
“Laisvalaikio” interviu 3“Laisvalaikis”, 2009 m. spalio 22 d.

Trys herojai, trys istorijos ir viena 
naktis - labai lakoniškai galima 
pristatyti naują IGNO MIŠKINIO 
(31) filmą “Artimos šviesos”. Šią 
savaitę, spalio 23 dieną, kino 
ekranus pasieksiantis filmas - 
ketvirtas režisieriaus darbas ir 
antras pilno metro filmas. Dar 
gegužę “Artimos šviesos” gavo 
nacionalinio kino apdovanojimą 
- “Sidabrinę gervę”. Kino žino-
vai jau įvertino, įvertinkite ir jūs. 
Tik, kaip sako Ignas, nebūkite iš 
anksto nusiteikę skeptiškai.

Laima KARALIŪTĖ

- Tavo režisuotas “Diringas” 
(2006) buvo skirtas specifinei 
auditorijai. Kokiam ži rovui 
skirtas antras tavo pilno metra-
žo filmas?

- Labai sunku pasakyti. Vieni iš 
kino tikisi pramogos, kiti - savotiš-
kos meditacijos. “Artimos šviesos” 
labiau tur t  patikti antriesiems. 
Gal artimesnis bus mano kartos 
miestie iams? Nežinau. Pati filmo 
istorija n ra tokia užnarpliota kaip 
“Diringo”. Be to, ji šviesesn , ne 
tokia neigiama.

- Ar “Artimos šviesos” - dina-
miškas filmas?

- Atvirkš iai, jis ramus ir l tas.
Nors pagrindinis veiksmas vyksta 
kelyje, jokiu b du tai n ra grei io
filmas, kaip “Greiti ir siut ”. (Juo-
kiasi.)

- Kas buvo svarbiausia ku-
riant “Artimas šviesas”?

- Jausmai ir akimirkos mistika. 
Kurdamas film  pasitelkiau nemažai 
simboli , bet j  nesureikšminau. 
Svarbiausia buvo pa-
pasakoti trij  žmoni
istorij .

- Kaip vertini 
paradoks , kad 
“Artimos šviesos” 
gavo “Sidabrin s
gerv s” apdovano-
jim  geguž , kai 
dar nebuvo pristatytas pla iajai
auditorijai?

- Pa iu apdovanojimu labai 
džiaugiuosi, nes jis pirmasis ir ne-
tik tas. Jei kam nors d l to skaudu, 
galiu j  atiduoti. (Šypsosi.) O kino 
teatrus filmas pasieks tik ši  savai-
t , nes niekas nenori premjeros 
rengti vasar . Nepalankus metas. 
Be to, apdovanojim  skyr  komisija, 
kuriai filmas buvo parodytas. Žino-
ma, gal b t  geriau, jei apdovanoji-
m  renginys vykt  ruden , kad ir 
ži rovai pamatyt , už k  filmas gau-
na vertinim .

- Kas tau svarbiau - kino kri-
tik  ar ži rov vertinimas?

- Ži rov , nes j  daugiau.

- Kod l tre iame tavo filme 
iš eil s pagrindin  vaidmen  at-
lieka Dainius Gavenonis?

- Dainius - vienas profesiona-
liausi  aktori . Jis maniakiškai si-
gilina  filmo scenarij  ir sugeba 
keistis.

- Kod l moters vaidmeniui 
pasirinkai vokie i  aktor  Julij
Marij  Kohler?

- D l labai paprastos priežasties. 
“Artimos šviesos” yra bendras Lie-
tuvos ir Vokietijos produktas. Gru-
biai tariant, vokie iai padeng  dal
biudžeto. Koks jiems b t  tikslas 
remti film , kuriame n ra nieko vo-
kiško? Taip filme atsirado Julija, vo-
kie i  kompozitorius, kostium  dai-
linink . J  darbu esu patenkintas.

- Ar gal tum atskleisti filmo 
biudžet ?

- Man nepatinka apie tai kalb ti.
Galiu tik pasakyti, kad tai brangiau-
sias mano filmas. Bet tai nereiškia, 
kad švaist m s pinigais. Visur buvo 
taupoma ir skai iuojama.

- Vien  pagrindini  persona-

ž  suk r  neprofesionalus akto-
rius Jonas Antan lis. Ar nerizi-
kavai pakviet s niekada nesifil-
mavus  žmog ?

- Rizikavau, bet man patinka 
eksperimentuoti. domu vienoje 
aikštel je dirbti su profesionaliais 
aktoriais ir naujokais. Be to, už pro-
fesionalum  man kur kas svarbiau 
aktoriaus energetika. Jonas labai ti-
ko šiam vaidmeniui. Jis žmogus, ku-

ris tiesiog sprogsta iš 
vidaus, j  sunku su-
tramdyti. Tokio man 
ir reik jo.

- Kokie filmai 
tau patinka?

- Tokie, kuri  is-
torijomis patiki, o 
kartais ir apsiverki.

- Kaip režisieriui išvengti ko-
pijavimo? Neži r ti kit  film ?

- Negalvoti apie tai. Manau, 
kad panaši  film  “Artimas švie-
sas” pasaulyje yra daug sukurta. 
Neseniai “Artimas šviesas” prista-
t me viename kino festivalyje. Ja-
me atsirado ži rovas, kuris pareiš-
k , kad mat  labai panaš ek
film .

- Iš šalies atrodo, kad tau se-
kasi. Esi vienas produktyviausi
ir bene daugiausia kompliment
sulaukiantis jaunosios kartos re-
žisierius.

- Galb t... Bet n ra viskas taip 
paprasta, kaip gali pasirodyti.

- Kas sunku?
- Finans  paieškos, intrigos, 

konfliktai, pati filmo gamyba. Bet aš 
nesiskundžiu, man patinka šie ma-
lon s r pes iai. Kurdamas film  kie-
kvien  kart  atrandu daug naujo.

- K  šiandien Lietuvoje reiš-
kia b ti kino režisieriumi?

- Džiaugtis, jei gali sukurti film .
Lietuvoje tarp režisieri  yra nesvei-
ka konkurencija, daug apkalb . Ko-
d l? Tod l, kad Kult ros ministeri-
ja l š  gali skirti tik keliems fil-
mams, o pretenduojan i  režisieri
daug. Tai nervina.

- Tav s nežeidžia vyraujanti 
nuomon , kad neva visas lietu-
viškas kinas nieko vertas?

- Mane skaudina, kad mes skep-
tiškai reaguojame  visk , kas lietu-
viška. Iš kur tokia neapykanta sau 
pa iam? O dar sako, kad lietuviai na-
cionalistai. Visiems b t  dar smagiau, 
jei lietuviško kino iš viso neb t . Dau-
gumai pakakt  krepšinio ir bulvi . Aš 
nesakau, kad reikia ži r ti tik lietu-
viškus filmus ir šypsotis pro suk stus 
dantis. Nepatinka, tai nepatinka fil-
mas. Bet eiti  filmo premjer  ir iš 
anksto tur ti neigiam  nuomon ...

- Kaip manai, kok  film  rei-
k t  sukurti lietuvi  režisieriui, 
kad nuomon  pasikeist ?

- Gal nufilmuoti “Titanik ”
Kauno mariose. (Juokiasi.) O jei 
rimtai, nežinau. Visiems vis tiek 
ne tiksi.

“Visiems būtų dar smagiau, jei lietuviško 
kino iš viso nebūtų. Daugumai pakaktų 

krepšinio ir bulvių”

Ignas Miškinis ne tik režisavo, bet ir 
kūrė filmo “Artimos šviesos” scenarijų

Sauliaus Venckaus nuotr.

Ignas Miškinis įjungė “Artimas šviesas”



TAIP
NE

NE sakome  LTV direktoriui RIMVYDUI PALECKIUI už tai, kad 
“Šok su manimi” dalyviai š la (TV3 projektas filmuojamas LTV studi-
joje). Užuot pasir pin s užkulisi  apšildymu, jis pataria daugiau repe-
tuoti. “Paži r jus  dalyvi  s raš , matyti, kad tarp j  yra palepusi .
Matyt, jie prat  gyventi geriau”, - savo ne galum  maskuoja naciona-
lin s televizijos vadovas.

TAIP sakome LEONO SAMOVO ir JAZZU duetui už MTV apdova-
nojim  geriausio Baltijos šali  atlik jo nominacijoje. Džiugu, kad MTV 
tre i  kart vertina m s  muzikos atstovus. Š  apdovanojim  jau turi 
“Happyendless” ir Jurga Šeduikyt .

TAIP sakome MIJAI už nauj  album  “Stiklo namai”. Skirtingai nei 
kitos bulvaro žvaigžd s, ji dar kažk  ir kuria.

NE sakome AGNIEŠKAI DOBROVOLSKAI už pareiškim : “Gr ž-
tu  didži j  scen ”. Kaip galima sugr žti ten, kur niekada nebuvai?

Pareng  Laima KARALI T
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Publikai patink
Laima Kybartienė ir Indrė 
Burlinskaitė - argi jos 
nepanašios?

Sulaukusi penkiasdešimties 
Indrė norėtų taip puikiai 
atrodyti, kaip Laima Kybartienė

Šviesūs plaukai, spindinčios akys ir švelni šypsena. 
Šie bruožai vienija dvi skirtingo amžiaus moteris - 
“Olialia” mergaitę INDRĘ BURLINSKAITĘ (22) ir TV 
sveikinimų koncertų žvaigždę LAIMĄ KYBARTIENĘ 
(50). Be to, jos abi sulaukia publikos simpatijų. Ne-
seniai vykusiuose “Mis Lietuva” rinkimuose Indrė 
pelnė “Mis publika” titulą, o Laima jau daug metų 
yra televizijos žiūrovų favoritė. Indrė pripažįsta, kad 
jai malonu būti palygintai su moterimi, tinkančia į 
motinas. “Visada žavėjausi Laima  televizijos ekrane, 
o sulaukusi jos metų, norėčiau taip pat puikiai atro-
dyti”, - šypsosi Indrė. Beje, tai ne vienintelė žinoma 
moteris, į kurią stulbinamai panaši Indrė. Prieš keletą 
metų dirbdama Airijoje ji buvo lyginama su australų aktore Izabele Lukas (Isabel Lucas).

Pareng  Laima KARALI T
Stasio Žumbio, Sauliaus Venckaus ir redakcijos archyvo nuotr.
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antis veidas

Kai kas įžvelgia panašumų 

tarp Indrės ir australų aktorės 

Izabelės Lukas
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Laima KARALIŪTĖ
- Kod l sutikai fotografuotis kalendo-

riui?
- Tod l, kad tai nauda abiem pus ms. Ko-

kia nauda man? Noriu pasiži r ti  žmoni
reakcij . Daryti tai, ko iš tav s tikisi, - ne do-
mu. Smagiau sujaukti nusistov jus  vanden .
(Šypsosi.) O pagrindin  priežast  atskleisiu 
v liau. Tegul lieka intriga. (Šypsosi.)

- Kokia buvo vyro, draug  reakcija?
- Kaip atrodysiu nuotraukose, kiek ati-

dengsiu k no, sprendžiau pati. Šeima iš anks-
to buvo supažindinta su visomis detal mis,
tod l audr  nekilo.

- Sutik, neb tina visiškai apsinuoginti, 
kad nuotraukos tur t  erotin  potekst ?

- Kalendoriaus nuotraukoje erotikos tikrai 
ne daugiau, nei galima leisti Marijos žem je.
(Šypsosi.) M s  gyvenime jos daugiau, tad 
tokiomis nuotraukomis nieko nešokiruosi.

- Ar tai atviriausia fotosesija tavo gy-
venime?

- Visai neseniai dirbau reklamoje, kurioje 
buvau su maudymosi kostium liu. Manau, kad 
ne apsinuoginimas, o nuotaika, poza nulemia 
fotografijos erotiškum .

- Ar sutiktum visiškai apsinuoginti 
prieš fotoobjektyv ?

- Ne. Aš net savo asmeniniame albume 
neturiu toki  nuotrauk . Nesu iš t  moter ,
kurioms to reikia. Gal tod l, kad erotika man 
nesiasocijuoja su nuogu k nu.

- Pasišviesinai plaukus, pasididinai kr -
tin , suliekn jai, tave galima išvysti viešuo-
se renginiuose. Kas nul m  tiek poky i ?

- Net nežinau, nuo ko prad ti vardinti. Gal-
b t per ilgai užsis d jau namuose...O  rengi-
nius einu, nes noriu atnaujinti ryš  su senais 
paž stamais. Kai auginau vaikus, vaikš iojau 
po park , o jie ten neužsuka. Tod l m s  keliai 
nesusikirsdavo. Gal  gale aš labai m gstu ben-
drauti, esu smalsi. Viso to buvau išsiilgusi.

- Kod l sutikai viešai kab ti apie plas-
tin  kr t  didinimo operacij ?

- Daugelio leidini  archyvuose yra kr va 
mano nuotrauk  iš senesni  laik . Jas lyginant 
su naujomis - pasikeitimas akivaizdus. B t
kvaila neigti akivaizdžius dalykus. Žinojau, kad 

Komentaras
Lauryna Anusevi i t , “Vakaro ži-

ni ” kalendoriaus projekt  vadov
“Jau tre ius me-

tus ieškome žinom
moter , kurios sutik-
t  papuošti kelet  ka-
lendoriaus puslapi .
Naujam leidiniui kal-
binome Violet  Rep-
enkait -Bl dien ,

Ing  Paksait -Stum-
brien , bet nepavyko. 
Daiva žinoma ir labai 
žavi moteris. Be to, ji 
tapo šviesiaplauke, o blondin s - kalendo-
riaus koncepcija. Nudžiugau, kai ji iš karto 
sutiko. Naujo leidinio sumanymas - dvylika 
skirtingas profesijas k nijan i  mergin .
Daivai teko seksualios fermer s vaidmuo. 
Fotosesija vyko toli nuo Vilniaus, pas triu-
šius auginant kinink . Nors su visur len-
dan iais ir visk  graužian iais ilgaausiais 
teko pavargti, rezultatu esame labai paten-
kinti. Apskritai visos kalendoriaus fotose-
sijos pareikalavo daug k rybiškumo ir 
tempto darbo. Kiekvienai nuotraukai ieš-

kojome autentiškos aplinkos, rekvizito, dra-
buži . Tad naujame kalendoriuje išvysite ir 
gaisrinink , ir policinink , ir toki  specia-
lybi  atstovi , kuri  net nesitik jote. Beje, 
be Daivos, “Vakaro žini ” kalendoriuje si-
amžino ir dar keletas žinom  moter . Ko-
kios? Palikime šiek tiek intrigos”.

Prieš trylika metų DAIVA ANUŽYTĖ-KASIULAITIENĖ (31) pelnė “Mis Lietuva” titulą ir dingo iš grožio pa-
saulio, o ir prodiuserių, galinčių pasiūlyti vaidmenį seriale ar TV vedėjos poziciją, nebuvo. Daugelio taip 
siekiamas pramogų pasaulis 1996-aisiais buvo embriono stadijoje.
Penkerius metus dukrytėms Rugilei (5) ir Eglei (3) auginti paaukojusi moteris suprato, kad būti tik namų 
šeimininke ne jai. Todėl Daiva mielai sutiko papuošti naujo, aštuntojo, “Vakaro žinių” kalendoriaus puslapį.

D.Anužytė: “Daryti tai, ko iš ta

Naujame “Vakaro žinių” 
kalendoriuje Daiva Anužytė 

įkūnys seksualią fermerę
Raimundo Adžgausko nuotr.  “Alandeko” botai
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anks iau ar v liau išgirsiu klausim  apie operaci-
j . Buvau tam pasiruošusi.

- Ar ryžtumeisi dar kuri  nors k no dal
pakoreguoti skalpeliu?

- Labai tikiuosi, kad to neprireiks. Yra dau-
gyb  kit  priemoni , kurias pasitelkus galima 
sul tinti sen jimo požymius. Turiu omenyje 
sport , mityb .

- Sportuoji, renkiesi, k  valgyti?
- Maždaug metus sportavau su treneriu, jis 

išmok  pakeisti gyvenimo pro ius. Pavyzdžiui, 
derinti maisto produktus, nepersivalgyti, laikytis 
režimo. Patik kite, organizmas labai greitai pa-
juto komfort .

- Ar vartoji alkohol ?
- Kartais vien  taur  per vakar . Man labai 

patinka pa iai parvairuoti namo. Ir taip buvo vi-
sada, tad keisti pro i  nereik jo.

- Ar gražiausios lietuvait s kar na dav
ap iuopiamos naudos?

- Niekada savo kelio su ja nesiejau. Kar na
tik simbolis.

- Ar šiandien dalyvautum mis konkurse?

- Labai rimtai atsižvelg iau, kas jo organiza-
toriai ir kiek rimtai jie ži ri  š vyk .

- Fotosesija kalendoriui vyko tarp triu-
ši . Ar myli gyv nus?

- Namuose laikome šuniuk . Be to, vaikyst s
vasaros prab go pas mo iut  kaime. Buvau arti 
kaimo aplinkos. Saky iau, net nebuvo visada len-
gva, nes tur jau atlikti kai kuriuos kio darbus.

- Ar sivaizduoji save kininko žmonos 
kailyje?

- Nenor iau. Žinau, kad tai labai sunkus dar-
bas, be poilsio dien .

- Kas svarbiau moteriai - grožis ar iš-
mintis?

- Visada svarbiau tai, kas ilgiau išlieka. Gyve-
nime renkuosi laiko patikrintus, o ne trumpalaikius 
dalykus. Niekada nesivadovauju mada. Pavyzdžiui, 
lankyti jog , eiti  spektaklius, mokytis valdyti j gos 
aitvarus, rinktis tai, kas ekologiška ir t.t.

- Ar gyvenime teko pasinaudoti savo gro-
žiu?

- Jei matau, kad konkre ioje situacijoje žmo-
gui svarbu, kaip aš atrodau, - pasinaudoju. O šiaip 

niekada tik damasi padaryti sp d , išpešti nau-
dos nesakysiu, kad kadaise buvau išrinkta “Mis 
Lietuva”. Nespekuliuoju titulais.

- Ar pasitaiko dien , kai, paži r jusi  save 
veidrodyje, pamanai: “Kokia aš negraži”?

- Žinoma. Visada b na moment , kai nesijau-
ti gražus. Kai auginau vaikus, buvau labai nepa-
tenkinta savo išvaizda. Gyvenau tik d l vaik ,
save buvau visiškai pamiršusi. Net to laikotarpio 
mano nuotrauk  nerasite fotoalbume. Ar verta 
taip pamiršti save? Tada nelabai sivaizdavau, kad 
vaikus gali auginti svetimas žmogus - aukl .

- Daininink  Jurga Šeduikyt  “Laisvalai-
kiui” prisipažino: “Kai s nui su jo aštuoni 
m nesiai, supratau, kad turiu laiko skirti 
savo ego, nes kitaip išprot siu ir vaikui nie-
ko gero neduosiu”. Ar sutinki su ja?

- Visiškai. Tik kiekviena moteris tai, kad ji 
nebegali gyventi tik d l kit , supranta skirtingu 
laiku.

- Kokia moterimi nenor tum tapti?
- Feministe.
- Kod l? Nepritari moter  emancipacijai?
- Mane šiek tiek erzina patriarchalinis moters 

vertinimas. Maždaug ji turi b ti ir seksuali, ir 
labai motiniška... Tada moterys metasi  kuri
nors pus , nes suderinti ne manoma. Pastebiu, 
kad daug vyr  reguliuoja savo moterims, kaip 
elgtis, atrodyti ir net apie k  svajoti. Kita vertus, 
nelabai suprantu mergin , kurios gali prieiti prie 
vaikino, j  užkalbinti. Aš - už aukso vidur .

vęs tikisi, - neįdomu”

1996 -aisiais abiturientė Daiva 
Anužytė buvo išrinkta “Mis Lietuva”

Redakcijos archyvo nuotr.
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JAV aktorius Endis Garsija (An-
dy Garcia) šiuo metu sijaut s  Gru-
zijos prezidento Michailo Saakašvi-
lio vaidmen . Suomi  režisierius 
Renis Harlinas (Renny Harlin) Gru-
zijoje kuria film  apie 2008 metais 
vykus  Gruzijos ir Rusijos karin
konflikt  d l Piet  Osetijos. Filmo 
pavadinimas kol kas neskelbiamas.

Nežinomas gerb jas aukcione i-
kagoje už rokenrolo karaliaus Elvio 

Preslio (Elvis Presley) plauk  kuokš-
t  paklojo 15 t kst. doleri . Plaukai 

buvo nukirpti E. Presliui 1958-aisiais, 
kai jis jo  armij . Iš viso aukcione 
parduota daugiau kaip 150 atlik jo 
daikt . Už E. Preslio marškinius, pa-
vyzdžiui, sumok ti 52 t kst. doleri .

Visi min ti daiktai priklaus  E. 
Preslio draugui Geriui Peperiui (Ga-
ry Pepper), kuris iki savo mirties 
1980 m. vadovavo gerb j  klubui.

B.Streizand daiktų paroda

Los Andžele 
surengta 
amerikiečių 
dainininkės 
ir aktorės 
Barbaros 
Streizand 
(Barbra 
Streisand) 
asmeninių 
daiktų paroda.

EPA-Eltos nuotr.

Popžvaigžd s Madonos (Ma-
donna) kaimyn  Karen Džordž (Ka-
ren George) padav  atlik j  teism
d l per garsios muzikos ir keliamo 
triukšmo.

Kaimyn  Niujorko teismui 
pasiskund , kad Madona savo bu-
te daugiabutyje rengia repeticijas 
ir nuolatinis triukšmas kaimy-
nams kelia diskomfort . Kaip tei-
gia K. Džordž, gyvenanti virš 
Madonos buto, iš atlik jos buto 
nuolat sklinda garsi muzika ir 
treps jimas. Kaimyn s teigimu, 
nuo triukšmo dreba namo sienos 
ir radiatoriai. K. Džordž pasakojo, 
kad Madona repetuoja labai daug. 
Madona gyvena Manhetene, ne-
toli Centrinio parko. 

15 tūkst. dolerių už E.Preslio plaukų kuokštą

Madonos kaimynai 
neteko kantrybės

Endis Garsija įsijautė 
į prezidento vaidmenį

EPA-Eltos nuotr.

2 x 10 9

“Olialia
pupyt ”
Oksana Pikul

“Olialia
pupyt ”
Skaist

Steik nait

Vyginto Skaraičio nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

1. Koks bruožas vienija 
“Olialia pupytes”?

2. Graži moteris pagal tave?
3. K  atsakytum “Olialia” skeptikams?
4. Kod l verta pasididinti kr tin ?

5. Seksualus vyras?
6. Tavo stilius?

7. M gstamiausias aksesuaras?
8. Be kokios kosmetikos priemon s

neapsieitum n  dienos?
9. 10 t kst. lit  per  m nes .

Daug ar mažai?
10. Kod l n  vienos “Olialia” 

mergait s n ra trumpaplauk s?

1. Žavesys.

2. Tvarkinga ir žavi.
3. Tegul paieško problem  savyje.

4. D l gyvenimo kokyb s.
5. Iškalbingas.
6. Kintantis.

7. Brangaus žmogaus dovana - žiedelis.
8. Veido kremo.

9. Labai daug.

10. Geras. Nežinau. 
Juk žavesys nuo plauk  ilgio nepriklauso.

1. Grožis.

2. Žavi.
3. Nešnek kite to, ko nežinote.
4. Tikrai ne d l kit , o d l sav s.
5. Spinduliuojantis vyriškumu.
6. Klasikinis.
7. Auskarai ir apyrank .
8. Veido kremo, skystos pudros 
     ir blakstien  tušo.
9. Pakankamai.

10. Toks “Olialia”
      mergait s stereotipas.



Virginija GRIGALIŪNIENĖ

“Apsilankiau Lietuvoje pirm  kart  ir ap-
stulbau - kiek daug ia daili  mergin !” - 
spaudos konferencijoje lietuvait ms kompli-
mentus žarst  modeli  agent ros “Ford Mo-
dels” Europos modeli  atrankos direktorius 
Vulfranas Kveirelas (Wulfran Quairel). - Prieš 
kelet  dien  užsukau  Kauno “Akropol ” ir 
ia patyriau savotišk  šok ! Aplink - vien gra-

žuol s! Amerikoje nieko panašaus neteko ma-
tyti... Apsisprendžiau akimirksniu - modeli
atranka  pasaulin  modeli  konkurs  vyks 
Kauno “Akropolyje”! Tokio patrauklaus pre-
kybos, pramog  ir laisvalaikio centro pasau-
lyje dar niekur nebuvau mat s!”

Kauno vicemeras Stasys Buškevi ius ir 
Kauno “Akropolio” valdytojas Vladimiras Ko-
nonenka garbiems sve iams ir žurnalistams 
pasipuikavo, es  kitur - ne Kaune - gražuoli
atrank  organizuoti b t  tiesiog nedovanotina 
klaida, nes jau antrus metus iš eil s gražiau-
sios Lietuvos merginos kar na pasipuošia b -
tent kauniet s!

Pasaulio modeli  agent r  atstovams Lie-
tuva jau seniai žinoma kaip šalis, kurioje gy-
vena labai daug graži  mergin , prestižiniuo-
se grožio konkursuose pasiekian i  išskirti-
ni  laim jim , sulaukian i  aukšto vertinimo 
ir pripažinimo. Tod l, V.Kveirelo sitikinimu,
yra labai daug šans , kad greitai Lietuva tur s

sav j  Naomi Kembel (Naomi Campbell).
Konkurso FORD MODELS SUPERMO-

DEL OF THE WORLD licencijos Baltijos ša-
lyse savininkas ir modeli  agent ros “2bmo-
dels” direktorius Agris Blaubukas iškilmingai 
paskelb  apie prasidedan i  modeli  atrank
ir supažindino su jos taisykl mis.

Konkurso FORD MODELS SUPERMO-
DEL OF THE WORLD istorija prad ta rašy-
ti nuo 1980 met . B tent šis konkursas dav

pradži  rengti pasaulinius modeli  konkursus. 
Šiais metais konkurse dalyvaus daugiau kaip 
60 t kstan i  mergin  iš penkiasdešimties 
pasaulio šali . Pretendent s kovos d l galimy-
b s tapti pasaulinio garso fotomodeliu ir gau-
ti “Ford models” sutart . Pirm j  viet  už -
musi mergina pasirašys 250 t kst. JAV dole-
ri , antr j  - 150 t kst. JAV doleri , tre i j
- 100 t kst. JAV doleri  vert s sutartis. Ke-
tvirtosios ir penktosios viet  laim tojoms ati-

teks 50 t kst. JAV doleri  vert s sutartys.
Pasaulio supermodelio rinkimus kasmet 

rengianti modeli  agent ra FORD MODELS 
SUPERMODEL OF THE WORLD yra išug-
džiusi tokias modeli  verslo žvaigždes kaip 
Stefani Seimur (Stephanie Seymour), Patri-
cija Velaskez (Patricia Valasguez), Rei el Han-
ter (Rachel Hunter), Šeron Stoun (Sharon 
Stone), Naomi Kembel (Naomi Campbell), 
Šanel Iman (Chanel Iman) ir kt.

1946 metais kurtos “Ford models” agen-
t ros atrastos merginos tapo mados nam
“Chanel”, “Gucci” reklamos veidais, daugy-
b  kart  puoš  populiari  mados žurnal
“Vogue” ir “Bazaar” viršelius. Per 63 veiklos 
metus modeli  agent ra išugd  per 4 t ks-
tan ius modeli , kurie greitai išgars jo ir 
tapo žinomi visame pasaulyje.
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Kas taps Lietuvos Naomi Kembel?

“Ford Models” Europos modelių atrankos direktorius 
Vulfranas Kveirelas negailėjo komplimentų lietuvaitėms

Viktoro Purio nuotr.

Dėmesio, merginos! Pasaulinio garso JAV 
modelių agentūra “Ford models”, bendra-
darbiaujanti su Lietuvos modelių agentū-
ra “Olialia Models”, skelbia atranką į pres-
tižinį modelių konkursą FORD MODELS 
SUPERMODEL OF THE WORLD! Laimėjusiai 
šią atranką gražuolei bus suteikta teisė 
atstovauti Lietuvai konkurso finale Bra-
zilijoje. Pagrindinis konkurso prizas - 250 
tūkstančių JAV dolerių vertės sutartis.

Atrankos taisykl s

 Modeli  atranka t sis iki lapkri io 11 d.
 Joje gali dalyvauti 174 - 180 cm gio 

merginos nuo 14 iki 20 met .
 Atrankos dalyv s turi užpildyti speciali

anket  (j  parsisi site iš www.kaunoakro-
polis.lt), prie anketos b tina prisegti savo 
nuotrauk  visu giu. Anket  galima prista-
tyti  bat  parduotuv  “Elegant line”, esan-
i  Kauno “Akropolyje” (Griunvaldo al ja,

2 aukštas), arba atsi sti  modeli  agent r
“Olialia Models”, agent ros vadovei R tai
Bartaši tei adresu: info@olialiamodels.lt

 Jaunesn s nei 18 met  merginos turi 
tur ti raštišk  t v  sutikim  dalyvauti at-
rankoje arba  j  atvykti su vienu iš t v .

 Visos užpildžiusios ir prista iusios anke-
tas merginos gaus pakvietim  fotosesijas, 
kurios vyks lapkri io 12, 13 ir 14 dienomis 
Kauno “Akropolio” Karmelit  al jos antro-
jo aukšto foj  nuo 10 iki 20 valandos.

 Atrankos dalyves nemokamai konsultuos 
grožio, stiliaus ir mitybos specialistai.

 Lapkri io 19 dien , 21 valand , bus iš-
rinktos 15 atrankos finalo dalyvi , kurios 
varžysis tarpusavyje. Laim toj  komisija 
paskelbs t  pat  vakar .

- Man joga asocijuojasi su serija keis-
t , l t  pratim ...

- Yra ir intensyvi joga aštanga, j gos joga, 
kai atliekama visa seka pratim  be sustojim .

- Kaip nepabijojote tokiu visuotinai 
nelengvu metu kartu su vyru kurti “Kau-
no jogos namus”? Iš kur tas pasitik jimas 
savimi?

- Šito dažnai visi m s  klausia... Aišku, 
laikas n ra labai tinkamas, bet statybas pra-
d jome sunkme iui tik prasid jus ir visai ne-
nor jome gr žti atgal. Troškome pabaigti su-
manym  ir tai gyvendinome.

- Kas paskatino prad ti kurti jogos 
namus?

- Jog  praktikuoju vienuolika met . Užsi-
imti ja yra tek  ir labai prastomis s lygomis: 
tarp dulki , kur nejauki, triukšminga ir šalta 
aplinka. Užsiimant joga yra ypa  svarbu, kad 
patalpa b t  švari, kad kv puodami pagal kv -
pavimo technikas ne kv ptume dulki . Šaltis 
atliekant jogos pratimus taip pat n ra tinkamas, 
nes daroma daug tempimo pratim , kuri  šal-
tyje daryti nepatartina. Svarbu ir ramyb , ji 
padeda labiau susikaupti, susikoncentruoti ir 
atsipalaiduoti. Kadangi susid r me su ta pro-
blema, nusprend me sukurti jaukius, šiltus 
jogos namus, ir kad b tent b t  namai, o ne 
klubas. Manau, mums tai pavyko. (Šypsosi.)

- Baig te Kauno baleto studij , dešimt 
met  dirbote Kauno muzikiniame teatre 
baleto artiste. Kod l met te šok jos kar-
jer  ir pasin r te  jog ?

- Atsirado rimt  stuburo problem . Visi 
šok jai išken ia didelius skausmus, turi s na-
ri , stuburo problem . Taigi kilo mintis išban-
dyti jog , nors nelabai tik jau, kad ji gali b ti
tokia veiksminga. Praktikuojant jog  pavyko 
pašalinti negalavimus ir gal jau toliau šokti.

- Kur s m t s jogos žini ?
- Lietuvoje iš jogos meistr , atkeliavusi

iš užsienio: Anglijos, JAV, Pranc zijos, Vokie-
tijos, Rusijos, Moldavijos, Ukrainos, Latvijos. 
Taip pat ir patys vykome svetur. Puiku, kad 
yra galimyb  žini  semtis ne iš knyg , o iš 
mokytoj , kurie gali perduoti ne tik žinias, bet 
ir patirt , autentišk  mokym . Prieš dešimt 
met  toki  galimybi  netur jome.

- Sakoma, kad jog  praktikuoti gali 
kiekvienas. Tam nereikia specialios ran-
gos ar r b  - paskaitai, kaip atlikti prati-
mus, ir darai namie. Kam eiti  centr ?

- Kai tik prad jau dom tis joga, žini  s -
miausi iš knyg . Seminarai mano žinias pa-
keit . Visiškai ne taip buvau daug k  supra-
tusi, galima sakyti, net žalojau save. Neužten-
ka vien atlikti t  pad t , kuri nupiešta paveiks-
liuke, - yra daug subtilum . Praktikuoti pasi-
skait s knygose gali tik tada, jei atb ni semi-
naruose ir sužinai tas subtilybes, nes knygo-
se apie tuos dalykus nerašo. Pavyzdžiui, ne-

galima bandyti atlikti asanos (pad ties) - sto-
v senos ant galvos - tik pama ius tai knygoje, 
mat jei nesi tam tinkamai pasireng s, yra di-
del  galimyb  susižaloti stubur . Apskritai 
ant galvos nerekomenduoju stov ti, kol n ra
visiškai tam pasiruošta, nes labai greitai gali-
ma susižeisti. Taigi laikausi tos nuomon s - 
knygos gali papildyti sukauptas žinias, bet ne 
išmokyti jogos praktikos.

- Ar galite pamin ti atliktus kokius 
tyrimus, rodžiusius jogos naud ?

- Yra atlikta daug mokslini  tyrim , rodan-
i  jogos naud . Jogos pad tys mankština kiek-

vien  k no dal , ištempia raumenis ir s narius, 
stubur  ir vis  griau i  sistem , suteikia joms 
tonuso. Asanos daro poveik  ne tik išoriniam 
k nui, bet ir vidaus organams. Kv pavimo tech-
nikos gerina kraujo cirkuliacij , padeda efekty-
viau organizme panaudoti deguon , plau iai da-
rosi elastingesni, did ja gyvybin  j  talpa. Jogos 
kv pavimas padeda veikti tamp  ir net depre-
sij . Yra pasteb ti ne vienus metus praktikuo-
jan i j  jog  savijautos poky iai: k nas pasida-
ro lankstesnis, tvirtesnis, pager ja bendra savi-
jauta. Daug sporto r ši  yra, kai panašius pra-
timus atliekama, bet tokio poveikio, kok  sutei-
kia joga, nepatiriama. rodyta, kad b tent joga 
yra visapus  asmeninio tobul jimo sistema, ap-
imanti k n , prot  ir siel .

- Kiek turi prab gti laiko, kad, regu-
liariai praktikuodamas jog , pajus-

tum savo poži rio  gyvenim
pasikeitim , vidin s ramyb s
b sen ?

- Labai priklauso nuo to, kokios b senos esi 
dabar - jeigu turi daug problem , esi susikaust s
- praktikos reik s daugiau. Jeigu žmogus yra 
visiškai sveikas, tik nori tobul ti, stipr ti, pra-
simankštinti, praktikuojant jog  kelis kartus per 
savait  (bent jau du), po met  jau iamas l žis, 
o jau po keleri  met  žmogus jau iasi visiškai 
kitaip. Nors tai labai individualu. Kai mane ka-
mavo skausmai, jau po m nesio pajutau, kad 
galiu ramiai miegoti. N ra taisykli .

- Populiar ja jogos užsi mimai sporto 
klubuose. Kaip tai vertinate?

- Manau, tai n ra visavertis užsi mimas
joga, nes sporto klubuose ji daugiau orientuota 
 fizinius pratimus - sportin  joga.  užsi mimo 
valand  ne eina meditacijos, atsipalaidavimo 
technikos, kv pavimo praktikos. Tai n ra visa-
pus  sistema, bet vis tiek labai naudinga.

- Ar jog  gali praktikuoti vaikai?
- Žinoma. Turime maž  dukryt  (1,4 m.), 

j  nuo mažens mankštiname. Auga maža “jo-
gist ”. (Juokiasi.) Jei bus poreikis ir noras, ti-
kiuosi, seks m s  p domis. Nenorime primes-
ti savo min i  vaikui, bet norime, kad jis aug-
t  sveikas, ir pastebime, kad ji yra žymiai sti-
presn  negu kitos tokio amžiaus mergait s.

- Ar tiesa, kad joga susidomi kur kas 
daugiau streso, gyvenimo negand  išvar-
gint  žmoni , o ne t , kurie tobulina k -
no linijas?

- Taip, anks iau  jogos užsi mimus daž-
niausiai ateidavo toki  žmoni , kurie tur davo 
psichologini  problem , nor davo atsikratyti 
tampos, atsipalaiduoti. Bet dabar poži ris

jog  jau kei iasi. Žinomi jogos meistrai išmo-
k vairi  jogos sistem , tad dabar galime žmo-
nes mokyti ne tik klasikin s jogos, bet ir te-
rapin s, aštangos, j gos, ajengaro, kundalini... 
Yra vairi  jogos sistem  ir žmon s gali pasi-
rinkti pagal savo poreik , amži  bei sveikatos 
b sen . Anks iau joga buvo populiaresn  tarp 
moter , dabar vis daugiau prisijungia vyr .

- Jog  itin m gsta dainininkai Mado-
na, Stingas, Polas Makartnis, aktor  Gvi-
net Peltrou. Gal dalis žmoni  eina  užsi-
mimus, nes tai yra madinga?

- Taip. (Juokiasi.) Mes net apklaus  dar me 
- buvo domu, kokie žmoni  poreikiai. Aišku, prak-
tikuojan i j  jog  d l mados procentas buvo ma-
žiausias, dauguma jog  pasirinko d l sveikatos.

- Koks j s  gyvenimo credo?
- Gyventi visavert  gyvenim  - džiaugtis 

juo, kad gyvenimas neb t  našta.

Ramyb s kokteilis sielai

“L’Oreal” prabangos prekių pardavimo ir rinko-
daros koordinatorė Monika LAURINAITYTĖ:

“Joga man yra 
nežinomas pasaulis, 
niekada nesidom -
jau, gal kada ateis 
laikas... O dabar ge-
riausias atsipalaida-
vimas - namie, šilto-
je vonioje su gera 
knyga ir taure rau-
dono vyno”.

Grupės “69 danguje” vadybininkė 
Oksana ZLATKOVAITĖ: 

“Vienu metu man 
labai pad jo literat -
ra vidinei ramybei 
palaikyti, pasitik ji-
mui savimi atrasti. 
Kai žmogui n ra iš-
kilusi  psichologini
problem , labai juo-
kinga skaityti teigi-
nius: tu gali, tu gra-
žus, tu pasieksi savo užsibr žt  tiksl . Bet 
kai problema pribr sta, kai sk sti pesimiz-
mo li ne, šie teiginiai tampa tavo gelb toju,
kuris bando tau skiepyti optimizmo. O kai 
dar vaizdžiai aprašyti kit  žmoni  pavyz-
džiai, dar labiau pradedi tuo tik ti, o juk 
tik jimas laiminga pabaiga gydo net mir-
tinas ligas”.

Žurnalistė Jolanta SVIRNELYTĖ: 

“Niekada specia-
liai nesiekiau vidi-
n s ramyb s... Tie-
siog kai jau iu, kad 
viduje viskas ver ia-
si aukštyn kojom, 
stengiuosi dingti kur 
 gamt , kad ir pa-

vaikš iot miške. Tie 
kvapai, garsai, ma-
tyt, sustabdo kasdien  b gim , išvalo min-
tis. Vidin  ramyb  gali pasiekti ir sportuo-
damas. Puikiausiai t  ramyb  jusdavau 
užsiimdama karat . Prieš treniruotes vyk-
davusios trumpos meditacijos metu atsiri-
bodavau nuo kasdienyb s, r pes i , min-
i  - visk  tarsi palikdavau, nes jei nepa-

liksi, nesusikaupsi. Tas min i  “išmeti-
mas”, atitr kimas nuo tikrov s ir susikon-
centravimas “ ia ir dabar” išties duodavo 
savo - po treniruot s jausdavau nenusako-
m  ramyb ”.

Dainininkė Viktorija MAURUČAITĖ: 

“Joga - man per 
ramu arba dar ne 
laikas, arba esu toks 
žmogus, kuriam rei-
kalingas aktyvus gy-
venimo b das. Nega-
liu be aktyvios vei-
klos! Tai mane paky-
l ja, krauna ir sutei-
kia teigiam  emoci-
j , subalansuoja mano vidin  ramyb . Be 
aktyvaus gyvenimo b do, atradau papuoša-
l  k rim  - tai savotiška meditacija, atsi-
palaidavimas. Man tai labai padeda”.

Aktorė ir režisierė Dalia MICHELEVIČIŪTĖ: 

“Matau, kad žmo-
n s ilgisi dvasingumo, 
tod l puola prie vai-
riausi  iš Ryt  at ju-
si  praktik . Bet visa 
tai yra ir krikš iony-
b je. Kod l tada tur -
tum rinktis jog , o ne 
katalik  mišias”?

Genutė ŽALIENĖ

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net
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Knygynai siūlo vis daugiau literatūros apie dvasinio ir fizinio gyvenimo 
meną, sporto klubai ir specializuoti centrai suburia vis daugiau trokštančių 
save tobulinti. Ultradvasingas, nežemiškas žodis “joga” magnetizuoja gyveni-
mo negandų, streso išvargintus, ramybės ieškančius ar tiesiog norinčius būti 
madingus žmones. Kuo ypatinga iš Indijos kilusi “ryšio, susijungimo” (tokia yra 
žodžio “joga” reikšmė išvertus iš sanskrito kalbos) sistema? Kokia jungimosi į 
specialias grupes prasmė? Gal užteks pagriebus knygą su nupieštomis pozo-
mis pamedituoti prie smilkalų dūmų namuose ir nusiraminsime?
“Laisvalaikiui” į klausimus atsako vos prieš du mėnesius įkurtų 
“Kauno jogos namų” bendraturtė ERIKA LAURINAVIČIENĖ (32).

Receptų nuo gyvenimo 
naštos beieškant...

Anksčiau joga buvo populiaresnė 
tarp moterų, dabar vis daugiau 
prisijungia vyrų”

 Erika Laurinavičienė

 Tegul lenktyniauja 
žirgai, o ne moterys - be 

mikrofono galiu pasakyti 
eilėraštį apie tėvynę bei 

taiką ir žinau, kad esu 
“mis pasaulis”!



 šiais metais didžiausi  Lietu-
voje Helovino švent  faktiškai bilie-
tus žmon s perka kaip visada. Kos-
tiumus nuomojan i  salon  atstovai 
šiomis dienomis sulauk  margaspal-
vi  kostium  ir šiurpinan i  perso-
naž  kaukes spalio 31-osios vakarui 
užsisakan i  asmen  antpl džio. 
Tad tikimasi, kad grandioziniame 
ši me iame kauki  parade “Balsas.
lt” klube š lios per 2 t kstan ius 
žmoni . Nesp j  pasigrimuoti lan-
kytojai neliks nuskriausti - renginy-
je dirbs profesional s grimuotojai.

Moshic, Ricky Ryjan ir 
“Street Industry”

Š met Helovino nakt  rengian-
ios kompanijos “Pure Culture” at-

stovai kraupiausi  met  nakt  savo 
gerb jams padovanos iškart dviej
užsienio diskžok j  pasirodymus. 

Scenoje pasirodys klasikinio “pro-
gessive house” veteranas, garsiau-
siu Izraelio diskžok ju pasaulyje ti-
tuluojamas Moshic ir egzotiškos 
muzikos ritmais publik  žavintis 
Ricky Ryanas iš Argentinos.

“Terrazoje” - hauso, “latino” 
ir ritmenbliuzo ritmai 

Juos užkurs klaip die iai “Street 
Industry”. Pirm syk prieš dvejus me-
tus Trak  pilyje groj s R.Ryanas šiuo 
metu gastroliuoja Azijos šalyse, tad 
Lietuv  atskrenda tiesiai iš saul tosios 
Japonijos. Pasibaigus vakar liui Vilniu-
je, 6 ryto jis atgal skris  Tekan ios 
saul s šal , kur prat s savo tur .

Šoks oro akrobat s, aktoriai 
lakstys su tikrais benzino 
pj klais

Vienas išskirtini  “Boom Grand 
Halloween Carnival” švent s mo-
ment  - dviej  akroba i  pasirody-
mas. Savo pasirodymuose dvi mer-
ginos, vaizduojan ios ugnies stichij ,
pakibusios ant audinio skirtingose 
scenos pus se, sinchroniškai išdari-
n ja tokius ži rov  akis kerin ius
triukus, kad net visko ma iusi vai-
riuose renginiuose publik  priver ia 
iš nuostabos suploti rankomis.

Šios nežemiškus dalykus sal s
lubose išdarin jan ios akrobat s yra 
pasirodžiusios garsios choreograf s

Anželikos Cholinos spektakliuose, 
taip pat grandioziniuose renginiuose 
ir televizijos laid  filmavimuose.

Po akroba i  pasirodymo, maž-
daug apie 1 valand  nakties, “Bal-
sas.lt” klubo sal  okupuos tikrais 
benzino pj klais ginkluoti aktoriai. 
Jie švent s dalyvius šiurpins tikru 
varikli  gaudimu. Silpn  nerv  lan-
kytojai gali atsipalaiduoti - beveik 
visi pj klai yra be medžius pjaunan-
i  grandini .

Degtin  ir putojantis vynas - 
2,90 Lt vis  nakt

 Bilietas kol kas kainuoja 45 li-
tus. Pastarosiomis dienomis žmon s

noriai pirko 250 lit  kainuojan ius
VIP bilietus, VIP ložes, kuri  liko 
jau tik viena, kainuojanti 3500 lit .
Taip pat aktyviai švent s dalyviai 
pirko ir staliukus, prie kuri  minkš-
tasuoliuose patogiai gali sitaisyti 
net šeši  kraujo ištroškusi  asmen
kompanija.

Šiais metais kaip niekada anks-
iau švent s lankytojams organiza-

toriai dovanoja unikalias alkoholini
g rim  kainas visuose “Balsas.lt” 
klube veikian iuose baruose. “Nu-
sprend me sumažinti g rim  kainas 
- norime, kad klientai neskai iuot
pinig ”, - sak  organizatoriai.

Bilietus platina “Bilietai.lt”.
“Laisvalaikio” inf.

Didžiausiame Helovino karnavale - 
oro akrobatės ir benzino pjūklai
Spalio 31-osios vakarą Vilniaus 
pramogų centre “Forum Palace” 
veikiančiame “Balsas.lt” klube ir 
restorane “Terraza” vyks kasme-
tis, turintis gilias tradicijas šokių 
muzikos ir karnavalinių kostiu-
mų renginys “Boom Grand Hal-
loween Carnival”.
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Vakarėlio žvaigždė - 
garsiausias Izraelio 
diskžokėjas Moshic

Organizatorių nuotr.

Helovino karnavale - 
kaukių paradas
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Pagaliau žmogus-pragaras Die-
selboy atvyksta! Net trejus metus ,
paties vakaro herojaus supratimu, 
miniati rin  klub  “Gravity” kviesta 
“drum’n’bass” muzikos žvaigžd  š
šeštadien  pirm  kart  pasirodys ypa-
ting  diskotek  serijoje “Sobieski 
Uogos”. Labiau, tarkim, 10 000 žmo-
ni  nei šešiems šimtams pratusiam 
groti amerikie iui spalio 24 d. disko-
tekoje talkins lietuviai JaZzy, ST, As-

tralas. Šiais metais Vilniuje Helovi-
nas bus savaite anks iau.

Keli  kompanij  reklaminis 
veidas

Net 9 miksuotus rinkinius išleid s
geriausias JAV “drum’n’bass” diskžo-
k jas kaip elitinis muzikantas skamba 
sporto kanal  užsklandose, reklamose 
ir, žinoma, kompiuteriniuose žaidi-

muose. Keli  JAV klub  rezidentas, 
galingos raš  kompanijos “Human 
Imprint” bosas taip pat yra diskžok j
technik  kurian ios kompanijos “Pio-
neer Pro DJ” reklaminis veidas.

Be to, t kstantini  rengini  disk-
žok jas reklamuoja ir mading  drabu-
ži  bei avalyn s kompanij  “DC Sho-
es”. Netgi pats Dieselboy prisid jo 
prie “DC Shoes” sukurto diskžok -
jams skirto raš  lagamino dizaino. Jei-
gu dar tr ksta argument , 2000-aisiais 
Dieselboy išleistas albumas “The 6ixth 
Session” iki ši  dien  yra didžiausiu 
tiražu parduotas “drum’n’bass” mik-
suotas diskas pasaulyje.

“Sobieski Uogose” grojo 
beveik visi, išskyrus j

Per trejus metus virš dvidešimt 
šoki  muzikos garsenybi  prista iu-

siuose “Sobieski Uog ” renginiuose 
klube “Gravity” jau grojo beveik vi-
si “drum’n’bass” herojai. Nuo auk-
sadan io Goldie iki Adam F, nuo LTJ 
Bukem iki London Electricity, bet 
Dieselboy šioje serijoje pasirodys 
pirm j  kart . Tai bus sunkiai su-
kramtomas k snis Lietuvos muzi-
kos gurmanams.

“Dieselboy, kaip diskžok j , b -
t  galima sulyginti su amerikietiš-
kuoju metodu skleisti pasaulyje lais-
v  ir demokratij , kai šie graž s da-
lykai yra diegiami pasitelkus pa ius
moderniausius ir labai galingus gin-
klus. Tuo tarpu Dieselboy yra ma-
sinio naikinimo ginklas diskžok jo
pavidalu, kuris  Marijos žem  at-
vyksta pakeisti tik jimo”, - paslap-
tingai, bet labai gr smingai sve i
pristato kartu grosiantis JaZzy.

 “Laisvalaikio” inf.

Į “Sobieski Uogas” Dieselboy atvyksta pakeisti mūsų religijos

“Gravity” vakarėlio žvaigždė - 
Dieselboy Organizatorių nuotr.

Spalio 22 d. 20 val.

MIA - naujo albumo “Stiklo namai” 
pristatymas

Viena iš ryš-
kiausi  lietuviš-
kos popscenos 
žvaigždži  ilgai 
laukt  savo an-
tr j  album  “Sti-
klo namai” pri-
statys surengda-
ma sp ding  ti-
kro garso kon-
cert . J s  laukia 
speciali programa ir scenografija, naujausios 
atlik jos dainos ir garsiausi hitai. Spalio 22 

dien  MIA atvers nauj  savo karjeros pusla-
p  - nepraleiskite šio muzikos vykio!

23 d. 20 val.

TEMATINIS VAKARAS
“Pranc ziški šansonai” su dainininke 

ir aktore Rasa Rapalyte ir šok j  grupe “El 
cafe”.

Visus renginio dalyvius užburs Rasos Ra-
palyt s emocingai atliekamos nemirtingosios 
Edit Piaf (Edith Piaf) dainos, jai akompanuos 
profesional s muzikantai Daumantas Slipkus, 
Kazys Stonkus ir Vytautas Mikeli nas, o šo-
ki  grup  “El cafe” akimirksniu trauks
aistring  šoki  s kur  ir nepaliks abejingo n
vieno vakaro dalyvio.

24 d.12 val.

VAIK  POPIET
“Šoki  kovos”, kuriose dalyvaus geriausi 

šoki  kolektyvai iš visos Lietuvos.
Pagrindinis popiet s akcentas - vaik , pa-

augli  ir jaunimo kolektyv  šoki  kovos. Iki 
pat geguž s kas antr  šeštadien , pasitelkda-
mi tik šoki  judesius, tarpusavyje susikaus 
daugyb  šoki  kolektyv  iš visos Lietuvos, 
o j  sirgali  komandos drebins klub  palai-
kydami savo komandas. Kompetentinga ir 
profesionali komisija išrinks savaitgalio nu-
gal tojus, kurie gaus kelialap  geguž s m -
nes  vyksiant  final . O ia jau tur s parody-
ti visk , k  gali, kad pelnyt  geriausiojo iš 
geriausi j  vard .

24 d. 21 val.

EGZOTINIS VAKARAS
“Sultono sapnas”
sp dingi egzotiniai šo-

kiai, kaljano d mai ir užde-
ganti muzika akimirksniu 
klub  pavers tviskan iu ha-
remu. Egzotini  šoki  grup
“Venus” sukurs svajing  ir 
spalving  Ryt  atmosfer .

25 d. 19 val.

RUSLANO KIRILKINO gimtadienio fiesta.
Ruslanas visus kvie ia  savo gimtadien !

J s  laukia pats Ruslanas ir jo draugai. Mo-
iut  Zina ruošia gimtadienio staigmen  Rus-

lanui ir visiems vakaro sve iams!
Savaitgalio renginiai - 

“New York Club” (Kalvarij  g.85, Vilnius)

 Renginių savaitgalis “New York Club”

Daugiausiai įrašų parduodantis JAV “drum’n’bass” prodiuseris, ne 
vieną kartą geriausiu pasaulyje “drum’n’bass” diskžokėju išrink-
tas atlikėjas gali pasigirti grojimu Moby pasauliniame koncerti-
niame ture kartu su Busta Rhymes ir David Bowie. Maža to, kartu 
su “Smashing Pumpkins”, “The Police”, “Beastie Boys”, Alicia Keys 
ar “Gnarls Barkley” šis amerikietis nuolat, kaip viena pagrindinių 
žvaigždžių, rengia savo šou didžiausiuose JAV festivaliuose.
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Ilgėjantys rudens vakarai į klubus gena nakties malo-
numų ištroškusias sielas. Sostinės klubas “Pacha” tam 
visiškai pasiruošęs ir kviečia šėlti ant aukštų “tech-hou-
se” ritmų bangų. Jas šį penktadienį, spalio 23 dieną, 
raižys Stokholmo pogrindžio tigras - Tiger Stripes.

“Get Physical” raš  kompanijos pasididžiavimas  Lietu-
v  sugr žta po ne tik tinai s kming  savo karjeros met . Tad 
tie, kurie nori išgirsti tai, kas šiuo metu yra “ant bangos”, 
tegu savo kalendoriuje pasižymi penktadien  raudonai. Kartu 
su Tiger Stripes net keturias valandas k nus kaitins Andy 
Lau, o mažojoje sal je m gstan ius judinti klubus ritmenbliu-
zo ritmais linksmins DJ Mantini.

Lietuvoje vieš siant  Tiger Stripes, kurio tikrasis vardas 
Mikaelis Nordg  (Mikael Nordge), dabar jau žino daugelis 
pasaulio klubin s muzikos meloman . “Get Physical” šeimos 
narys, leidžiantis k rinius toje pa ioje raš  kompanijoje su 
M.A.N.D.Y, Booka Shade, Damian Lazarus, Heidi ir kitais, 
per pastaruosius kelerius metus savo karjer  stumtel jo
ne tik tinas aukštumas. Tad ir pasikviesti š  šved  “Pacha” 
klub  tapo nelengva. Rankas kilnojantys remiksai bei iš ko-
to ver iantys jo paties prodiusuoti k riniai, pasak kritik ,
skirti išlavint  skon  turintiems klausytojams. “Nacht”, “Sur-
vivor” - Tiger Stripes vizitin s kortel s, o remiksai vis daž-
niau skamba radijo stotyse. “Tiger Stripes man yra praeit
met  atradimas ir ši  met  herojus. Retai b na, kad surandi 
prodiuser , kurio kiekvien  k rin  laisvai gal tum traukti
savo grojarašt . Apsidžiaugiau sužinoj s, kad teks groti kar-
tu su Tiger Stripes - išsitraukiau “papiktint ” fonotek ”, - 
pasakojo Andy Lau.

Tad jei nori š lti su geriausiais - penktadienis skirtas tau. 
O nenuilstan i  ritmenbliuzo siel  šeštadien  mažojoje “Pa-
cha” sal je laukia specialus Dj Mix ir Daivos (“Saul s klio-
šas”) projektas “Royal Night” kartu su klubo lankytoj  nu-
myl tiniu Mantini.

“Laisvalaikio” inf.

Klube “Pacha” muzikos bangas raižys Tiger Stripes
Vakarėlio žvaigždė - Švedijos 
pasididžiavimas Tiger Stripes

Organizatorių nuotr.
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- Penkiolika met  viešbu iui ir 
restoranui - daug. Kaip sekasi?

- Šimtame i žuol  sl nyje 
prieš 15 met  atidar me pirm j  Lie-
tuvoje šeimynin  keturi  žvaigždu i
viešbut -restoran  “Perk no namai”. 
Žaliakalnyje aš užaugau, o kur dabar 
stovi viešbutis-restoranas, gyveno 
mano seneliai ir proseneliai.

M s  restoranas nedidelis ir 
jaukus. Sve iams patinka, kad mudu 
su broliu Vidimantu juos pasitinka-

me, patys jiems išverdame ir atne-
šame kavos. Su sve iais bendrauja-
me kaip su šeimos nariais. Labai 
didžiuojuosi biblioteka, kurioje kar-
tu su klientais sukaup me daug do-
mi  knyg . O aš labiausiai m gstu
skaityti atsiliepim  knyg  apie lai-
mingus žmones...

- Kaip kilo id ja restorane 
daryti šeimyninius pietus pagal 
seneli  receptus?

- Kiek prisimenu, m s  šeimoje 

buvo labai gerbiamos ir puosel ja-
mos šeimos tradicijos. Šeimos susi-
b rimai, per kuriuos buvo dalijamasi 
prisiminimais ir patirtimi, vykdavo 
sus dus prie piet  stalo ne tik per 
didži sias šventes, bet ir kiekvien
savaitgal . Lyg šiandien matau šiomis 
progomis ištraukiam j  masyv  rie-
šutmedžio stal , užklojam  balta li-
nine staltiese, sidabrines vyno tau-
res, vairiausius stalo rankius, seno-
vinio porceliano indus, mo iut s
pjaustom  karšt  kop st  pyrag .
Prasid davo savotiškas valgymo ri-
tualas, dažniausiai iš trij  patiekal ,
b tinai su sriuba, kuri  pilstydavo iš 
sriubin s. Vasar  pietus vainikuoda-
vo arbatos g rimo ceremonija sode 
iš tikro žarijomis kaitinamo virdulio, 
b tinai su namine juod j  serbent
arba vyšni  uogiene. Senelis vaišin-
davo paties pagamintu krupniku, ku-
r  patiekdavo mažyt se krištolin se 
taurel se, sušildytose virdulio garais. 
Deja, krupniko recept ra neišliko iki 
ši  dien , ta iau išsaugojome daugy-
b  mo iut s ir promo iut s kulina-
rini  užraš .

Aš puosel ju ne tik Kauno res-
toran  kult r , bet ir šeimos tradi-
cijas. Kai šeima s di prie stalo su 
staltiese ir švytin iais indais, kai vi-
s  d mes  gali skirti vieni kitiems, 
o tavimi r pinasi 5 restorano žmo-
n s - pasijauti ypatingas. Manau, 
kiekvienam žmogui reikia tur ti 
bent vien  viet , kurioje jis jaust si
ypatingas ir pakyl tas, kad ir kokie 
laikai b t .

- Kada b t  galima j s  ypa-
ting  patiekal  paragauti?

- Kiekvien  savaitgal  ruošiame 
vis kitus pagal 1866-1939 m. mano 
mo iut s ir promo iut s kulinarinius 
užrašus sukurtus patiekalus. Kvie ia-
me paragauti sriub , užkandži , karš-

t j  patiekal , desert . Spalio 
ir lapkri io m nesiais mote-
rims dovanosiu stiklainiuk
serbent  uogien s, vyrus pa-
vaišinsiu krupniku, o vaikus - 
šokoladiniu triufeliu.

- Min jote, kad resto-
rano sve iai dalyvavo 
m gstamiausi  patiekal
rinkimuose. Kokie patie-
kalai populiariausi?

- Sve iai ir klientai išrin-
ko šiuos patiekalus: “Perk no 
nam ” pipirin  kepsn , “Cre-
me brulee” pranc zišk  kiau-
šini  ir grietin l s krem ,
naminiu b du konjake mari-
nuot  lašiš , patiekiam  su 
“Trij  lelij ” marmeladu.

“Lietuvoje populiaru kurti gro-
žio salonus arba medicinos klinikas, 
o mes esame vieni pirm j , sujung
kosmetologij , sveikatos stiprinimo 
ir medicinos paslaugas”, - pasakoja 
dienos SPA “ žuolynas” savinink s
Marlita Džo Vudford (Marlita Jo 
Woodford) ir Jovita Mažeikien .

Labai svarbu tai, kad klientams 
sudaromi paslaug  kompleksai. Pa-
vyzdžiui, anticeliulitin  programa: 
celiulit  galima gydyti vien medi-
cininiu aparatu “Vela Smooth”, ku-
ris skiriasi nuo kit  prietais  tuo, 
kad jo veikimas pagr stas infrarau-
don j  spinduli  ir radijo dažnio 
energijos derinimu su vakuuminiu 
siurbimu ir mechaniniu masažu, ta-
iau rezultatai bus grei iau pasie-

kiami ir ilgiau išliekantys derinant 
aparatu atliekamas proced ras su 
centre dirban ios dietolog s pata-
rimais, infraraudon j  spinduli
pirtele bei vyniojimais. Esant su-
d tingesniems atvejams naudoja-
mas dar vienas “ginklas” - mezo 
šautuvas, kuriuo gydytoja dermato-
log  Greta Valan ien  neskausmin-
gai, vienodame gylyje  celiulito pa-
žeistas vietas suleidžia lipolitik  - 

riebalus tirpdan i  preparat .
Dailiosios lyties atstov s nor -

damos atjaun ti dažnai renkasi bo-
tulino toksino injekcijas arba hialu-
rono r gšties užpildus. Plastikos chi-
rurg  Giedr  Stundžait -Baršaus-
kien , buvusios garsios plastikos 
chirurg s Egl s Kn pien s mokin ,
atlieka min tas proced ras, taip pat 
vien  naujesni  proced r  - biorevi-
talizacij , kurios efektas - gerokai 
atjaun j s veidas, kaklas, rankos.

Sveik  ir jaun  od  puikiai atku-
ria r gštinis šveitimas, mikrodermo-
abrazijos bei mezoterapijos proced -
ros, ta iau klientams nuolat prime-
nama, kad r pintis išvaizda b tina ir 
“iš vidaus” - Marlitos Džo Vudford 
d ka iš Amerikos Lietuv  pasiek  ir 
aukštos kokyb s organizm  valantys 
ir atjauninantys maisto papildai.

SPA centras tapo populiarus ir 
tarp stipriosios lyties atstov . B tent 
ia vyrams yra parengtos specialios 

programos. Dažniausiai jie naudojasi 
kosmetolog  ir masažuotoj  paslau-
gomis, apsilanko ir pas dermatolog
- mezoterapija stabdo plauk  slinki-
m , koreguoja raukšles. Itin šiuolai-
kiški vyrai dienos SPA “ žuolyne” 

pam go depiliacijos paslaugas.
Skubantiems, taupantiems laik

vienu metu galima atlikti kelias 

proced ras: daryti k no šveitim ,
maniki r  ar pediki r , naikinti vei-
do raukšles ar parafino vonel je 

gražinti rankas. Prieš neplanuot
vakar l  ar svarb  susitikim  tei-
kiamos ir išskirtinai greito poveikio 
veido gražinimo proced ros.

SPA centre galima pasikonsul-
tuoti ir su šeimos gydytoja - ji paaiš-
kins, kaip kovoti su esamais sveika-
tos sutrikimais, nukreips tinkamai 
gydytis ar sveikatintis. Turintieji sa-
vanorišk j  sveikatos draudim  kai 
kurias paslaugas gali gauti nemoka-
mai ar mok ti už jas tik dal  kainos.

“Laisvalaikio” inf.

Dienos SPA “Ąžuolyne” - grožio ir sveikatos harmonija
Dienos SPA “Ąžuolynas” gruodžio 9-ąją ruošiasi švęsti tik pirmąjį 
gimtadienį, tačiau jau yra įgijęs stiprų pasitikėjimą net tarp įno-
ringų klientų. Žinomumą ir patikimumą lėmė itin aukšta kokybė 
už prieinamą kainą, atitinkančią lūkesčius.

Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida paslaugoms

“Ąžuolyno” procedūros - aukšta 
kokybė už prieinamą kainą

“Ąžuolyno” nuotr.

Gimtadieninės “Perkūno namų” staigmenos ir dovanos

Kauno viešbutis-restoranas “Perkūno namai” 
švenčia savo 15-ąjį gimtadienį.
Ta proga žurnalistė Vaida ANDRIKONYTĖ 
kalbina savininkę Ingridą GUSTIENĘ.

Receptai - iš močiutės Konstancijos Vidmantienės užrašų

Kvie iu spalio ir lapkri-
io m nesiais ir “Lais-

valaikio” klubo narius 
paragauti ši  patiekal

su 15 proc. nuolaida.
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Šis savaitgalis klube “Combo” kaip 
niekad gausus renginių. Penktadie-
nį čia visus linksmins “Studentės” 
(buvusios “Mokinukės”). Bendrai 
atliekamose dainose išgirsite dar 
vieną pažįstamą balsą - muzikinių 
televizinių projektų finalininką ir 
nugalėtoją Paulių.

O šeštadienio vakar  vainikuos 
tikras lietuviškas rokas ir jo v liav-
nešiai legendiniai BIX. Grup  prad -
jo savo keli  dar 1987-aisiais ir per 
savo turus apvažiavo kone visas di-
desnes Lietuvos sales, koncertavo 
Lietuvos stadionuose ir aikšt se. Tad 
nerimaujama ne be reikalo - tikro 
garso koncertas nugriaud s taip, kad, 
tikimasi, “Combo” sienos atlaikys. 
Durys gerb jams atsiveria 20 val.

“Laisvalaikio” inf.

Viena įspūdingiausių ir įtemp-
čiausių vakaro kovų laukia tarp 
K-1 superžvaigždės “K-1 World 
GP 2009”, “Europe GP” čempiono 
iš Baltarusijos Zabito Samedovo, 
pravarde Mauglis, ir “Fighting 
Network K-1 Europe GP” 2007, 
2008 metų vicečempiono Min-
daugo Sakalausko.

Kova Mindaugui ilgai laukta, nes 
šiais metais vykusiame “K-1 World 
GP 2009 Europe GP” turnyre jis tik 
taškais ir po prat simo nusileido 
turnyro nugal tojui. Ar pavyks lie-
tuviui atsirevanšuoti baltarusiui? 
Mauglio titulai savaime iškalbingi. 
Jis IFMA Europos Tailando bokso 
empionas, WAKO pasaulio Tailan-

do bokso empionas, WBKF Euro-
pos kikbokso empionas, “K-1 EU-
ROPE GP 2006”, “K-1 WORLD GP 
2007 in Las Vegas” vice empionas,
“K-1 EUROPE GP 2008 in Amster-
dam” vice empionas, “K-1 World 

GP 2009 GP” empionas. 25-eri
Mauglio K-1 kov  s rašas labai sp -
dingas. Kovotojo gis 183 cm, svo-
ris 89-93 kg.

Paklaustas, kaip ruošiasi šiai ko-
vai, Zabitas atsak : “Mano gyveni-
mo moto yra niekada nenuvertinti 
savo priešininko. O šiuo atveju aš 
to daryti netgi ir negal iau. Puikiai 
pamenu susitikim  su Mindaugu 
ringe ir žinau, kad tai užsispyr s ir 

techniškas kovotojas. Kova yra 80 
procent  darbas ir 20 procent  tave 
t  vakar  lydinti s km . Manau, esu 
gim s po laiminga žvaigžde ir, ti-
kiuosi, tai pavyks jums rodyti ir 
Lietuvoje”.

Metais jaunesnis Mindaugas taip 
pat užsispyrusiai žengia kovotoj
olimpo link. Jis Lietuvos kikbokso 
empionas, Lietuvos Tailando bokso 
empionas, “K-1 Europe GP 2007 in 

Riga” vice empionas, “K-1 EURO-
PE GP 2008” vice empionas.

Šiai kovai Mindaugas nusiteik s
kaip niekad ryžtingai: “Savo prie-
šinink  puikiai paž stu, žinau jo tak-
tik , tod l nemanau, kad bus koki
nors netik tum . Šios kovos labai 
laukiu, nes noriu sau ir visiems ap-
linkiniams rodyti, jog lietuviai sun-
kiasvoriai stov senos kovotojai taip 
pat gali puikiai atstovauti savo ša-

liai K-1 turnyruose visame pasau-
lyje ir nugal ti tokias pasaulinio 
lygio kovos men  žvaigždes kaip 
Mauglis”.

Daugiau informacijos apie 
turnyr  www.bushido.lt.

“Laisvalaikio” inf.

Klube “Combo” - legendiniai BIX ir “Studentės”

Su “Laisvalaikio” kortele

50%
nuolaida 2 bilietams

Bilietus  “Combo” renginius 
galima rasti “Biliet

pasaulio” platinimo vietose.

Daugiau info: www.combo.lt ir www.facebook.com/combo.lt

Revanšinė kova tarp Zabito Samedovo-Mauglio ir Mindaugo Sakalausko

Bušido turnyras - lapkri io
14 d. “Siemens” arenoje

Zabitas Samedovas ir Mindaugas 
Sakalauskas (nuotrauka dešinėje) 
įtemptai ruošiasi kovai

Organizatorių nuotr. 

“Combo” svečius 
linksmins 
“Studentės”

Stasio Žumbio nuotr.
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Praeitą savaitę Vilniuje, PC 
“Gedimino 9”, duris atvėrė jau 
trečia greitojo maisto kavinai-
tė “Basil”. Joje galėsite įsigyti 
išsinešti paruoštų sumuštinių 
ir salotų, šviežiai spaudžiamų 
sulčių, kavos ir kitų gėrimų.

“Basil” kavini  tinklo koncep-
cija - greitai paruošiamas ir sykiu 
sveikas, šviežias ir kokybiškas 
maistas. PC “Gedimino 9”, prie 
pat jimo sik rusioje kavinait je, 
patys gal site steb ti, kaip paruo-
šiamas maistas. Sumuštiniams už-
sakoma duona be konservant , ia
pat vietoje gaminami padažai. Vie-

no karšto sumuštinio kaina - 10,90 
Lt. Kadangi sumuštiniai dideli, ar-
timiausiu metu jie bus dalijami ir 
parduodami po pus . Taip pat bus 
si loma ir šalt  sumuštini .

Pirmoji “Basil” kavin  jau nuo 
vasaros lankytojus aptarnauja PC 
“Europa” - jame galite užsisakyti 
salot , sriub , sumuštini , švie-
žiai spaudžiam  sul i . Antroji 
“Basil” kavinuk , sik rusi Šev-
enkos g. 21/ Vytenio g. 12, veikia 

kaip dienos kavin  - si lomi die-
nos piet s, taip pat salotos, sultys 
ir kiti g rimai. Dienos kavin  vei-
kia nuo 8 val. ryto iki 16 val.

Daugiau informacijos apie 
“Basil” - www.basil.lt.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

Vilniuje duris atvėrė restoranas 
“Beirut” (Trakų g.4).

Restorane bus galima m gautis
šaltaisiais ir karštaisiais libanietiš-
kais užkandžiais bei patiekalais, o 
rytietišk  desert , pripažint  visa-
me pasaulyje, ia gal s paragauti vi-
si m gstantys pasmaližiauti. Vis
restorano valgiarašt  ruošia pats 
restorano savininkas Jaafaras Day-
ekhas (Jaafar Dayekh), padedamas 
dviej  arab  vir j . Penktadieniais 

ir šeštadieniais ia vyks pilvo šoki
vakarai.

Restoranas išsiskiria ir savo in-
terjeru, kur  suk r  pats restorano 
savininkas. Jaukios restorano sienos 
dekoruotos rytietiškais raštais aus-
tais kilimais, autentiškais kostiu-
mais, lentynose apstu vairiausi
rytietišk  aksesuar , senovini  kal-
jan , grindys išklotos marga, rausva 
kilimine danga. Šviestuvai, indai ir 
stalo rankiai pirkti Libano sostin -
je Beirute.

Pilvo šokiai “Beirute”

“Beirut” nuotr. 

“Basil” kavinaitės: 
greita, bet sveika

PC “Europa” veikianti “Basil” 
kavinė siūlo greitai paruošiamų 
sumuštinių ir salotų, sriubų 

“Basil” archyvo nuotr.
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Atsid kodami Justinai už draugyst
dovanojame “Laisvalaikio” kortel  bei 
100 lit  vert s dovan ek  apsilankyti 
“Tokyo” restorane. Teb na jis išleistas pa-
tiems m gstamiausiems patiekalams!

- Kod l naudojiesi paslauga užsisa-
kyti maisto  namus?

- Užsisakyti yra patogu ir greita, nerei-
kia gaišti laiko galvojant, kur pavalgyti.

- Kuo tau patinka japoniška virtu-
v ?

- Skanus, sotus ir šviežias maistas.
- Be kurios r šies suši  ritin li  ne-

gal tum gyventi?
- “Kalifornija maki”, asmeniškai man jie 

skaniausi. Bet kod l b tent jie - negal iau 
pasakyti.

- Ar b ta koki  kurioz  belaukiant 
suši ?

- Dabar negaliu prisiminti koki  nors 
kurioz , kurie b t dom s, galb t j  ir 
nebuvo.

- Kada dažn iau renkiesi suši  valgy-
m  namuose - ar kai esi viena namie, ar 
kai turi sve i ?

- Kartais kai b nu viena, kartais kai b na 
sve i . Sušiai yra toks maistas, prie kurio ga-
li maloniai šneku iuotis ir valgyti. Šis procesas 

gali t stis ir por  valand , bet to nepadarysi, 
jei užsisakai karšt  patiekal .

- Ar ruoši sušius namuose?
- Ne, neruošiu. Aš apskritai nelabai 

m gstu ruošti maist .
- Ar teko lankytis “Tokyo” restorane?
- Taip, teko. Man labai patinka “Tokyo” 

restoranas, rami ir maloni aplinka, puikus 
aptarnavimas, skanus maistas.  restoran
visada malonu nueiti, norint tiesiog pasišne-
ku iuoti su draugais.

Pasirinkite picos pagrind

Nuo šiol užsisakydami kiekvie-
n  pic  iš valgiaraš io j s patys ga-
lite pasirinkti, kokio pagrindo nori-
te - tradicinio, kepamo iš balt  mil-
t , arba naujojo, kuriam naudojami 
tams s pilno gr do miltai. Kad ir 
kok  pagrind  pasirinktum te, picos 
kaina liks ta pati, o patiekalas bus 
paruoštas per t  pat  laik . Tiesa, 
naujojo skonio pic  ingredientai 
ypa  kruopš iai derinti b tent prie 

tamsi  pilno gr do milt  pagrindo, 
tod l picos “Gurmanams” ir su r -
kyta vištiena kepamos tik ant ne-
seniai sukurtojo pagrindo.

Naujasis pic  pagrindas kartu su 
lietuviška mone “Malsena” kurtas 
kelet  m nesi . Pilno gr do picos 
pagrindui skirti miltai gaminami pa-
gal ypating  technologij . Skirtingai 
nei prasta, miltai n ra sijojami, o 
malami akmenin mis girnomis - taip 
nuo gr do n ra nuvaloma ypa  daug 
verting  medžiag  turinti luobel .
“Šis gamybos b das leidžia išsau-

goti ne tik vertingas gr do
medžiagas, bet ir nat -

ral  jo skon ”, - apie 
pilno gr do miltus 

pasakojo “ ili 
pica” gamybos 
technolog  Zi-
ta Kozlova.

Tinka ir besilaikantiems 
dietos

Pilno gr do picos pagrinde gau-
su maistini  skaidul , dar vadinam
organizmo šluota, vitamin  ir mi-
neral , kuri  žmogui ypa  reikia 
šaltuoju met  laiku. Pilno gr do 
miltuose apstu B grup s vitamin ,
suteikian i  energijos, taip pat yra 

didelis kiekis kalio, natrio, chloro, 
fosforo ir kit  mineral , kurie ge-
rina medžiag  apykait , virškinim ,
neleidžia kauptis cholesteroliui 
kraujyje. Šis nat ralus produktas 
yra tinkamas ir besilaikantiems 
dietos žmon ms.

“ ili pica” - Lietuvoje didžiau-
sias ir seniausias restoran  ir kavi-
ni  tinklas. Pirmas “ ili pica” res-

toranas buvo kurtas 1997 m. Vil-
niuje, Ukmerg s gatv je, kuri dabar 
pervadinta Konstitucijos prospektu. 
Dabar beveik toje pa ioje vietoje 
“ ili pica” sik rusi PC “Europa”. 
Šiuo metu UAB “ ili Holdings” val-
do 81 restoran  penkiose Europos 
valstyb se: Lietuvoje, Latvijoje, Es-
tijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

“Čili pica” gamybos technologė Zita 
Kozlova kviečia paragauti rudens 

naujienų - ant nesijotų pilno grūdo 
miltų pagrindo iškeptų picų

Mykolo Ambrazo nuotr.

“Čili pica” kviečia gyventi
Dvylikos metų veiklos sukaktį minintis restoranų tinklas “Čili pica” 
savo svečiams pristato skanias ir sveikas naujienas - maistiškai 
itin vertingas picas, kepamas ant nesijotų pilno grūdo miltų pa-
grindo. Skoninėms nesijotų pilno grūdo miltų pagrindo savybėms 
atskleisti sukurtos dvi naujos picos - “Gurmanams” ir su rūkyta 
vištiena. Užsukite ir paragaukite radikaliai kitokio skonio picų ant 
naujojo pagrindo!

sveikiau!

“Čili pica” archyvo nuotr.

Japoniško maisto restoranas “Tokyo” pristato savo lojaliausius klientus, kuriems su-
šiai į namus yra beveik kasdienybė. Tai žmonės, kurie neįsivaizduoja, kaip galėtų 
gyventi be japoniško maisto, o numerį 1822 išpyškintų net ir pažadinti vidury nak-
ties. Kalbinsime pačius ištikimiausius, nes norime sužinoti, kodėl jie negali gyventi 
be “Tokyo” sušių. Antroji lojali klientė (pirmąjį pristatėme praėjusiame “Laisvalaikio” 
numeryje) - 24 metų Justina Gecevičiūtė.

Justina Gecevičiūtė, 24 metų, 
nekilnojamojo turto brokerė

 “Tokyo” dovanos lojaliausiems



Kasmet š  žaidim  išbando apie 
2000 smalsuoli . Amžiaus apribojim
žaisti akmenslyd  n ra. Jam nereika-
linga ir fizin  j ga, ta iau pravers bi-
liardininko taiklumas ir šachmatinin-
ko strategija. Jei nori sužinoti, kur 
slypi šios pramogos smagumas, rinkis 
gyvenamajai vietai artimiausi
akmenslydžio aikštel : Vilniuje iuo-
žykl  “Utenos” pramog  arenoje (tre-
niruot s vyksta tre iadieniais), iuo-
žyklas “Akropolio” ledas” Klaip doje, 
nuo lapkri io - ir Šiauliuose (visur ga-
lioja “Laisvalaikio” nuolaidos).

Žaisti gal si po 2,5 val. seminaro. 
Pusvaland  klausysi teorijos, kit  lai-
k  mokysiesi suvaldyti akmenis ir 
darbuotis šepe iu ant ledo. Asmeniui 
tai kainuos 60 Lt. V liau už treniruo-
tes mok si po 40 Lt (  kain  mokes-
tis už inventori skai iuotas).

Istorija

Žaidimas atsirado XVI a. Škoti-
joje. Akmenslydis buvo žaidžiamas 
žiem  ant užšalusi  tvenkini , eže-
r  ir pelki . Pirmieji akmenslydžio 

akmenys buvo iš vulkanini  uolien ,
rast  vakar  Škotijos pakrant je. 

Tikslas

Akmenslydis - strateginis, ko-
mandinis žaidimas, žaidžiamas ledu 
dengtoje aikštel je. Jo tikslas - pa-
leisti kuo daugiau akmen  ar iau 
aikštel s galuose pažym t  kon-
centrini  apskritim  (“nam ”) cen-
tro ir neleisti to padaryti varžov
komandai.

Eiga

Žaidim  sudaro 8-10 k li-
ni . Rungtyniauja 2 koman-
dos po 4 žaid jus. Kie-
kvien  k lin  kie-
kvienas ko-
mand  narys 
pakaitomis 
paleidžia po 
2 akmenis. 
Kai visi 16 
akmen  išleisti, skai-
iuojamas k linio rezulta-

tas. Kiekvienas akmuo, esantis ar iau 
“nam ” centro nei priešinink  ko-
mandos akmenys, pelno tašk . K li-
nyje taškus pelno tik viena komanda 
(pvz., 2:0). K lin  pralaim jusi koman-
da kitame k linyje paleidžia paskutin
akmen  ir taip gauna pranašum  prieš 
varžovus.

Kod l akmenslydis?

Kiekvien  akmen  leidžiant le-
do paviršiumi reikia pasukti prieš 
arba pagal laikrodžio rodykl  (an-
gliškai “curl” - sukti(s). Sukimasis 
leidžia efektyviau kontroliuoti slys-
tant  akmen : išgauti reikaling

akmens trajektori-
j , suteikia gali-
myb  aplenkti 

kli t .

Ledas

Prieš žaidim  ledo paviršius yra 
laistomas vandens lašeliais, d l to 
tampa grubl tas ir akmenys negali 
slysti visa plokštuma.

Apranga

Tinkamiausi judesi  nevaržan-
tys, šilti ir patog s drabužiai.

Vienas žaid jo batas turi b ti 
slidžiu padu, jis padeda slysti palei-
džiant akmen . Kito bato padas li-
pnus, skirtas atsispirti. Treniruo-
t ms tinka sportiniai bateliai sto-
resniu padu, ant j  aunami reikiamo 
paviršiaus antba iai.

Akmenys

Šie žaidimo atributai gaminami 
iš granito, kuris v liau šlifuojamas 
ir balansuojamas. Akmen  paleisti ir 
pasukti padeda ant jo tvirtinama 
plastikin  rankena. Bendras akmens 
svoris 19,6 kg.

Šepe iai

Senov je akmenslydžiui bu-
vo naudojamos iš ryži  šiaud  riša-

mos šluotel s, dabar - dirbtinio 
pluošto šepe iai. Jais trinant led ,
lyginamas grubl tas paviršius, taip 
prailginamas akmens slydimo ke-
lias, didinamas jud jimo greitis, ko-
reguojama slydimo kryptis.

“Namai”

Taip vadinami aikštel s galuose 
nubraižyti apskritimai. Taškus pelno 
akmenys, paliet  “nam ” linij , taip 
pat akmenys, esantys ar iau “nam ”
centro nei priešinink  akmenys.

Pareng
Ramun  ŽUKAUSKIEN
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 Ledo aikštelės akmenslydžiui jau paruoštos
20% nuolaida seminarui (4 asmenims)

100% trenerio paslaugoms per 
treniruotes (4 asmenims)

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

Mykolo Ambrazo nuotr.

Kerlingas, lietuviškai - akmenslydis, Europoje buvo žaidžiamas 
jau vėlyvaisiais viduramžiais. Į Lietuvą jis atkeliavo tik prieš 5 me-
tus ir tebėra gana egzotiška sporto šaka bei laisvalaikio pramo-
ga. Mūsų šalyje žaidimą propaguoja Lietuvos kerlingo asociacija, 
yra septynios mėgėjų komandos, šalyje rengiami nacionaliniai 
akmenslydžio čempionatai.



Dainininkas Mantas Jankavi ius: “Su 
Giedre susipažinome prieš šešerius metus, 
kartu studijavome Muzikos akademijoje, o 
dabar ji - mano grup s pritarian ioji vokalis-
t , taip pat kartu dirbame “Tabami” projek-
tuose. Giedr  - labai gera, šilta, rami ir atsa-
kinga. Visas užduotis atlieka puikiai. Televi-
zin je “Muzikos akademijoje” jai linkiu tap-
ti tuo, kuo ji ir nori tapti - atlik ja, žvaigžde, 
ta, kuri turi daro tak  klausytojams...”

Muzikantas “skampas” Viktoras Dia-
wara: “O, Giedr ! Labai mielas žmogutis. Mu-
zikai ji atiduoda 100 procent  sav s, gali dirb-
ti ir užsidegti vien nuo id jos. “Tabami” pro-
jektams, kuriuose dainuoja solo ir pritarian i -
sias partijas, pasiruošia iki galo. Yra preciziška 
ir disciplinuota. N ra ko prikišti. “Muzikos aka-
demijoje” jai linkiu pasitik ti savimi nepaisant 
to, palaikys ar nepalaikys j  ži rovai. Nors tu-
r t  palaikyti - ji išties gerai varo!”

Daininink , pernykšt s “Muzikos 
akademijos” dalyv , Giedr s koleg  ir 
draug  Baiba Skursten : “Giedr  visada 
pad s, jei tik reik s. Nors ji yra labai užimta, 
ne syk  ir ne du mane pavadavo muzikos mo-
kykloje mokant vaikus. Jei tik kur reikia pa-
pildomo vokalo - ji taip pat niekada neatsisa-
kys. Ja galima pasikliauti, už tai j  ir vertinu. 
“Muzikos akademijoje” Giedrei linkiu, kad 
parodyt  visk , k  gali”.

Kolega iš grup s SSG Algis Rama-
nauskas Greitai: “  grup  SSG Giedr  dai-
nuoti pakvie iau prieš metus. Ji - darbšti, 
miela ir faina. Faina - be kabu i , aišku. “Mu-
zikos akademijoje” linkiu jai laim ti”.

- šeštadieniais, 19 val., per LNK
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25-eri  vilniet  ketverius metus dainuoja 
didžiosios scenos šeš lyje, už daininink  Manto 
Jankavi iaus, Jurgos Šeduikyt s, grup s
“Skamp”, taip pat j  galima pamatyti muzikiniuo-
se “Tabami” projektuose. “  š  šou einu tod l,
kad noriu gyti solinio dainavimo patirties. B ti
pritarian i ja vokaliste ir pagrindine dainininke 
- du skirtingi dalykai...” - sako džiazo vokal
Muzikos akademijoje baigusi Giedr .

Be kita ko, ji dar dainuoja ir Algio Ramanaus-
ko-Greitai grup je SSG (“Svastikos Sukit s
Greitai”). “Nuo pat paauglyst s m gstu alterna-
tyvi j  muzik , tod l ši grup  man labai patinka”, 
- sako Giedr .

“Devynios ryto - aš v l biure. <...> Jis s di
šalia, regi mano sijon  ir gr žia akim man šlau-
nies šon  - stebi mane, kaip koksai voras”, - dai-
nuoja Giedr  SSG.

Snobiškoje ir chuliganiškoje džiazo ir roko 

grup je su socialiai aktyviais tekstais Giedr  ga-
lima pamatyti dainuojant ir apie runkelius, ir apie 
“Audi 100”, ir dar apie kai k , ko juodojo humoro 
stokojantys klausytojai gal ir nesuprast .

Ta iau “Muzikos akademijos” scenoje keiks-
mažodži  ir pasakojim , kaip atb go kari nai ir 
sušaud  vien  žym  politik , negird sime. “Ne-
bent per repeticijas”, - juokiasi šou naujok .

Giedr  ne tik dainuoja, bet ir moko to vaikus 
dviejose muzikos mokyklose. Nuo šiol ji pati 
taps mokine - ir j  vertins neb tinai muzikos 
profesionalai, pavyzdžiui, Mindaugas Stasiulis. 
“Ne muzikant  pastabos yra labai svarbios. Svar-
biausia yra pasirodymo emocija. Juk ir populia-
riausi pasaulio dainininkai kartais padainuoja pro 
šal , bet iš j  turi sklisti tokia energija, kad nie-
kas nesuprast  ir nesigilint  - nusidainavo, ne-
nusidainavo... Stasiulis b tent ir vertina emoci-
j ”, - svarsto daininink .

Klausiame “Muzikos akademijos” dalyvi : kas dar, be pirties, baseino ir kokteili , gyvenime jiems pakelia nuotaik ? Koks tavo geros 

Smagios 
nuotaikos receptas

“Muzikos akademijos” dalyviai po įtempto 
šeštadienio koncerto visiškai atsipalaidavo 
sostinės pakraštyje įsikūrusioje viloje 
“Allicante”. Įvairiausios pirtys, baseinai, 
sūkurinės vonios, svaigūs kokteiliai ir dar 
meilūs vieno prie kito prisiglaudimai...
Visa tai MA studentams praskaidrino 
nuotaiką visai naujai savaitei.
Tik Arielė negalėjo ilsėtis kartu su visais, 
mat išskubėjo į giminių gimtadienį.

Onsa

O man užtenka tik pasiži r ti per lang  ir pamatyti žmones lauke, kad supras iau, kad viskas 
yra “afigenai”.

Egl

Neb ti vienai. Nes tada pask stu savo min-
tyse, kurios pastaruoju metu yra li dnos... Man 
reikia draug  šalia. Tik taip nuveju li des .

Giedr

Pirmiausia - skanus k snis pusry iams,
geranoriškas susitaikymas su prastu oru lau-
ke. Tada - kuo grei iau susitvarkyti nemalo-
niausius ir slegian ius reikalus, nesigraužti 
d l nepakei iam  dalyk .

Po dainų apie runkelius, biurą ir 
“Audi 100” - į “Muzikos akademiją”
Šeštadienį prie “Muzikos akademijos” dalyvių prisijungė Algio Ramanausko-Greitai 
alternatyviosios muzikos grupės SSG narė ir žymių dainininkų pritariančioji vokalistė 
Giedrė Rimšaitė.

Apie Giedr

Prie “Muzikos akademijos” dalyvių 
prisijungė Giedrė Rimšaitė

Internete buriasi patys ištiki-
miausi “Muzikos akademijos” ger-
b jai ir kuria savo m gstamiausi
dalyvi  gerb j  klubus.

Tokius pirmieji jau turi Kafka, 
Egl  ir R ta. Internete j  gerb jai
suk r  specialius puslapius, ku-
riuose - t kstan iai pranešim ,
diskusij , vertinim  ir pagyrim
šiems dalyviams. ia skamba ra-
ginimai burtis ir balsuoti už juos, 
jei kuris nors kovoja d l išlikimo. 
Taip pat gerb jai planuoja sureng-
ti susitikim  su savo pamiltais MA 
studentais.
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Šeštadienio vakar  šou paliko 
Greta, ta iau už j  kur kas li dnesni
po tiesiogin s transliacijos atrod
trys vyrai - Kafka, Onsa ir Rokas.

Šie trys ir Ariel  iš komisijos su-
rinko vienodai mažiausiai, po 25 ba-
lus. Tad kuris kovos d l išlikimo, 
tur jo nuspr sti komisijos pirminin-
kas Mindaugas Stasiulis. Ta iau jis 
leido patiems dalyviams savanoriš-
kai pasisi lyti s sti ant karštosios 
k d s.

Trys vyrukai stov jo perkreip-
tais veidais susting , o Ariel  dr -
siai ženg  žingsn  priek : “Aš galiu 
s st, jei jau vyrai tokie nedr s s...”
Šou ved ja Inga Jankauskait  pa-
sveikino mergin  už netik t  dr s
ir sug dino vaikinus: “Štai kokie tie 
vyrai. Pasirodo, jie yra bailiai...”

M.Stasiulis išdav , kad jei Ariel
neb t  pasisi liusi, kovoti d l išlikimo, 
komisijos sprendimu, b t j s Kafka. 
Šis iš g dos nusigrauž  nagus...

Ariel  kovoje nugal jo Nerij  ir 
Gret  - surinkusi 4671 ži rov  bal-
s , ji tapo lydere. Iškrito Greta.

Š  šeštadien  Onsai nori nenori 
teks kovoti d l išlikimo. Septynio-
mis karštosiomis natomis j  pa-
smerk  kolegos - už tai, kad šis 
scenoje neva nešvariai sudainavo 
kelias nateles.

Kas susirungs su juo, išrinks 
“Lietaus” klausytojai ir šou komi-
sija.

 Š  šeštadien  “Muzikos akade-
mijos” (MA) ži rov  laukia dvi ge-
ros naujienos.

Pirmoji: muzikos, tampos, aša-
r  ir juoko bus dar daugiau - tiesio-
gin  šou transliacija nuo šiol kiek-
vien  kart  truks pusvalandžiu il-
giau, iki 22 valandos.

Antroji: šis šeštadienis bus ypa-
tingas ne tik ži rovams, bet ir daly-
viams. Laukia ypatingas koncertas, 

kuriame žali scenos naujok liai dai-
nuos su Lietuvos žvaigžd mis. MA 
studentai jau repetuoja duetus su 
Natalija Zvonke, Violeta Tarasovie-
ne, Viliumi Tarasovu, Ruslanu Ki-
rilkinu, Mer nu, Deiviu ir kitais.

Nors nuotaika bus ypa  šventiš-
ka, nuolaidžiavim  nebus - kaip ir 
kaskart, kažkas atsisveikins su “Mu-
zikos akademija” visiems laikams. Tai 
priklausys nuo ži rov  balsavimo.

nuotaikos receptas?

Rokas

Kai li dna, reikia 
žaisti krepšin  užsid jus
ausines ir visu garsu per 
jas klausant muzikos.

Kafka

Žiupsnis draug  ir žiupsnis geros muzikos. Tik 
jokiu b du ned kite druskos.

R ta

Dažniausiai li dna ruden . Apsikabinu žaisl ,
apsimaunu šiltas kojines, nusiperku ko nors daug 
saldaus ir valgau. O jei pavyksta, b nu su geriausiu 
draugu, kuris, kai tik li džiu, ima mane visaip erzin-
ti ir kibinti. Kart  pakišo man koj , kad nuvirs iau, 
bet pats griuvo gan stipriai. Seniai taip nesijuokiau.

Nerijus

Namuose turiu bokso kriauš . Tik 
li dna pasidaro - imu daužyti j  ir 
visk  pamirštu, kas bloga. O jei dar 
nepadeda, imu kilnoti svars ius. Mano 
rekordas: padar s tik tris pertrauk les, 
24 kartus išk liau 120 kg svarmen .
Paskui nuotaika buvo išties nebloga.

Į “Muzikos akademiją” ateina Zvonkė, 
Tarasovai ir kitos žvaigždės!

Buriasi MA dalyvių gerbėjų klubai

Dar daugiau 
“Muzikos
akademijos” - 
socialiniame tinkle

Prisijunk ir tu.

Jankauskaitė tris vyrus 
išvadino bailiais

Klausk “Muzikos akademijos” 
dalyvi  visko! 

Bendrauk su jais gyvai 
kasdien nuo 16 iki 17 val. 
radijo stoties “Lietus” 

eteryje.

LNK nuotr.

“Lietaus” savait s TOP 3:
1.Onsa - “Pakabink”.
2.Egl  - “Sugr žk

pas mane”.
3.Kafka - “Tavo 
meil je nusk st”



Rusijoje planuojama pastaty-
ti paminklą legendinės roko 
grupės DDT įkūrėjui ir lyderiui 
Jurijui Ševčiukui. Garsiam muzi-
kantui skirta skulptūra šiuo me-
tu dar kuriama, ją pastatyti ža-
dama šalies rytuose esančiame 
Magadano mieste. Jau lapkričio 
12 dieną grupė DDT surengs 
vienintelį pasirodymą Vilniuje, 
kurio metu gyvai atliks dainas: 
„Nestreliai“, „Ya Polučil Etu Rol“, 
„Eto Vsio“, „Što Takoje Osen“, 
„Veter“, „Dožd“, „Leteli Oblaka“ 
ir kitus roko klasika tapusius sa-
vo kūrinius. 

Simonas KUPRYS

Bilietus  vienintel  grup s DDT 
koncert  Vilniuje jau galima sigyti
visose BILIETAI LT kasose ir in-
ternetu. Daugiau informacijos sve-
tain je www.bilietai.lt.

Statula iškils Tolimuosiuose 
Rytuose

Paminklas grup s DDT k r jui
J.Šev iukui bus pastatytas poeto ir 

muzikanto vaikyst s mieste Maga-
dane. Šiam sprendimui vieningai 
pritar  miesto gyventojai. Magada-
nas – tai viena atokiausi  Rusijos 
vietovi , esanti šalies rytuose, 
šiaur  nuo Japonijos sal .  š  mies-
t , kuriame praleido savo anksty-
v j  vaikyst , grup s DDT lyderis 
J.Šev iukas dažnai sugr žta atosto-
gauti.

Pranešama, kad paminkle gar-
sus roko muzikantas bus amžintas
rankose laikantis mikrofon  ir gita-
r . Jurij  Šev iuk  vaizduojanti 
žmogaus dydžio metalin  skulpt ra
tur t  iškilti jau kit  met  pradžio-
je reprezentacin je Magadano mies-
to vietoje. 

Koncertuose - šimtai 
t kstan i  ži rov

DDT yra viena takingiausi  Ru-
sijos roko grupi , o jos lyderis Juri-
jus laikomas vienu iškiliausi  ši
dien  Rusijos poet  ir dainuojamo-
sios poezijos atstov . Grup  DDT 
per beveik tris dešimtme ius trun-
kan i  karjer  išleido net 23 albu-
mus, sureng  šimtus pasirodym  ir 
išugd  net kelias gerb j  kartas. 
kv pti DDT k rybos muzikuoti 

prad jo grup s „Splin“, „Mumiy 
Troll“, „Bi-2” ir daugelis kit  rus
roko muzikant .

1980 m. Ufos mieste susib r s
kolektyvas iki šiol yra populiarus 
visose rusiškai kalban iose Europos 

Grupės „DDT“ lyderiui Rusijoje statomas paminklas

šalyse. Grup  nuolat gastroliuoja, o 
pernai  DDT koncert  Ukrainos 
sostin je Kijeve susirinko daugiau 
nei 120 t kst. ži rov . 2008-aisiais 
J.Šev iukui ir grupei DDT buvo 
teiktas prestižinis „Auksinio gra-

mofono“ apdovanojimas už viso gy-
venimo pasiekimus. Beveik tris 
dešimtme ius koncertuojantys roko 
veteranai kuria iki šiol. Dar vasar

prasid jusi  gastroli  metu grup
nevengia publikai pristatyti pa i
naujausi , iki šiol dar niekur negir-
d t  dain .

Vos tre i  kart  Lietuvoje

Lapkri io 12 dien  „Utenos” 
pramog  arenoje Vilniuje vyksiantis 
grup s DDT koncertas bus tik tre-

iasis roko legend  pasirodymas 
m s  šalyje per vis  grup s istorij .
Prieš kelet  met  šalies sostin je
vykus  DDT koncert  steb jo dau-
giau nei 6 t kst. gerb j .

Vienintelis DDT koncertas 
m s  šalyje vyks lapkri io 12 
dien  Vilniuje, „Utenos” pramo-
g  arenoje.

Rusijoje, Magadano mieste, iškils žmogaus 
dydžio metalinė Jurijaus Ševčiuko skulptūra 
– „DDT“ lyderis bus įamžintas rankose laikantis 
mikrofoną ir gitarą

Organizatorių nuotr.

„Uma2rmaN“ muzika saugoma ateities kartoms
Populiarios roko grupės „Uma2r-
maN” indėlį į šiuolaikinę Rusijos 
muziką pripažino šalies muzikos ir 
meno kritikai. „Uma2rmaN“ įrašai 
perduoti Valstybiniam Rusijos tele-
vizijos ir radijo fondui, kur kartu su 
kitų garsiausių šalies atlikėjų kūry-
bos pavyzdžiais bus saugomi atei-
ties kartoms. Jau spalio 30 dieną 
grupė „Uma2rmaN“ atvyks į Vilnių. 
Išskirtiniame pasirodyme Rusijos 
roko žvaigždės atliks garsiausius 
savo hitus ir naujausias dainas.

Simonas KUPRYS

Bilietus  vienintel  „Uma2r-
maN“ koncert  Vilniuje platina BI-
LIETAI LT. Daugiau informacijos 
svetain je www.bilietai.lt.  

Viena populiariausi  roko 
grupi  Rusijoje 

Prieš penkerius metus broli  Vla-
dimiro ir Sergejaus Kristovski kurta 
grup  „Uma2rmaN“ šiuo metu laiko-
ma viena populiariausi  roko grupi
Rusijoje. Per neilg  karjer  ji peln  ne 
vien  prestižin  apdovanojim , ta iau 
kvietimas padovanoti rašus Valstybi-
niam Rusijos televizijos ir radijo fondui 
yra kol kas reikšmingiausias muzikan-
t  k rybos vertinimas.

Savo rašus Valstybiniam Rusijos 
televizijos ir radijo fondui „Uma2r-
maN“ muzikantai perdav  iškilmingo-

je ceremonijoje Maskvoje. Kartu su 
„Uma2rmaN“ savo k ryb  specialia-
me archyve amžino praeityje garsios 
roko grup s „Mašina Vremeni“ lyde-
ris Andrejus Makarevi ius.

Valstybinis Rusijos televizijos ir 
radijo fondas kurtas prieš 35 metus. 
Specialiame archyve saugoma dau-
giau nei pus  milijono garso ir vaizdo 
raš  su garsiausi  šalies moderni
atlik j  k rybos pavyzdžiais. 1992-ai-
siais fondo veikla nutr ko ir buvo at-
naujinta tik pernai.

Koncerte Vilniuje – geriausi 
„Uma2rmaN“ hitai

Spalio 30 dien  grup  „Uma2r-
maN“ surengs vienintel  koncert

m s  šalyje. Išskirtiniame pasiro-
dyme Vilniuje, „Forum Palace“ klu-
be „Balsas.lt“, Rusijos roko 
žvaigžd s kartu su Lietuvos ži ro-
vais atšv s grup s penkeri  met
jubiliej . Muzikantai atliks garsiau-
sius savo hitus iš šiemet pasirodžiu-
sio geriausi  dain  rinkinio „1825. 
The Best”. Lietuvos ži rovams 
„Uma2rmaN“ pristatys ir naujau-
sius k rinius iš pernai išleisto albu-
mo „Kuda privodiat me ty“ (liet. 
„Kur atveda svajon s“).

Vienintel  „Uma2rmaN“ 
koncert  Vilniuje organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Ryt  Eu-
ropoje koncertin  agent ra 
„Makroconcert“. Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr..

Kvietimas padovanoti įrašus 
Valstybiniam Rusijos televizijos 

ir radijo fondui yra kol kas 
reikšmingiausias grupės 

„Uma2rmaN“ kūrybos įvertinimas

Vilniuje Rusijos roko žvaigždės atliks garsiausius savo hitus iš šiemet 
pasirodžiusio geriausių dainų rinkinio „1825. The Best”, taip pat 
pristatys ir naujausius kūrinius
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Bilietus į Chriso Botti koncertą platina BILIETAI LT. 
Daugiau informacijos svetainėje www.bilietai.lt.

 Simonas KUPRYS

Mokosi vis  gyvenim

Trimitas – tai vienas daugiausiai 
muzikanto pastang  reikalaujan i
instrument  džiazo pasaulyje. Moky-
tis groti Chrisas Botti prad jo b da-
mas vos aštuoneri . Dabar, sulauk s
46-eri  jis dažnai juokauja, kad jei ne 
trimitas, gyvenimas b t  žymiai len-
gvesnis, nes pails ti nuo šio instru-
mento atlik jas negali n  dienos.

„Turi b ti šiek tiek pamiš s, kad 
pasiryžtum groti trimitu. Tai ne tik 
milžinišk  pastang  ir fizin s ištver-
m s reikalaujantis instrumentas – 
mokytis ir repetuoti reikia nuolat“, 
– pasakoja su džiazo legendomis Mi-
lesu Davisu ar Kenny G lyginamas 
Chrisas Botti. Vienas geriausi  ši
dien  džiazo atlik j  niekada nebuvo 
ved s, ta iau tikina, jog jo trimitas rei-
kalauja ne mažiau d mesio nei žmona. 
„Jei repeticijas apleisi bent vienai die-
nai, koncerto metu tikrai nepavyks 
pasirodyti taip, kaip tikiesi – trimitas 
tave pažemins“, - teigia Chrisas Bot-
ti. „Šis instrumentas – tarsi žmona, 
kuri nuolatos reikalauja d mesio. Jei 
suskamba telefono ragelis, nesvarbu, 
k  tuo metu veiktum, privalai j  pa-
kelti. Panašiai ir su trimitu – kad ir 
kur beb tum, jis visuomet šalia“.

 šlov  atved  Stingas

Nors didžiausiu savo kv p ju 
Chrisas Botti vadina Miles  Davis ,
už stulbinan i  džiazo žvaigžd s
karjer  trimitininkas yra d kingas
atlik jui Stingui. Roko žvaigžd  pa-
steb jo jaun  muzikant  ir pakviet
kartu groti savo koncertiniame ture. 
Po kelerius metus trukusi  gastro-
li  Chrisas Botti ir Stingas tapo ge-
riausiais draugais, o trimito 
virtuozas - viena ryškiausi  džiazo 
žvaigždži  pasaulyje.

„Labai džiaugiuosi, kad pakvie-
iau Chris  groti savo grup je. Kaip 

gal damas stengiuosi pad ti jam 
siekti savo užsibr žt  tiksl . Chri-
sas Botti – neabejotinai vienas ge-
riausi  ši  dien  instrumentalist .
Jis - tikra muzikos žvaigžd , apie 
kuri  dar daug išgirsim“, – apie 
Chris  Botti pasakoja jo bi iulis ir 
kolega Stingas.

Per savo karjer  trimito virtuo-
zas bendradarbiavo su didžiausiomis 
muzikos pasaulio žvaigžd mis An-
drea Bocelli, Rodu Stewartu, roko 
grupe „Aerosmith“, Diana Krall ir 
daugeliu kit . Chrisui Botti teko 
akompanuoti estrados legendai 
Frankui Sinatrai.

Vilniuje – „Grammy“ 
vertintos džiazo 
kompozicijos

Vienas garsiausi  šiuolaikinio 
džiazo muzikant  Chrisas Botti Lie-
tuvoje koncertuos lapkri io 14 dien .
Vieninteliame pasirodyme Vilniaus 
Kongres  r muose trimito virtuozas 
atliks geriausias savo kompozicijas, 
o taip pat k rinius iš naujausio studi-
jinio albumo „Italia“. 2007-aisiais iš-
leist  dain  rinkin  Chrisui Botti 
pad jo rašyti Andrea Bocelli ir kitos 
operos žvaigžd s. Klausytoj  ir kri-
tik  išliaupsinta „Italia“ buvo nomi-
nuota „Grammy“ ir peln  vieno 
geriausi  praeit  met  pop/jazz albu-
mo vard . Išskirtinis Chriso Botti 
koncertas Lietuvoje bus vienas iš ne-
daugelio  pasaulines gastroles trauk-
t  JAV atlik jo pasirodym
Europoje.

Vienintel  Chriso Botti koncert ,
kuris lapkri io 14 d. vyks Kongres
r muose Vilniuje, organizuoja Vidu-
rio ir Ryt  Europoje pirmaujanti kon-
certin  agent ra „Makroconcert“. 
Daugiau informacijos www.makro-
concert.lt.

Chrisas Botti: 
„Trimitas muzikantams kelia baimę“

Organizatorių nuotr.

Jau lapkričio 14 dieną į Lietuvą atvyks daugiausiai albumų pasaulyje parduodantis trimitinin-
kas Chrisas Botti. Vienintelį koncertą Vilniaus kongresų rūmuose surengsianti džiazo žvaigždė 
pripažįsta, kad trimito virtuozų pasaulyje liko labai mažai, o daugeliui muzikantų šis instru-
mentas kelia baimę.

Artimas draugas ir kolega, roko 
dainininkas Stingas, Chrisą 
Botti vadina vienu geriausių šių 
dienų muzikantų, su kuriuo jam 
kada nors yra tekę koncertuoti
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IKI PREMJEROS LIKO: 5 DIENOS! 

Spalio 27 d.19:00, VILNIUS,  “DOMINO” TEATRAS
Spalio 28 d. 19:00, VILNIUS, “DOMINO” TEATRAS
Spalio 29 d. 19:00, VILNIUS,  “DOMINO” TEATRAS
Spalio 30 d. 19:00, VILNIUS,  “DOMINO” TEATRAS

BILIETAI - PREKYBOJE!

Premjeros:  spalio 27-30 d.

Tutis (Gytis Ivanauskas): „Jau prieš m nes  užsirašiau pas 
nagu i  meistr . Laukiu nesulaukiu naujosios „ereliuk “ premjeros. 
Gal t  b ti ir grei iau!“

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.

D. Matvejevo nuotr.D. Matvejevo nuotr.

Gastrolės: jau nuo lapkričio mėn.

D. Matvejevo nuotr.

Šefas (Dalius Skamarakas): „Tikri vyrai turi nepanikuoti, tad 
aš daug valgau. Sotus vyras – laimingi radijo klausytojai“.

Bernardas (Sakalas Uždavinys): „Gyvenu
gaisrin s arklio prieš lenktynes nuotaikomis. 
Putos nekrenta, baim s n ra, bet adrenalinas 
tikrai veržia venas. Duokit eterio!“

Skaidra (Brigita Arsobait ): „Aš negaliu išl sti iš parduotuvi  ir 
grožio salono. Gird jau, kad Tutis panašiai „eina iš proto“. 
Nekonkuruoju. Skaidra – neprilygstama!“

Božena (Edita Užait ):  “Man svarbiausia – seksualiai 
nusiteikti ir gerai praleisti laik . Kaip ir dera sekretorei. 
Šiaušiu „buket “ ir labai laukiu premjeros! Iki!“

Albertas (Irmantas Bo elis): „Visas dienas iki premjeros geriu 
žalius kiaušinius, kad balsas melodingesnis b t . Be to, kit
savait  suplanavau išsipešioti nosies plaukus. Nesvarbu, kad 
radijo klausytojai nemato. Jie tokius dalykus, manau, gali nusp ti,
pajausti! Geriau nerizikuosiu“.

Belgas (Juozas Gaižauskas): „Ugn  gesinu 
kai kuo stipresniu. Visi techniniai darbuotojai, 
atsakingi už radijo sto i  aparat r , susiduria su 
didele tampa. D l to mano „velnio lašiukai“ - 
visada po ranka“

Džyza (Algirdas Dainavi ius): “Aš, kaip k rybingas 
žmogus, pol kio ieškau vyriškoje kompanijoje. Su 
savo „chebra“ galiu kalnus nuversti. Bus linksma!“

D. Matvejevo nuotr.

Iki premjeros likus mažiau kaip 
savaitei, „Radijo ereliai“ prieš 
eterį kylantį jaudulį malšina 
„Tipo M-1” radijo stoties repe-
ticijose. Darboholikas direkto-
rius, nuo saldumynų arba sti-
priųjų gėrimų apsvaigę didžė-
jai, nuolat vėluojanti susireikš-
minusi laidų vedėja, kvaiša 
sekretorė ir niekada neišsiblai-
vantis techninis darbuotojas – 
tai jie – „Radijo ereliai“! Dainų 
ir juoko šou, netikėtos muziki-
nės interpretacijos, žinomi Lie-
tuvos atlikėjai – jau nuo spalio 
27 dienos…  

Vaiva PRANCULYTĖ

Spalvingiausia sezono komanda ne 
tik pasiruošusi juoko griausmu sudre-
binti rudenin  Vilniaus padang , bet 
ir laukia jau lapkrit  prasid sian i
gastroli . Skambiausios premjeros be-
laukiant labai domu sužinoti, kokios 
mintys dienomis ir naktimis aplanko 
pa ius „Radijo erelius“...

D. Matvejevo nuotr.

Iki premjeros likus mažiau kaip savaitei, „Radijo ereliai“ prieš eterį kylantį jaudulį malšina „Tipo M-1” radijo stoties repeticijose



Lietuvos prekybos vietose pasirod s DVD ir “blu-
ray” formatu, filmas “Angelai ir demonai” pateik  stai-
gmen : atidžiai perži r jus š  film , galima laim ti kelio-
n  Rom ! DVD išleidusi kompanija “Sony Pictures 
Home Entertainment” drauge su SONY padaliniu “So-
ny World Photography Awards” paskelb  pasaulin  foto-
grafij  konkurs , susijus  su filmo turiniu. Konkurso da-
lyviai kvie iami pateikti savo sukurtas nuotraukas, vaiz-
duojan ias keturis elementus, apie kuriuos sukasi “An-
gel  ir demon ” siužetas, - žem , or , ugn  ir vanden
(filme šie elementai veda ten, kur Romoje rinkdavosi 
slaptoji iliuminat  draugija). Pagrindinio prizo laim tojui 
atiteks kelion  Rom  2 žmon ms. Kiti prizininkai lai-
m s Sony DSLRA200K kameras.

Konkurso s lygos paprastos: pristatykite iki 4 
nuotrauk , kurios geriausiai atspind t  4 elemen-
tus: žem , or , ugn  ir vanden . Nuotraukos gali 
b ti ir paprasti buitiniai vaizdeliai, ir mantresni ka-
drai iš egzotiškiausi  pasaulio kampeli . Fotografi-
jos konkursui jau priimamos adresu www.worldp-
hotographyawards.org/AngelsandDemons/. Konkur-
sin s nuotraukos turi b ti sukurtos 2009-2010 m. 

Dalyvavimas konkurse nemokamas. Konkursas bai-
giasi 2010 m. sausio 29 d.

Kad nepritr ktum te kv pimo konkursui, DVD 
ir “blu-ray” su “Angelais ir demonais” sigyti galite 
prekybos centruose, knygynuose ir “Videoline” spe-
cializuotose videopreki  ir nuomos parduotuv se.

“Laisvalaikio” inf.

Filmas pastatytas pagal to 
paties pavadinimo Odrio Nif-
negerio (Audrey Niffenegger) 
bestseler  “Keliautojo laiku 
žmona”. Tai istorija apie mo-
ter , kurios vyras nuolat per-
sikelia iš vieno laikotarpio 
kit , ir apie vyr , kurio keli 
“aš” kartais susitinka tame pa-
iame pasaulyje. 

Henris mistiškai keliauja per 
skirtingus gyvenimo laikotar-
pius be drabuži  ir pinig , kart-
kart mis savo asmenyb  kei ia 
vyresniuoju “aš”, bendrauja su 
b sim ja žmona vaikyst je, iš-
sigelbsti nuo mirties  avarij
patekusiame t v  automobily-
je... Ta iau kiekvien  kart  su-
gr žta pas Kler ir dukrel . Ne-
paisydama juos dažnai išskirian-
i  vyro kelioni , Kler despera-

tiškai bando susikurti gyvenim ,
paremt  vien meile.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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Namo sugrąžina 
meilė

“Keliautojo laiku 
žmona” - kino tea truose 
nuo lapkri io 6 d. 

Romantin  drama, JAV 
Režisierius Robert 

Schwentke
 Vaidina: Rachel McAdams, 

Eric Bana ir kiti

Įsigykite DVD “Angelai ir demonai” ir laimėkite kelionę į Romą!

Su “Laisvalaikio” kortele

30%
nuolaida filmui “Angelai 
ir demonai” “Videoline” 

parduotuvėse

Konkurse dalyvaujantieji turi 
pristatyti nuotraukas, kurios 
geriausiai atspindėtų 4 elementus: 
žemę, orą, ugnį ir vandenį

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Šio “Angel  ir Demon ” fotografij  konkurso 
k riniai bus atrenkami 2 etapais:

publikos simpatijos. Žmon s gal s nuotrau-
kas vertinti balais nuo 1 iki 5 (5 - aukš iausias
vertinimas).

baigiamoji atranka. 100 labiausiai publikai 
patikusi  nuotrauk  bus pristatytos “Sony Busi-
ness Group” vadovams ir pasaulyje pripažintiems 
fotografams, kurie ir išrinks pagrindinius laim -
tojus. Išsamiau - www.worldphotographyawards.
org/AngelsandDemons/.

Daugiau informacijos apie nuolaidas ir filmus 
www.videoline.lt.

Net nesusižavėjusieji “Da Vinčio kodu” pripažįsta, kad to paties rašytojo Dano Brauno (Dan 
Brown) detektyvinis trileris “Angelai ir demonai” - pavykęs. Knyga “Angelai ir demonai” per pas-
taruosius 9 metus buvo išleista didesniu nei 13 milijonų egzempliorių tiražu. Šiemet gegužę jau 
ekranizuoti “Angelai ir demonai” kino teatrų kasoms sužėrė 475 milijonus dolerių.

Laiku keliaujantis herojus 
(aktorius Erikas Bana) visada 
sugrįžta pas jo laukiančią 
žmoną (aktorė Reičel 
Makadams)

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

It pas senus draugus

Viešbu io bendraturt  Virginija 
Beliauskien  džiaugiasi per penkerius 
metus išugdyta darnia darbuotoj  ko-
manda. “Jie - m s  stiprioji vieta. Ne 
vienas ia dirba nuo pirm  dien , o 
iš j  ir v l sugr žta. Tai vertina ir m -
s  sve iai, jie atvyksta it pas senus 
draugus. Juk taip smagu žinoti, kad 
pasitiks ta pati administrator , tas 
pats barmenas pasi lys m gstamo g -
rimo, ta pati šeiminink  patieks gar-
džius pusry ius, paklaus, kaip laiko-
t s, ir palink s s km s”.

Pas d ti prie židinio, pasklaidyti 
spaud , paži r ti populiari  televizi-
jos laid , pasilepinti pirtyje, o po to 
suraityti pam gt  kepsn , - šie pras-
ti nam  ritualai yra neatsiejama vieš-
nag s viešbutyje “Vecekrug” dalis.

Pilstomas išskirtinis alus

Smagiai šventei viešbutis pasi-
puoš  uostamies io fotostudijos 
“Foto Cat” k r j  fotograf  Al s ir 
Virgio Jankausk  subtiliomis nuo-
traukomis, spaustomis ant drob s.

Savo ruožtu “Vecekrug” restora-

no virtuv s komanda sve i  d mes
kreipia  atnaujint  meniu. domybi
si loma ir tarp užkandži , ir tarp karš-
t j  patiekal . Besidomintieji origina-
liais deriniais tur t  paskanauti už-
kand li  su an iuvi  sviestu ir feta, 
taip pat - salot  su apkeptais mangais, 
graikiniais riešutais ir pel siniu s riu. 
O ryt ia pradedantys klaip die iai 
gali rinktis special  pusry i  meniu 
tik už 6,99 Lt (karštas pusry i  patie-
kalas, arbatos arba kavos puodelis).

Dar viena staigmena gimtadie-
nio proga - ia prad tas si lyti le-
gendinis airiškas tamsusis alus 
“Murphy’s Irish Stout”. “Vecekrug” 
restoranas - vienintel  vieta Klaip -
doje, kur šis, kvepiantis karamele ir 
salyklu alus pilstomas tiesiai iš sta-
tini . Gimtadienio proga 0,5 l boka-
las šio alaus kainuoja tik 8 Lt.

“ ia užsisakysite maisto išsi-
nešti  biur  ar namus, m s  šeimi-
nink s paruoš išskirtini  patiekal
šeimos švent ms - daryt  žuv ,
kept  ant , užkandži , puik  tort ,
šviežios dar karštos duonos”, - pri-
mena ponia Virginija.

Šiokiadieniais 11.30-14.30 val. 
restorano patiekalams taikoma 20 
proc. nuolaida, savaitgaliais ir per 
šventes - 30 proc. nuolaida.

Sutikite 2010-uosius

“Vecekrug” jau pareng  specia-
l  pasi lym  ir gražiausioms met
švent ms. Viešbutyje bus laukia-
mos romantiškai 2010-uosius pasi-
tikti paj ryje planuojan ios poros.

“Tokiems sve iams specialiai pa-
puošime kambarius, o šventin s va-
karien s pakviesime  žvak mis ap-
šviest  restoran , kur lauks rami 
muzika ir gurmaniška vakarien .
Laikrodžiams mušant vidurnakt , su 
šampano taur mis ir šiltais pledais 
lipsime  atvir  viešbu io teras  ste-
b ti šventini  fejerverk , o v lyvus
naujame ius pusry ius patieksime 
tiesiai  kambar . Vienas kito drau-
gija sve iai gal s pasim gauti ir m -
s  pirtel je bei s kuriniame baseine, 

kuriems taikysime 50 proc. nuolaid .
Viešnag  bus galima t sti iki kitos 
dienos 15 valandos”, - pasi lym  pri-
stato viešbu io paslaug  vadybinin-
k  Jurgita Vilkyt .

Nauj j  švent  dviem asmenims, 
apsistojusiems standartiniame dvi-
vie iame kambaryje, kainuos 355 Lt, 
liukso klas s kambaryje - 455 Lt. 

B tina išankstin  rezervacija.

Klaipėdos viešbutis “Vecekrug”: su gimtadienio nuotaika iki Naujųjų
“Gimtadienis - mūsų, šventė - jūsų”, - skelbia penkerių metų veiklos sukaktį minintis Klaipėdos vieš-
butis “Vecekrug” ir pakilia nuotaika apdovanoja kiekvieną svečią. Naujomis interjero puošmenomis, 
naujais skanėstais ir maloniomis staigmenomis nedidukas uostamiesčio centro viešbutis ir klaipėdie-
čius, ir atvykstančiuosius iš kitur pasirengęs džiuginti iki pat Naujųjų metų.

20% nuolaida apgyvendinimui

15% sąskaitai restorane

10% nuolaida pirties paslaugoms

5% nuolaida specialiam Naujųjų 
metų pasiūlymui

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

“Vecekrug” 
- vienintelė 
vieta 
uostamiestyje, 
kur pilstomas 
legendinis 
airiškas alus

Viešbučio restorano aplinka 
visuomet nuteikia šventiškai 

ir maloniai
“Vecekrug” archyvo nuotr.



El. parduotuv s atsiradimo 
istorija

Šiuo metu, kai didelis ne-
darbas ir dažniausiai bent vienas 
iš šeimos nari  neturi darbo, kai 
sumažinti atlyginimai, pragyven-
ti tapo sud tingiau, daugeliui iš 
m s  jau prasta pirkti vaikui d -
v tus daiktus, nes j  vartojimo 
laikas labai trumpas, o daiktai ar 
r beliai - brang s. Daugelis šei-
m  turi nepanaudot  vaikišk
drabuž li , kuriuos vaikai greitai 
išaugo, ar žaisl , kurie jau tapo 
ne dom s. Daiktas, kuris atsibo-
do ar nebetinka vienam žmogui, 
kitam gali pasirodyti originalus 
ir domus. Ger  daikt  išmesti 
tikrai gaila, o j  prisikaupia pil-
nos spintos ir kambariai. Ieško-
dama pigesni  daikt  sau ir b -
simam k dikiui, Renata Švet-
kauskien  (nuotraukoje) dom -
josi galimyb mis sigyti daiktus 
vairiuose forumuose, kur n ra

patogu greitai pirkti ar parduoti, 
perži r jo ne vien  internetin
parduotuv , kol pavykdavo su-
rasti patraukl  variant . Taip Re-
natai gim  mintis sukurti patog
internetin  portal , daugiausiai 
skirt  naudotiems vaik  ir mam
daiktams sigyti, kur mamos ga-
l t  pirkti, parduoti, keistis, do-
vanoti, kur skelbimai b t  susis-
teminti ir kur b t  patogu suras-
ti sau reikaling  daikt  vienoje 
vietoje. Tai ypa  aktualu b si-
moms ir esamoms mamoms, nes 
jos neturi daug laiko ieškoti.

Interneto svetainė: 
“Mamosturgelis.lt”
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Prie svetain s tobulinimo 
prisideda vartotojai

Kiekvien  dien  tobulinamas “ma-
mosturgelis.lt” projektas sulaukia nema-
žai vartotoj  pagalbos, kurie informuoja 
svetain s priži r tojus apie neveikian ias 
funkcijas, klaidas. Mamos, dedan ius 
skelbimus, siun ia patarimus ir si lo ki-
toki  pagalb . Daug pasi lym  svetain s
priži r tojai gyvendina ir nori pad koti 
vartotojams už j  aktyvum !

 “Mamosturgelis.lt” - pirmoji specializuota elektronin  parduotuv , kurioje 
galima pirkti, parduoti, keistis, dovanoti vaikams ir mamoms skirtus daiktus.

“Virtualų mamų turgų pavadinau 
“mamosturgelis.lt” - kad būtų lengva 
įsiminti”, - teigia el. parduotuvės 
įkūrėja R.Švetkauskienė

Titulinis elektronin s parduotuv s puslapis

Nauja rubrika

Greitai svetain je startuos 
nauja rubrika - straipsniai, kur ma-
mos ir t iai gal s pasidalyti savo 
patirtimi bei patarimais renkantis 
vairius daiktus, skirtus vaikams.

Id ja pasiteisino!

Žmon s tiki el. parduotuv s id ja ir 
kas dien  skelbim  bei registruot  vartoto-
j  skai ius spar iai auga. Per 2 pirmuosius 
m nesius jau d ta daugiau kaip 1000 skel-
bim ! Kas dien  portal  aplanko 250-400 
mamy i , lankomumas toliau auga.

Diana

Dvi preki  kategorijos

El. parduotuv je skelbiamos prek s yra 
išskirtos  dvi kategorijas: “Vaikui” ir “Ma-
mai”. Pirmoje kategorijoje rubrikos išskiria-
mos  “Drabužiai”, “Žaislai”, “Vežim liai”, 
“Avalyn ”, “Baldai”, “Patalyn ”, “Maitinimo 
priemon s”, “Higienos priemon s”. Antra 
kategorija išskiriama  rubrikas “Daiktai ma-
mai” ir “Daiktai n š iajai”.

Lankytoj  atsiliepimai

“Mano nuomone, tai puikus internetinis sprendimas, 
kai norima surasti ir nupirkti ger  daikt  vaikui ir taip pat 
sutaupyti. Pati jau esu išbandžiusi ir nupirkusi savo maža-
jam beveik nauj  stumduk , kuris kainavo trigubai pigiau 
nei parduotuv je. Šis stumdukas ir šiandien yra vienas 
m gstamiausi  vaiko žaisl , su juo jis grei iau padar  pir-
muosius savo žingsnius”, - Diana, Dovyduko mama.

“Smagu, kad yra toks tinklalapis, kuriame viskas 
vienoje vietoje, niekur nereikia ieškoti atskir  tem ,
kurios aktualios mums, auginan ioms vaiku ius! ia ga-
lima ir besilaukiant vaikelio paieškoti ir nusipirkti tinka-
m  daikt , taip pat mažyliams yra visko - nuo vežim li
iki drabuž li . Kai negali skirti daug laiko kitiems daly-
kams augindama vaik , “mamosturgelis.lt” sugaišti ma-
žai laiko! Labai džiaugiuosi atradusi š  tinklalap  ir skati-
nu kitas mamas juo pasinaudoti - laiko užims mažai, o 
skelbimai nemokami. Myl kite ir b kite mylimos! Juk 
nuostabus dalykas yra m s  vaikai! Tik jie atneša mums 
begalin  laim !” - Vaida, Astijuko mama.

“Per mamos turgel  labai lengvai pardaviau jau 
išaugtus mažylio r belius. Džiaugiuosi, kad taip greitai 
pavyko šis sand ris”, - Raminta, Lauryno mama.

Raminta

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

“Anapus reklamos” puslapius pareng  Paulius VITKUS

Šiuo metu “Martini®” gamy-
bos recept ra žinoma tik ketu-
riems žmon ms. Šiuose recep-
tuose smulkiai aprašomos au-
tentiškos, daugiau nei 40 žoleli
kombinacijos ir tai, kaip jas pa-
ruošti.

Prekės ženklas: 

“Martini®” yra vienas populiariausių prekės ženklų pasaulyje. Kasmet skelbiamame geriausių alko-
holinių gėrimų prekės ženklų šimtuke (“The Power 100”) “Martini®” užima ketvirtąją vietą. Ekspertų 
nuomone, prekės ženklo vertė išaugo dėl tinkamai pasirinktos rinkos krypties, didelės užimamos rin-
kos dalies ir žinomumo.

“Martini®” vermut  kas sekund  vartoja 66 žmon s visame pasaulyje.

Kompanijos ištakos, kelias 
 s km , naujoji vadov
karta

1863 m. ponai Alesandro Marti-
ni (Alessandro Martini) ir Luidži 
Rosi (Luigi Rossi) k r  kompanij ,
gaminan i  aromatinius vynus ir 
vermutus. Tuomet aromatini  vy-
n  gamyba nebuvo harmonizuota, 
daugelis vermut  pasižym jo kar-
toku skoniu. Alesandro ir Luidži 
nusprend , kad j  gaminamas ver-
mutas tur jo b ti švelnesnio, rafi-
nuotesnio bei elegantiškesnio sko-
nio. 1865 m., pra jus vos dvejiems 
metams po j  kompanijos k rimo, 
Alesandro ir Luidži laim jo savo 
pirm j  apdovanojim  Dubline. Šis 
medalis, ant kurio buvo pavaizduo-
ta pergal s deiv , puoš  t  laik

“Martini®” etiketes. Iki 1912 m. 
“Martini®” tapo trylikos “Grand 
Prix” ir apie 40-ies Aukso medali
laim toju vairiuose tarptautiniuo-
se konkursuose. Po Alesandro ir 
Luidži mirties, 1905 m. Luidžio 
s n s - Teofilas, Ernestas, Enri-
kas - tapo vieninteliais kompanijos 
paveld tojais. B tent jie inicijavo 
“Martini®” r ši  atskyrim  “Ex-
tra Dry” ir “Bianco”.

Džuzep  Galas (Giuseppe 
Gallo) - “Martini®”
ambasadorius

Džuzep  yra kil s iš nuostabios 
Amalfio pakrant s Italijoje. Dirbti 
bare italas prad jo b damas 18-os. 
Jau tada maišydamas paprastus 
kokteilius “Martini®” su ledu sva-
jojo dirbti madingame bare, pana-
šiame  dabartin  “Martini® Ter-
razza”. Pra jus kone dešimtme iui 
jo svajon s išsipild . 1997 m. Džu-
zep  baig  Neapolio maisto ir g -
rim  institut . Nuo to laiko jis nuo-
lat tobulino savo g džius penki
žvaigždu i  viešbu iuose, tokiuose 
kaip “Grand Hotel du Park” Švei-
carijoje, “Hilton” Romoje, “Grand 
Hotel Villa Serbelloni Bellagio”, 
“Sanderson” Londone. 2004 m. jis 
išvyko  Niujork  ir ten s kmingai 
t s  savo karjer . Po keleri  met

gr žo  Europ  ir 2008-aisiais pra-
d jo dirbti su “Martini®”. Džuzep
nuolat dalyvauja vairiuose barme-
n  konkursuose, tarptautiniuose 
renginiuose ir mokymuose. Jis yra 
laim j s daugyb  apdovanojim  vi-
same pasaulyje nuo Londono iki 
Kvala Lump ro.

Partneryst  su “Dolce & Gabbana”

“Martini®” s kmingai bendradarbiauja su “Dolce&Gabbana”, kurie 
pad jo sukurti stiling  “Martini®” bar  (nuotraukoje), esant  “D&G” 
parduotuv je pa iame Milano centre. Stilingame bare kokteilius kuria 
geriausi barmenai. Ateityje planuojama tokius barus rengti ir Sen Tro-
pezo, Paryžiaus ir Tokijo “D&G” parduotuv se.Lu ijanas Boeras (Luciano 

Boero) - maišymo meistras 
daugiau nei 30 met

Ypatingas augal  mišinys yra l -
tai maišomas su nat raliu spiritu 
maišykl je, vadinamoje “tambu-
ro”. Augalai juda palengva, apsisu-
ka du kartus per dien . Greitesni 
veiksmai paskatint  kar i j  me-
džiag  išsiskyrim . Maišymo pro-
cesas užtrunka nuo dviej  iki ke-
turi  savai i , kol yra sukuriamas 
tyras eliksyras. Maišymo meistras 
L.Boeras atrenka tinkamus vynus, 
juos v liau sumaišo su šiuo kruopš-
iai pagamintu augal  eliksyru.

“Martini®” - kv ptas
gamtos

“Martini®” pagaminti naudoja-
ma daugiau nei 40 r ši  augal .
vairi  augal  derinys yra g rimo 

skonio pagrindas. Svarbiausia ver-
muto sud tin  dalis yra pelynas. 
Taip pat “Martini®” gaminti nau-
dojamas Kretos diktonas - labai se-
na vaistažol , auganti aukštai kal-
nuose. Dar naudojamos kva-
pniosios g l s (rož s, naš-
lait s, ramun s), jos ren-
kamos dar nepražydu-
sios. Šios g l s skina-
mos rankomis ir palen-

gva išdžiovinamos, kad b t  išsau-
gotos j  ypatingos aromatin s sa-
vyb s. Rož s atkeliauja iš Maroko, 
o našlait s ir ramun s auginamos 
Italijoje. Vermutui gaminti taip pat 
naudojami aromatingi vaisiai - sal-
džiosios citrinos ir kartieji apelsi-
nai. Citrinos auginamos Ispanijoje, 
o apelsinai - Tunise. Taip pat mar-
tiniui pagaminti naudojamos avie-
t s, musmedžio mediena iš Jamai-
kos, saldymedžio žiev  iš Baham ,

vilkdagio šaknys iš Toskanos re-
giono, gencijon  šaknys, 

cinamonas iš Šri 
Lankos, aromatingi 

gvazdik liai ir kiti.

“Ferrari” automobili  r mimas lenktyn se

Prek s ženklas “Martini®” remia lenktyni  sport  nuo 1968 m., iš 
j  ir F-1 varžybas. Pernai buvo bendradarbiaujama su “Ferrari”. Viena 
iš kasmet “Martini®” remiam  F-1 etap  yra Monako etapas, kuris 
puikiai dera su “Martini” kaip prek s ženklo vertyb mis.

“Martini®” visada vertino vyndaryst s men , istorij , nes be to neb t  ir 
paties “Martini®”. 1961 m. “Martini®” k r  muziej  XVIII a. pilyje. Jame 
eksponuojami vynai, vermutai, asmenin s meno kolekcijos, atspindin ios 
vyndaryst s tradicijas, rom niškos senovin s vyno taur s, egiptietiški vyno 
so iai. Kolekcijos muziejuje kasmet atnaujinamos naujais eksponatais.

Ivanas Tonutis (Ivano Tonutti) - 
aštuntasis žolininkyst s meistras

Visi gamybai naudojami augalai gamykl
pasiekia švieži, v liau palengva džiovinami, 
naudojant pažangiausius metodus, kad b t
išsaugomos j  aromatin s savyb s. Ivanas 
yra atsakingas už ši  augal  atrinkim . Š
darb  jis dirba jau daugiau nei 18 met . Kie-
kvienas augalas yra patikrinamas po kelet
kart . Kadangi augalai kei iasi sulig derliaus 
nu mimu, sud tingiausia Ivano darbo dalis 
yra tai, kad jis turi garantuoti, jog iš j  pa-
gamintas vermutas išliks to paties skonio.

 “Martini Terrazza”

Vien  iš prek s ženklo k r j  Rossi šeima tur jo nuostabi  vizij
surinkti “Martini” g rimo gerb jus  unikalias vietas visame pasaulyje. 
Penktajame dešimtmetyje ši vizija tapo realybe suk rus “Martini Ter-
razza”. Greitai išpopuliar j  “Martini Terrazza” tapo šou verslo, pramo-
g , verslo, sporto ir politik  buveine. Šiuo metu yra aštuoni tokie “Mar-
tini Terrazza” klubai: septyni Europoje ir vienas Šiaur s Amerikoje.

Klasikinis “Martini®” koktei-
lis buvo sukurtas 1864 m. Kali-
fornijos barmeno Džerio Tomaso 
(Jerry Thomas). Originalus kok-
teilis buvo pagamintas naudojant 
džin , “Maraschino” liker  ir 
“Martini® Rosso”. V liau džin
pakeit  degtin , “Martini® Ros-
so” (kair je) pakeit  “Martini® 
Extra Dry” (dešin je), ta iau jis 
išliko vienas populiariausi  kok-
teili  pasaulyje.



Kas?

“Survival of The Hippest”, 
eksperimentin  el. parduotuv .

K  si lo?

Ger  naujien  visiems, kurie 

priekaištauja t vams, kad šie, duo-
dami vard , prieš j  neprid jo sim-
bolio “@”. “Twitter” socialiniame 
tinkle vartotoj  vardai prasideda 
simboliu “@”: “@Gaumina”, “@
Laisvalaikis” ir panašiai. “Survival 
of The Hippest” si lo tik vien  pro-
dukt  - jie pagamins papuošal  su 

tavo “Twitter” vardu (kaip @Da-
rius, @Lietuva ir @tavovardas). 
Gali rinktis nuo paprasto aukso ar 
sidabro (po 2,95 JAV dolerio už rai-
d ) iki platininio ir inkrustuoto dei-
mantais - kad aplinkinius tiesiog 
apakint  tavo socialinis statusas. 
Dabar, pakil s socialin je pirami-
d je, pritraukti nauj  “Twitter” 
gerb j  gal si važiuodamas trolei-
busu, s d damas paskaitoje, vers-
lo konferencijoje ar tiesiog apsi-
pirkdamas prekybos centre.

Rezultatai?

“Programuotoj  stilius” ma-
dos portaluose nurodomas tarp 
ši  met  rudens mados v j .
Nors el. parduotuv  veikia dar tik 
m nes , j  jau pasteb jo tokie ma-
dos tendencij  gigantai kaip 
“Trendhunter”.

Kas?
Deimant  ir juvelyrikos preki

ženklas “Everlon”.

K  daro? 
Pernai per Kal das Niujorko cen-

tre pakabino didžiul  deimanto formos 
amalo šakeli  vainik  ir filmavo po 
juo besibu iuojan ias poras. Kiekvie-
n  bu in  fiksavo 60 vaizdo kamer .
Iš j raš  buvo sumontuotas filmas, 
kuriame bu inys tarytum niekada ne-
sibaigia: jis vis t siasi, kei iasi tik be-
sibu iuojan ios poros.

Kod l veikia? 
Kiekviena pora, pasibu iavusi po 

šiuo deimantu, iš puslapio “When Fo-
rever Began” (liet. “Kada prasid jo
amžinyb ”) gal jo atsisi sti filmuk

su rašytu savo bu iniu. J  žmon s
naudojo kaip kal din  sveikinim
draugams, ekrano užskland , siunti-
n jo el. paštu ir d jo  savo “Facebo-
ok” puslapius. Be to, puslapyje buvo 
galima užpildyti anket  ir gauti pata-
rim , kokius deimantus geriausia do-
vanoti savo išrinktajai, kad jie tikt
jos charakteriui.

Rezultatai?
300 t kstan i  lankytoj  per Ka-

l d  sezon . Pasak puslapio autori ,
kiekviena pora, amžinusi savo bu in ,
 svetain  atved  po maždaug 600 

žmoni .

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” bronza interneto 

kategorijoje.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Pirkite draugus! Ne, ne, ia ne “Facebook” reklama, šiandien kalb sime
apie geriausius moter  draugus.

El. reklama: 3 karšti deimantų puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Pagalvokite, gal j s  produktas yra kur kas panašesnis  deimantus, negu atrod  iki šiol. Žmon s - emocin s b tyb s, j  sprendimai irgi. 
O internetas yra puiki vieta šias emocijas paversti veiksmais.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Deimantai “Twitter”
www.survivalofthehippest.com

Amžinas bučinys
wfb.weworkweekendsforbrands.com

Į būdą!
www.bewareofthedoghouse.com

Kas?
Prekybos milžinas “JC Penney”, pardavi-

n jantis ir juvelyrikos dirbinius.

K  daro? 
Visi vyrai kartais prasikalsta ir užsitraukia 

antrosios pus s nemalon , nors kartais n  pa-
tys nesupranta, už k . Pavyzdžiui, juk dulki
siurblys - puiki dovana vestuvi  metini  proga, 
ar ne? O jeigu vyras pareišk  susižav jim ,
kaip puikiai uošvei tinka bikinis, tai juk kom-
plimentas! Puslapyje galima uždaryti nusikal-
tus  vyr  “  b d ”, kol jis nesusipras, k  pri-
dirb s, ir nepasitaisys. Be to, ia galima pasi-
tikrinti, ar pats dar nes di b doje, taip pat - 
sužinoti, kaip ištr kti, jei jau ten patekai. Sve-
tain je pamatysite, k  vyrai toje b doje veikia: 
kai kurie vis  gyvenim  taip ir lanksto skalbi-
nius, nesuprasdami, kaip ištr kti iš nemalon s. 
O juk taip paprasta - tereikia žmonai padova-
noti deimantin  papuošal .

Kod l veikia? 
Nesupranti, d l ko ant tav s pyksta žmona? 

Šis jausmas turb t paž stamas visiems vyrams. 
Nor josi kaip geriau, o iš jo kaip visada. Ta iau 
koks skirtumas, gal  gale, ko ji pyksta? Juk 
svarbiausia - padaryti, kad nebepykt . O dei-
mantai - garantuotas bilietas  s km .

Rezultatai?
600 t kstan i  svetain s vaizdo klipo 

perži r  “YouTube”. Pa ioje svetain je 
kasdien apsilanko apie 6000 lankytoj , o 
per paskutin  Kal d  sezon  lankomu-
mas siek  2,5 milijono!
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Dalia JazukeviçiΔt∂
STIKLINIS PAUKÍTIS

“Alma littera”
Dirbdama dienraštyje “Respubli-

ka” Dalia Jazukevi i t  išgars jo ti-
riamosios žurnalistikos straipsniais. 
Yra išleidusi keturias poezijos kny-
gas. Kaip ir poezijoje, D.Jazukevi i -
t s romanuose pulsuoja nerami pri-
gimtis, karš iu ir krauju alsuoja atvi-
ros išpažintys. Jos knygos išsiskiria 
nepagražinta meile gyvenimui ir mis-
tine mirties trauka. Autor  nevengia 
šokiruoti, atvirumas sykiais žeidžia 
ir kelia nuostab . “Stikliniame paukš-
tyje” pasakojama jaunos merginos 
gyvenimo istorija, jos pastangos ne-
prarasti tik jimo žmogumi brutalia-
me ir nesvetingame pasaulyje.

  KNYGOS

 Louise Grime
JOGA

“Alma littera”
Tai praktinis vadovas, skirtas 

mokytis jogos individualiai. Didži j
knygos dal  sudaro itin kokybiškos 
iliustracijos, kuriose žingsnis po 
žingsnio užfiksuotos 24 jogos asanos. 
Prie knygos prid tas lietuviškai gar-
sintas DVD filmas su jogos treniruo-
t mis. Knygos puslapiuose ir DVD 
mokoma švelniosios jogos, kuri su-
daryta iš keturi  paprast  hathajogos 
pratim  sek . Praktinis vadovas pa-
rengtas taip, kad per dien  jogos tre-
niruot ms tesugaištum te vos 15 
minu i . Knygoje rasite skyrelius ir 
apie meditacij , atsipalaidavim , jo-
gos integravim  j s  gyvensen .

Zadie Smith
PAKLYDIMAI
“Alma littera”

Hovardas Belsis - užsienietis, 
gyvenantis Naujosios Anglijos uni-
versitetiniame miestelyje JAV. Labai 
anksti suk r s šeim , po 30 vedybi-
nio gyvenimo met  jis stengiasi at-
gaivinti bl stan i  meil  afroameri-
kietei žmonai Kiki. Trys j  vaikai 
ieško savo jausm , ideal , siparei-
gojim , kuriais gal t  vadovautis gy-
venime. Ta iau vyriausiasis s nus 
Džeromas, simyl j s Belsiams prie-
šiškos šeimos dukter , komplikuoja 
ir taip sud tingus abiej  šeim  san-
tykius. Sunkum  kelia ir kiti vaikai 
- Zora ir jaun lis Luisas. Ar pakels 
Belsi  šeima jai skirtus sunkumus?

Mario Puzo
MAMA LIUÇIJA
“Alma littera”

Leidinys “American Way” ši
knyg  si lo vadinti “Krikštamote”. 
Knygos heroj  Santa Angelu i-Kor-
bo gali b ti lengvai tapatinama su 
Donu Korleone: aštraus proto tvirta 
valstiet , atvažiavusi  Nauj j  pasau-
l  tam, kad ištek t  už beveik nepa-
ž stamo labai seniai matyto vyro... 
Autorius su meile, bet nepagražin-
damas atkuria Niujorko Žemutinio 
Vest Saido gatv s gyvenim ... Kny-
ga atskleidžia ital  imigrant  gyve-
nimo Amerikoje kasdienyb . Jei dar 
nesate Pjuzo gerb jas, perskait  ši
sp dingai parašyt  ir labai jaudinan-
i  knyg , tikrai juo tapsite.

R.N.Morris
KERÍTINGAS POTROÍKIS

“Tyto alba”
Istoriniai R.N.Moriso detekty-

vai gr žiasi  Fiodoro Dostojevskio 
laik  Rusij  - autorius iš didžiojo 
rus  rašytojo “pasiskolina” Porfi-
rij  Petrovi i , “Nusikaltimo ir 
bausm s” veik j , ir suteikia jam 
galimyb  toliau gyventi savo kny-
gose. Sankt Peterburgo paslap i
serijos antroji knyga nukelia  dr -
gnu karš iu alsuojant  1868- j  bir-
žel . Tirdamas gydytojo žmonos ir 
s naus nužudym , Porfirijus aplan-
ko ir aristokrat  vasarnamius, ir 
prostitu i  knibždan ius skersga-
tvius. Ir šios dvi žmogžudyst s - ne 
vienintel s.

“Nutapyta” (“The Painted Veil”)
Drama (2006), rež. John Curran, Kinija, JAV

XX a. tre iasis dešimtmetis. Žavingoji Kiti - aukšto luomo 
moteris - išteka už jauno daktaro Volterio. Sutuoktiniams išva-
žiavus  Šanchaj , Kiti simyli kit  vyr . Sužinoj s apie žmonos 
neištikimyb , sir stin s Volteris nusprendžia vykti  maž  kin
kaimel , kur siau ia cholera. Kelion  po egzotiš-
kus kraštus, keisti svetimo ir priešiško pasaulio 
papro iai, nuolatin  rizika bei daugyb  išbandym
suteiks sutuoktiniams nauj  santyki  prasm ,
ta iau ar pavyks Kiti iš tikro pamilti Volter ?..

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

 “Paskutinis ßansas ^simyl∂ti” 
(“Last Chance Harvey”)

Romantin  drama (2008), rež. Joel Hopkins, JAV, Didžioji Britanija
 Londone rengiamas dukters vestuves atvyk s Harvis sužino, kad Siuzana 

pageidavo, jog prie altoriaus j  nuvest  ne t vas, o pat vis. Nusivyl s Harvis iš-
vyksta dar neprasid jus iškilm ms. Oro uosto bare jis susipaž sta su Keite, kuri 
taip pat išgyvena ne pat  geriausi  gyvenimo tarpsn . Ji paskendusi darbuose, neseniai vyk s “aklas 
pasimatymas” tapo tikru pažeminimu, telefonas netyla nuo kyri  mamos skambu i ... Ta iau netik -
tai susipažin  Harvis ir Keit  netrunka aukštyn kojom apversti vienas kito gyvenim . Pagrindinius 
vaidmenis šiame filme atliko “Oskaro” laureatai aktoriai Dastinas Hofmanas (Dustin Hoffman) ir Ema 
Tompson (Emma Thompson).

 NAUJAUSI DVD

 SAVAITĖS VAIZDELIS

Turite “Savait s vaizdelio” rubrikos vert  kadr ? Pasidalinkite! Si skite koky-
biškas (nuo 1 MB) nuotraukas adresu laisvalaikis@respublika.net, pavadinkite laiš-
k  “Savait s vaizdelis”, rašykite savo vard  ir pavard . Išspausdintos nuotraukos 
autoriui bus teiktas prizas - restorano “Katp d l ” 20 Lt vert s dovan ekis.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
Vyras pareina iš darbo namo, 

pasisveikina su žmona ir sitaiso 
prie televizoriaus. Žmona 
nusivylusi:

- Kod l tu gr ž s man s
nepabu iuoji?

- Mes ved  dvejus metus, o 
tu dar nori toki  orgij ? - 
susierzino vyras.

Vyriškis anks iau, nei 
planavo, gr žta namo ir pamato 
koridoriuje svetim  skryb l  ir 
lietsarg . Ant sofos guli jo žmona 
su savo šefu. t ž s vyriškis 
griebia lietsarg , perlaužia j
pusiau ir suriaumoja:

- Tikiuosi, tuoj prad s lyti!

Mažas berniukas eina 
išpažinties:

- Aš trokštu kaimyn s, - 
prisipaž sta jis.

- Bet to juk negali b ti! - 
stebisi kunigas.

- Gali, gali. Jos vafliai daug 
skanesni nei mamos.

Kalbasi dvi draug s:
- Kaip pad jo dieta, kurios 

laikytis privertei savo vyr ?
- Pirm j  savait  jis numet

kilogram , antr j  - keturis, o 
vakar - dingo.

Kalbasi senyva pora:
- Brangioji, aš jau nebesu-

vokiu, kada man orgazmas, o 
kada - širdies priepuolis.

- Žinok, jei b si rank
užd j s ant mano kr tin s, tai 
- orgazmas, o jei ant savo, tai - 
infarktas.

Pilotas sako antrajam pilo-
tui:

- Dabar išgersiu puodel  ka-
vos, o paskui eisiu paglamžyti 
palydov s!

Pilotas nebuvo išjung s mi-
krofono, tad j  gird jo l ktuvo
keleiviai. Palydov  visa išraudu-
si puola kabinos link. Vienas ke-
leivis:

- Neskub kite taip. Ar ne-
gird jote, kapitonas nori pirma 
išgerti kavos!

Jauna moteris glaudžiasi 
prie vyro:

- Brangusis, greitai mes b -
sime trise.

Jam ima blizg ti akys:
- Iš tikr j , mieloji?
- Taip. Atsikrausto mano mo-

tina.

Du vyrai kalbasi danguje. 
Vienas klausia:

- Kaip tu mirei?
- Nuo šal io, o tu?
- Iš džiaugsmo.
- Kaip tai gali b ti?
- Na, nor jau pri iupti savo 

žmonos meiluž , tai gr žau iš dar-
bo valanda anks iau. Bet nei lovo-
je, nei po lova, nei dušo kabinoje, 
nei balkone jokio vyro neradau. 
Tai ir numiriau iš džiaugsmo.

Kitas ni riai atsako:
- B tum paieškoj s šaldytu-

ve, abu dar b tum m gyven .

Viešbu io savinink  jaunam 
patarnautojui: 

- Kur eini? 
-  viešnam .
- Beg di, skubiai prie darbo! 
- Na gerai, bet tada j s  vy-

ras sk t  tur s paimti pats.

Viešbu io sve ias piktinasi 
aptarnavimu ir gyvenimo s ly-
gomis:

- Ar j s  viešbutyje bent pa-
klod s švarios?

- Žinoma, prieš jus gyven
sve iai kasdien maud si baseine.

- Na, kaip dviej  savai i
atostogos? Ar daug lijo?

- Ne, tik du kartus: vien -
kart - aštuonias dienas, kit  - 
šešias.

Kanibalas ateina pas gydy-
toj . Šis klausia:

- Kuo skundžiat s?
- Man dažnai skauda galv .
- Viskas aišku. Valgote per 

daug intelektual .

  ANEKDOTAI

Futbolas ant vandens. Rungtyn s Lietuva-Serbija.
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Prognoz∂ savaitei
2009 10 22-29

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadienis tinkamas
mokslams, bendrauti, keliauti. Penk-
tadien^ ir savaitgal^ bΔkite nuolankes-
ni, diplomatißkiau siekite sav¨ tiksl¨.
Darbo savait∂s pradΩia palanki vießu-
mui, reklamai. Treçiadien^ venkite al-
koholio, nekonfliktuokite.

JAUTIS. Ketvirtadien^ nerizikuokite
pinigais. Penktadien^ ir savaitgal^ tin-
ka bΔti gamtoje, aplankyti ^domias
vietas, ^gyti nauj¨ Ωini¨, susitikti su
rimtais Ωmon∂mis. Darbo savait∂s
pradΩioje bΔkite diplomatißkesni tar-
nyboje. Treçiadien^ tinka bendrauti,
reklamuotis.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ venkite ginç¨
su partneriu, nespr´skite juridini¨
problem¨. Penktadien^ ir savaitgal^
nerizikuokite pinigais. Darbo savait∂s
pradΩia harmoninga, palanki moks-
lams, kelion∂ms. Treçiadien^ venkite
svaigal¨.

VÎÛYS. Ketvirtadien^ patausokite svei-
katå. Penktadien^ ir savaitgal^ daugiau
d∂mesio skirkite partneriui, ßeimai.
Darbo savait∂s pradΩia nepalanki rizi-
kuoti pinigais. Treçiadienis tinkamas
mokslams, bendrauti, keliauti.

LIÔTAS. Ketvirtadienis tinkamas meilei,
skirti pasimatymus, pramogauti, uΩ-
megzti paΩintis su uΩsienieçiais. Penk-
tadien^ ir savaitgal^ skirkite ramiam poil-
siui. Darbo savait∂s pradΩia nepalanki
juridiniams reikalams tvarkyti, venkite
konflikt¨ su partneriu, nesivelkite ^ aßt-
rius debatus. Treçiadien^ nerizikuokite
pinigais, nevartokite svaigal¨.

MERGELÎ. Ketvirtadien^ daugiau d∂-
mesio skirkite ßeimai, susisiekite su gi-
min∂mis uΩsienyje. Penktadienis ir sa-
vaitgalis tinkami meilei, kΔrybai. Darbo
savait∂s pradΩioje gali atsirasti papildo-
m¨ pareig¨ tarnyboje. Treçiadien^ ven-
kite svaigal¨, drausmingai vairuokite.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadienis tinka-
mas mokslams, vykti ^ komandiruo-
tes, tvarkyti dokumentus. Penktadien^
ir savaitgal^ daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai. Darbo savait∂s pradΩia palan-
ki meilei, kΔrybai. Treçiadien^ venkite
svaigal¨.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ bΔkite
praktißkesni. Penktadienis ir savait-
galis tinkami ißkylauti, susitikti su
draugiais, gimin∂mis. Darbo savait∂s
pradΩioje gali ißkilti netik∂t¨ proble-
m¨ ßeimoje, kurios trukdys susi-
kaupti ties darbo reikalais. Treçiadie-
nis palankus meilei.

ÍAULYS. Ketvirtadienis - aktyvi die-
na. Penktadien^ ir savaitgal^ skirkite
praktißkiems Δkio darbams. Darbo
savait∂s pradΩia tinkama mokslams,
karjerai, vykti ^ komandiruotes. Tre-
çiadien^ venkite svaigal¨, daugiau d∂-
mesio skirkite ßeimai.

OÛIARAGIS. Ketvirtadien^ venkite
konfliktini¨ situacij¨, ginç¨ d∂l politi-
kos, pasaul∂ΩiΔros. Penktadienis ir
savaitgalis - aktyvios dienos. Darbo
savait∂s pradΩioje bΔkite praktißkes-
ni. Treçiadienis tinkamas mokslams,
netik∂toms paΩintims, naujov∂ms.

VANDENIS. Ketvirtadienis tinkamas
reklamai, bendrauti, pl∂sti akirat^.
Penktadien^ ir savaitgal^ reik∂t¨ ati-
tolti nuo reikal¨, vengti konfliktißk¨
Ωmoni¨, netik∂ti gandais. Darbo sa-
vait∂s pradΩia aktyvi, galima reali-
zuoti gerai apgalvotus sumanymus.
Treçiadien^ neißlaidaukite, venkite
svaigal¨.

ÛUVYS. Ketvirtadienis tinkamas
mokslams, keliauti, bendrauti. Penk-
tadien^ ir savaitgal^ bΔkite diplomatiß-
kesni. Darbo savait∂s pradΩia aktyviai
veiklai nepalanki. Treçiadienis - akty-
vi diena.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki spalio 27 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

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

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

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Dvivalda. Idant. D∂d∂. Uja. Api. Bra. Gan. Ûara. Eminemas. OMON. 

Fiunesas. Çia. Opi. Ava. Gav∂nia. Obi. Trinaris. Av∂si. Kariesas.
Horizontaliai: ViduramΩiai. Pagarba. Id∂ja. Aviva. Vada. Non. Avinai. An∂. Ûeme. 

Ave. Alt. Agamos. Nor∂s. Parana. Ibisa. Baseinas. S∂klavaisis.
PaΩym∂tuose langeliuose: GALERIJA.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 23-29 d. 10.20, 12.30, 14.45, 17,
19.15, 21.30.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 23-29 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.40.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 23-
29 d. 11.50, 14.15, 16.30, 18.45, 21.10.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - 28-29 d. 10.30,
13.15, 15.45, 16.30, 21.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) - 
24 d. 21 (COSMO VIP seansas). 27-29 d.
12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 22 d. 11.30,
13.45, 16.30, 19.15, 21.45. 23-29 d. 11.10,
13.45, 16.15, 18.30, 20.45.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris, JAV)
- 22 d. 10.30, 13.15, 15.45, 19, 21.30. 
23-29 d. 11.40, 14.30, 16.45, 19, 21.20.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietuviß-
kai, JAV) - 22 d. 10.15, 12.15, 14.15, 16.15,
18.15. 23-29 d. 10.10, 14, 17.45, 21.50.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 22 d.
11.15, 13.30, 15.30, 17.45, 20.15. 
23-29 d. 12.10, 16, 20.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 22 d. 14.20, 16.50, 19.20, 21.40. 
23-29 d. 15.15, 18, 20.15.
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 22 d. 13.45, 16.20, 18.45, 21. 23-
27 d. 12.40, 18.15.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 22 d. 15.15, 18.30, 21.15. 
23-27 d. 15, 20.30.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 22 d.
11.45, 18.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 22 d. 14, 20.45.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 22 d. 10.45, 13.
“Pandorum” (siaubo trileris, JAV, Vokieti-
ja) - 22 d. 20.30.
“Ledynmetis” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 22 d. 12.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV, 3D) - 23-29 d. 11, 13.50, 17, 19.30,
20.30 (19.30 val. seansas vyks 24 d.; 24 d.
20.30 val. seansas nevyks).

“Debesuota, numatoma m∂sos kukuli¨
krußa” (animacin∂ nuotyki¨ komedija,
JAV) - 23-29 d. 12, 14.15, 16.15, 18.30.
“Artimos ßviesos” (drama, Lietuva, Vokie-
tija) - 23-29 d. 11.30, 13.45, 16, 18.45,
21.20.
“Ûaid∂jas” (fantastinis trileris, JAV) - 
23-29 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.10, 21.40.
“Maiklas DΩeksonas. Pabaiga” (muziki-
nis-dokumentinis f., JAV) - 28-29 d. 11.30,
14, 16.45, 19.15, 21.45.
“Jaunatis” (fantastinis siaubo f., JAV) -
27-29 d. 12, 15.30, 18.30, 21.30.
“Devintasis” (animacinis f., JAV) - 22 d.
12.15, 14.15, 16.45, 19, 21. 23-29 d. 11,
13, 15, 17, 19.
“Svetimas kΔnas” (fantastinis trileris,
JAV) - 22 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45,
21.15. 23-29 d. 13.30, 16, 18.30, 21.20.
“Baltoji pΔga” (trileris, JAV) - 22 d. 12,
14.30, 17, 19.30, 22. 23-29 d. 14.15,
16.45, 19, 21.40.
“Íalti apkabinimai” (drama, Ispanija) -
22 d. 11.45, 14.50, 18, 20.45. 23-29 d. 15,
18, 21.
“Kelion∂ ^ vandenyno gelmes” (doku-
mentinis f., D.Britanija, 3D) - 22 d. 11,
14.30, 17.45, 20.50. 23-29 d. 14, 19.30,
22 (24 d. 19.30 val. seansas nevyks).
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV, 3D) - 22 d. 11.30, 14, 16.30,
19.15. 23-29 d. 11.15, 16.30 (24 d. 16.30
val. seansas nevyks).
“DΩenifer∂s kΔnas” (siaubo komedija,
JAV) - 22 d. 16.45, 19. 23-29 d. 20.45.
“Naßlait∂” (mistinis siaubo trileris, JAV,
Kanada) - 22 d. 13.50, 21.30. 23-29 d. 21.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 22 d. 12.45,
15.20. 23-27 d. 12.45, 15.15.
“Julie ir Julia” (drama, JAV) - 22 d. 13.15,
16, 18.40, 21.15. 23-29 d. 13.15, 18.15.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 22 d. 13.30, 15.40, 18.15, 20.30. 23-29 d.
16, 20.45.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 22 d. 12,
17.15. 23-27 d. 17.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f., JAV,
Vokietija) - 22 d. 20.15. 23-27 d. 20.30.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 22 d. 21.35.
“Tapti ΩvaigΩde” (miuziklas, JAV) - 22 d. 15.
“Japonija toli, Japonija arti” (Japonijos
kino savait∂, bilietai nemokami) - 22 d. 19,
21.30.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Tindirindis 2009” (animacija, 2009) - 22,
23 d. 11, 13, 15, 17, 19, 21. 24 d. 15, 19,
21. 25 d. 11, 13, 15, 17, 19.
“Pasaka apie ßaul^ Fedotå, nars¨j^ ßau-
nuol^” (animacinis f., Rusija) - 24 d. 11.
“Alisos gimtadienis” (animacinis f., Rusi-
ja) - 24 d. 13.
“Sakm∂ apie raudant^ kupranugar^” (doku-
mentinis f., Mongolija, Vokietija) - 24 d. 17.
“G∂li¨ vagis” (drama, JAV) - 25 d. 21.
“Pamirßti tr∂mimai: Estija” (dokumenti-
nis f., Çekija) - 26 d. 15.
“Meil∂, seksas ir mopedas” (dokumenti-
nis f., PrancΔzija, Vokietija) - 26 d. 17.10.
“Atminimo akmenys” (dokumentinis f.,
Vokietija) - 26 d. 19.
“Ûaliava” (dokumentinis f., JAV, Ekvado-
ras, D.Britanija) - 26 d. 20.35.
“SåΩin∂s nepaisymas” (dokumentinis f.,
D.Britanija) - 27 d. 16.
“Vizija Kabului” (dokumentinis f.,Kanada)
- 27 d. 17.
“Nesuprask man´s neteisingai” (doku-
mentinis f., JAV, Rumunija) - 27 d. 18.35.
“Planeta” (dokumentinis f., Ívedija) - 
27 d. 20.
Trump¨j¨ film¨ programa (I dalis) - 
27 d. 21.
“Pindorama - tikroji 7 nykßtuk¨ istorija”
(dokumentinis f., Brazilija) - 28 d. 16.
“Jodoko istorijos” (dokumentinis f., Nor-
vegija) - 28 d. 17.35.
“Ûemiau jΔros lygio” (dokumentinis f.,
Italija, JAV) - 28 d. 19.15.
Trump¨j¨ film¨ programa (II dalis) - 28 d.
21.20.
“El Sistema” (dokumentinis f., Vokietija) -
29 d. 15.
“KutiΔras iß agropl∂vel∂s” (dokumentinis
f., Vokietija) - 29 d. 17.
“Japonija - meil∂s ir neapykantos istori-
ja” (dokumentinis f., Japonija, D.Britanija)
- 29 d. 18.35.
“Albertas Íveiceris” (dokumentinis f.,
JAV, PrancΔzija) - 29 d. 21.
“Draugyst∂” (dokumentinis f., Lietuva) -
30 d. 16.
“Netik∂tai, pra∂jusiå Ωiemå” (dokumenti-
nis f., Italija) - 30 d. 17.20.
“Kvailumo amΩius” (dokumentinis f.,
D.Britanija) - 30 d. 19.
“Nes mes gim∂me” (dokumentinis f.,
PrancΔzija, Brazilija) - 30 d. 20.45.
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Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras
23, 24, 25 d. 18.30 val. - DΩ.Puçinio “Ma-
dam Baterflai”. 3 v. opera ital¨ k. Dir.
M.Staßkus.
27 d. 18.30 val. - M.Teodorakio “Graikas
Zorba”. 2 v. baletas. Dir. M.Staßkus.
28 d. 18.30 val. - P.Çaikovskio “Gulbi¨
eΩeras”. 2 v. baletas. Dir. V.VirΩonis.
29 d. 18.30 - DΩ.Puçinio “Madam Bater-
flai”. 3 v. opera ital¨ k. Dir. M.Staßkus.

Nacionalinis dramos teatras
DidΩioji sal∂

22 d. 18 val. - T.Bernhardo “Pasaulio ge-
rintojas”. ReΩ. V.Masalskis.
24 d. 19 val. - Íokio spektakliai “Don Ûua-
nas” ir “Met¨ laikai”. Barokinio ßokio trup∂
“L’Eventail” (PrancΔzija).
25 d. 12 val. - A.Lindgren “Pep∂ Ilgakoji-
n∂”. ReΩ. E.Jaras.
25 d. 18 val. - “Dienos ir dainos” (dainos
spektaklis, skirtas Edith Piaf). ReΩ. R.Mor-
kΔnas.

MaΩoji sal∂
23 d. 18 val. - “Seksualin∂s mΔs¨ t∂v¨

neuroz∂s”. ReΩ. R.Kudzmanait∂.
24, 25 d. 16 val. - S.MroΩeko “Naßl∂s”.
ReΩ. S.Raçkys.
27 d. 18 val. - V.V.Landsbergio “Bunkeris”.
ReΩ. V.V.Landsbergis.
28, 29 d. 18 val. - “Íilkas” (pagal A.Bariko
romanå). ReΩ. B.Mar.

Vilniaus maΩasis teatras
22 d. 18.30 val. - S.Beketo “Belaukiant Go-
do”. ReΩ. R.Tuminas.
23 d. 18.30 val. - B.Srbljanoviç “Íeimyni-
n∂s istorijos”. ReΩ. R.Tuminas.
24 d. 12 val. - “Mano batai buvo du”. ReΩ.
G.Latv∂nait∂.

24 d. 18.30 val. - F.Bordon “Paskutiniai
m∂nesiai”. ReΩ. R.Tuminas, A.Dapßys.
27 d. 18 30 val. - Aktori¨ grup∂s “Be gri-
mo” koncertas.
28 d. 18.30 val. - B.Klarko “Palaukit, kieno
çia gyvenimas?” ReΩ. J.Vaitkus.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

23 d. 18 val. - Komedija “Triukßmas uΩ ku-
lis¨”. ReΩ. P.E.Landis.
24 d. 18 val. - I.Menchelio “Kapini¨ klu-
bas”. ReΩ. A.Lat∂nas.
25 d. 12 val. - A.Liobyt∂s “Aukso obuo-
lys”. ReΩ. A.Gluskinas.

28 d. 18 val. - Pagal Moljerå “Mizantro-
pai”. ReΩ. A.Jankeviçius

Sal∂ 99
24 d. 12 val. - V.V.Landsbergio “Arklio Do-
minyko meil∂”. ReΩ. A.VidΩiΔnas.

Rus¨ dramos teatras
22 d. 19 val.; 23 d. 11, 17, 20 val.; 24 d.
12, 20 val.; 25 d. 18 val. - IV Pasaulinis
lenk¨ scenos festivalis Vilniuje.
27 d. 19 val. - A.Snytkinos “Aß buvau lai-
minga”. ReΩ. V.Saliukas (VßÈ “Meno pro-
jektai”).

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako



Specialus pasi lymas
dviem už 380 Lt - 
“Romantiškas savaitgalis 
Nidoje”*

Nidoje sik r s grožio ir terapij
centras “Spanida” si lo pamiršti 
r pes ius ir trumpai pasim gauti
idealiu poilsiu...

Mes si lome:

3 žvaigždu i  sve i  namai 
“Palv ”
2 nakvyn s dvivie iame
jaukiame kambaryje su mini 
virtuv le, šaldytuvu, TV
Vaisi  krepšelis j s
kambaryje

SPA paslaugos:

Jai - SPA k no masažas
Jam - ajurvedinis k no 
masažas
Galimyb  pažaisti biliard  ir 
stalo tenis .

*Pasi lymo kaina - tik 380 Lt 2 asmenims 
(su “Laisvalaikio” kortele - 350 Lt) B tina išankstin  rezervacija.

Specialus SPA centro “SPA Nida” pasiūlymas
Grožio ir terapijos centre siūlomos įvairiausios paslaugos norintiems puikiai atrodyti, pagerinti sveikatą, pailsėti ir atsipalaiduoti. 
Centre atliekamos veido ir kūno gražinimo bei puoselėjimo procedūros. Čia gydomas celiulitas, mažinamos raukšlės, atliekami masažai. 
Centre dirbama su geros kokybės “Germaine de Capuccini” ispaniška kosmetika, atitinkančia aukščiausius kokybės, higienos, 
saugumo reikalavimus ir yra viena moderniausių Europoje.

Mus rasite:
Sve i  namuose 

“Palv ”
Taikos g.15 Nida
+370-674-43707
info@spanida.lt
www.spanida.lt

Su “Laisvalaikio” 
kortele

20%
nuolaida 

visoms kitoms 
procedūroms
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DIZAINAS. Lenkijos Lodzės mieste vyko 
Lodzės dizaino festivalis.

HITLERIUKAI. Meninė instaliacija “Juodieji Hitlerio nykštukai” sukurta Vokietijos Štraubingo 
mieste. Nuotraukoje - kūrinio autorius Otmaras Hėrlas (Ottmar Hoerl).

Parengta pagal Eltos inf. EPA-Eltos nuotr.
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PRIVALOMA. Kinų mokyklų 
mokymo programose įvesta 

privaloma sporto valanda. 
Kaip rodo naujausi tyrimai, 

pastaruoju metu smarkiai 
išaugo nutukusių vaikų skaičius.

VEGETARAI. Tailando Puketo sa-
loje prasidėjo kasmetinis vegeta-
rizmo festivalis. Žvilgtelėjus į to-
kius vaizdus, kyla klausimas: “Kas 
bendra tarp vegetarizmo ir savęs 
žalojimo?”

MADA. Japonų dizaineriai Tokijo 
mados savaitėje pristatė naujau-
sias kolekcijas - jose nepamiršti ir 
galvos “papuošalai”.


