
- Kod l nusprendei dalyvauti 
konkurse “Mis Lietuva”?

- Apie tai svajojau nuo vaikyst s. 
Tur jau kaimyn  Jolant , kuri mane 
maž  priži r davo. Man ji buvo 
nuostabiai graži ir kai laim jo “Mis 
Foto” konkurs , išvažiavo  Italij
dirbti modeliu - nusprendžiau sekti 
jos p domis.

- K  moteriai suteikia grožio 
kar na?

- vertinim , ger  savijaut .

- Ar netur dama titulo blogai 
jautiesi?

- Gerai, bet titulas suteikt  dau-
giau pasitik jimo. O ir šiaip b t

smagu sitraukti žymybi  pasaul .

- K  pasakytum skeptikams, 
kurie grožio konkursus vadina 
m sos turgumi?

- Manau, kad kiekviena mergina 
svajoja tapti grožio karaliene. Juk tada 
atsiveria durys  pla i j  auditorij .

- Kaip vertini savo šansus?
- Labai sunku save vertinti. 

Stengiuosi gerai atlikti visas “Išš -
kis - Mis Lietuva” organizatori  už-
duotis. O jei tap iau gražiausia Lie-
tuvos mergina, taip pat nes d iau
vietoje. T s iau paramos akcij  vai-
k  globos namuose. Man labai svar-
bi ir beglobi  gyv n  problema.

- Ar norint daryti gerus dar-
bus b tina tur ti kar n ?

- Neb tinai. Ta iau  tituluotas 
gražuoles žmo-
n s kitaip rea-
guoja. Lengviau 
gauti param .

- Kod l tu-
r tum b ti iš-
rinkta “Mis Lietuva”?

- Esu atsakinga, siekiu užsibr ž-
t  tiksl , mielai dalyvau iau visuo-
men s gyvenime. Apskritai “Mis 
Lietuva” tur t  b ti tokia, su kuria 
pabendravus likt  šiltas atsimini-
mas. Tikiu, kad turiu vidinio žave-
sio, patinku žmon ms. Be to, “Mis 
Lietuva” negali b ti pilka pelyt .

Gal tod l pasauliniame grožio kon-
kurse lietuvait s nieko ir nelaimi?

- O kaip tu elgtumeisi, jei 
tekt  atstovauti Lietuvai tarp-
tautiniame grožio konkurse?

- Kuo daugiau bendrau iau su 
žmon mis.

- Ar moki angl  kalb ?
- Šiek tiek. Dabar esu primiršu-

si, bet susikalb ti pakakt  žini .

- Kiek gražuolei svarbi iš-
mintis?

- Ji privalo b ti protinga, mok -
ti išsisukti iš nepatogi  klausim  ir 
neapsijuokti prieš vis  Lietuv . Pa-
vyzdžiui, aš dabar kartojuosi istori-
j , politologij .

- Kaip vertini konkurentes?

- Vienos labai gražios, kitos do-
mios, tre ios moka bendrauti. Ma-
nau, kad jos stiprios.

- Ar esi gyvenime susid rusi
su moteriška konkurencija?

- Viena vaikyst s draug  mane 
skaudino. Už aki  mano vaikinui ne-
graži  dalyk  prišnek jo. O šiaip sten-

giuosi su visais gražiai bendrauti.

- K  manai apie plastines 
operacijas?

- Nieko prieš neturiu. Man net 
gražu.

- Ar skai iavai, kiek per m -
nes  išleidi grožio proced roms, 
drabužiams?

- Neskai iavau, bet esu didel
m g ja puoštis naujais drabužiais. 
Ši  vasar  labai pam gau suknytes. 
O drabužius perku visur - ir parduo-
tuv se, ir turguje. Etiket s man ne-
imponuoja.

- Ar m gsti rengtis provokuo-
jamai? Turiu galvoje mini sijo-
n lius, iškirptes?

- Mini sijon  nenešioju - netin-
ka. O iškirpt s man labai gražu, 

ypa  jei kr tin
didel .

- O tavo di-
del ?

- Nelabai...

- Gal planuoji pasididinti?
- Kol kas ne. (Juokiasi.)

- Kaip  tavo dalyvavim  gro-
žio konkurse reaguoja draugas?

- Neprieštarauja, bet ir nešoki-
n ja iš laim s, nes dabar jam skiriu 
mažiau d mesio, negalime išvykti 
atostog .

- O kaip jis reagavo  tavo 
nuotrauk  “Vakaro žini ” kalen-
doriuje?

- Nedži gavo, nes, jo nuomone, 
gal jau kukliau atrodyti.

- Kiek met  j s kartu?
- Mes nuo vaikyst s paž stami.

Alytuje vienoje klas je mok m s, o 
draugauti prad jome prieš dvejus 
metus.

- Kuo jis tave sužav jo?
- Vyriškumu, mok jimu asistuo-

ti moteriai, švelnumu.

- O  kok  vyr  neatkreiptum 
d mesio?

-  pasip t l , kuris sitikin s, 
kad pinigais gali suvilioti bet kuri
moter .

- Ar pritari nuomonei, kad 
vyras turi išlaikyti moter ?

- Ne. Visada stengiuosi už save 
susimok ti pati. Nem gstu b ti iš-
laikytine.

- Kiek tur tum per m nes  už-
dirbti, kad jaustumeisi patogiai?

- Kokius 5 t kst. lit .

- Graži moteris pagal tave?
- Neb tinai daili  bruož , bet b -

tinai žavinga vidumi. O konkre iai? Iš 
išvaizdos man labai graži Goda Sabu-
tyt . Dar nuo vaikyst s renku iškarpas 
su Klaudija Šifer (Claudia Schiffer).
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“Kiekviena mergina svajoja 
tapti grožio karaliene”

Nuo šiol “Laisvalaik ” galite skaityti ir internete - www.respublika.lt/lt/priedai/laisvalaikis

Indrė: “Turiu vidinio žavesio, patinku žmonėms”
Iš Alytaus kilusi “Olialia” mergai-
tė INDRĖ BURLINSKAITĖ (22) 
apie grožio konkursą svajoja 
nuo vaikystės. Todėl nieko keis-
ta, kad ji “Iššūkis - Mis Lietuva” 
dalyvė. Šviesiaplaukė įsitikinu-
si, kad nėra pilka pelytė, o tai, 
anot jos, būtina savybė siekiant 
karūnos. Kaip ir protas, kurio ji 
prieš konkursą semiasi kartoda-
ma istoriją ir politologiją.

Laima KARALIŪTĖ

Indrė Burlinskaitė nuo vaikystės 
renka iškarpas su Klaudija Šifer

Simono Švitros nuotr.
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Mariaus kelion s

simintiniausios šalys, vietov s
- Lisabona, Portugalija.

Brangiausiai atsi jusi kelion
- po Portugalij .

Tolimiausia aplankyta vieta
- Egiptas.

Svajoni  kelion  - Naujoji 
Zelandija, Indonezija, Kosta Rika. 
M gstu šiltus kraštus.

Šalis, vieta, kurioje nenor tum 
atostogauti - Palestinoje.

Egzotiškiausias patiekalas
- ožkos pieno ledai ir j ros g ryb s
Portugalijoje.

Svarbiausi daiktai lagamine
- keletas drabuži  ir higienos 
reikmenys.

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

“Tai  men  ir humanitarinius 
mokslus link s žmogus. Jam b tina 
ieškoti sav s ir savo talent  atskleis-
ti vairiose srityse. Jis gali b ti geras 
filosofas, menininkas, bet tik ne tech-
nikos žmogus. Ši sritis jo netur t
dominti. Tai taip pat žmogus, link s
b ti vadovu, rodin ti savo tiesas”.

Norite sužinoti apie save? 
Užeikite  interneto svetain

www.injan.com

Pareng  Laima KARALI T

Mariaus laisvalaikio gidas

Barai, restoranai - “Zoe’s”, 
“Double Coffee”, “Sofi L”.

Klubai - nevaikštau.
Prekybos vietos - “Akropolis”.
Kurortai - prie Raš s ežero, 

Juodkrant , Pervalka.
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Aktorius Marius Jampolskis 
“Laisvalaikiui” apie 
laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi laisv
dien  per savait ?

- Sud tinga apskai iuoti. Kartais 
n  vienos, o kartais penkias.

- Ar dirbtum, jei tur tum ne-
išsenkant  pinig  šaltin ?

- Žinoma. Man patinka mano 
darbas. Gal tik dažniau pasi lymus
rink iausi.

- Kada ir kur paskutin  kart
atostogavai?

- Praeit  m nes  Sicilijoje su 
draugu Modestu Pitr nu. Išsinuo-
mojome automobil  ir keturias paras 
važin jome po sal .

- Be ko ne sivaizduoji savo 
atostog ?

- Be j ros ar vandenyno. Taip 
pat be gero kompaniono.

- M gstamiausi laisvalaikio 
leidimo b dai?

- Vaikš ioti ten, kur daug gamtos 
ir nedaug žmoni .

- Idealus vasaros savaitga-
lis?

- Su šeima prie ežero.
- Kiek jam maždaug reik t

pinig ?
- Kokyb  nesusijusi su pinig

kiekiu.
- Nepriimtinas laisvalaikis?
- Naktiniai klubai, s d jimas 

prie interneto žini  portal .

Marius - kur daug 
gamtos ir mažai žmonių

...ir vietiniais gyventojais 

Saulėlydis 
Portugalijoje, ant 

Nazare miestelio uolų

Lisabona - vienas įsimintiniausių 
Mariaus miestų

Romoje su 
žmona Aiste...

Asmeninio albumo ir redakcijos archyvo nuotr.
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Rikko el Gato ir žavių “Olialia” 
mergaičių būrys neleido 
nuobodžiauti poilsiautojams

Smagios atrakcijos paplūdimyje su 
gaivinančia “Olialia Cola”

VIP scenoje karaliavo reperis 
Basta iš Rusijos

Kalbama, kad Goda Sabutytė (antra 
iš kairės) “Olialia Beach” vakarėlyje su 

draugėmis šventė savo mergvakarį

Kas gali būti 
geriau už “Olialia 
Cola” iš tokių 
gražuolių rankų?
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“Olialia Cola Beach Festival” 
sudrebino paplūdimį

Palangos paplūdimyje liepos 18 d. buvo galima 
pasijusti tarsi Ibisoje. Saulė, karštis, muzika, įkaitę 
kūnai, troškulį malšinanti “Olialia Cola”, žaidimai, 
prizai ir besišypsantys vasaros sostinės svečių vei-
dai - tokį paveikslą sukūrė “Olialia Cola Beach 
Festival” komanda.

Vaidos ANDRIKONYTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Šiek tiek prieš vidurdien  prie Palangos tilto sik r  mu-
zikinis “Olialia” štabas, kuriame galima buvo gauti vis  infor-
macij  apie art jant  vakaro rengin , ir ne tik... Dešimtys švie-
siaplauki  gražuoli , krauj  kaitinantys saksofono ir diskžo-
k jo miksuojam  k rini  sintez  privert  ne vien  tinginiau-
jant  poilsiautoj  panerti  šoki  ir muzikos fiest . O art jant 
vakarui linksmyb s persik l  prie Palangos centrin s gelb -
toj  stoties. 10 t kst. kv.m teritorijoje buvo išdygusios dvi 
didel s scenos su moderniausia garso ir vaizdo aparat ra, nuo 
lietaus saugan ios palapin s ir net papl dimio SPA centras.

Nuo pirm  renginio akimirk  VIP zonoje esan ioje sce-
noje rengin  atidar  ZIP FM radistas Rolandas. V liau j  pa-
keit  daininink  Veronika, Vaidas, rus  reperis Basta, grup
“Kastaneda” ir DJ Mantini. Pagrindin je renginio zonoje, be 
Rikko el Gato (“Mosquito”) su saksofono virtuozu Serge, 
užgrojo ir Lauris Lee (“RyRalio”). Vakaro kulminacija tapo 
grup s SEL išskirtinis koncertas. Per SEL pasirodym  dan-
g  nušviet  ryškiaspalviai fejerverkai, o po j  pasipyl  ir 
nelauktas lietus. Ta iau gausaus lietaus neišsigando n  vienas 
 koncert  at j s poilsiautojas. Smarkiai lyjant žmon s šoko, 
o pa ios stipriausios li ties metu trumpam užgesinus šviesas 
garsiai skandavo: “Sel”. Po trumpos pertrauk l s Egidijus 
Drag nas gr žo  scen , ir SEL koncertas t s si toliau.

Manoma, kad  “Omnitel” 1000 km lenktyni  baigiam -
j  vakar l  “Olialia Cola Beach Festival” atvyko daugiau nei 
5000 linksmybi  išsiilgusi  tautie i  bei sve i  iš gretim
valstybi .

Seksualios maudynės Palangos fontane

“Olialia Cola Beach Festival” 
sutraukė tūkstančius žmonių

Linksmai šnekučiavosi Lino 
Karaliaus draugė Gintarė ir  
YURY salono įkūrėjas Jurijus 
Levčenkovas

Kaip visada, Egidijaus 
Dragūno koncertas buvo 

neprilygstamas

Šmaikščiai buvo 
nusiteikę Kristina 
Navickaitė ir balerūnas 
Nerijus Juška

Ant jūros kranto įsikūrusioje 
SPA zonoje galima buvo 
pasinaudoti salonų YURY, 
“Nuad Thai” ir “La Bamba” 
paslaugomis

Daugiau festivalio akimirk  - www.olialia.lt
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Automobilių variklių gausmas, svylančių padangų kvapas ir grožio etalonais tituluo-
jamos “Olialia” mergaitės - geriausiai atspindi savaitgalį vykusių jubiliejinių “Omnitel” 
1000 km lenktynių dvasią. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio vakaro šviesiaplaukės 
gražuolės tarsi mūzos linkėjo sėkmės visiems lenktynėse dalyvaujantiems ekipa-
žams. Lenktynėse dešimčiai “Olialia” merginų teko bene svarbiausia misija - oficialiai 
atidaryti lenktynes, apdovanoti lenktynių nugalėtojus ir, žinoma, kovoti dėl lenkty-
nių Mis titulo. Pasibaigus tris dienas trukusiems lenktynių renginiams merginos ne-
slėpė džiaugsmo: įtemptas savaitgalis - pats geriausias, kokį jos galėjo įsivaizduoti.

“Laisvalaikio” inf.

Lenktynių mūzos - “Olialia” mergaitės

Konkurso “Lenktynių 
Mis” prizininkės: Guostė 
Abeciūnaitė (3 vieta), Jolita 
Gailevičiūtė (1 vieta) ir Miglė 
Šveikauskaitė (2 vieta)

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

.Palangoje vykusiose lenktynėse 
dalyvavo ne tik 52 komandos, bet ir 
rekordiškas jų gerbėjų būrys

”Olialia” mergaičių komanda susirinkusiems 
buvo paruošusi daug dovanų

Nepaprastas jausmas - žvelgti į 
lenktynių trasą iš 18 metrų aukščio

Lenktynių nepraleido ir “Du 
broliai” bendrasavininkis Andrius 
Jankauskas su žmona Vaiva

Finaliniame koncerte “Olialia pupytės” 
pristatė naują dainą “Olialia Bamba”

Šmaikštūs žaidimai su “Olialia Cola” 
sulaukė ypatingo dėmesio ir populiarumo

Dešimt jaunuolių, atrinktų iš 
daugiau nei 500 kandidatų, lie-
pos 13 d. per TV6 pasirodžiu-
siame realybės šou “Kelionių 
startas” varžėsi dėl geriausio ke-
lionių vadovo vardo ir galimybės 
sudaryti darbo kontraktą su UAB 
“Star Holidays”. Pasak pirmąjį 
profesinį realybės šou Lietuvoje 
inicijavusio kelionių organizato-
riaus atstovės viešųjų ryšių ir ko-
munikacijos vadovės Aušros Gir-
džiojauskaitės, “Kelionių starto” 
realybė gerokai viršijo lūkesčius 
ir komandos narių vaizduotę - 
ekstremalius išbandymus kūrė 
ne tik įnoringi “žvaigždūnai”, bet 
ir vietos turkai, pastarieji daly-
vius privertė net kelis kartus pa-
buvoti areštinėje.

 “Laisvalaikio” klausimus atsako 
Aušra Girdžiojauskait .

- Sprendimas atsirinkti dar-
buotojus per profesin  realyb s
šou - Lietuvoje negird ta prakti-
ka. Kaip kilo tokia id ja?

- Stipri komanda ir išradingi ke-
lioni  gidai yra bene svarbiausia 
sklandaus kelioni  organizatori  dar-
bo priežastis. Ieškojome charizma-
tišk , komunikabili , mokan i  ne 
vien  kalb , atsaking , paslaugi  jau-
n  žmoni , kurie gal t  atstovauti 

m s  kompanijai užsienio šalyse. 
prastinis darbo pokalbis dažnai ne-

atskleidžia vis  potencialaus darbuo-
tojo savybi , tod l nusprend me pre-
tendentus patikrinti originaliu b du 
- realyb s šou, per j  gal jome daly-
vius steb ti esant ekstremalioms si-
tuacijoms. Tai virto išbandymu, bet 
kartu ir linksmu nuotykiu tiek daly-
viams, tiek ir visai komandai.

- Ar sulauk te daug norin i j
dirbti kelioni  gidais?

-  dvi atrankas pakviet me kelis 

šimtus pretendent , ta iau anket  bu-
vo gerokai daugiau. Atrankose daly-
vavo ir darbus turintieji, ta iau norin-
tieji daugiau nuotyki  savo gyvenime, 
ir bedarbiai, ir labai jauni, ir 
keturiasdešimt me iai. Visi steng si 
kuo nors nustebinti - vienas preten-
dentas at jo  abi atrankas ir buvo si-
tikin s, kad antr  kart  jis bus geriau 
pasireng s ir b tinai pateks  šou. Ki-
tas vaikinas nusprend  priblokšti už-
sienio kalb  žiniomis pareikšdamas, 
kad “puikiai klauso visomis kalbo-
mis”, bet nesupranta!

- Kaip dalyviams sek si atlik-
ti užduotis ir tenkinti noring
žvaigždži  - stilisto Manto Petruš-
kevi iaus, verslininko Mariaus 
Gelažniko ir aktoriaus Leonardo 
Pobedonoscevo - geidžius?

- Kiekviena užduotis dalyviams 
buvo staigmena. Žinant, kad jie plušo 
per ne tik tin  karšt , kai kartais oro 
temperat ra siekdavo 44 laipsnius, 
užduotys išties buvo didelis išbandy-
mas. Kiekvienai j  atlikti reik jo iš-
mon s, išradingumo ir fizin s stipry-
b s. Fiziškai bene sunkiausia buvo 
šarad  užduotis, kai komandos tur -
jo b gioti po Marmario kurort  ir ieš-
koti užuomin  kitai užduo iai atlikti. 
Ši rungtis simin  ir k rybinei ko-
mandai - operatoriai nutryn  kojas iki 
kraujo! Žinoma, dalyviai tur jo atsi-
žvelgti ir  žvaigždži geidžius, nors, 
mano nuomone, m s  “žvaigžd nai” 
dalyvi  atžvilgiu buvo nusiteik  tikrai 
draugiškai.

- Ar realyb s šou dalyviams 
užduo i  pateik  ir pats “Star Ho-
lidays” vadovas?

- “Star Holidays” vadovas Marty-

nas Laivys steb ti filmavimo  Turki-
j  skrido ne kart  ir prisid jo prie už-
duo i  k rimo. Visiems simin  pir-
masis susitikimas su vadovu - “Ke-
lioni  starto” dalyviams teko išklau-
syti bene 20 minu i  trunkan i  spe-
cialiai dienos pabaigai parengt  “boso 
kalb ”. Kadangi šis filmavimas vyko 
po alinan ios dienos, apie vidurnakt ,
nuovargis taip kaust  dalyvius, kad 
filmavimo grup  sp liojo, kuris iš j
pirmas užmigs. Laim , atlaik  visi...

- Ar pasitaik  kuriozini  situ-
acij ?

- Kušadašio kurorte, Balandži
saloje, dalyviai tur jo suorganizuoti 
ekskursij  visai nepaž stamiems 
žmon ms ir už tai surinkti pinig .
Viskas b t  vyk  sklandžiai, ta iau 
ekskursijai klausytoj  ieškan ius vy-
r  komandos narius areštavo policija. 
Beje, areštin je dalyviams priversti-
nai teko lankytis net tris kartus, o kur 
dar avarija ir sudaužytas taksi auto-
mobilis, kuriuo po filmavimo vyko 
filmavimo grup !

- Ar tarp dalyvi  iš karto iš-
ryšk jo lyderiai?

- Visi atrinkti šou dalyviai yra sa-
viti ir original s. Atsirado mokan i -
j  turk  kalb  - tai labai palengvino 
atlikti kai kurias užduotis. Tuo tarpu 
žini  apie Turkij  tur jo dauguma, o 
jei j  ir pritr kdavo, dalyviai geb jo 
meistriškai rasti reikiamos informa-
cijos, taigi visi sugeb jo pasižym ti 
savaip.

- O kaipgi meil s intrigos po 
karšta Turkijos saule?

- Galiu atskleisti tik tiek, kad b -
ta ir intrig , ir meil s istorij , - jas 
ži rovai gal s steb ti TV ekrane.

“Star Holidays” realybės šou - 
ne tik įnoringų žvaigždžių, bet ir 
vietinių išbandymai dalyviams

“Kelioni  starto” ved jas
Rimas Valeikis

Prieš važiuodamas  Turkij
tikrai nemaniau, kad viskas bus 
b tent taip... sivaizdavau, kad tu-
r siu laiko pasideginti, pasilepinti 
kitais kurort  teikiamais malonu-
mais. Deja, gr žau gav s “trakto-
risto” deg . Darbo buvo daug, 
tempas nežmoniškas, karštis ne-
realus... Ta iau dabar, atsukus ro-
dykles, manau, kad tikrai dar kar-
t  im iausi tokios avanti ros. Tai 
ne kainojama patirtis. Be to, pa-
skutin  naktis, kai filmavome fi-
nalin  laid , buvo fantastiška - su 
šokiais ant stal  ir linksmyb mis 
iki ryto. Tada leidau sau išsiš lti!

Kai kurie Rimo Valeikio (centre) komentarai 
dalyvius priversdavo plačiai nusišypsoti

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Įdomu, kuris iš kadrų taip pralinksmino žurnalistą, televizijos 
prodiuserį, vieną iš TV3 laidos “Gyvenimas yra gražus” kūrėjų Edvardą 

Žičkų bei aktorių Leonardą Pobedonoscevą

Dalyviai dar nenutuokia, 
kas jų laukia...

Įspūdingo Bodrumo 
kurorto fone...



Pirmajam žaidimo etapui pasibaigus, nuo šiol visos su-
medžiotos nuotraukos dalyvaus tarptautiniame žaidimo 
etape, kuriame kiekvienas iš jūsų turi galimybę laimėti 
nepamirštamą kelionę dviem ir kitų prizų.

Dalyvauk:

1.Telefonu fotografuok besišypsan ius veidus.

2.Registruokis www.šypsokim s.lt, kelk gražiausias 

nuotraukas ir lauk žaidimo rezultat .

Išsamesn  informacija www.šypsokim s.lt

S km s medžiokl je!

“Laisvalaikio” ir “Sony Ericsson” vasaros 
žaidimo “Šypsenų medžioklė” 

pirmojo etapo pabaiga

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 23 d.

Sveikiname pirmojo etapo 
paskutin  laim toj ,
pasivadinusi  varlyte_
kosmonaute - šios 
nuotraukos autor

Stiklių gatvės kiemelyje - “Keit Mos simptomas”

- Nuo kada parduotuv s “Kandis” ir “Pudrin ” gy-
vuoja ir kaip kilo id ja prekiauti nenaujais daiktais?

J.V.: Gyvuojame pusmet . Id ja kilo gyvenant Londone, pa-
ma ius originaliai, tarsi iš cirko, apsirengus  jaunim . Galvodavau, 
iš kur tie keisti drabužiai. Paskui supratau - iš “vintažini ” par-
duotuvi , kuri  ten ant kiekvieno kampo. prastose parduo-
tuv se toki mantri  drabuži  ne sigysi. Pamaniau, kad b -
t  smagu Lietuvoje tur ti bent vien  toki  parduotuv l .

A.M.: Taip pat gyvuojame pusmet . M s sik rim
padiktavo laikas, kai net tur dami mažesnes pajamas 
žmon s ir toliau nori gražiai gyventi ir gražiai atrodyti. 
O pigi ir išskirtin  prek  turi paklaus .

N. .: Kitas momentas - derinti nauj  prie seno, pig
prie brangaus labai madinga tampa, daug keliauju, matau 
kitose šalyse tuos pavyzdžius.

- D l teisyb s reikia 
pasakyti - didel
dalis j s
parduo-
dam

daikt
yra d v -
ti, o lietuviai 
tokias d v t
daikt  parduotuves va-
dina skudurynu, “pigiais r bais” ir pan. Kuo j s pranašesni 
už min tas parduotuves?

J.V.: “Skudurynuose” drabužiai nesusistemintai, netvar-
kingai pateikti. Pas mus drabužiai dom s, išskirtiniai ir ati-
tinkantys tam tikr  met  dvasi , labai kruopš iai atsirenkame 
daiktus, kuriuos suneša žmon s, - dirbame komiso pagrindu. 
Mada cirkuliuoja ratu, paži r jusi nauj  drabuži  kolekcijas 
nustembu: pas mane juk tikri seni drabužiai, o ten tokie pa-
naš s, tik nukopijuoti!

N. .: Prekiaujame tik išskirtiniais geros kokyb s vardi-
niais senesni  kolekcij  daiktais, atkeliaujan iais iš žmoni
spint . Beje, m s  tikslas - kad tie vardai b t  kuo mažiau 
žinomi. Teikiame ir drabuži  nuomos paslaug .

- Jurga, kaip nustatote drabužio ar aksesuaro laiko-
tarp ?

J.V.: “Vintažas” yra senesni nei dvidešimties met  dra-
bužiai. 1990 m. drabužius jau irgi galima vadinti “vintažiniais”. 
Mes daugiausia turime 1960-1990 m. daikt . Nors kartais 
nelengva nustatyti laikotarp . (Šypsosi.)

-  Kas yra j s  klientai?
J.V.: Lietuviai sant r s - ne londonie-

iai. (Juokiasi.) Pagrindiniai m s  klientai 
yra jaunim lis, gyven s ar dažnai pabuvo-
jantis užsienyje, besidomintis mada, pa-
vartantis mados žurnalus.

A.M.: M s  klientai - nuo jaun
mergin  ir vaikin  iki pensinio amžiaus 
moter , neabejing  savo išvaizdai.

N. .: Klient ra ple iasi iš l p
 l pas.

- Jurga, gyvenote 
Londone, draugui 

Mindaugui Kie-
rui, Lietuvos le-

do ritulio rink-
tin s nariui ir 

mon s “Kan-
dis” bendratur-

iui, žaidžiant 
Anglijos komando-
je. Ar tiesa, kad iki 
išvykstant j s
pa ios stilius bu-
vo kitoks?

- Taip, kai iš-
važiavau, buvau 
visiškai eilin
lietuvait . Netu-
r jau savo sti-
l i aus .  Buvau 
kaip visi, taip ir 
aš. Ten nuvykus 
viskas apsivert
aukštyn kojomis, 
labai nor jau pasi-
keisti, b ti kitokia, 
laisva, išsiskirianti, 
visiems krintanti 
akis. Dabar jau iu žmo-
ni  nustebim , mama sa-
ko: atrodai kaip kaimiet
visiška... (Jurga dievina aš-
tuntojo dešimtme io stili  ir 
juo puošiasi nuo galvos iki koj
kasdien.)

- Kokias išskirtum te Lietuvos ir 
užsienio stilingas moteris?

J.V.: Iš Lietuvos moter  sunkiai k  atras iau... Iš už-
sienio - modeliai Keit Mos, Edžines Dein (Agyness Deyn) 
- atrodo turtingos milijonier s, kone skarmalais apsivil-
kusios, bet matau, kad ne skarmalai, sugeba iš sendaik i
susikurti žav  stili .

N. .: Toki  lietuvi , kuriomis gal iau sekti... nežinau, 
galb t dizainer s Ramun  Piekautait , Asta Valentait ,

išskirtini  kelioni  organizator  Inga Bytaut . Iš užsienio 
- Keit Mos.

A.M.: Stilingas moteris išskir iau tikrai ne tas, kurios 
yra žinomos. Pas mus  parduotuv  užsuka išties labai do-
miai atrodan i  moter , kurios gal t  dr siai diktuoti mad .
Iš užsienio žvaigždži  vienareikšmiškai patinka Keit Mos 
stilius.

- Kaip sutaria dvi šalia vienodo stiliaus iškab  par-
duotuv l s?

N. .: Su kaimynais nesipykstame, nesame konkurentai, 
nors kad ir b tume... sivaizduoju, jeigu b t  dar tokios dvi 
parduotuv s šalia, tai vykt  kur kas geresn  prekyba.

J.V.: Su kaimynais nesipykstame.
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Mada visuomet buvo itin dėmesinga praeičiai, štai plojame devintojo dešimtmečio išplatintai pečių linijai, lenkiamės 
Merlin Monro (Merilyn Monroe) laikotarpio suknelėms ir didžiuojamės relikviniais papuošalais. Kur tokių, jei netenkina 
sendintas masiškai tiražuojamas plastikas, autentiškų stiliaus gėrybių rasti? O dar masinis interesas pigiai nusipirkti, bet ne 
pigiai atrodyti... Sostinės Stiklių gatvės kiemelyje viena šalia kitos įsikūrusios krautuvėlės, pasitinkančios žaismingomis 
iškabomis, kviečia į jaukų knibždėlyną. Drabužių parduotuvei-komisui “Pudrinė” vadovauja NERINGA ČEBATORIENĖ ir 
AUŠRA MIOLER (Aušra Moller), “vintage shop Kandis” - JURGITA VAITKEVIČIŪTĖ. Akį traukiančios moterys, imponuojančios 
modeliui Keit Mos (Kate Moss), teigia konkurencijos nejaučiančios ir drauge gurkšnojančios kavutę ant suolelio kiemelyje. 
Visos trys atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Genutė ŽALIENĖ

“ Mada cirkuliuoja ratu, pažiūrėjusi naujų drabužių 
kolekcijas nustembu: pas mane juk tikri seni drabužiai, 
o ten tokie panašūs, tik nukopijuoti”

Jurgita Vaitkevičiūtė

“ Idėja kilo gyvenant Londone, pamačius originaliai, tarsi iš 
cirko, apsirengusį jaunimą”

Jurgita Vaitkevičiūtė

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

“ Derinti naują prie seno, pigų prie 
brangaus labai madinga” 

Neringa Čebatorienė

Neringa Čebatorienė

Aušra Moller

Jurgita Vaitkevičiūtė



Kaip atpažinti gerą, šviežią alų? 
Ar atvežtinis alus tokios pat ge-
ros kokybės kaip ir lietuviškas? Ar 
tiesa, kad pilstomas alus yra “ne-
gyvas”, o neretai ir skiedžiamas 
vandeniu ar net spiritu? Lietuvos 
alaus gamintojai, minėdami pa-
saulinę aludarių dieną, dar kartą 
pasiryžo sugriauti šiuos plačiai 
paplitusius mitus ir atsakyti į 
daugybę kitų klausimų per pir-
mąją “Alaus akademijos” sureng-
tą pažintį su lietuvišku alumi.
Ignas JAČAUSKAS

Alus Lietuvoje žinomas jau t ks-
tantmet , apie 500 met  jis yra ir 
m s  kult ros bei folkloro dalis - 
apdainuojamas dainose, minimas pa-
sakose. Tad nenuostabu, kad lietu-
viai ne tik žino alaus savybes, bet ir 
yra prik r  daugyb  niekuo nepa-
remt  mit .  artimesn  pažint  su 
šiuo g rimu pakviet  vasaros pra-
džioje susik rusi Lietuvos aludari
gildija, vienijanti alaus daryklas “Gu-
bernija”, “Kalnapilio-Tauro grup ”,

“Ragutis”, “Rinkuškiai” bei “Švytu-
rys-Utenos alus”.

“Alaus akademijoje” primintas 
visas alaus kelias - nuo mieži  augi-
nimo, salyklo pasirinkimo iki apyni ,
mieli  r ši  bei gamybos proceso 
išmanymo, - visa tai ir lemia alaus 
s km , ar jis bus skanus, ar nevyk s. 
Tad nesvarbu, ar alaus darykla yra 
didžiul , ar labai maža, aludaris pri-
valo b ti savo amato ekspertas, kad 
lemt  šio mitinio g rimo skon . Ne 

veltui lietuviškas alus yra peln s pa-
saulin  pripažinim  ir daugyb  gar-
bing  apdovanojim . To, deja, kai 
kurie lietuviai ne vertina.

Pristatyta lietuviško alaus vai-
rov  leido darkart sitikinti - m s
alus savo skoniu ir kokybe ne tik 
nenusileidžia, bet net ir lenkia, pa-
vyzdžiui, bavarišk  ar ekišk . Ste-
bina tai, kad lietuviai importuotu alu-
mi dažniausiai žavisi tik d l pavadi-
nimo, etiket s, nors jo galiojimo lai-

kas d l intensyvaus pasterizavimo 
yra keliskart ilgesnis, nei tur t  b -
ti (siekia metus ar net daugiau). Ta-
iau ilgiau nei 4 m nesius galiojantis 

g rimas visiškai praranda ne tik “gy-
vum ”, bet ir skonio savybes. Jei 
gurkšnojate importin  al , nenusteb-
kite pajut  kartono ar degint  sau-
l gr ž  prieskon  - tai reiškia, kad 
alus nešviežias.

Per surengt  degustacij  paaiš-
k jo akivaizdus dalykas: nežinoda-
mi, koki  alaus r š  ragauja, rengi-
nio dalyviai, paprašyti balsuoti, vien-
balsiai skaniausiu išrinko lietuvišk
al . Saulius Galadauskas, Lietuvos 
aludari  gildijos vadovas, paaiškino 
kod l: tik lietuviškas alus yra išskir-
tinai šviežias, tad skonio receptori
neapgausi.

“Deja, mitai apie al , sklandantys 
Lietuvoje, kil  d l alaus amato ir ga-
mybos niuans  neišmanymo. Tai ke-
lia pavoj  visai Lietuvos alaus pramo-
nei, nes m s  aludariai dažnai nepel-
nytai nuvertinami ar kaltinami išgal-
votomis nuod m mis”, - sak
S.Galadauskas.

Vieni dažniausiai skleidžiam  mi-
t , anot aludari , yra tai, kad lietu-
viškas alus skiedžiamas vandeniu 
arba spiritu,  j  pridedama chemijos. 
Tai absoliuti netiesa - už tokius da-
lykus b t  iškart atimama licencija. 
Visas gildijos darykl  alus yra tik na-
t raliai brandinamas nuo 2 iki 4 sa-
vai i  ir neturi joki  konservant ,
išskyrus apynius (tod l ir š kis “na-
t raliai brandintas”, anot S.Galadaus-
ko, turi tiek pat prasm s, kaip ir “na-
t raliai skystas”).

Pasvarstymai apie “gyv ” ir “ne-
gyv ” al  taip pat gildijos nariams ke-
lia šypsenas - visas pagamintas, bet 
nepasterizuotas alus yra “gyvas”, ne-
paisant to, ar j  gamina mažieji, ar di-
dieji aludariai. “Gyvas” alus yra tas, 
kuriame atlikus brandinim , nusodi-
nim  ir filtravim  dar liko gyv  mieli .
Toks yra praktiškai visas m s  baruo-
se parduodamas lietuviškas alus sta-
tin se. Dar vienas mitas, kad alus pa-
pildomai prisotinamas angliar gšt s. 
Iš ties  per nat ral  gamybos proce-
s  angliar gšt s pagaminama net dau-
giau, nei reikia.

Lietuviškas alus: mitai ir tiesa
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Lietuvos aludarių gildijos nariai 
dalijosi patirtimi ir išsamiai pasakojo 
apie lietuviško alaus gimimą

Vyginto Skaraičio nuotr.

Lietuvos aludarių gildijos 
prezidentas Saulius Galadauskas 
vieną po kito griovė nepagrįstus 

mitus apie lietuvišką alų

Džiuljeta 
Armonienė per 

degustaciją leido 
įsitikinti, kad 

importuotas alus, 
priešingai nei 

lietuviškas, dažnai 
įgyja kartono skonį

Elena NIKONOVAITĖ

 ekskursij  - su gide

Nidos uoste surink s keleivius, 
laivas “Nidas” kerta Kurši  marias 
(14 km), plaukia palei Vent s rag
ir plaukia  Atmatos up  - vien  iš 
Nemuno deltos šak . Pirmas išky-
lautoj  sustojimas numatytas Rus-
n s saloje esan iame nedideliame 
Uostadvario kaimelyje, kuriame sto-
vi raudon  plyt  XIX a. švyturys. 
Uostadvaryje galima aplankyti Šilu-
t s polderi  muziej , kuriame eks-
ponuojamos dar vokietme iu nau-
dotos garin s siurblin s. Visas pa-
marys virš j ros lygio pakil s vos 
metr , tad gyventojai ia nuo seno 
kovoja su potvyniais.

Laive veikia elektroninis gidas, 
tad per vis  kelion  plaukiantie-
siems pasakojama apie Kurši  neri-
jos susidarym , jos gyventojus, is-
torij , taip pat apie Nemuno delt ,
Vent s rag  ir jame stov jusi  vo-

kie i  pil , v liau - bažny i , paukš-
i  žiedavimo stot  ir kita. Jei laivu 

plaukia kitatau iai, ekskursija veda-
ma lietuvi  ir vokie i  kalbomis.

Ant laužo virta žuvien

Pasidair  po apylinkes nuo se-
nojo švyturio, iškylautojai toliau 
plaukia Minijos upe iki Minijos kai-
mo. ia išlipama  krant  ilgesniam 
laikui. Keleiviai kvie iami  sodyb
piet . Pagrindinis patiekalas - ant 
laužo pagal tiksli  recept r  ver-
dama žuvien ,  kuri eina kilogra-
minis ungurys, pora lašiš , starkis, 
karšis.

“Žuvis nešaldyta, nevalyta - švie-
žia. Ji plaunama, valoma prie išvykos 
dalyvi  aki ”, - apie sodybos šeimi-
nink s vaišes pasakojo laivo “Nidas” 
kapitonas Edgaras Rebrovas ir kvie-
t  išvykos dalyvius prisid ti prie žu-
vien s virimo. Belaukiant žuvien s
galima išsimaudyti Minijos kaim
dvi dalis dalijan ioje Minijoje - vie-

noje švariausi  Lietuvos upi . “Šio-
mis dienomis up s temperat ra - 24 
laipsniai”, - ak  merk  laivo kapito-
nas. Kas pageidauja, gali aplankyti 
kaime kas vasar  apsistojan ius ir 
kurian ius menininkus.

Iš Minijos kaimo per up  Upai-
t , Kniaupos lank  gr žtama
Kurši  marias. Kirtus marias su-
kama kairiau, link Rusijos Federa-
cijos ir Lietuvos Respublikos sie-
nos, praplaukiama sklandytoj  ko-
pa (1933-1939 m. Nidoje veik

sklandymo mokykla), tada dar 
stabtelima prie Parnidžio kopos ir 
gr žtama  Nidos uost .

Laivas “Nidas” pastatytas 1990 m. 
Norvegijoje, vienas uždaras denis ir 
stogas antrajame leidžia apsaugoti 
keleivius nuo lietaus ar stipresnio 
v jo. Moderniame laive rengti tua-
letai, dušas, yra sauna. Uždarame 
denyje veikia baras - per kelion
plaukiantieji vaišinami alaus bokalu, 
nemokamai patiekiama kava, arbata, 
mineralinis vanduo.

Du viename

“Pinig  medis, arba Kaip žinios, 
sumanumas ir kantryb  gali virsti 
finansine ramybe” - toks visas kny-
gos pavadinimas - pirmasis moters 
lietuv s parašytas finans  romanas. 
Knygos autor  Julita Varanauskien
n ra profesionali rašytoja - ji šei-
mos finans  analitik , jau 12 met
dirbanti SEB banke.

Gal kiek ir keista, ta iau finans
ekspert  tikslingai suman  rašyti 
ne finans  vadov l , o grožin  k ri-
n  - vasaros skaitiniams kuo pui-

kiausiai tinkant  moterišk  roman .
“Dauguma finansus planuoti mo-
kan i  knyg  parašytos išties pai-
niai ir yra sunkiai pritaikomos prak-
tiškai. Ta iau šeimos finans  valdy-
mas n ra sud tingas dalykas - to 
gali išmokti kiekvienas. D l to ir 
patarimus nor jau pateikti papras-
ta, aiškia ir kiekvienam suprantama 
forma, - šypsosi autor . - Rezulta-
tas - “Pinig  med ” galima skaityti 
ir kaip moterišk  roman , ir kaip 
vadov l  apie asmenini  finans
valdym ”.

Pinigines vis dar valdo 
prietarai

“Pinigus reikia skai iuoti - jie 
neateina burt  ir stebukling  ritu-
al  metu. Jei skai iuosi savo pini-
gus, rankin  gali dr siai d ti ant 
grind  - pinigai tikrai neišeis”, - 
juokauja Julita ir pabr žia, kad “Pi-
nig  medis” kaip tik ir yra finansi-
nius prietarus naikinanti knyga.

Darbo banke patirtis leido auto-
rei pamatyti, kaip lietuviai tvarko 
pinigus, o labiausiai j  stebina ne 
kart  pasteb ti žmoni  m stym  ir 

elges  su pinigais diktuojantys ste-
reotipai, prietarai ir sitikinimai, šei-
m  pinigin ms darantys daugiau ža-
los nei naudos. “Pagrindin  romano 
veik ja Severija yra gan avanti ris-
tiškos prigimties, tod l taip pat su-
sigundo prietar  magija ir tikisi, kad 
j  laikymasis pad s papildyti savo 
apytušt  pinigin . Deja, taip neatsi-
tinka. Tik pabandžius suprasti, kokie 
d sningumai lemia finansin  šeimos 
ramyb , jos gyvenimas pradeda iš 
esm s keistis”, - pasakoja Julita.

Pasak jos, pagrindin  romano he-
roj  Severija patiria tai, kas n ra sve-

tima daugeliui Lietuvos šeim  - j
spaudžia b sto kreditas, neatsakingai 
prisiimti sipareigojimai ir kitos sko-
los. Aplinkui daug patar j  ir kiekvie-
na j  turi sav  patirt . Labiausiai vi-
lioja, aišku, patarimai, kaip galima 
greitai ir lengvai gauti tai, ko nori. Ta-
iau ne viskas auksas, kas auksu žiba. 

Patyrusi tai savo kailiu, Severija ne-
ju ia ima mokytis ir laikytis laiko pa-
tikrint  finansini  taisykli , atverian-
i  jai naujas galimybes. “To paties, 

rašydama roman , siekiau išmokyti 
ir skaitytojus. O kad labai j  neišg s-
din iau neva nuobodžiu turiniu, ele-
mentarias, ta iau nepelnytai nuver-
tintas finansines taisykles pyniau
smag  moteriško romano siužet , kur 
mylima, pavydima ir sprendžiamos 
amžinos sutuoktini  problemos”, - 
juokiasi “Pinig  medžio” autor .

“Laisvalaikio” inf.
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Artėjant atostogoms, prie va-
sariškų drabužių į lagaminą 
įsimeskime ir knygą - atokvė-
pio valandėlę paplūdimyje 
juk taip gera skirti laiko per 
darbus dažnai užmirštamiems 
laisvalaikio skaitiniams. Į šios 
vasaros atostogų lagaminą pir-
miausiai pretenduoja patekti 
praeitą savaitę knygynuose 
pasirodęs pirmasis lietuviškas 
finansų romanas “Pinigų me-
dis”. Kodėl? Ogi todėl, kad su 
šia knyga ne tik smagiai pra-
leisite laiką, bet ir sužinosite, 
kaip prasimanyti pinigų ki-
toms atostogoms!

Julita Varanauskienė finansinius 
patarimus pateikė lengvu ir 

kiekvienam prieinamu stiliumi
Redakcijos archyvo nuotr.

Paplūdimyje mokytis finansų? Žinoma!

Poilsiaujantieji mūsų pajūryje atostogas gali paįvairinti kelione 
po vaizdingo kraštovaizdžio Nemuno deltą bei iškyla į Lietuvos 
Venecija vadinamą Minijos (anksčiau - Mingės) kaimą. Į šias
 gražiausias, daugeliui nematytas ir netikėtas, sausuma 
neprivažiuojamas ar sunkiai pasiekiamas pamario vietas 
plukdo Nidos uoste prisišvartavęs laivas “Nidas”.

Laivas “Nidas” iš Nidos 
uosto išplaukia 
antradieniais,

ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais 10 val. 

Penktadieniais - 15 val. 
Bilieto kaina - 100 lit .

Vaikai iki 12 met  plukdomi 
nemokamai. Kelion s
trukm  - apie 5 val.

www.nidas.eu

Laivas “Nidas” kviečia 
į iškylą Nemuno delta

Laivu “Nidas” persikelsite per 
Kuršių marias ir plauksite Nemuno 
deltą vagojančiomis upėmis

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida bilietui



“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 23 d.14 Naujienos  

Elena NIKONOVAITĖ

Fotogeniškas automobilis

Amerikietiškuose “Chrysler PT 
Cruiser” automobiliuose sujungiama 
senovin  išvaizda ir m s  dien  važia-
vimo komfortas. “Chrysler PT Cruiser” 
- pagal 1934 m. “Chrysler” sukurtas 
modelis, kuriam b dinga stilinga retro 
išvaizda ir šiuolaikinis vairavimo malo-
numas.

Pageidaujantieji savo šventei tokios 
stilingos ir retos (“Chrysler PT Crui-
ser” gaminami tik nuo 2000- j  iki 
2009- j ) puošmenos gal s rinktis iš 
pa i vairiausi  spalv  automobili .
Taip pat si lomi skirtingi automobilio 
modeliai - dviej  dur  kabrioletai pake-
liamu stogu arba keturi  dur  univer-
salai. Kad ir kok  pasirinktum te, auto-
mobiliu džiaugsis ne tik keleiviai, bet ir 
fotografai. Stilingas automobilis vestu-
vin se nuotraukose tampa puikiu retro 
dvasios suteikian iu fonu.

Jei vestuvininkai pageidauja, automo-

bilis per švent  b na padabintas g l mis 
ar kitomis puošmenomis. Žinoma, vidu-
je rasite ir atv sint  butel  šampano. “Ch-
rysler PT Cruiser” gali b ti vairuojamas 
jaunavedži  kompanijos arba š  darb  at-
liks vairuotojai - priklausys nuo to, kaip 
susitarsite su nuomos paslaug  teikian ia 
kompanija, kurios atstovai pabr žia es
ypa  lankst s ir garantuojantys tik aukš-
iausios klas s aptarnavim .

“PT Cruiser” kvie ia  Lenkij

Ne tik automobili  nuoma bei j  pre-
kyba užsiimantys, bet ir aktyviai pramo-
gaujantys “PT Cruiser” klubo nariai 
rugs jo 11-13 d. keliaus  Lenkij , kal-
nuose sik rus  kurortmiest  Solin , kur 
vyks tarptautinis “Chrysler PT Cruiser” 
automobilinink  suvažiavimas. Stiling
automobilinink  susib rimo programa 
- ratuotiems ir išradingiems. Tad vai-
ruojantieji “PT Cruiser” kvie iami pri-
sid ti!

Daugiau informacijos www.
ptcruiser.lt

Švenčiantieji vieną gražiausių gyvenimo švenčių - vestuves - laukiami išskirtinių automobilių klube “PT Cruiser”. Čia 
siūloma retro stiliaus “Chrysler PT Cruiser” automobilių, suteiksiančių šventei ypatingos atmosferos, nuoma.

Idėja jūsų vestuvėms - 
“Chrysler PT Cruiser” automobilis

Su “Laisvalaikio” kortele

-22%
nuolaida 

automobilių nuomai

Jei klientas pageidauja, 
automobilis šventei gali 
būti papuoštas

Sauliaus Venckaus nuotr.

Iki pat vasaros pabaigos ketvirtadieni
vakarais Vilniaus Vokie i  gatv je po atviru 
dangumi vyks nemokami nebyliojo kino se-
ansai, kuriuose, ži rov  aki  ir aus  džiaugs-
mui, tylius nespalvotus kino klasikos filmus 
kalbina ir muzikos garsais spalvina dr s s ir 
jauni Lietuvos džiazo atlik jai.

Saksofonais, klavišiniais, gitaromis ir 
trimitais jie pu ia dulkes nuo legendini ,
beveik šimtame i  kino juost  ir kaunasi 
d l geriausi  nebyliojo kino film garsin-
toj  vardo.

Pirmajame nebyliojo kino vakare Vo-
kie i  gatv  griaud jo nuo juoko ži rint 
Basterio Kitono (Buster Keaton) kome-
dij  “My Wife’s Relations”, kuri  pianinu 
garsino Vytas Smolskas. Kitoje muziki-

ni  talent  “ringo” pus je  kov  stojo 
gitara “apsiginklav s” Juozas Martink -
nas ir saksofonininkas Nojus Jurkus - jie 
prašnekino kino pionieriaus arlio apli-

no (Charlie Chaplin) film  “Laughing 
Gas”.

Antrajame džiazuojan iame nebyliojo 
kino seanse ži rov  plojimai aid jo Harol-
do Loido (Harold Lloyd) film  “From Hand 
to Mouth” klavišiniais kalbinusiam Dmi-
trijui Golovanovui ir Basterio Kitono filmo 
“The Paleface” ind nus garsinusiam bit-
bokseriui GON.

Ši  kov  laim tojai ir geriausi nebyliojo 
kino aktori  ašar  bei juoko garsintojai pa-
aišk s vasaros pabaigoje. Juos išrinks objek-
tyviausi kov  arbitrai - džiazuojan i  kino 
vakar  ži rovai, o daugiausiai j  bals  ir sim-
patij  sulaukusi grup  džiazuojan ios vasaros 
pabaigoje gaus galimyb  50 valand  praleis-
ti muzikos raš  studijoje.

Vasara tik pus jo, o priešakyje laukia dar 
10 džiazuojan i  nebyliojo kino ketvirtadie-
ni  ir 10 muzikali  kov .

“Laisvalaikio” inf.
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“Pizza Jazz” lauko kavinėje - džiazuojanti vasara
Jau du vasaros ketvirtadienius Vilniaus Vokiečių gatvė skendėjo nebyliojo kino 
klasikoje, pagardintoje tikro garso džiazo improvizacijomis.

Geras kinas, gera muzika ir 
kompanija - džiazas kiekvieną 

ketvirtadienį “Pizza Jazz” lauko 
kavinėje Vokiečių gatvėje.

“Pizza Jazz” nuotr.



Tai pirmas tokio masto hauso 
muzikos renginys Nidoje, o kad jis 
išsiskirt  ne tik dideliais užmojais, 
bet ir kokybe, vien d l jo keltu 
miestel  bus atgabenta papildoma 
garso aparat ra ir šviesos efektai.

Užtikrinti, kad Nidos gyventojai 
ir sve iai nemiegot ,  penktadien
vyksian i  fiest  suvažiuos laidos 
“Jovani@Club” rezidentai bei dažni 
sve iai, iš viso vienuolika diskžok -
j . Tikra Lietuvos hauso diskžok j
grietin l , ir dar su brašk mis - vy-
riškos kompanijos prieži ra pasir -
pins pora žavi  vokalis i .

Festivalio id jinis vadas Jovani jau 
pusantr  met  ZIP FM eteryje veda 
laid  “Jovani@Club”, kurioje daugiau 
ir mažiau patogiais klausimais kamuo-

ja užsienio diskžok jus, leidžia reketu 
išgautus lietuvi  diskžok j  miksus 
ir švie ia tautie ius apie klubin  kul-
t r . Festivalyje Jovani pasirodys su 
vokaliste Violeta ir pristatys su ja ra-
šyt  pirm j  savo k rin .

Ne tik pasisve iuoti, bet ir su-
groti  “Battery” pliažo bar  atvyks 
ir dešimtmet  grojantis, kuriantis 
bei renginius organizuojantis duetas 
“Deep Inc.”, kur  sudaro broliai Ta-
deu Nice ir Domino. “Deep Inc.” - 
ne vieninteliai, turintys toki  patir-
t . Panašiu stažu gali pasigirti ir ki-
tas renginio sve ias - Andrius Rio, 
kuriam buvo patik ta garb  apšildy-
ti “trance” karali  DJ Tiesto.

Kaip turi skamb ti gera muzika, 
pademonstruos diskžok j  ir prodiu-

seri  trio “Flaxen Beats”, kuri  singlas 
“Another Day” buvo pripažintas paties 
guru Pete Tong ir laim jo pirm  viet
konkurse “Bedroom Bedlam”. Kad pa-
sirodymas b t  dar sp dingesnis, vai-
kinams talkins vokalist  Aist .

Prie gausios kompanijos prisi-
d s ir klubo “Pacha” rezidentas, 
rengini  organizatorius bei prodiu-
seris Santi Touch. Vaikinas  paj r
atvažiuos tiesiai iš studijos, kurioje 
šiuo metu kuria remiks  Paul Harris 
k riniui ir prakaituoja prie keleto 
singl  ir debiutinio albumo, kuris 
tur t  pasirodyti ruden .

Saldžiais hauso garsais lepins Kau-
no hauso mekoje “Pop Star Bar” rezi-
duojantis Modaco bei “Jovani@Club” 
laidos rezidentas Funky M, kurio ge-

b jim  patenkinti publikos poreikius 
rod  pirmoji vieta šiemet “Delfi” or-
ganizuotame diskžok j  konkurse. Pa-
skutinis, bet jokiu b du ne pras iausias 
šiame s raše yra Adam Vicious, kuris 
ne tik prodiusuoja muzik , bet ir An-
glijos radijuje “Lifted Radio” veda lai-
d  “Strictly House Sessions”.

Daugiau apie “Jovani@Club 
House Music Festival” gali sužinoti 
klausydamas “Jovani@Club” laidos 
ZIP FM eteryje kiekvien  šeštadien
nuo 18 iki 22 valandos. O jei jau dabar 
aišku, kad pašokti liepos 24- j  ne-
pavyks, kalendoriuje raudonu iksu 
pasižym k rugpj io keturiolikt j ,
kai Jovani  “Battery Beach Bar” gr š
su nauju hauso diskžok j  desantu.

“Laisvalaikio” inf.

Lenkijoje - Madonos 
koncerto boikotas

Buv s Lenkijos prezidentas 
ir “Solidarumo” k r jas Lechas 
Valensa (Lech Wal sa) sijung
visuomen s protesto kampanij
prieš daininink s Madonos (Ma-
donna) gastroles šalyje ši  met
rugpj t . “Aš raginu reng jus pa-
keisti jos gastroli  dat , kad iškil-
ming  lenk  tik jimui dien  šaly-
je viešpataut  atitinkama pamal-
di atmosfera”, - rašo jis savo in-
terneto dienoraštyje. Daininink s
koncertas ia numatomas rugpj -
io 15- j , kai katalikai šven ia

Šv. Mergel s Marijos dangun 
mimo švent , o Lenkija - dar ir 

1920 m. Varšuvos m šio metines. 
Radikalios katalik  organizacijos 
jau paskelb  Madonos, pavadin-
tos antikristu, koncerto boikot .

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 23 d.

Nors dažniausiai poilsiautojai Nidą renkasi dėl ramybės, 
liepos 24-ąją jiems gali tekti ieškoti alternatyvų, nes tądien 
čia griaudės “Jovani@Club House Music Festival”.

“Jovani@Club” su būriu draugų 
iš ZIP FM - tiesiai į Nidą

Mykolo Ambrazo nuotr.
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“St.Valentino” restoranas pristato 
savaitės temą - itališkus patieka-
lus su “Gorgonzola Dolce” sūriu.

Restorano virtuv s šefas k  tik 
gr žo iš Šiaur s Italijos, kur gilinosi 
 ital  virtuv s subtilybes. Ten ir ki-

lo id ja restorano klientams prista-
tyti ital  vasaros patiekalus. Pirmoji te-
ma - patiekalai su “Gorgonzola Dolce” 
s riu. Tai tipiškas itališkas s ris, at-
vežtas tiesiai iš Italijos kinink
Lombardijos regiono. Brandintas du 
m nesius. Skonis švelnus, saldokas. 
Baltas s ris su m lyno pel sio intar-
pais yra puikus stalo s ris ir nepa-
mainomas salot  ingredientas. B -
tent toki  ir si lo paragauti virtuv s
šefas - fantastišk  salot  su “Gor-
gonzola Dolce” s riu medaus ir bal-
zamiko padažu. Tarp pasi lym  - ir 
itališki bulvi  virtinukai su “Gorgon-
zola dolce” s riu bei Parmos kumpiu 
(paragav  skonio neužmiršite ilgai). 
Galima pasielgti ir taip, kaip italai da-
ro - tiesiog apšlakstyti s r  medumi 
ir m gautis nepakartojamu skoniu!

Tarp restorano naujovi  - ir šo-
koladinis tortas iš balto, pieniško ir 
juodojo šokolado, kurio paragavus 
ia b tinai dar sugr šite!

“Laisvalaikio” inf.

Jurgita RANCEVIENĖ

Užsakytus skan stus patogiose 
pakuot se gal site dr siai vežtis 
gamt  ir m gautis iškyla. Jei keliau-
site ne vieni, o su b riu draug  ir 
užsisakysite maisto daugiau nei už 
penkiasdešimt lit , nebereik s r -
pintis ir g rimais, mat 
dviej  litr  talpos pa-
sirinkto g rimo pa-
kuot  kainuos vos 
1 cent .

Daugyb  su-
muštini  iš sinešti.
Tie, kas jau išraga-
v  visus KFC res-
torane pagamintus 
skan stus, bus nustebinti: 
tarp aib s daržov mis ir traškia m -

syte pagardint  sumuštini  puikuo-
jasi du nauji. Taip pat apskrudusios 
bulvy i  skiltel s ir tvanki  dien
gaivinantys led  kokteiliai. Ryš-
kiaspalv  vasaros karš iu ir van-
dens gaivumu alsuojanti akcija jau 
prasid jo ir vyks vis  vasar !

“Pizza Hut” ir KFC restoranai 
lankytojams siūlo vasarą be rūpesčių

Vasaros karščiu alsuojančios dienos. Taškymasis vandens pursluose. 
Nuostabūs vakarai žaluma alsuojančioje gamtoje ir jokių kasdienių 
rūpesčių. Jei išsiruošėte į iškylą, nesukite galvos - jums nebereikės 
rūpintis maisto gaminimu namie. Pakaks tik užsukti į “Pizza Hut” ar 
KFC restoranus Kaune PC “Akropolis” trečiame aukšte.

“Pizza Hut” nuotr.

Paragavus patiekalų restorane 
“St. Valentino” norisi grįžti

Simono Švitros nuotr.

Itališka vasara restorane “St.Valentino”



„Paryžiaus katedros“ atlikėjai skina laurus tarptautiniuose 
festivaliuose ir kartu švenčia gimtadienius
Pirmą ir vienintelį kartą šiais metais Palangos vasaros estradoje 
rugpjūčio 14 dieną nugriaudės miuziklo „Paryžiaus katedra“ 
garsai. Tai istorija, kurią žmonės pasakoja skirtingose šalyse, 
skirtingomis kalbomis, pateikia nevienodas jos interpretacijas, 
tačiau visus juos vienija Ričardo Kočiantės  muzika ir tikėjimas 
liepsnojančia meile. Lietuvoje Viktoro Hugo parašytą istoriją 
pasakoja garsūs atlikėjai ir profesionalūs šokėjai. Rugpjūčio 
mėnesį Palangos vasaros estradoje arijas atliks Česlovas 
Gabalis, Vladas Kovaliovas, Viktoras Malinauskas, Raimondas 
Baranauskas, Egidijus Bavikinas, Akvilė Garbenčiūtė ir Urtė 
Šilagalytė. 

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

J.Milius festivalyje gavo tris 
apdovanojimus

„Paryžiaus katedroje“ vaidinan-
tys Jeronimas Milius ir Povilas Meš-
k la pa iame vasaros viduryje 
susp jo sudalyvauti tarptautiniame 
konkurse. Liepos 11-17 dienomis jie 
pasirod Vitebske, Baltarusijoje, vy-
kusiame festivalyje „Slavianskij ba-
zar“. „Konkurse dalyvavo Jeronimas, 

o aš važiavau, kaip jo vadybininkas 
ir draugas. Kol Jeronimas dainavo 
scenoje, aš steb damas j  taip pat vi-
duje dainavau visa širdimi“, – sp -
džiais po festivalio dalijosi P.
Mešk la. J.Mili  festivalyje labai ge-
rai vertino komisija, žurnalistai ir 
ži rovai. Festivalyje jis gavo premij
už tre i  viet , taip pat special  Vi-
tebske dirbusi  žurnalist  priz . Dar 
vienu specialiu prizu J.Mili  apdova-
nojo televizorius gaminanti mon .

„Šiame festivalyje  dainininkai 
labai vertinami. Ten suvažiuoja di-

džiausios esamos ir b simos Rusijos 
žvaigžd s. Manau, kad Jeronimas 
nurung  visus. Jis publik  papirko 
savo vidumi, charizma ir tikru nuo-
širdumu. Jeronimo pasirodym  labai 
gerai vertino Rusijos žiniasklaida, 
jie sak , kad jis vertas pirmosios 
vietos. Žurnalist  nuomon  yra la-
bai svarbi, nes j  labai daug ir juos 
sunku papirkti. J  nuomon  apie Je-
ronim  buvo stulbinan iai vienin-
ga“, – pasakojo J.Miliaus mokytojas 
P. Mešk la.

Festivalyje Jeronimas atliko dai-
nas „Klajokliai naktyje“ ir „Aš lais-
vas“. „Šiais metais festivalyje buvo 
daug lyrini  dain . Taip yra, nes dai-
nininkai atlikdami tokias dainas ga-
li pademonstruoti daugiau savo 
vokalini  sugeb jim . Visi daininin-
kai buvo labai skirtingi, kiekvienas 
su savo spalva“, – pasakojo P.Meš-
k la. Paklaustas, kieno dar pasiro-
dymas jam paliko neišdildom
sp d , jis sak , kad tai buvo Latvijos 
daininink s pasirodymas. Anot dai-
nininko, ji visus sužav jo savo švel-
numu ir moteriškumu. 

P.Mešk la, V.Kovaliovas 
ir R.Baranauskas kartu 
švent  gimtadien

„Paryžiaus katedros“ atlik jai 
pasakojo, kad jie kartu ne tik dai-
nuoja: ši  vasar  gim  tradicija vi-
siems drauge pamin ti koleg
gimtadienius. Liepos m nes  po 
Kaune vykusio „Paryžiaus kate-
dros“ spektaklio atlik jai ir šok jai 
dar negreitai išsiskirst  namus. 
Visi sveikino tris „Paryžiaus kate-
dros“ atlik jus: Vlad  Kovaliov ,
Povil  Mešk l  ir Raimond  Bara-
nausk . Kolegos dainininkams 
teik  g li , o vis  vakar  jiems 

buvo sakomi link jimai ir tostai už 
j  s km .

Gražuol  Feb  vaidinantis Egidi-
jus Bavikinas pasakojo, kad visas 
„Paryžiaus katedros“ kolektyvas re-

peticij  ir gastroli  metu labai susi-
draugavo. „Visa kompanija, dirbanti 
prie projekto yra ne tik tikri profe-
sionalai, bet ir puik s, šilti žmon s.
Tradicija kartu šv sti gimtadienius 
sulauk  didelio palaikymo, tod l ne 
tik vasar , bet, manau, ir ateityje 
visada sveikinsime vieni kitus gra-
žiausi  šven i  proga“, – pasakojo 
dainininkas E.Bavikinas. P.Mešk la
tikino, kad „Paryžiaus katedros“ ko-
lektyve n ra žmoni , kuriuos jis ga-
l t  išskirti iš kit , nes visi, jo 
nuomone, yra labai nuošird s, pa-
prasti ir teisingi žmon s.

Po pasirodymo ils sis kartu

Atlik jai prasitar , kad po rug-
pj io m nes  paj ryje vyksian io
spektaklio dainingoji kompanija taip 
pat neskub s namo. „Povilas sak ,
kad pasistengs surasti ir išnuomoti 
pirt , kad po pasirodymo visa kom-
panija gal tume atsipalaiduoti ir pail-
s ti. Labai tikim s, kad po 
pasirodymo Palangoje nereik s sku-
b ti namo ir gal sime pasidžiaugti 
Lietuvos paj riu ir gera draugija“, 
– apie pramoginius planus pasakojo 
E.Bavikinas.

Rugpj io m nes vyksiantis 
„Paryžiaus katedros“ spektaklis 
bus pirmas ir vienintelis Lietuvos 
paj ryje, planuojama, kad miuziklo pa-
klausyti susirinks per 1000 ži rov  iš 
visos Lietuvos. Lietuvoje miuziklas 
„Paryžiaus katedra“ buvo parodytas 
septynis kartus arenose didžiuo-
siuose miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Panev žyje ir Šiauliuose, taip pat 
vyko 15 kamerini  miuziklo parodym
visoje Lietuvoje. Suskai iuota, kad 
miuzikl  „Paryžiaus katedra“ jau ma-
t  daugiau nei 32 t kst. ži rov , o lais-
v  biliet  miuzikl  nelikdavo likus 
dviem savait ms iki renginio dienos. 
Bilietus  rugpj io 14 dien  Palangos 
vasaros estradoje vyksiant  miuzikl
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir renginio vietoje.

Lietuvoje miuziklą “Paryžiaus 
katedra” jau matė daugiau nei 
32 tūkst. žiūrovų Vytauto Dareškevičiaus nuotr.
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Ker jimo ir burt  mokyklos mo-
kiniai Haris Poteris, Hermiona ky-
r l  ir Ronis Vizlis naujausiame fil-
me erotin ms fantazijoms turi ne-
daug laiko. Visas j gas tenka skirti 
kovai su tamsiuoju Lordu Voldemor-
tu ir jo bjauriaisiais s brais...

Ta iau paauglyst s hormon  au-
dr  taip lengvai neatsikratysi vienu 
burt  lazdel s mostel jimu. Tod l, pa-
lyginti su ankstesn mis serijomis, šeš-
tajame “Hario Poterio” filme ži rovai 
išvys ne tik daugiau kraujo. Hogvartso 
burt  mokyklos užkampiuose bus dau-
giau glamoni  ir aistring  bu ini .

“Šeštasis “Hario Poterio” filmas 
yra romantiškesnis ir juokingesnis 
nei visi ankstesnieji”, - mano ir akto-
r  Ema Votson (Emma Watson). O 
pagrindinio vaidmens k r jas Danie-
lis Radklifas (Daniel Radcliffe) nebe-
turi joki  sunkum  d l meil s scen
priešais kamer .

Filmo režisierius Deividas Jeit-
sas (David Yates) sak , kad jam šeš-
tasis “Hario Poterio” filmas buvo 
l žio taškas: “Esminis pokytis - iki 
šiol dirbome su vaikais, dabar - jau 
su suaugusiais aktoriais”. Jam šis 
filmas atrodo brandesnis už anks-

tesnius. Ar jis nepasirodys per ni -
rus vaikams? Režisieriaus poži ris: 
“Niekis. Jie mielu noru šiek tiek 
pakr p ios”. Ties  sakant, kino sa-
l se pašiurps ne tik vaikai - spra-
g sius saujoje stipriau sugniauš ir 
di kiai, kai, tarkim, Drakas Smir-
džius spyriu  veid  Hariui sulaužys 
nos . Arba kai v liau Hario burt
lazdel s kerai tiek daug kart  su-
žeis t  pat  Drak  Smirdži , kad nuo 
žaizd  jo balti marškiniai taps visiš-
kai raudoni. Filmas rekomenduoja-
mas ži rovams nuo 12 met ...

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Panašu, kad populiarios jaunimo 
grup s “Jonas Brothers” dainininkas 
Džo Jonas (Joe Jonas) išplep jo laidos 
“Larry King Live” ži rovams apie 
brolio Niko Jonas (Nick Jonas) mer-
gin . Visas šis reikalas gal b t  pra-
slyd s lengviau, jei ne merginos var-
das. Pasirodo, tai populiaraus “Dis-
ney” serialo ir netrukus Lietuvoje 
pasirodysian io pilnametražio filmo 
paaugliams “Hana Montana” žvaigž-
d  Milei Sairus (Miley Cyrus).

Dž.Jonas išsidav , kai Laris Kin-
gas paklaus , ar Džo draug  Kamila 
Bel (Camilla Belle) tiek pat garsi kaip 
ir jo šešiolikme io brolio draug , vai-
kinas visus nustebino pasakydamas: 
“Nemanau, kad yra žinomesni  nei 
Milei Sairus”. Šie žodžiai buvo neti-
k ti visiems, kas domisi asmeniniu 
paaugli  dievai i  gyvenimu, mat Mi-
lei ir Nikas susitikin jo prieš kelet
m nesi , bet v liau j  draugyst  nu-
tr ko. Po šio televizijos šou ir pati 
M.Sairus prisipažino, kad ji ir Nikas 
atnaujino santykius.

JAV serialas “Hana Montana”, 
kuriame pagrindin  vaidmen  atlieka 
M.Sairus, jau antrus metus iš eil s
yra populiariausias Amerikoje tarp 
6-14 met  vaik . Buvo tik laiko 
klausimas, kada Hana Montana 
žengs  didžiuosius ekranus.

Hana Montana (pilnametražiame 
filme j  taip pat vaidina M.Sairus) yra 
sceninis Mil s Stiuart pseudonimas. 
Pati Mil  širdyje yra paprasta ir talen-
tinga mergait , kuriai tiesiog pavyko 
tinkamu laiku atsidurti tinkamoje vie-

toje. Ta iau pramog  pasaulio spinde-
sys akina, o populiarumas sekina ir 
atima j gas bei blaiv  prot .

Tai pasteb j s jos t vas (j  vai-
dina žinomas Amerikos kantri mu-
zikos atlik jas Bilis R jus Sairus 
(Billy Ray Cyrus), kuris ir realyb -
je yra M.Sairas t vas, nusprendžia, 
kad dukrai reikalinga pertrauka. Jis 
parsiveža j  gimt j  ferm  Tenesio 
valstijos gilumoje. 

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

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

 teatrus kaina 

-15Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais 
ir švenčių dienomis bilieto į 

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

Kaunas” kino teatrus kaina 

-17Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” 
kortele bilieto 
į kino centrus 

“Cinamon”
kaina 

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

Originali 1972 met  “Paskutinio 
namo kair je” versija amžino bai-
siausi manom  t v  košmar . Apie 
š  film  dažnai sakoma: “Šiais laikais 
to nebepamatysi”, jis laikomas vienu 
s kmingiausi  režis rini  debiut .
“Paskutinis namas kair je” - pirma-
sis siaubo film  k r jo Veso Kreive-
no (Wes Craven) filmas, v liau reži-
sierius suk r  žinomus siaubo fil-
mus “Košmaras Guob  gatv je”, “Ir 
kalnai turi akis”, “Riksmas”.

Pirmojoje “Paskutinio namo kair -
je” versijoje pab gusi  iš kal jimo nu-
sikalt li  aukomis ir t v  keršto prie-
žastimi tapo dvi niekuo d tos septy-
niolikmet s draug s. Tada r m  pis-
toleto vamzd  nusikalt liai priversdavo 
šlapintis tiesiai  kelnes, apie išsigel-
b jim  neb ta n  kalbos. Dominavo 
žanrui privalomas brutalus blogis, ap-
sieita be mistikos ir koncentruotasi 
paprastus, tiesa, žiaurius žmones.

Naujosios filmo “Paskutinis namas 

kair je” versijos scenarijus kiek su-
švelnintas, o siužetas strukt riškai 
kiek pakeistas. Istorija apie keršto 
trokštan ius t vus perdaryta  instink-
tyv  mergai i  skriaudik  m ginim
išsigelb ti. Naujojo netrukus kino te-
atruose pradedamo rodyti “Paskutinio 
namo kair je” režisierius Denis Iliadis 
(Dennis Iliadis) akivaizdžiai pašalina 
mobiliuosius telefonus, lyg pykdamas 
d l siaubo filmams mobiliojo ryšio da-
romos žalos, sukelia sumaišt  ir sudau-
žo automobil . Herojai lyg senais ge-
rais laikais b gioja miško gl dumoje.

Šokiruojantys vaizdai - šio žanro 
film  vizitin  kortel . Pa iais vairiau-
siais rakursais nufilmuotas jaunos 
merginos prievartavimas, mušimas. 
Dar negana? Meldžiantis pasigail jimo 
prievartautojas, nes jo galva tuoj bus 
pa irškinta mikrobang  krosnel je...

Beveik dvi valandos tampos fil-
me “Paskutinis namas kair je”.

“Forum Cinemas” inf.

Šokiruojantys vaizdai - vizitinė siaubo filmų kortelė

Siaubo filmo pradžia - iš kalėjimo 
pabėgę nusikaltėliai mirtinai 

nukankina paauglę
“Forum Cinemas” nuotr.

Šeštasis  “Haris Poteris” už pirmtakus romantiškesnis

Kažin, kaip hormonai paveiks Ruperto 
Grinto ir Emos Votson sukurtus personažus?

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

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

Fantastinis nuotyki  filmas. JAV
Režisierius David Yates
Vaidina: Daniel Radcliffe, Em-

ma Wotson, Rupert Grint ir kiti

M.Sairus grįžo pas buvusįjį

“Paskutinis namas kair je”
- kino teatruose 
nuo liepos 24 d.

Siaubo drama. JAV
Režisierius Dennis Iliadis
Vaidina: Garret Dillahunt, Mi-

chael Bowen, Monica Potter, Jos-
hua Cox ir kiti

“Hana Montana” - kino 
teatruose nuo liepos 31 d.

Muzikin  komedija. JAV
Režisierius Peter Chelsom
Vaidina: Miley Cyrus, Billy 

Ray, Tyra Banks, Vanessa Wil-
liams, Emily Osment ir kiti

Milei Sairus vaidina dvejopą 
gyvenimą gyvenančią 

popscenos dievaitę
Forum Cinemas” nuotr.

 Holivudo aktor  Kameron Diaz 
(Cameron Diaz) džiaugiasi, kad pa-
galiau pribrendo rimtiems, išš ki
reikalaujantiems vaidmenims. 36-
met  aktor  šokiruojan ioje dra-
moje “Mano sesers glob jas” vai-
dina mergait s, sergan ios agresy-
via leukemijos forma, motin .

Aktor  laiminga, kad filme b -
tent jai patik tas sud tingas ir pro-
vokuojantis vaidmuo. Tai labai ski-
riasi nuo to, k  Holivudo gražuolei 
iki šiol teko vaidinti, mat K.Diaz ži -
rovams labiau paž stama kaip ro-
mantini  komedij  aktor . “Nebe-
noriu vaidinti 23 met  naivuol s. Jei 
nuolat tik tai dary iau, tap iau labai 
li dna asmenyb ”, - sak  K.Diaz.

Nepaisant sud tingo vaidmens, 
K.Diaz teig , kad jai nebuvo labai 
sunku sijausti  motinos persona-
ž , nors ji pati dar neturi vaik .
“Manau, esame visi vienodi - jei k
labai mylime, niekam kitam jo ne-
atiduotume. Tu darysi visk , kas 
manoma, kad išsaugotum artimo 

žmogaus gyvyb ”, - sak  K.Diaz.
“Mano sesers glob jas” - isto-

rija apie dvi neeilinio likimo sese-
ris. Filmo scenarijus negailestingas 
ir ver iantis susim styti - jaunes-
ni j  seser  An  t vai augino tam, 
kad sergan iai vyresnei dukrai tu-
r t  organ  donor . Netik ti teisi-
niai viražai pradeda griauti šeim ,
bet tai tik didži j  išbandym  pra-
džia...

“Gars  pasaulio raš ” inf.

K.Diaz pribrendo rimtiems vaidmenims

Kameron Diaz (kairėje) vaidina vėžiu sergančios mergaitės 
motiną, visais būdais kovojančią dėl vaiko gyvybės

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

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

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

Baldwin, Sofia Vassilieva, Abigail 
Breslin ir kiti
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“Maradona 
pagal Kusturicå” 
(“Maradona 
By Kusturica”)

Dokumentika (2008), rež. Emi-
ras Kusturica (Emir Kusturica), 
Ispanija, Pranc zija

Tai ryškiausios pasaulinio 
sporto žvaigžd s - argentinie io 
futbolininko Diego Maradonos, 
tapusio ne vienos kartos futbo-
lo gerb j  stabu, gyvenimo is-
torija. Šiuo  Kan  kino festiva-
lio oficiali j  program trauktu 
kvap  gniaužian iu pasakojimu 
apie Diego Maradonos pergales 
ir nes kmes bandoma išsiaiš-
kinti, kas yra jo talento ir nesu-
griaunamo tik jimo savimi pa-
matas. Tai vienintel  dokumen-
tin  juosta apie D.Maradon ,
kuri  nufilmavo karš iausias 
Maradonos gerb jas Emiras 
Kusturica, lyd j s legendin  fut-
bolinink  tiek stadione, tiek 
naktiniuose klubuose.

Naujausi DVD

“Nerimstantis” 
(“The Restless”)

Fantastinis veiksmo filmas 
(2006), rež. Dong-Oh Cho, 
Kor ja

924-ieji - jungtin s Šil  di-
nastijos eros pabaiga. Nesibai-
giantys maištai apima žemes, 
valdomas korumpuotos val-
džios. Siaut ja blogio j gos, 
klaidžioja pagiežingi demonai. Il 
Guakas, apdovanotas geb jimu 
reg ti dvasias, prarad s savo 
sužad tin  Jon-hu  prisideda 
prie karališkojo demonus me-
džiojan io  giausias pulko karys. 
Atrodo, tamsos j gos pagaliau 
palaužtos, ta iau Il Guakas pa-
tenka  negyv j  pasaul . Tai 
vieta tarp žem s ir dangaus, kur 
reinkarnacijai besiruošian ios 
sielos b na 49 dienas. 

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” kortele

-18%
nuolaida prekėms 

ir paslaugoms

 Filmo “Mamma Mia!” žvaigžd
48 met  brit  aktorius Kolinas Fir-

tas (Colin Firth), regis, susitaik  su 
tuo, kad nuo šiol filmuose jam ne-

teks vaidinti meilužio, ir d l to jau-
iasi laimingas. Naujoje romantin -

je komedijoje “Lengvab d  marti” 
t v  vaidinantis aktorius teig , kad 
jis jau sulauk  solidaus amžiaus ir 
permainos - nat ralus procesas.

“Toks yra gyvenimas. Kai b da-
mas aktorius sensti, tai yra vienas 
iš ret  maloni  dalyk . Aš džiau-
giuosi, kad man tenkantys vaidme-
nys dabar vis sud ting ja”, - teig
moter  numyl tinis K.Firtas.

Filmo “Lengvab d  marti” 
žvaigžd  netik tai prisipažino, kad 
b damas 25 met  kaip aktorius jau-
t si kvailai. Es  tokie buvo tuo lai-
kotarpiu jam tekdav  vaidmenys.

Komedijoje “Lengvab d  marti” 
vaizduojama tarpukario Didžioji Bri-
tanija. Jaunas britas Džonas, kur  vai-
dina aktorius Benas Barnesas (Ben 
Barnes), beprotiškai simyli kerin i
amerikiet  Larit  - aktor  Džesik  Byl 
(Jessica Biel). Nieko nelauk  jaunuo-
liai susituokia. Beliko tik smulkmena 
- pristatyti žmon  t vams. O tai nebus 
lengva, nes Džono šeima priklauso 
brit  aristokratijai, kuri, deja, jau nu-
gyveno geriausias savo dienas. Laukia 
intriguojanti mar ios viešnag .

“Acme”inf. 

K.Firtas nebenori vaidinti meilužio

 Naujausias Kolino Firto 
vaidmuo - Džesikos Byl 

sužadėtinio tėvas nevėkšla
“Acme” nuotr.

“Lengvab d  marti” - kino 
teatruose nuo liepos 31 d.

Romantin  komedija. 
Didžioji Britanija

Režisierius Stephan Elliott
Vaidina: Jessica Biel, Colin 

Firth, Kristin Scott Thomas, 
Ben Barnes ir kiti
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Garsusis Big Benas Londone liepos 
11-ąją minėjo savo 150-ąjį gimtadienį.

EPAS-Eltos nuotr.

Naujo tyrimo rezultatai rodo, 
kad pranc z  turistai yra blogiau-
si pasaulyje, kadangi yra šykšt s,
grub s ir nemoka užsienio kalb ,
praneš  BBC. Kelioni  agent ros 
“Expedia” apklausoje dalyvavo 4,5 
t kst. viešbu i  visame pasaulyje. 
Viešbu iai vertino turist  elges .

Geriausiais pasaulio turistais 
pripažinti japonai, kurie yra priži -
rintys švar , mandag s, tyl s ir 
nesiskundžia.

Tyrimo duomenys rodo, kad 
pranc zai retai nori išmokti sve-
timos kalbos, priešingai nei ame-
rikie i  turistai, kurie dažnai 
bando kalb ti vietos kalba. Ame-
rikie iai turistai taip pat yra ver-
tinami už dosnum , ta iau smer-
kiami už nešvar , triukšm , per 
didel  skundim si bei yra vadina-
mi blogiausiai besirengian iais 
turistais.

D l pasaulinio atšilimo jau po šim-
to met  Japonijos sostin je Tokijuje 
nebegal s žyd ti vienos iš labiausiai 
paplitusi  r ši  - someissino - saku-
ros, teigia didžiausios pasaulyje oro 
prognozi  kompanija “Weathernews”, 
kurios b stin sik rusi Tokijuje.

Remiantis min tos kompanijos 
prognoze, jei temperat ra Žem je pa-
did s 7 laipsniais Celsijaus, min tos 
r šies sakuros nebegal s žyd ti d l
per šiltos žiemos. Tokijuje tai vyks 
2109 metais, o labiau  pietus nutolu-
siuose šalies regionuose, pavyzdžiui, 
Kiusiu saloje, tai vyks jau po 65-70 
met . Ši prognoz  parengta remiantis 
Jungtini  Taut  tarpvyriausybin s kli-
mato kaitos komisijos ir sakur  žyd -
jimo Japonijoje steb jim  per pra ju-

sius šešerius metus duomenimis.
Sakuros Japonijoje - gyventoj

pasididžiavimo objektas ir nacionali-
nis simbolis. Sakuros asocijuojasi su 
lengvu estetiniu li desiu ir primena 
apie grožio laikinum . Pirm  kart
apie sakuras japon  literat roje už-
siminta 712 šios eros metais. Devin-
tojo amžiaus pradžioje sakur  žyd -
jimo steb jimas virto kasmetiniu 
renginiu, kuriuose iki šiol dalyvauja 
imperatoriškosios šeimos nariai ir 
Japonijos aristokratai. Prieš 200-300 
met  šis ritualas tapo nacionaliniu. 
Kiekvien  pavasar  milijonai japon
visoje šalyje rengia iškylas, kad ga-
l t  pasigrož ti žydin iomis sakuro-
mis. Kai kurie entuziastai net nakvo-
ja po jomis.

Garsenybės 
jubiliejus

Prancūzai - blogiausi pasaulio turistai

Dėl klimato atšilimo po šimto 
metų Tokijuje nebežydės sakuros

Japonijoje auga maždaug 300 
rūšių sakuros, didžiąją dalį rūšių 
išvedė selekcininkai

“Reuters” nuotr.



Kas?
“Adidas” sportini  drabuži  linija.

K  daro? 
Kaip b t , jei ne tu prašytum 

žvaigžd s parašo, o ji pati d v t
marškin lius su tavo inicialais? “Adi-
das” nusprend  patikrinti. Naujosios 
Zelandijos “All Blacks” regbio koman-
da tapo dar didesn mis žvaigžd mis
šalyje. Svetain je gali užrašyti savo 
vard  ant komandos kapitono marški-
n li . Žinoma, to panor jo beveik visi 
komandos gerb jai, o “Adidas” m  ir 
paraš  j  vis  vardus ant vien  marš-
kin li .

Kod l veikia? 
“Adidas” dar kart rod  savo fir-

min  š k , kad nieko n ra ne manomo. 
Interneto technologijos tobul ja kas 
dien . Perkelti vestiems užrašams ant 
marškin li  pasitelktos nanotechno-
logijos, o nauja 3D technologija leido 
lankytojams iš labai arti apži r ti tuos 
marškin lius ir net surasti ant j  pa-
rašyt  savo vard .

Rezultatai?
D mesys populiariausiuose šalies 

tinklaraš iuose, pirmi puslapiai Nau-
josios Zelandijos laikraš iuose.

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” bronza “Titanium & 

Integrated” kategorijoje.

Kas?
“Sprint”, telekomunikacij

kompanija.

K  daro? 
ia sužinosite, kas pasaulyje 

vyksta ši  sekund . K  dabar rašo 

“Cnn.com”, koks k  tik gim  tin-
klaraštis, kiek “Post-It” ši  sekund
pagamina lipni  lapuk , apie k  kal-
ba draugai “Twitter” ir taip toliau. 
Geriau nemirks ti - Žem  nuo da-
bar... iki dabar nukeliavo 18 myli .

Kod l veikia? 
Merginos balsas už kadro vis 

primena, kad gyventi reikia dabar. 
Kam dom tis, kiek akcij  kursai 
nukrito prieš penkias minutes ar 
k  prieš savait  tavo draugai veik
“Facebook”? Svarbiausia, kas vyks-
ta dabar. Juk tai ne tik tina daugyb
dalyk , o apie visk  informuoja de-
šimtis puslapi  vienu metu atnau-
jinantis “Sprint” internetas.

Rezultatai?
Milijonas svetain s lankytoj

per pirm  m nes .

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” auksas “Titanium 

& Integrated” kategorijoje.

El. reklama: 3 darbai, sukėlę reklamos perversmą!
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
www.gaumina.lt verslo pl tros vadovas

Kas laim jo “Kan  li t ” apdovanojimus už perversm  reklamos indus-
trijoje? Trys darbai, nugal j  “Titanium & Integrated” kategorijoje. Jiems vie-
šinti pasitelktos skirtingos medijos, o ašimi tapo internetas.

Šie reklamos darbai kalba apie gyvenimo realijas, temas, kurios visuomenei svarbios dabar. Jie man primena šiuolaikini  meninink  Banksio 
(“One Nation Under CCTV” grafitas), Marko Kvino (Mark Quinn, Keit Mos statula) ar Stasio Bonifacijaus Ievos (“Marija” Gedimino prospekte) darbus. 

Manau, aktuali  tem  panaudojimas reklamai domiame k rybiniame kontekste yra kryptis, turinti didžiul  atsako potencial .

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
Ledai “Häagen-Dazs”.

K  daro? 
Kas užpuol  JAV bites? Atei-

viai? Mobilieji telefonai? Kur jos 
dingo? Kai JAV staiga m  drastiš-
kai maž ti bi i  populiacija, led
gamintojas susir pino. Jei nebus bi-
i , dings brašk s ir persikai. Iš ko 

tada gaminsime nat ralius ledus? 
“Häagen-Dazs” paleido milžinišk
vieš j  ryši  kampanij , kvie ian i
išsaugoti bites. Visa informacija, 
kaip tai padaryti, pateikiama sma-
gioje interneto svetain je.

Kod l veikia? 
Kokiam led  gamintojui gali r -

p ti bit s ir medus? Tokiam, kuris 
gamina medaus skonio ledus. Ir ku-
ris gamina ledus iš nat rali  ska-

n st . Kuri  nebeliks, jei bit s iš-
nyks. Vadinasi, “Häagen-Dazs” le-
dai yra patys nat raliausi, nes jiems 
bit s r pi labiausiai. Logiška!

Rezultatai?
Milžiniškas dengiamumas ži-

niasklaidoje ir “Frype.lt” sraut
pasiek s svetain s lankomu-
mas.

Apdovanojimai?
“Kan  li t ” sidabras “Tita-

nium & Integrated” kategorijoje.

Kur dingo bitės?
www.helpthehoneybees.com

Pasirašyk ant marškinėlių
www.tinyurl.com/notajersey

Dabar yra dabar!
now.sprint.com
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Saugus atsiskaitymas

Laim j s aukcion  pirk jas neprivalo pervesti pinig  nepaž stamam 
prekiautojui iš karto. Iš pradži  “Tuktuk.lt” sistema pasi lo rezervuo-
ti pinigus, o gavus prek , jei ji kokybiška, pervesti pinigus galutinai. 
Jei prek  vis d lto neatitinka skelbto aukciono, pirk jas atgauna re-
zervuotus pinigus.

Pardavim
katalizatorius - azarto 
jausmas

Pasteb ta, kad aukcionus nuo 
1 Lt perži ri tris kartus daugiau 
potenciali  pirk j  nei prastus 
aukcionus. Šie aukcionai sulau-
kia net 13 kart  daugiau kainos 
si lym . Taip pat pasteb ta, kad 
šie aukcionai paprastai baigiasi 
aukštesne kaina nei analogiški 
aukcionai, kurie prasideda di-
desne kaina. Išvada viena: azar-
tas skatina žmones pirkti.

Labdaros aukcionai

“Tuktuk.lt” organizuoja labdaros 
aukcionus, kuri  metu beglobiams 
gyv n liams - šuniukams ir ka iu-
kams - ieškoma nauj  šeiminink .
Kiekvienas norintis tur ti augintin
gali apsilankyti “Tuktuk.lt” portale 
ir išsirinkti labiausiai patikus . “Tuk-
tuk.lt” dovanoja šiuos gyv n lius už 
simbolin  1 Lt mokest .
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Internetini  aukcion  portalas

Kiekvienas internautas gali apsilankyti šiame internetiniame aukcione 
ir sigyti reikaling  preki  arba parduoti nereikalingas. Viskas vyksta 
kaip ir tikrame aukcione: pirk jai si lo savo kain , o laimi didžiausi
kain  pasi l s vartotojas. Pardav jams tereikia paskelbti aukcion

100 proc. patirtis

“Tuktuk.lt” priklauso tarptautinei 
kompanijai, valdan iai aukcion
portalus visoje Ryt  ir Centrin je
Europoje:

Allegro.pl (Lenkija)
Osta.ee (Estija)
Molotok.ru (Rusija)

Aucro.cz ( ekija)
Teszvesz.hu (Vengrija)
Aukro.sk (Slovakija)
 Aucro.bg (Bulgarija)
Aukro.ro (Rumunija)
Aukro.ua (Ukraina)
Allegro.by (Baltarusija)
Allegro.kz 

(Kazachstanas)
Pasi lymas
verslo klientams 
- nemokama el.
parduotuv

“Tuktuk.lt” sudaro 
galimyb  atsidaryti sa-
vo el.parduotuv  kie-
kvienam juridiniam 
asmeniui. Tai nemoka-
ma paslauga. Š  porta-
l  vidutiniškai aplanko 
200 t kst. potenciali
pirk j  per m nes .

“Tuktuk.lt” - didžiausias 
Lietuvoje internetinių aukcionų 
portalas. “Tuktuk” simbolizuoja 
plaktuko dūžius, 
užbaigiančius kiekvieną aukcioną.

Kaune gyvenantis Petriukas nori pirkti kompiuter  iš Onut s, kuri gyvena Vilniuje. Dilema: ar pirma Petriu-
kui pervesti pinigus, ar pirma Onutei išsi sti kompiuter ? Sprendimas: Onut  paskelbia kompiuterio aukcion
“Tuktuk.lt”. Petriukas laimi aukcion  ir rezervuoja pinigus, gav s kompiuter  perveda pinigus.

Aktyviausia prekyba vyksta pirmadienio ir antradienio vakarais, ypa
kai lyja. Savaitgalio popiet mis prekyba sul t ja.

“Tuktuk.lt” prad jo veikti praeit
met  gruodžio m nes  ir per š  laiko-
tarp  portal  jau aplank  45 proc. Lie-
tuvos interneto vartotoj . Kiekvienas 
registruotas vartotojas nusipirko po 
dvi prekes pasi l s kain  vidutiniškai 
septynis kartus. Kasdien s kmingai
pasibaigia apie 100 aukcion .

domiausi aukcionai

 Kubinis metras dangaus virš Gedimino pilies bokšto Elektra kre iantis tušinukas

Tamsoje švie iantys akiniai XIX amžiaus biblija

Šokliukas “Fly Jumper” Riedantys sportba iai

100 proc. patikimumo

“Tuktuk.lt” portalo pati-
kimum rodo vartotoj
identifikacija, t.y. vartotoj
tapatyb s nustatymas 
jiems prisijungiant prie in-
ternetin s bankininkyst s. 
“Tuktuk.lt” bendradarbiau-
ja su didžiausiais Lietuvos 
bankais ir yra užregistruo-
tas Valstybin je duomen
apsaugos inspekcijoje.
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Prognoz∂ savaitei
2009 07 23-29

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadienis tinkamas meilei,
kΔrybai, groΩio procedΔroms, lankyti tea-
trå, koncertus. Penktadien^, ßeßtadien^
bΔkite santΔresni, tausokite sveikatå.
Sekmadienis ir darbo savait∂s pradΩia
nepalankus metas aißkintis santykius su
partneriu, prad∂ti teismo procesus. Tre-
çiadien^ nerizikuokite pinigais.

JAUTIS. Ketvirtadien^ tinka ßeimos ißvy-
kos, ßvent∂s. Penktadienis, ßeßtadienis
tinkami meilei, kΔrybai, aktyviam laisva-
laikiui su vaikais. Sekmadien^ ir darbo
savait∂s pradΩioje daugiau d∂mesio skir-
kite sveikatai. Treçiadien^ nepalanku tvar-
kyti juridinius reikalus.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ tinka komandi-
ruot∂s, mokslai, tvarkyti dokumentus.
Penktadien^, ßeßtadien^ daugiau d∂mesio
skirkite ßeimai, t∂vams. Sekmadienis bei
darbo savait∂s pradΩia tinkami meilei,
kΔrybai, bendrauti. Treçiadien^ patauso-
kite sveikatå.

VÎÛYS. Ketvirtadien^ bΔkite praktißkesni,
nesivadovaukite emocijomis. Penktadie-
nis, ßeßtadienis tinkami komandiruo-
t∂ms, susitikti su draugais. Sekmadien^
bei darbo savait∂s pradΩioje daugiau d∂-
mesio skirkite ßeimai, sutuoktiniui. Tre-
çiadienis tinkamas aistringiems pasima-
tymams.

LIÔTAS. Ketvirtadien^ tinka groΩio proce-
dΔros, linksmyb∂s, pasimatymai. Penk-
tadien^, ßeßtadien^ bΔkite praktißkesni.
Sekmadienis ir darbo savait∂s pradΩia
tinkami kelion∂ms, bendrauti, tvarkyti ju-
ridinius reikalus. Treçiadien^ daugiau d∂-
mesio skirkite ßeimai.

MERGELÎ. Ketvirtadien^ venkite intrig¨,
apkalb¨, nesivadovaukite emocijomis.
Penktadienis, ßeßtadienis - jΔs¨ s∂km∂s
dienos. Sekmadien^ ir darbo savait∂s
pradΩioje netinka tvarkyti juridinius reika-
lus. Treçiadien^ tinka tvarkyti dokumen-
tus, mokesçius.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadienis tinkamas
groΩio procedΔroms, bΔti vießumoje,
bendrauti. Penktadien^, ßeßtadien^ venki-
te intrig¨, gand¨. Sekmadienis bei darbo
savait∂s pradΩia tinkami aktyviai veiklai.
Treçiadien^ neißlaidaukite.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ bΔkite diplo-
matißkesni tarnyboje. Penktadien^, ßeßta-
dien^ tinka pramogauti, bΔti vießumoje,
susitikti su rimtais Ωmon∂mis. Sekma-
dien^ ir darbo savait∂s pradΩioje venkite
intrig¨, bΔkite d∂mesingesni partnerio
poreikiams, nespr´skite juridini¨ proble-
m¨. Treçiadien^ tinka aktyvi veikla.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ tinka groΩio pro-
cedΔros, ißvykos, mokslai. Penktadien^,
ßeßtadien^ bΔkite diplomatißkesni su rim-
tais Ωmon∂mis. Sekmadienis bei darbo
savait∂s pradΩia tinkami reklamai, ben-
drauti, spr´sti juridinius reikalus. Treçia-
dien^ nesinervinkite, nepraraskite ßaltak-
raujißkumo.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ nerizikuokite
pinigais. Penktadien^, ßeßtadien^ tinka
ißvykti ^ gamtå, ^gyti nauj¨ Ωini¨. Sek-
madien^ bei darbo savait∂s pradΩioje
bΔkite diplomatißkesni tiek tarnyboje,
tiek su sutuoktiniu. Treçiadienis tinka-
mas reklamai.

VANDENIS. Ketvirtadien^ venkite konflik-
t¨ su partneriu, drausmingai vairuokite.
Penktadien^, ßeßtadien^ nerizikuokite pi-
nigais. Sekmadienis ir darbo savait∂s
pradΩia tinkami mokslui, keliauti, ben-
drauti. Treçiadien^ stenkit∂s ißvengti kon-
flikt¨ tarnyboje.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ nepervarkite, ne-
piktnaudΩiaukite saul∂s voniomis.
Penktadien^, ßeßtadien^ bΔkite d∂me-
singesni partnerio poreikiams. Sekma-
dienis ir darbo savait∂s pradΩia nepa-
lankios dienos rizikuoti. Treçiadienis
tinkamas mokslams, pl∂sti akirat^,
bendrauti.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki liepos 28 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.
Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂tojas - Tautvydas JurkΔnas iß Ukmerg∂s. 

Jam bus 5O Lt “Katp∂d∂l∂s”, “Charlie Pizza” dovan¨ kuponas.
D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Klainas. Bulvien∂. Perkasa. Îdalius. Iziubris. Îsti. Kraft. Au. Sritis. 

Mongolai. Kalk. Uoliai. “NEO”. Old. Mißkais.
Horizontaliai: Liuksemburgas. Klump∂. Edvinas. NKL. Atvira. Frygai. Klib∂ti. 

Ola. Niekai. RS. Talkintoja. Sunitai. Sl∂gas. Siusti. Lordas.
PaΩym∂tuose langeliuose: DUBLERIS.

“Pasiekti namus”
Sherryl Woods

Išleido: “Svajoni  knygos”

Med  gyvena 
mieste, kurio pavadi-
nimas Serenitis reiš-
kia ramyb . Deja, nuo 
tos akimirkos, kai žlu-
go santuoka, jos gyve-
nime ramyb s neb ra. 
Dvidešimt met  paau-
kojusi šeimai Med
neturi nei darbo, nei 
darbo patirties. Užtat 
turi du s nus - nesutramdom  šešiolikmet
ir plep  keturiolikmet , kuris netik tai pra-
randa žad  ir užsisklendžia savyje, - iki šir-
dies gelmi skaudint  šešiamet  dukrel
bei buvus  vyr  su gerokai jaunesne k dikio 
besilaukian ia mylim ja. Ir dvi geriausias 
drauges, kurioms kažkod l šauna  galv , kad 
ji, Med , turi pad ti joms kurti sveikatingu-
mo klub . Negana to, trisdešimtmetis s naus 
beisbolo komandos treneris pameta d l jos 
galv  - visas miestas žte žia.

Komentaras

“Geros nuotaikos ir pasitik jimo savimi 
užtaisas nuramina ir prajuokina. Nereikia pa-
siduoti sunkumams ar blogai nuotaikai, galima 
rasti t kstan ius “už” ir “prieš”, viskas mano-
ma, tik reikia didelio noro ir pasitik jimo savi-
mi. Pasakojama istorija - tarsi draug : jos ne-
nori nustumti  šal , o perskait s vis atsimeni 

ir svajoji apie t sin . Esant 
reikalui, leiskime, kad 
mums kažkas pad t ...”

Dalerija i elien ,
knyg  leid ja

Grožin  literat ra
1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
3. ”Žodžiai sielai”. Sudar  Iris Seidenstricker
4. ”Miražas”. Zigmas Stankus
5. ”Aksomin  priesaika”. Jude Deveraux
6. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
7. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
8. ”Mama Liu ija”. Mario Puzo
9. ”Julijus Cezaris”. Philip Freeman
10. ”Kaul  sodas”. Tess Gerritsen

Negrožin  literat ra
1. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
2. ”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
3. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobrovols-
kien , Julija Žil nien , R ta Vainien
4. ”Vienuolis, kuris pardav  “Ferrar ”.
Robin Sharma
5. ”Nereg ta Lietuva”. Marius Jovaiša
6. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi-
ius, V.Baltr nas

7. ”J s  pas mon s galia”. Joseph Murphy
8. ”Politikos ringe”. Ramun  Sakalauskait
9. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
L.Paškevi ien
10. “Apie žmogaus ir visuomen s stubur ”.
Jonas Girskis

Grožin  literat ra
1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
3. ”Jaunatis”.  Stephenie Meyer
4. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
5. ”Miražas”. Zigmas Stankus
6. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
7. ”Mama Liu ija”. Mario Puzo
8. ”Julijus Cezaris”. Philip Freeman
9. ”Paula”. Isabel Allende
10. ”Mir s iki sutem ”. Charlaine Harris

Negrožin  literat ra
1. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
2. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
3. ”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
4. ”Nuo an iuko iki gulb s”. R ta Vainien
5. ”Vienuolis, kuris pardav  “Ferrar ”. Robin 
Sharma
6. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr
7. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M. Jovaiša
8. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
Loreta Paškevi ien
9. ”Vyrai kil  iš Marso, moterys - iš Veneros”. 
John Gray
10. ”Susipažinkite: ekspozicija”. Bryan Peterson

1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Prarastas rojus”. Džordana Butkut
3. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
4. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
5. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
6. ”Jaunatis”. Stephenie Meyer
7. ”Paslaptis”. Rhonda Byrn
8. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
9. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobrovols-
kien , Julija Žil nien , R ta Vainien
10. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi ius,
V.Baltr nas.

1. ”Užtemimas”. S.Meyer
2. ”Kur stoti Lietuvoje 2009”.
3. ”Prarastas rojus”. Dž.Butkut
4. ”Saul lydis”. S.Meyer
5. ”Jaunatis”. S.Meyer
6. ”Barselona. Visad su tavim”. T.Fisher
7. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M.Jovaiša
8. ”Vienuolis, kuris pardav  “Ferrar ”. R. Sharma
9.”Atstumtoji karalien ”. P. Gregory
10.”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi ius,
V.Baltr nas.

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

Vidurnakčio šviestuvo klubas
SAVAIT S KNYGOS

“Aß, Mata Hari”
Yannick Murphy

Išleido: “Vaga”

Paryžius, 1917 
metai. Egzotiška šo-
k ja, kurtizan  ir 
šnip  Margareta Ce-
l , pasauliui žinoma 
Matos Hari slapy-
vardžiu, Sen Lazaro 
kal jime laukia mir-
ties nuosprendžio. 
Tarsi Šecherezada ji 
bando išsipirkti lais-
v ,  pasakodama 
spalving  ir tragišk  savo gyvenimo is-
torij . Kartu su ja skaitytojas keliauja iš 
snieguotos Olandijos  karš iu tvoskian-
ias Javos džiungles, iš teatro scenos 

karo lauk , iš sujaukto meil s guolio 
kal jimo vienut . Kas iš ties  buvo ši 
paslaptinga gražuol , apsukusi galvas 
epochos vyrams ir t  pa i  vyr  pa-
smerkta myriop?

Komentaras

“Mata Hari išgars jo grei iau d l kal-
tinim  šnipin jimu, o ne kaip šok ja. Ti-
k jausi biografijos, ta iau atradau sud -
ting  asmenyb , ieškan i  savo vietos pa-
saulyje. Nuotykiai, netik tos aplinkyb s ir 
keisti personažai skaitant apraizgys lyg vo-
ratinklis. Vienu pris dimu perskai iau pu-
s  knygos”.

Laura Lipskyt ,
vert ja

Kaina knygyne 
~36 Lt

“Paßtas”
Charles Bukowski

Išleido: “Kitos knygos”

“Paštas” - pir-
masis vieno garsiau-
si  amerikie i  lite-
rat rinio “under-
graundo” autori  ro-
manas. Autoriaus 
alter ego - Henris 

inaskis, pašto tar-
nautojas, girtuoklis, 
loš jas, mergišius, 
atsiskyr lis. Šiame 
romane Amerikos ti-
krov  - atvira ir negailestinga: nutriušusi
bar , darbinink , kekši , girtuokli  ir vi-
sokio plauko nevyk li  pasaulis. Didžiul s
emocin s j gos ir juodojo humoro kupi-
name pasakojime autorius tampa vis
“vieniši , pasiklydusi j  ir silpn j ” bal-
su. Jis iki šiol ne itin m gstamas JAV, bet 
Europoje jo k ryba tebeleidžiama didžiu-
liais tiražais.

Komentaras

“Paštas” - tai pasaulio vaizdas apatiš-
ko, žemai nusiritusio žmogaus akimis, pa-
vyzdin  “aš neken iu savo darbo” istorija. 
Ieškant prasm s veikian ios sistemos ab-
surde ir abejingume atskleidžiamas pasau-
lis, kuriame taip pat verda gyvenimas, ta-
iau jis kitoks. Purvinas, tamsus, neteisin-

gas ir... tikras”.

Justinas
Janulevi ius,

keli  inžinierius

TOPAI

Kaina knygyne 
~ 15 Lt

Kaina knygyne 
~ 22 Lt
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Bruno”
(komedija, JAV) - 23 d. 22 (naktinis MTV
kino seansas). 24-30 d. 10.30, 12.30,
14.40, 17.05, 19, 21.20.
“Paskutinis namas kair∂je”
(kriminalinis siaubo trileris, JAV) - 24-30
d. 11.40, 14.10, 16.35, 19.15, 21.40.
“Hana Montana. Filmas”
(muzikin∂ komedija, JAV) - 30 d. 18.15 (su pa-
zintys.lt nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV) -
23 d. 10.15, 11.15, 12.40, 13.40, 15.10,
16.10, 17.25, 18.20, 19.40, 20.30, 21.50. 24-
30 d. 10.45, 12.50, 15.15, 17.30, 19.50, 22.
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 23 d. 11.30,
13.50, 16.30, 18.40. 24-30 d. 11.20,
13.30, 15.45, 18.15, 20.30 (30 d. 18.15
val. seansas nevyks).
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 11, 14.20, 17.40, 21. 24-30 d. 10.15,
13.45, 16.50, 20.15.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 10.30,
14.10, 18, 21.15. 24-30 d. 12, 15, 18, 21.
“Pagirios Las Vegase”
(komedija, JAV) - 23 d. 12, 14.45, 17.10,
19.20, 21.40. 24-30 d. 12.15, 15.30,
18.30, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 10.45,
14, 17, 20.10. 24-30 d. 13.10, 16.20, 20.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 11.40, 14.30,
16.50, 19, 21.25.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Bruno”
(komedija, JAV) - 23 d. 22 (naktinis MTV se-
ansas). 24-30 d. 15.10, 17.30, 19.40, 21.45.
“Paskutinis namas kair∂je”
(kriminalinis siaubo trileris, JAV) - 
24-30 d. 12.30, 15.45, 19, 21.50.
“Hana Montana. Filmas”
(muzikin∂ komedija, JAV) - 30 d. 19.40 (su pa-
zintys.lt nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV,

3D) - 23 d. 11.20, 14.40, 18, 21.10. 24-30
d. 11, 12, 13.40, 16.30, 19.20, 22.10.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV) -
23 d. 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.50, 22.00.
24-30 d. 11.30, 14, 16.10, 18.40, 20.50.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., angl¨ k., JAV) - 23 d.
16.50, 19.10. 24-30 d. 15.20, 21.10 (30 d.
21.10 val. seansas nevyks).
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 12, 15.10, 18.30, 21.40. 24-30 d.
11.45, 15, 18.15, 21.30.
“Gomora”
(kriminalin∂ drama, Italija) - 23 d. 13.30,
16.10, 19, 22. 24-30 d. 12.45, 15.30,
18.30, 21.20.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 11.20,
14.40, 17.50, 21.10. 24-30 d. 14, 17,
20.10.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 11.30,
16.30, 21.50. 24-30 d. 12, 17.50 (30 d.
17.50 val. seansas nevyks).
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 23 d. 13.10,
17.30. 24-30 d. 13.20, 18.10.
“Pagirios Las Vegase”
(komedija, JAV) - 23 d. 15.20, 19.30. 24-
30 d. 15.50, 20.30.
“Agentas 117: Rio neatsako”
(nuotyki¨ komedija, PrancΔzija) - 23 d. 13,
15.10, 17.20, 19.20, 21.30.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 14.30, 19.30.
“Koralaina ir stebuklingas pasaulis”
(animacinis f., JAV, 3D) - 23 d. 14.10.
“Monstrai prieß ateivius”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV,
3D) - 23 d. 11.45.

OZO KINO SALÎ
“Mußet∂”
(drama, PrancΔzija) - 23 d. 18.
“Atostogos Romoje”
(romantin∂ komedija, JAV) - 24 d. 18.
“J∂zus Kristus - superΩvaigΩd∂”
(miuziklas, JAV) - 25 d. 16.
“Ûmogaus dalia”
(drama, SSRS) - 27 d. 18.
“Evangelija pagal Matå”
(religin∂ drama, Italija) - 28 d. 18.
“Troßkim¨ medis”

(drama, Rusija) - 29 d. 18.
“Skrenda gerv∂s”
(romantin∂ drama, SSRS) - 30 d. 18.
“Pink Floyd - siena”
(muzikin∂ drama, D.Britanija) - 31 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Bruno”
(komedija, JAV) - 23 d. 22 (naktinis MTV
kino seansas). 24-30 d. 11.15, 13.15,
15.35, 17.45, 20, 22. 24-25 d. 23.59.
“Paskutinis namas kair∂je”
(kriminalinis siaubo trileris, JAV) - 24-30
d. 11.50, 14.15, 16.50, 19.15, 21.45.
“LengvabΔd∂ marti”
(romantin∂ komedija, D.Britanija, Kanada)
- 24-25 d. 23.
“Metro uΩgrobimas 123”
(veiksmo trileris, D.Britanija, JAV) - 
24-25 d. 23.30.
“Hana Montana, Filmas”
(muzikin∂ komedija, JAV) - 30 d. 19 (su pazin-
tys.lt nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
“Akis”
(siaubo trileris, JAV, Kitokio kino klubas) -
28 d. 18.35.
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 10.30, 11, 13.40, 14.50, 16.50,
18.20, 19.55. 24-30 d. 10.15, 11, 13.30,
14.45, 16.35, 18, 19.45, 21.30 (30 d. 18
val. seansas nevyks).
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV, 3D)
- 23 d. 11.30, 14.30, 17.35, 21. 24-30 d.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45. 24-25 d. 23.45.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, angl̈  k., JAV) - 23 d.
10.45, 13.55, 17.20, 20.25. 24-30 d. 10.45, 14,
17.15, 20.30 (28 d. 17.15 val. seansas nevyks).
“Gomora”
(kriminalin∂ drama, Italija) - 23 d. 12.15, 18.05,
21.15. 24-30 d. 12.10, 15.20, 18.20, 21.10.
“Agentas 117: Rio neatsako”
(nuotyki¨ komedija, PrancΔzija) - 23 d.
11.15, 13.25, 15.40, 17.50, 20.10.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV)
- 23 d. 12, 16.20, 20.45.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 14.10, 18.35,
22.50.

“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 15.

CINAMON
“Bruno”
(komedija, JAV) - 24, 26-30 d. 11.15, 13,
14.45, 16.30, 18.15, 20.15, 22.15. 25 d.
11.15, 13, 14.45, 16.45, 18.30, 20.15, 22.15.
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45. 24-
25, 27-30 d. 10.30, 13.20, 16.10, 19.05,
22. 26 d. 11.45, 14.45, 18.30, 21.30.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 11, 13.45,
16.30, 19.30, 22.15. 24-30 d. 15.15, 18, 21.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV)
- iki 30 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 12.15,
15.15, 18.15, 21.15. 24-30 d. 14.15, 17,
21.45.
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 23 d. 13.15,
15.30. 24-30 d. 12.
“Pagirios Las Vegase”
(komedija, JAV) - 23 d. 11.15, 17.45, 20,
22. 24-30 d. 11, 13.15, 19.45.

KLAIPÎDA

CINAMON
“LengvabΔd∂ marti”
(romantin∂ komedija, D.Britanija, Kanada)
- 25 d. 20 (COSMO VIP seansas).
“Bruno”
(komedija, JAV) - 24-30 d. 11, 12.45,
14.30, 16.30, 18.15, 20.15, 22.15.
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 10.45, 13.20, 16.10, 19.05, 22. 24-
30 d. 10.30, 13.15, 16, 19, 21.55.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 12.15,
15.15, 18.15, 21.15. 24, 26-30 d. 12.15,
15.30, 18.30, 21.30. 25 d. 12.15, 15.30, 22.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 16, 20.15,
22.15. 24-30 d. 17.45.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV)
- iki 30 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”

(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 11.45,
14.30, 17.45, 21. 24-30 d. 15, 18, 21.
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 23 d. 11.30,
13.45, 18. 24-30 d. 12.30.
“Pagirios Las Vegase”
(komedija, JAV) - 23 d. 11, 13, 15, 17.15,
19.30, 21.45. 24-30 d. 11.45, 13.45,
15.45, 19.45, 21.45.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Bruno”
(komedija, JAV) - 23 d. 22. 24-30 d. 11,
13, 15.10, 17.20, 19.15, 21.40.
“LengvabΔd∂ marti”
(romantin∂ komedija, D.Britanija,. Kanada)
- 24 d. 21.20 (COSMO VIP seansas).
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV,
3D) - 23 d. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
21.50. 24-30 d. 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 22.
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 11, 14.10, 17.40, 20.50. 24-30 d.
10.45, 14.10, 17.40, 20.45.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 12, 14.30,
16.50, 19, 21.35. 24-30 d.12, 16.45, 21.20
(24 d. 21.20 val. seansas nevyks).
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 23 d. 19.15.
24-30 d. 14.30, 19.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 21.20.
24-30 d. 11.30, 18.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 11.30, 15,
18. 24-30 d. 14.50, 21.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV)
- 23 d. 11.45, 14.45, 17.10.

ATLANTIS CINEMAS
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV,
3D) - 23 d. 11, 13.10, 15.15, 17.20, 19.30,
21.40. 24-30 d. 11, 15, 17, 19.
“Koralaina ir slaptas pasaulis”
(animacinis f., JAV, 3D) - 24-30 d. 13.
“Kruvinoji Valentino naktis”
(siaubo trileris, JAV, 3D) - 24-30 d. 21.
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Teatras
VILNIUS

”Domino” teatras
28 d. 19 val. - Premjera! “Ma-
no Ωmonos vyras”. ReΩ.
K.Smoriginas.

PALANGA

KultΔros centras “Ramyb∂”
23 d. 20 val. - Spektaklis “Mi-
lijono ßypsen¨ miestas”. ReΩ.
Alvydas Vizgirda.
30 d. 20 val. - Spektaklis “Po-
liklinika”. ReΩ. A.Jankevçius
(Men¨ spaustuv∂).

Koncertai
Lietuvos nacionalin∂ 

filharmonija 
XI tarptautinis kamerin∂s
muzikos vasaros festivalis

“Kurßi¨ nerija 2009”
26 d. 20 val. Nidos evangelik¨
liuteron¨ baΩnyçioje - Prade-
damasis koncertas (I progra-
ma). Atlik∂jai: Festivalio or-
kestras “Musica Humana”
(meno vadovas ir dir. A.Vizgir-
da). Solistai: V.Stanelyt∂ (sop-
ranas), J.Prakelyt∂ (mecosop-
ranas), M.Zimkus (tenoras),
N.Maseviçius (bosas), B.Vait-
kus (vargonai). Dir. A.Vizgirda.
28 d. 20 val. Juodkrant∂s evan-

gelik¨ liuteron¨ baΩnyçioje; 29 d.
20 val. Nidos evangelik¨ liutero-
n¨ baΩnyçioje - “J.Haidnas ir
V.A.Mocartas” (II programa).
J.Haidno (1732-1809) mirties
200-osioms metin∂ms. Atlik∂jai:
Festivalio orkestras “MUSICA
HUMANA” (meno vadovas ir dir.
A.Vizgirda). Solistai: A.Íirvins-
kait∂ (sopranas), A.Vizgirda (flei-
ta), D.Tum∂nait∂ (fleita), R.Bei-
naris (obojus). Dir. A.Vizgirda.

VILNIUS
Ív.Kazimiero baΩnyçia

26 d. 13 val. - Sakralin∂s mu-
zikos valandos. Vargonuoja
Olivier Eisenmann (Íveicarija).

Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus

25 d. 21 val. - DidΩioji Salsos
naktis. Dalyvauja “Salsa Orchest-
ra & Federico Mansanarez”.

KAUNAS
PaΩaislio muzikos festivalis

26 d. 19 val. Babtyno-Ûemait-
kiemio dvare; 25 d. 19 val. Birß-
tono kultΔros centre - Vengrijos
rom¨ tradicijas pristato: “Kara-
van Familia” (Vengrija), I.Nagy
(vokalas, gitara, lΔpin∂ armoni-
k∂l∂), I.Farkas-Nagy (vokalas,
ßokis), I.Nagy jaunesn. (voka-
las, gitara, mußamieji), Niki Na-
gy (vokalas, gitara, ßokis).

I sal∂
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 23 d. 11.10,
13.45, 16.20. 24-30 d. 11.10.
“Pirßlybos”
(romantin∂ komedija, JAV) - 24-30 d.
13.45, 19.45.
“Èkalinta pragare”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 21. 24-30 d. 15.45.
“UΩdaras ratas”
(veiksmo trileris, PrancΔzija) - 24-30 d.
17.45, 21.45.
“Pagirios Las Vegase”
(komedija, JAV) - 23 d. 19.

PANEVÎÛYS
FORUM CINEMAS BABILONAS

“Bruno”
(komedija, JAV) - 23 d. 22. 24-30 d.

10.40, 13, 15.10, 17.20, 19.30, 21.45.
“LengvabΔd∂ marti”
(romantin∂ komedija, D.Britanija, Kanada)
- 24 d. 19.10.
“Ledynmetis 3”
(animacinis f., dubliuotas lietuvißkai, JAV)
- 23 d. 10.40, 12.50, 15, 17.10, 19.20,
21.30. 24-30 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17,
19.10 (24 d. 19.10 val. seansas nevyks).
“Haris Poteris ir netikras princas”
(fantastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) -
23 d. 11, 14.10, 17.40, 21. 24-30 d. 11,
14.30, 18.
“Pragaras Konektikute”
(siaubo trileris, JAV) - 23 d. 11.30, 16.40.
24-30 d. 21.10.
“Visuomen∂s prießai”
(kriminalin∂ drama, JAV) - 23 d. 13.40,
18.50. 24-30 d. 21.30.
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“Laisvalaikio” forumas
Simona KEBLAIT ,

“Bilietai LT” rinkodaros 
projekt  vadov

“Laisvalaikio” kortel  turiu jau 
ne vienus metus. Dažniausiai pasi-
naudoju jos teikiama nuolaida pie-
taudama - toki  kavini  ir restora-
n , kuriuose taikoma nuolaida, yra 
tiek daug, kad vis  n  neišvardy-
iau. “Laisvalaikio” kortel  praver-
ia ir sigyjant biliet  renginius: 

spektaklius, koncertus, taip pat fil-
mus, rodomus “Forum Cinemas” 
kino teatruose. Patinka keliauti, tai 
kartais “Laisvalaikiu” pasinaudoju 
ir turizmo agent rose - perkant ke-
lion  nauda itin pastebima.

Jolanta PAULAUSKIEN ,
vizažist ,

“International Make Up Center” 
vadov

“Laisvalaikio” klubo teikiama 
nuolaida dažniausiai pasinaudoju si-
gydama biliet vairius renginius, 
koncertus, filmus. Paskutinis “Forum 
Cinemas” kino teatre matytas rimtas 
filmas - “Angelai ir demonai”. Labai 
patiko. Kaip tik dabar ruošiuosi neš-
ti kelet  drabuži  “Jogl s” švarumo 
centr , kur taip pat pasinaudoju 
“Laisvalaikio” teikiama nuolaida. Pa-
prastai tvarkau drabužius namie, o 
“Jogl ” nešu tada, kai pati nebegaliu 
išvalyti kokios d m s.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Pirkdama bilietus  koncertus, teatr
“Forum Cinemas” kino teatruose 
Kavin se ir restoranuose Asmeninio albumo nuotr. Sauliaus Venckaus nuotr.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

“Forum Cinemas” kino teatruose 
Pirkdama bilietus  renginius
“Jogl s” švarumo centre



Kauno senamiestyje, M.Daukšos g.36, Jus 
kviečia jaukus ir stilingas papuošalų bei 
“Swarovski” kristalų salonas “Kristel”. Čia 
rasite įvairiausių kaklo vėrinių, segių, apyran-
kių, auskarų, pakabučių iš “Swarovski” kristalų 
elementų. Jei neišsirinksite tinkamo papuošalo, 
dizainerė jums sukurs pagal individualius po-
reikius. “Kristel” salone teikiamos dekoravimo 
“Swarovski” kristalų elementais paslaugos. 
Įmonės interneto puslapyje (www.kristel.lt) 
rasite daug dekoravimo ir papuošalų pavyzdžių. 
Salone ypač laukiami jaunavedžiai, čia jie ne 
tik pagyvins savo šventę išskirtiniais papuoša-
lais, bet ir ras daug kitų smulkmenų, 
reikalingų šia ypatinga proga.
Visą vasarą visiems papuošalams ir dekoravimui 
su “Laisvalaikio” kortele taikoma 15 proc. 
nuolaida. Suskubkite pasinaudoti šia nuolaida, 
dar neturintieji nuolaidų kortelės išsikirpkite 
dovanų kuponą, esantį šalia, ateikite į “Kristel” 
saloną ir mėgaukitės “Laisvalaikio” nuolaidų 
kortelės teikiamais pranašumais.
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“Kristel” papuošalai - šiuolaikinei moteriai

“Kristel” salono vadovė Laura Damčikienė siūlo išbandyti 
“Laisvalaikio” nuolaidų kortelės teikiamus pranašumus

Viktoro Purio nuotr.
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PASIRODYMAS. Krokodilų dresuotojas iš Pietų Korėjos įkišo 
galvą į krokodilo nasrus.

EPA-Eltos nuotr.

Devyniolikmetė marijampolietė Giedrė Mikelionytė save vadina 
užsispyrusia ir teigia iš gyvenimo pasiimanti viską, kas geriausia. 
Kitas jos tikslas - šou verslo aukštumos, vaidyba.
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MAUDYNĖS. Kažin ar kiekvienam mūsų būtų priimtinas 
toks gelbėjimosi nuo karščio būdas - maudynės tokiame 

knibždėlyne, ką galima išvysti Kinijoje.
“Reuters” nuotr.

STILIUS. Berlyne (Vokietija) pristatyta 
speciali kuprinė šunims. Ką į ją turėtų 
įsidėti keturkojis - kaulų rinkinuką ar šle-
petes šeimininkui?

EPA-Eltos nuotr.

ŠVENTĖ. Japonijoje vyko tradicinė 
“Shirahama Ama” šventė, kurios metu 

meldžiamasi už žvejus ir prašoma 
gerų laimikių.

EPA-Eltos nuotr.

PURVAS. Suomijoje 
vyko Pelkių futbolo 
pasaulio čempionatas. 
Šiemet čempionate 
dalyvavo 325 koman-
dos. Dėl čempionų 
titulo kovėsi beveik 
5 tūkst. žaidėjų. Per 
dvi čempionato 
dienas 22 aikštėse 
sužaista beveik 
1 tūkst. rungtynių.

EPA-Eltos nuotr.


