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Laima KARALIŪTĖ

- Papasakok apie parodij
šou, kuriame vaidinsi?

- Parodijuosime TV laidas, j
formatus, žinomus lietuviškus se-
rialus, net reklamas.

- Kokia lietuviška TV laida 
labiausiai verta parodijos?

- Oi, j  labai daug. Mes net juo-
kaujame, kad kai kuri  laid  net pa-
rodijuoti neišeina, nes jos jau yra 
parodijos.

- Ar jauti pasitenkinim  vai-
dindamas serialuose, filmuoda-
masis humoro laidose?

- Viskas priklauso nuo koman-
dos tiek televizijoje, tiek ir teatre. 
Man nesvarbu, kur vaidinti, svarbu 
- su kuo. (Šypsosi.)

- Dauguma aktori  neslepia, 
es  jei teatre mok t  daugiau, 

televizijoje j  n  kojos neb t .
- Aš esu patenkintas, nes pui-

kiai save realizuoju tiek teatro sce-
noje, tiek prieš TV ar kino kameras. 
Niekada nesakiau, kad tik teatre yra 
gerai.

- Ar egzistuoja laida, kurioje 
nesifilmuotum?

- Žinoma. Niekada nedalyvau-
iau visokiuose šoki , dain  pro-

jektuose. Nesijaus iau gerai ir grei-
iausiai nepateisin iau k r j  l -

kes i .

- K  šiandien 
Lietuvoje reiškia 
b ti aktoriumi?

- Nor t si dau-
giau pagarbos akto-
riui, kaip, pavyz-
džiui, Rusijoje.

- Kokios tavo, kaip aktoriaus, 
stipriosios pus s?

- Nežinau, ia ne man s reikia 
klausti.

- O silpnosios?
- Nor iau tur ti daugiau patir-

ties dirbdamas prieš kino kameras. 
Kartais b na sunku nepersistengti 
vaidinant.

- Geras aktorius pagal tave?
- Toks, kuris vaidina girt , ir tu 

iš tikr j  patiki, kad jis girtas. Tod l, 
kad tikinamai suvaidinti girt  žmo-
g  yra labai sunku. Žinoma, daug ko 
galima išmokti. Bet ne kiekvienas 
išmok s važiuoti dvira iu taps Len-
su Armstrongu.

- Kokie aktoriai tau labiau-
siai patinka?

- Vytautas Šapranauskas, Dže-
remis Aironsas (Jeremy Irons), 
Džonas Malkovi ius (John Malko-
vich). Labai sužav jo paskutinis 
Penelop s Krus (Penelope Cruz) 
vaidmuo.

- Vaidmuo, ar jos grožis?
- Ne, kaip moteris mane žavi ak-

tor  Skarlet Johanson (Scarlett Jo-
hansson).

- Ar teko dirbti su aktoryste 
nesusijusius darbus?

- Nuo kokios devintos klas s, 
gal šešias vasaras Danijoje skie-
pydavau rožes. Labai pelningas 
darbas.

- Ar gal tum save pavadinti 
s kmingu aktoriumi?

- Manau, kad taip.

- Koki  turi aktoriaus ambi-
cij ?

- Nor iau sukurti vaidmen  ko-
kio nors žinomo užsienio režisie-
riaus filme. Kita vertus, tai nelabai 
realu.

- M gsti filmus. Kokius gal -
tum rekomenduoti “Laisvalai-
kio” skaitytojams?

- Semo Mendeso (Sam Mendes) 
“Jarhead”, Džimo Džarmušo (Jim 
Jarmusch) “Šuo vaiduoklis: Samu-
rajaus kelias”, “Kava ir cigaret s”.
Film  “Porno” ži r jau kokius tris-
dešimt kart .

- Neseniai susilaukei antro 
s naus. Esi šeimyniškas?

- Pakankamai, bet meistrelis ne-
su. Jei kas nors namuose sul žta,
praki ra, kvie iu meistrus. Labai 
m gstu gaminti maist . Ypa  pasta-
raisiais metais sulaukiu daug pagy-

r , net pats patik jau, 
kad esu neprastas kuli-
naras. (Juokiasi.) Turiu 
svajon  - kada nors ati-
daryti savo restoran l
ir pa iam jame suktis.

- Ar tai b t  planas B, jei vie-
n  dien  taptum ne domus kaip 
aktorius?

- Apie tai negalvojau. Manau, 
kad grei iau aš pats sau tapsiu ne-
be domus kaip aktorius. Ir dabar 
kartais aplanko mintys, ar aktorys-
t  tikrai tas kelias, kuriuo man ver-
ta eiti. Dar mane labai vilioja reži-
s ra.

- Koks esi t vas?
- Reik t  žmonos paklausti. Pas-

taruoju metu daug dirbu, tod l retai 
vaikus matau. Tik nakt  atsikeliu 
sauskelni  pakeisti.

- Ar sutiktum išeiti t vyst s
atostog , o Gintarei leisti vai-
dinti?

- Jei taip susiklostyt  aplinky-

b s, netur iau darbo pasi lym  - 
kod l ne? Be to, Gintar  irgi namie 
nes d s. Dar kelet  savai i , ir eis 
vaidinti.

- O kas vaikus priži r s?
- Turime nuostabi  aukl .

- Žmona aktor  - pliusas ar 
minusas?

- Netur jau žmonos ne aktor s,
tod l negaliu atsakyti. (Juokiasi.)

- Kuo tave sužav jo Gintar ?
- Oi, tai taip seniai buvo. Mes 

kartu jau dešimt met . Pamenu, iš 
pradži  kaip brolis ir sesuo bendra-
vome, kažkaip susišnek jome.

- Gal gal tum pasidalyti 
s kmingos partneryst s pa-
slaptimi?

- Mes vis dar dom s vienas ki-
tam, mokame stebinti, susikalbame.

- Ar at jus sunkme iui pasi-
keit  tavo pro iai? Kalbu apie 
pinig  leidim .

- Tai kad aš niekada nebuvau 
švaist nas ar pinig  vergas.

- Neturi malonum  už pini-
gus?

- Turiu. Labai m gstu keliones. 
Nežinau, kokia finansin  kriz  mane 
tur t  užgri ti, kad atsisaky iau iš-
vykos žiem  slidin jimo kurort .

- Ar lieka laiko nueiti su 
draugais  bar ?

- Tikriems draugams visada lie-
ka laiko.

“Turiu svajonę - kada nors atidaryti 
restoranėlį ir pačiam jame suktis” 

Ramūnui Cicėnui teko 
dirbti rožių skiepytoju

Simono Švitros nuotr.

Ramūnas: “Norėtųsi daugiau pagarbos aktoriui”
Naujame TV3 sezone aktorių 
RAMŪNĄ CICĖNĄ (29) maty-
sime dažnai. Jis kuria vieną 
pagrindinių vaidmenų seriale 
“Emilija” ir vaidins parodijų šou. 
Neseniai antro sūnaus su žmo-
na aktore Gintare Latvėnaite 
susilaukęs Ramūnas prisipažįs-
ta, kad pastaruoju metu vaikus 
mato tik naktį, kai reikia saus-
kelnes keisti.



J.Milius sako, kad tik apsižer-
g s “ ioperio” tipo “Yamaha Drags-
tar Classic” pajuto tikr  važiavim :
“Kai po kojomis b ga asfaltas, kai 
jauti kiaurai pu iant  v j  ir vis
aplink ... Palyginti su automobiliu, 
motociklas teikia kur kas daugiau 
potyri , o automobilyje dabar jau-
iuosi lyg d ž je. Jame saugiau, bet 

važiuodamas visk  darai automa-
tiškai - gali net užmigti”.

Dažniausiai J.Milius ir jo drau-
g  Diana motociklu važin jasi po 

Vilniaus apylinkes ir lanko domes-
nes gamtos bei kult rines vietas. 
O nuo rudens, kai važiavim  sos-
tin s senamiest  automobiliais ža-
dama apmokestinti, dainininkas 
dvirate transporto priemone keti-
na važin tis ir mieste.

14 000 lit  už “Yamaha” sumo-
k j s dainininkas papildomai  j  in-
vestuoti neketina. “Nereikia jo 
puošti. Jis ir taip gerai atrodo. Tik 
dulkes nuo jo šluostau skudur liu”, 
- apie savo ratus pasakojo J.Milius.

Aurelija ne tik pirm syk leidosi 
 egzotiškus kraštus. Pirm kart ji 

išm gino ir “laukin ” turistavimo 
b d  su kuprine ant pe i , be kelio-
ni  organizatori  globos.  ši  avan-
ti r  mergina leidosi tik pasitik da-
ma Milanos patirtimi. Ši koleg  yra 
buvusi daugiau nei 40 šali , o daž-
niausiai keliauja dviese su draugu 
Danu. Jo patarta, leidosi ir  vien
gražiausi  maršrut  Azijoje, vin-
giuojan i  per gretimas, bet kon-
trastingas šalis.

Kelion je merginos taup  laik ,
tad didesnius atstumus vietos trans-
portu stengdavosi veikti naktimis. 
D l to kiek nejaukiai jausdavosi su-
temose išsilaipinusios naujoje vie-

toje ir varstomos svetim  aki . Ta-
iau diena išsklaidydavo visas ke-

liauninki  abejones: žmon s visur 
jas sutikdavo draugiškai ir gerano-
riškai nusiteik .

Kaip vien  baisiausi  kelion s
akimirk  Aurelija mini plaukim  lai-
vu Tailande, iš Koh Phi Phi salos 
Puket , per audros šiaušiam  Anda-
man  j r . “Pus  keleivi  sunega-
lav  v m , kiti pasitv r  gelb jimo
liemenes prie lang  steb jo situaci-
j  j roje. Aš vis  kelion  verkiau, o 
Milana skait  knyg ”, - skirtingas 
reakcijas prisimena mergina.

Abi antr kart nenor t  atsidur-
ti ir naktiniame Birmos traukinyje. 
“Jis šokin jo ir si bavo labiau nei 

per didžiausias duobes ir pelkes rie-
danti mašina. Visi langai buvo atviri, 
o lub  lempeli  šviesa it magnetas 
 vid  trauk vairiausio dydžio 

paukš ius ir vabzdžius. Jie nuolatos 
 mus atsitrenkdavo, atrod , kad j
ia t kstan i  t kstan iai”, - kanky-

nei prilygusio važiavimo nepamirš-
ta Milana.

Ta iau mergina su malonumu 
gr žt  Birm  d l Bagano, apie 4400 
senovini  šventykl  ir stup  mies-
to. “Šia vieta nor iau neskub dama 
pasim gauti, pasivaikš ioti po šven-
tyklas”, - dien , praleist  mieste, 
kur  nedvejodama rašyt  pasaulio 
stebukl  s raš , kaip gražiausi  pri-
siminim , vardija Milana.

Aurelija dar syk  nor t  atsi-
durti Kambodžoje, pagrindin je 
Ankoro - didžiausio religini  stati-
ni  komplekso pasaulyje - šventy-
kloje Ankor Vate. Taip pat mielai 
dar kart  pasikaitint  ant balto ne-
gyvenamos Bomboo salos (Tailan-
das) sm liuko.

Vasarą J.Milius 
persėdo ant motociklo
Mokslais ir darbais, koncertais ir konkursais užsivertęs 
JERONIMAS MILIUS vis dėlto rado laiko įgyvendinti savo seną 
svajonę: dar vasarį dainininkas nusipirko motociklą, o šią vasarą 
išsilaikė jam vairuoti reikalingus teorijos ir praktikos egzaminus.

Aukštaūgis Jeronimas Milius įsigijo gana 
didelį ir galingą “čioperio” tipo motociklą 

“Yamaha Dragstar Classic”
Sauliaus Venckaus nuotr.

Puslap  pareng  Elena NIKONOVAIT  ir Ramun  ŽUKAUSKIEN

Dviese per penkias Azijos šalis
Po Pietryčių Aziją keliauti vienoms merginoms pakankamai 
saugu. Tuo įsitikino dviese per 35 dienas Tailandą, Mianmarą 
(Birma), Vietnamą, Kambodžą ir Malaiziją šią vasarą aplankiusios 
šokių studijos “Indance” trenerės AURELIJA GRICIŪTĖ (24 m.) 
ir MILANA JAŠINSKYTĖ (25 m.).

Milana Jašinskytė (kairėje) ir 
Aurelija Griciūtė Kambodžoje 
aplankė didžiausią pasaulyje 
šventyklų kompleksą Ankorą

Asmeninio albumo nuotr.
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“Svajonių jaunikio” 
titulo neteko dar vienas 
krepšininkas - praėjusį 
penktadienį 23 m. 
MANTAS KALNIETIS 
Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje bei miesto 
Rotušėje susituokė su sa-
vo mylimąja MINGAILE. 
Krepšininko išrinktoji pa-
sirinko Kalnietės pavardę.
Medaus mėnesį porai teks 
atidėti, nes M.Kalnietis 
kartu su kitais vyrų 
krepšinio rinktinės 
kandidatais šiuo metu 
rengiasi Europos 
krepšinio čempionatui.

Vedė “žalgirietis” Mantas Kalnietis

Pasveikinti jaunavedžių atvyko 
Šarūnas Jasikevičius su tėvais...

Paulius Jankūnas tarp svečių 
sukinėjosi su sūnumi

...Steponas 
Babrauskas 

su drauge

...krepšininkai Jonas Mačiulis ir 
Žygimantas Janavičius su draugėmis...

Žiedlapiai po Mingailės 
ir Manto kojomis

 Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Sveikinti skubėjo ir krepšininkas 
Darius Šilinskas su žmona Agne



“Olialia” mergait  ir 
projekto “Išš kis - Mis 
Lietuva” dalyv  Indr
Burlinskait  apie 
laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi 
laisv  dien  per savait ?

- Paprastai dvi - penktadien
ir šeštadien , bet kartais nelieka 
ir j .

- Ar dirbtum, jei tur tum
neišsenkant  pinig  šaltin ?

- Darbas žmog  puošia, net 
jei nereikia pinig . Pad iau 
vargstantiems, steig iau gyv n
prieglaudas, r pin iausi vaik
globos namais, organizuo iau kul-
t ros renginius, prisid iau prie 
savo miesto Alytaus pl tros.

- K  dažniausiai veiki lais-
valaikiu?

- Vos radusi laisv  minut  le-
kiu  Alyt , sportuoju, susitinku 
su draugais, einu  kin  arba na-
muose ži riu filmus.

- Idealus vasaros savaitga-
lis?

- Jaukus pasibuvimas prie 
ežero: didelis laužas, keptos bul-
v s ir mylimas žmogus šalia.

- Kiek jam maždaug reik -
t  pinig ?

- Nakvyn  palapin je nieko 
nekainuoja. Manau, kad pakakt
50-100 Lt maistui. Ir pigu, ir 
smagu.

- Kada paskutin  kart
atostogavai?

- Neseniai tur jau kelias sa-
vaites atostog . Buvau išvykusi 
 Druskininkus, aplankiau sene-

lius, lankiausi Gr to parke, važi-
n jausi vandens dvira iu.

- Brangiausia tavo laisva-
laikio pramoga?

- Visos mano pramogos pa-
prastos ir nebrangios. Taupau pi-
nigus, juk kriz .

Pareng  Laima KARALI T

Indr s kelion s

simintiniausios šalys, vieto-
v s - Pranc zija, o šiaip nesu dide-
l  kelioni  m g ja, man smagiausia
Lietuvoje.

Brangiausiai atsi jusi kelion
- svetur buvau išvykusi tik padirb ti, 
taigi kelion s man tik pinig  atneš .

Šalis, vieta, kurioje nenor -
tum atostogauti - Airija, kurioje 
net vasar  šalta ir lyja. Mieliau rink-
iausi šiltus kraštus.
M gstamiausias kelioni  marš-

rutas po Lietuv - Druskininkai, 
Gr to parkas, Trak  pilis, Kauno zo-
ologijos sodas, Palangos j ra.

Egzotiškiausias patiekalas -
sraig s, austr s.

Svarbiausi daiktai lagamine
- patogi avalyn , sportin  apranga, 
fotoaparatas, kremas nuo saul s ir 
po deginimosi.

Indr s laisvalaikio gidas

Barai, restoranai - “Olialia”
picerija.

Klubai - labiau už naktinius man 
patinka sporto klubai - “Victoria
Gym”, “Savicko Super Gym”.

Prekybos vietos - “Akropolis”,
“Panorama”.

Parkai - “Vichy” vandens
parkas.
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Indrė pramogoms 
neišlaidauja

Indrė (dešinėje) vandens 
pramogų parke

Indrė Burlinskaitė tikina, kad jai 
smagiausia keliauti po Lietuvą

Iš Alytaus kilusi Indrė  - didelė 
savo miesto patriotė
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Su nuotakos suknelėmis, bet ne nuotakos
Yra moterų, kurios 
jaučia sentimentus 
stereotipinei nuotakos 
suknelei. Todėl net ne 
vestuvių proga mielai 
ja pasipuošia.

Nuotakos - vienas iš “69 
danguje” sceninių įvaizdžių

Stasio Žumbio nuotr.

“Olialia pupytės” nuotakų suknelėmis 
pasipuošė specialiai fotosesijai

Vyginto Skaraičio nuotr.

Oksanos 
Zlatkovaitės 
debiutas ant 
podiumo. 
Demonstruoti 
nuotakos suknią 
jai patikėjo 
dizaineris 
Liutauras 
Salasevičius

Simono Švitros nuotr.

Reklaminis triukas - 
Nijolė Pareigytė 
susituokė su Milanno

Stasio Žumbio nuotr.

Daugelio 
sukritikuotas “Meilės 

deivių” įvaizdis
Vyginto Skaraičio nuotr.
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Trisdešimt vienas “vamp” sti-
liaus modelis, daug gipiūro, 
raukinukų ir dar daugiau juo-
dos spalvos. Debiutinę kolekci-
ją “Našlės dienoraštis” pristatė 
kirpėjas ir stilistas Liutauras 
Salasevičius. Drabužių dizainą 
iki šiol hobiu vadinęs Liutauras 
sakė, kad kolekcijos idėja gimė 
stebint kolegę. Ši netikėtai pra-
žydo, kai mirė jos vyras.
“Laisvalaikis” pažvelgė į podiu-
mo užkulisius. Kolekciją įkvėpė pražydusi našlė

Simono Švitros nuotr.

Puslap  pareng  Laima KARALI T Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 13 d. Stilius 11

- Rugpj io pirm j  “Stikliams” sukako dvidešimt 
dveji metai. Kas iš j s  trij  savinink : j s, vyras Alek-
sandras Ciupijus ar Romas Zakarevi ius, buvo inicia-
torius atidaryti maž  kavinuk , kuri v liau išaugo 
prabang  viešbut  ir restoran  “Stikliai”?

- Gal labiau mes su vyru... bet Romas mums pritar .
- Ar nesunku trise priimti sprendimus?
- Aš - finansinink , vyras - muzikantas, Romas - preki

žinovas, puikiai išmanantis restoran  srit . B dami skirtingi 
vienas kit  papildome nuo pat pradži , kartu einame  priek .
Nor jome, kad pas mus, Vilniuje, taip pat b t  gražu ir skanu. 
Reik jo daug dirbti - važiavome, mok m s.

- Kokiuose viešbu iuose m gstate apsistoti?
- Patinka elegantiški “Four Seasons”. “Relais & Chate-

aux”- itin aukštos klas s pasaulinis viešbu i  tinklas, ypa
geri - Pranc zijoje, Anglijoje, Amerikoje. Patinka, kai geras 
aptarnavimas, švaru, gražu.

- Keliuose iš keturiasdešimt keturi  “Stikli ” vieš-
bu io kambari  esate miegojusi pati?

- Daug kur, kad žinotume, kur patogu, kur reikia k  nors 
pataisyti, pavyzdžiui, nelabai gerai veikia kondicionierius. Gal 
nemiegame visur, bet galime užeiti, pas d ti, paklausyti. Di-
rektor  tam skiria labai daug d mesio. Turime labai ger  ko-
mand , su ja dirbame daug met .

- Kiek šiandien iš viešbu io kambari  yra užimt ?
- Nedaug. Labai nedaug. Interesant  dabar iš viso n ra...

Tokia jau m s  verslo sritis, iš karto kriz  pajaut me, jau 
nuo praeit  met  spalio. Taip, kaip dabar, iš viso niekada n -
ra buv , ir nemanau, kad po m nesio situacija pager s. Ma-
nau, ji dar pablog s, nes ateis ruduo ir reik s mok ti už ši-
lum , švies , juk negali s d ti viešbutyje tamsoje. Aukštas 
aptarnavimo lygis reikalauja žmoni , bet jeigu užimti penki 
ar dešimt kambari ...

- Koki  priemoni  imat s, kad pagerintum te apy-
vart ?

- Koki ia priemoni ... L ktuvai neskrenda, mokes iai
did ja, žmoni  maž ja.

- Kur reklamuojat s?
- “Stikliai” patenka  pasaulio rezervacijos katalog  “Relais 

& Chateaux”. Tai daug duodanti reklama. Pas mus devynias-
dešimt devyni ar net visas šimtas procent  sve i  atvyksta 
iš užsienio.

- Lietuviams per brangu?
- Nemanau - m s  kainos n ra aukštos, bet ir Lietuva 

n ra didel : jeigu važiuoji iš kokio miestelio  Vilni , papras-
tai apsistoji pas gimines ar gali gr žti namo atgal. Vilnius - ne 
Druskininkai ar Palanga, kur atvažiuojama kelioms dienoms 
pails ti. Daugiausiai pas mus šven ia vairias progas: vestu-
ves, gimtadienius, Šv.Valentino dien . Gruodžio trisdešimt 
pirm j  turime sve i , kurie jau dešimt met  atvažiuoja šv s-
ti Nauj j  met . Labai džiaugiam s, kad jie atvyksta, kad yra 
gyvi ir sveiki. (Šypsosi.)

- Gird jau, turite sod  - jame išaugintos ekologiškos 
daržov s nugula ant “Stikli ” virtuv s stalo...

- Taip, mažai tai reklamuojame. (Juokiasi.) Ir kitos g ryb s
iš m s  sklypo, pavyzdžiui, pyragaitis su aviet mis ar juodai-
siais serbentais - irgi iš m s  sodo. Raudoni serbentai, medus 
- taip pat.

- Ar tiesa, kad bendradarbiaujate su žinomu pran-
c z  vir ju ir laid  ved ju Žanu Fransua Ruket (Jean-
Francois Rouquette)?

- Apskritai džiaugiam s, kad turime nuostabi  komand
- lietuvis šefas su mumis yra dvidešimt met  kartu! O Ž.
P.Ruket atvažiuoja, kai kei iame meniu (kas pusmet ). Kai 
mes prad jome bendradarbiauti, jis dar nebuvo žvaigžd . Jis 
labai talentingas ir aš sakydavau: pamatysi, tu po dvidešimt 
met  b si žvaigžd . (Juokiasi.)

- Kuo ypatingi jo patiekalai?

- Labai elegantiški, 
šveln s ir - svarbiausia 
yra liesi. Dažnai žmon s
kalba, kad pranc ziška 
virtuv  yra labai sunki, 
rieb s padažai, kad tai 
daugiau šventin  virtu-
v . Bet iš tikr j  ji pri-
sitaik  prie dabartini
žmoni  poreiki  - žmo-
n s nenori riebaus pada-
žo, sunkaus maisto ir di-
deli  porcij . Virtuv  - di-
džiulis menas padaryti žmo-
nes laimingus, atverti bendra-
vimui. Tai yra nuostabu.

- Koks alus jums skaniau-
sias?

- “Švyturys”.
- Gird jau, dievinate avalyn . D l to 

kadaise k r te avalyn s parduotuv  “Sti-
kliai Boutique”?

- Kiekviena moteris m gsta gražius ir patogius batus. 
(Šypsosi.) O tuo laiku nebuvo didelio bat  pasirinkimo.

- Kiek turite bat  por ?
- Daug nelaikau. Esu iš t  žmoni , kurie greitai atsisveiki-

na su 
d r a b u -

žiais, batais, 
nekaupiu. Kažkaip 

nepadoru daug pirkti, 
kaupti. Nors malonu tur ti vai-

ri : ir prie tos suknel s tinkamus, ir prie kitos. Labai malonu, 
ia gyvenimo patogumas. Buvo laikas, kai tur jau ir vien , ir 

tris poras, paskui dešimt por , dvidešimt por ... (Šypsosi.)
- Ar turite silpnybi ?
- K  turite omenyje?
- Na, vienos r ko, kitos kolekcionuoja l p  dažus, 

tre ios visas santaupas palieka apatinio trikotažo par-
duotuv je...

- Nesu tobula. Kartais m gstu ir pakalb ti, ir nusipirkti 
vietoj vienos suknel s dvi ar tris. Bet apie tai negalvoju. Gal 
d l to, kad dirbu finans  srityje, stengiuosi stabdyti. Žinau, 
kad n ra taip paprasta gyvenime, per daug išlaidauti negalima. 
Labai m gstu keliauti. Kai išvažiuoji, pamatai k  nors nauja, 
atsiranda noras, kv pimas k  nors daryti - sikrauni, neli di.

- Ar yra toki  šali ,  kurias nenor tum te gr žti?
- N ra.
-  kurias šalis norisi gr žti?
-  Paryži . Girdžiu sakant, kad paryžiet s yra išdidžios - 

niekada to nepajutau. Atvirkš iai, pranc zai - kult ringi, labai 
elegantiški, malon s. Jei ir išdid s, yra kuo didžiuotis, - norma-
lu. Italijoje jau iu ypating  vieno gražiausi  istorijos period  - 
Renesanso dvasi , patinka maž  miesteli  gatv s, muziejai ir 
maistas. Dar labai patinka Niujorkas, iš jus  Manhatan  pajun-
ti j g  ir ypating  galyb . Kiekvienas miestas turi savo bals .

- Kas jums yra prabanga?
- Nevažiuoti  darb , skaityti 

knyg , nuvažiuoti  ger  kurort .
- Kiek reik t  tur ti pini-

g , kad nuvažiuotum  ger
kurort ?

- Daug nereikia, reikia geros 
nuotaikos. (Juokiasi.)

Ana Ciupij: “Nėra taip paprasta gyvenime, per daug išlaidauti negalima”
“Stiklių” vardas vieniems asocijuojasi su prabanga dvelkiančiu 5 žvaigždučių viešbučiu, galinčiu pasigirti netrumpu išskirtinių 
svečių - prezidentų, karališkųjų šeimų atstovų, muzikos žvaigždžių, sąrašu, kitiems - su varškės ir miško uogų pyragėliu. 
Dar tretiems - puikiai dekoruota, rafinuotai įrengta vieta sostinės senamiestyje pobūviams rengti ir mėgautis prancūzų 
virtuve. Kiek besimėgaujančiųjų prabanga svečių glaudžia viešbutis šiandien? “Taip, kaip dabar, iš viso niekada nėra buvę, 
ir nemanau, kad po mėnesio situacija pagerės. Manau, ji dar pablogės”, - atskleidžia elegantiška viešbučio šeimininkė.
Įmonės “Stikliai” bendraturtė, avalynės parduotuvės “Stikliai Boutique” vadovė, viena stilingiausių Lietuvos moterų 
Ana Ciupij (Anna Ciupij) atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Genutė ŽALIENĖ

Aleksandras Ciupijus, 
Ana Ciupij ir 
Romas Zakarevičius

Asmeninio albumo nuotr.

Ragavau žvaigždžių, 
mėgavausi vynuogių 

sultimis... tik neprisimenu, 
kur pasidėjau savo 

suknelę?“ Prancūzai - kultūringi, labai elegantiški, malonūs. 
Jei ir išdidūs, yra kuo didžiuotis, - normalu

Ana Ciupij

“ Vilnius - ne Druskininkai 
ar Palanga, kur atvažiuojama 
kelioms dienoms pailsėti
                Ana Ciupij

“ Esu iš tų žmonių, kurie 
greitai atsisveikina su 
drabužiais, batais - ne-
kaupiu. Kažkaip nepa-
doru daug pirkti, kaupti

Ana Ciupij



Sertifikuoti ekologiški 
patiekalai valgiaraščiuose 

turi būti pažymėti naujuoju 
lietuviško ekologiško produkto 

ženklu (1) arba taip, 
kaip ekologiški produktai 

žymimi Europos Sąjungoje (2)
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SPECIALIST  KOMENTARAI

teisinti neskuba

Timas TRUBILA, Lietuvoje ekolo-
gin  gamyb  kontroliuojan ios ir serti-
fikuojan ios Vš  “Ekoagros” Sertifika-
vimo skyriaus vadovas

Ekologišk  maisto produkt  tvar-
kybos maitinimo mon se taisykl s bu-
vo patvirtintos dar geguž s m nes ,
ta iau jokia mon  iki šiol teisinti eko-
logišk  patiekal  gaminimo nepanoro. 
Galb t tr ksta informacijos, o gal mai-

tintojus atbaido metinis sertifikavimo mokestis - 773 litai? Galima 
priežastis - kol kas dar nedidelis ekologišk  produkt  pasirinkimas. 
Pavyzdžiui, gana sunku b t  gauti ekologiškos kiaulienos.

Svarbiausia - išgyventi

Evalda ŠIŠKAUSKIEN , Lietuvos 
viešbu i  ir restoran  asociacijos prezi-
dent

Ekologiški produktai kol kas labiau 
pasiekia tik parduotuves ir turgelius. 
Restoranams, kavin ms ir barams da-
bar tikrai ne pats geriausias laikas per-
eiti prie ekologinio maitinimo, nes tai 
susij  su brangesniais produktais. O 
visiems r pi tik viena - kaip sumažinti 
patiekal  savikain , s naudas ir išgy-

venti per šiuos bei ateinan ius metus. Tod l labiau jau iama greitojo 
maisto tendencija. Vis d lto neabejoju, kad ekologinio maitinimo ban-
ga anks iau ar v liau restoranus ir kavines pasieks.

Tiek jai apeinami?

Vytautas VYSKUPAITIS, didmeni-
n s ir mažmenin s prekybos bendrov s
“Ekologiški produktai” vadovas

At j s  maitinimo staig  žmogus vi-
suomet tikisi pavalgyti. Bet jei restoranas 
ruošia tik iš ekologišk  produkt , kartais 
gali nutikti, kad sve io nebus kuo pamai-
tinti. Nes toki  produkt  yra mažai, o ir 
j  tiekimas n ra užtikrintas. Priežastis 
- neprotingi valdžios sprendimai. Vis
pirma n ra ekologini ki  r mimo sis-

temos. Antra, n ra ir normalios ekologišk  produkt  paskirstymo, parda-
vimo sistemos. Nuo 5 iki 19 procent  padidinus prid tin s vert s mokes-
t , kininkams nebeapsimoka vežti produkcijos tiek jams. Jiems dabar 
geriau stov ti turguje ir pardavin ti j  patiems. Bet už tai, kas tokiu b du 
parduodama, valstyb  nieko negauna... Vis d lto jei kurie nors maitintojai 
 mus kreipt si, su mielu noru pasistengtume jiems pad ti.

Pasidairykime svetur

Indr  KLEINAIT , nepriklausoma 
atsakingo verslo ekspert , ekologiškam 
gyvenimui skirtos interneto svetain s
www.gyva.lt k r ja

Lietuvoje ekologiško maisto p dsak
maitinimo mon se nesu aptikusi. O už-
sienyje lankiausi ne viename ekologiška-
me restorane ir jie padar  labai didel
sp d . Pavyzdžiui, Londono restorane 
“The Duke Of Cambridge” si lomi tik 
sertifikuoti ekologiški patiekalai ir g ri-
mai. Parduodamas tik ekologiškas britiš-

kas alus, ekologiškas Europos vynas, o iš kit  žemyn  - tik atplukdytas, 
o ne atskraidintas l ktuvais. Restoranas atsisako ruošti žuvis, kurioms 
gresia išnykimas ir nesivaiko didelio meniu. Kiekvien  dien  kei iamas 
valgiaraštis formuojamas pagal gautus sezoninius produktus. Jei dienai 
baigiantis kurio nors produkto nebelieka, valgio pavadinimas ištrinamas 
iš meniu lentos, kurioje rašoma kreida. Žinoma, ia taip pat kruopš iai 
r šiuojamos šiukšl s... O Švedija nustebino ekologišk  patiekal  kaino-
mis, kurios mažai skyr si nuo paprast  valgi  m s  restoranuose.

Ekologiški patiekalai 

Stasio Žumbio nuotr.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Asmeninio albumo nuotr.

Viktoro Purio nuotr.

1
2

Pirmas “žaliasis” meniu - alaus 
restorane

“Vis d lto yra!” - nor josi pergalingai š k-
tel ti po ilg  paiešk  Vilniuje radus restoran ,
si lant  nedidel , bet jau  atskir  meniu galint
pretenduoti ekologišk  patiekal  s raš . Tok
išvysite apsilank  Pilies gatv je veikian iame
alaus restorane “Aula”.

“Namie stengiam s vartoti sveikus ir eko-
logiškus produktus, ypa  d l mažiausios šeimos 
nar s pusantr  metuk  sesut s Emilijos”, - pas-
kat  išm ginti toki  patirt  ir restorane min jo
jo vadybinink  Martina Miknevi i t , “Aulos” 
bendratur io Algimanto Miknevi iaus dukra.

Pasak jos, prieš kelet  savai i  atnaujintame 
meniu pasirod  ekologiški patiekalai sudomino 
ir gausiai vasar  restoran  lankan ius užsienie-
ius, ir vilnie ius. Kol kas šiame s raše - tik 

vegetariški patiekalai, tarp kuri  populiariausi 
ekologišk  nesijot  milt  makaronai su vairiais 
pagardais (25 Lt) ir keturi  r ši  koš s (6 Lt).

Taip pat ruošiamos penki  r ši  daržovi
salotos (9,90-19 Lt). O labiausiai “žaliajame” 
meniu puslapyje virtuv s šefo Dariaus Janu-
šausko išradingum  rodo karštieji daržovi  ir 
ankštini  kult r  skan stai - mork  paplot liai, 
žirni  blyneliai, avinžirni  ir riešut  paplot liai, 
troškinys su ankštin mis pupel mis ir pomido-
rais (15-25 Lt). ia pat - keli sald siai (5-18 Lt) 
ir g rim  skyrelis, iš kurio ekologiško maisto 
šalininkai gali rinktis nuo stiklin s pieno (2 Lt), 
švieži  sul i  (7,90 Lt), arbatos (3 Lt) iki bute-

liais parduodamo vyno (69,90 Lt).
Kaip tvirtina virtuv s vadovas, visi valgiai 

ruošiami tik iš sertifikuot  produkt , bet t
patvirtinan i  ženkleli  valgiaraštyje dar n ra.
Ekologinio maitinimo sertifikatu “Aulos” vado-
vai dar nesp jo pasir pinti.

Pasak M.Miknevi i t s, ekologin  mityb
restoranas teisins, kai susireguliuos produkt
tiekimas. “Susiorientuoti n ra labai sunku, in-
formacijos apie produktus galima rasti interne-
te”, - teigia “Aulos” atstov . D.Janušauskas ne-
rimauja, ar tur s pakankamai ekologišk  vaisi
ir daržovi , kai baigsis ši  produkt  sezonas.

Pasitik jimo ne teisina

Sostin je yra bent keli maitintojai, deklaruo-
jantys, kad ruošia sveik , ekologišk  ar “l t j ”
maist . Ta iau j  lankytojams tenka pasitik ti vien 
žodžiais, mat joki  dokument , rodan i  patie-
kal  “sveikum ”, šie gamintojai pateikti negali.

“Daugel  produkt  nuvažiavusi perku iš mo-
iu i . O ar jie sertifikuoti, man nesvarbu. Juk 

d l to reikia kryžiaus kelius praminti, be to, 
sertifikatas kainuoja”, - savo verslo subtilybes 
atskleid  kaip sveiko maisto buvein  aprašomos 

Bokšto gatv s kavin s “Skrajojantis Olandas” 
vadov  Giedr  Kierien . Moteris teig  ne kar-
t  išm ginusi ir sertifikuotus ekologiškus pro-
duktus, ta iau nusivyl  j  kainos neatitinkan iu
skoniu ir kokybe.

Vilniuje jud jim  “l tasis maistas” propa-
guojan ios kavin s “Jalta” iniciator  Julija Smiš-
kai bendrauti su “Laisvalaikiu” atsisak . Pavy-
ko sužinoti tik tiek, kad Julijai sertifikatai taip 
pat neturi jokios reikšm s. Moteris teig , kad 
svarbiausia, jog produktus perka iš kinink ,
kuriuos asmeniškai paž sta ir jais pasitiki.

Dar vienos maitinimo staigos vadovas, ne-
oficialiai teig s, kad naudoja ekologiškus produk-
tus, viešai apie juos prabilti nepanoro. Priežastis 
- juos perk s neteis tu b du, be kinink  išra-
šom  s skait  fakt r . Ši  dokumentacij  galin-
iomis sutvarkyti mon mis tarpinink mis vers-

lininkas nepasitik s, es  jos ekologiškus produk-
tus neretai si lo už neprotingai dideles kainas.

Situacij  komentuojanti nepriklausoma atsa-
kingo verslo ekspert , ekologiškiausios Lietuvos 
vizijos k r ja Indr  Kleinait  tvirtino, kad sunkiai 
pasitik t  restoranu, teigian iu, jog maitina eko-
logiškais patiekalais, bet neturin iu sertifikato. 
“Ekologiškas maistas yra reglamentuotas. Tuo 
tarpu sveiko maisto s vok  kas kaip nori, tas taip 
interpretuoja”, - skirtumus nurodo specialist .

Kad restoranas imt si ekologinio maitinimo, 
pasak jos, reikia, kad b t  pakankamai ekologišk
produkt  tiek j . Reikalingi ir specialistai, kurie 
mok t  dirbti su tokiais maisto produktais. O vals-
tyb  maitintojams gal t  padengti dal  sertifikavi-
mo išlaid  ir organizuoti mokymus tokia tema.

Trys klausimai
vilnie iams

1. Ar maitinimo mon se rinktu-
m t s ekologiškus patiekalus?
2. Kok  Vilniaus maitintoj  pa-
vadintum te “žaliausiu”?
3. Ar maitinat s sveikai, per-
kate ekologiškus produktus?

Martynas
(24 m.),  b -
simasis emi-
grantas

1. Taip.
2. Visose 

kavin se gali-
ma gauti kokio 
nors sveikes-
nio ir nesveikesnio maisto. Ta iau 
vienos, gaminan ios labai sveikai, 
negal iau išskirti.

3. Susigadinau skrand  degali-
ni  maistu, tad dabar stengiuosi 
rinktis ekologišk  ir švieži  maist .
O b tent tok  gamina mano mama. 
Ji gyvena už Vilniaus, turi savo so-
d , tad daug k  užaugina pati.

Lina
(27 m.), jau-
na mama

1. Besido-
mintieji ekologi-
ja sveik  maist
dažniausiai ruo-
šia patys, tik 
tuomet gali b ti 

tikri, k  valgo. O ekologiškais patie-
kalais mane suviliot  tik labai pati-
kimas restoranas. Manau, Vilniuje 
gal t  b ti daugiau kavini , kuriose 
gal tumei gauti jei ne ekologiško, 
tai bent sveiko maisto.

2. Kavinuk , veikianti Moky-
toj  namuose. Žinau, kad jos sa-
vininkas pats važiuoja  Kalvari-
j  turg , iš bobu i  perka daržo-
ves. Jis skaniai maitina, tikiu, 
kad ir sveikai.

3. Lankausi ekologišk  pro-
dukt  turgeliuose, pirkdama 
kreipiu d mes  sertifikatus.

Indr
(27 m.), jau-
na mama

1. Dabar ta 
ekologija labai 
sukomercinta. 
Šioje srityje la-
bai išp stos 
kainos. Dauge-
lis restoranuose pageidaut  valgy-
ti ekologiškai, jeigu toki  valgi
kainos labai nesiskirt  nuo kit
patiekal . Ta iau apskritai ekolo-
gin  iniciatyva maitinimo mon se 
b t  sveikintinas dalykas.

2. Kavin s, kuri gamint  iš 
ekologišk  ir sveik  produkt , ne-
žinau. Kol kas “žaliausiu” pavadin-
iau salot  bar  “Mano guru”.

3. Perkame pagal galimybes.

Reda 
(26 m.), ren-
gini  organi-
zator

1. Kas tas 
eko log iškas 
maistas? Jis 
turi b ti ir eko-

logiškai išaugintas, apdorotas ir 
ekologiškai pagamintas?..

2. Neseniai atsidar  kavin
“Jalta”. Žinau, kad ten stengia-
masi maitinti sveikai, produktai 
perkami iš kinink .

3. Perku, bet ir t v  išaugin-
t  atsivežu.
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 Vilniaus restoranuose dar tebėra egzotika
Vilniaus prekybos centruose įsitvir-
tinusios ekologiškų produktų len-
tynos, gausėjančios specializuotos 
ekologinių prekių parduotuvės, eko-
produkcija mobiliuosiuose ūkininkų 
turgeliuose “Laisvalaikį” paskatino 
pasidomėti ekologijos vėjais sosti-
nės maitinimo įstaigose. Paieškos 
prilygo detektyvui. Rezultatas: ras-
tas vienas “žaliųjų” patiekalų siūlan-
tis restoranas ir keli ekologiškumą 
bei sveikumą savaip interpretuojan-
tys maitintojai. Vilniečiai ekologiš-
kai maitintis norėtų, o specialistai 
atskleidžia, kodėl pasaulinis ekobu-
mas iki mūsų maitintojų slenka vėž-
lio žingsniu.

Žalias lapas 
valgiaraštyje 
rodo, kur dairytis 
ekologiškų 
patiekalų

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Ekologišk  patiekal  bus daugiau

Patiekal  iš ekologišk  produkt  dar ne-
seniai buvo galima paskanauti originalios kon-
cepcijos vegetarini  patiekal  kavin je “Ba-
raka”, pavasar  atidarytoje senamiestyje, 
Šv.Ignoto gatv je.

ia, pasak jos savinink s ir vadov s Ritos 
Misevi ien s, buvo ruošiami valgiai iš ekolo-
giškos “Ustuki  mal no” produkcijos, si lo-
ma ekologiška gili  kava. Vasar  sumaž jus
lankytoj , kavinuk  užsidar  atostogoms, o 
vidun v l pakviesti planuoja po rugpj io 24 
dienos. “Tuomet tur sime ir daugiau ekolo-
giško maisto”, - sak  telefonu kalbinta kavi-
n s vadov  ir pažad jo nemenkas permainas 
“Barakos” meniu.

Martina Miknevičiūtė teigia, 
kad šeimoje ekologiškais 
produktais susidomėta 
ir dėl sesutės Emilijos

Kavinė “Baraka”  įsikūrusi viešbučio patalpose 

Su alumi ruošiamais ir prie alaus tinkančiais 
valgiais garsėjęs restoranas “Aula” nuo šiol 

vilioja ir ekologiškais patiekalais
Mykolo Ambrazo nuotr.

Iš pažįstamų ūkininkų perkamų produktų ekologiškumo 
maitintojai dažniausiai jokiais dokumentais įrodyti negali

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Mykolo Ambrazo nuotr.
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JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) ir 
jo žmona Mišel  (Michelle) - tarp geriausiai pasaulyje 
besirengian i  garsenybi . Balt j  r m  šeimininkas 
šiais metais pirm  kart trauktas  žurnalo “Vanity Fair” 
sudaryt  stilingiausi  žmon  dešimtuk . B.Obamos 
žmona kartu su Pranc zijos prezidento žmona Karla 
Bruni Sarkozi (Carla Bruni-Sarkozy) išrinktos geriausiai 
besirengian iomis pirmosiomis damomis. Nuolatin  s -

rašo kandidat  Andželina Džoli (Angelina Jolie) šiais 
metais liko už jo rib . Ta iau  j  pirm  kart  pateko Pe-
nelop  Krus (Penelope Cruz) ir Alisija Kys (Alicia Keys). 
B.Obamai draugij  tarp geriausiai besirengian i  vyr
palaiko aktorius Bredas Pitas (Brad Pitt), JAV sporto 
žurnalistas Tikis Barberis (Tiki Barber) ir brit  aktorius 
Danielis Kreigas (Daniel Craig).

Geriausiai pasaulyje besirengiančios garsenybės

Tarp geriausiai besirengiančiųjų -
Barakas ir Mišelė Obamos

Į geriausiai besirengiančiųjų 
dešimtuką pirmąkart pateko 

Penelopė Krus ir... ...Alisija Kys

“Reuters” nuotr.

Kasdien brangstantis Tokijuje ir 
Ibizoje dažnai grojantis Milton Jack-
son šiais metais išleido supermadin-
g  album  “Crash”. Prieš ger  de-
šimtmet  išgars j s prodiuseris tu-
ri daug gerb j .  savo miksus j
trauk  net šoki  muzikos simboliai 

Carl Cox bei Tom Middleton. Iš viso 
festivalyje penkiose erdv se - lauke 

ir viduje - pasirodys per 20 diskžo-
k j  bei gyvai grojan i  atlik j .

Kas geriau už medal
Europos empionate?

“Miltonas yra karalius”, - sako vi-
sas JAV popžvaigždes remiksuojantis 
Kaskade. Su juo sutinka ir kitas ame-

rikietis Carl Craig, tai pat pranc zas 
Laurent Garnier bei britas Ben Watt. 
Savo meil  škotui išreišk  ir Satoshi 
Tomiie, King Unique, Carl Cox, Roger 
Sanchez, Seb Fontaine ir Jimpster, ku-
rie trauk  Milton Jackson k rinius
savo rinkinius. “Milton Jackson vizi-
tas mums geriau už Lietuvos krepši-
nink  pergal  Europos krepšinio 
empionate”, - juokauja festivalio or-

ganizatorius, rengini  ir raš  kompa-
nijos “RyRalio” atstovas Šar nas Ka-
ralius. “Jau daug met  esame pakvai-
š  d l šio škoto muzikos ir jo pasiro-
dymas festivalyje buvo m s  svajon .
Pas mus jau grojo beveik visi jo kole-
gos: Jimpster, Shur-i-kan, “The Ti-
mewriter”, “Inland Knights”, Da Sun-
lounge. Vis nepavykdavo prisikviesti 
tik jo. Pagaliau!”, - t sia jis.

Išskirtiniai Igno ir “Metal 
On Metal” pasirodymai

Pagrindin je scenoje be sve io 
dar pasirodys renginio šeimininkai 
“RyRalio” - Lauris Lee ir Karalius 
bei “Pop Star Bar” rezidentas Mo-
daco. Maža to, savo vienintel  pa-
sirodym  ši  vasar  Kaune surengs 
ir dešimt met  populiarumo nepra-
randantis Ignas, kuris vis  vasar
pluš jo “Exit” rezidencijoje Palan-
goje. Jam talkins populiarusis Do-
natello.

Ne k  mažiau nei pagrindin
scena intriguoja erdv  po atviru 
dangumi, kurioje laukia net keturi 
ypatingi koncertai. Antruoju festi-

valio koziriu taps vos antr  kart
istorijoje girdimas “Metal On Me-
tal” tikro garso koncertas. Kitas 
išskirtinis pasirodymas - Jovani gy-
vas šou su vokaliste Violeta. Šioje 
scenoje pasirodys ir Andy Lau kar-
tu su Jazzyvile bei “The Sneekers”. 
“Mojito Bar” okupuos svarbiau-
siuose Lietuvos renginiuose gro-
jantys “Mosquito”. “Hall bar” ati-
duota Rimui Šapauskui, MiniDisco, 
Radistui Rolandui ir Mamania, o la-
biau poilsiui skirtoje “Green Tent” 
pasirodys Astralas, Sleeper ir Matt-
hew Glow. Be joki  kalb  - tai bus 
vienas geriausi  vasaros sezono 
uždarym  Lietuvoje.

“Laisvalaikio” inf.

Bilietais prekiauja TIKETA. Art jant renginiui bilietai brangs.
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Vasaros laidotuvių festivalyje 
kartu su galybe lietuvių gros ir M.Jackson
Jau aišku, kad rugpjūčio 21 d. vykstantis “RyRalio Summer End 
Festival” Kauno klubo “Combo” prieigose stebins ne tik scenų 
bei atlikėjų gausa, bet ir netikėtais prisikėlimais. Šiandien 
paaiškėjo visos “RyRalio” laboratorijoje gamintos vasaros 
bombos paslaptys. Pagrindine festivalio žvaigžde taps 
M.Jackson. Tiesa, ne amžiną atilsį amerikietiškasis Michael, 
bet škotiškasis Milton.

Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida vienam

išankstiniam bilietui



Kaip padaryti, kad eiti pas odon-
tolog  b t  ne baisu, o miela? B -
tent šis klausimas ilgai r p jo tiems, 
kas k r  klinik  “32”. Dizaineris 
Marius Daraškevi ius gaivi , vais-
ki  ir netgi kvepian i  nuotaik  pa-
skleid  žiem  vasar  žaliuojan io-
mis m lyn mis ir šviežiomis levan-
domis (kartu perk l  j  ir  el.sve-
tain ), o interjero dizaineris Aidas 
Bal i nas minkštomis banguotomis 
linijomis suk r  jauk  priimam j .
Švaros, higienos ir grakštumo sp -
d  jis sustiprino išskirtiniu šviestu-

vu iš krištolo burbuliuk .
Gydytoja odontolog  R ta Kazi-

m r nien  kartu su kolegomis chi-
rurgais, protezavimo ir estetin s
odontologijos specialistais ia r pi-
nasi tuo, kad žmon s juokt si. 
“Džiugu, kad dabar Lietuvoje yra 
tikrai daug moderni  odontologijos 
klinik , profesionali  daktar  ir visi 
mes ypa  daug stažuojam s, moko-
m s, m s  kvalifikacija yra nuolat 
tikrinama - visi privalome be prie-
kaišt  sutvarkyti paciento dantis. 
Skiriasi tik santykis su savo dakta-

ru ir aplinka. M s  klinikos daktar
tikslas skamba labai ne tik tinai, bet 
yra realus. Jis vadinasi “Eini pas 
odontolog ? Tai pails si”, - pasako-
ja odontologijos klinikos “32” gydy-
toja odontolog  R.Kazim r nien .

Klinika sik rusi Naujamies io
verslo centro viduryje, tarp biur ,
restoran , užkandini , parduotuvi ,
tod l “32” komanda džiaugiasi, ga-
l dama sutaupyti laiko visiems ia
dirbantiems užimtiems žmon ms. 
Juk kartais, kai viskas yra šalia, su-
sitvarkyti dantis galima ir per piet
pertrauk .

Klinikoje “32” laukiami visi - 
nuo t , kuri  dantyje apsigyveno 
nelauktas sve ias duonis, iki t ,
kuriems reikia atlikti ypatingo pro-
fesionalumo reikalaujan ias chi-
rurgines operacijas. Vaikai  “32” 
ateina d l pienini  dantuk  plom-
bavimo, rovimo ar padengimo si-
lantais, garbaus amžiaus senjorai 
- d l visos palet s protezavimo 
paslaug . Visa estetin  odontolo-
gija (dant  balinimas, puošimas ir 
pan.) bei burnos higienos proced -
ros ia taip pat labai populiarios ir 
dažnam taikomos.

Taikomos ia ir nuolaidos. Su 
“Laisvalaikio” kortele jau nuo šian-
dien už gydym  mok site 20 proc. 
mažiau, o netrukus pasirodys ir 
odontologijos klinikos “32” Milžino 
nuolaid  kortel , gydymui suteik-
sianti net 32 proc. nuolaid . Ši mil-
žiniška dovana ligi pat rugs jo lau-
kia ir vis  mokytoj .

32 - tiek sveik  dant  turi žmo-
gus. Odontologijos klinika “32” ža-
da ir toliau žaisti su šiuo skai iumi.
“Galb t jums sukaks 32-eji, gal j s
gyvenat 32-ame name, galb t j s
gim s 1932 metais, o gal tiesiog ne-
ty ia tapote m s  32-uoju pacientu 
- laukite žini  ir maloni  staigmen
traukti iš kišen s nepaliausime”, - 
šypsosi gydytoja odontolog  R.Ka-
zim r nien .
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Odontologijos klinika “32”: 
tegu mokytojai šypsosi

Gydytoja odontologė Rūta Kazimėrėnienė artėjančių 
mokslo metų proga net 32 proc. nuolaida kviečia 
pasinaudoti visus mokytojus. O ko čia laukti verslininkui, 
studentui ir gimusiam 1932-aisiais?

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida visoms 

gydymo procedūroms

Iki rugs jo 1 d. 
mokytojams - visoms 
gydymo proced roms

32%
nuolaida

Pareng  Gabija VITKEVI I T

Odontologijos klinika “32” yra 
Vilniuje, Švitrigailos g.11G. 
Registruotis galima telefonu Vilniuje 239-41-71 
arba 8-640 14-721 ir internete www.32klinika.lt

Klinikoje “32” pacientų dantys 

taisomi taikant ir ilgametę praktiką, 
ir moderniausią įrangą

Sauliaus Venckaus nuotr.



Eglė ZUBKAUSKAITĖ
Tavo buv  bendraklasiai jau iš-

sibarst  kas kur ir kiekvienas išsi-
neš  savo prisiminimuose po dalel
tav s. Ir tu su kiekvienu iš j  sieji 
daug žavi  akimirk . Tarsi kadrai iš 
seno gero filmo atmintyje išnyra 
klas s draug  veidai - štai tavo ge-
riausias suolo draugas, nuolat v -
luojantis  pirm j  pamok , štai ji - 
galinio suolo karalien , slepianti sa-
vo kuprin s kišen je tavo si stus 
romantiškus raštelius... Argi neb t
domu sužinoti, kur ji dabar, kaip gy-

vena? Ir ar pavyko “kie iausiam kla-
s s bi ui” gyvendinti užsibr žt
tiksl  - pasiekti pergali  profesiona-
liame sporte?

Nor dami, kad visi klausimai b -
t  atsakyti ir kad mokyklos laik
ner pestingas juokas skamb t  ir 
dabar, kai visi seniai jau esame ne 
mokiniai, interneto portalas “Klase.
lt” drauge su televizijos kanalu TV1 

inicijuoja KLAS S SUSITIKIMO 
DIENOS atsiradim  Lietuvoje.

Apie projekt  ir ateities planus 
kalbiname portalo “Klase.lt” vadov
Augut  KU INSK .

- Kaip kilo id ja sukurti “Kla-
se.lt” portal ?

- “Klase.lt” atsiradim  prieš 7 
metus l m  poreikis atgaivinti ir pa-
laikyti ryšius su buvusiais klas s
draugais. Prad j  kurti svetain  su-
pratome, kad tai gali b ti aktualu 
daugeliui. Šiuo metu “Klase.lt” yra 
vienas žinomiausi  interneto porta-
l , savo duomen  baz je saugantis 
per 650 t kst. buvusi  bendramoks-
li  kontakt .

- K  jums pa iam reiškia mo-
kyklos laikai?

- Laikas, praleistas mokykloje 

su klas s draugais, daugeliui buvo 
labai svarbus, nes kartu išmokome 
skaityti, rašyti, susiformavo charak-
teriai, asmenyb s, patirtos pirmos 
meil s, bu iniai, žibur liai ir dar 
daug kit  ger  dalyk . Žinoma, 
mums visada norisi prisiminti tai, 
kas gera, malonu. Turb t tod l žmo-
n s ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
pasaulyje mielai organizuojasi kla-
s s susitikimus.

- Kokie svarbiausi klausimai 
ir problemos organizuojant kla-
s s susitikim ?

- Kaip parod  m s  atlikta ap-
klausa, daugiausiai r pes i  organi-
zuojant klas s susitikim  kelia tokie 
pagrindiniai klausimai - kada daryti, 
kad t  dien  susirinkt  kuo daugiau 
draug , ir kaip visus informuoti apie 

parinkt  dat ? Suradome išeit  - nu-
tar me paskelbti vien  Klas s susi-
tikim  dien .

- Kod l reikalingas tokios 
dienos paskelbimas?

- Visi bendraklasiai jau prieš me-
tus ar 10 met  žinos, kad b tent t
dien  vyks klas s susitikimas. Kaip 
Kal dos, Motinos ar T vo diena. Vi-
si tokias dienas žino ir joms supla-
nuoja savo laik .

- Kod l rugs jo I-asis savait-
galis?

- Daugelis savo klas s susitiki-
m  organizuot  šiltuoju met  laiku, 
tod l laikotarp  nuo spalio iki balan-
džio atmet me. Vis  vasar  dalijome 
maždaug taip: birželis - sesijos stu-
dentams, liepa - atostog  metas, 
rugpj tis - daugumai dar atostogos 
arba jau vyksta intensyvus pasiruo-
šimas naujam sezonui. Liko geguž
(paskutinis savaitgalis) arba rugs jis 
(pirmasis savaitgalis). ia nuomo-
n s pasidalijo pusiau, bet rugs jo 
pranašumas tas, kad tai yra su mo-
kykla susij s m nuo. Be to, dauge-
lis jau po atostog , yra geros nuo-
taikos, pails j , pagraž j , o tai ypa
svarbu susitinkant su seniai maty-
tais klas s draugais.(Šypsosi.)

- Ar tikite, kad Klas s susi-
tikimo diena taps istorin ?

- Sieksime ne tik kad LR Seimas 
traukt  ši  dien  minim  dien

s raš , bet jeigu id ja pasiteisins ir 
prigis Lietuvoje, pakviesime prie 
šios iniciatyvos prisid ti ir kitas ša-
lis, kad tokia diena tapt  tarptauti-
ne. Tai - puiki proga sirašyti  isto-
rij  ne tik šios dienos r m jams ir 
dalyviams, bet ir visai Lietuvai. Tuo 
labiau kad tokia diena gimsta Lietu-

vai šven iant 1000 met  jubiliej .
- Ar jau yra numatyta Klas s

susitikimo dienos programa?
- Taip, pasisteng me sujungti 

mokyklos laik  nostalgij  ir galimy-
b  smagiai paš lti su buvusiais kla-
s s draugais. Tod l Klas s susitiki-
mo pradžiai si lome trump  ekskur-
sij  po buvusi  mokykl . 13 val. 
kvie iame visus rinktis savo moky-
klose. Praeidami seniai vaikš iotais
koridoriais, ant m gt  dalyk  kabi-
net  dur  užklijuojame širdel  ar 
kitok  meil s simbol . Nem gt  da-
lyk  kabinet  dur  apipaišyti nesi -
lome. (Šypsosi.) Nuo 17 val. renka-
m s susitikimo šventimo vietose - 
kavin se, restoranuose, kaimo tu-
rizmo sodybose ir pan. Vilnie ius ir 
Vilniaus sve ius pakviesime  rengi-
n  “Forum Palace”. 24 val. visus 
kvie iame išeiti  gatves ir paleisti 
dangaus žibintus. Taip pat kvie iame 
visus amžinti savo klas s susitikim
nuotraukoje ir j  atsi sti  “Klase.lt”. 
Taip gal sime apytiksliai suskai iuo-
ti, kiek ši  dien vyko klas s susi-
tikim  ir užfiksuoti rekord . Be to, 
nuotraukos bus publikuojamos di-
dži j  Lietuvos miest  stenduose, 
o surad  savo klas , susitikimo da-
lyviai gal s laim ti prizus.

Ne visos m s  dienos - kaip 
švent s. Bet švent  galime susior-
ganizuoti patys! Ir neb tinai žydint 
vyšnioms, o pirmojo rudens m ne-
sio 5- j  dien . Klas s susitikim
diena verta b ti paskelbta ir teisin-
ta. Mokyklos laik  prisiminimai vi-
sada liks su mumis... Ar susim stei
kada - juk trisdešimtmetis žmogus 
pus  savo s moningo gyvenimo yra 
praleid s su klas s draugais!
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Augutis Kučinskas 
įsitikinęs, jog klasės 

susitikimų diena reikalinga
Redakcijos archyvo nuotr.

Klasės susitikimų diena
Daugelis iš mūsų mokyklos lai-
kus prisimename su nostalgija. 
Tuomečiai mokykliniai rūpes-
čiai, prisodrinti kontrolinių dar-
bų ir trimestro rezultatų bai-
mės, dabar atrodo kaip nerū-
pestingas, nuotykių ir atradimų, 
draugysčių, pirmųjų meilių ir 
visiškos laisvės laikas.
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Renginyje, vyksian iame rugs -
jo 4 d. gražiausioje sostin s terasoje 
po atviru dangumi, bendradarbiau-
jant su portalu www.missinternet.
lt/anketa ( ia registruojasi merginos, 
norin ios išm ginti savo j gas grožio 
konkurse), bus atrinkta 20 dalyvi .
Merginos varžysis d l ši  titul :

“Miss veidas”, “Miss stilius”, 
“Miss publika”, “Miss žaviausia”, 
“Miss Lingerie” (apatinis trikota-
žas), Vice Miss ir “Miss internet 
Lietuva 2009”.

Renginio ved jai - Algis Rama-
nauskas-Greitai ir Justas Mamonto-
vas bei j k nijami personažai - 
“Masonai”.

“Miss Internet” dalyv s publik
tur s sužav ti ne tik grožiu, bet ir 
savo “nam  darbais”, vairiais suge-
b jimais, s moju bei talentais. Ren-
ginio intarpai bus “pagardinti” gyvais 
muzikos atlik j  pasirodymais, tarp 
kuri  - lotyn  muzikos meistras Edu-
ardas Chimenesas (Eduardo Gime-
nes) su grupe, taip pat lauks išskirti-
nis “Lingerie” apatinio trikotažo pri-
statymas! Po renginio - “After Party” 
vakar lis su dalyv mis, pretendent -
mis bei kitomis Mis! Bilietais pre-
kiaujama “Tiketa” kasose bei inter-
netu “Tiketa.lt”.

“Laisvalaikio” inf.

Rinkimai “Miss internet Lietuva 2009” Pirmą kartą Lietuvoje pramogų 
ir verslo centre “Forum Palace” 
pristatomas grožio konkursas 
“Missinternet.lt” (“Miss inter-
net Lietuva 2009”).

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida bilietams

“Miss Internet Lietuva 2009” 
- rugs jo 4 dien  (penktadien )

“Forum Palace”, Vilnius.
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Simonas KUPRYS 

Pirm  kart  Lietuvoje – 
Paryži  sužav j s spektaklis 
„Ultimo Tango“

Daugyb  aukš iausi  apdovano-
jim  pelniusi šok j  trup  „Tango 
Pasion“ Vilniuje pirm  kart  prista-
tys milžinišk  ži rov  susidom jim
visame pasaulyje suk lus  šou „Ul-
timo Tango“. Jausming  istorij  gra-
cingais šoki  judesiais publikai 
pasakos šok jai, o gražiausias argen-
tinietiškas melodijas dovanos garsus 
Piet  Amerikos orkestras „Sexteto 
Mayor”. Neseniai paži r ti „Tango 
Pasion“ šokio spektaklio Paryžiuje, 
„Eliziejaus lauk “ teatre, susirinko 
daugiau nei 25 t kst. ži rov .

„Ultimo Tango“ – tai kvap
gniaužiantis dviej  dali  pasakoji-
mas apie tango ir pa ios Argenti-
nos istori jos vingius, kur
virtuoziškai pasakoja net 13 geriau-
si  Piet  Amerikos šok j  por .
Visi „Tango Pasion“ trup s nariai 
yra profesional s solistai, išskirti-
n s asmenyb s, choreografijos ži-
novus žavin ios nepriekaištinga 
atlikimo technika, savo šokio aistra 
ir taigumu pavergian ios kiekvien
šou ži rov . „Ultimo Tango“ buvo 
parodytas daugyb je pasaulio šali  ir 
susilauk  milžiniško populiarumo. 
Vieno didžiausi  Didžiosios Britani-
jos dienraš i  „The Times“ apžval-
gininkai „Ultimo Tango“ pavadino 
seksualiausiu tango šou kada nors 
rodytu Londone.

Gyva muzika su „Grammy“ 
laureatu „Sexteto Mayor“ 
orkestru

Vienas svarbiausi  „Tango Pa-
sion“ šou akcent  – viso spektaklio 
metu skambanti argentinietiška mu-
zika. Ži rovai išgirs geriausias vis
laik  tango melodijas: Carlos Gar-
del, Astor Piazzolla ir kit  klasikini
bei šiandienos kompozitori  k ri-
nius. Juos gyvai atliks specialiai ren-
giniui iš Argentinos atvyksiantis 
orkestras „Sexteto Mayor“, už savo 
pasiekimus 2003-iaisiais apdovano-
tas Lotyn  Amerikos „Grammy“ 
statul le.Unikaliomis muzikin mis
interpretacijomis visame pasaulyje 

gars jantis orkestras groja labiau-
siai tango charakter  atspindin iais
instrumentais - smuiku, pianinu, 
bosu, violon ele. „Sexteto Mayor“ 
vadovauja bandeono (iš Vokietijos 
kilusi akordeono atmaina – senovi-
nis instrumentas, kuriuo dažnai 
atliekamos pagrindin s tango k ri-
ni  partijos) meistras Luiz Stazo. 
Jis laikomas vienu paskutini j  ban-
deono virtuoz  pasaulyje.

Pasaulin s žvaigžd s
sukurta choreografija

„Tango Pasion“ trup s vadovas 
Hektoras Zaraspe (Hector Zaraspe) 
yra viena iškiliausi  asmenybi  šio 
amžiaus choreografijos pasaulyje. Il-
giau nei 5 dešimtme ius tango pa-
slap i  jis mok  garsiausius JAV, 
Piet  Amerikos šok jus, stat  pasi-
rodymus „Brodv jaus“ scenose ir 
aktyviai dalyvavo labdaringoje vei-
kloje rinkdamas l šas UNICEF. 

Hektoras Zaraspe ilg  laik
bendradarbiavo su Holivudo reži-
sieriais, pad jo sukurti choreogra-
fij  ne vienam kino filmui, tarp 
kuri  ir legendinis „Spartakas“ su 
Kirku Douglasu. 2004-aisiais Hek-
torui Zaraspe suteiktas garbingas 

Buenos Airi  kult ros ambasado-
riaus titulas. Šis Argentinos mies-
tas iki šiol laikomas viso pasaulio 
tango sostine.

Vienintelis pasirodymas 
Lietuvoje

Pirmuosius pasirodymus suren-
g  „Brodv jaus“ scenose, „Tango 
Pasion“ šok jai koncertuoja visame 
pasaulyje, o j  pasirodymus nuolat 
lydi susižav tos publikos ovacijos ir 
ypa  teigiami kritik vertinimai. Su 
„Ultimo Tango“ spektakliu „Tango 
Pasion“ trup  aplank  Niujork ,
London , Paryži , Ciurich , Berlyn
ir netgi tolim j  Šanchaj , o dabar, 
atnaujin  program , toliau t sia gas-
troles Europoje.

Spalio 29 dien  Kongres  r -
m  sal je, Vilniuje, visame pasau-
lyje garsi šoki  trup  „Tango 
Pasion“ surengs vienintel  šou 
m s  šalyje. Bilietus  rengin  jau 
dabar galima sigyti visose BILIE-
TAI LT kasose ir internetu. „Tan-
go Pasion“ pasirodym  Lietuvoje 
organizuoja Ryt  ir Vidurio Euro-
poje pirmaujanti koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“.

Rudenį Lietuvoje aistringiausias
metų šou – „Tango Pasion“

Organizatorių nuotr.

Ši rudenį, vienintelį pasirodymą 
Lietuvai dovanos visame pasau-
lyje garsi argentinietiško tango 
trupė „Tango Pasion“. Įspūdin-
game šou spalio 29 dieną Vil-
niuje temperamentu ir subtilia 
erotika trykštančio šokio magiją 
mūsų šalies žiūrovams atskleis 
ryškiausios tango žvaigždės iš 
Pietų Amerikos.

Organizatorių nuotr.

Neseniai pažiūrėti „Tango 
Pasion“ šokio spektaklio 
Paryžiuje, „Eliziejaus laukų“ 
teatre, susirinko daugiau nei 
25 tūkst. žiūrovų
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Simonas KUPRYS 

Dar prieš susitikdamas su savo 
gerb jais Lietuvoje Verka Serdiu ka 
išbandys j gas kino versle. Rudens 
pradžioje tur t  prasid ti naujo fil-
mo intriguojan iu pavadinimu „Ver-
ka Serdiu ka gelb ja pasaul “
filmavimai. Nesunku nusp ti, kad 
juost  režisuos ir pagrindin  vaidme-
n  jame sukurs ne kas kitas, o pati 
Verka Serdiu ka.

Juostai nepagail s pinig

Aktorius Andrejus Danilko Ver-
kos Serdiu kos personaž  kuria jau 
ilgiau nei dešimtmet  – už nuopel-
nus scenoje jam suteiktas nusipel-
niusio Ukrainos artisto vardas. Kaip 
pokalbi  šou ved jas išgars j s Ver-
ka Serdiu ka yra nusifilmav s ne 
viename muzikiniame televizijos fil-
me. Š  kart  skandalingasis atlik jas 

Verka Serdiučka “gelbės pasaulį” kino ekranuose

Organizatorių nuotr.

Spalio mėnesį neeiliniu reginiu 
bus pamaloninti rusiškam hu-
morui neabejingi Lietuvos žiū-
rovai. Net tris pasirodymus mū-
sų šalyje surengs ko gero skan-
dalingiausias Rusijos bei Ukrai-
nos komikas Verka Serdiučka. 
Spalio 7-9 dienomis jo šou įvyks 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje.

imasi ne tik pagrindinio vaidmens, 
bet ir režisieriaus darbo – Verka 
Serdiu ka juostai žada negail ti nei 
laiko, nei pinig .

„Juosta vadinsis „Verka Serdiu -
ka gelb ja pasaul “. Nors ir kriz ,
filmavimams netaupysiu“, - pasako-
ja skandalingasis atlik jas. „Film
kursime Rusijoje, Ukrainoje taip pat 
užsienyje. Nors šiuo metu vis dar 
tobuliname scenarij , labai tikiuosi 
jau ruden  prad ti pirmuosius filma-
vimo darbus“.

Verkos Serdiu kos personažo 
autorius Andrejus Danilko kol kas 
neatskleidžia daugiau su b simu fil-
mu susijusi  detali , ta iau nesle-
pia, kad tai bus muzikin  komedija, 
o j  kurti jam padeda profesional s
kino menininkai.

Kartu vaidins ryškiausios 
Rusijos žvaigžd s

Verka Serdiu ka prasitar , kad 
naujojoje kino juostoje „gelb ti pa-
saul “ jam pad s ir kitos ži rovams 
puikiai paž stamos estrados žvaigž-
d s. Tiesa, kokias žvaigždes kvies 
filmavimus, juostos autorius neno-
r jo atskleisti – aktori  s rašas vis 
dar tikslinamas.

Verk  Serdiu k  vaidinantis ak-
torius Andrejus Danilko yra laikomas 
vienu populiariausi  Rusijos žmoni ,
o be skandalingojo persireng lio Ru-
sijoje neapsieina nei vienas didelis 
kit  garsiausi  šalies atlik j .

„Eurovizijos“ laureatas 
Klaip doje, Kaune ir Vilniuje

Aktorius, šok jas, dainininkas 
Verkos Serdiu kos pseudonimu pri-
sistatantis Andrejus Danilko gali pa-
sigirti ne tik sausakimšomis ži rov
sal mis Rusijoje bei Ukrainoje, bet 
ir stulbinan iu pasiekimu „Eurovi-

zijoje“. 2007 m. vykusiame dain
konkurse Verka Serdiu ka atstova-
vo Ukrainai ir už m  antr  viet .
Jos atlikta daina „Dancing Lasha 
Tumbai“ pasiek  perkamiausi  hit
dešimtukus Švedijoje, Pranc zijoje
ir kitose Europos šalyse.

 Spalio 7-9 d. skandalingiausia 
Rusijos estrados žvaigžd  atvyksta 

 Lietuv . Gero  humoro nestoko-
jan ius šou Verka Serdiu ka parodys 
Klaip doje, Kaune ir Vilniuje. Bilie-
tus  renginius galima sigyti visose 
BILIETAI LT kasose. Verkos Ser-
diu kos pasirodymus Lietuvoje or-
ganizuoja Ryt  ir Vidurio Europoje 
pirmaujanti koncertin  agent ra 
„Makroconcert“.

Vieno populiariausių Rusijos ir Ukrainos atlikėjų, Verkos Serdiučkos, koncertuose niekuomet 
netrūksta gero humoro ir spalvingų šou elementų

Organizatorių nuotr.

Erosas Ramazotis Vilniuje koncertuos balandžio 2 dieną
 

Simonas KUPRYS 

Anks iau sigyti
bilietai galios

Lapkrit  Vilniuje tur j s vyk-
ti E.Ramazo io koncertas yra nu-
keltas paties atlik jo iniciatyva. 
D l netik tai pakitusio pasaulini
gastroli  grafiko koncertai yra 
nukelti keturiose Europos šalyse, 
tarp j  Latvijoje ir Lietuvoje. 
E.Ramazo io atstovai atsiprašo 
Lietuvos ži rov  už sukeltus ne-
patogumus.

„Džiaugiam s gal dami patvir-
tinti, kad E.Ramazo io koncertas 
Vilniuje vyks balandžio 2 dien “,
- sako „Makroconcert Lietuva“ di-
rektorius Vaidas Zdancevi ius. 
„Atlik jo atstovai patvirtino, kad 
E.Ramazotis atsiprašo už sukeltus 
nepatogumus ir nekantriai laukia 

susitikimo su m s  šalyje gyve-
nan iais savo gerb jais“.

Visi anks iau sigyti bilietai 
E.Ramazo io koncert  galios – j
specialiai keisti nereikia.

Koncerte – naujausia 
E.Ramazo io k ryba

Vieninteliame pasirodyme Vil-
niuje E.Ramazotis pristatys nau-
jausi  savo album  „Ali e Radici“. 
Net kelet  met  garsiausiose pa-
saulio raš  studijose kurtas albu-
mas laikomas vienu brandžiausi
E.Ramazo io darb . Dar nepasie-
k s parduotuvi  lentyn , „Ali e 
Radici“ gimtojoje šalyje buvo pri-
pažintas 3 kartus „platininiu“ (iš 
anksto užsakyta daugiau nei 210 
t kst. jo kopij ). Už š  pasiekim
E.Ramazo iui teiktas prestižinis 
„Wind Award“ apdovanojimas, pri-
lyginamas itališkajam muzikos 
„Oskarui“.

Ilgiau nei 25 metus koncertuo-
jantis E.Ramazotis – vienas gar-
siausi  atlik j  pasaulyje, pardav s
milijonus album , suk r s kelias 
dešimtis populiariosios muzikos 
klasika pripažint  hit . Dainininkas 
yra ypa  populiarus Vokietijoje, 
Meksikoje, Argentinoje ir, be abejo, 
gimtojoje Italijoje. E.Ramazotis iš-
leido 14 studijini  album  ir dain
rinkini , visame pasaulyje pardav
daugiau nei 50 milijon raš . Per 
savo karjer  atlik jas dainavo su 
tokiomis žvaigžd mis kaip Cher, 
Andrea Bocelli, Joe Cocker, Carlos 
Santana, Tina Turner, Luciano Pa-
varotti, ir daugeliu kit .

Populiarusis dainininkas 
Eros Ramazzotti nekantriai 
laukia susitikimo su Lietuvoje 
gyvenančiais savo gerbėjais, 
kuriems pristatys naujausią 
savo kūrybą.

Eroso Ramazočio (Eros 
Ramazzotti) koncertas
 „Siemens arenoje“ Vilniuje 
įvyks balandžio 2 dieną. Dėl 
pasikeitusio pasaulinių gas-
trolių grafiko Italijos muzikos 
superžvaigždė šį rudenį ne-
spės atvykti į Lietuvą. Lap-
kričio pradžioje turėjęs įvykti 
dainininko koncertas yra per-
keltas į balandžio mėnesio 2 
dieną.
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Vilma ALIŠAUSKAITĖ

Geriau „seim nai“ ar 
duobkasiai?

Vienas iš labiausiai ži rov  pa-
m gt  „Striptizo ereli “ – Eimutis 
Kvoš iauskas, spektaklyje atliekan-
tis simintin  numer  su pripu iama
l le, pasakojo, kad visa „ereli “ tru-
p  iš tikr j  „keis profesij “. Akto-
rius atskleid , kad „ereliai“ tapo 
visuomeniniu reiškiniu, priver ian-
iu kvatotis vairaus amžiaus ir so-

cialin s grup s vyrus ir moteris, 
ta iau net ir „pakeitus profesij “ jie 
toliau šoks striptiz .

Paklaustas, kokios profesijos 
atstovais gal t  tapti „Striptizo 
ereliai“, aktorius tik pajuokavo, 
kad, jei spektaklio personažai prieš-
taraudami visiems savo sitikimams

m  šokti viliotin , vadinasi, iš j
galima tik tis bet ko. Jis taip pat 
susim st , kad jo kuriamas perso-
nažas gal t  susižav ti netgi cirko 
artist  ar akrobat  profesija. „Ži-
noma, kadangi šiuo metu Seime 
kloun  tikrai netr ksta, tai ir mes 
gal tume tapti Seimo „ereliais“, 
bet yra ir toki  profesij , kuri , ma-
nau, „Striptizo ereliai“ tikrai nesi-
imt . Pavyzdžiui, duobkasi , nes 
jiems b t  per daug li dna“, – juo-
kavo jaunas ir itin talentingas ak-
torius E. Kvoš iauskas.

Visiškai kitokios nuomon s bu-
vo Belg  vaidinantis Juozas Gai-
žauskas. „Aš manau priešingai – jie 
dr siai gal t  tapti itin linksmais 
duobkasiais, ypa  žinant mano per-
sonaž . Belgas visada padeda klebo-
nui ir turi polink  ritualams. Sunkiai 
juos sivaizduo iau dirbant Seime, 
nors, gerai pasteb jo Eimutis, ži -
rint  dabartin  Seim , gal ir ten ga-
l t sidarbinti“, – rimtu veidu 
juokavo aktorius J. Gaižauskas. Jis 
tikino, kad „Striptizo ereliai“ gal t
tapti bet kuo: kosmonautais, baleto 
šok jais, televizijos k r jais, pensi-
nink  priži r tojais ar net greitosios 
pagalbos gydytojais. 

„Striptizo ereliai” keičia profesiją?
Iki šiol klausėme, kas turi nu-
tikti vyrų gyvenime, kad jie 
nuspręstų šokti striptizą? At-
sakymą, kodėl jie šoka ir kaip 
jiems sekasi tai daryti, šiandien 
galėtų duoti daugiau nei 40 
tūkstančių „Domino“ teatro žiū-
rovų Lietuvoje, mačiusių kulti-
nę komediją „Striptizo ereliai“. 
Artėjant rudeniui visų, kurie jau 
matė spektaklį, ir tų, kurie dar 
nespėjo, klausiame, ar jie jau 
girdėjo gandus, kad  „Striptizo 
ereliai“ planuoja keisti profesi-
ją? Stovėdami ant ekonominės 
krizės slenksčio, net ir išdidieji 
striptizo šokėjai pradėjo svars-
tyti, ar ne laikas būtų susirasti 
„rimtą“ darbą? Madingų kva-
lifikacijos keitimo kursų jiems 
neprireiks tik dėl vienos priežas-
ties – nes jie „ereliai“!

Organizatorių nuotr.

„Striptizo ereliai“  taps 
socialiniais darbuotojais?

Garsus aktorius, režisierius ir 
choreografas Gytis Ivanauskas sak ,
kad „Striptizo ereliai“ tapo dideliu 
ažiotažu visuomen je: spektaklio 
personažai – bedarbiai, sutik  šokti 
striptiz , tod l jiems bet koks ama-
tas nebeatrodo baisus. „Spektaklyje 
herojai iš bedarbi  tampa šok jais,
tod l nemanau, kad jie taip aukštai 
iškil , nor s persikvalifikuoti ir tap-
ti, pavyzdžiui, šiukšliavežiais arba 
krovikais. Manau, kad jiems reikt
pagalvoti apie dvasin  pen  ir tapti 
socialiniais darbuotojais ar bent jau 
šoki  mokytojais“, – šmaikštavo hu-
moro nestokojantis G. Ivanauskas. 

Aktoriaus teigimu, „Striptizo 
ereli “ skiriamasis bruožas yra tai, 
kad jie visi yra viena „chebra“, o jo 
kuriamas herojus yra itin išskirtinis. 
„Manau, kad mano personažas ga-
l t  susižav ti gyvenimo b do va-
dybininko profesija, dom tis mada, 
aukštakulniais, tapti vaizdžio ir sti-
liaus k r ju“, – samprotavo „Domi-
no“ teatro aktorius G. Ivanauskas. 

Ereliai gal t  prisijungti prie 
Lietuvos krepšinio rinktin s

Populiarus teatro aktorius ir laid
ved jas Dalius Skamarakas, spektakly-
je „Striptizo ereliai“ vaidina Šef , tod l, 
jo nuomone, šio personažo svajon  b -
t  tapti didel s pramog  ir verslo mo-
n s vadovu. „Manau, kad jis tikrai 
mielai sutikt  tapti visos Lietuvos „še-
fu“, ta iau tokio darbo jam tikrai niekas 
nesi lys“, – juokavo neseniai t iu ta-
p s aktorius D. Skamarakas. 

Aktoriaus teigimu, yra visa j ra 
profesij , kurios atstovais gal t  tapti 
„Striptizo ereliai“, ta iau jie niekada 
negal t  tapti pa ios kilniausios profe-
sijos atstovais – motinomis. D. Skama-
rakas sak , kad Lietuvos keli
„ereliams“ gal t  palink ti tik sveiko 
proto, o štai prie krepšinio rinktin s
„ereli “ ir pats mielai prisijungt . „Jei 
tik Lietuvos krepšinio rinktinei pritr k-
t  vyr , mes visada esame pasiruoš
ir, manau, n  vienas „Striptizo erelis“ 
neatsisakyt “ – šmaikštavo „Striptizo 
ereli “ aktorius D.Skamarakas. 

“Striptizo ereliai” vis dar svarsto, ar 
jiems tiktų darbininkų arba muzikantų 
profesija, tačiau jie net neabejoja, kad 
galėtų prisijungti prie Lietuvos krepšinio 
rinkitinės
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Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste bagažo pakavimo paslaugas 
teikianti mon  keliautojams pa-
rinks ir pasi lys maksimalios apsau-
gos ir prevencijos paket , kuris už-
tikrins asmens bei gabenam  daik-
t  patikim  apsaug . Dažniau ke-
liaujantys ir skraidantys asmenys iš 
Vilniaus oro uosto jau sp jo susipa-
žinti su prek s ženklu “SmartPack”, 
kai kuriems iš j  jis jau tapo užti-
krintos kelion s ir asmenini  daik-
t  garantuotos apsaugos simboliu.

Kaip rodo kasdien  pasaulio oro 
uost  praktika, sugadintas, iškraus-
tytas ar ding s bagažas tampa nuo-
latine keliaujan i j  problema. D l
to “SmartPack” bagažo pakavimas 
dabar yra pati veiksmingiausia prie-
mon  visoms min toms proble-
moms išvengti.

Paslauga teikiama Vilniaus oro 
uosto išvykimo sal je, prie pat 25-
30 registracijos stal . Ten kelei-
viams prieš visas pirmines proce-

d ras specialiai pritaikyta ranga 
bagažas susukamas  stor  polieti-
leno pl vel s sluoksn . Taip “ lami-
nuotas” lagaminas tampa atsparus 
apkrovoms bei sm giams kraunant 
 orlaiv , yra puikiai apsaugotas nuo 

purvo ar krituli , be to, taip užtikri-
nama nesankcionuoto bagažo atida-
rymo prevencija. Taip pat bagažas 
gauna išskirtin  išvaizd , d l to j

labai lengva atpažinti atsiimant at-
vykimo oro uoste.

Visa paslaugos trukm  užtrunka 
viso labo apie 1 min., taigi keleiviai 
be r pes i  ir neskub dami gali to-
liau registruotis skrydžiui bei pla-
nuotis išvykimo proced ras.

Ši paslauga taip pat manoma ir 
kartu su visu kelion s draudimo 
komplektu, taigi keleivis yra visiš-

kai užtikrintas ir d l galim  kom-
pensacij vykus draudžiamiesiems 
vykiams.

Suman s ir racional s keleiviai 
ver iau susipakuoja lagamin  ir taip 
žymiai prailgina jo ilgaamžiškum
bei apsisaugo nuo kit  gr smi , nei 
po keleto kelioni  b na priversti 

ieškoti naujo bagažo ar išgyventi d l
pavogt  asmenini  daikt . Savo bei 
bagažo saugumu besir pinantiems
keliautojams “SmartPack”, be abe-
jon s, užtikrina ir 100 proc. dvasios 
ramyb s jausm , ir išvaduoja nuo 
nereikaling  papildom  nerim  ke-
lian i  emocij  bei min i .

Ši paslauga, kuri yra išties efek-
tyvi apsaugos priemon  tiek patiems 
keleiviams, tiek oro linij  bendro-
v ms, siekiant keliauti užtikrintai, ne-
sir pinant d l bagažo saugumo, pui-
kiai papildo bendr  Tarptautinio Vil-
niaus oro uosto paslaug  spektr .

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Saugios ir užtikrintos kelionės su
Prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui, daugeliui iš mūsų taip 
ir nespėjus atitrūkti nuo darbų, imame vartyti paskutinės minutės 
kelionių pasiūlymus, ieškotis pigių skrydžių bei visaip kaip stengtis 
dar suspėti pasimėgauti vasaros atostogų malonumais. Tačiau pas-
kubomis planuodami ne visada numatome kylančius rūpesčius ke-
liaujant ir dažnai grįžus tenka rūpintis bei gailėtis prarastų daiktų 
ar sugadinto bagažo. Kad viso to išvengtumėte, “SmartPack” siūlo 
veiksmingas ir užtikrintas išeitis.

Su “Laisvalaikio” kortele

-33,33%
nuolaida

Vilniaus oro uoste pakavimo 
paslaugas teikianti įmonė užtikrins 
gabenamų daiktų patikimą apsaugą

M.Vorobjovaitės nuotr.
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Greitai ekranuose pasirodysian-
tis fantastinis veiksmo filmas “Eili-
nis Džo. Kobros prisik limas” ne 
toks jau ir fantastinis, kaip galima 
pagalvoti iš pirmo žvilgsnio. Filme 
panaudotos technologijos paremtos 
šiuo metu kariški  vykdomais tyri-
mais. Filme d vimas “Delta 6 Acce-
lerator” kostiumas buvo specialiai 
sukurtas, kad padidint  j  d vin io
žmogaus nat ral  greit  ir j g , taip 
pat apsaugot  d vin iojo k n  nuo 
sužeidim . Tokius kostiumus d vi

eilinio Džo b rio operatyvininkai. 
Kostium  id ja pasiskolinta iš kom-
panijos “Lockheed Martin” kuriam
“Hulc”, “Sarcos” ir “Future Warrior 
System” projekt . “Lockheed Mar-
tin” - tarptautin  viena didžiausi
aukšt j  technologij  bei l ktuv  ir 
kit  aviacijos bei kosmonautikos ap-
arat  gamybos korporacij . Pagal 
plaukas “Lockheed Martin” yra di-

džiausias pasaulyje karin s srities 
rangovas.

Stefeno Somerseto (Stephen 
Sommerset) režisuoto veiksmo fil-
mo vykiai vyksta netolimoje atei-
tyje (2019 m.), kur tarptautinio eli-
tinio b rio kariai turi neutralizuoti 
prekiautoj  ginklais Džeims  Maka-
len  Destro. Jo “Mars Industries” 
korporacija tiekia globalin  gr sm
kelian ius ginklus: nanorobotus, per 
kelias akimirkas galin ius sunaikin-
ti bet koki  kli t  savo kelyje, pavyz-
džiui, Eifelio bokšt .

“Forum Cinemas” inf.

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

Filmo technologijos paremtos 
realiais kariniais projektais

Filme ne tik fantastikos 
elementai, bet gausu ir mokslo 
bei technikos naujovių

“Forum Cinemas” nuotr.

“Eilinis Džo. Kobros 
prisik limas” - kino teatruose 
nuo rugpj io 14 d.

Fantastinis veiksmo filmas
Režisierius Stephen Sommerset
Vaidina: Dennis Quaid, Sienna 

Miller, Channing Tatum, Marlon 
Wayans, Joseph Gordon-Levitt, 
Jonathan Pryce ir kiti
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Plastin s chirurgijos operacijos, 
riebal  nusiurbimas arba silikonas? 
Holivudo žvaigžd  Kameron Dias 
(Cameron Diaz) apie tai net negal-
voja. Kod l? Nes 36-eri  aktor  tu-
ri atradusi paprastesn  ir kur kas ma-
lonesn  grožio išsaugojimo recept .
Jos manymu, nuo raukšli  geriausiai 
apsaugo... reguliarus geras seksas!

Duodama interviu žurnalui 
“Instyle” Kameron paaiškina, kod l
ji taip tvirtai tiki savo teisumu: 
“Prab gantys metai nedarko žmo-

gaus, jeigu savo k nui duodi tai, ko 
jam reikia. Harmoningas ir kupinas 
meil s gyvenimas yra daug geriau 
už bet koki  plastin  operacij ”. 
Gražuol  mano, kad ji dabar atrodo 
patraukliau negu b dama 25-eri :
“Aš dabar jau vyresn , bet net ir 
tolumoje dar nematau savo seksu-
alumo pabaigos...”

K.Dias jautrioje dramoje “Mano 
sesers glob jas” vaidina mirtinai ser-
gan ios mergait s motin . Tai isto-
rija apie dvi neeilinio likimo seseris. 
Pagal amerikie i  rašytojos Džodi 
Pikolt (Jodi Picoult) bestseler  sukur-
tas scenarijus ver ia susim styti: 
jaunesn  seser  An  t vai augino 
tam, kad sergan iai vyresnei dukrai 
tur t  organ  donor . Netik ti teisi-
niai viražai pradeda griauti šeim , bet 
tai tik didži j  išbandym  pradžia...

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Tie, kurie buvo Švedijoje, neabe-
jotinai pasteb jo, kad j  žiemos ne-
turi nieko bendra su m sišk mis. Pas 
juos daug sniego - gražu ir jauku, pas 
mus purvina ir dr gna. Šita nepamirš-
tama atmosfera, kuri  jauti, fiziškai 
persik l  ir  skandinavišk  kin , ku-
rio nesupainiosi su niekuo. “ sileisk 
mane” gal jo b ti nufilmuotas tik 
Skandinavijoje. Nevardysime filmo 
pranašum , tai reikia pamatyti ir su-
prasti patiems. Gražus filmas, muzi-
ka, istorija ir aktoriai. Banalus rinki-
nys s kmingiausi  holivudini  film ?
Net pa iose nuoširdžiausiose ir po-

puliariausiose Holivudo juostose 
tr ksta nuoširdumo, o režisieriaus 
Tomo Alfredsono filme “ sileisk ma-
ne” mes pamatysime fantastišk  is-
torij . Istorij , kuri  pajusime, kuria 
patik sime ir d l kurios išgyvensime. 
Ši istorija realesn  už visas realias. 
Ar daug mat te film , kurie nepalei-
džia j s , gyvena jumyse ilgiau negu 
10 minu i  palikus kino sal ? Dr -
sesni apžvalgininkai prieina išvad ,
kad švediška versija apie žmogaus ir 
vampyro draugyst  laim t  ma
vienus vartus su išliaupsint ja siaubo 
romantika “Saul lydis”.

“Forum Cinemas” inf.

Katia

Karin  drama (2009), rež.. El-
joras Išmuchamedovas

Dvylika filmo serij  yra sutal-
pintos  du DVD diskus: “Katia” 
ir “Katia: t sinys”.

Vasara, atostogos, pirmoji 
meil ... Staiga prasid j s karas 
jaunos merginos gyvenim  visam 
laikui padalys  “iki” ir “po”. Ji iš-
gyvens išsiskyrim , netektis ir iš 
naujo atras vilt  laim ... Serialo 
veiksmas prasideda mažame Ru-
sijos miestelyje 1941 m. pavasar .
vyki  centre - draugiška Noviko-

v  šeima: mama, t vas ir trys vai-
kai. Katia baigia 9-  klas , m gs-
ta su berniukais žaisti futbol  ir 
visai nesvajoja suaugti. Ji simyli
kaimyn  chuligan  Pašk  ir kol 
kas jai sunkiai sekasi susigaudyti 
jausmuose... Karas siveržia  tai-
kaus miestelio gyvenim  ir labai 
greitai iš mielos šeimos lieka tik 
liku iai.

Naujausi DVD

 TYSON

Dokumentinis, biografinis filmas 
(2008, JAV), rež. James Toback.

Režisierius Džeimsas Tobekas 
be baim s ir kompromis  žvelgia 
 Maiko Taisono gyvenim  - dau-
giausiai paties herojaus akimis. 
Prieštaringasis boksininkas pats 
pasakoja savo istorij , o  monolo-
g  nuolat terpiami empiono kov
kadrai papildo sp ding  herojaus 
paveiksl . Perži r j  š  film , su-
sipažinsite su 4 pagrindiniais žy-
miausio pasaulyje kovotojo gyve-
nimo etapais: jaunyste, praleista 
globojant mylimam treneriui Cus 
D’Amato, stulbinan iu kopimu 
bokso elit , 1991 m. kivir u su De-
siree Washington, kuris baig si
3 metais kal jimo už išprievarta-
vim , bei pasitraukimu iš didžiojo 
bokso po legendin s 1997- j  ko-
vos su Evanderiu Holifyldu.

Iki malonaus!

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

Su “Laisvalaikio” 
kortele bilieto 
į kino centrus 

“Cinamon”kaina 

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

Grožio išsaugojimo receptas pagal Kameron Dias
“Mano sesers glob jas” - 
kino teatruose nuo 
rugpj io 7 d.

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

Baldwin, Sofia Vassilieva ir kiti

Kameron Dias dramoje “Mano sesers 
globėjas” vaidina mirtinai sergančios 

mergaitės motiną
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Berniuko ir mergaitės vampyrės draugystė
“ sileisk mane” - kino 
teatruose nuo rugpj io 14 d.

Romantin  siaubo drama
Režisierius Tomas Alfredson
Vaidina: Kere Hedebrant, Lina 

Leandersson, Per Ragnar, Mikael 
Rahmas, Pale Olofsson ir kiti

Filme - jaudinanti 
vampyrės istorija

“Forum Cinemas” nuotr.
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Amerikie i  popatlik jos Madonos 
(Madonna) koncert  organizatorius pra-
neš , kad daininink s koncertas, numa-
tytas Slov nijoje, atšaukiamas. Kaip pra-
neša Slov nijos žiniasklaida, koncertas 
atšauktas vis  pirma d l to, kad buvo par-
duota nedaug biliet . Savo ruožtu, orga-
nizatoriai paneig  informacij  apie nepa-
kankam  publikos d mes  popžvaigžd s
koncertui, aiškindami, kad koncertas at-
šaukiamas d l “nenumatyt  sunkum ”.

Tuo tarpu griežt  paži r  Lenkijos 
katalikai protestuoja prieš planuojam
Madonos koncert  šalyje. Ultrareligin
grupuot  “Pro Polonia” pareikalavo at-
šaukti arba atid ti “skandaling ” pasiro-

dym , kuris numatytas Varšuvoje rugpj -
io 15- j  per Žolin , praneša agent ra 

AFP. Madona ne kart  ty iojosi iš katali-
k  tik jimo, sak  grupuot s vadovas Ma-
rianas Brudžinskis (Marian Brudzynski). 
Per jos koncertus es  “galima tik tis vis-
ko”, ji yra pagars jusi skandalais ir mie-
lai demonstruoja savo k n . Rugpj io 
15-oji Lenkijoje yra ne tik šventa diena 
katalikams. T  pa i  dien  lenk  armija 
mini savo pergal  prieš bolševikus per 
Rusijos ir Lenkijos kar  1920-aisiais.

Prieš savait  Rusijos komunistai pra-
š  Madonos per koncert  Sankt Peterbur-
ge nekraipyti užpakalio, o užtraukti koki
nors žinom  rusišk  revoliucin  dain .

Madonos gastrolės apkartintos 
atšaukiamais koncertais, protestais

Po Europą su koncertais 
keliaujanti Madona ne visur 

sulaukia vien tik aplodismentų
EPA-Eltos nuotr.

Brazilai raginami 
šlapintis duše

Naujoje Brazilijos televizijos 
reklamoje šalies gyventojai ragi-
nami šlapintis duše, taip bandant 
sutaupyti vandens. Apie tai pra-
neša “Ananova”.

Animaciniame reklaminiame 
filmuke rodoma, kaip vairiausi 
personažai - ateiviai, robotai ir 
varl s šlapinasi duše skambant 
linksmai muzikai. Filmuko pabai-
goje pasigirsta vaikiškas balselis, 
raginantis: “Šlapinkit s duše, ir 
mes išgelb sime tropin  mišk !”
Tokiomis priemon mis, pasitel-
kus humoristinius animacinius 
filmukus, pažymi “Ananova”, 
kompanija “SOS Mata Atlantica”, 
sprendžianti aplinkosaugos pro-
blemas, m gina paraginti brazi-
lus taupyti vanden .

“SOS Mata Atlantica” rekla-
miniame filmuke, kuris rodomas 
keli  televizijos kanal  eteryje, 
si lo šalies gyventojams nenu-
leisti vandens tualete. Anot j ,
jeigu šeima bent kart  per dien
nenuleist  vandens tualete, per 
metus pavykt  sutaupyti 4 t kst. 
380 litr  vandens.



Kas?
“Playstation” žaidimas 

“Killzone 2”.

K  padar ?
Suk r  tikr  tre i  pasaulin  kar ,

tik internete. Viskas veikia paprastai: 

užsiregistruoji žaidimo svetain je, at-
sisiunti program l  ir tavo m šio lau-
ku tampa visas internetas! Nesvarbu, 
k  veiki internete, naršai “Google” 
ar skaitai straipsn  “Vikipedijoje”, ia 
pat, toje pa ioje svetain je, iššoka 
tave šaudantys priešai...

Kod l veikia? 
Netik tumas. Kad ir k  dary-

tum, kad ir rašytum draugei žinu-
t  “Facebooke”, priešai gali išl s-
ti kiekvien  sekund  - nuolat turi 
b ti pasiruoš s kariauti. Jei prie-
š  daug - gali  pagalb  pasikvies-
ti bi iulius. Dar daugiau, gali su-
šaudyti ne tik priešus, bet ir sve-
taines, kurios tau nepatinka. Žai-
dimo k r jai suk r  tikr  pragar ,
tik internete. Po keliasdešimt me-
t  karo veteranai an kams pasa-
kos, kaip sušaud  priešus “Face-
booke”.

Rezultatai?
Per pirm sias 3 savaites žaidi-

m  pristatant  vaizdo klip  perži -
r jo ketvirtis milijono internaut .

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” sidabras interne-

to kategorijoje.

Kas?
Sena gera grup  AC/DC.

K  žino? 
AC/DC išsiaiškino, kad j  ger-

b jai - trisdešimtme iai - keturias-
dešimtme iai, s dintys biuruose ir 
norintys nors šiek tiek roko nuo-
bodžioje kasdienyb je.

Kas naujo biure? 
Giliai kv pkite ir užsid kite 

ausines. AC/DC paleido koncert
“Excelio” lentel se. Jie tiesiog su-
k r  dainai “Rock’N’Roll Train” 
vaizdo klip  iš kompiuterini  sim-
boli  (raidži , skai i  ir simboli
kaip :-P, 8-) ir panašiai), suk l  vis-
k  “Excel” dokument  ir paleido 
internete. Dreb kite, korporatyvi-
niai “firewallai”!

Rezultatai?
dengiamumas pasaulio žinias-

klaidoje, 1 mln. “Excel” vaizdo kli-
po parsisiuntim  ir 1,5 mln. to pa-
ties klipo perži r  “Youtube”.

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” sidabras interne-

to kategorijoje.

El. reklama: kaip netikėtai panaudoti internetą?
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

AC/DC koncertas “Excel” lentel se,  mobil j  paskambinantis vaizdo klipas 
ir užgrobtas “Google”. Kad gaut  bent por  minu i  j s  d mesio, prek s žen-
klai ver iasi per galv . Kai kuriems tai pavyksta itin s kmingai - trys netik ti 
pavyzdžiai, kaip panaudoti internet .

Kas?
Belgijos vaik , nukent jusi  ke-

liuose, t veli  organizacija.

K  suprato? 
Avarij  b t  kur kas mažiau, jei 

vairuodami vairuotojai nekalb t  mo-
biliaisiais telefonais.

K  daro? 
Siun ia nuorod  vaizdo klip  apie 

“ domi  avarij ”. Klipe tu esi automo-
bilio vairuotojas ir ramiai sau vairuo-
ji. Staiga suskamba ant stalo gulintis 
tavo mobilusis telefonas. Vos tik pa-
keli ragel  - BUM! Automobilis vaizdo 
klipe partrenkia praeiv .

Kaip ia taip? 
Galvojate, kaip puslapis žino, kad 

pak lei tikro mobiliojo telefono rage-
l ? Labai paprasta - nor damas atsi s-
ti tau nuorod , draugas tur jo nuro-
dyti tavo telefono numer . Ir šiais 
technologij  laikais puslapis tau... tie-
siog paskambino.

Kod l veikia? 
taigu. Pats pamat s, kad gali su-

kelti avarij  vien tod l, kad atsiliepei 
telefonu, pagalvoji, lai tas telefonas 
sau skamba.

Rezultatai?
120 t kstan i  nuorod  “Google” 

paieškoje.

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” sidabras interneto 

kategorijoje.

AC/DC metinėje ataskaitoje...
www.acdcrocks.com/excel

“Killzone” užgrobė “Google”
www.killzonewebgame.com

Nekelk ragelio
www.letitring.be

Dirbdami dažnai naudojame toki  formul : efektas = dr sa x biudžetas. 
K  daryti, jei turite didel  svajon  ir maž  pinigin ? Ogi sugalvoti tai, ko nebuvo anks iau.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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ŽMOGUS DELFINAS 
– NUO A IKI Ž

Daug garsių sportininkų, sulaukę 24 me-
tų, buvo vadinami tik vienais geriausių, ta-
lentingiausių ir pan. Amerikiečiui plaukikui 
Maiklui Felpsui (Michael Phelps) per Pekino 
olimpines žaidynes buvo tik 23-eji, tačiau 
dar žaidynių metu jis pradėtas vadinti ge-
riausiu visų laikų atletu.

  ŽVAIGŽDĖ

Pasaulio šviesą išvydo jau penktasis „Sporto žmonių“ numeris. Vos 1,99 lito kainuojantį ir 

net 60 puslapių įdomios, kokybiškos ir intriguojančios sportinės informacijos 

talpinantį žurnalą galite rasti spaudos platinimo vietose!

KELIOS MINUT S
SU MARIUMI 
ŽAROMSKIU

Radviliškyje gimęs 29 metų Marius 
Žaromskis neseniai grįžo iš prestižinio 
“Dream” vidutinio svorio kategorijos tur-
nyro Japonijoje. Ir grįžo ne tuščiomis 
– lietuvio bušido kovotojo sąskaitoje dvi 
įspūdingos pergalės nokautais, nugalė-
tojo titulas ir 100 tūkstančių JAV dolerių 
piniginis prizas.

  DIENORAŠTIS

1,99
Kaina

Lt

Kur kas pla iau ir daug daugiau skaitykite 

„Sporto žmon se“!

LINOS GRIN IKAIT S
ŽVAIGŽD  SUŽIBO 
PER SAVAIT

Sprinterei Linai Grinčikaitei užteko 
vienos savaitės, kad ji taptų ryškiausia 
Lietuvos sporto žvaigžde. 22-ejų sporti-
ninkė ir pasaulio studentų žaidynėse, ir 
Europos jaunimo iki 23 metų čempiona-
te Kaune užlipo ant aukščiausios prizi-
ninkų pakylos, kur pasimėgaudama 
bučiavo auksinius medalius.

  SPORTO MOTERIS:

RAM NAS VYŠNIAUSKAS: 
GYVENU SVAJONI
GYVENIM

Dar prieš kelerius metus jo buvo pilna 
visur - fotografijos puikavosi įvairiausiuo-
se žurnaluose, plati šypsena spindėjo te-
levizijos laidose ir mažai buvo audringų 
vakarėlių, kuriuose jis nedalyvaudavo ir 
netapdavo “visatos centru”. Tad nenuos-
tabu, kad visa Lietuva su pasimėgavimu 
narstė jo gyvenimo kelius ir klystkelius. 

  INTERVIU
KREPŠININK
PRAKAITAS 
LIEJASI LAISVAI

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia 
pasiruošimą Europos čempionatui Lenki-
joje. Kadangi spaudoje jau buvo galima 
perskaityti daugybę įvairiausios informa-
cijos, nutarėme mažiau rašyti, daugiau 
parodyti. Pateikiame išskirtinius fotogra-
fo Tomo Tumalovičiaus kadrus iš rinkti-
nės treniruočių stovyklos Palangoje.

  FOTOREPORTAŽAS

SKULPTORIUS IŠ 
SPRINTO TAKELIO

Kodėl lietuviškas sprintas iš laikraščių 
puslapių išstūmė kitas lengvosios atleti-
kos rungtis? Kodėl diplomuoti lengvaa-
tlečiai graibstomi geriausių krepšinio klu-
bų ir šalies rinktinių? Kodėl Aleksas Sta-
nislovaitis neužsikirsdamas gali išvardyti 
praėjusio amžiaus rekordus, o ne žolių ir 
medžių pavadinimus lotyniškai? Pasiro-
do, viskas dėl vieno jau kadaise surūdiju-
sio Kauno autobuso...

  GARBĖS ZONA

Iš žiniasklaidos akiračio trumpam din-
gęs žinomiausias Lietuvos lakūnas Jurgis 
Kairys netrukus vėl mirguliuos dienraščių 
puslapiuose – originaliais ir drastiškais 

skrydžiais garsėjantis sportininkas ne 
tik sukūrė naujas akrobatinio skrai-

dymo varžybas, bet ir žada atsto-
vauti šaliai pasaulio čempionate.

  AVIACIJA
STIPRIAUSI PASAULIO 
LAK NAI - JURGIO 
KAIRIO FORMUL JE

NACIONALIZACIJA SU 
RIEBIU MINUSO 
ŽENKLU

„Ferrari“ garažuose Maranelo miestelyje itališkos frazės dabar skamba kaip 
niekad dažnai. Tačiau melodingajai kalbai taip būdingų mažorinių gaidų ne-
girdėti. Ar tikrai jubiliejinį legendinės komandos sezoną sužlugdė vien tik 
drastiški „Formulės-1” techninio reglamento pokyčiai?

   „FORMULĖ-1“

Anapus reklamos 33“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 13 d.

Prekės ženklas:

1588 - jau dvyliktus veiklos metus skaičiuojanti bendrovė užsiima 
informacijos teikimu telefonu, įmonių prekių ir paslaugų paieška 
internete.

Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

“Anapus reklamos” puslap  pareng  Paulius VITKUS

Netradiciniai klausimai

Vartotoj  išradingumas ir porei-
kiai kaskart tobul ja, tad informa-
cijos numeris naudojamas vai-
riems tikslams: pradedant tipin s
informacijos pateikimu ir baigiant 
žadintuvo paslaugomis, jau nekal-
bant apie vairias “psichologines 
paslaugas”, kai vartotojai skambi-
na vien tam, kad su kuo nors pa-
sikalb t . Paprastai tokiems var-
totojams stengiamasi paaiškinti, 
kad vis d lto tai informacin  tar-
nyba, teikianti informacines pas-
laugas. Ta iau dažnai nutinka taip, 
kad vartotojas nekreipia  tai d -

mesio ir toliau bendrauja su ope-
ratore netur damas konkretaus 
informacinio poreikio.

Paslaug  spektras:

Telefonu 1588 teikiama išskir-
tin vairi  projekt  informacija, 
pvz. prekybos ir pramog  sosti-
n s “Akropolis” informacija, 
sporto klub  tinklo “Impuls” in-
formacija ir kt.

Justinas Chachlauskas (Vi-
rus J), klubo “Pacha Vilnius” 
rezidentas: “Dažnai tenka naudotis 
1588 paslaugomis kino teatr  reper-
tuaro informacijai gauti. Buvau su-
žav tas, kai ieškodamas specifin s
aparat ros garso raš  studijai pa-
skambin s b tent šiuo numeriu ga-
vau reikiam  informacij ”.

Paulius Kveselaitis, sporto ir 
pramog  park  “Impuls” gene-
ralinis direktorius: “Patik jau sa-
vo mon s informacij  ir registraci-
j  sporto klubus skelbti trumpuo-
ju numeriu 1588. Nes ir pats nor -
damas sužinoti vairi  verslo ir lais-
valaikio informacij , visada pasitikiu 
tuo, k  rekomenduoja 1588”.

Virginijus Sirvydas, daugkar-
tinis Lietuvos ir užsienio ko-
mandini  krepšinio turnyr
empionas: “Ypa  patinka tai, 

kad 1588 galiu naudoti kaip infor-
matyviausi  ir grei iausi  priemo-
n  sužinoti sporto rezultatus net 
b damas atokiausiose Lietuvos 
vietov se”.

Klient  atsiliepimai:

Gerb j  klubas 
internete

Socialiniame tinkle “Facebook” 
steigtas 1588 gerb j  klubas, kuris 
šiuo metu vienija šio prek s ženklo 

bendramin ius. Visi prijau iantys 
jam ir dalyvaujantys “Facebook” 
veikloje mielai laukiami ir kvie ia-
mi prisijungti, kur iš pirm  l p  su-
žinos visas naujienas, susijusias su 
1588.

Titulinis paieškos portalo www.1588.lt puslapis.

Informacijos telefonu 1588 darbo laikas - 24 valandos per par .

Kokia buvo m nulio faz
2002 m. rugpj io 30 d.?

Kelintais metais ant Hirosimos 
pirm  kart  numesta atomin
bomba?

Koks Lietuvos 
valstybin s v liavos ilgis ir 
plotis?

Koks šiuo metu ledo storis 
ant R kyvos ežero?

Kiek ryklys 
turi dant ?

Kas buvo populiaresni: 
Elvis Preslis (Presley) ar 
“The Beatles”?

Išskirtiniai klausim liai:

Telefonu:
Informacija, kur galima sigyti rei-
kiamas prekes ar užsisakyti paslau-
gas; galimyb  gauti informacij  apie 
mones, dirban ias netradiciniu lai-
ku ar teikian ias SOS paslaugas; 
informacija apie mones, si lan ias 
vairias pramogas ar laisvalaikio 
praleidimo b dus; unikali paslauga 
“balsinis žem lapis telefonu” pasi-
klydusiems ar ieškantiems, kaip 
greitai pasiekti reikiam  maršrut
transportu.

Internetu:
Preki , paslaug , moni  paieš-
ka; paieška žem lapiuose; elek-
tronini  parduotuvi  paieška; 
darbo skelbim  paieška; TEO 
abonent  paieška ir pan. 
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Odesoje atidengtas paminklas Il-
jos Ilfo ir Jevgenijaus Petrovo roma-
no “Dvylika k dži ” herojui Kisai, 

apskrities dvarinink  vadovui Ipoli-
tui Matvejevi iui Vorobjaninovui.

Dviej  metr  aukš io bronzi-

nis paminklas atidengtas vietos 
verslinink  iniciatyva. Kisa tiesia 
rank  su skryb le, ir daugelis pa-

sistengia joje palikti kupi r  ar 
monet . Tai jau antrasis paminklas 
Kisai Ukrainoje. Pirmasis pamin-

klas buvo pastatytas Chabarovske 
prie vienos miesto kavini .

 Odesoje atidengtas paminklas literatūriniam herojui Kisai Vorobjaninovui

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 13 d.

Brit  tapo pirm ja moterimi pa-
saulyje, viena irkline valtimi per-
plaukusia Indijos vandenyn . Tam 
jai prireik  124 dien .  Anot žinias-
klaidos, 24 met  biolog  Sara Au-
ten (Sarah Outen) v l  pra jusio
pirmadienio vakar  pasiek  Mauri-
cijaus sal . Ji savo kelion  baland
prad jo Australijos vakarin je pa-
krant je. “Buvo nuostabu. Dabar 
prireiks šiek tiek laiko, kol aš su-
prasiu, k  padariau “, - sak  mote-
ris, kai jos šeši  metr  ilgio valtis 
“Serendipity” prisišvartavo Mauri-
cijuje. Pirm j  savo m ginim  per-

plaukti vandenyn  ji buvo priversta 
nutraukti d l smarki  srovi .

Liepos pradžioje keturios brit s
tapo pirm ja grynai moteriška gula, 
perplaukusia Indijos vandenyn . Jos 
6 t kst. km veik  per 79 dienas. Iš 
iki šiol devyni  m ginim  vienam 
žmogui perplaukti Indijos vandeny-
n  tik trys buvo s kmingi. Ta iau 
to dar nebuvo padariusi moteris.

Netoli Mauricijaus mokytoja 
dar buvo patekusi  b d , kai dau-
giau kaip penki  metr  aukš io 
banga apvert  valt , ta iau jai pa-
vyko v l  j s sti.

Britė irkline valtimi 
perplaukė Indijos 

vandenyną

Viena valtyje 
Sara Auten 
praleido 124 
dienas

EPA- Eltos nuotr.

i k a g o s 
muziejuje eks-
ponuojamas 
senov s egip-
tie i  biustas, 
primenantis 
d a i n i n i n k
Maikl  Džek-
son  (Michael 
Jackson). Šiam 
biustui dau-
giau nei 3 
t kstan ia i 
met .

Panašumas

EPA-Eltos nuotr.

Gyventi šalia turtingo ir s km s
lydimo žmogaus arba draugauti su 
juo - kenksminga sveikatai. Tai nu-
stat ikagos universiteto moksli-
ninkai.

J  tyrimo ataskait  neseniai 
spausdino Londono laikraštis “The 
Daily Mail”. Paaišk jo, jog kaimy-
no turtas sukelia nedidel s s skai-
tos banke tur tojui nuolatin  stre-
s , kuris silpnina žmogaus imuni-
n  sistem . D l to skurdžiau gy-

venant  kaimyn  apninka ligos. 
Pasak Amerikos mokslinink , pir-
miausia nuken ia širdies ir krau-
jagysli  sistema. Svetimos s km s
ir turto pavyd jimas taip pat ska-
tina diabet .

Mokslininkai pataria pakeisti 
arba gyvenam j  viet , arba gyve-
nimo b d , kad mintys nebesisuk-
t  apie kit  žmoni  turtus ir lai-
m jimus.

Mokslininkai: gyventi šalia 
turtuolių - kenksminga sveikatai
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 10.30,
13.15, 16.10, 18.45, 21.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas). 19-20 d. 13.45, 16.30.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 19 d. 20.20 (cosmo VIP seansas).
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d.
11, 14.20, 17.30, 20.45. 14-20 d. 11,
14.10, 17.15, 20.30 (19 d. 20.30 val. sean-
sas nevyks).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 13 d. 12, 15.15, 18.30,
21. 14-20 d. 15.30, 18.30, 21.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 10.15,
12.30, 15, 17.15, 19.30, 21.50. 14-20 d.
11.15, 13.30, 15.50, 18.10, 20.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 13.20, 19.05.
14-20 d. 13.45, 19.15 (19-20 d. 13.45 val.
seansas nevyks).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 13 d. 10.30, 12.45,
14.45, 16.50, 19. 14-20 d. 10.15, 12.30,
14.30, 16.50, 19.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
13 d. 12.15, 15.30, 18, 20.30. 14-20 d.
12.15, 14.50, 17.50, 20.15.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 13 d. 11.40, 14.40, 17.45,
20.15. 14-20 d. 10.45, 15.10, 19.30.
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 14, 16.10,
19.15, 21.45. 14-20 d. 13, 17.30, 22.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
13 d. 16.50, 21.50. 14-20 d. 16.30, 21.45
(19-20 d. 16.30 val. seansas nevyks).
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 13 d. 21.15. 14-20 d. 21.15 (18 d.
seansas nevyks).
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 13 d. 10.45.
14-20 d. 11.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 11,
13.30, 16.10, 19, 22.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-

tas lietuvißkai, JAV, 3D) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas). 19-20 d. 16.30, 18.20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 13 d. 11, 13.40,
16.30, 19.10, 22. 14-20 d. 11, 13.40,
16.30, 19.20, 22.10 (19-20 d. 16.30 val.
seansas nevyks).
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 11,
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 22. 14-20 d.
11.20, 13.50, 16.30, 18.40, 21.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
13 d. 12, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40. 14-
20 d. 12, 14.20, 16.50, 19.20, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d.
11.40, 15, 18.10. 14-20 d. 11.40, 14.50, 18.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 13 d. 15.50. 14-20 d. 21.15.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 14-
20 d. 12.20, 15.30.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 13
d. 21.20. 14-20 d. 18.20, 21.30 (19-20 d.
18.20 val. seansas nevyks).
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 12, 14,
16.10, 18.30, 21.30. 14-20 d. 12, 16.50,
21.10.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 13 d. 15.40, 17.50, 20.30.
14-20 d. 14.10, 18.50.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 13 d. 12.40, 15.30,
18.20, 21.20. 14-20 d. 12.40, 15.10,
18.30, 21.30.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 13 d. 13.20, 18.50, 21. 14-20 d.
13.20, 15.50, 18.10, 20.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 13 d. 12.20.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ kome-
dija, JAV) - 13 d. 11.20, 13.40, 16, 18.40.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 13 d. 21.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Va Bank” (komißkas trileris, Lenkija) - 
13 d. 19.
“Poeto kraujas” (fantastin∂ drama, Pran-
cΔzija) - 13 d. 21.
“Kalbantis kinas” (drama, Portugalija) -
14 d. 17.
“Trumpas filmas apie meil´” (drama,
Lenkija) - 14 d. 19.
“M∂lyna” (drama, Lenkija, PrancΔzija,
Íveicarija) - 14 d. 20.40.
“Ponas Tadas” (drama, Lenkija) - 15 d. 17.

“Íokoladas” (romantin∂ komedija, JAV) -
15 d. 19.20. 17 d. 18.
“Anglas ligonis” (drama, JAV, D.Britanija)
- 16 d. 16. 18 d. 20.
“Tautos gimimas” (istorin∂ drama, JAV) -
16 d. 19.
“Myliu tave, ParyΩiau” (romantin∂ drama,
Liuksemburgas, Íveicarija, Vokietija, Pran-
cΔzija) - 17 d. 20.20. 19 d. 18.
“M∂lyna” (drama, Lenkija, PrancΔzija) -
18 d. 18.
“ParyΩius” (romantin∂ komedija, PrancΔ-
zija) - 19 d. 20.20.
“Ratas” (drama, PrancΔzija) - 20 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 
14-20 d. 10.45, 13.45, 16.30, 19, 21.45
(23.59 val. seansas vyks 14-15 d.).
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 13 d. 20. 14-20 d. 16.15, 21.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV, 3D) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas). 19-20 d. 16, 21.15.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 20 d. 19.15 (cosmo VIP seansas).
“SulauΩytos g∂l∂s” (komedija, JAV, kito-
kio kino klubas) - 18 d. 18.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
13 d. 10.15, 15.30. 14-20 d. 10.15, 16
(19-20 d. 16 val. seansas nevyks).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 13 d. 13, 18.30. 14-
20 d. 13, 18.30, 21.15 (18-20 d. 21.15 val.
seansas nevyks).
“Kruvinoji Valentino naktis” (siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 14-15 d. 23.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantasti-
nis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d. 10.30,
13.45, 16.45. 14-20 d. 10.30, 14, 17.15.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 13 d. 14.45, 17, 21.30. 14-20 d.
20.45 (22.50 val. seansas vyks 14-15 d.).
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 10.50,
13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 14-20 d. 11,
13.15, 15.30, 18.15, 21 (18 d. 18.15 val.
seansas nevyks).
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
13 d. 12.40, 15, 17.45, 20.15. 14-20 d.
11.50, 14.30, 17.30, 20.30.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 13 d. 11.10, 15.15, 19.45.

14-20 d. 11.15, 13.30, 17.45.
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 13.30,
17.30, 22. 14-20 d. 15.45, 20, 22 (18 d.
22 val. seansas nevyks).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,

D.Britanija, JAV) - 13 d. 12, 14.30, 18,
20.30. 14-20 d. 12.30, 18.45 (20 d. 18.45
val. seansas nevyks).
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 13 d. 12.20, 19.15.
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CINAMON
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 19-20 d. 18.15.
“Laiko garsai” (mistinis trileris, prancΔz¨
k., lietuvißki subtitrai, PrancΔzija) - 14-20
d. 12.15, 18.15, 20.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 11.15,
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.15. 14-18 d.
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.15. 19-
20 d. 11.15, 13.30, 15.45, 20.15, 22.15.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 13 d. 11.45, 17, 19.30,
22. 14-20 d. 14.15, 17, 19.30, 22.
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 12, 6.30,
18.15, 20, 21.45. 14-20 d. 14.30, 16.30, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantasti-
nis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30. 14-20 d. 12.30,
15.30, 18.30, 21.30.

“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 13 d. 13.45. 14-20 d. 11.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 13 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 14-20 d.
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 13 d. 14.15.

KLAIPÎDA
CINAMON

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 19-20 d. 18.15.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 14-20 d. 12,
14.30, 17, 19.30, 22.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
13 d. 12.15, 14.30, 17, 19.15, 21.30. 14-
20 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.15.

“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 11,
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15. 14-18 d.
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.15. 19-
20 d. 11.15, 13.30, 15.45, 20.15, 22.15.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 13 d. 13.30, 16, 18.30,
21.15. 14-20 d. 15, 21.
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 11.30, 18,
19.45, 21.45. 14-20 d. 11, 13, 17.30, 19.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d.
10.30, 13.20, 16.10, 19.05, 22. 14-20 d.
12.30, 15.30, 18.30, 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 13 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 14-20 d.
10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 13 d. 12.30.

“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 13 d. 15.15.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 14-20 d. 15.40, 20.30.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 14-20 d. 12.30, 18.30 (14
d. 12.30 val. seansas nevyks).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, 3D) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas). 19-20 d. 10.20, 21.45.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 13 d. 11.30,
14.10, 16.35, 18.50, 21.25. 14-20 d. 11,
13.20, 18.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas

lietuvißkai, JAV, 3D) - 13 d. 16.05, 19.10.
14-20 d. 10.20, 16 (19-20 d. 10.20 val. se-
ansas nevyks).
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨ f.,
dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 13 d.
10.45, 13.30. 14-20 d. 13, 19.10.
“U2 3D” (filmas-koncertas trimat∂je erd-
v∂je, JAV) - 13 d. 21.40. 14-17 d. 21.45.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 13
d. 12.35, 15.20, 18.10, 21.15. 14-20 d. 12,
14.50, 18, 21.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantasti-
nis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 13 d. 10.30,
13.45, 16.50. 14-20 d. 10.40, 13.45, 16.50.
“Bruno” (komedija, JAV) - 13 d. 20, 22.
14-20 d. 20, 22.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 13 d. 12, 14.50, 17.55,
21. 14-20 d. 15.15, 20.45.
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Prognoz∂ savaitei
2009 08 13-19

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Darbo savait∂s pabaigoje bΔ-
kite praktißkesni. Savaitgal^ tinka bΔti
gamtoje, susitikti su draugais, aktyviai
pramogauti. Darbo savait∂s pradΩioje
daugiau d∂mesio skirkite ßeimai. Tre-
çiadienis tinkamas groΩio procedΔ-
roms, pasimatymams.

JAUTIS. Darbo savait∂s pabaigoje tin-
ka aktyviai veikti, tvarkyti dokumentus.
Savaitgal^ bΔkite praktißkesni, saugoki-
t∂s ilgapirßçi¨, drausmingai vairuokite.
Darbo savait∂s pradΩia v∂l aktyvi, tinka
kelion∂s, bendrauti, skirti pasimaty-
mus. Treçiadien^ puoßkite namus.

DVYNIAI. Darbo savait∂s pabaiga ak-
tyviai veiklai nepalanki. Jeigu bΔt¨
galimyb∂, daugiau laiko praleiskite
gamtoje, nesivelkite ^ konfliktus. Sa-
vaitgalis aktyvus - sportuokite, pra-
mogaukite. Darbo savait∂s pradΩioje
bΔkite praktißkesni, daugiau d∂mesio
skirkite ßeimai. Treçiadienis tinkamas

groΩio procedΔroms, bendrauti, lan-
kyti renginius.

VÎÛYS. Darbo savait∂s pabaiga tinka-
ma bΔti vießumoje, aptarti su kolego-
mis tarnybinius reikalus. Savaitgal^
venkite konfliktini¨ situacij¨ su gimin∂-
mis, draugais. Darbo savait∂s pradΩia
tinkama aktyviai veiklai. Treçiadien^ bΔ-
kite praktißkesni.

LIÔTAS. Darbo savait∂s pabaigoje bΔ-
kite diplomatißkesni tarnyboje. Savait-
gal^ tinka bendrauti, keliauti, susitikti
su draugais, giminaiçiais. Darbo savai-
t∂s pradΩioje venkite konfliktini¨ situa-
cij¨, netik∂kite draugais. Treçiadienis
tinkamas procedΔroms, meilei, links-
myb∂ms.

MERGELÎ. Darbo savait∂s pabaiga tin-
kama keliauti, bendrauti, siekti Ωini¨.
Darbo savait∂s pradΩioje tinka bΔti vie-
ßumoje, bendrauti, skirti pasimatymus.
Treçiadien^ venkite intrig¨.

SVARSTYKLÎS. Darbo savait∂s pabai-
goje nerizikuokite pinigais. Savaitgalis
tinkamas ißvykoms, bendrauti, patirti
nauj¨ ^spΔdΩi¨. Darbo savait∂s pra-
dΩioje daugiau d∂mesio skirkite ßeimos
poreikiams, bet neuΩmirßkite ir darbo.
Treçiadien^ tinka groΩio procedΔros,
linksmyb∂s.

SKORPIONAS. Darbo savait∂s pabaiga
nepalanki tvarkyti juridinius reikalus,
aißkintis santykius su partneriais. Sa-
vaitgal^ nerizikuokite pinigais, venkite
ekstremalaus sporto. Darbo savait∂s
pradΩia harmoninga. Treçiadien^ bΔkite
labai mandagΔs ir paslaugΔs.

ÍAULYS. Darbo savait∂s pabaigoje pa-
tausokite sveikatå. Savaitgal^ venkite
^tampos, drausmingai vairuokite, dau-
giau ils∂kit∂s. Darbo savait∂s pradΩioje
nerizikuokite ßeimos pinigais. Treçia-
dien^ tinka groΩio procedΔros, ißvykos,
lankyti renginius.

OÛIARAGIS. Darbo savait∂s pabaiga
tinkama meilei, kΔrybai, aktyviam
laisvalaikiui su vaikais. Savaitgal^
skirkite ramiam poilsiui, venkite
^tampos. Darbo savait∂s pradΩioje
bΔkite d∂mesingesni ßeimai, nesivel-
kite ^ ginçus. Treçiadien^ nerizikuoki-
te pinigais.

VANDENIS. Darbo savait∂s pabaigoje
daugiau d∂mesio skirkite praktiß-
kiems, Δkißkiems darbams. Savaitgalis
tinkamas meilei, pasimatymams, akty-
vioms pramogoms, keliauti. Darbo sa-
vait∂s pradΩia pareikalaus daug j∂g¨.
Treçiadien^ venkite ambicij¨ karo su
partneriu.

ÛUVYS. Darbo savait∂s pabaigoje tin-
ka vykti ^ tarnybines keliones, siekti Ωi-
ni¨, bendrauti. Savaitgalis - ßeimos
dienos. Darbo savait∂s pradΩia tinka-
ma meilei, kΔrybai. Treçiadien^ patau-
sokite sveikatå.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti sportin^ akrobatin^ 
aitvarå “Jamaica”.

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugpjΔçio 18 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Remigijus Satkus iß Vilniaus. 
Jam bus ^teiktas aitvaras “Jamaica”.

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Trapumas. Ekipa. Zyl∂. Ela. Imk. Era. Sat. Sona. Bitkopis. Otas. Tiflisas. ZIL. 

Gnu. USD. Vießnia. Ani. Klavißas. Imuni. Balsasas.
Horizontaliai: Rezerviniai. Nuvilia. Akyla. Liusi. Pila. Kol. Deivis. Up∂. Soti. Ima. Uma. Isopas. Naßus.

Manisa. Inana. Aspektas. S∂klavaisis.
PaΩym∂tuose langeliuose: PATRANKA.
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Jolanta
SADAUSKIEN ,

modeli  agent ros 
“Modilina”
savinink

“Laisvalaikio” kortele pa-
sinaudoju, jei prisimenu, kad 
j  turiu. Dažniausiai taip nu-
tinka restoranuose, kai pama-
tau “Laisvalaikio” logotip .
Ko gero, nuolaidomis dau-
giausiai tenka pasinaudoti 
restoranuose “Jachtklubas”, 
“Europa”.

Zigmas ZAIKINAS, 
TV žurnalistas

Kortel s dažniausiai 
prireikia kino teatruose, 
kuriuos užsuku kart  per 
savait . Ta iau kinomanas 
nesu, filmai man - tam tikra 
laisvalaikio leidimo forma. 
Renkuosi dramas, veiks-
mo, fantastinius ir anima-
cinius filmus, per kuriuos 
galiu atsipalaiduoti. Dažnai 
nuolaida pasinaudoju neto-
li darbo esan iame resto-
rane “Pomodoro”. Apie 
penkis kartus su kortele 
sutaupiau drabuži  par-
duotuv je “United Colors 
Of Benetton”, por  kart
- “Jogl s” švarumo centre. 
Ši  vasar  lankiausi Drus-
kinink  vandens parke, 
kur taip pat nepamiršau 
nuolaidos.

“Laisvalaikio” forumas

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

 Kino teatruose
 Restorane “Pomodoro”
 Drabuži  parduotuv je “United Colors Of Benetton”

DAŽNIAUSIAI
“LAISVALAIKIO”
KORTELE NAUDOJASI:

 Kauno restorane 
“Jachtklubas”

 Kauno restorane 
“Europa”

Asmeninio albumo nuotr. 

Simono Švitros nuotr.
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Šios savaitės pretendentė Sandra Mankevičiūtė - gyvūnėlių mylėtoja. 
22 m. studentė po 7 metų save įsivaizduoja turinčią mėgstamą darbą ir nuosavą labradorų veislyną. 
Alytiškės svajonių užsiėmimas - gyvūnėlių globa.

MALONUMAS. Nuo 
vasaros karščio 

Amsterdamo 
zoologijos 

sode  gyvūnams 
atsivėsinti padeda ir 
sušaldytas maistas.

Ledus laižo žirafos ir 
mandrilos

EPA-Eltos nuotr.

 GROŽIS. Nežinia, ar visiems 
toks kūnas atrodo gražus, 

bet tatuiruočių meistrė 
Kat Von D iš JAV, matyt, 

mano  būtent taip.
“Reuters” nuotr.

MOBILUS. Olandijoje žinia-
sklaidai pristatytas sulanksto-
mas viešbučio kambarys.

EPA-Eltos nuotr.
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