirs iš kit “, – pasakojo ak-
torius J.Gaižauskas. 

„Mes džiaugiam s, kad iš didel s
gausos spektakli , teatro festivaliams 
galime pasi lyti labai skirtingus, ta iau 
ži rov  pam gtus spektaklius. „Mano 
žmonos vyras“ yra naujausias m s
projektas, tod l siekiame, kad j
pamatyt  ir kit  Lietuvos miest
ži rovai. „Striptizo ereliai“ nuo pat 
premjeros tapo kultine komedija, be 
kurios m s  repertuaras kol kas 
sunkiai sivaizduojamas. „Kazanova“ 
– spektaklis skirtas tiems, kurie 
vertina gyv  teatro legend  Regimant
Adomait  ir žavisi aktor s Aurelijos 
Tamulyt s vaidyba, j  sukurtas 
duetas abejing  tikrai nepalieka“, – 
paklaustas, kaip buvo parinkti 
spektakliai festivaliui, pasakojo teatro 
vadovas Egidijus Baranauskas. 

Organizatorių nuotr.

Juozas Gaižauskas nuo liepos mėnesio vaidins 
jau dviejuose “Domino” teatro spektakliuose: 
“Striptizo ereliai” ir “Mano žmonos vyras”

Rugpjūčio 14 dieną  pirmą ir vienintelį kartą 
šią vasarą Palangos vasaros estradoje skambės  
miuziklo “Paryžiaus katedra” muzika

Organizatorių nuotr.
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TRUMPAI
“Romantika” išplaukia iš Rygos keleivinio 

uosto kas antr  dien  pus  šeši  vakaro. 
Gr žta po pusantros paros vienuolikt  ryte.

Valiuta - kelte galima atsiskaityti latais, šve-
diškomis kronomis arba mok jimo kortele.

Net ir vasar  nepamirškite pasiimti šilt
drabuži , jei norite steb ti žvaigžd t  dang
nuo denio.

Draudžiama r kyti kajut se, laive rengtos 
specialios zonos r kantiesiems.

Esant audringai j rai laive jau iamas su-
pimas (pravers tablet s nuo pykinimo).

Kajut s - 550 - 2800 Lt (kaina už vis
kajut  abi puses)

Vieta automobiliui - 230 Lt
Pusry iai - 40 Lt
Vakarien  - 100 Lt
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Laima KARALIŪTĖ

Kelion  laivu iš Rygos  Stokholm  trun-
ka 17 valand  (laivo greitis 30 kilometr  per 
valand ). Tiek pat laiko skirta ir gr žti atgal. 
Ta iau “Romantika” rengta taip, kad kelion
neprailgt , net atvirkš iai - poilsiui ir pramo-
goms ia skiriama daugiausia d mesio. Lai-
ve rasite keturis skirting  kategorij  resto-
ranus, keturis barus, alaus bar , kelet  nak-
tini  klub , kazino, saun  su s kurine vonia 
ir net parduotuvi . Vakare gal site steb ti 
šou program , dainuoti karaok  arba iki pa-
ry i  linksmintis naktiniame klube. Net 
esant blogam orui si lome pasižvalgyti po 
den . Ypa  kai anksti ryte laivas plaukia pro 
3 t kst. sal  archipelag . Uol tos, medžiais 
apaugusios salel s su miniati riniais namu-
kais - bene gražiausia vieta Baltijos j roje. 
Saul lydžiu j roje galite grož tis ir prie va-
karien s stalo pro lang . Nors švediškas sta-
las kainuoja 100 Lt, j  užsisakyti verta. Pa-
tiekal  asortimentas ir kokyb  prilygsta 
aukš iausios klas s restoran . Nuo j ros g -
rybi , žuv  iki kepsni  iš m sos. Belieka tik 
m gautis maistu ir niekur neskub ti.

Ryte laivas pasiekia Švedijos sostin . Pa-
žin iai su Stokholmu skiriamos šešios valan-
dos. Norintiesiems turiningai praleisti laik
“Romantika” si lo dviej  valand  ekskursij
autobusu. Per j  susipažinsite su istorin mis 
miesto žymyb mis, paprast  miestie i  ir net 
karališkosios šeimos gyvenimu. Taip pat ap-
lankysite tarptautinio garso “Vasa” muziej ,
kuriame išvysite seniausi  pasaulyje išlikus
laiv . 17 amžiaus pradžioje nuskend s Švedi-
jos Karalyst s laivas iš dugno buvo ištrauktas 
tik po 333 met . Pasibaigus ekskursijai jums 
dar užteks laiko užsukti  vien  kit  kavinuk ,
pasidairyti po parduotuves arba pasivaikš ioti 
senamies iu. Tik besim gaudami skandina-
viška atmosfera nepav luokite gr žti  kelt .

2500 keleivi  galin iame plukdyti laive 
rengtos 727 skirting  tip  kajut s. Pigiau-

sios - belang s keturviet s, jose parduoda-
mos ir atskiros vietos - gultai (nuo 132 Lt). 
Prabangiausios - liukso ir “suite” klas s dvi-
viet s kajut s nuo (1313 Lt).  j  kain skai-
iuoti pusry iai, šaltieji g rimai, vyno bute-

lis ir vaisi  asorti. Visose kajut se rengti 
dušai ir tualetai.

Pusantros paros kruizo, 
neskaitant Stokholmo

Ieškote neįprastos savaitgalio kelionės, žavitės jūra ir laivais, o gal svajojate 
išvysti gražiąsias Švedijos saleles? “Laisvalaikis” rekomenduoja naują kruizą iš 

Rygos į Stokholmą su bendrovės “Tallink” kruiziniu laivu “Romantika”.

KAINYNAS

Informacija, biliet  rezervavimas 
adresu - www.tallink.lv

Stokholmas - miestas 
tarp vandens

“Vasa” muziejuje galima apžiūrėti seniausią 
pasaulyje, 17 amžiaus pradžios išlikusį laivą

Gražiausi vaizdai nuo laivo denio atsiveria 
prie Švedijos krantų

Skandinaviškas minimalizmas Laive “Romantika” gausu pramogų, 
restoranų ir poilsio zonų

Stokholmo apžiūrai skirtos 6 valandos
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Gdanske (Lenkija) - įspūdingas 
smėlio skulptūrų festivalis

EPA-Eltos nuotr.

Smėlio bokštai

Amerikie i  rašytojo Ernesto Hemingv jaus (Ernest Hemingway) antrinin-
k  konkurso dalyviai susirinko  Ispanijos miest  Pamplon .

Antrininkai

EPA-Eltos nuotr.

Ekspertai įspėja dėl 
masinio gyvūnų išmirimo

Tarptautin s gamtos apsau-
gos organizacijos IUNC vertini-
mu, Žem je gresia masinis gyv -
n  išmirimas. Jungtini  Taut
(JT) konvencijoje užsibr žtiems
tikslams iki 2010 met  sustab-
dyti r ši vairov s nykim  iški-
l s pavojus, sak  organizacijos 
atstovas Žanas Kristofas Vi (Je-
an-Christophe Vie), kur  cituoja 
agent ra AFP.

Anot duomen , išmirimas 
gresia mažiausiai 17 t kst. gyv -
n  r ši . D l biotopo netekimo 
ir lig , IUCN teigimu, išnykti ga-
li beveik tre dalis amfibij  r ši .
Toks pat likimas gresia daugiau 
nei kas aštuntai paukš i  r šiai
ir daugiau kaip kas ketvirtai žin-
duoli  r šiai. Tod l vyriausyb s
visame pasaulyje gyv n  apsau-
gai turi skirti tiek pat d mesio,
kiek kovai su ekonomine krize, 
reikalavo Ž.K.Vi.

Apaštalo Pauliaus kape 
rasta kaulų liekanų

Archeologin  sensacija Romoje: 
tiriant apaštalo Pauliaus kap , jame 
rasta kaul  liekan . Apie tai sekma-
dienio vakar  paskelb  popiežius 
Benediktas XVI. “Akmeniniame 
sarkofage, kuris prieš tai niekada 
nebuvo atidarytas, per maž  skylu-
t  buvo vestas zondas, aptik s me-
džiagos ir kaul  liekan ”, - sak  jis. 
Nustatyta, kad kaulai yra apie 2 
t kst. met  senumo.

“Neabejotina, kad tai iš tikr j
yra apaštalo Pauliaus palaik  fra-
gmentai”, - teig  popiežius, prid -
r s, kad toks atradimas visus labai 
sujaudino.

Biblijoje rašoma, kad Paulius bu-
vo pasiturin i  žyd  s nus. Pradžio-
je persekioj s krikš ionis, jis v liau, 
po Kristaus apsireiškimo jam kelyje 
 Damask , pakeit  savo gyvenim ,

tapo krikš ionimi ir apaštalu. 67 me-
tais Romoje Pauliui buvo nukirsta 
galva, jis palaidotas prie Ostijos ke-
lio, kur ketvirtojo amžiaus pradžio-
je virš jo kapo pastatyta bazilika 
“San Paolo fuori le Mura”.

Prieš maždaug 500 met  kripta 
buvo uždengta sarkofagu. D l re-
konstrukcijos ir restauravimo darb
bei gaisro tiksli kapo vieta prisimir-
šo. Galiausiai 2005 metais buvo ap-
tiktas sarkofagas. Nuo 2006 met
gruodžio apaštalo Pauliaus kap  v l
gali lankyti tikintieji.
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Amerikietis Džojis esnutas (Jo-
ey Chestnut) Niujorke per dešraini
valgymo varžybas, kurios kasmet ren-
giamos per JAV Nepriklausomyb s
dien , pasiek  nauj  pasaulio rekord
- per 10 minu i  suvalg  net 68 deš-
rainius. Jis pagerino savo paties re-
kord , kuris buvo užfiksuotas, kai jis 
suvalg  66 dešrainius. Varžybose an-
tr j  viet  su 64,5 dešrainio už m
dešraini  valgytojas iš Japonijos Ta-
keru Kobajašis (Takeru Kobayashi).

Pirmosios dešraini  valgymo 
varžybos buvo surengtos dar 1916 
metais.

JAV pasiektas naujas 
dešrainių valgymo rekordas

Džojui Česnutui atiteko 20 
tūkst. JAV dolerių ir visų taip 

trokštamas “Garstyčių” diržas
EPA-Eltos nuotr.

Biure - nuogi 
darbuotojai

Psichologui rekomendavus, 
vienos Didžiosios Britanijos fir-
mos darbuotojai vis  dien  dirbo 
nuogi, kad pakelt  komandin
dvasi  ir padidint  našum , rašo 
dienraštis “The Daily Mail”. Niu-
kasle sik rusios dizaino ir rin-
kodaros kompanijos “One Best 
Way” vadovyb  nuo pasaulio eko-
nomikos kriz s pradžios jau šešis 
kartus mažino etat  skai i , to-
d l lik  dirbti žmon s buvo nu-
simin  ir neram s.

Šiai problemai spr sti kom-
panijos direktorius pasamd  psi-
cholog  Deivid  Teilor  (David 
Taylor), kuris ir patar  darbuoto-
jams nusirengti ir dirbti nuo-
giems. Nors pasi lymas buvo ne-
prastas, kompanijos darbuotojai 

taip ir padar . Paaišk jo, kad nuo-
giems dirbti buvo kur kas len-
gviau. Kompanijos vadybinink
23 met  Sem Džekson (Sam 
Jackson) labai teigiamai atsiliepia 
apie “nuog j  penktadien ” - kaip 
tik taip buvo pavadintas eksperi-
mentas. “Tai buvo puiku. Kai 
mes pamat me vieni kitus nuo-
gus, išnyko visos kli tys, - sak
ji. - Kompanijos darbas smarkiai 
pager jo”.

Po ilgos pertraukos šeštadien  JAV Laisv s statul  Niujorke v l
buvo leisti lankytojai. Visuomenei ji buvo uždaryta po 2001 met  rug-
s jo 11 dienos teroristini  išpuoli .

Laisvės statula vėl prieinama

EPA-Eltos nuotr.



Netrukus interneto aukcionuose 
jau bus galima dairytis pa i  tikriausi
Hario Poterio suvenyr . Ne iš Kinijos, 
o tiesiai iš Hario Poterio paskutin s
dalies filmavimo aikštel s.

Reikalas tas, kad šiuo metu 
filmuojama paskutin  Hario Poterio 
dalis, o kino studij  darbuotojai jau 
medžioja šio garsiausio pasaulyje 
serialo suvenyrus - gal kaip 
atminim , o gal ketindami pelningai 
parduoti. Suvenyrai nušvilpiami taip 
staigiai, kad n  šuo nesuloja.

Štai, pasak filmo dekoracij
prodiuserio Stiuarto Kreigo (Stiuart 
Craig), labiausiai trokštama vieta 

filmavimo paviljone - didžioji 
Hogvartso sal : “Didžioji sal  dabar 
atrodo panašiai kaip Berlyno siena 
- žmon s nuolat stovi eil je, 
nor dami apsir pinti atminimo 
dovanomis”.

Kino studijos nekvailos - ir 
pa ios po kiekvieno filmo sugeba 
pelningai parduoti ar išnuomoti 
kone vis  filmavimo aikštel s
rekvizit . Tod l pastaraisiais metais 

saugumo priemon s Holivude 
b davo ypa  griežtos - ne tik 
dekoracijos, bet ir smulkiausias 
daiktelis po kiekvienos filmavimo 
scenos b davo surenkami ir 
saugomi.

B davo... Š  kart  arba apsauga 
tapo atlaidesn , arba dekoracijos labiau 
kvepia pinigais negu bet kada...

O tuo tarpu kino ekranus 
netrukus pasieks pati naujausia, 

šeštoji, amžinai sensacingo kino 
serialo dalis “Haris Poteris ir 
Netikras Princas”. Juosta nukelia 
 Lordo Voldemorto praeit . Filme 

kaip niekada daug hormon  audr
ir jausming  scen . Ronis simyli 
mergin , Hermiona ima d l to 
pavyduliauti. Hariui Poteriui 
meil s reikalai taip pat neduoda 
ramyb s.

“Gars  pasaulio raš ” inf. 
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Hario Poterio žvaigždės vagia filmo rekvizitus

Hario Poterio filmų aistruoliai 
gali pradėti taupyti: “suvenyrai” 
iš filmavimo aikštelės šluote 
šluojami ir gretai pasirodys 
internetinėje prekyboje 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Haris Poteris ir Netikras 
Princas” - kino teatruose 
nuo liepos 17 d.

Fantastinis nuotyki  filmas. 
JAV

Režisierius David Yates
Vaidina: Daniel Radcliffe, Emma 

Watson, Rupert Grint ir kiti
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“Visuomen s priešai” - kino 
teatruose nuo liepos 10 d.

Kriminalin  drama. JAV
Režisierius Michael Mann
Vaidina: Johnny Depp, Christian Bale, 

Marion Cotillard, Stephen Graham, 
Channig Tatum ir kiti
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Pails j s po nepelnytai iškritikuotos “Maja-
mio policijos”, geriausias kriminalinio kino eks-
pertas Maiklas Manas (Michael Mann) tikisi at-
sigriebti su stilinga veiksmo drama, kurioje bus 
pilna krauj  stingdan i  susišaudym  kaip ne-
prilygstamame “Karštyje” ir autentiškai pateik-
t  žinomos asmenyb s gyvenimo fakt  kaip Lie-
tuvoje nerodytame biografiniame filme “Ali”. 
1930-aisiais Amerikos miest  gatv se šeiminin-
kavo ne tik legendinis Alas Kapon  (Al Capone), 
bet ir bebaim  bank  grobik  trijul  Džonis Di-
lindžeris (Johnny Dillinger), Džordžas Nelsonas 
(George Nelson), pravarde Žudikas K dikio Vei-
du, ir Gražuolis Berniokas Floidas (Floyd).

Tris pasikaus iusius nusikalt lius vaidina 
savo personažo prototipu nuo vaikyst s žav -
j sis Džonis Depas (Johnny Depp), po sensa-
cingosios “Šokio hiphopo ritmu” dilogijos spar-
iai populiar jantis aningas Tatumas (Chan-

ning Tatum), kur  vasar  dar pamatysime fil-
muose “Eilinis Džo. Kobros iškilimas” ir “Ga-
tv s vaikis”), ir charizmatiškasis britas Stefe-
nas Grehemas (Stephen Graham), pasitrenira-
v s su Gajumi Ri iu (Guy Ritchie) filme “Va-
gišiai”. Prid kite prie kiet  vyruk  gvardijos 
“Oskaro” premij  užsidainavusi  žaving j
pranc zait  Marion Kotijar (Marion Cotillard, 
“Edith Piaf. Rožinis gyvenimas”) ir gausite 
pavyd tin  žvaigždži  komand  su užtaisytais 
ginklais, brangiais automobiliais ir stilingais 
kostiumais.

“Forum Cinemas” inf.

Legendinio Amerikos nusikaltėlio istorija

Džonis Depas (nuotraukoje su 
Marion Kotijar) vaidina “kilnų” 
nusikaltėlį svieto lygintoją

“Forum Cinemas” nuotr.
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Neapolio mafijos padalinys ko-
diniu pavadinimu “Kamora” per 
pastaruosius 30 met  kaltinamas 
d l mažiausiai 10 t kst. žmoni  mir-
i . Šis skai ius viršija visas bask

separatist  grupuot s ETA, Šiaur s
Airijos brigados susivienijimo IRA, 
garsios ital  mafijos “Cosa Nostra”, 
islamo teroristini  organizacij  au-
kas. Mieste giliai šaknis leid  nu-
sikalt liai kontroliuoja ital  visuo-

men s kasdienyb , o besipriešinan-
tiems galingai sistemai išrašo kelia-
lapius Anapilin.

Apie Neapolio mafij  pasako-
jan io filmo pavadinimas “Gomo-
ra” su bibliniu miestu, sunaikintu 
už jo gyventoj  nuod mes, sieja-
mas neatsitiktinai. Gomora taikliai 
apib dina griežtomis mafijos taisy-
kl mis apraizgyt  gyvenimo realy-
b  Neapolyje ir baim s aps st
vietini  žmoni  savanorišk  tar-
nyst  imperijai. Gangsteri  klanai 
kontroliuoja narkotik  platinim ,
šiukšli  išvežim , prostitucijos or-
ganizavim , vieš j  maitinim , sta-
tybas, drabuži  pramon  ir kasmet 
uždirba bent 150 mlrd. JAV doleri .
 gauj  patek s jaunas žurnalistas 

Roberto Saviano nepabijojo viešai 
prabilti apie Italij  kamuojan i

problem  ir atskleid  korupcijos 
šeš liuose sl pt  “Kamoros” vei-
d . D l to takingiausi mafijos bosai 
paskelb  jam mirties nuosprend
už išdavyst .

Režisieriaus Mateo Garon s
(Matteo Garrone) filme, kaip ir kny-
goje, pagal kuri  sukurta juosta, n -
ra konkre i  vard . Siužeto pagrin-
d  sudaro 5-ios tikroviškos istorijos 
apie amerikietišk  gangsteri  film
prisiži r jusius du naivuolius ginkl
vagišius, mafijai ištikimai tarnaujan-
t  ir kal jimuose uždaryt  nusikal-
t li  šeimas pinigais apr pinant
buhalter , duokl s nemokan ius ki-
n  verslininkus, fabriko darbuotojus 
naktimis konsultuojant  aukštos kla-
s s siuv j , klano pasitik jim gau-
nant  13-met  narkotik  kurjer  ir 
nelegal  nuoding  atliek  išvežim

ciniškai kontroliuojant  bos .
Filmas “Gomora” 2008 metais 

laim jo pagrindin  priz  Kan  kino 
festivalyje bei gavo 5 Europos kino 

apdovanojimus, tarp kuri  - už ge-
riausi  film , geriausi  režisieri  ir 
geriausi  scenarist .

“Forum Cinemas” inf. 

Kai Snedekeri  šeima devinta-
jame dešimtmetyje apsigyveno na-
me, kuriame šeimininkavo dvasios 
ir vaiduokliai, apie tai sužinojo visa 
Amerika. Remiantis šia istorija pa-
rašytas romanas, o netrukus Lietu-
vos ži rovai pamatys Snedekeri
siaubais paremt  Peterio Kornvelo 
(Peter Cornwell) film  “Pragaras 
Konektikute”.

Vis d lto yra su to meto vykiais
susijusi  žmoni , abejojan i  vai-
duokli  istorijos tikroviškumu. Pa-

vyzdžiui, moteris, nuomojusi Sne-
dekeri  šeimai nam , viešai pava-
dino kalbas apie dvasias ir vaiduo-
klius absurdiškomis. Ji teig , kad 
joks nuomininkas prieš tai nesi-
skund s, ir retoriškai klaus , kod l
Snedekeriai neišsikraust  net dve-
jus metus. “Matyt, pragaro pasiun-
tini  kaimynyst  ne iš karto pasi-
rod  šiurpi”, - ironizavo ji.

Kad ir kaip ten b t , “Pragaras 
Konektikute” jau nuo šios savait s
šiurpins ir lietuvius. Filme pasako-
jama apie motin , kuri kartu su v -
žiu sergan iu s numi persikrausto 
 ar iau ligonin s esant  nam . Ber-

niuk  ima kankinti paslaptingos ha-
liucinacijos, keisti šeš liai. Jis aptin-
ka, kad kitados namo r syje buvo 
lavonin . Kaip kovoti su kito pasau-
lio gyventojais?

“Acme” inf. 

Apie gyvenimą su mafija

Filme “Gomora” pasakojama 
apie Neapolio miesto 
gyventojų kasdienybę, 
stipriai veikiamą mafijos 

“Forum Cinemas” nuotr.

“Gomora” - kino teatruose 
nuo liepos 17 d. 

Trileris/drama. Italija 
Režisierius Matteo Garrone 
Vaidina: Salvatore Abruzzese, 

Simone Sacchettino, Salvatore 
Ruocco, Vincenzo Fabricino, 
Vincenzo Altamura ir kiti

Kino teatruose - 
šiurpi vaiduoklių istorija

Filme pasakojama 
apie šeimą, 
apsigyvenusią šmėklų 
kaimynystėje

“Acme” nuotr.

“Pragaras Konektikute” - 
kino teatruose nuo 
liepos 10 d.

Siaubo filmas. JAV
Režisierius Peter Cornwell
Vaidina: Virginia Madsen, 

Kyle Gallner, Ellias Koteas ir kiti
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Holivudo aktor  Kameron Diaz 
(Cameron Diaz) per sukre ian ios
dramos “Mano sesers glob jas” 
filmavim  pad jo jaunajai savo 
kolegei Sofijai Vasiljevai.

Pasak šešiolikmet s aktor s, 
K.Diaz suteik  jai j g  dirbti: 
“Kiekvien  dien ,  kai  t ik 
atvykdavau filmuotis, b davau 
apsupta jos d mesio”. K.Diaz 
pad jo mergaitei gerai suvaidinti 
jausmingas filmo scenas. Holivudo 
gražuol  savo humoru sud tingus 
dalykus pavert  lengvai pakeliamus. 
Ir dar - K.Diaz savo kolegoms... 
ruoš  valg . Ji gamino apkeptas 
aitri j  paprik  s rio lazdeles. 
“Aktor  žinojo, kad turiu laikytis 
specialios dietos, kad atrody iau 
serganti, ir visaip steng si mane 

suvilioti maistu, kurio aš nelabai 
nor jau”, - pasakojo S.Vasiljeva, 
jaudinan ioje dramoje “Mano 
sesers glob jas” suvaidinusi 
agresyvia leukemijos forma 
sergan i  mergait  Keit.

Pagal amerikie i  rašytojos 
Džodi Pikot (Jodi Picault) bestseler
sukurtas filmas - sukre ianti 
susim styti ver ianti istorija: 
jaunesni j  seser  An  t vai augino 
tam, kad sergan iai vyresnei dukrai 

tur t  organ  donor . Kas svarbiau 
- bet kuria kaina gelb ti mirštant
savo vaik  ar neluošinti kito? K
reiškia b ti gerais t vais, gera 
seserimi, geru žmogumi?..

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Naujausi DVD

“Aklumas” 
(“Blindness”)

Trileris (2008), rež. Fernandas 
Mirelis (Fernando Meirelles), Ka-
nada, Brazilija, Japonija

Pirmieji nuo 
miest  netik tai 
užklupusios pa-
slaptingos apa-
kimo epidemi-
jos nukent j
gyventojai val-
džios institucij
izoliuojami ap-
leistoje psichia-
trijos klinikoje. Netrukus šioje 
panikos apimt  akl j  bendruo-
men je kyla sumaištis ir netvar-
ka. Gydytojo žmona, vienintel
mieste nepraradusi reg jimo, si-
muliuoja lig , kad gal t  pad ti
savo vyrui. Apsimesdama nere-
ge, ji stengiasi septyni  šeima 
tapusi  nepaž stam  žmoni  gru-
p  išvesti už klinikos sien .

 

“Imtynininkas” 
(“Wrestler”)

Drama (2008), rež. Darenas 
Aronovskis (Darren Aronofsky), 
JAV

P r a e i t y j e 
garsiam imtyni-
ninkui Rendžiui 
Robinsonui, ku-
r  vaidina Miki 
Rurkas (Mickey 
Rourke), nuolat 
tr ksta pinig ,
tad jis ir toliau 
dalyvauja imty-
n se. Ta iau po vienos kovos 
Rend  ištinka širdies sm gis ir 
gyvenim  tenka prad ti iš naujo. 
Jis sidarbina parduotuv je, už-
mezga ryš  su ne pirmos jaunys-
t s striptizo šok ja, stengiasi at-
gaivinti bendravim  su suaugti 
jau sp jusia dukra... Ta iau gr -
žimas  tikr j  gyvenim  - ring
- neišvengiamas...

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis 
bilieto į “Forum Cinemas Akropolis”, 

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum 
Cinemas Kaunas” kino

 teatrus kaina 

-15Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais 
ir švenčių dienomis bilieto į 

“Forum Cinemas Akropolis”, “Forum 
Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas 

Kaunas” kino teatrus kaina 

-17Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” 
kortele bilieto 
į kino centrus 

“Cinamon”
kaina 

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

C.Diaz per filmavimą gamino maistą

Naujausias Kameron Diaz vaidmuo 
- šokiruojančioje dramoje apie dvi 

seseris ir kovą su leukemija 
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Mano sesers glob jas” - 
kino teatruose nuo 
rugpj io 7 d. 

Drama. JAV 
Režisierius Nick Cassavetes 
Vaidina: Cameron Diaz, Alec 

Baldwin, Sofia Vassilieva, Abigail 
Breslin ir kiti





Elena NIKONOVAITĖ

- Kod l Palangoje pasirinkote 
rodyti b tent šiuos koncertus - 
“Paskutinius Br meno muzikan-
tus” ir Andriaus Kaniavos “An-
tikvariat ”?

- Išrinkome labiausiai atitinkan-
ius kurortin  format .

- K  ži rovas išgirs at j s  “Pa-
skutinius Br meno muzikantus”?

- Pirmojoje koncerto dalyje skam-
b s gražiausios dainos iš “Keistuoli ”
teatro spektakli  mažiesiems bei su-
augusiesiems. Antrojoje koncerto da-
lyje atliksime keistuoliškas 7-ojo, 8-ojo 
dešimtme i  pasaulinio roko šedevr
versijas. Taip pat Palangos vasaros 
koncert  estradoje susirinkusi publika 
gal s išgirsti dainas, likusias už muzi-
kinio spektaklio “Paskutiniai Br meno 
muzikantai” borto. (Šypsosi.)

- Kuo š kart nustebins j s
kolega Andrius Kaniava?

- Andriaus Kaniavos koncertas - 
naujausias k rybinis klyksmas “Keis-
tuoli ” teatre. Andrius Kaniava pri-
stato jau antr  solin  album  - tai “An-
tikvariatas”. Scenoje jis pasirodys su 
albumo k r jais Aleksandru Ten, An-
driumi Daugirdu, Aleksejumi Arsla-
novu ir Sigitu Mickiu. Tai bus viešas 
ir intriguojantis pasirodymas.

- O kada “Keistuoli ” teatro 
aktoriai atostogauja?

- Kaip ir visi normalesni žmon s
- liepos vidury. Bet šalia atostog
dar ir vaidiname prie j ros.

- Suderinate darb  ir poils ?
- Oi ne. Apie poils  nekalbama. 

Nes jei prieš koncert  Palangoje nu-
jai prie j ros, skaityk, 50 procent

energijos, kuri  gal tum atiduoti ži -
rovams per koncert , jau palikai 

prieš saul . Mano patarimas visiems, 
kurie koncertuoja prie j ros: neikite 
prie vandens ir jokiu b du nesimau-
dykite iki koncerto - tai patikrinta 
“Keistuoli ” teatro aktori .

- Kod l iš vis  paj rio miest
vasaros pasirodymams išsirinko-
te Palang ?

- Gaila gaila, bet vasar  koncer-
tuoti daugiau nelabai turime kur. Su-
rengti koncertus Kurši  nerijoje 
tampa labai brangu. Kadangi išsilai-
kome patys - nesame finansuojami 
valstyb s, - bijome rizikuoti ir eiti 
minus . Štai tokia proza.

- Kuo skiriasi Vilniaus, kur esa-
te sik r , ir Palangos publika?

- Vilniaus publika labiausiai išle-
pinta, tod l ji reikli - išlepintai reikli. 
O kituose miestuose publika yra 
smalsesn  ir godesn  rengini . Pa-
langoje susirenka pastaroji auditori-

ja - žmon s iš visos Lietuvos. Publi-
ka žino, kur eina. Toki , kurie ateit
 “Keistuoli ” teatr  ir nesuprast ,

kur at jo, beveik nepasitaiko. Kon-
certuojame Palangoje jau 20 met .
Žmon s žino, kas yra “keistuoliai” 
ir ko galima iš j  tik tis. (Šypsosi.)

- J s  teatras šiemet šven ia 
20 met . Kaip gebate šitiek lai-
ko likti... keisti?

- Nežinau. Gal ia kokios nors pri-
gimties spragos? Gal nemok jimas 
subr sti iki galo? Gal pasaulis, kuris 
supa, bando darytis per daug rimtas 
- d l to lieki keistas tame kontekste.

- O aplinkos taka?
- Pasaulis tak  daro, bet kad 

traukt  - tikrai nenor iau. Manau, 
kad mes, “keistuoliai”, sugeb jome
susikurti tam tikr  iliuzin  oaz , ku-
rioje slepiam s nuo pasaulio buitiš-
k  ne domybi .
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Vasarą “keistuolių” 
dainos skambės pajūryje
Šiltuoju sezonu, kai visa Lietuva keliauja į pajūrį, paskui savo 
žiūrovą traukia ir “Keistuolių” teatras. Liepą ir rugpjūtį Palangos 
vasaros koncertų estradoje bus rodomas spektaklis-koncertas 
“Paskutiniai Brėmeno muzikantai”, kuriame skambės nemirštantys 
7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių pasaulinių roko šedevrų šlageriai. 
Liepos 31 d. savo naujausią albumą “Antikvariatas” pristatys 
“Keistuolių” teatro aktorius ir režisierius, dainų kūrėjas ir atlikėjas 
Andrius Kaniava. Apie koncertus Palangoje ir teatro gyvenimą 
vasarą pasakoja “Keistuolių” teatro direktorius Aidas Giniotis.

Biliet  galite sigyti
www.bilietai.lt.  “Keistuoli ”

teatro koncertus Palangoje 
platinami ir elektroniniai 

bilietai “greitukai”, kuriuos 
išsispausdinti galite patys.

KEISTUOLI  TEATRO 
VASAROS KONCERTAI 
PALANGOJE:

“Paskutiniai Br meno muzi-
kantai”  -  liepos 12 d.,  rugpj io 
17 d. 20 val., bilietai - 25-45 Lt.

A.Kaniavos koncertas “An-
tikvariatas”  -  liepos 31 d.  20 
val., bilietai 20-40 Lt.

Vasarą Palangoje “Paskutinių Brėmeno muzikantų” dainas trauks “Keistuolių” 
teatro aktoriai (iš kairės) Andrius Kaniava, Ilona Balsytė, Aidas Giniotis ir kiti

Vyginto Skaraičio nuotr.
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Nors ir visai nedidelis, Klaipėdos sena-
miestis vis dar turi neatrastų, bet nuos-
tabiai žavingų vietų. Viena iš jų - seno-
vinėje Daržų gatvelėje įsikūrusio “Euter-
pės” viešbučio kiemelis.

Jaukus kiemelis pasl ptas nuo praeivi
aki  - jis pa iame centre, bet uždara aplinka 
sukuria privatum . Kiekvien , kuriam teko 
ia užklysti, traukte traukia gr žti v l. Sten-

giamasi sukurti ir unikali  atmosfer , ir pa-
tiekti gardži  “Euterp s” restorano patiekal .
“Euterp s” kiemel  jau seniai yra atrad  ir 
pam g  užsienie iai. Jie stebisi - pati sena-
mies io širdis, ta iau toks jaukumas ir tokia 
atpalaiduojanti, viliojanti ramyb ... Ši svaigi 
ramuma atvilioja ir po temptos darbo dienos 
nuvargusius klaip die ius - ia juk galima ir 
maloniai praleisti laik , ir gardžiai pavalgyti. 
Pavasar  ir vasar  dengtame kiemelyje orga-
nizuojami furšetai ir banketai. Kaip sako “Eu-
terp s” darbuotojai, “esame labai lankst s,
nes maži”.

Unikali, pakyl janti istorinio senamies io
dvasia jau iama ne tik “Euterp s” kiemelyje 
ar restorane, bet ir pa iame viešbutyje. Ro-
mantiškiausiuose kambariuose žvelgiant 
dang  atverian ius stoglangius vis  nakt  ga-
lima skai iuoti žvaigždes. “Euterp ” turi kam-
bari  ne tik jaunavedžiams, bet ir sužad tuvi
progai - speciali puošyba ir šventiška aplinka 
suteiks nepamirštam  akimirk .

“Laisvalaikio” inf.

Jaukiame kiemelyje 
galima ne tik ramiai 
ir maloniai praleisti 
laiką, bet ir skaniai 
pavalgyti

“Euterpės” nuotr.

“Euterpės” kiemelis - jauki paslaptis
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Menas ant automobilio

Jei tik yra noro kurti, menui 
erdv s atsiras visada. Štai vie-
nas vengr  menininkas Buda-
pešte jam patikusiais raštais ir 
spalvomis ištap  automobil  - ir 
saviraiška, ir praeiviams gražu 
pasiži r ti.

Automobilis 
baseine

Neseniai Australijoje, Perto 
mieste,  gyvenamojo namo kiem
l k  automobilis. Nepaisant patirt

nuostoli  ir išg s io, baseino savi-
ninkas Donas Robinsas (Don Ro-
bins) džiaugiasi, kad mašina nu-
grimzdo vandenyje ir nieko nesu-
žeid , nesugriov  namo. Regis, vie-
nintelis, kuris gal jo nukent ti rim-
iau, buvo neblaivus automobilio 

vairuotojas, mat nelabai susivokda-
mas dar ilgai nelipo iš baseine pl -
duriuojan io automobilio. Jis pir-
miau susirinko visus savo daiktus 
ir tik tada m  ropštis iš mašinos.

Dono Robinso baseino dugne - 
automobilis skenduolis

EPA-Eltos nuotr.

Vengrų menininkas tapo 
automobilį

EPA-Eltos nuotr.
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Trylika klausimų vairuotojai

Elena NIKONOVAITĖ

 1  Kokia vairuotoja esate?
- Esu vairuotoja fanatik . Prisi-

pažinsiu - turiu priklausomyb  nuo 
automobilio.

 2  Kaip pagal 10 bal  sistem
vertinate savo vairavimo g -
džius?

- 10, nes ne tik puikiai vairuoju, 
bet ir užklimpusi purvyne ar sniege 
s kmingai išsikapstau. (Šypsosi.)

 3  Ko kelyje labiausiai ne-
m gstate?

- P s i j , nemokan i  eismo 
taisykli  ir pamirštan i , kad jie taip 
pat yra eismo dalyviai. P stieji m -

s  keliuose daug labiau rizikuoja nei 
vairuotojai.

 4  Ar yra maloni  rutin , su-
sijusi  su automobiliu?

- Pats vairavimas yra malonu-
mas. Net išvažiavusi  parduotuv
m gaujuosi ta maža kelione. Turiu 
tok prot : jei žiem  nakt  sninga, 
išvažiuoju pasivažin ti po miest  iš-
jungusi visas elektronines automo-
bilio stabilizavimo priemones - labai 
romantiška klaidžioti nenuvalytomis 
gatv mis ir jausti lengv  automobi-
lio slys iojim  šviežiame, dar nepa-
lyt tame sniege.

 5  Kada patiriate didžiausi
vairavimo malonum ?

- M gstu miest , bet vairuoti la-
biau patinka greitkeliuose. M gstu
greit , m gstu jausti automobil , net 
muzikos kartais ne sijungiu. Man 
gražiausia muzika - pro ausis švil-
piantis v jas ir variklio garsas.

 6  Koki  automobili  ne-
m gstate?

- Nepatinka maži, taip pat rau-
donos spalvos automobiliai.

 7  Ar grožis prie vairo pade-
da?

- Nei kelyje, nei gyvenime gro-
žis nepadeda. Padeda pasitik jimas
savimi, žinojimas, k  darai, ir humo-
ro jausmas.

 8  Ar esate vairavusi užsie-
nyje?

- Esu. Kiekvienoje šalyje vis ki-
tokia vairavimo kult ra, net Romos 
ir Sicilijos vairuotoj  stilius skiriasi. 
Jei nesuprasi žmoni  kult ros, pa-
saul jautos, piktinsiesi arba bijosi 
važiuoti. O jei pajusi to miesto dva-
si , suprasi jo vairuotoj  bendravi-
mo kalb , bus be galo malonu. Die-

vinu vairavim  užsienyje, ypa  karš-
to klimato šalyse, kur gyventojai 
temperamentingi, - ten viskas kitaip 
ir labai smagu atrasti t  nauj  vaira-
vimo kalb .

 9  Koki  keli  eismo taisykl
pažeidžiate dažniausiai?

- Viršiju saug  greit . Tikrai tuo 
nesididžiuoju, bet kartais taip jau nu-
tinka - kartais d l skub jimo, išsiblaš-
kymo ar tiesiog d l geros nuotaikos 
per daug spusteliu grei io pedal  ar 
laiku jo neatleidžiu. Ta iau tobul ju 
ir greit  viršiju vis re iau. Laikausi 
taisykl s: grei iui ir lenktyn ms - 
lenktyni  trasa, o ne keliai.

 10  Koki  su vairavimu ne-
susijusi  daikt  galima rasti j -
s  automobilyje?

- N ra tokio daikto, kuris b t
nesusij s su vairavimu. Vairavimas 
- mano gyvenimo dalis, tod l baga-
žin je reikia tur ti visko. Juk ne-
žinai, kur atsidursi ir ko prireiks 
- gal aukštakulni , o gal bat lipti 
 kaln . Mano automobilio bagažin

visada pilna, ten galima rasti kny-

g , džiovint  vaisi , iškylavimo 
reikmen , žiemini  drabuži , net 
vakarin  suknel . O automobilio 
salon  m gstu palaikyti itin tvar-
king  ir švar .

 11  Ar dažot s prie vairo?
- Dažytis nem gstu, o vairuoti 

- labai, tad negadinu šito malonumo 
nemaloniais veiksmais. (Šypsosi.)

 12  Kok  sud tingiausi  su 
vairavimu nesusijus  veiksm
esate atlikusi s d dama prie 
vairo?

- Vairuodama valgau kinišk  mais-
t  su lazdel mis,  nešiojam j  kom-
piuter  užsirašau id jas televizijos lai-
doms ar kitus verslo sumanymus.

 13  Ar imate pakeleivius?
- Dažniausiai ne, nes automobi-

lio vairavimas man - vienas iš me-
ditacijos b d . Tod l kai turiu gali-
myb  vairuoti viena, nenoriu, kad 
man kas nors trukdyt  savo kalbo-
mis ar tiesiog buvimu šalia. Bet kar-
tais noras pad ti nugali. Tai šiandien 
ir padariau - pavežiau žmones.

J.Milušauskienės automobilyje - 
ir batai į kalnus, ir vakarinė suknelė
Kitaip nei kitos moterys, buvusi TV gelbėtoja J.Milušauskienė 
prie vairo dažytis nemėgsta - nes vairuoti jai maloniau, nei 
dailinti lūpų kontūro liniją. Jau dažniau moterį išvysite prie vairo... 
mikliai kabinančią maistą kiniškomis lazdelėmis. 
Pamatysite ir nebepavysite, mat J.Milušauskienei 
patinka greitis.

Justei Milušauskienei vairavimas - 
vienas iš meditacijos būdų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TRUMPAI

Vairuojamas automobilis - 
BMW 318. 

Vairavimo stažas - 10 m. 
Vairavimo stilius - drausmin-

gas, esant nedideliam išsiblašky-
mui.

Eismo vyki  skai ius - 
3 nedideli eismo vykiai.

Svajoni  automobilis - “Pa-
gani Zonda C12”, “S/Roadster”.



www.lyndonwade.com

Kas?

Reklamos fotografas Lindonas Veidas (Lyndon 
Wade), Niujorkas.

K  g sdina?

Lindono nuotraukose pamatysite istorijas. Vieno-
je nuotrauk  serijoje - suzomb j , baisiai išsigand ,
apsiašaroj  pikt  krankli  draskomi vaiku iai. Meniš-
ka, gražu ir baisu. Kitose nuotraukose - istorijos apie 
vieno motelio kambario gyventojus. Panašu, kad ten 
beveik niekada neb na ramu - tai vakar lis, tai orga-
n  pl šikai, tai dar kas nors. Nuotraukos ir fotomani-

puliacijos domios ir keistos. Žmon s išraiškingi, su-
sting , nutais  keistas išraiškas ir pozas, bet kartu 
visai nat ral s. Lyg Deividas Lin as b t  suk r s
film  apie barbes. Kiekviena nuotrauk  serija pasa-
koja istorij , o svetain  sud liota, kad j  pamatytum 
kuo daugiau.

Rezultatai?

Lindonas teigia savo svetain  naudojantis užsaky-
mams gauti ir ia deda tai, kokias nuotraukas nor t
kurti klientams. Atrodo, kad vyrukui sekasi, - tarp jo 
klient  šiuo metu yra “Sony”, “Virgin”, “Coca-Cola”, 
“Pepsi” ir “Nintendo”.

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 9 d.40 Internetas  

El. reklama: 3 fotografų puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” verslo pl tros vadovas

sivaizduokite, kad vien  dien  internete dingo visi paveiksliukai. Taip ne-
nutiks, bet pasigirsta kalb , kad dingsta t  paveiksliuk  užsakymai. Trys 
klient  atvedantys fotograf  puslapiai, iš kuri  pasimokyti gali ne tik fotografai.

O kam domu skaityti tai, k  pasakoja j s  tinklalapis? Juk turite istorij . Pasidalykite jomis. Internetas tam - tinkama vieta.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms: vietoj išvad

www.livehopelove.com

Kas?

Poetas Kveimas Deivsas (Kwame 
Dawes), fotografas Džošva Koganas 
(Joshua Cogan) ir kompozitorius Ke-
vinas Simondsas (Kevin Simmonds) 
iš Jamaikos.

K  daro? 

Regio neklauso, o padeda “Pu-
litzer” centro “Vilties” akcijai. Me-
nininkai drauge keliauja po aplinki-
nes valstybes, Džošva fotografuoja 
sergan iuosius ŽIV ir AIDS, Kvei-
mas kilusias mintis paver ia  poe-
mas, o Kevinas kuria joms muzik .
Š  nuostab  meninink  rezultat  ir 

rasite svetain je. Nepasiduodan i
žmoni  viltis ir džiaugsmas kie-
kvien  dien  perteikiami muzika, 
balsu skaitomomis poemomis, vaiz-
do klipais, interviu ir fotografija. 
Svetain  veikia kaip kvepiantis in-
teraktyvus meninis-dokumentinis 
filmas.

Rezultatai?

Projekto tikslas buvo parodyti, 
kad ŽIV ir AIDS masiškai sergama ne 
tik Afrikoje, bet ir Piet  Amerikoje. 
Svetain  sulauk  televizijos ir žinias-
klaidos d mesio, o menininkai buvo 
apdovanoti prestižiniu “Adobe Site of 
the Day” ir “Webby Award 20 09” 
publikos apdovanojimu už geriausi
nuotrauk  panaudojim .

Įkvepia tai, ko bijote

Linčas sutiko 
barbes

www.protect77.com

Kas?

Belg  fotografas Vimas Teleris.

K  daro? 

Vimas fotografuoja vaik  svajones. Vaikas ant 
stiklo nupiešia savo svajon , Vimas j  nufotografuo-
ja ir nuotrauk kelia  svetain .

Kod l veikia? 

kvepia. Svetain je rasite 4500 vaik  svajoni  iš 
7 žemyn . ia gali pamatyti ne tik vaikus ir j  sva-
jones, bet ir vaizdo klip , kaip vaikas jas piešia. Pa-
tikusi  nuotrauk  galima sigyti, bet vos vien  kart ,
o perkant dalis pinig  pervedama paveldui saugoti.

Rezultatai?

Per 130 r m j , nominacija trijose “Webby Awards” 
kategorijose. Svetain  pad jo parduoti ketvirtadal  vis
Vimo nuotrauk , o Vimas susikrov  likusias 3 tonas 
savo nuotrauk  (3 tonos yra vieno sunkvežimio svo-
ris...) ir sureng  parod  Piet  ašigalyje.

Svajotojas

Augio Narmonto nuotr.
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SAVAITĖS MODELIS

SAVAITĖS VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Nori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi 
aukštesn  nei 1,70 m? Si sk kelias savo nuotraukas 
elektroniniu paštu ruta.bartasiute@olialia.lt. Laiške 
b tina nurodyti savo amži , g , kr tin s, liemens 
bei klub  apimtis, aki  bei plauk  spalvas, bat  dyd ,
savo telefon  bei elektroninio pašto adres .

Išskirtin  naujo “Olialia 
pupy i ” hito premjera

Penktadien  radijo stotis 
“Russkoje Radio Baltija” išskir-
tin je premjeroje pristatys sek-
suali j  “Olialia pupy i ” radijo 
singl  “Bystrej bystrej”. Tai k
tik rašyta neseniai pasirodžiusio 
debiutinio mergin  albumo titu-
lin s dainos “Išpildyk mano no-
rus” rusiška versija, jos Lietuvo-
je dar niekas negird jo.

“Pastaruoju metu sulauk me
daugyb s pasi lym  koncertuoti 
Rygos klubuose, pristat me savo 
program  Ukrainoje, mumis do-
misi rengini  organizatoriai iš 
Rusijos. Tod l nat ralu, kad no-
rime paruošti program , supran-
tam  kitatau iams klausytojams. 
Susidom jimas mumis užsienyje 
džiugina ir kartu pareigoja. Tod l
šiuo metu studijoje rašin jame
dainas angl  ir rus  kalbomis”, 
- pasakojo grup s lyder  Oksana. 
Kitos grup s dainos rus , angl
ir ital  kalbomis dažnai sukasi 
populiariausi  Latvijos radijo 
sto i  eteryje. “Russkoje Radio 
Baltija” radijo stoties program
direktorius ir muzikos redakto-
rius Ernestas Alesinas nauj j
singl  “Bystrej bystrej” vertino 
labai palankiai ir prognozuoja jam 
didel  s km . “Šis singlas rus
kalba yra didelis žingsnis  priek .
Tiek muzikiniu poži riu, tiek 
teksto prasme daina skamba pui-
kiai - ji turi visk , ko reikia, kad 
j  pam gt  rusiškos muzikos 
gerb jai”, - sak  radijo profesio-
nalas. Tarptautin s s km s pa-
skatintos “Olialia pupyt s” taip 
pat ruošiasi atstovauti Lietuvai 
prestižiniame J rmaloje vykstan-
iame jaun j  talent  festivalyje 

“Naujoji banga”.

“Olialia Cola” 
pardavimai triuškina!

Seksualiausi
burbuliukai pa-
saulyje “Olia-
lia Cola” ša-
lies rinkoje 
startavo itin 
s kmingai . 
Per pirm j
“Olialia Cola” 
prekybos m -
nes  parduota 
net 300 t kst.
šio g rimo skar-
dini .

“Prognozavome nemenk
pirk j  susidom jim  naujuoju 
g rimu rinkoje, ta iau dabartiniai 
rezultatai pranoko visus l kes-
ius. Galime teigti, kad tik per 

m nes  “Olialia Cola” g rimo pa-
ragavo bene kas dešimtas Lietu-
vos gyventojas”, - sako “Olialia 
Cola” prek s ženklo vadov  Gie-
dr  Pukien .

Iš koncert  - su 
nepamirštamais sp džiais

Ji dažnai vadinama ir seksua-
liausia, ir sp dingiausia, ir talen-
tingiausia. Ne veltui - ši mergina 
apdovanota su kaupu ir gali pasigir-
ti ne tik ak  verian iu grožiu, tvirtu 
charakteriu, didel mis ambicijomis, 
bet ir pavyd tinais šokio gabumais, 
nuostabiu balsu. Tokios b tyb s bu-
vo ne manoma nepriimti  grup
“Olialia pupyt s”. Prie jos Marina 
prisid jo pra jus  rugs j , grupei 
šven iant pirm j  gimtadien .

“Dalis didžiausi  mano svajoni
jau išsipild  - esu scenoje ir dainuoju 
labai spar iai kylan ioje grup je, turiu 
savo didži j  laim  - dukrel , graži
ir laiming  šeim . Liko išpildyti dar 
vien  didel  nor  - gyti tarptautinio 
verslo diplom ”, - sak  Marina, pas-
taruoju metu visiškai atsidavusi gru-
p s koncertinei veiklai. “Darbo tiek 
Lietuvoje, tiek kitose šalyse turime 
tiek, kad n  nesp ju pasim gauti sau-
le, vasara. Ta iau koncertai man labai 
patinka, apie juose gyt  patirt , sutik-
tus domius žmones ar patirtus nuo-
tykius gal iau pasakoti labai ilgai”, 
- pla iai šypsodamasi kalb jo mergina. 
Labiausiai jai strigo prieš kelis m -
nesius vyk s “Olialia pupy i ” ir “Pi-
kaso” koncertinis turas per Lietuv ,
daug sp dži  Marina tikisi ir iš Žilvi-
no Žvagulio “Olialia Zuzi Fiestos”, su 
kuria grup  keliaus per vis  šal .

Obuolys nuo obels 
netoli nusirito

Puik  bals  gražuol  paveld jo iš 
savo mo iut s, kuri taip pat ilg  laik

dainavo tuo metu populiarioje Balta-
rusijos grup je ir net yra rašyta
iškiliausi  Baltarusijos meninink
knyg . Paveld tus gabumus Marina 
lavino muzikos mokyklose. “Dainuo-
ti choruose, lankyti muzikos moky-
kl  prad jau b dama dar visai vaikas. 
Moku groti pianinu, bandžiau moky-
tis groti ir gitara, tik tam jau laiko 
neužteko - mokslams trukd ...” - pri-

simin  M.Daš enka, kurios ir šoki
patirtis nemaža - net 13 met  ji šoko 
pramoginius, modernius bei go go 
šokius. Sunku b t  ir patik ti, kad ši 
seksuali “Olialia pupyt ” kitados dai-
navo folkloro ansambliuose, “panka-
vo” ir dievino Avril Lavigne.

Ji tvirtina, kad nuo tada, kai ta-
po “Olialia pupy i ” nare, kardina-
liai pakeit  savo nuomon  apie Lie-

tuvos popmuzikos scen . “Anks iau
buvau sitikinusi, kad dainuojant 
Lietuvoje nieko negalima pasiekti 
tarptautiniu mastu, ta iau dabar 
matau, kad labai klydau. Mes jau 
esame žinomos ir Latvijoje, po tru-
put  garsas apie mus sklinda ir 
Ukrainoje. Iš daug ko girdime, kad 
per tok  trump  laik  “Olialia pu-
pyt s” labai daug pasiek  tiek pro-
fesionalumo, tiek populiarumo 
prasme”, - sak  grup s nar . Ji iki 
šiol prisimena ažiotaž , kur  “Olia-
lia pupy i ” pasirodymas suk l
Latvijoje. “Atrod , kad minia žur-
nalist , fotograf  susimuš d l ge-
resnio kadro ar m s  interviu”, - 
juok si Marina.

Kalendoriaus dvasia - 
artima

“Vakaro žini ” kalendorius taip 
pat buvo viena iš M.Daš enkos sva-
joni . O fotosesija buvo kupina neti-
k tum : pagal plan  ji tur jo vykti 
viename dvare, ta iau fotografavimo 
dienos ryt  visi planai apsivert
aukštyn kojomis ir gražuol  Marina 
su visa fotograf , stilist  ir kit  pro-
fesional  komanda išvažiavo prie 
up s. “O vos mums baigus fotogra-
fuotis iš karto prad jo lyti, iš man s
net filmukui normalaus interviu ne-
sp jo paimti. Tod l su nerimu laukiau 
to filmuko pasirodymo - taip skub -
jome, bijojau, kad bus baisu”, - šyp-
sena band  užmaskuoti jaudul  ka-
lendoriaus modelis.

“Na, o galutiniu rezultatu, žino-
ma, džiaugiuosi. Be to, man labai pa-
tiko ir šio kalendoriaus tema, Merlin 
Monro (Marilyn Monroe), kuri yra 
viena iš mano dievai i , laik  stilius. 
Labai graži man kalendoriuje ir Alek-
sandros Savinos - sausio m nesio
mergait s - nuotrauka”, - sak  Ma-
rina. Na, o iš vis  per daugel  met
sukurt  kalendori  ji išskiria 2004-

j , kuriam pozavo garsioji Jurgita 
Tvarijonait . “Kalendorius su Jurgi-
ta man atrodo labai domus, o ir pa ia 
J.Tvarijonaite, kuri yra be galo sek-
suali, aš žaviuosi”, - prid r  karš-
iausio met  m nesio mergina.

Karščiausiam metų mėnesiui - karščiausia mergina
Kalendorius jau sako, kad karš-
čiausias metų mėnuo prasidė-
jo, nors orai to pripažinti ir ne-
nori. Galbūt šį mėnesį įkaitins 
grupės “Olialia pupytės” narė 
MARINA DAŠČENKA, papuošu-
si “Vakaro žinių” kalendoriaus 
liepos puslapį?

Daugiau 
seksualiausių 

kadrų bei filmuotos 
medžiagos iš 

Marinos Daščenkos 
fotosesijos ieškokite 

www.olialia.lt
Raimundo Adžgausko nuotr.

“Olialia Models” pristato            - 

Viktorija Sutkutė

R. Dačkaus nuotr. Asmeninio albumo nuotr.

gis 174 cm
Kr tin  85 cm
Liemuo 62 cm
Klubai 91 cm
Batai 39
Akys m lynos
Plaukai švies s
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Prognoz∂ savaitei
2009 07 09-16

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431

AVINAS. Darbo savait∂s pabaiga tinka-
ma bΔti vießumoje, reklamuotis. Savait-
gal^ ir pirmadien^ venkite svaigal¨, ne-
piktnaudΩiaukite saul∂s voniomis. Ant-
radien^, treçiadien^ tinka aktyvi veikla,
atkaklumas.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaigoje bΔki-
te punktualesni, diplomatißkesni tarny-
boje. Savaitgal^ ir pirmadien^ tinka ben-
drauti, ißeiti ^ Ωmones, tik nereik∂t¨ pa-
dauginti alkoholio. Antradien^, treçia-
dien^ venkite intrig¨, nepasikliaukite
gandais.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaigoje tin-
ka keliauti, susitikti su draugais, siekti
Ωini¨. Savaitgal^ ir pirmadien^ bΔkite di-
plomatißkesni, venkite svaigal¨, nekon-
fliktuokite su mylimaisiais. Antradienis,
treçiadienis tinkami aktyviai veiklai,
bendrauti, reklamai.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaigoje nerizi-
kuokite pinigais, bΔkite punktualesni.
Savaitgal^ ir pirmadien^ tinka bΔti gam-
toje, maudytis, prapl∂sti akirat^. Antra-
dien^, treçiadien^ bΔkite diplomatißkesni
tarnyboje.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaigoje
bΔkite pakantesni partneriui, kole-
goms, oponentams, neprad∂kite
tvarkyti juridini¨ reikal¨. Savaitgal^
bei pirmadien^ nerizikuokite pinigais,
nevartokite svaigal¨. Antradien^, tre-
çiadien^ tinka keliauti, bendrauti,
siekti Ωini¨.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaigoje
patausokite sveikatå, nesinervinkite. Sa-
vaitgal^ ir pirmadien^ nesiaißkinkite san-
tyki¨ su partneriu, drausmingai vairuo-
kite, venkite alkoholio. Antradien^, tre-
çiadien^ nerizikuokite pinigais.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pabai-
ga tinkama meilei, kΔrybai, galima iß-
bandyti laim´ loterijose. Savaitgal^ ir
pirmadien^ daugiau d∂mesio skirkite
sveikatai, nepiktnaudΩiaukite saule,
saikingai vartokite alkohol^. Antradie-
n^, treçiadien^ netinka tvarkyti juridini¨
reikal¨.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabaigo-
je daugiau d∂mesio skirkite ßeimai. Sa-
vaitgalis ir pirmadienis tinkami meilei,
kΔrybai, aktyvioms pramogoms su vai-
kais. Antradien^, treçiadien^ patausokite
sveikatå, nepiktnaudΩiaukite saul∂s vo-
niomis.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaiga palan-
ki tarnybin∂ms kelion∂ms, mokslams,
bendrauti. Savaitgal^ ir pirmadien^ dau-
giau d∂mesio skirkite ßeimai, venkite
svaigal¨. Antradienis, treçiadienis tinka-

mi meilei, kΔrybai, daugiau d∂mesio
skirkite vaikams.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaigoje
neißlaidaukite. Savaitgal^ ir pirmadien^
tinka vykti ^ ißvykas, susitikti su drau-
gais, gimin∂mis. Antradien^, treçiadien^
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabaigoje
tinka aktyvi veikla, galima ißbandyti lai-
m´ loterijose. Savaitgal^ ir pirmadien^
bΔkite praktißkesni, venkite svaigal¨.
Antradienis, treçiadienis tinkami vykti ^
tarnybines keliones, siekti Ωini¨, susitikti
su draugais.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje ven-
kite intrig¨, nesivadovaukite gandais,
lengvabΔdißkai nerizikuokite karjera.
Savaitgal^ ir pirmadien^ tinka aktyvi
veikla. Antradien^, treçiadien^ bΔkite
praktißkesni.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti 50 Lt dovan¨ kuponå pasi-
vaißinti “Katp∂d∂l∂je”, “Charlie Pizza” arba restorane “Carskoje selo”.

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki liepos 14 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Audron∂ Jaguçanskait∂ iß Vilniaus. 
Jai bus ^teiktas sanatorijos “Egl∂” 75 Lt vert∂s dovan¨ kuponas. 

D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Apyvarta. Arina. T∂t∂. USA. Bi. Mi. Sek. Loma. Ritmika. Gerti. Skalsa. 

Tad. S∂k. Sinagoga. Ilg∂tis. Sieti. Skutenos. Isako.
Horizontaliai: RistΔnas. Ypatumai. Ißlaki. Yr∂si. Vita. MGL. Ap∂sti. An∂. Lies. Ties. 

Bra. Sokratas. OΩiena. Bemat. Stok. Mateika. Indeksas. ISO.
PaΩym∂tuose langeliuose: DIALOGAS.
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“Susipažinkite: 
ekspozicija”

Bryan Peterson
Laisvalaikis

Ši populiari, prak-
tiška ir daugelio foto-
graf  rekomenduoja-
ma knyga skirta 
tiems, kurie jau pra-
moko fotografuoti, ta-
iau nori toliau tobu-

l ti ir ugdyti savo k -
rybiškum . Jei mano-
te, kad ekspozicija - 
plati ir paini s voka,
perskait  ši  knyg
tikrai pakeisite nuomon  ir tarsite sau: 
kaip domu ir paprasta k rybiškai fotogra-
fuoti! Leidinio autorius Bryanas Peterso-
nas išaiškins jums diafragmos, išlaikymo 
ir šviesos jautrumo (ISO) santyk , patars, 
kaip parinkti tinkamiausi  ekspozicij , at-
rodyt , pa iomis nepalankiausiomis s ly-
gomis - esant foniniam arba menkam ap-
švietimui, apniukusi  dien  arba objektui 
judant.

Komentaras

Dabartiniai skaitmeniniai fotoaparatai 
gali patys sukomponuoti kelet  ekspozicijos 
variant . Knygoje autorius pataria “k ry-
biškai teisingus” ekspozicijos komponent
derinimo atvejus baltam (o ne pilkam) snie-
gui, sp dingiems saul lydžiams, naktiniam 
miestui ir daugeliui kit  vaizd  fiksuoti. 

Perskait  knyg  turb t
pamiršite automatinius 
ir pusiau automatinius 
fotografavimo režimus. 

Mantas Barzd nas,
fotografas m g jas

“Íoko doktrina. Katastrof¨ 
kapitalizmo ißkilimas”

Naomi Klein
Politika. Valstyb s

valdymas
Kaina knygyne - ~41 Lt

Knygoje nuosekliai 
tyrin jama, kaip neolibe-
rali  ideologij  išpaž stan-
tys reformatoriai ir politi-
kai panaudoja socialin  ir 
ekonomin  šok  savo tiks-
lams pasiekti. D l globa-
laus kapitalizmo pažad -

tos “šviesios ateities” sunaikinama socialin
ir ekonomin  infrastrukt ra, sutrypiamas ke-
li  kart  žmoni  gyvenimas. 

Grožin  literat ra
1. ”Žodžiai sielai”. Sudar  Iris Seidenstricker
2. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
3. ”Jaunatis”. Stephenie Meyer
4. ”Miražas”. Zigmas Stankus
5. ”Mama Liu ija”. Mario Puzo
6. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
7. ”Mirtis ir truput li meil s”. Aleksandra Marinina
8. ”Mir s iki sutem ”. Charlaine Harris
9. ”Atstumtoji karalien ”. Philippa Gregory
10. ”Alchemikas”. Paulo Coelho

Negrožin  literat ra
1. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
2. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat
Dobrovolskien , Julija Žil nien , R ta Vainien
3. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
L.Paškevi ien
4. ”The Secret.Paslaptis”. Rhonda Byrne
5. ”Nereg ta Lietuva”. Marius Jovaiša
6. ”KGB Lietuvoje. Slaptosios veiklos bruožai”.
Arvydas Anušauskas
7. ”Moterys, kurios myli per stipriai”. 
Robin Norwood
8. ”J s  pas mon s galia”. Murphy Joseph
9. ”Politikos ringe”. Ramun  Sakalauskait
10. ”Lengvi receptai I”. Lia Virkus

1. ”Zuikis puikis”. Eduardas Mieželaitis
2. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
3. ”Jaunatis”.  Stephenie Meyer
4. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
5. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
6. ”Tobulas paveikslas”. Jodi Picoult
7. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr
8. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
9. ”Žodžiai sielai”. Sudar  Iris Seidenstricker
10. ”Narutas 4 dalis”. Masašis Kišimotas

Grožin  literat ra
1. ”Jaunatis”. Stephenie Meyer
2. ”Miražas”. Zigmas Stankus
3. ”Li dnasis kiparisas”. Agatha Christie
4. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
5. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
6. ”Mama Liu ija”. Mario Puzo
7. ”Bikinis”. James Patterson
8. ”Kaul  daina”. John Meaney
9. ”Samos laiškai Dženiferei”. James Patterson
10. ”Angelmas ”. Timothy Zahn

Negrožin  literat ra
1. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
2. ”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
3. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
4. ”Nuo an iuko iki gulb s”. R ta Vainien
5. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr
6. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
Loreta Paškevi ien
7. ”Susipažinkite: ekspozicija”. Bryan Peterson
8. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M. Jovaiša
9. ”J s  pas mon s galia”.  J. Murphy
10. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi ius,
V.Baltr nas.

1. ”Kur stoti Lietuvoje 2009”
2. ”Saul lydis”. S. Meyer
3. ”Roma. Visad su tavim”. J. Shaw
4. ”Paryžius.Visad su tavimi.” E.Moris
5. ”Atstumtoji karalien ”. P. Gregory
6. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M. Jovaiša
7. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. J. Irving
8. ”Miražas”. Z.Stankus
9. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
L. Paškevi ien
10. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi ius,
V.Baltr nas.

1. ”Nam  aplinka, statyba ir tvarkymas”
2. ”150 sveikiausi  produkt  žem je”. J. Bowdenas
3. ”Neribota galia”. A. Robbins
4. ”1000 patiekal ”. S.Girard
5. ”Kod l mes norime, kad J s b tum te
turtingi”. D. J. Trump, R.T. Kijosaki
6. ”Puikios id jos J s  sodui”. J.Courtier, 
A. R. Francis, P. McHoy, A. Mikolaijski
7. Fotoalbumas “Lithuania”. 
D. Kandrotien
8. ”M styk ir b k turtingas”. N. Hill
9. ”Baim s b sena”. M.Crihton
10. ”Klaidingas sp dis”. J.Archer

Vidurnakčio šviestuvo klubas
SAVAIT S KNYGOS

“Dizainas. Matoma 
inteligencija.”

Stephen Bayley, 
Terence Conran

Menas.
Architekt ra

Vienas iš geriau-
si  pasaulyje moder-
niosios kult ros ap-
žvalginink  Stephe-
nas Bayley ir vienas 
garsiausi  dizaineri
Terence’as Conranas 
savo knygoje patei-
kia žymi  asmen
biografijas, aptaria s j džius, medžiagas 
ir procesus bei tokius dalykus kaip bal-
dai, mada, automobiliai, grafika ir pan., 
tur jusius takos dizainui. Knyga prade-
dama išsamia dizaino istorija. Pagrindin
jos dal  sudaro raidinis žinynas nuo A iki 
Z, ir užbaigiama apibendrinamuoju 
straipsniu apie nacionalinius dizaino ypa-
tumus.

Komentaras

Tikras lobis! Net ir tiems, kurie neturi 
tiesioginio s ly io su dizainu, pravartu bent 
pasklaidyti šios knygos puslapius. Kiekvie-
nas, manau, ras k  nors domaus. Nuo pa-
pras iausi  ir elementari  dalyk , toki
kaip tušinukas, iki sud tingiausi  orlaivi ,
automobili  bei kitos technikos dizaino 
sprendim . Randami praktiškai visi mus 

supantys prek s ženklai, 
j  istorija, kas tikrai la-
bai sudomino.

Ignas Šink nas,
leidyklos

darbuotojas

Kaina knygyne 
~ 125 Lt

“Traukini¨ 
žym∂jimas”

Irvine Welsh
Grožin  literat ra

Pirmasis Irvine’o 
Welsho romanas, pasi-
rod s 1993 m., suk r
autoriui šokiruojan io 
ir vieno talentingiau-
si  m s  laik  roma-
nist  reputacij . Tai 
mozaika iš keli  he-
roin junkusi  ar ki-
taip  savidestrukcij
linkusi , darbinink
klasei atstovaujan i
jaun  škot  pasakojim  apie save. Pagrindi-
nio knygos antiherojaus Marko Rentono gy-
venimas yra futbolo, sekso, narkotik  ir ne-
tikr  draug  mišinys. Neviltis ir juodžiausias 
humoras. Meil  ir purvas, geismas ir neapy-
kanta, pavydas ir pasiaukojimas, išlikimas ir 
pralaim jimas. Jokio moralizavimo, ta iau 
sykiu ir jokios laimingos pabaigos. Romanas 
ypa  išgars jo, kai 1996 m. j  ekranizavo bri-
t  režisierius Denis Boilas (Danny Boyle).

Komentaras

Romano ekranizacija tapo kino klasika. 
Pirma paži r jus kin  ir skaitant roman
 atmint  iki smulkmen stringa brit  pan-

k  gyvenimo momentai, kurie statant kin
turb t negal jo b ti atkartoti. “Pasirink gy-
venim , pasirink darb , pasirink automo-
bilius, karjer ”... Pasirink ši  knyg . Joje 

iš naujo atradau roma-
n , o perskait s dar kar-
tais atsiver iu. sime-
nantis k rinys.

Romas Viešchnickas, 
architektas

NAUJIENOS

“Gulb∂s giesm∂”
John Galsworthy

Grožin  literat ra
Kaina knygyne - ~37 Lt

“Šiuolaikin  komedi-
ja” - tai antroji epo apie 
Forsait  gimin  trilogija, 
“Forsait  sagos” t sinys, 
kur  sudaro romanai “Bal-
toji beždžion ”, “Sidabri-
nis šaukštas” ir “Gulb s
giesm ”. Nobelio premi-
jos laureatas Johnas Gals-
worthy paskutin  šio ciklo 

k rin , pripažint  jo k rybos virš ne, pava-
dino simboliškai - “Gulb s giesm ”. 

“Narkaßas”
William S.Burroughs

Grožin  literat ra
Kaina knygyne - ~ 23 Lt

“Narkašas” - raktinis 
skandalingojo amerikie-
i  rašytojo romanas: ke-

lias  pagrindin  rašytojo 
k rin  “Nuogus pusry ius” 
(“Naked Lunch”). Knyga, 
pirm syk išleista 1953 m., 
buvo pirmoji pokario litera-
t rin  bomba, s kmingai 
sprogusi po oficialiosios 

kult ros pastatu epochoje, kuri buvo pasiryžu-
si nesutaikomai kovoti su narkotikais.

“Rumio dukra”
Muriel Maufroy

Grožin  literat ra
Kaina knygyne - ~ 33 Lt

Šiandien Rumis yra 
laikomas vienu didžiausi
vis  laik  poet  mistik .
Ta iau apie jo gyvenim
žinoma labai nedaug, iš-
skyrus tai, kad jis gyveno 
Anatolijoje, kad j  siejo 
nepaprasta dvasin  bi iu-
lyst  su žmogumi, vardu 
Šamsas, ir kad pri m

savo šeim  mergait  Kimij . Šis nuostabus 
romanas yra Kimijos istorija.

“Julijus Cezaris”
Philip Freeman

Grožin  literat ra
Kaina knygyne - ~ 35 Lt

Šioje knygoje, kuri
skaitysite kaip patraukl
roman , Ph.Freemanas 
atskleidžia Cezario as-
menyb s bruožus ir 
prieštaravimus. Net ir 
pra jus dviem t kstan-
iams met  po mirties 

Julijus Cezaris išlieka 
viena iškiliausi  istorini

asmenybi . Jis suk r  toki  Rom , koki
pažinojo daugelis kart .

TOPAI

Kaina knygyne 
~ 21 Lt

Kaina knygyne 
~ 45 Lt

“Kai Nyç∂ verk∂”
Irvin D.Yalom

Psichologija
Kaina knygyne - ~34 Lt

Frydrichas Ny  ir 
Jozefas Brojeris niekada 
nebuvo susitik . Ir, žino-
ma, psichoterapija atsira-
do ne iš j  pokalbi . Ta-
iau pagrindini  veik j

gyvenimas gr stas faktais, 
o svarbiausias romano 
d menys - Brojerio dva-
sin s kan ios, Ny s ne-

viltis - tikrai buvo 1882 m. istorija.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 21.15. 10-16 d. 10.30, 14.10,
18, 21.15.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 11.40, 14.30, 16.50,
19.10, 21.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 16 d. 19.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 9 d. 10.30, 12.15, 12.45,
15, 15.15, 17.30, 18, 19.45, 20.15, 22. 10-
16 d. 10.15, 11.15, 12.45, 13.45, 15.15,
16.15, 17.30, 18.30, 19.45, 21, 22.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 11.20, 12.30,
14.20, 16.15, 17.45, 20, 21. 10-16 d. 10.45,
13.50, 14.20, 17, 17.45, 20.15, 20.45 (16 d.
17.45, 20.45 val. seansai nevyks).
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 11, 13.30, 16, 18.15, 20.45. 10-16 d.
11, 13.20, 15.50, 18.15, 20.30.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 12, 14.40, 17, 19.30, 21.45. 10-16 d.
12, 14.45, 17.15, 19.30, 21.45.
“Èkalinta pragare” (siaubo f., JAV) - 9 d.
16.30, 18.50, 21.30.
“Monstrai prieß ateivius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV) - 9 d. 10.15.
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo f., JAV, Vokietija) - 9 d. 10.45, 13.10,
18.35.
“Angelai ir demonai” (kriminalin∂ mistin∂
drama, JAV) - 9 d. 15.40.
“Naktis muziejuje 2” (komedija, JAV, Ka-
nada) - 9 d. 11.40, 14.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 12, 14.20, 16.40, 19,
21.20.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 21.50. 10-16 d. 11.45, 15,
18.20, 21.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 18.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 16 d. 11, 13.10,
15.20, 17.30, 19.50, 22.10.

“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 16 d. 11.10,
14.30, 17.45, 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., angl¨ k.,
JAV) - iki 16 d. 11.30, 13.40, 16, 18.10,
20.40.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 11.15, 14, 16.20, 18.40, 21. 10-16 d.
13.20, 15.40, 18.30, 21.20.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 12, 14.30, 16.40, 19.10, 21.30. 
10-16 d. 13, 15.20, 18.50, 21.40.
“UΩdaras ratas” (trileris, PrancΔzija) - 9 d.
13.20, 15.40, 18.40, 21.20. 10-16 d.
16.20, 21.50 (16 d. 21.50 val. seansas ne-
vyks).
“Tikroji pad∂tis” (kriminalinis trileris,
JAV, D.Britanija, PrancΔzija) - 9 d. 13,
16.20, 19, 21.40. 10-15 d. 18.40.
“Monstrai prieß ateivius” (animacinis f.,
dubliuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 9 d.
11.45. 10-16 d. 11.30.
“Koralaina ir stebuklingas pasaulis”
(animacinis f., JAV, 3D) - 9 d. 14.15. 10-
16 d. 13.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 11.30,
14.45, 18, 21.15.
“Jonas Brothers. Koncertas trimat∂je
erdv∂je” (muzikinis f., JAV, 3D) - 9 d. 17.
“Èkalinta pragare” (siaubo f., JAV) - 9 d.
19.30.

OZO KINO SALÎ
“Bjaurus anekdotas” (komedija, Rusija) -
9 d. 18.
“Pasibjaur∂jimas” (trileris/drama, D.Bri-
tanija) - 10 d. 18.
“Skrydis virß gegut∂s lizdo” (satyrin∂
drama, JAV) - 11 d. 16.
“Raudonos bur∂s” (melodrama, SSRS) -
13 d. 18.
“UΩtemimas” (drama, Italija) - 14 d. 18.
“D∂d∂ Vania” (drama, SSRS) - 15 d. 18.
“Pelenai ir deimantai” (karin∂ drama,
Lenkija) - 16 d. 18.
“Paskutinis kino seansas” (drama, JAV) -
17 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
angl¨ k., JAV) - 9 d. 21.15. 10-16 d.
10.45, 14, 17.10, 20.30. 10-11 d. 23.30.

“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 11, 13.20, 16, 19, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
12 d. 15. 16 d. 20.45. 10-11 d. 23.
“Sesel∂ Bet∂” (Kitokio kino klubas) - 
14 d. 18.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 16 d. 10.15, 12.45,
15.15, 17.30, 19.45, 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 9 d. 11, 14.20, 17.45,
21. 10-16 d. 11.30, 14.20, 17.45, 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., angl¨ k.,
JAV) - 9 d. 12, 15, 18.15, 20.30. 10-16 d.
12, 15, 18.30, 21.15 (12 d. 15 val. seansas
nevyks; 14 d. 18.30 val. seansas nevyks;
16 d. 21.15 val. seansas nevyks).
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - iki 16 d.
10.30, 13.40, 18, 21.30.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 10.45, 13, 15.30, 18.30, 20.45. 
10-16 d. 13, 18.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 11.15, 13.40, 16.30, 19, 21.45. 10-16
d. 15.30, 20.45 (12 d. 15.30 val. seansas
nevyks; 16 d. 20.45 val. seansas nevyks).
“Naktis muziejuje 2” (komedija, JAV, Ka-
nada) - 9 d. 11.40.
“Èkalinta pragare” (siaubo f., JAV) - 
9 d. 14.
“UΩdaras ratas” (trileris, PrancΔzija) - 
9 d. 14.

CINAMON
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 18.30. 10-16 d. 10.30, 13.15,
16, 18.45, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 18.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 9 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 10-16 d. 10.45,
12.45, 14.45, 17, 19, 21.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 10.30,
13.15, 16, 19, 22. 10-16 d. 11, 13.45,
16.30, 19.15, 22.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 15, 17.15, 19.30, 21.45. 10-16 d.
11.15, 13.30, 15.45, 20.45.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 11.15, 13.30, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
10-16 d. 11.30, 13.30, 17.45, 20, 22.15.

“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo f., JAV, Vokietija) - 9 d. 11.45, 14,
16.15, 21.15. 10-16 d. 15.30.
“Angelai ir demonai” (kriminalin∂ mistin∂
drama, JAV) - 10-15 d. 18.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 19.30. 10-16 d. 10.30, 13.15,
16, 18.45, 21.45.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 11.30, 13.45, 15.45,
17.45, 20, 22.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 18.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 9 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45. 10-16 d. 11, 13, 15,
17, 19, 21.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 10.30,
13.15, 16.15, 19.15, 22.15. 10-16 d.
10.45, 13.30, 16.15, 19.15, 22.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15. 10-16 d.
11.45, 14, 16.15, 21.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20, 22. 
10-16 d. 14.30, 16.30, 18.30, 20.45.
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo f., JAV, Vokietija) - 9 d. 12.15, 14.30,
19.45, 22. 10-16 d. 12.15.
“Angelai ir demonai” (kriminalin∂ mistin∂
drama, JAV) - 9 d. 12.30, 17. 10-15 d.
18.30.
“Èkalinta pragare” (siaubo f., JAV) - 9 d.
15.15, 17.30, 22.15.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 21.45. 10-16 d. 11.30, 14.45,
18.15, 21.10.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 12.15, 14.20, 16.50, 19,
21.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 19.30.

“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 9 d. 11.15, 13.30, 15.50,
18.30, 21.10. 10-16 d. 10.50, 13.10,
15.30, 17.50, 20.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 9 d. 10.50, 15, 18,
20.45. 10-16 d. 10.30, 13.30, 16.30,
19.20, 22.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 10.45, 16.20, 19. 10-16 d. 12.30,
18.30 (16 d. 18.30 val. seansas nevyks).
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 10.30,
14.15, 17.40, 21.25. 10-16 d. 15.15,
20.45.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 12, 14.30, 17, 19.20, 22.
“Èkalinta pragare” (siaubo f., JAV) - 
iki 9 d. 13.50.

ATLANTIS CINEMAS
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 9 d. 11, 13.10,
15.15, 17.20, 19.30, 21.40.

I sal∂
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo trileris, JAV, Vokietija) - 9 d. 11.25.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV, pasaulin∂
premjera) - 9 d. 13.45, 18.30, 21.15.
“Nekviesti sveçiai” (siaubo trileris, JAV) -
9 d. 16.30.

PANEVÎÛYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 9 d. 21.50. 10-16 d. 13.20, 18.30,
21.30.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 10-16 d. 13.50, 19, 21.10.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
16 d. 18.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 9 d. 10.20, 12.30, 14.45,
17, 19.20, 21.30. 10-16 d. 10.20, 12.30,
14.50, 17.10, 19.30, 21.50.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
9 d. 10.45, 15.10, 19.40. 10-16 d. 11.10,
16.20.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 9 d. 11.10,
14.20, 18, 21.10. 10-16 d. 10.45, 16.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
9 d. 12.50, 17.20.
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Teatras
VILNIUS

“Domino” teatras
14 d. 19 val. - “DNR kodas”. ReΩ. K.Smo-
riginas.

PALANGA

KultΔros centras “Ramyb∂”
16 d. 19 val. - Komedija “Meil∂ ParyΩiuje”.
ReΩ. I.Pukelyt∂.
17 d. 18 val. - Komedija “BrendΩio trims!”
ReΩ. I.Pukelyt∂.

Koncertai
VILNIUS

Ív.Kotrynos baΩnyçia
10 d. 19 val. - Muzikos ßvent∂ “Kristupo
klavyrai”. Koncertuoja Lukas Geniußas
(fortepijonas).
12 d. 19 val. - Fortepijonin∂s muzikos ma-
ratonas. Dalyvauja Lietuvos pianistai. È∂ji-
mas nemokamas.
13 d. 19 val. - Japonijos choro “Yonago
Phoenix”, Airijos “The Cork Children’s
Chorus” ir Lietuvos berniuk¨ choro
“ÅΩuoliukas” jungtinis koncertas.

Ív.Kazimiero baΩnyçia
12 d. 13 val. - Sakralin∂s muzikos valan-
dos. Vargonuoja Irena Chribkova (Praha).

A.Mickeviçiaus muziejus
16 d. 18 val. Kiemelyje - 10-ieji vasaros
koncertai. Hevelius Brass. È∂jimas laisvas.

PALANGA

Vasaros koncert¨ estrada
11 d. 21 val. - Sasha Song.
12 d. 20 val. - “Paskutiniai Br∂meno muzi-
kantai” (Keistuoli¨ teatras).
16 d. 20 val. - Humoro ir dain¨ ßvent∂
“Íapro ßou. TΔkstantmeçio koncertas”.

KultΔros centras 
“Ramyb∂

10 d. 21 val. - “Bertiga Organ Trio”. Adra
Karimas (Hammond vargonai), Pranas
Kentra (el. gitara), Kolinas Gordonas (sak-
sofonas), Elfa Zulhamas (bΔgnai).
11 d. 21 val. - Dianos Paukßtyt∂s kolekcij¨
pristatymas Marlos Singer (RΔta Jankaus-
kait∂) dain¨ fone.
12 d. 21 val. - “Bob Marley Tribute”. Plazi
Halaoui-Togas (vokalas), Remigijus Ran-
çys (klavißiniai, saksofonas), Paulius Vol-
kovas (gitara), Domas Ûostautas (bosin∂
gitara), Andrius Kairys (bΔgnai).
15 d. 21 val. - Grup∂ “Urban Shepards”

(Vokietija, Lietuva). Timofej Biriukovas
(bΔgnas), Vitalij Zolotovas (gitara), Gleb
Vaßçenko (saksofonas).
16 d. 22 val. - Jurgos gyvo garso 
koncertas.

KITI MIESTAI

PaΩaislio muzikos festivalis
11 d. 17 val. Kauno filharmonijoje - “Vir-
tuozo skrydis”. Petras Geniußas (fortepijo-
nas).
12 d. 17 val. Zapyßkio Ív.Jono Krikßtytojo
baΩnyçioje - “XIX a. vokalin∂s muzikos
perlai”. Asta KrikßçiΔnait∂ (sopranas),
Audron∂ KisieliΔt∂ (fortepijonas).

Druskinink¨ vasara su 
M.K.Çiurlioniu

11 d. 20 val. Druskinink¨ miesto muzieju-
je - Kamerin∂s muzikos koncertas. Lietu-
vos oboj¨ kvartetas: Robertas Beinaris
(obojus), Tomas Bieliauskas (obojus), Ri-
mas Gerasimovas (meil∂s obojus, baroki-
nis obojus), Petras Kuraitis (angl¨ ragas),
Jekaterina Bieliauskien∂ (fortepijonas).
12 d. 19.30 val. Druskinink¨ Ívç.Mergel∂s
Marijos Íkaplierin∂s baΩnyçioje - Sakrali-
n∂s muzikos valanda. Ieva Matulionyt∂
(sopranas), Sigitas Rubis (smuikas), Auß-
ra MotΔzait∂-Pinkeviçien∂ (vargonai), Vi-
das Pinkeviçius (vargonai).

“Íokoladinis Mocartas Lietuvoje 2009”
12 d. 17 val. Birßtono Ív.Antano Paduvie-
çio baΩnyçioje - Dalia Íakenyt∂ (vargonai),
Ligita Raçkauskait∂ (mecosopranas), Ro-
bertas Beinaris (obojus). Paroda: Diana
RadaviçiΔt∂ (grafika), Vytenis Lingys (gra-
fika), Gintautas Trimakas (fotografija).

VI tarptautinis Tytuv∂n¨ 
vasaros festivalis

12 d. 16 val. Baisogalos dvare - Pianisto
Petro Geniußo reçitalis.

Vakarai
VILNIUS

Mokytoj¨ namai
9 d. 21 val. Kiemelyje - TΔkstantmeçio
tautieçi¨ susitikimo vieta “Meeting Point”.
Dalyvaus grup∂ “Rebelheart”.
10 d. 21 val. - TΔkstantmeçio tautieçi¨ susi-
tikimo vieta “Meeting Point”. Lotyn¨ Ameri-
kos diena. Koncertuos grup∂ “In Culto”.
11 d. 21 val.  Kiemelyje - TΔkstantmeçio
tautieçi¨ susitikimo vieta “Meeting Point”.
“Meeting Point” uΩdarymas. Koncertuos
Stasys Povilaitis.
14 d. 20 val. - Aido Ginioçio autorini¨ dai-
n¨ vakaras “Juodraßtis” kartu su teatro la-
boratorijos “Atviras ratas” aktoriais.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako

Parodos
VILNIUS

Nacionalin∂ dail∂s galerija
Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dail∂s ekspozicija
Tarptautin∂ paroda “Spalv¨ ir gars¨ dialo-
gai. Mikalojaus Konstantino Çiurlionio ir
amΩinink¨ kΔryba”

Vilniaus paveiksl¨ galerija
DidΩioji g. 4

Chodkeviçi¨ rΔm¨ klasicistiniai interjerai
Lietuvos dail∂s (XVI-XX a.) ekspozicija
Paroda “Vilniaus elegijos” (Boleslovo ir Ed-
mundo Zdanovski¨ prießkario fotografij¨
kolekcija)
Paroda “Vilniaus tema Jono Kazimiero Vil-
çinsko leidiniuose”

Íiuolaikinio meno centras
Vokieçi¨ g. 2

Japonijos ßiuolaikinio meno paroda “Big in
Japan”

Taikomosios dail∂s muziejus
Arsenalo g. 3A

Paroda “Lietuvos DidΩiosios Kunigaikßtys-
t∂s valdov¨ rΔm¨ radiniai”
Tarptautin∂ balt¨ juvelyrikos ir ßiuolaikinio
meno paroda “Balt¨ menas”

Radvil¨ rΔmai
Vilniaus g. 22

Radvil¨ gimin∂s portret¨ paroda



Mokslininkai: moterys turi 
miegoti ilgiau nei vyrai

Naktinio miego tr kumas pavojingesnis moterims 
nei vyrams. Jeigu dailiosios lyties atstov  miega mažiau 
nei 8 valandas per par , jai kyla pavojus susirgti širdies 
ligomis. Prie tokios išvados pri jo Anglijos Voriko ir 
“University College” universitet  mokslininkai.

Taigi pasaulio mokslininkai išsprend  ir sen  šei-
min  gin : kas tur t  anks iau keltis ir ruošti pus-
ry ius - vyras ar moteris. Paaišk jo, kad pirmasis 
ryt  iš lovos keltis tur t  stipriosios lyties atstovas.

Trumpas naktinis miegas n ra naudingas nei 
vyrams, nei moterims. Ta iau moters organizmui 
jis gali tur ti ardomojo poveikio.

Kaip nustat  mokslininkai, d l nepakankamo 
miego moters kraujyje padid ja proteino HS-CRP 
kiekis, kuris tam tikrais atvejais gali sukelti širdies 
ir kraujagysli  ligas. Vyrams neišsimiegojimas n ra
toks pavojingas, nors gydytojai ir pataria miegoti ne 
mažiau kaip 7-8 valandas.

Japonijos sostin  Tokijas šiais metais aplenk
Rusijos sostin  Maskv  brangiausi  pasaulio miest
s raše, skelbia tyrim  atlikusi bendrov  “Mercer 
Human Resource Consulting”. Maskva s rašo vir-
š n je karaliavo nuo 2006 met .

Dabar Maskva s raše užima tik tre i j  viet .  prie-
k  Rusijos sostin  praleido dar vien  Japonijos miest  - 
Osak . Ketvirtoje pozicijoje atsid r  Ženeva, penktoje 
- Honkongas, o pra jusiais metais penktoje vietoje buv s
Londonas smuktel jo 13 viet  ir yra ant 16 laiptelio.

Pigiausiu pasaulio miestu pripažintas Johanesbur-
gas, pakeit s Paragvajaus sostin  Asunsjon , kuris 
s rašo pabaigoje buvo šešerius pastaruosius metus.

“Mercer Human Resource Consulting” vertino dau-
giau nei 143 pasaulio miestus. Buvo lyginamos daugiau 
nei 200 preki  ir paslaug  kainos, skaitant b sto nuom ,
maisto produk tus ir benzin . Etalonu laikytas Niujorkas, 
kuris šiais metais s raše šoktel jo iš 22  8 viet .
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Žaidimo taisykl s:

1. iupk  rankas telefon  ir fotografuok 
besišypsan ius veidus.
2. Registruokis www.šypsokim s.lt, kelk gražiau-
sias nuotraukas.
3. Ieškok “Laisvalaikio” ir pasitikrink, ar ne tu ta-
pai savait s laimingasis, kuriam atiteks puikus 
“Sony Ericsson” C510 telefonas su šypsenas fik-
suojan ia “Smile Shutter” funkcija.

Visa informacija apie žaidim  adresu 
www.šypsokim s.lt

S km s medžiokl je!

“Laisvalaikis” ir “Sony Ericsson” pristato 
vasaros žaidimą “Šypsenų medžioklė”

 Naujo Didžiosios Britanijos nevyriausybin s orga-
nizacijos atlikto tyrimo duomenimis, Kosta Rika yra 
laimingiausia, žaliausia ir labiausiai aplink  tausojanti 
pasaulio šalis, praneš  AP.

“The New Economics Foundation” ištyr  143 šalis, 
kuriose gyvena 99 proc. pasaulio gyventoj  ir sudar
lygt , pagal kuri  apskai iavo vidutin  šalies gyventoj
gyvenimo trukm , j  laim s lyg  bei atsidavim  aplin-
kosaugai. Pagal ši  formul  Kosta Rika yra laimingiau-
sia ir žaliausia šalis pasaulyje, vos lenkianti Dominikos 
Respublik .

Tyrime ypa  gerai pasirod  Lotyn  Amerikos šalys, 
už musios devynias pozicijas pirmajame dešimtuke. 
Šiuo atžvilgiu pras iau atrodo didžiosios Vakar  valsty-
b s. Didžioji Britanija užima 74- j  viet , Australija - 
102- j , o JAV - tik 114- j  viet .

Organizacijos tyrimo duomenimis, vidutiniškai Kos-
ta Rikos gyventojai gyvena 78,5 metus, o net 85 proc. 
šalies gyventoj  teig  es  laimingi ir patenkinti savo 
gyvenimu.

Tokijas aplenkė 
Maskvą brangumu

Norintiems išvysti Tokijo 
grožybes, reikia storos piniginės

“Reuters” nuotr.

Kosta Rika - laimingiausia 
ir žaliausia pasaulio šalis

Svajonių šalimi vadinamos JAV laimingiausiųjų šalių 
sąraše užėmė tik 114 -ąją vietą. Nuotraukoje - Patriko 
katedra Niujorke

“Reuters” nuotr.

Sveikiname šios savait snugal toj  Freddie - nuo-traukos “Mano dvynys brolis ir aš” autori
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Erikas JAKSIBOGA, 
“X-Club Shop” parduotuv∂s 

direktorius

DaΩniausiai “Laisvalaikio” kor-
tel´ ißsitraukiu paçiose ^vairiau-
siose maitinimo ^staigose. Toki¨,
kuriose taikoma “Laisvalaikio” klu-
bo nuolaida, yra taip daug - sun-
ku net ißvardyti. DaΩniausiai einu
^ Vilniuje, prie Baltojo tilto, ^sikΔ-
rusiå “Mambopizza” - esu ^prat´s
joje lankytis, be to, man netoli
nuo darbo. Su “Laisvalaikio” kor-
tele pigiau perku bilietus ^ kon-
certus, o Ωmona yra neßusi dra-
buΩius ^ ßvaros centrå “Jogl∂” -
ten taip pat taikoma “Laisvalai-
kio” nuolaida.

“Laisvalaikio” forumas
Erika STANKEVIÇIÔTÎ, 

kosmetologijos ir groΩio nam¨
“BeΩa Familia” bendraturt∂

Esu verslinink∂, man svarbu panau-
doti pinigus racionaliai, tod∂l rinkda-
masi parduotuves, maitinimo ^staigas
ar paslaugas ΩiΔriu, ar taikoma “Lais-
valaikio” kortel∂s nuolaida. PavyzdΩiui,
sutaupau eidama ^ “Forum Cinemas”
kino teatrus - vaikai neseniai ΩiΔr∂jo
“Ledynmetis 3”, aß - naujausiå filmå
“Naktis muziejuje”. Taip pat “Laisva-
laikio” kortel´ ißsitraukiu pirkdama bi-
lietus ^ koncertus, o ßiandien pasinau-
dojau nuolaida “Nailbar”. Manau, “Lais-
valaikio” klubui labai svarbus “Laisva-
laikio” Ωurnalas: leidinys yra Ωinia, o
kortel∂ - galimyb∂ pasinaudoti nuolaida.

DAÛNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI
■ Picerijoje “Mambopizza”
■ Pirkdamas bilietus ^ renginius
■ Ívarumo centre “Jogl∂”

DAÛNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI
■ “Forum Cinemas” kino teatruose
■ Pirkdama bilietus ^ renginius
■ Kavin∂se ir restoranuoseMykolo Ambrazo nuotr. Tomo Kaunecko nuotr.
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