
Rugsėjo 27-ąją per TV3 prade-
damas projektas “Lietuvos ta-
lentai”. Visus išdrįsusius užlipti 
ant scenos vertins komisijos tri-
julė. Vienas jų - MARIJUS 
MIKUTAVIČIUS (38). Daininin-
kas, TV laidų vedėjas, draugų 
vadinamas Marka, mano, kad 
bus nuoširdus kritikas, nes ne-
moka meluoti, ir tikisi, kad šia-
me šou Lietuva atras ne vieną 
grynuolį. Pats Marijus svajoja 
išmokti ryti kardus... “Laisvalai-
kis” nei jam, nei kitiems to dary-
ti nerekomenduoja.

Laima KARALIŪTĖ

- Kuo projektas “Lietuvos ta-
lentai” bus domus?

- Žmon ms patinka varžymasis, 
o šiame šou dalyviai ir varžysis d l
to, kas geriau pasirodys. Be to, d l
savo kompleksuoto patriotizmo 
mums visada smalsu, kas Lietuvoje 
dar gali b ti gero. B name dažnai 
savimi nepasitikinti tauta, b tent 
tod l mums kyla noras iššokti aukš-
iau bambos ir pranešti visiems ap-

linkui, kad esame ir dar kai k  su-
gebame. Man asmeniškai labai 
smalsu pasiži r ti  tuos galimus ta-
lentus ir suvokti, kok  potencial  iš 
ties  turi m s  žmon s.

- Ar Lietuvoje sutinki daug 
talenting  žmoni ?

- Ties  sakant, man nelabai pa-
tinka žodis “talentas”, nes jis toks 
pareigojantis. Labiau patinka sant -

resnis - “sugeb jimai”. O apdovano-
t  ir gabi  žmoni  žinau tikrai nema-
žai. B da, kad pats talentas savaime 
ne visada turi galimybi  gerai atsi-
skleisti. Pavyzdžiui, sivaizduokit, 
kad Šar nas Jasikevi ius gimsta ša-
lyje, kurioje niekam ne domus krep-
šinis. Ir k ? Gal dirbt  vadybininku... 
Gal niekas taip ir nesužinot , koks 
jis gal jo b ti geras žaid jas.

- Ar nesibaimini, kad tikrieji 
talentai liks s d ti r siuose, o 
projekt  veršis visokie minedai?

- Jeigu šiam projektui dalyviai b -
t  atrenkami tik iš rodan i j  inicia-
tyv  ir pildan i j  anketas, taip gal -
t  atsitikti. Ta iau šou prodiuseris 
Saulius Urbonavi ius-Samas sak ,
kad televizininkai savo iniciatyva ieš-
ko gabi  žmoni  mokyklose, b re-
liuose, organizacijose, akademijose 
ir t.t. T  rekomenduoja ir britai, iš 
kuri  šis TV formatas pirktas. Taigi 
viskas kontroliuojama. Mined , žino-
ma, irgi bus, nes jie yra gana svarbi 
šou dalis, ta iau tikiuosi, kad vair s
keistuoliai neužgoš tikr  talent .

- Ar norint sisukti  pramog
pasaul  reikalingas talentas?

- Norint sisukti, talento nerei-
kia. Norint ten išlikti, tur ti ger  re-
putacij  ir neb ti juokdariu - taip.

- Talentingiausi m s  pramo-
g  pasaulio veik jai?

- Neabejoju, kad Andrius Ma-
montovas s žiningai nusipelno d -
mesio sau. Alina Orlova taip pat. 
Jurga Šeduikyt , be jokios abejon s, 
talentinga. Nelabai nusimanau apie 
mados pasaul , ta iau Juozo Statke-
vi iaus darbas man atrodo gražus. 
Rolandas Kazlas - unikalus. Ram -
nas Cic nas - pateptas. Vytautas Ša-

pranauskas taip pat, kai netingi. 
(Juokiasi.) Iš televizinink  - “Dvira-
io šou” pilkasis kardinolas Harol-

das Mackevi ius. Tas pats Ar nas
Valinskas, kad ir kaip jis k  nors er-
zint . Dievaži, n  vienas j  n ra ten 
atsid r s per klaid . Galima b t
vardinti kur kas daugiau, nes tikrai 
turime stipri  k r j .

- Koks b si talent  vertinto-
jas?

- Nemoku meluoti. Man geriau-
siai sekasi, kai b nu nuoširdus. Tai-
gi, kaip jausiu, taip ir bandysiu ver-
tinti. Kartais galiu b ti pernelyg at-
laidus, kadangi suskystu, kaip pama-
tau sutrikus  ir išsigandus  žmog .
Kita vertus, galiu b ti 
karštakošis ir kandus, kai 
matau arogancij , arba kai 
jau iu, jog manimi bando 
manipuliuoti. Ties  sa-
kant, ne taip svarbu, koks 
aš ten b siu. Svarbiausia, 
kad kiekvienoje laidoje 
rastume grynuol . Sutiki-
te, kai pamatai gab  žmog , viskas 
tampa aišku ir be vertinim .

- Kaip manai, kokie vertinto-
jai bus tavo kolegos - R ta Š io-
golevait  ir Adolfas Ve erskis?

- Manau, daugiausia gyvenimo 
patirties turintis Adolfas bus filoso-
fiškas ir tylus ten, kur n ra ko aušin-
ti burnos, ta iau laidys linksmas re-
plikas, kai tam bus vieta. R ta turi 
pedagog s gen  ir man šiek tiek pri-
mena pasitempusi  fizikos mokytoj .
(Juokiasi.) Manau, ji nevengs didak-
tikos ir bus linkusi pamokyti kok  ne-
laim l . Ir, be jokios abejon s, b da-
ma vokalo specialist  kabin sis prie 
dainuojan i j  kaip koks policinin-
kas. Linkiu jiems pasistengti. R ta 
gali žvilgsniu nužudyti. (Juokiasi.)

- Su R.Š iogolevaite atrodote 
atvyk  iš skirting  planet . Ne-
konfliktuosite?

- O ko mums konfliktuoti? Juk 
ne naftos gr žiniu dalijam s. R ta
gali b ti karštakoš , ta iau niekada 
nema iau, kad prarast  inteligenci-
j . Su tokiomis moterimis smagu 
pažaisti žodži  m š . Be to, ji bus 
viena tarp dviej  vyr . Manau, mes 
su Adolfu tyliai sutiksime, kad ji va-
deliot  arklius.

- Koki  dar neatskleist  ta-
lent  pats turi?

- Nemanau, kad iš viso turiu ta-
lent . Talentas turi b ti išskirtinis, 
o išskirtinis aš nesu. Žinoma, turiu 

gabum  ir yra dalyk , kuriuos galiu 
atlikti geriau nei kai kurie kiti, bet 
stebukl  nekuriu.

- Kok  talent  svajoji tur ti?
- Nor iau ryti kardus. (Juokiasi.)

- Jei pa iam tekt  dalyvauti 
“Lietuvos talentuose”, kok  savo 
talent  demonstruotum?

- Moku m tyti kirvius. Dar mo-
ku ant piršto sukti revolver  kaip 
Klintas Istvudas. (Juokiasi.)

- Esi min j s, kad ketini pa-
rašyti knyg . Kod l dar jos ne-
matome?

- Tod l, kad nesu tikras, ar su-
gebu j  parašyti. Neturiu užgaidos 
pamatyti savo vard  knygyne. To-

kiu atveju gal iau parašyti savo 
nieking  autobiografij , kaip kai 
kurie kolegos. Sau keliu kur kas 
didesnius reikalavimus. Norisi, kad 
tikras literat ros žinovas perskai-
t s pasakyt : “Bliamba, o tas bi as 
moka rašyti”. Gal tai liks tik kvai-
la svajon , bet tai, ko gero, vienin-
tel  tikra svajon , koki  kada nors 
tur jau.

- Kaip vertini knyg  publika-
vimo tendencij  tarp pramog
pasaulio atstov ?

- Ties  sakant, mane tai erzina. 
Knyg  pasaul  griauna visokios pel-
no besivaikan ios knygi kšt s di-
del mis raid mis ir eiliniu gyveni-

mo aprašymu. Nuošir-
džiai tikiu, kad toks Ra-
džis visai šaunus vaikis, 
ta iau juokinga, kai m ly-
nai plaukus dažan ios 
mo iut s ant naktini
staliuk  laiko istorij  ber-
niuko, kuris apie gyveni-
m  žino penkis kartus 

mažiau už jas. Ši  laik  Oliveris 
Tvistas? Kurgi ne.

- Daugelis sitikin , kad j
gyvenimas vertas knygos. Ar tu 
taip pat manai?

- Manau, apie save leisti knyg
tas pats, kas pasistatyti sau maž
altor l . Narciziška. rašo kelias 
dainas, priskiedžia niek  kokioje 
nors televizijos laidoje, šniaukš-
teli kokaino kur nors tualete ir jau 
kalba apie savo gyvenim  su tokiu 
patosu, lyg tai b t  “Titaniko” ka-
tastrofa. Š... tas m s  gyvenim -
lis, ir kol tai dar suvokiu, sakau 
“ne”, kai skambina knyg  leid jai 
ir guviais sektant  balsais gundo 
išleisti “mikutavi iad ”. Padaryk 
k  nors reikšmingo gyvenime, o 

tada apie save kurk nors ir sumau-
t  serial .

- Kaip manai, ar norint pa-
tikti priešingai ly iai reikia ta-
lento?

- Kaip tada vaikinai kalinimo s-
taigose prisivilioja moteris iš laisv s
ir net sugeba jas vesti? Parodo triu-
kus su kortomis ir nuginkluoja? Ne-
manau. Talento ia reikia minima-
liai. Vyrams pakanka kalb ti fraz -
mis iš meksikietišk  muilo oper .
Moterims dar mažiau - paliuliuoti 
klubais.

- Nemažai talenting  žmoni
prasigeria, tampa narkomanais. 
Kod l?

- Nežinau, ar svaiginimosi sta-
tistika tarp apdovanot j  didesn
nei tarp paprast  pilie i . Galb t
talentingi žmon s tampa lyderiais 
ir jau ia didesn  atsakomyb . Iš j
nuolat reikalaujama daug, jie netu-
ri ramyb s, nes tampa naudingi ir 
reikalingi aplinkiniams. Paž st  ke-
let , kurie tiesiog užsidaro ir geria 
savait mis. Kai kuriuos persekioja 
baim s jausmas, kad viskas baigsis 
ir jiems nepavyks daugiau nieko su-
kurti. Kiti tiesiog praranda gyveni-
mo disciplin . N ra viršinink , pats 
nustatai savo užimtumo kr v , tad 
kyla noras siaut ti ir abejingai ver-
tinti gyvenim . ia daugiau apie 
menininkus kalbu, o juk talent  tu-
ri ir moni  vadovai. Kas ten supai-
sys, kas dedasi žmoni  galvose, kai 
protingas direktorius s di vienišas 
su viskio buteliu ir pistoletu prie 
galvos, kol jo staigos uždirba mili-
jonus. Šiaip talentingiems žmon ms 
neretai b dingas perfekcionizmas. 
Jie tiesiog praranda tik jim  gyve-
nimu šiame neteisingame, girgž-
dan iame ir kvailokame pasaulyje.

“Apie save leisti knygą tas pats, 
kas pasistatyti sau altorėlį”
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Marijus: “Mikutavičiadai” sakau ne”

Marijus Mikutavičius gali būti 
kandus, kai mato aroganciją

Mykolo Ambrazo nuotr.



-  Lietuv  atvykstate pir-
m  kart . K  žinote apie m s
šal ?

- Ties  sakant, nedaug k . To-
d l man labai smalsu.

- Kod l vert t  apsilankyti 
j s  koncerte?

- Tod l, kad aš rengiu nuostab
šou. Daug dirbau, kad sukur iau 
graž  vaizd . Be abejo, mano ger-
b jai tur s galimyb  pasiklausyti 
m gstam  dain  gyvai.

- Kas jums svarbiau - šou 
elementai ar muzika?

- Visada dainuoju tik gyvai, to-
d l dainavimui skiriu daugiausia 
d mesio.

- Ar j s patenkinta savo iš-
vaizda?

- Taip.
- Ar nor tum te tapti tokiu 

fenomenu kaip Maiklas Džek-
sonas (Michael Jackson)?

- Nesu tikra... B ti tokiam gar-
siam labai didel  atsakomyb .

- Kaip v žys pakeit  j s
gyvenim ?

- Liga pakeit  mano poži r
daugel  dalyk . Šiandien gyveni-
mas man labai svarbus.

- Ar r kote, vartojate alko-
hol ?

- Joki  cigare i ! Tik keletas 
alkoholio tauri  laisvadieniais.

- Ar keliate ypatingus rei-
kalavimus koncerto organiza-
toriams?

- Visada prašau, kad b t  die-
tin s kokakolos be kofeino ir “Do-
ritos” trašku i . Tik tiek.

- Kokia j s  populiarumo 
kaina?

- Aš laiminga. Spauda man nie-
kada nebuvo žiauri kaip kai ku-
rioms žymyb ms.

- Kokie vyrai jums patinka?
- Ar esate mat  mano vyr ? Jis 

yra atsakymas  š  klausim .
- Antipatiškas vyras?
- Kaip ir moteris - melagis.
- Ar d l šeimos gal tum te

atsisakyti karjeros?
- Aš turiu vyr , kuris augina 

du vaikus. Kol kas sugebu sude-
rinti šeimos ir scenos gyveni-
mus.

- Šiandien tarp žvaigždži
populiaru sivaikinti vaikus. Ar 
j s turite toki  plan ?

- Aš už sivaikinim , bet pati 
neturiu toki  plan .

- Kokia moterimi nenor tu-
m te tapti?

- Melage.
- Kokiomis žinomomis mo-

terimis žavit s?
- Ofra Vinfri (Ophra Winfrey), 

Andželina Džoli (Angelina Jolie), 
Motina Terese ir kitomis.

- Ar turite namin  gyv n ?
- Taip. Turiu jorkšyr  veisl s

šuniuk . Šiuo metu jis gyvena pas 
mano mam .

- Milijonas doleri  - jums tai 
didel  suma?

- Taip!!!
- M gstamas laisvalaikis?
- Namuose su draugais ruošti 

maist  ir žaisti linksmus žaidimus.
Kalbino Laima KARALI T

Mini interviu
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“Kas laim s? Manome, kad mes. 
Visa problema, kad atvažiuoja 16 ko-
mand , o auksas - tik vienas”, - pra-
jusi  savait  šmaikštavo Lietuvos 

vyr  krepšinio rinktin s trenerio 
asistentas Rimas Kurtinaitis. Jis ir 
rinktin s žaid jas Simas Jasaitis 
nuotaika prieš Europos vyr  krep-
šinio empionat  dalijosi su jaunai-
siais sportininkais iš Šar no Mar-
iulionio krepšinio akademijos “ i-

li” komandos.

“Krepšinio garsenybes sal se 
matome steb dami varžybas. Bet 
akis  ak  susitikome pirm kart”, - 
dovana naujo treniruo i  sezono 
proga džiaug si ir rinktin s vyrus 
klausimais apib r  jaunieji “ ilie-
iai”. Trij  krepšinio kart  atstovai 

prie bendro vaiši  stalo Vilniaus 
restorane “ ili kaimas” buvo su-
kviesti “ ili” restoran  tinklo ini-
ciatyva. “Didžiuojam s m s  re-
miamos berniuk  komandos pasie-

kimais ir linkime jiems tapti ne 
prastesniais krepšininkais nei S.Ja-
saitis, kur  išaugino ta pati krepši-
nio akademija, - po susitikimo sak
“ ili” restoran  tinklo rinkodaros 
direktorius Vytis Venslauskas. - 
Nuosekliai remdamas krepšin , pra-
dedant vaik  komanda, baigiant ša-
lies rinktine, “ ili” tinklas inves-
tuoja  Lietuvos ateit .”

Pareng
Ramun  ŽUKAUSKIEN

Susitiko skirtingų krepšinio kartų “čiliečiai”

“Greičiau aukit ir tobulėkit, - laukiame 
rinktinėje”, - “Čili” komandos narius ragino 
Simas Jasaitis (kairėje) ir Rimas Kurtinaitis
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kodėl Anasteiša nenorėtų 
būti kaip M.Džeksonas

Šiandieną, rugsėjo 10 dieną, Vilniaus “Siemens” arenoje koncer-
tuos JAV popžvaigždė Anasteiša (Anastacia). Po ketverių metų 
pertraukos savito balso dainininkė grįžta į sceną ne tik su nauju 
albumu “Heavy Rotation”, bet ir pakeitusi įvaizdį.

“Reuters” nuotr.
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“Skamp” narys Viktoras Diawa-
ra-Vee (31) praeitą savaitę po 
aštuonerių metų draugystės 
vedė Živilę Slivinskaitę (29). 
Pora susituokė sostinės Die-
vo gailestingumo bažnyčioje. 
Šventą ceremoniją nuo smal-
suolių saugojo apsaugos dar-
buotojai, į bažnyčią įleisdami 
tik kviestinius svečius. Tarp jų 
- dainininkas Mantas su šei-
ma, Erica Jennings su sūnumi, 
“Kakadu” vedėja Ugnė Skons-
manaitė ir kiti. Poros liudyto-
jais tapo “Skamp” narys Vilius 
Alesius ir Živilės draugė Marija 
Matuzevičiūtė. Beje, po san-
tuokos Živilė pasirinko vyro 
pavardę. Spalį sūnaus turintys 
susilaukti jaunavedžiai svečius 
pakvietė į šalia bažnyčios įsi-
kūrusį restoraną “Cozy”. Vėliau 
puota persikėlė į Sudervės ra-
jone įsikūrusią kaimo turizmo 
sodybą.

Parengė Laima KARALIŪTĖ

Viengungių 
“Skamp” 
trijulėje mažėja

Kukli jaunoji Živilė Slivinskaitė 
ir ekscentriškai atrodantis 
Viktoras Diawara

Mykolo Ambrazo nuotr. 



Ramunės ŽUKAUSKIENĖS ir Sauliaus VENCKAUS fotoreportažas

Šventiniu vakar liu pra jusi  savait  baig si vis  vasar  al
pirkti ir lemtingo skai i  kodo ant kamštelio ieškoti ragin s žai-
dimas “Atidaryk “Kalnapilio” seif  ir laim k 100 000 Lt”. Rengi-
niu akcijos organizatoriai nutar  atsid koti už rekordin  d mes .
Juk d l pagrindinio prizo žaidime varž si daugiau kaip pus  mi-
lijono dalyvi . Švent s sve iai ne tik išvydo 100 000 lit  laim -
toj . Jie pirmieji gal jo vertinti ir nauj  Vilniaus vynin  “311 
Lounge”, kuri  vakar lio organizatoriai pakrikštijo “Stiklo” baru. 
Švent je laisvai liejosi grup s “Happyendless” muzika, o už al
ir kitus alkoholinius g rimus reik jo mok ti...
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Už rekordinį aktyvumą - padėkos vakarėlis

Simbolinį 100 000 litų čekį akcijos 
laimėtojui Kazlų Rūdos savivaldybės 

gyventojui Arūnui Aleksai (kairėje) 
įteikė bendrovės “Kalnapilio-Tauro 

grupė” vadovas Marijus Kirstukas

Šokėja Jurgita Česnavičiūtė-
Jančorienė nepamiršo žalio 
vakarėlio aprangos kodo

Aktoriai Judita Zareckaitė ir 
Vytautas Rumšas jaunesnysis 

pasisveikino saldžiai

Naujos vyninės “311 Lounge” 
akustiką išmėgino grupės 

“Happyendless” vyrukai
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Praeit  penktadien  sostin s “Fo-
rum Palace” scenoje aštuoniolika 
mergin  varž si d l “Miss Internet 
Lietuva” titulo. Tiesa, pirm  kart
vykstan iame grožio konkurse daly-
ves vertino ne internautai, o komi-
sija. J  sudar : renginio organizator
modelis Vaida Židonyt , pramog  pa-
saulio senbuvis Jogaila Mork nas,
stilistas K stas Rimdžius ir buvusi 
“Mis Lietuva” Sandra Chlevickait .
Prisistatydamos komisijai ir publikai 
merginos demonstravo savo talen-
tus. Dauguma j  šoko, dainavo, o kai 
kurios grojo gitara ar savo k rybos 
piešinius demonstravo. Kaip ir kiek-
vienoje grožio švent je, neapsieita 
be vyriški  žvilgsnius traukian io bi-
kinio konkurso. Dailias k no formas 
merginos demonstravo prisidengu-
sios Jurgitos Stakauskait s kurtais 
apatiniais. Po daugiau nei dvi valan-
das trukusio šou komisija vienbalsiai 
nusprend  - gražiausia iš gražiausi
- Egl  Skukauskait . Beje, tai ne pir-
masis aštuoniolikmet s iš Šiauli  ti-
tulas. Prieš kelet  m nesi  ji buvo 
išrinkta “Mis Šiauli  kraštas”. Nu-
gal tojai buvo teikta kelion  Indij
ir galimyb  atstovauti Lietuvai kon-
kurse “Miss Internet World”.

“Miss Internet Lietuva”
tapo jau tituluota gražuolė

Laimos KARALIŪTĖS ir 
Irmanto SIDAREVIČIAUS 
fotoreportažas

Pretendentės į karūną 
demonstravo Jurgitos 

Stakauskaitės sukurtą apatinių 
drabužių kolekciją Talentų šou - nuo tautinių šokių...

Nugalėtoja Eglė Skukauskaitė 
apdovanota kelione į Indiją...iki Madonos

Konkurso organizatorė ir 
komisijos narė Vaida Židonytė

“Mis Publika” išrinkta “Olialia” 
mergaitė Renata Narkūnaitė
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1. Paprastumu.
2. Ribotos vokalo galimyb s.
3. “Ska” stiliaus.
4. Romantiškas.
5. 10 t kst. lit .
6. “Šok jos tamsoje”.
7. Juodaodži  rep .

8. Turgus, klastot , progresiniai mokes iai.

9. Bjork, “Depeche Mode”, Luisas Armstrongas.
10. 10.

1. Bendravimu su publika.
2. Nesijau iu išskirtinis.

3. T , kuri  atlieka Radžis.
4. Itališkas, gundantis, romantiškas.

5. 10 t kst. lit .
6. “Angel  miesto”.

7. Eugenijaus Ostapenko “Dviratuk ”.

8. Mafija, mafija, mafija.

9. Erosas Ramazotis, Fredis Merkuris, Džonas Bon Džovis.
10. 8.

Dainininkas
Mino

Dainininkas
Stano

Redakcijos archyvo nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

1. Kuo tu žavus scenoje?
2. Tavo tr kumai?

3. Kokios muzikos nenor tum atlikti?
4. Tavo sceninis vaizdis?

5. Didžiausias honoraras, kok  esi gav s?
6. Gražiausias filmo garso takelis?

7. Kok  atlik j , grup  ar dain
uždraustum?

8. Lietuviškas pramog  pasaulis 
trimis žodžiais?

9. M gstamiausi  atlik j  TOP3?
10. Kokiu balu vertini savo karjer ?
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V lyv  rugs jo 1-osios vakar  Vilniuje per naktinio 
klubo “Helios Club” naujojo sezono pristatym  pramo-
g  nestigo. ia sklandžiai prasid jo naujas rengini
ciklas “Egomuzika Party”. Dešimt atlik j  pristat  savo 

naujausias dainas, o vakaro “vinimi” tapo atlik jo D mo 
pasirodymas. Kitas “Egomuzika Party” renginys vyks 
pramog  centre “Aira” Marijampol je spalio 16 d.

“Laisvalaikio” inf.

Prasidėjo renginių ciklas “Egomuzika Party”

Daugiausia publikos 
ovacijų pelnė Dūmo 
pasirodymas

Organizatorių archyvo nuotr.

“Helios Club” 
lankytojai ypač 
palaikė atlikėją 
Niką

Tomas Šimkus 
klubinėtojus stebino 
magijos triukais

“Unsystemical” 
pasirodymas
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“Sel” kūrybinės istorijos užtaisas sudrebino Kauną
Praėjęs penktadienis visų grupės “Sel” gerbėjų atmintyje išliks ilgam: 
nuostabus oras (nors buvo žadamas lietus), įspūdinga scena, galinga 
garso, šviesos, vaizdo grafikos instaliacija ir kvapą gniaužiantis grupės 
“Sel” tikro garso pasirodymas.

Romantiškoje vietoje - prieplaukos 
aikšt je šalia muzikinio klubo “Combo”, 
susirinkusi didžiul  gerb j  minia kartu 
su “Sel” keliavo per vis  grup s k rybi-
n  istorij . Scenoje Egidijus Drag nas 
kartu su muzikant  kolektyvu atliko be-
ne visus žinomiausius ir kultinius grup s
“Sel” k rinius.

Vakar lio sve ius linksmino vienas ži-
nomiausi  Lietuvos hiphopo diskžok j

DJ Mix, elektronin s muzikos genijus Ma-
rio Basanov ir temperamentingoji “Mos-
quito” komanda. Vis  ak  trauk  seksua-
liosios “Olialia” mergait s, o kaitusias
aistras v sino g rimas “Olialia Cola”.

Beveik iki vidurnak io po atviru dan-
gumi vyk s šou v liau persik l  klubo 
vid , ten susirinkusieji linksminosi iki 
pary i .

“Laisvalaikio” inf.

Dj Mix pasirūpino, kad vakarėlyje 
nepristigtų hiphopo ritmų

“Olialia” mergaitės besirenkantiems svečiams 
dalijo “Olialia Cola” Tomo Demenio nuotr. 

Egidijus Dragūnas publikai 
pasirodė geros nuotaikos ir 
atsipalaidavęs

Pasiklausyti “Sel” dainų susirinko 
įspūdinga gerbėjų minia

Vakarėlyje linksminosi Goda Alijeva (kairėje) 
su draugėmis

Įkaitusias emocijas 
vėsino “Olialia Cola”
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- Kaip manai, ar gal t  kada Vilnius vadintis mados 
miestu?

- Kod l gi ne? Vyksta “Mados infekcija”, atskir  dizaine-
ri  kolekcij  pristatymai, yra j  studijos, salonai... Esame 
maži, kiek mums tereikia: “Fashion TV” kartais apsilanko, 
štai “Mados naktis” vyks... (Šypsosi.)

- Lankaisi Londono mados savait s užkulisiuose, 
fotografuoji madas, Londono žmones. Palygink Londo-
no ir Vilniaus gatvi  žmoni  stili .

- Londono gatv , palyginti su Vilniaus, yra išprot jusi 
tikr  tikriausia prasme: pankai, gotai, verslininkai, modeliai, 
statybininkai, sekretor s, išprot j liai, kalbantys patys su 
savimi - stili  maišalyn ! Ko jau ko, bet stiliaus (kartu ir jo 
klaid ) Londone tikrai galima prisiži r ti. Vilniaus žmoni
gatv s stilius sant resnis. Nors... pastaruoju metu pastebiu, 
kad žmon s Lietuvoje vis domesni, kosmopolitiškesni ir 
laisvesni.

- Ar palaikai ryš  su Londone gyvenan iais lietu-
viais?

- Taip, žinoma. Su daugeliu j  susipažinau b tent ten. 
Puikiai sutariame su gerai visiems žinomu modeliu Erika 
Stasiulevi i te, kartais j  pafotografuoju.

- Kaip kilo mintis surengti “Mados nakt ” Vil-
niuje?

- V l  vakar , tuo metu, kai kyla daugiausia beprotišk
id j , klaidžiojant interneto platyb se, akis užkliuvo už infor-
macijos apie toki  “nereali ” nakt  daugelyje pasaulio šali .
Pamaniau: gerai - mados žurnalo “Vogue” mes neturime, bet 

“Mados nakt ” ir tos nakties vakar l  tur ti juk galime!
- Kas yra ta “Mados naktis”?
- Atsakysiu pasiremdamas mados gali no “Vogue” žo-

džiais: “Fashion’s Night Out” arba “Mados naktis” - t  pa i
dien , rugs jo dešimt j , daugelyje pasaulio šali  mados žur-
nalo “Vogue” pristatomas renginys, vienai nak iai pažadinan-
tis prabangos preki  salonus, dizaineri  studijas bei parduo-
tuves ir kvepiantis klajoti po mados aistros apimt  naktin
miest . T  nakt  nuo Maskvos iki Paryžiaus, nuo Niujorko iki 
Bomb jaus, nuo Šanchajaus iki Milano “Vogue” redaktoriai, 
modeliai, garsenyb s, mados k r jai bei pardav jai dalyvauja 
naktiniuose renginiuose, kurie žiebia mok jim  m gautis 
gyvenimu ir meil  madai. Šiemet pirm  kart  tai sižiebia
vienai nak iai Vilniuje.

- Kas vilnie iams bus pasi lyta t
nakt ?

- Rugs jo dešimtosios vakar  drabuži ,
kosmetikos, parfumerijos parduotuv s,
dizaineri , grožio salonai Vilniuje ne 
tik veiks ilgiau, bet ir lengva ranka 
lankytojams atiduos geriausius pa-
si lymus, nuolaidas, tiesiogiai 
bendraus bei rengs ekspozici-
jas: šukuosen , makiažo, mad
šou pa iose netik iausiose 
miesto vietose. Ta iau svar-
biausias, žaviausias “Mados 
nakties” akcentas - specia-
lus vakar lis.

- Kur vyks specialus 
vakar lis?

- Kviesime apsilankyti 
prabangioje specialiai šiai 
progai paruoštoje naktinio 
klubo “Villa Latina” erdv je,
kur sve i  lauks nemokamas 
šampanas, nauj  emocij  ieš-
kantys renginio sve iai, impro-
vizuotas mados šou ir mada alsuo-
janti aplinka.

- Gird jau, vakar lyje apsilan-
kys net daininink  Anasteiša. Kaip 
kilo mintis po koncerto j  pasikviesti 
 klub ?

- Tiesiog keliaudamas po vairius pasaulyje 
vykstan ius vakar lius pastebiu, jog garsenyb s, 
koncertuodamos tam tikrame mieste, po pasirodymo 
dažnai užsuka  vien  kit  to miesto naktin  klub . Kod l to 
n ra Lietuvoje? Nusprendžiau, kad turime pakviesti Anas-
teiš  apsilankyti m s  vakar lyje.

- Kiek kainuos bilietas  vakar l ?
- jimo kaina merginoms ir vaikinams atitinkamai bus 15 

ir 25 Lt, ta iau pirmieji dvidešimt penki, užsiregistrav  elek-
troniniu paštu: fashion@mediaklinika.lt, ir pamin j : “Myliu 
mad  ir “Laisvalaik ”,  vakar l  pateks nemokamai.

- Koki  sve i  tikit s?
-  vakar l  susirinks visi t  vakar  klaidžioj  madingo 

Vilniaus miesto gatv mis ir tie, be kuri  mados neb t  aps-
kritai. Ateikite pasiruoš  nuotykiui, pokalbiams, unikaliai 

mados patir iai - fotograf  blykst s b tinai atsisuks ir 
 jus. Vakaro aprangos kodas: “High fashion/gla-
mour”.

- Gird jau, spal  madai neabejingus tau-
tie ius nustebinsi dar vienu renginiu “Ma-
dos išpardavimas”. Papasakok apie j .

- “Mados išpardavimas” yra darbinis pava-
dinimas, išduosiu dar niekam nesakyt  paslap-
t  - renginys vadinsis “Mano drabužin ”. Mados 
gerb joms ir gerb jams bus pasi lyta sigyti
drabuži  bei kit vairi  dalyk li  palankiau-

siomis s lygomis. Galiu trumpai pasakyti, kad 
jame bus tiek iš Londono atgabent  pa i vairiau-

si  garsi  dizaineri  drabuž li , iškraustyt  iš pasaulyje garsi

modeli  ar kit  mados srities atstov  spint , rinktini  daly-
k li  iš savo kolekcij  pasi lys Lietuvos dizaineriai, neaplenk-
sime ir Lietuvos garsenybi , kurios taip pat pristatys vairius
daik iukus iš savo drabužini . Dien  ir vakare vykstan ius

renginius taip pat apvainikuos 
efektingas vakar lis.

- Kokie dizaineriai tau pa iam imponuoja?
- Vivjen Vestvud (Vivienne Westwood). Tik ši išprot jusi 

“ryža” pank  gal jo sugalvoti, kaip savo kampanijos veidu (ir 
k nu!) panaudoti Pamel  Anderson! (Juokiasi.) Ir jos vaikai 
neatsilieka: Džo Koras (Joe Corre) ir Serena Rys (Serena Rees) 
yra skandalingo apatinio trikotažo “Agent Provocateur” k r -
jai. Dievinu “Agent Provocateur”, nors ir nenešioju moterišk
apatini . (Juokiasi.) Patinka dizainerio Marko Džeikobso (Marc 
Jacobs) fotosesijos, dizaineriai: “Viktor&Rolf”, Žanas Šarlis de 
Kastelbajakas (Jean-Charles de Castelbajac), mados namai 
“Burberry”.

- Kas tau yra mada?
- Atsakysiu legendin s dizainer s Koko Šanel (Coco Chanel) 

žodžiais, kuri  net versti nesinori: “Mada - ne tik suknel s. 
Mada yra ir danguje, ir gatv je. Mada - tai, k  mes kuriame, 
kaip mes gyvename, tai, kas vyksta”. (“Fashion is not somet-
hing that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the 
street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is 
happening”).

Nors mados istoriją vairuojančio žurnalo “Vogue” neturime, bet “Mados naktį” - daugelyje pasaulio šalių mados 
žurnalo pristatomą renginį ir tos nakties vakarėlį turėsime. Jau šį ketvirtadienį vilniečiai dalyvaus naktiniame mados 
šurmulyje ir tai progai specialiai rengiamame vakarėlyje, kuriame, anot renginio organizatoriaus, atėjusiųjų laukia siurprizai, 
o tarp svečių - dainininkė Anasteiša (Anastacia). Novatoriškais mados sumanymais trykštantis Londone gyvenantis 
lietuvis fotografas TOMAS GRIZAS pasakoja, kaip kilo mintis surengti “Mados naktį”, ir apie dar niekur negirdėtą renginį 
spalio mėnesį “Mano drabužinė”.

“ Ko jau ko, bet stiliaus (kartu ir jo klaidų) Londone 
tikrai galima prisižiūrėti”

Tomas Grizas

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Londono lietuvis pristato “Vogue” nakties vakarėlį Vilniuje

“ Tik ši išprotėjusi “ryža” pankė galėjo sugalvoti, kaip 
savo kampanijos veidu (ir kūnu!) panaudoti Pamelą 
Anderson”

Tomas Grizas

Genutė ŽALIENĖ

“ Mada - ne tik suknelės. Mada yra ir danguje, 
ir gatvėje. Mada - tai, ką mes kuriame, kaip mes 
gyvename, tai, kas vyksta”

Tomas Grizas

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

Asmeninio albumo nuotr.

Sustingęs meilės 
vilčių pasaulis 
pražydo sulig 

tavo dovanotu 
žiedu! Myliu TAVO 

dovanojamas 
dovanas!
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Š kart turistams ir v l si loma 
jau ne syk  išbandyta triada: joga ar-
ba tai i, vegetarinis maistas ir kalnai 
(o Kryme dar ir j ra, stebuklas...). 
Taigi, jei žmogui joga yra svarbi tarsi 
antra oda, o kalnai bei j ra, atmetan-
tys bet kok  falš , yra artimi sielai, be 
to, jei jis valgo ne šluodamas visk  iš 
eil s, o atsirinkdamas, tokia kelion
kaip tik jam. Žinoma, jei tik jis n ra 
nepanaudoj s vis  atostog ...

Kalnai, gamta, maudyn s

Krymui, ko gero, visi jau iame 
vienoki  ar kitoki  nostalgij  - bent 
jau vien  ar du kartus tikrai esame 

buv  Jaltoje ar kituose kurortiniuose 
miesteliuose.  m s  atostog  grafi-
kus b tinai sisprausdavo pasiplau-
kiojimas laivu iš vienos vietos  kit ,
kad iki soties pasigrož tume bekraš-
te j ra, pakran i  augmenija ar grakš-
ia istorini  pastat  architekt ra.

Vis d lto Krymas - tai pirmiausia 
kalnai. Vien Ai-Petri kalnas, pakil s
virš j ros 1234 m., keliautojams žada 
diding  panoramini  vaizd ... Argi 
šiandienos žmogui užtenka prisifo-
tografuoti apa ioje, sl nyje?

O kaip romantiška pasižvalgyti 
po Did j  Krymo kanjon ! Neskubiai 
žingsniuojant takeliu tarp kaln , pa-
lei pat šniokš ian i  up , besižavint 

prabangia piet  augmenija, ne pras-
t  form  olomis ir žaliais šlaitais, 
galima patirti daugyb  nuostabi
akimirk . O jas paprastai apvaini-
kuoja savanoriškos maudyn s v -
siame (9-11 laipsni ) ir skaidriame 
vandenyje.

Krymas gars ja urvais

Pusiasalyje esanti plynaukšt
Karabi Jaila lietuviškai vadinama 
Juod j  arkli  pieva. Ir iš tikr j  - 
ten galima išvysti juod  arkli . Ta-
iau visiems keliaujantiems  t  ku-

rortinio krašto rajon domiausia 
aplankyti unikalius gamtinius ur-

vus. B tent šioje vietoje dauguma 
Lietuvos speleolog  susipažino su 
paslaptingu požeminiu pasauliu. 
Urvai n ra paversti komerciniais 
objektais su biliet  kasomis ir laip-
tais, apšviestais spalvot  prožekto-
ri . Keliaudamas n  ne tartum, kad 
po žeme šimtai karstini  urv .

Tik keletas urv  lengvai paste-
bimi, nes jie virt  keli  dešim i
metr  skersmens duob mis, kiti 
urvai - tai beveik nematomos lan-
dos pievose. O giliai po žeme urvai 
išsiple ia  milžiniškas sales, labi-
rintus, net su mažais ežeriukais, 
raibuliuojan iais nuo vandens laše-
li , kuriuos “varvina” stalaktitai.

Urvai Kryme lankomi jau ne 
vien  dešimtmet , ta iau jie vis dar 
graž s, švar s. Gal tod l, kad besi-
leidžiantys  požemi  karalyst  su-
pranta, jog iš jos nieko negalima 
pasiimti, ir taip pat - nieko palikti.

Abejing  urvams nelieka

Norintieji pasidžiaugti požemi-
n mis erdv mis su stalaktitais ir sta-
lagmitais, pasigrož ti blizgan iais,
lašan iais, skamban iais varvekliais, 
kolonomis, nusileidžia gilyn apie 20-
40 metr  virv mis, pasinaudodami 
specialia ranga. Be abejo, susitepa 
moliu, nusifotografuoja, ir laukia ei-
l je prie virvi  pakilti  virš .

Tarsi paprasta, ta iau, kad b t
dr siau, reikia išmokti naudotis vir-
v mis. Tai kažkas panašaus, lyg 
koptume virve iki dvylikaaukš io 
namo stogo.

“Žmon ms arba patinka ši atrak-
cija, arba ne. Abejing  urvams ne-
b na”, - taip pasakojim  apie urvus 
baigia Rytis Alekna, VISI Turist
klubo veteranas, pirm  kart  urvus 
Kryme aplank s 1983 metais ir tuos 
sp džius nuolat pakartojantis.

 Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Nuo šešiame i  iki...

Konstitucijos prospekte sik r s
centras orientuojasi  itin pla i  lan-
kytoj  auditorij . ia laukiami net 6 
met  vaikai, jiems organizuojama 
šeštadienin  angl  kalbos mokykl l .
Joje po dvi akademines valandas per 
savait  lavinami vaikai iki 13 met .

8-13 m. vaikams pamokos vyks-
ta ir šiokiadieniais. Tokio amžiaus 
lankytojai gali rinktis ir visas kitas 
SIH d stomas kalbas. Atskiros gru-
p s formuojamos, jei atsiranda bent 
4 norintieji mokytis tos pa ios kal-
bos. Vaikai dažniausiai sudaro apie 
20 proc. vis  SIH kalb  centro lan-
kytoj  auditorijos.

Dar viena specializuota ia besi-
mokan i j  amžiaus grup  - 13-18 
m. paaugliai. Vyresnieji buriami  ben-
dras jaunimo ir suaugusi j  grupes.

“  jas retesni  kalb  mokytis pri-
imame ir paauglius nuo 14 met , kai 

jiems negalime pasi lyti atitinkamos 
bendraamži  grup s. Retesn mis 
kalbomis susidom j  paaugliai b na 
brand s, gerai motyvuoti ir puikiai 
pritampa prie suaugusi j ”, - teigia 
SIH direktor  Daiva Malinauskien .

Vaikai bene aktyviausiai registruo-
jami  SIH naujiems mokslo metams. 
Užsiimti vietas grup se taip pat skuba 
lankysiantieji parengiamuosius kursus 
stojimo  Europos bei JAV aukšt sias 
mokyklas, verslo vadybos magistran-
t r  užsienyje egzaminams.

Lietuviai prabils turkiškai

SIH centre puikiai orientuojamasi 
ne tik kur veržiamasi studijuoti ar ieš-
koma darbo. Pagal paklaus  užsienio 
kalboms SIH darbuotojai gali nurody-
ti ir nauj  verslo ryši  geografij .

“Did ja skandinav  kalb  pa-
klausa. Ketinantieji dirbti Norvegi-
joje šios šalies kalbos mokosi ne tik 
patys,  jos kursus užrašo ir savo šei-
mos narius. D l darbo, o dar dažniau 

studij  reikal  vis daugiau besimo-
kan i j  šved  kalbos. Lietuviai jau 
suvokia, kad svetur angl  kalbos ne-
pakanka, reikia mok ti ir vietos kal-
b ”, - pastebi SIH vadov .

Tebeauga susidom jimas kin
kalba. Jos centre ketinama mokyti 
tre ius metus. domu, kad drauge 
su partneriais užsienyje SIH prade-
da rengti specialiai europie iams 
skirt  kin  kalbos mokymo metodi-
k . Projektas bus finansuojamas Eu-
ropos S jungos l šomis.

Didžiausia šio sezono naujiena - 
pirm syk si lomi turk  kalbos kur-
sai. “  Turkij  lietuviai vis gr žta atos-
togauti. Ten studijuoti pagal “Eras-
mus” main  program  išvyksta daug 
m s  akademinio jaunimo. Drauge 
su verslininkais tos šalies kult ra at-

keliauja  Lietuv . O  kaimyn  visuo-
met malonu kreiptis jo kalba”, - mo-
tyvus papildyti SIH si lom  kalb
rinktin  vardijo D.Malinauskien .

Tobul ti - joki  rib

“Mok ti angl  kalb  tampa tokiu 
pat nat raliu poreikiu, kaip ir važin -
ti automobiliu”, - pastebi SIH vadov .
 didžiausi  paklaus  kalb  centras 

reaguoja didžiausia pasi la. Angl ia 
galima mokytis nuo nulio, rinktis 
bendrin s ir verslo kalbos kursus, gi-
linti terminij  ir bendravimo g džius, 
kuri  reikia pagal studijuojam  arba 
veiklos srit . Turimas spragas galima 
užpildyti atskirai tobulinant kalb ji-
mo, tarimo, rašymo, akademinio ra-
šymo g džius. Šia kalba si loma mo-

kytis ir nuotoliniu b du - naudojantis 
interneto paslaugomis.

Atsižvelgdamas  lankytoj  porei-
kius, SIH organizuos ir nuoseklius, 
kai pamokos vyksta dukart per sa-
vait , ir intensyvius kursus, kai vie-
n -tris savaites mokomasi kiekvien
darbo dien . Tokius mokymus cen-
tras anks iau rengdavo tik vasar .

Tiems, kurie pasirinktos kalbos 
jau mok si, prieš tampant SIH lan-
kytoju teks atlikti žini  lygio nusta-
tymo test . Ši paslauga kainuoja 40 
Lt, ta iau ši suma v liau išskai iuo-
jama iš mokes io už kursus. Už pa-
sirinkto lygio kursus galima mok ti
iš karto arba dalimis.

SIH kalbų centre laukiami jau 
ir norintieji pramokti turkiškai
Pamokėlės šešiamečiams, kursai ketinantiems dirbti Norvegijoje, 
studijuoti Kembridžo universitete ar tik siekiantiems turiningos pro-
to mankštos. Pamokos du kartus per savaitę ir intensyvūs kursai. 11 
užsienio kalbų ir galimybė už jų mokymą atsiskaityti dalimis. Išlikti 
vienai populiariausių kalbų mokyklų Vilniuje tarptautiniam kalbų 
mokymo centrui “Soros International House” (SIH) padeda ne tik 16 
metų patirtis. Lankstumas reaguojant į permainas šalyje ir lankyto-
jų poreikius - taip pat. Mokslo metai čia prasidės rugsėjo 28 dieną.

SIH vadovei Daivai Malinauskienei 
kursų lankytojus smagu pakviesti į 

biblioteką, kur gausu užsienio kalbų 
leidinių su garso įrašais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Daugiau informacijos skelbiama 
www.sih.lt

Su “Laisvalaikio” kortele

-85 Lt
nuolaida kalbų 

kursams Lietuvoje

“Ditmos projektai” kviečia į Krymą

Sykį pabuvęs “Ditmos projektų” suorganizuotoje 
sveikatinimo kelionėje, negali likti abejingas jos 
naujai skelbiamam žygiui į Krymą.

ARTIMIAUSIA SVEIKATINIMO, PAŽINIMO IR POILSIO 
KELION  KRYME SPALIO 10-22 D.

ARTIMIAUSIA KELION  - ŽYGIS KRYMO KALNAI 
IR URVAI SPALIO 10-22 D.

D l ši  kelioni  kreiptis el. paštu: sveikatinimas@ditma.lt 
Mob. tel. (8-674) 673-69 Tel. (8-5) 262-78-87. www.ditma.lt

“Laisvalaikio” inf.Su “Laisvalaikio” kortele

13%
nuolaida kelionei; 
ajurvedinis, suba-

lansuotas maistas - 
nemokamai

Karabi Jaila vietovėje 
esantys urvai nėra paversti 

komerciniais objektais Organizatorių 
archyvo nuotr.

Gynybinės sienos 
fragmentas Valgiaraštis pagal 

Olivj  Michils

“Sen Mišelis - garsus bulvaras Pary-
žiuje, kuriame dien  nakt  netyla šur-
mulys. Tikim s, kad m s  restora-
ne-vynin je niekuomet netr ks pui-
kios nuotaikos ir žesio - kaip ir 
Pranc zijos sostin je”, - sak  resto-
rano vadov  Jolanta Žilinskien . Pa-
sak jos, pavadinimas pakužd jo ir 
restorano koncepcij  - ia viskas ide-
aliai pranc ziška, nuo subtilaus, žy-
m j  bulvar  primenan io interjero 
iki apgalvoto valgiaraš io asortimen-
to. Beje, pastar j  sudar  garsus už-
sienio virtuv s meistras Olivj  Mi-
chilsas (Olivier Michils) - šio žinomo 
kulinaro sukurti receptai pasižymi 
netik tais deriniais, kuriems puikaus 

prieskonio suteikia pranc z  maisto 
gamyboje taip m gstamas vynas. 
Pranc zija alsuojantis “St.Michel” 
restoranas-vynin  skirtas žmon ms, 
ypa  vertinantiems maisto kokyb
bei tiems, kurie taupo savo laik , ieš-
kodami geriausio. ia si lomas itin 
platus originali  pranc zišk  patie-
kal  bei g rim  asortimentas.

Vyks renginiai

“M s  restorane-vynin je ne-
tr ks maisto ne tik k nui, bet ir sie-
lai. Pasteb jome, kad visas Vilniaus 
kult rinis gyvenimas verda sena-
miestyje, tuo tarpu Naujamiestyje, 
kur  dr siai galime vadinti vienu 
svarbiausi  sostin s verslo kvarta-
l , tr ksta kokybišk  kult ros ren-

gini . Ketiname užpildyti ši  niš  ir 
norime pasi lyti sve iams ne tik 
jaukiai pavakarieniauti, bet ir pasi-
klausyti gyvos vairi  stili  muzikos 
koncert , apsilankyti fotografijos 
parodose ar pasiži r ti ger  spekta-
kl ”, - ateities planus atskleid  “St.
Michel” vadov  J.Žilinskien .

sp dingas naujojo restorano 
krikštas jau vyko - rugpj io 27 d. 
“St.Michel” vynin s kiemel  sudre-
bino lietuviškos roko muzikos vilkai 
- ia grup  “Rojaus T zai” su Povilu 
Mešk la priešakyje pristat  savo 
nauj  koncertin  DVD album . Pri-
statymas sulauk  didžiulio susido-
m jimo -  kiemel  suguž jo per 700 
grup s gerb j  bei sve i , kuriems 
ypating  vakaro program  pareng
“Rojaus T zai”, “heavy power me-

tal” grup  “Soul Stealer” bei unika-
lus Tomo Varnagirio projektas “Vi-
valdi In Rock”. “Po aštuoneri  met
pertraukos pagaliau išleidome savo 
ilgai brandint  koncertin  DVD albu-
m , tad m s  grupei tai išties labai 
svarbus vykis. Savo nauj j  “k dik ”
nor jome pristatyti nestandartiškai, 
tod l su grup s nariais ilg  laik  ieš-
kojome tinkamos vietos, kurioje su-
tilpt  visi m s  artimiausi draugai. 
Nety iom atradome “St.Michel” kie-
mel  ir dabar jau negaliu sivaizduo-
ti geresn s vietos tokiai progai pa-
žym ti. Be to, ia yra mano m gsta-
mo belgiško alaus”, - neslepia šyp-
senos grup s lyderis P.Mešk la.

“Tre iadienio teatro klubas”

Po pirmojo krikšto tikro roko 
koncertu “St.Michel” t sia pažad
tapti nauja kult ros traukos vieta ir 
nuo šiol savait s viduryje gurmanus 
ir teatro m g jus kvie ia  “Tre ia-
dienio teatro klub ”. Rugs jo 16 d. 
restorane bus rodoma režisier s
Inos Pukelyt s kabaretin  komedi-
ja “Brendžio trims!” - tai dokumen-
tin  pjes  apie tris drauges, kurias 
vaidina aktor s Ieva Zelionkait ,
Migl  Pauliukaityt  ir Birut  Pre-
kevi i t . Juk kiekvienas iš m s
žino, kokia laki yra moteriška fan-
tazija, kai kalbama apie vyr  ir mo-
ter  santykius... O spalio 7 d. ži ro-
vai pamatys linksm  šeimynin
spektakl  “Meil  Paryžiuje”, kuria-
me vaidina gerai žinoma aktori

Ugn s ir Rido Žirguli  pora.
Šie šmaikšt s spektakliai - tai 

tam tikra skandinav  ir pranc z
m gstamo Sriubos teatro atmaina. 
“St.Michel” restorano-vynin s in-
terjeras tobulai tinka kameriniams 
teatro pastatymams, o gurkšnojan-
tys vyn  ži rovai patys dažnai tam-
pa spektakli  dalimi.
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Donatas JANKUS

Degustacijai - alus iš 
parduotuv s

Vieno iš prestižiškiausi  alaus 
vertinimo konkurs  - “World Beer 
Championships” - ekspertai kas-
met vertina vairias alaus r šis 
skirtingose kategorijose. Aklojo 
testavimo metu išrinkti geriausi 
al s pelno prestižinius “Pasaulio 
alaus empionato” platinos, aukso, 
sidabro bei bronzos medalius.

Vyriausioji “Švyturio” aludar
Džuljeta Armonien  pasakojo, kad 
kasmet prieš konkurs ikagos ins-
titutas laukia alaus iš gamintoj ,
kur  naudoja degustacijai. “Švytu-
rio” atstovams siun iant “Balt ”
al  Amerik , sudužo visi alaus bu-
teliai. Naujos partijos iki numatytos 
degustacijos pradžios Lietuvos alu-
dariai jau negal jo sp ti pristatyti 
- buvo lik  per mažai laiko. Tai su-
žinoj  konkurso organizatoriai pa-
tys nuvyko  vietin ikagos preky-
bos centr  ir nusipirk  “Švyturio 
Balto” alaus, butelius pristat  de-
gustatoriams. Taip “Pasaulio alaus 
empionate” buvo vertintas alus 

tiesiai iš parduotuv s - toks, kok
nusiperka ir ragauja kiekvienas 
alaus m g jas.

Ypa  rekomenduojamas 
alus

Sidabro apdovanojim  “Bevera-
ge Tastings Institute” skiria alui, 
kuris surenka aukštus balus už ko-
kyb s parametrus - skon , aromat ,
išvaizd . Šis institutas, veikiantis 
nuo 1981 m., suk r  “aklos degus-
tacijos” metodologij , pagal kuri
al  degustuoja ne mažiau kaip 8-10 
patyrusi  degustatori . Alus gali 
surinkti nuo 80 iki 100 bal , ir pagal 
tai skiriami atitinkami medaliai. 
Pelnytas sidabro medalis bei ypa
rekomenduojamo alaus nominacija 
“Švyturio Balt ” al  prilygino gar-
sioms pasaulyje kvietinio alaus r -
šims. “Pasaulio alaus empionato”
vertinimas dar kart  patvirtino tai, 

kuo neabejojame - m s  verdamas 
“Baltas” alus - vienoje gretoje su 
pasaulyje garsiomis aukš iausios 
kokyb s kvietinio alaus r šimis”,
- sak  Rolandas Viršilas, “Švyturio-
Utenos alaus” vadovas.

Ragaujamas jau šešerius 
metus

“Švyturio Balto” recepto autor
Dž.Armonien  apib dino g rimo 
išskirtinum : 5,2 laipsnio stiprumo 

alus pasižymi gaiviu skoniu ir vos 
juntamu gvazdik li , kept  obuoli ,
slyv , apelsin  žieveli  ir šviežios 
duonos aromat  puokšte. “Kvieti-
nis “Baltas” alus ragaujamas jau 
daugiau nei šešerius metus. La-
biausiai j  pam go nefiltruoto alaus 
vartotojai, tie, kuriems patinka ypa-
tinga alaus skonio ir aromato der-
m . Išskirtinumo suteikia ir aluje 
likusios pirmosios kartos miel s, 
butelio dugne sudaran ios nuos d
sluoksn ”, - apie savo “k rin ” pa-
sakoja Dž.Armonien .

“Švyturys” Amerikoje - 
iš statini

JAV Ilinojaus valstijos gyvento-
jai jau turi galimyb  paragauti pils-
tomo “Švyturio” alaus. Ši žinia 
sklinda iš l p  l pas tarp ten gy-
venan i  lietuvi , kurie su draugais 
skuba  netoli ikagos esant
“Grand Duke’s” restoran  paragau-
ti lietuviško alaus.

Ten pilstomas ne tik populia-
riausias Lietuvoje alus “Švyturio 
Ekstra”, bet ir ikagoje vertintas 

“Švyturio Baltas”. Pasak “Švytu-
rio” alaus importuotoj , prad jus 
pilstyti “Švytur ”, kelis kartus su-
maž jo anks iau bare buvusio po-
puliariausio “Warsteiner” alaus par-
davimas.

“Jeigu gerai seksis ikagoje, 
netrukus “Švyturio” pilstomas 
alus pasieks Los Andžel , Niujor-
k  ir kitus miestus, kuriuose gy-
vena nemažai lietuvi ”, - žad jo 
al  JAV importuojantys versli-
ninkai Ruslanas Kirijenka ir Do-
natas Inda.
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“Švyturio Baltas” alus - lygioje gretoje su geriausiais pasaulyje
Alaus daryklos “Švyturys” gaminamas kvietinis “Baltas” alus 
sulaukė pasaulio alaus ekspertų įvertinimo. Tarptautiniame 
degustacijos konkurse “World Beer Championships 2009” 
(“Pasaulio alaus čempionatas”), kurį rengia nepriklausomas 
Čikagos institutas “Beverage Tastings Institute”, “Baltam” alui 
įteiktas sidabro medalis.

“Balto” alaus kūrėja Džuljeta Armonienė 
sako, kad labiausiai šį alų 

vertina nefiltruoto alaus mėgėjai
Redakcijos archyvo nuotr.

“St.Michel” restorane-vyninėje - 
maistas ne tik kūnui

Neseniai duris atvėręs “St.Michel” restoranas-vyninė (Algirdo g.24) ke-
tina ne tik užkariauti prancūzų virtuvės gerbėjų širdis, bet ir 
pretenduoja tapti nauja kultūros erdve Vilniaus Naujamiestyje.

Restoranas “St.Michel” 
- alternatyva pramogų 

ieškantiems vilniečiams

Bilietus  spektaklius platina 
TIKETA. Bilieto kaina - 

50 Lt (d mesio: erdv  maža, 
tad viet  kiekis ribotas).

“St.Michel” restorane 
koncertavo grupė “Rojaus 
Tūzai” su Povilu Meškėla

Renatos Drukteinytės nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-10%
nuolaida sąskaitai

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida 2 bilietams
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Nuo rugsėjo 2-4 d. visų “Charlie 
pizza”, “Katpėdėlė” ir “Carskoje se-
lo” restoranų Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Radviliškyje, Mažeikiuose, Plun-
gėje, Alytuje ir Utenoje lankytojai 
bus vėl maloniai nustebinti, nes 
restoranai skelbia naują akciją - 
“Picoms 60 proc. nuolaida”!

Pasak VI I N  RESTORAN
GRUP S, UAB rinkodaros vadov s
Linos Nikonovait s, dr siai galima 
teigti, kad picos neabejotinai yra vie-
nas populiariausi  patiekal , kuriuo 
itin dažnai restoranuose m gaujasi lie-
tuviai. Pastaruoju metu ypa  išaugusi 
pic  paklausa paskatino pasi lyti nau-
j  pic  akcij  ir suteikti lankytojams 
galimyb  m gautis šiuo patiekalu dar 
dažniau ir tik nuo 2,40 Lt! Naujajame 
pic  meniu akcijos metu kiekvienas 
lankytojas iš dviej  skirting  dydži
ir 11 pic  r ši  tikrai išsirinks tai, k

m gsta labiausiai. “M gstame malo-
niai stebinti savo klientus, tod l ger
akcij  kei iame dar geresne ir si lome 
atnaujint  pic  meniu, kuris vilios ne 
tik patrauklia kaina, apie kuri  buvo 
galima tik pasvajoti, bet ir platesniu 
pic  pasirinkimu. Naujajame pic  me-
niu bus si lomos vairios picos su far-
šu, grybais, daržov mis, taip pat labai 
aštrios ir švelnios - kiekvienam pagal 
skon ”, - sako L.Nikonovait .

Jos teigimu, restoranai “Charlie 
pizza”, “Katp d l ” ir “Carskoje 
selo” si lydami vairias akcijas ir 
š kart net 60 proc. mažesnes kainas 
siekia sudaryti savo lankytojams 
visas s lygas maitintis skaniai, 
nebrangiai ir negaištant laiko nei 
parduotuv se perkant produktus, 
nei gaminant maist  namuose.

“Kiekviena akcija siekiame di-
džiausios naudos savo klientams, o 
šiuo metu ypa  atsižvelgiame  tai, 
kaip svarbu taupyti ir pinigus, ir laik .
O pic  gamyba namuose užima ne tik 
daug laiko, bet taip pat reikalauja ir 
žini  bei praktikos. Tad džiaugiam s, 

kad šiandien m s  restoranuose tikrai 
visi gali išsirinkti tai, k  m gsta la-
biausiai, neišlaidaudami parduotuv -
se ir negaišdami laiko gamybai na-
muose. Savo lankytojams si lome
nevargti virtuv je - geriau ateiti pas 
mus ir pavalgyti tikrai pigiau ir grei-
iau”, - sako L.Nikonovait .

Restoranai “Charlie pizza”, “Kat-
p d l ” ir “Carskoje selo” r pinasi sa-
vo lankytojais ir stengiasi pateikti skir-
ting  pasi lym  tiek pic , tiek kitoki
patiekal  m g jams. Populiariausi tarp 
lankytoj  picerijose “Charlie pizza” bei 
restoranuose “Katp d l ” ir “Carsko-
je selo” Vilniuje, Kaune ir Klaip doje 
yra dienos piet s nuo 9,99 Lt, mažes-
niuose miestuose - nuo 8,99 Lt. Visuo-
se restoranuose kiekvien  m nes  lan-
kytojai taip pat gali m gautis “Skaniau-
siu m nesio pasi lymu” už ypating
kain . Tuo tarpu savitarnos restora-
nuose “Katp d l ” lankytojams si lo-
mi TOP 5 populiariausi patiekalai tik 
už 4,99 Lt bei lietuviški didžkukuliai 
už ypa  maž  3,99 Lt kain .
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“Charlie pizza”, “Katpėdėlė” ir “Carskoje selo” vėl džiugina picų mėgėjus 

“Nuoširdžiai tikiu, kad vaik  švie-
timo ir ugdymo r mimas yra labai 
prasmingas. T sdami ši  tradicij  mes 
ieškome talenting  vaik , siekiame 
Lietuvai papasakoti apie j  pasieki-
mus. Gabi  vaik  Lietuvoje yra labai 
daug, ta iau šiandien buvo apdovano-
ti tie, kurie d jo daugiausia darbo ir 
pastang , siekdami savo tikslo srityje, 
kuria domisi ir kuri jiems sekasi ge-
riausiai”, - sveikindamas jaunuosius 
talentus sak  MAXIMA LT, UAB, ge-
neralinis direktorius Gintaras Jasins-
kas. Pasak G.Jasinsko, konkurs  nu-
spr sta t sti ir sunkme iu, atsižvelgus 
 vis didesn  susidom jim  konkursu 
ir entuziasting  Lietuvos moksleivi
nor  jame dalyvauti.

Sunkios pastangos - kelias 
vertinim

Pagrindin  500 lit  vert s stipen-
dij  sporto srityje laim jusi Agn  Se-
reikait  sak : “Treniruot se pralei-
džiu gana daug laiko, bet man užtenka 
laiko ir mokslams, ir sportui. Ateityje 
reikia siekti dideli  tiksl , tad MAXIMA 
stipendija tikrai pravers”.

Už pastangas k rybos ir meno sri-
tyje vertinimo sulaukusi vilniet  ba-
lerina Gryt  Dirmait  jai antrino: 
“Man svarbiausia buvo vertinimas ir 
tai, kad pasteb jo mano darb . Šoku 
nuo aštuoneri  met , tad, sužinojusi, 
jog laim jau pagrindin  stipendij , iš-
ties nudžiugau”.

Nuopelnus visuomenin je veiklo-
je konkurso komisijai atskleid s ir pa-
grindin  MAXIMA LT, UAB, stipendi-
j  gav s dvyliktokas Lukas Akucevi-
ius atkreip  d mes , jog jis - jau an-

trasis šilutiškis, gav s š  apdovanojim .
Vaikinas žada studijuoti kult ros vady-
b  ir, kaip pats sako, stipendija visuo-
menin s veiklos srityje jam bus dide-
l  paskata siekti užsibr žto tikslo.

Pagrindin  500 lit  stipendija 
moksleiviams bus mokama kas m -
nes  visus ateinan ius mokslo metus, 
o paskatinamosios stipendijos gav jai 
kas m nes  gaus po 250 lit .

Kalbinti moksleiviai atviravo, kad 
stipendija bus puiki investicija  j  vei-
kl . Pavyzdžiui, kauniet s plaukik s
J rat s Š erbinskait s planuose - 
naujas plaukimo kostiumas, kita rei-
kalinga ranga. Marija Ambrasait ,
k rybos ir meno srities skatinamo-
sios premijos laureat , teig  pirksian-
ti daugiau mokslui ir menui reikaling
priemoni .

Geriausius rinko atsakingai

Jaun j  talent  konkurso laurea-
tai išties turi ko džiaugtis, nes kova 
buvo gana atkakli - dalyvauti konkur-
se paraiškas atsiunt  beveik 200 ša-
lies moksleivi . Dalyviai tradiciškai 
varž si penkiose srityse: mokslo, mu-
zikos, sporto, meno ir k rybos bei vi-
suomeniškumo. Aktyviausiai moks-
leiviai kandidatavo  sporto srities sti-

pendij  - sulaukta net 48 anket  iš 
pretenduojan i j  laim ti š  apdova-
nojim . Tad komisijai teko išties atsa-
kingas darbas išrinkti pa ius talentin-
giausius.

Dalyvi  anketas vertino kon-
kurso organizatoriai ir partneriai - 
MAXIMA LT, UAB, Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Lietuvos radijo 
ir televizijos, Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto, Almos Adamkien s
labdaros ir paramos fondo atstovai. 
Pagrindin mis ir skatinamosiomis 
MAXIMA stipendijomis šiais metais 
apdovanota 20 moksleivi , dar dviem 
skirti special s prizai.

“Šis konkursas jau turi vard ,
yra žinomas, tad jau dabar yra ne-
mažas stipendijas gavusi  mokslei-
vi  skai ius, kurie yra gyvi šio pro-
jekto ambasadoriai. Aš galiu tik 
džiaugtis tuo, kad yra toks susido-
m jimas ir tiek norin i j  dalyvau-
ti”, - sak  mokslo srities stipendijas 
teik s švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavi ius.

Didžiavosi talentais

Iškilmingos apdovanojim  cere-
monijos metu Lietuvos televizijos 
studijoje stipendijas jauniesiems ta-
lentams teik  ir juos sveikino ponia 
Alma Adamkien , švietimo ir moks-
lo ministras Gintaras Steponavi-
ius, režisier  Dalia Ibelhauptait ,

operos solistas Vytautas Juozapai-
tis, Lietuvos olimpie i  asociacijos 

prezidentas Eugenijus Levickas.
Iškilmingos ceremonijos metu 

vaikus ir j  t velius dainomis džiugi-
no ir žinomi atlik jai: Sasha Song, Do-
natas Montvydas ir grup  “Kvinta”, 
Vaida Genyt , Žilvinas Brazauskas, 
Stano ir Urt , taip pat savo gabumus 
demonstravo muzikos srities stipen-
dijos laim tojas Tadas Motie ius.

Renginyje dalyvav s ir jo metu 
kalbintas šalies prezidentas Valdas 
Adamkus sak  manantis, kad šis 
konkursas yra pavyzdys, kaip reikia 
r pintis jaunimu. “Tai yra talentai, 
kuriuos reikia atrasti, sudaryti jiems 
s lygas - iš j  išaugs tie, kuriuos va-
dinsime žvaigžd mis. Svarbu ne tik 
tai, kad jie patys dabar turi prog  gy-
venime tobul ti, bet, svarbiausia, j
talentais gal sime džiaugtis ir už 
Lietuvos rib ”.
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Talentingiausi Lietuvos moksleiviai 
įvertinti MAXIMA stipendijomis

Paskutinį vasaros savaitgalį Lietuvos televizijos studija buvo pilna vaikų juoko ir jaudulio - apdovanoti 
MAXIMA LT, UAB, organizuojamo konkurso “Jaunieji talentai 2009” nugalėtojai. Jau septintus metus 
rengiamo konkurso laureatams teko visus metus mokamos stipendijos ir žymių Lietuvos asmenybių 
sveikinimai.

Jau septintą kartą MAXIMA LT, UAB 
surengtame konkurse “Jaunieji talentai 2009” 
apdovanotas gabiausias šalies jaunimas

MAXIMA LT, UAB nuotr.

Iškilmingos apdovanojimų 
ceremonijos metu stipendijas 

jauniesiems talentams teikė 
ponia Alma Adamkienė

Konkurso laimėtojus sveikino 
švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius

Šventiniame renginyje savo 
gabumus demonstravo muzikos 

srities stipendijos laimėtojas 
Tadas Motiečius
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Po kaip niekad įspūdingos ir 
dosnios “open air” renginiais 
vasaros metas grįžti į Vilnių. Ta-
čiau namuose sėdėti ir rudenį 
nebus kada - jau rugsėjo 18-
ąją elektroninės muzikos ger-
bėjai kviečiami sezoną atidary-
ti buvusioje “Tauro” alaus dary-
kloje pačiame Vilniaus centre.

Keturios scenos ir 
keliasdešimt atlik j

Renginio “Modulgate” organi-
zatoriai pasir pino, kad savo skam-
bes  ir m gstam  atlik j ia aptik-
t  net išrankiausias elektronin s
muzikos gerb jas. Pasirinkimas 
bus išties platus - darykloje žadama 
rengti keturias skirting  stili  sce-
nas, o jose pasirodys net penki at-
lik jai iš Didžiosios Britanijos ir 
keliasdešimt gyvai grojan i  bei 
diskžok jaujan i  lietuvi .

“Played Drum” scenoje - 
albumo pristatymas

“Drum’n’bass” ritmus dau-
giau nei šimt  met  skai iuojan-

iose patalpose žarstys net du 
vienas už kit  garsesni ir talen-
tingesni atlik jai iš Didžiosios 
Britanijos. Pirmasis j  - tai “old-
school” “drum’n’bass” set  ža-
dantis su auksadan io Goldie 
kompanija “Metalheads” bei di-
dži ja “Virgin” bendradarbiav s
legendin s grup s “Source Di-
rect” narys Filas Sosas (Phil 
Source). Tikro garso pasirodym
surengs šiuo metu aktyviai pa-
saulyje nauj j  savo album  “Iso-
lationist” pristatantis itin produk-
tyvus ir Lietuvoje puikiai žino-
mas Paradox. Užsienie iams 
draugij  palaikys talentingi lietu-
viai ,  j ie  pristatys vair i
“drum’n’bass” atšak  skambes .

“Techno” - pagal pionierius

“Techno” scena renginyje “Mo-
dulgate” r pinsis šio stiliaus pio-
nieriai Lietuvoje komanda “Tech-
stylism”, ir patys atsigabensiantys 
savo plokšteli  kolekcijas. ia pir-
muoju tamsiu ir industriniu smuiku 
grieš tikro garso pasirodym  ren-
giantis kompanijos “Rodz-Konez” 
k r jas britas Makaton. Dar vie-

nas atlik jas “Techstylism” sceno-
je - spar iai tobul jantis “acid” ger-
b jas kaunietis Assassid.

“Played Dub” ir 
“Mondayjazz” dovanos

Dar dvi renginio erdv s bus 
skirtos ne tokio griežto ritmo sek -
jams. “Played Dub” paradui vado-
vaus jaunas, bet debiutiniu albumu 
“City Limits” daug s myšio “dub-
step” scenoje šiemet jau sp j s su-
kelti Silkie iš Didžiosios Britanijos.

Darbo liaudies vargus lengvi-
nan io jud jimo “Mondayjazz” ren-
giamoje scenoje pagrindine žvaigž-
de taps naujausi  “beats” mados 
klyksm  iš Londono atgabensiantis 
gyvai grosiantis Lukid. Jam asis-
tuos “Mondayjazz” atstovai Justas 
Fresh bei Quazar ir dar keletas Lie-
tuvos scenos atstov .
Daugiau informacijos 
www.played.lt

“Laisvalaikio” inf. 

Po aktyvios vasaros ir rudens 
pradžios grupė “Skylė” laukia 
rudens lygiadienio. Rugsė-
jo 22 d. jau girdėtos ir naujos 
A.Smilgevičiūtės ir grupės 
“Skylė” dainos skambės po 
Šv.Kotrynos bažnyčios skliau-
tais Vilniuje.

Darbai verda, ta iau trump -
jant dienai, o nak iai atsikandant 
vis didesn  paros dal  tenka sure-
guliuoti ir vidinius laikrodžius. 
Rugs jo 22 d. antr kart per metus 
diena ir naktis bus lygios.

“Dienos persivertimas trum-
pyn visus mus ver ia iš atvir  er-
dvi  telktis ten, kur jaukiau, šil-
iau, po truput  l tinti vidin  ritm .

Ne atsitiktinai ši  dat  pasirinkome 
koncertui su stygini  kvartetu 
Šv.Kotrynos bažny ioje”, - sak
A.Smilgevi i t .

A.Smilgevi i t  ir grup  “Sky-
l ” Šv.Kotrynos bažny ios erdv
pirm syk išband  pavasar . Kon-
certe ypating  atmosfer  k r  ne 
tik subtiliai skambanti muzika, 
stygini  kvartetas, bet ir šilta pu-
blika, pati erdv .

Koncerto pagrind  sudaro “Po-
vandenini  kronik ” programa su 
inkliuzais - dainomis iš vairi
ankstesni  “Skyl s” laikotarpi .
Muzikantai žada pasidalyti ir pra-

jusios k rybingos vasaros vai-
siais - visai naujomis dainomis.

Gyvai atliekama “Kronik ”
programa patyr  daug transforma-
cij  - vienuose koncertuose labiau 

atsiskleidžia rokinis skambesys, 
akustiniame ture savo pozicijas 
atsikovoja tekstas, koncerte su 
kameriniu orkestru styginiai nu-
dažo savomis spalvomis. Muzika 
pulsuoja, varijuoja, gyvena savaip. 
Koncerte su kvartetu, atrodo, ras-
tas aukso vidurys tarp erdv s, 
muzikos intensyvumo, teksto.

“Skyl nai” tikisi, kad at ju-
siuosius gal s nudžiuginti ir nauju 
lauktu leidiniu - dvigubu rinktini
dain  albumu “Sapn  trof jai”. 
Ryškiausi  ilgamet s grup s dain
rinkinys parduotuves tur t  pa-
siekti iki spalio vidurio. Ta iau yra 
nemenka tikimyb , kad kompakti-
nes plokšteles pirmieji pamatys 
susirinkusieji lygiadienio vakaro 
praleisti kartu su “Skyle”.

“Laisvalaikio” inf. 

“Modulgate”: elektroninio 
sezono startas alaus darykloje

Su “Laisvalaikio” kortele

20%
nuolaida bilietui

Išankstiniais bilietais  rengi-
n  “Modulgate” buvusioje 

“Tauro” alaus darykloje rug-
s jo 18 d. jau prekiauja “Tike-
ta”. Pirmieji bilietai - nuo 30 
Lt, art jant renginiui kaina 
kils, o prie dur jimas su 

skrajute kainuos 60 Lt.

“Modulgate” renginyje, 
ketinančiame tapti 
skambiausiu rudens “reivu”, 
publiką linksmins užsienio ir 
Lietuvos diskžokėjai

Organizatorių nuotr.

A.Smilgevičiūtė ir “Skylė” 
kviečia į lygiadienio koncertą

Koncertas vyks Vilniuje, 
Šv.Kotrynos bažny ioje, 

rugs jo 22 d. 19 val.
Atlik jai: Aist  Smilgevi i t
- vokalas, Rokas Radzevi ius 

- akustin  gitara, vokalas, 
Mantvydas Kodis - akordeo-
nas, K stutis Drazdauskas - 

fleita, Tomo Raman i no 
(violon el ) suburtas stygi-
ni  kvartetas, Gediminas 

Žilys (bosin  gitara, kankl s), 
Salvijus Žeimys (mušamieji).
Bilietus platina “Bilietai.LT” 

Kainos - 35-60 Lt.
Studentams ir senjorams tai-
koma 10 proc. nuolaida. Vai-
kai iki 12 met leidžiami ne-

mokamai.
Daugiau informacijos 

www.skyle.lt

Rugsėjo 22 d. Aistė 
Smilgevičiūtė ir grupė “Skylė” 
jau girdėtas ir naujas dainas 
atliks Šv.Kotrynos bažnyčioje

Organizatorių archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida 2 bielietams



Vaida gurkšteli arbatos su imbieru ir patikina: “Sako, 
vyrai manęs bijo. O aš “kaifuoju” visiems įrodinėdama, 
kad nesu tipiška kvailelė blondinė”. Ir išties, juk ji - di-
plomuota politologė. Tyrė korupcijos mastą Lietuvoje, 
atlikdama praktiką net dirbo Vidaus reikalų ministeri-
joje, turi nuomonę apie politiką. Ir... dar turi pasiutusį 
humoro jausmą, o šiuo metu nori dirbti “telike”!

- Esi k  tik studijas baigusi politolog . sivaizduok,
kad at jai  pokalb  d l Seimo nario asistent s darbo. 
Aš - Seimo narys. Prisistatykite, panele.

- Esu Vaida Pukinait , man 23 metai, esu kilusi iš Naujo-
sios Akmen s. Baigiau politikos mokslus VU Tarptautini
santyki  ir politikos moksl  institute. Ten pat studijuoju ma-
gistrant roje. Esu labai komunikabili, visada atsakinga, mak-
simalist .

Seimo nariai turi “savotišk ” humoro jausm . Aš irgi tok
turiu, tad su jais, manau, susitvarky iau. (Juokiasi.)

- J s priimta. O dabar - papasakok, kokios mintys 
sukasi po dviej  savai i , praleist  “Muzikos akademi-
joje”?

- Labai domu pamatyti šou virtuv . sivaizdavau, kad vis-
kas yra daug papras iau. Maniau, kad galima ia šaltais nervais 
atsip tus tik dainuot ir dainuot. Buvau sitikinusi: aš, ta stipri 
“boba su kiaušiniais”, neb siu jautri, man nebus gaila, kai 
iškris kas nors. Bet ne, dabar supratau: aš tame žaidime da-
lyvauju iš tikr j  ir net kritik  priimu asmeniškai. Štai vakar 
Mindaugas Stasiulis pasak , kad esu gyvat . Ne, po velniais, 
tokia nesu!

- Kokia ta virtuv , kuri  pamatei?
- Naudinga. Pasiruošimas, stresas, diskusijos d l dain

pasirinkimo, repeticijos prieš tiesiogin  eter  iki pat paskuti-
n s akimirkos - visa tai labai užgr dina.

Daug papras iau b t  išeiti ir padainuoti salei, kurioje - 
nors ir t kstan iai ži rov , negu sal je, kur pilna TV kamer .
Ne sivaizduojat tos psichologin s b senos, kai suvoki, kad 
dabar tave iš bet kurio kampo gali nufilmuot, tau gali bet kas 
nutikt - suknel  nusmukt, liemen l  išl sti, ir iš to juoksis 
minios ži rov . Žiauru, nes iškart nematai ži rov  reakcijos. 
O gr žtamojo ryšio norisi, nes scenoje pamažu pradedu jausti 
atsakomyb . Visada sakau, kad esu stipri moteris. Ar tik ne-
bus, kad ta stiprioji iš ties  yra trapi g lel ... (Paslaptingai 
šypsosi.)

- Kod l nusprendei studijuoti politik ?
- Labai gerai baigiau mokykl . Mano pažymi  vidurkis 

buvo dešimtukas. Nor jau stoti  Muzikos ir teatro akade-
mij , tuomet rinko TV režisieri  kurs . Bet t vai pasak
griežtai “Ne. Tu k , Vaidute, išprot jai? Su dešimtuku ji 
mat  Akademij  stos...”. Taigi nebuvo kur d tis, tiksli j
moksl  nem gau, teise nesusižav jau.  TSPMI stojau vien 

d l to, kad šis institutas laikomas prestižiniu.
Buvo labai domu mokytis. Ir labai sud tinga, nes moky-

kloje buvau lyder , o universitete supratau, kad pirmai b ti
- labai sunku, yra daug stipresni  už mane. Dabar nor iau
baigti ne tik magistrant r , bet ir doktorant r . Aš “kaifuoju” 
nuo mokslo.

- Rodos, prie viso to nelabai dera popdaininink s
karjera “Muzikos akademijoje”...

- Moksl  norisi, bet jie nepakeis charakterio. Esu be galo 
aktyvi, hiperenerginga. At jau  “Muzikos akademij ” tam, 
kad mane pasteb t . Noriu b ti matoma, o ateityje gal net 
dirbti televizijoje.

Mokslai juk netrukdo! Pamanykite, dar Lietuvoje taip ne-
buvo: doktorant  dirba, maivosi “telike”, veda laid ! Apskri-
tai, politikos mokslas - tai mokslas apie visk . Tinka bet ku-
rioje srityje dirbant.

- “Muzikos akademijoje” savaime tapai simintina
- vis  pirma d l to, kad esi vienintel  blondin ...

- Ei, tiksliai! Esu vienintel  šviesiaplauk , d l to prašy-
iau, mieli ži rovai, man s dar neišmesti, kitaip nebus kam 

užstoti ir ginti blondini ! (Juokiasi.)
Jeigu mano plaukai b t  tams s, b t  viskas daug pa-

pras iau ir nuobodžiau. Neb t  t  anekdot  apie blondines. 
O dabar aš tirpstu iš malonumo visiems rodin dama, kad 
nesu ta tipiška blondin . Kai kas nors pradeda su manim 
šnek t kaip su kvaile, suima piktdžiugiškas jausmas, pa-
manau: tuoj aš tau taip atsikirsiu, kad netur si kur d tis. 
(Kvatojasi.)

- Ne bet kas, laim j s atrank  kultin  realyb s šou 
“Kelias  žvaigždes”, atsisakyt  jame dalyvauti... O tu 
tuomet, prieš ketverius metus, atsisakei.

- Supratau, kad vis d lto svarbiausias yra išsilavinimas. 
Jau buvau bepasirašanti sutart  su televizija, bet paskutin
akimirk  atsisakiau. Vietoje man s pri m  Vilij  Mata i -
nait .

- Vaida, atrodo, esi graži ir protinga. Bet esi sa-
kiusi, kad vyrai bijo toki . Dr stu paprieštarauti - tai 
kiekvieno vyro svajon !

- Yra susiformav s toks stereotipas, kad blondin  yra 
kvaila. O vyrams reikia kvail  mergin , toki , kurias gali tu-
r ti kaip žaisl . Aš tokia nesu, turiu savo nuomon . Gal d l
to ir bijo.

- Kokie tau patinka vaikinai?
- B t  labai faina tur ti tok  vaikin , ant kurio galvos ga-

l tum užsilipti ir jam vadovauti. (Juokiasi.)
Jei rimtai, vaikinas turi tur ti gyvenimo patirties. Tuo-

met su juo yra apie k  kalb tis. Tai tur t  b ti toks žmo-
gus, kuris nenustebt , kad man kas vakar  reikia sijung-
ti ir pasiži r ti TV žinias. Toks, su kuriuo vakare atsigu-
lus gal iau padiskutuot apie bet k , pavyzdžiui, apie 
Švent j  rašt . Jauniems vaikinukams paprastai ne tas 
r pi. Nor iau tokio, kuris b t  fiziškai ir psichologiškai 
stipresnis už mane. 
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Savait s interviu

Politologė Vaida “Muzikos akademijoje” 
pasiryžo taisyti blondinių reputaciją

Kokios dainos pastaruoju metu dažniausiai klausaisi?

Vaida

Sheena Easton - “Morning 
train”. Senas geras gabaliukas, pa-
siklausykite!

Ariel

Whitney Houston - “Run to you”. 
Nuostabus vokalas.

Atas

Dažniausiai automobilyje dabar 
klausau savo dain  - kad geriau iš-
mok iau ir puikiai pasirody iau tie-
sioginiame eteryje.

R ta

Renee Olstead - “A Love That 
Will Last”. Super džiaziukas! Nor -
iau j  sudainuoti “Muzikos akade-

mijoje”.

Marija

“Saul s kliošas” - “Saul ”. Nes 
dabar labai apsiniauk ...

Vaidai patinka gyvenimo 
patirties turintys vaikinai

LNK archyvo nuotr.

Praėjusį šeštadienį triguba žiū-
rovų balsų persvara konkuren-
tus nurungęs operos solistas 
Atas atsikvėpė: žmonių pasiti-
kėjimą jis pasitikrino ir iš balos 
išlipo sausas.

Šou palikusio Kafkos gaila ne tik 
šimtams komentatori  interneto 
portaluose, bet ir pa iam Atui. “Ti-
krai šaunus vaikinukas ir ger  bals
turi. Prieš j  iškristi man b t  buv

ne g da. Bet iškrito jis - kam nors 
juk tur jo pirmajam tai nutikti...” - 
sako Atas.

Paklaustas, ar tik josi, kad 
Kafk  ir Eldar  jis nurungs gav s
trigubai daugiau ži rov  bals ,
Atas šypsosi. “Nesitik jau, bet to 
labai nor jau. Prieš pasirodym
nakt  net užmigau su ausin mis, 
besiklausydamas savo naujos dai-
nos. Vis  nakt  man ji pragrojo au-
syse. Taip stengiausi kuo geriau 
išmokti dain . Rodos, ne veltui”, 
- pasakoja pirmasis laim tojas 

“Muzikos akademijoje”. Ir pridu-
ria, kad laim jimas jam suteik
pasitik jimo savimi, ta iau ant lau-
r  tvirtina neužmigsi s, toliau 
daug dirbsi s.

Pasak Ato, kovoti d l išlikimo 
šiame šou - labai naudingas daly-
kas. “Tav s daugiau rodo, tu dau-
giau dainuoji, gauni daugiau rekla-
mos. O jei dar laimi, apskritai geras 
jausmelis”.

Ir šou kolegos, sako Atas, 
džiaug si jo pergale. “Nors vi-
siems mums gaila Kafkos, bet da-

lyviai džiaug si mano pergale. Ti-
kiuosi, jie tai dar  nuoširdžiai. O 
Egl , kuri ir teik  man raudon j
nat , pri jo ir pasveikino po vis-
ko”. Egl  Atui spaud  rank : “Juk 
sakiau, kad sausas išlipsi, nes tu-
ri daug dainavimo patirties. Taip 
ir nutiko”.

“Muzikos akademija” su jau 
devyniais žvaigžd mis

trokštan iais tapti dainininkais 
- šeštadieniais, 19 val., 

per LNK. 
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Akademijos naujienos

“Tu esi gyvat !”, “Dainuoji 
kaip poilsiaujantis cementuoto-
jas”, “Ji gali eiti dirbti  statybas 
- savo balsu puikiai griaut  sen
nam  sienas” - šmaikš i  radijo 
ir TV laid  ved jo Mindaugo Sta-
siulio citat  jau sp jo išgirsti 
“Muzikos akademijos” ži rovai.

Pra jusiais metais buv s vie-
nas projekto “Muzikos akademija” 
ved j , šiais metais Mindaugas va-
dovaus linksmai ir kompetentingai 
šou ekspert  kompanijai. Kiekvie-
n  šeštadien  šou ekspertai d miai 
seks net ir menkiausias dalyvi
pasirodym  detales ir bet kuri
akimirk  bus pasiruoš  pateikti iš-
sam , intriguojant , šmaikšt , o 
kartais ir griežt  komentar .

“Muzikos akademija” - man 
puikiai paž stamas projektas. Ga-
liu tik pasidžiaugti, kad spar iai
kylu karjeros laiptais - iš papras-
to ved jo tapau nuostabios šou 
ekspert  kompanijos nariu”, - 
leipsta juokais Mindaugas. “Žadu 
konsultuotis su pernykšte komi-
sijos pirmininke R ta Š iogole-
vaite - noriu išsiaiškinti, kaip pra-
virkdyti dalyvius. Gerbiami “Mu-
zikos akademijos” studentai, 
ruoškite nosines, b siu baisesnis 
už pa i  Š iogolevait ”, - persp -
ja naujasis šou ekspertas.

Tiesiogin s transliacijos me-
tu kiekvien  šeštadien  šalia 
Mindaugo studijoje patogiai si-
taiso muzikos ir pramog  pasau-
lio žymyb s bei žinovai, žinomi 
Lietuvos žmon s, kompetentingi 
savo srities profesionalai ir neei-
lin s asmenyb s. Jie kritikuoja 
studentus, ta iau galutinis ver-
diktas priklauso ži rovams. Tik 
jie nusprendžia, kam t sis kelias 
 žvaigždes, o kam jis pasibaigs.

Šou taisykl s:

Trys dalyviai kiekvien  šešta-
dien  tiesioginiame LNK eteryje 
kovoja d l išlikimo. Vien  išrenka 
patys dalyviai. Antr  - komisija. 
Tre i j  prie karštojo mikrofono 
pasiun ia radijo stoties “Lietus” 
klausytojai, vis  savait  balsav .
Kas paliks “Muzikos akademij ”, 
sprendžia tik ži rovai, balsuoda-
mi telefonu. 

Pra jusios savait s
klausomiausios “Muzikos 
akademijos” dainos radijo 

stotyje “Lietus”:
1. R ta - “Jaunyst ”

2. Egl  - “Netik ti sapnai” 
3. Kafka - “Galb t”

Triuškinanti pergalė “Muzikos 
akademijoje” neužmigdys Ato ant laurų

M.Stasiulis “Muzikos 
akademijoje” bus baisesnis 
net už R.Ščiogolevaitę

Olegas

John Legend - “Ordinary Peo-
ple”. Šis dainininkas - super.

Egl

“Pussy Cat Dolls” - “I Hate This 
Part”. Kažkaip strigusi dabar.

Eldaras

Celine Dion - “Just Walk Away”. 
Jau senokai ši daina - mano m gs-
tamiausia.

Nerijus

Nikolaj Baskov - “Sonet”. B -
tent ši daina skamba dabar, kai 
klausiate. 

Kovą dėl išlikimo laimėjęs Atas 
toliau dalyvaus konkurse

LNK archyvo nuotr.



Eglė ZUBKAUSKAITĖ

Nuotraukos bus kruopš iai per-
ži r tos ir atrinktos atsitiktiniu b -
du. Tikim s, kad pa ios gražiausios, 
geriausios ir linksmiausios. Jos bus 
išspausdintos, sunumeruotos ir iš-
kabintos specialiuose didži j  Lietu-
vos miest  “JCDecaux” stenduose.

Kiekvienas eidamas pro šal  iš 

parduotuv s ar kulniuodamas namo 
po darbo dienos, o gal šiaip vaikštin -
damas ruden jan iomis miesto gatv -
mis tegul prie t  stend  stabteli ir 
d miai pastudijuoja j  turin . Ar ne-
ty ia ne jo klas s nuotrauka puikuo-
jasi pirmajame plane? O gal tas pla ia 
burna traukiantis solo partij  jaunuo-
lis yra buv s suolo draugas? Jeigu 
vykt  kaip tik taip, v l rašykite por-

talo “Klase.lt” administracijai ir pa-
matysite, kas bus toliau. Savo nuo-
trauk  radusi ir apie tai portalo admi-
nistracijai pranešusi klas  gal s lai-
m ti projekto r m j steigtus prizus. 
O jie žada b ti geri! Žaidimas prasid s
rugs jo 21 d. ir t sis 2 savaites. N ra 
laiko svarstyti. Laikas dalyvauti!

Portalas “Klase.lt” ir TV1 džiau-
giasi, kad pagaliau pavyko išjudinti ir 

labiausiai aptingusius bei šviesme i
spinduliu vienas nuo kito nutolusius 
buvusius bendraklasius. Nuo šiol vi-
sada ir per amžius rugs jo 5-oji bus 
išskirtin ! Tai bus oficiali, visiems ži-
noma ir tinkamai šven iama Klas s
susitikimo diena. Kad ir kur b tum, 
kad ir k  veiktum, visada gali b ti tik-
ras - ši  dien  prie tavo mokyklos ta-
v s lauks seni, geri buv  suolo drau-

gai. Kaip seniau, kaip ir tada, kai di-
džiausia gyvenimo problema buvo 
gresiantis matematikos kontrolinis.

Pra žusio Klas s susitikimo 
dienos renginio, vykusio rugs jo 
5- j  “Forum Palace”, “Balsas.lt” 
klube, akimirkas rasite portale “Kla-
se.lt” ir artimiausiame savaitraš io
“Balsas.lt savait ” numeryje. Jums 
tai patiks!

Gaudykite Klasės susitikimo dienos akimirkas!

Klasės susitikimo diena, o kartu ir galimybė “gaudyti ir šaudyti” jau bai-
gėsi! Tik šį kartą reikėjo šaudyti ne varnas padangėse ar zuikius pamiš-
kėse, o pačias smagiausias ir įsimintiniausias klasės susitikimo akimir-
kas! Tikimės, kad buvote įkrovę savo fotoaparatų baterijas, išvalę objek-
tyvus ir įamžinote tai, kas vyko rugsėjo 5-ąją per jūsų klasės susitikimą. 
Beliko tik šias žaviai sustabdytas akimirkas atsiųsti portalo “Klase.lt” ko-
mandai el.paštu susitikimas2009@klase.lt. Bet tai dar ne viskas!

Klasės susitikimas - gera proga 
prisiminti mokyklines diskotekas

Ukmergės “Šilo” vidurinės 
mokyklos buvusių klasės draugų 
susitikimas po penkerių metų

“Klase.lt” archyvo nuotr.
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www.bilietai.lt naujienos:

Trys savaitin s titulinio puslapio rubrikos: 
savait s TOP, rekomenduojami ir naujausi renginiai
Išsamesn  informacija apie renginius su daugiau 
iliustracij , garso bei vaizdo klip
Bilietams internetu taikomos nuolaidos
Supaprastintas biliet  pirkimo procesas
Detalesn  rengini  paieška: pagal raktinius žodžius, 
miestus ir sales, kuriuose renginiai vyksta, nuolaidas, 
rengini  kategorijas, dat , kainas. Taip pat galima
filtruoti tik naujus renginius arba renginius,  kuriuos 
galima sigyti elektroninius bilietus “greitukus”.

“Laisvalaikio” inf.

Bilietai į renginius 
internetu - greičiau
Nacionalinis bilietų platintojas “Bilietai LT” naująjį renginių 
rudens sezoną pradeda technologiškai ir vizualiai atnaujinęs 
svetainę www.bilietai.lt. Dabar optimizuotoje internetinėje 
parduotuvėje rezervuoti ir pirkti bilietus galima 
40 proc. greičiau.

“Bilietai LT” archyvo nuotr.

Vis  Europ  sudrebinusio hito 
“Fairytale” autorius spalio 6 dien  kon-
certuos Vilniaus “Siemens” arenoje, o 
spalio 7 dien  muzikos šou surengs 
“Cido” arenoje, Panev žyje. Bilietus 
koncert  platina “Tiketa”. jimas
koncert  “Siemens” arenoje kainuoja 
45 litus, v liau biliet  kaina sieks 55-
95 litus. Pirmieji bilietai  koncert  “Ci-
do” arenoje Panev žyje si lomi už 40 
lit , v liau j  kaina sieks 45-80 lit .

“Laisvalaikio” inf.

Lietuvoje koncertuos “Eurovizijos” nugalėtojas

Aleksandras Rybakas 
į Lietuvą atvyks spalį 
“Seven Live” archyvo nuotr.

Į Lietuvą dviem įspūdingiems 
pasirodymams atvyksta 
Norvegijos dainininkas ir 
smuikininkas Aleksandras 
Rybakas (Alexander Rybak), 
šiemet triumfavęs “Eurovizijos” 
dainų konkurse.



Verka Serdiučka taikosi į Ukrainos prezidento postą

Simonas KUPRYS

Geram prezidentui 
svarbiausia geri patar jai

Antr j  viet  „Eurovizijoje“ iš-
kovoj s Verka Serdiu ka tikina, jog 
gerai supranta Ukrainos problemas 
ir gal t  pad ti jas išspr sti. B ti 
geru Ukrainos vadovu es  nesu-
trukdyt  net politinio darbo patir-
ties tr kumas – svarbiausia tur ti 

ger  patar j  komand .
„Darbui naujoje sferoje reikia 

geros komandos. Paži r kite  Rei-
gan  – jis buvo aktorius, daug ko 
neišman , ta iau tur jo su kuo pa-
sitarti. Geras prezidentas turi nuo-
lat ieškoti kompromis , stengtis d l
valstyb s interes , o ne d l asme-
nini  ambicij . Nuolat dirbu su žmo-
n mis, manau, gal iau b ti geru 
Ukrainos prezidentu“, – pasakoja 
Verkos Serdiu kos personaž  ku-

riantis aktorius Andrejus Danilko.
Nusipeln s Ukrainos artistas 

A. Danilko sav s nelaiko politiniu 
komiku, ta iau pripaž sta, kad pa-
sirodymuose išvengti visuomenei 
aktuali  politini  problem  darosi 
vis sunkiau. Pastaruoju metu atli-
k jas ypa  „aštriai“ šaip si iš savo 
šalies bei Rusijos politikos elito, už 
tai buvo nutrauktos net kelios po-
puliarios Verkos Serdiu kos televi-
zijos laidos.

Scenoje sekasi geriau 
nei politikoje

Verka Serdiu ka n ra visiškas 
politikos naujokas. 2007 m. po ne -
tik tinos s km s „Eurovizijos“ kon-
kurse, paskatintas visuotinio 
pripažinimo jis k r  politin  partij
„Už mus!“, su kuria ketino dalyvau-
ti rinkimuose  Ukrainos parlamen-
t . Pasak visuomen s apklaus , už 
Verkos Serdiu kos vadovaujam
partij  b t  balsav  apie 2 procentus 
vis  rink j . Prieš pat rinkimus Ver-
ka Serdiu ka persigalvojo ir pasi-
trauk  iš politin s kovos.

Jau ilgiau nei dešimtmet  gyvuo-
jantis Verka Serdiu ka iki šiol išlieka 
viena ryškiausi  Rusijos estrados fi-
g r . Personažo autorius – aktorius, 
dainininkas ir komikas Andrejus Da-
nilko – už savo nuopelnus pripažintas 
nusipelniusiu Ukrainos artistu. Ver-
ka Serdiu ka išleido net 8 studijinius 

albumus bei 2 geriausi  dain  rinki-
nius, o „Eurovizijos“ finale jo atlikta 
daina „Dancing Lasha Tumbai“ tapo 
populiari daugelyje Vakar  Europos 
šali .

Nauja koncertin
programa – Klaip doje,
Kaune ir Vilniuje

Spalio 7-9 dienomis Klaip doje, 
Kaune ir Vilniuje Verka Serdiu ka
pristatys dar m s  šalyje nerodyt ,
visiškai nauj  koncertin  program .
Komikas bei dainininkas pažad jo,
jog pasirodymuose tikrai netr ks ge-
r  emocij  ir subtilaus rusiško hu-
moro, o Lietuvos ži rov  laukia ilgai 
atmintyje išliksiantis muzikinis – hu-
moristinis šou.

Verkos Serdiu kos pasirodymus 
Lietuvoje organizuoja Ryt  ir Vidurio 
Europoje pirmaujanti koncertin
agent ra „Makroconcert“.

Organizatorių nuotr.

Organizatorių nuotr.

Iki ekstravagantiškiausios rusų 
estrados žvaigždės Verkos Ser-
diučkos pasirodymo Lietuvo-
je liko mažiau negu mėnuo. Į 
mūsų šalį garsusis komikas bei 
atlikėjas Andrejus Danilko, ku-
riantis Verkos personažą, atke-
liaus su visiškai nauja koncerti-
ne programa, kurią spalio 
7-9 dienomis pristatys net tri-
juose miestuose: Klaipėdoje, 
Kaune ir Vilniuje. Nors šiuo 
metu Verkai Serdiučkai ne-
trūksta veiklos – jis aktyviai 
gastroliuoja, kino studijoje 
stato naują komediją – scenos 
žvaigždė nelieka abejingas vi-
suomeniniams reikalams. An-
drejus vis labiau domisi politi-
ka ir neatmeta galimybės  ka-
da nors tapti Ukrainos vadovu.

Bilietus į Verkos Serdiučkos koncertus
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje jau galima 
įsigyti visose BILIETAI LT kasose ir inter-
netu. Su „Laisvalaikio“ kortele taikoma 
10 procentų nuolaida (1 bilietui). Detali 
informacija apie šio koncerto bilietus ir 
kainas yra pateikta interneto svetainėje 
www.bilietai.lt.
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Gospelo dainos Maiklui Džeksonui skambės 
nuo Lietuvos iki Kinijos

Simonas KUPRYS

„Vilties“ turas Maiklui 
Džeksonui t sis iki 2011- j

„Harlem Gospel Choir“ rengia-
mos gastrol s „Concert of Hope. 
Remembering Michael Jackson“ 
(liet. „Vilties koncertas. Prisime-
nant Maikl  Džekson “) gali tapti 
ilgiausiu popkaraliumi tituluoto at-
lik jo garbei skirtu koncert  ciklu. 
Planuojama, kad garsiojo Harlemo 
gospelo choro koncertinis turas t -
sis iki pat 2011- j  pradžios. Per 
ilgiau nei metus „Harlem Gospel 
Choir“ Maiklo Džeksono atminim
pagerbs: JAV, il je, Didžiojoje Bri-
tanijoje, Airijoje, ekijoje, Pranc -
zijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Kinijoje 
ir daugelyje kit  pasaulio šali .

Vos paskelbus apie popmuzikos 
karaliumi tituluojamo Maiklo 
Džeksono mirt , „Harlem Gospel 
Choir“ giesmininkai susirinko Niu-
jorko Taims aikšt je, kur pagerb
velion  atlikdami kelet  jo dain .
Neplanuotas koncertas sulauk  di-
džiulio niujorkie i  ir žiniasklaidos 
d mesio, o „Harlem Gospel Choir“ 
atliekam  Maiklo Džeksono dain
„Will You Be There“ visoje JAV 
transliavo žini  kanalas CNN. Har-
lemo gospelo choras dalyvavo ir 
Maiklo Džeksono pagerbimo cere-

monijoje Los Andžele. J  pasiro-
dym  tiesiogiai transliavo viena 
didžiausi  JAV radijo sto i  ABC.

„Harlem Gospel Choir“ 
draugai – Popiežius, U2 ir 
Barakas Obama.

Žiniasklaidos „Dievo žmon mis
iš Harlemo“ vadinamas „Harlem 
Gospel Choir“ n ra tradicinis religi-
ni  giesmi  kolektyvas. Visame pa-
saulyje žinomi dainininkai  savo 
giesmes pina nemažai bliuzo, džiazo 
ir kit  modernios muzikos elemen-
t , tod l nori, kad j  k ryb  žmon s
vertint  kaip muzik , o ne kaip re-
ligin  reiškin . D l to ši unikaliai dai-
nuojanti trup  nuolat kvie iama 
koncertuoti prestižiškiausiuose ren-
giniuose, o kartu su jais dainuoja 
ryškiausios muzikos žvaigžd s pa-
saulyje.

Nuo pat 1991- j , kai „Harlem 
Gospel Choir“ debiutavo Nelsonui 
Mandelai skirtame koncerte, cho-
ristams teko koncertuoti su seru 
Eltonu Džonu, roko žvaigžd mis 
U2 ir kitais populiariais atlik jais. 
1995 m. Niujorko centriniame par-
ke Harlemo gospelo choras suren-
g  special  pasirodym  popiežiui 
Jonui Pauliui II, o ši  met  pra-
džioje už didelius pasiekimus mu-
zikantus asmeniškai pasveikino 

JAV prezidentas Barakas Obama 
(Barack Obama).

Šv sti Kal das Lietuvoje – 
„Harlem Gospel Choir“ 
tradicija

M s  šalyje „Harlem Gospel 
Choir“ koncertuos Šv. Kal d  laiko-
tarpiu. Iš Niujorko atvykusiems cho-
ristams tai bus jau penktosios 
Kal dos Lietuvoje. Muzikantai tei-
gia, kad jau priprato prie lietuvišk
K i , o didži sias met  šventes 
šv sti m s  šalyje giesmininkams 
iš JAV tapo malonia tradicija.

Šiemet Lietuvoje „Harlem 
Gospel Choir“ pirm  kart  pri-
statys legendinio dainininko 
Maiklo Džeksono atminimui 
skirt  koncertin  program ,
kurioje skamb s garsiausios 
popkaraliaus ir jam skirtos 
gospelo giesm s. Bilietus 
gruodžio pabaigoje Lietuvoje 
gastroliuosian io “Harlem 
Gospel Choir” kolektyvo kon-
certus jau dabar galima sigyti 
visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu. Visame pasaulyje 
garsaus „Harlem Gospel Choir“ 
koncertus Lietuvoje organi-
zuoja Ryt  ir Vidurio Europoje 
pirmaujanti koncertin  agen-
t ra „Makroconcert“. 

Organizatorių nuotr.

Baigiantis metams išskirti-
nius, popkaraliaus Maiklo 
Džeksono (Michael Jack-
son) atminimui skirtus, pa-
sirodymus mūsų žiūrovams 
dovanos visame pasaulyje 
garsus gospelo choras iš 
JAV „Harlem Gospel Choir“. 
Gruodžio pabaigoje Lietu-
voje gastroliuosiantis gar-
susis kolektyvas gospelo 
stiliumi atliks geriausius 
Maiklo Džeksono kūrinius. 
Maiklo Džeksono atmini-
mą “Harlem Gospel Choir” 
choristai pagerbs ilgiau nei 
metus truksiančiose pasau-
linėse gastrolėse „Concert 
Of Hope World Tour / Re-
membering Michael Jack-
son“, kurių metu aplankys 
daugybę šalių Amerikoje, 
Europoje ir Azijoje.

Šiemet Lietuvoje „Harlem 
Gospel Choir“ pirmą 

kartą pristatys legendinio 
dainininko Maiklo 

Džeksono atminimui skirtą 
koncertinę programą, 

kurioje skambės 
garsiausios popkaraliaus 

ir jam skirtos gospelo 
giesmės
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„Striptizo ereliai“ lankėsi radijo stotyje M-1 
www.dominoteatras.lt  Scena 27“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 10 d.

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

J. Gaižauskas tyrin jo M-1 
sand l

Aktoriai  M-1 radijo stot  atvyko 
anksti ryte ir tik išg r  po puodel
kavos smalsiai ištyrin jo ne tik radi-
jo studijas, bet ir sekretor s stal  bei 
radijo stoties sand l . „Man didel
sp d  paliko tai, kad po vienu stogu 

yra sik rusios dvi radijo stotys. 
Smagu buvo sutikti paž stamus žmo-
nes, laid  ved jus mes pamat me j
darbo aplinkoje. Kai apži r jome ra-
dijo stoties sand l , susim s iau, 
koks turi b ti žmogus, kad suvaldyt
tok  technin  „balagan ““, – sp -
džiais dalijosi J. Gaižauskas. 

Aktorius Sakalas Uždavinys su-
sidom jo itin provokuojan iu pa-
veikslu ir teiravosi, kokia yra jo 
atsiradimo radijo stotyje istorija. Vie-
nas šmaikš iausi  „ereli “ aktorius 
Eimutis Kvoš iauskas buvo sužav -
tas didele radijo stoties kompaktini
plokšteli  kolekcija. Jis negal jo pa-
tik ti, kad radijo laid  ved jai vos per 

„Striptizo ereliai“ po derybų su Mindaugu Stasiuliu dėl bendradarbiavimo 
buvo pakviesti apsilankyti radijo stotyje  M-1. Prie garsios aktorių kompani-
jos prisijungė dar dvi žinomos Lietuvos aktorės Edita Užaitė ir Brigita Arso-
baitė. Vizito metu aktoriai susipažino su radijo laidų vedėjų darbu, bendravo 
su radijo laidų vedėjais Mindaugu, Aisčiu, Gintu ir Skaiva, domėjosi sukaupta 
kompaktinių plokštelių kolekcija ir netgi tyrinėjo radijo sandėlį!

kelias sekundes iš tokios gausyb s
raš  gali rasti jiems reikiam  dain .

Aktorius Dalius Skamarakas radijo 
stotyje jaut si it žuvis vandenyje ir 
leido sau improvizuotai išbandyti ra-
dijo laid  ved jo darb .

K  su ereliais veik  E. Užait
ir B. Arsobait ?

Kartu su garsiais aktoriais  M-1 
studij  atvyko dvi žinomos aktor s Edi-
ta Užait  ir Brigita Arsobait . Aktor s
pasakojo, kad sužinojusios, jog „Strip-
tizo ereliai“ planuoja keisti profesij  ir 
kurti kultin s komedijos t sin , nu-
sprend  apsvarstyti galimyb  visiems 
kartu sukurti nauj  komedij .

Aktor  B. Arsobait  radijo stoty-
je M-1 dom josi laid  ved jos parei-
gyb mis, teiravosi, kaip sužinoti, 
kada jungiamas eteris, kaip gimsta 
skirtingos radijo rubrikos. Žavioji 
E. Užait  nesikuklindama s d jo se-
kretor s vietoje, vart  rytin  spaud
ir nuotaikingai bendravo su radijo 
darbuotojais bei aktoriais. 

Bene labiausiai pasisek  garsiam 
choreografui ir aktoriui Gy iui Iva-
nauskui – jam savo darbo viet  aprod
laid  ved jas Aistis. Jis pademonstra-
vo studijos rangos galimybes, leido 
paklausyti jau istorija tapusi  radijo 
stoties šaukini . Aktoriai iš M-1 išvy-
ko tik po piet , ta iau visi vieningai 
pasakojo, kad tokio netradicinio apsi-
lankymo jie dar ilgai neužmirš. 

D. Matvejev nuotr.

Gytis Ivanauskas turėjo 
galimybę apžiūrėti studiją 

eterio pertraukų metu

“Striptizo ereliuose” 
Šefą vaidinantis Sakalas 
Uždavinys domėjosi 
intriguojančio paveikslo 
atsiradimo istorija

Žavi aktorė Edita Užaitė 
nesikuklino užimti 

sekretorės vietą

Aktorius Vytautas Rašimas 
negalėjo nuspręsti, kuris 
mikrofonas įjungtas, kuris 
ne, todėl vienu sykiu 
pabandė abu
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Teis  rodyti tiesiogines transliaci-
jas iš vieno garsiausi  pasaulyje teatr
sigij  lietuviai š  sezon  pakvies  9 
spektaklius su ryškiausiomis operos 
žvaigžd mis. sitais  patogiose kino 
teatro k d se plosime ir m s  prima-
donai Violetai Urmanavi i tei-Urma-
nai. Už 7000 kilometr  nuo Vilniaus 
esan ioje scenoje ji atliks pagrindin
vaidmen  Džiuzep s Verdžio (Giusep-
pe Verdi) operoje “Aida”.

kvepia kaimynai

“Kadaise fantazuota, kad kino fil-
m  platinim  pakeis Holivudo prem-
jer  transliacijos  kitas šalis. Matyt, 
šia id ja Metropolitano operos teatro 
vadovyb  ir pasinaudojo. Geriausius 
pastatymus nutarta viešinti - jie bus 
tiesiogiai transliuojami  kino teatrus”, 
- naujas galimybes operos žanro ger-
b jams pristato “Forum Cinemas” rin-
kodaros vadovas Dainius Beržinis.

Tiesioginis operos tiltas Metro-

politan  sujung  su daugelio šali
kino teatrais. Pernai ši  naujov  “Fo-
rum Cinemas” dieg  Suomijoje, Es-
tijoje ir Latvijoje. Lietuvoje suskub-
ta prieš prasidedant ketvirtajam Me-
tropolitano transliacij  sezonui.

“  jas pernai suomiai pardav  apie 
15 000 biliet . Latvijoje jau šiam se-
zonui j  išpirkta daugiau kaip 5000. 
Tokio d mesio tikim s ir Vilniuje, kur 
susidom jimas opera - ne menkesnis, 
o bilietai  spektaklius gan tinai bran-
g s”, - teigia D.Beržinis.

Ekranai priartins žvaigždes

Oper  transliacijoms bus panau-
doti centre “Forum Cinemas Vin-
gis” neseniai sumontuoti 2K projek-
toriai, skirti rodyti 3D - trij  dimen-
sij  ir skaitmenin  HD (“High-defi-
nition”) - itin aukštos kokyb s vaiz-
d . Jo signalui priimti sigyta specia-
li palydovin ranga.

“Veiksm  Metropolitane vairiais 
rakursais filmuoja 27 kameros ir vaizdai 
palydoviniu ryšiu siun iami  skirting
šali  kino teatrus. Paprastoje operoje 
net per teatro ži ronus nepavyks pa-
matyti atlik j  iš taip arti, kaip stebint 
transliacij  kino ekrane. D l superryš-
kaus vaizdo prie daininink  bus galima 
kone prisiliesti”, - transliacij  efekt
apib dina rinkodaros vadovas.

Aukš iausi  realiu laiku sklindan-
io garso kokyb  užtikrins turima 

naujausia skaitmenin  “Dolby Digital 
Surround” sistema. Oper  translia-
cijos vyks I-ojoje, pa ioje didžiausio-
je, turin ioje 580 s dim  viet  “Fo-
rum Cinemas Vingis” sal je.

Anšlagai numatyti

 operos transliacij  premjer  kino 
centras pakvies spalio 10 d. Metropo-
litane nauj  sezon  skelbsianti Džako-
mo Pu inio (Giacomo Puccini) “Toska” 
Niujorke prasid s 13 val. Tuo metu Vil-
niuje bus pus  aštuoni  vakaro - pats 
geriausias metas rinktis prie ekrano.

D.Beržinio sp jimu, be premjeri-
n s “Toskos”, didžiausio d mesio su-
lauks spalio 24 d. numatyta “Aidos” 
transliacija. Pagrindin  vaidmen  šio-
je operoje atliksianti V.Urmanavi i -
t -Urmana turb t jaus ir Atlant vei-
kus  jos gerb j  Vilniuje palaikym .

Kit  met  vasario 6 d. ekrane su-
žib s ryškiausia šio žanro žvaigžd  - 
ispan  tenoras Plasidas Domingas (Pla-
cido Domingo). Metropolitano scenoje 
jam patik tas Dž.Verdžio operos “Si-
monas Bokanegra” pagrindinis vai-
dmuo, j  garsenyb  atliks pirm  kart .

Sprag siai - tabu

Kino teatras pasireng s taikytis 
prie naujos auditorijos - operos ger-
b j  - pro i .

Specialiai jiems bus rengta dra-
bužin . O per 3-4 val. trunkan i
spektakli  pertraukas ži rovai gal s
paragauti brendžio, šampano, pasim -
gauti karštu šokoladu ir kava.  vien-
kartin  tar  pilstom  g rim  bus ga-
lima atsinešti ir  sal . Ta iau prie du-
r  pakabinti plakatai sp s d l draudi-
mo sinešti bulvi  trašku i  ir kuku-
r z  sprag si . “Kad pašalinis triukš-
mas neatimt  galimyb s m gautis
operiniu garsu”, - aiškina “Forum Ci-
nemas” rinkodaros vadovas.

Pasak jo, jokie aprangos kodai 
operos ži rovams negalios. Užtat ki-
no teatro personalas juos pasitiks 
pasipuoš s petelišk mis, baltomis 
pirštin mis ir maloniais link jimais.

D.Beržinis džiaugiasi, kad su ope-
r  organizatoriais pavyko suder ti d l
mažesn s, nei prasta, biliet  trans-
liacijas kainos. Prašyt  ne mažesn
nei 20 eur  sum  tik pirmajam sezo-
nui pavyko nuleisti iki 50 lit . Mok -
ti po 45 litus gal s perkantieji bilietus 
išsyk  5 transliacijas.

“Forum Cinemas Vingis” ekrane - tiesioginės 
Metropolitano operų transliacijos
Pro kino centro Vilniuje duris - į Metropolitano operos teatro Niujorke salę. Tokią transformaciją 
jau spalį mūsų operos meno mėgėjams žada kino demonstravimo ir platinimo kompanija 
“Forum Cinemas”.

Bilietus  operos transliacijas 
bus galima sigyti visuose 

“Forum Cinemas” kino 
centruose ir kasose “Tiketa”

“Forum Cinemas” nuotr. 

Jauna aktor  Izabel  Furman 
(Isabelle Fuhrman) psichologin je 
siaubo dramoje “Našlait ” privers 
ži rovus klykti iš siaubo. I.Furman 
šiurpiame filme vaidina tikr  š ton ,
nuolat pavirstant  iš angeliškos mer-
gait s  demonišk  vaik . Šis nepa-
prastai stiprus vaidmuo paker s kie-

kvien  ži rov  ir nepaliks abejoni ,
kad 12-met  yra tikras ekrano atra-
dimas. Daugelis kritik  jos puiki
vaidyb  jau lygina su Linda Bleir 
(Linda Blair) iš “Egzorcisto” ar Pa-
ty Makormak (Patty McCormack) 
iš “Blogio s klos”.

Nors ekrane guvi 12-met  I.Fur-
man tikinamai traiško paukš ius ir 
žudo vienuoles, pl stasi kaip j rei-
vis, išjungia deguonies kauk  ir vai-
kus nustumia nuo laipiojimo kons-
trukcij , realiame gyvenime ji yra 

mielas, normalus, bendraujantis 
žmogus. “Mano personažas neturi 
nieko bendro su manimi. Aš nesu 
velnias! Lankau mokykl , mano 
draugai žavisi manimi”, - tvirtina 
mažoji aktor . “Buvo nuostabu dirb-
ti šiame filme, bet kartu ir nepapras-
tai sunku. Tai vaidmuo, pareikalav s
iš man s daugyb s išš ki . Vaidinau 
sud tingo ir painaus charakterio he-
roj , kuris vien  akimirk  yra lai-
mingas, o po sekund s jo galvoje jau 
sukasi mintys, k  dar šiurpaus iš-

kr tus, kad šeima b t  vis nelaimin-
gesn . Prival jau nuolat iš vieno 
charakterio persik nyti  kit ”, - pa-
sakojo I.Furman.

Šokiruojan io ir intriguojan io 
psichologinio trilerio centre - pla-
nuoto vaikelio netekusi šeima, kuri 
sivaikina kiek vyresn  mergait .

Be t v  užaugusi Estera tik iš pra-
dži  elgiasi gražiai, nuoširdžiai ir 
draugiškai, ta iau greitai pradeda 
demonstruoti demonišk  charakte-
r , gimt  sugeb jim  manipuliuoti 

r pestingais vyresniaisiais ir apsi-
metin ti nekalta mot s nem gsta-
ma dukrele. Angeliškoji mergait
yra visai ne tai, kas atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. vaikintoji turi savo tam-
si  paslap i .

Filmo siužetas painus ir baugi-
nantis. Kulminaciniu momentu re-
žisierius Chaum  Kol  Sera (Jaume 
Collet-Serra) nustebina netik tu 
siurprizu ir padaro staig  pos k ,
kuris stipriai pašiurpina ži rovus.

“Gars  pasaulio raš ” inf.
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Izabelė Furman - šėtonas su angelo kauke“Našlait ” - kino teatruose 
nuo rugs jo 25 d.

Psichologinis siaubo trileris. JAV, 
Kanada, Vokietija, Pranc zija

Režisierius Jaume Collet-Serra
Vaidina: Vera Farmiga, Isabelle 

Fuhrman, Peter Sarsgaard ir kiti

Iš pradžių įsivaikintoji Estera 
(aktorė Izabelė Furman) 
demonstruoja geras manieras

“Garsų pasaulio įrašų”nuotr.
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Turite pasi lym  puslapi  turiniui? Rašykite - 8000Lt@respublika.net

“Anapus reklamos” puslap  pareng  Paulius VITKUS

Apie šį žmogų nuo gimimo iki mirties sklandė įvairiausių legendų. 
Prie viso to, jis sukūrė savo vardo viskį. Jis - Džasperis Niutonas 
Džekas Danielis (Jasper Newton Jack Daniel).

1850 m. rugs jo 5 d. (metai 
n ra tiksliai žinomi) gim  b simas
distiliuotojas ir viskio gamintojas 
Džekas Danielis. Anksti paliko t v
namus ir apsigyveno pas liuteron
pastori  Dan  Kol  (Dan Call), tu-
r jus  viskio darykl . 1863 m. Dže-
kas jau žinojo visk  apie viskio ga-
myb  ir m  vadovauti pastoriaus 
daryklai, o 1866 m., b damas vos 
16-os, tapo šios daryklos savinin-
ku. Vis  savo gyvenim  Džekas 
sunkiai dirbo, kad “Jack Daniel’s” 
vardas klest t . 1892 m. paaišk -
jo, kad verslininkas turi dar vien
hob  - muzik , tad jis k r  savo 

grup  pavadinimu “The Silver 
Cornet Band” (liet. “Sidabrinio 
korneto gauja”). 1911 m. viskio 
gamintojas mir  nuo kraujo užkr -

timo. Nors Džeko jau neb ra, jo 
vard  ir toliau kiekvien  dien  taria 
ištikimiausi viskio “Jack Daniel’s” 
gerb jai visame pasaulyje.

Jei ponas Džekas b t  gyvas, š
m nes  jam sukakt  159 metai. Jo 
gimtadienis šven iamas vis  rug-
s jo m nes , mat niekas tiksliai 
nežino jo gimimo datos.

Dž.Danielio gamintas viskis pavadintas jo paties vardu - “Jack 
Daniel’s”.   

Seniausia darykla 
Jungtin se Valstijose

Dž.Danielis buvo pirmasis ofi-
cialiai užregistrav s viskio dary-
kl  Jungtin se Amerikos Valsti-
jose. Tai vyko 1866-aisiais.

Savo 21-ojo gimtadienio proga 
Dž.Danielis nusipirko elegantišk
palt  iki keli , šviesiai rud  lieme-
n  ir skryb l  lenktais kraštais. 
Tai tapo jo kasdienio vaizdžio da-
limi iki gyvenimo pabaigos.

Dž.Danielio draug  Meri Bobo 
(Mary Bobo) buvo vyriausia mote-
ris, kada nors pasirodžiusi žurnale 
“Playboy”. Jai tuo metu buvo 99 
metai ir, žinoma, ji reklamavo visk
“Jack Daniel’s”. Meri tur jo savo 
užeig , kurioje visada valgydavo 
pats garsusis verslininkas. Likus 
m nesiui iki šimtas antrojo gimta-

dienio, ponia Meri mir . Iki pat mir-
ties ji buvo atsidavusi savo užeigai 
“Miss Mary Bobo’s House”, kuri 
veikia iki šiol. Beje, norintiems pa-
sisve iuoti šioje užeigoje pietums 
(užeiga dirba nuo 11 iki 13 val., nuo 
pirmadienio iki šeštadienio), rezer-
vuoti staliuk  teks bent jau prieš du 
m nesius iki apsilankymo.

Viena iš daugelio istorij  byloja, 
kad Dž.Danielis tur jo 7 merginas. 
Kita istorija pasakoja, kad savo var-
do pirm j  raid  “J” raš  labai pa-

našiai  skai i  “7”. Dar kita versi-
ja aiškina, kad skai ius “7” buvo 
s kmingas skai ius ponui Džekui. 
Ties  žinojo tik pats Džekas.

Nors Džekas tebuvo 158 cm gio, moter  d mesio jam netr ko. Prie jo 
kapo yra dvi k d s, skirtos nuolatin ms moteriškos lyties lankytojoms 
pris sti ir ged ti. Jo kapas gausiai lankomas iki ši  dien .

Pamokanti
istorija

1911 m. viskio ga-
mintojas mir  nuo 
kraujo užkr timo, 
nes vien  ankst  ry-
t , bandydamas atida-
ryti seif , ponas Dže-
kas spyr  j  ir susi-
lauž  koj . V liau 
trauma komplikavosi 
- prasid jo kraujo už-
kr timas.  Šios isto-
rijos moralas - neiti 
darb  per anksti.

Savo namuose Džekas, kaip garbingas ir s kmingai veikl  pl tojan-
tis visuomen s narys, tur jo prestižin  “Steinway” fortepijon  (nuo-
traukoje), bibliotek  ir pokyli  sal  antrajame savo namo aukšte.

Viskis “Jack Daniel’s” yra pel-
n s t kstan ius garbing  apdo-
vanojim .

Asmenybė: 
Džekas Danielis

K  reiškia užrašas ant butelio “Old No.7 Brand”?



Vagys internete!
www.tinyurl.com/cartheft

Klientas? “VHV draudimas”, Vokietija.
K  daro? Vagia automobilius populiariame Vo-

kietijos automobili  portale.
Kaip vyksta? Dairaisi automobilio skelbim

portale? Jau tituliniame puslapyje - dailus naujas 
automobilis už ne tik tinai maž  kain . Ir nuotrau-
ka graži, kaip ir turi b ti. Tik staiga, kai ant jos 

paspaudi, nuotrauka pavirsta vaizdo filmuku - prie 
tavo išsvajoto automobilio prieina kažkokie neaiš-
k s tipai, mikliai j  pavagia ir cypdami ratais nu-
važiuoja.

Kod l veikia? Vagyst vyksta kaip tik t  aki-
mirk , kai dauguma lankytoj  neju ia jau save si-
vaizduoja tos dailios mašinos savininkais. Ir še tau... 
Pavog ! Nori apsidrausti? “VHV draudimas” tau 
si lo itin palankias s lygas - tik spausk nuorod !

Rezultatai? 42,4 proc. skelbimo ži rov  nu jo
 svetain  paskaityti “VHV draudimo” pasi lymo.

Apdovanojimai? “Kan  Li t ” bronza.

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

K  daryti, jei j s  reklamos biudžetas t ra šimtas ar t kstantis lit ? Trys 
pavyzdžiai, kaip k r jai pasiek  reikiamus rezultatus tur dami itin maž  biu-
džet . K  jie dar ? Galvok, Vatsonai! Pasitelk  galvas ir k rybiškum . Trys 
pavyzdžiai kv pimui.

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 10 d.32 Internetas  

El. reklama: 3 karšti mažo biudžeto projektai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Jei agent ra priekaištauja, kad biudžetas mažas, pasi lykite s km s mokest  ir paži r kite, kaip sureaguos.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad

Parduodu 
palapinę

www.garauina.com/house
Kas? “Estacao Bem Estar”, be-

namiams padedanti Brazilijos nevy-
riausybin  organizacija.

K  daro? Pirksi nam ? Domiesi 
nekilnojamuoju turtu? Šalia graži
pastat  ir vil  Brazilijos nekilnojamo-
jo turto portaluose atsirado ne pras-
tas skelbimas: parduodamas itin pigus 
namas San Paulo centre, gamtos prie-
globstyje. Ties  sakant, namas yra 

miesto parke. Jis sur stas iš... skudu-
r  ir pagali . Savininkas j  parduoda, 
nes pats jau rado geresn  viet  gy-
venti.

Kod l veikia? “Namo” nuotrau-
kose matoma papras iausia benamio 
palapin . Gal nori paremti t  organi-
zacij , kuri išgelb jo žmog  iš tokio 
baisaus skurdo? Pora doleri  galb t
ir atsiras, jei dairaisi tarp prabangi
vil  skelbim .

Rezultatai? Reklamai skelbim
portaluose išleisti 25 JAV doleriai. Re-
zultatas: beveik 25 000 paspaudim ,
900 aukotoj  ir surinkti 4705 JAV do-
leriai. Tai yra jie surinko beveik 200 
kart  daugiau pinig , nei išleido!

Apdovanojimai? “Kan  Li t ”
sidabras.

Buhalteris už 1 eurą
www.tinyurl.com/geniusdraft

Kas? “Draft FCB Kobza”, reklamos agent ra Aus-
trijoje.

K  daro? Austrijos reklamos agent ra ieškojo 
naujo buhalterio, turin io patirties reklamos srityje ir 
itin d mesingo.

Kaip tok  rasti? Jie tiesiog atsidar  savo el.ban-
kininkyst s sistem , perved  kitoms reklamos agen-
t roms po 1 eur , o laukelyje “mok jimo paskirtis” 
paraš  - “Draft FCB” ieško buhalterio, kuris yra d -
mesingesnis nei kiti”.

Kod l veikia? Žinoma, agent r  buhalteriai pir-
mi pamat , koks mok jimas at jo mon ... Ir turb t
pasijuto išdid s, juk kaip tik jie, o ne kas kitas pasi-
rod  itin atid s.

Rezultatai? 60 proc. pavedim  gavusi  buhalteri
atsiliep ! Iš gausyb s stipri  kandidat  agent ra ga-
liausiai atsirinko buhalter  - ne tik itin atid , bet ir 
turint  humoro jausm .

Apdovanojimai? “Kan  Li t ” auksas. Atrodo, 
niekas pasaulyje anks iau nebuvo pagalvoj s, kad 
el.bankininkyst s mokos laukelis, kur reikia vesti,
kod l pervedi sum , taip pat gali tarnauti reklamai.
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Iš “Vakaro žini ”
kalendoriaus Goda 
nedingo

Apie “Vakaro žini ” (VŽ) ka-
lendoriaus žvaigžd  neseniai iš-
tek jusi  God  Alijev , atrodo, 
žinome daug. Ji visuomet buvo 
žiniasklaidos atstov  taikinyje ir 
k l  milžinišk  visuomen s su-
sidom jim . Galb t tod l ši mer-
gina, papuošusi VŽ kalendoriaus 
viršel  ir rugs jo puslap , buvo 
nusprendusi pradingti. Kelias sa-
vaites su Goda susisiekti nega-
l jo net jos kolegos, tad mums 
reik jo kantriai laukti, kol laimin-
ga gražuol  sugr š po savo me-
daus m nesio Balyje. Na, o kol 
kas kvie iame jus pasiži r ti 
seksualiausi  filmuk  ir nuotrau-
kas iš Godos fotosesijos “Vakaro 
žini ” kalendoriui. Kai kurios 
jums bus jau matytos, ta iau dau-
gum  iki šiol laik me pasl p  po 
slap iausiais užraktais. Nuotrau-
k  ieškokite www.olialia.lt.

“Olialia” picerijoje - 
dovan  lietus

Tikromis ir labai gardžiomis 
itališkomis picomis bei žavingomis 
padav jomis gars jan ioje “Olia-
lia” picerijoje - malonios naujov s. 
Visi “Laisvalaikio” nuolaid  kor-
teli  tur tojai nuo šiol savo gimi-
mo dien  gal s šv sti b tent “Oli-
alia” picerijoje. Ten j  lauks dova-
na - ypatingas itališkas desertas 
“Tiramisu”... K  reikia daryti? Ogi 
visai nieko! Laukite “Laisvalaikio” 
SMS su gimtadienio sveikinimu ir 
kvietimu apsilankyti picerijoje, o 
tada užsukite  j  (“Olialia” piceri-
jas” rasite Vilniaus ir Kauno “Akro-
poliuose”) su šaunia kompanija ir 
m gaukit s! Jei j s  gimtadienis 
dar negreit, o deserto vis tiek labai 
norisi - užsukite jau dabar!

Kita naujiena - nuo šiol kiek-
vien  pirmadien  skub kite pirk-
ti laikrašt  “Vakaro žinios”, ku-
riame rasite nuolaid  kupon .
Išsikirpkite j  ir visam maistui 
“Olialia” picerijoje jums bus su-
teikta 10 proc. nuolaida, o picoms 
- netgi 30 proc. nuolaida!

SAVAITĖS NAUJIENA TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

Pastarosiomis dienomis žinia-
sklaidoje mirgėjo pranešimai, 
kad bendrovė “Lietuvos spauda” 
nutraukė bendradarbiavimą su 
“Coca-Cola” gaminamais gai-
viaisiais gėrimas. Tai reiškia, kad 
nuo šiol visoje Lietuvoje esan-
čiuose bendrovės kioskuose ne-
bebus galima įsigyti šio gėrimo.

Pasak kai kuri  dienraš i , viena 
pagrindini  priežas i , kod l “Coca-
Cola” produkcija buvo išimta iš len-
tyn  - nepasidalijimas pinigais.

“Coca-Cola” kompanija nutr ku-
siu bendradarbiavimu n ra patenkin-
ta ir stengiasi sugr žti  spaudos 
kioskus.

Ta iau “Lietuvos spaudos” rinko-
daros skyriaus projekt  vadovas To-
mas Gudžiauskas apie “Coca-Cola” 
gr žim  nekalb jo optimistiškai - “ga-
lutinis susitarimas dar toli gražu ne-
pasiektas”, - tvirtino jis.

O šio gaiviojo g rimo gerb jai lai 
nenusimena - nuo šiol patogiausiose 
miest  vietose išsid st  spaudos 
kioskai gali pasi lyti naujo atšaldyto 
g rimo “Olialia Cola”. 

“Olialia Cola” pakeitė “Coca-Colą”

SAVAITĖS MODELIS

“Olialia Models” pristato  
Gritė Maraškevičiūtė

Nori tapti modeliu? Tau 13-24 metai? Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
Užsuk www.olialiamodels.lt, pildyk registracijos anket  ir galb t
tau bus suteikta galimyb silieti  išsvajot j  modeli  pasaul .

gis 176 cm 
Kr tin  84 cm 
Liemuo 62 cm 
Klubai 91 cm 
Batai 39 
Akys žaliai m lynos 
Plaukai rudi

Olgos Polomarenko (opfoto.lt) nuotr.

Algirdo Bako (fotostudija “Ciklopas”) nuotr.
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV) -
11-17 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12-13 d. 12.45, 15.30.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 10 d. 10.45, 13.30,
16.20, 19, 21.30. 11-17 d. 13.30, 16,
18.45, 21.20.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
10 d. 12, 14.30, 17.45, 20.30. 11-17 d. 12,
14.20, 16.40, 19.20, 21.45. 
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 10 d. 10.30,
13.15, 16, 18.30, 20.45. 11-17 d. 10.30,
13.15, 15.45, 18.15, 20.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 10.15, 12.30,
14.45, 17, 20. 11-17 d. 12.30, 14.45,
17.15, 20.15.
“Duburys” (drama, Lietuva) - iki 17 d.
11.40, 15, 18, 21.10.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 10 d. 12.45, 15.40, 18.45, 21.45. 11-17
d. 12.45, 15.30, 19, 21.30 (12, 13 d. 12.45
ir 15.30 val. seansai nevyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (karinis veiksmo
f., JAV, Vokietija) - 10 d. 13.50, 17.30, 21.
11-17 d. 14, 17.45, 21.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
10 d. 11.10, 16.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fantas-
tinis veiksmo f., JAV) - 10 d. 14.15, 20.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 11-17 d. 12, 14.10, 16.30, 19, 21.30.
“Sapnas” (romantin∂ drama, Piet¨ Kor∂ja)
- 11-17 d. 14.30, 16.45, 19, 21.20.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12, 13 d. 13.20, 16.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 10 d. 11.30,
14.40, 18, 21. 11-17 d. 11.45, 14.45,
17.45, 21.05.
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 10 d. 14, 16.40, 19.20,
22. 11-17 d. 12.30, 15.10, 18, 20.45
(12.30 val. seansas vyks 12, 13 d.).
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - 10 d. 12, 14.20, 18.20,
21.40. 11-17 d. 11.30, 13.50, 18.20, 21.40.

“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 10 d. 11.45, 15, 18.15,
21.30. 11-17 d. 11.15, 14.30, 18, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV, 3D) - 10 d. 11.30,
14.50, 17.15, 20.40. 11-17 d. 11, 14.50,
16.50, 20.15 (11 val. seansas vyks 12, 13 d.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Ispa-
nija) - 10 d. 13.20, 15.40, 18, 20.20. 11-17 d.
16, 21 (12, 13 d. 16 val. seansas nevyks).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 14.20, 16.30. 
11-17 d. 11, 13.20.
“Lornos tyl∂jimas” (drama, Belgija, Italija,
PrancΔzija, Vokietija) - 10 d. 18.40. 
11-17 d. 18.20.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 10 d. 21. 11-17 d. 20.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
10 d. 12.30. 12, 13 d. 11.20.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 10 d. 16, 18.40,
21.15. 11-17 d. 15.40.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV) - 
10 d. 13.40, 16.10, 19, 21.20. 11-17 d. 18.40.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Sveiki atvyk´, pone Marßale” (komedija,
Ispanija) - 10 d. 17.
“Laisvas kelias” (dokumentika, D.Britani-
ja) - 10 d. 19.
“Vokietijos specialioji “Interfilm” pro-
grama (Vokietija, 2009) - 10 d. 21.
“Vokietijos 3-ioji film¨ programa” (Vo-
kietija, 2009) - 11 d. 16.
“Rumunijos film¨ programa” (Rumunija,
2009) - 11 d. 17.30.
“UΩdaras vakaras” (Lietuva, 2007) - 11 d. 20.
“Tristana” (drama, Ispanija, PrancΔzija) -
12 d. 17.
“Andrejus Rubliovas” (drama, Rusija) -
12 d. 19.
“Atsitiktinumai” (tragikomedija, Ívedija) -
13 d. 16.30. 14 d. 18. 15 d. 21.15.
“Nostalgija” (drama, PrancΔzija, Rusija) -
13 d. 18.30.
“Valios triumfas” (dokumentika, Vokieti-
ja) - 13 d.21.
“Anglas ligonis” (drama, JAV, D.Britanija)
- 14 d. 15.
“Stalkeris” (drama, Rusija) - 14 d. 20.
“Visas Monteverdis” (muzikin∂ drama,
D.Britanija) - 15, 16 d. 17.
“Soliaris” (drama, Rusija) - 15 d. 18.20.
“Vyro darbas” (drama, Suomija) - 16 d. 18.30.

“Aukojimas” (psichologin∂ drama, Ívedi-
ja, PrancΔzija) - 16 d.20.30.
“Nacionalinis ginklas” (komedija, Ispani-
ja) - 17 d. 17.
“Ekstaz∂” (romantin∂ drama, Çekija, Aust-
rija) - 17 d. 19.
“Veidrodis” (drama, Rusija) - 17 d. 20.50.
“Negatyvaus måstymo menas” (drama,
Norvegija) - 18 d. 17.10.
“Ivano vaikyst∂” (drama, Rusija) - 18 d. 18.50.
“Virpantys kΔnai” (drama, Ispanija, Pran-
cΔzija) - 18 d. 20.50.

OZO KINO SALÎ
“DraudΩiami Ωaidimai” (karin∂ drama,
PrancΔzija) - 10 d. 18.
“Rokas ir jo broliai” (kriminalin∂ drama,
Italija, PrancΔzija) - 11 d. 18.
“2001: Kosmin∂ odis∂ja” (nuotyki¨ f.,
D.Britanija, JAV) - 12 d. 16.
“Kelias” (drama, Italija) - 14 d. 18.
“Vyrißka - moterißka” (drama, PrancΔzija,
Ívedija) - 15 d. 18.
“Lapams krintant” (romantin∂ drama,
SSRS) - 16 d. 18.
“Golemas” (siaubo f., Vokietija) - 17 d. 18.
“Í∂tonißkosios” (drama, PrancΔzija) - 18 d. 18.

KAUNAS
FORUM CINEMAS

“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 10 d. 21.35. 11-17 d. 11.15, 13.20,
15.40, 18.30, 21. 11-12 d. 23.30.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12-13 d. 10.30, 12.45.
“Blogas aukl∂jimas” (Kitokio kino klubas)
- 15 d. 18.15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 10 d. 16. 18.45, 21.20.
11-17 d. 16, 18.45, 21.15. 11-12 d. 23.59.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 10 d. 11, 14.45, 18,
21.05. 11-17 d. 11, 14.45, 18, 21.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 10 d. 15.15, 17.45, 20.15. 11-17 d.
12.45, 18.15, 20.45 (12-13 d. 12.45 val.
seansas nevyks; 15 d. 18.15 val. seansas
nevyks). 11-12 d. 23.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 11.30, 14.10, 16.40,
19. 11-17 d. 11.45, 14, 16.30, 19, 21.45.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dubliuo-
tas lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 17 d. 10.15, 13.
“Duburys” (drama, Lietuva) - 10 d. 11.15,
14.30, 17.30, 20.30. 11-17 d. 11.30,
14.30, 17.30, 20.30.

“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 10 d. 13.30, 16.20, 19.20,
22. 11-17 d. 14.15, 16.45, 19.20, 22.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 10 d. 15.30,
20.50. 11-17 d. 15.20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 10.45, 12.45. 11-
17 d. 12.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
10 d. 12.30, 18.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
10 d. 10.30.

CINAMON
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12-13 d. 12.45, 14.45.
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV) -
11-17 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.45, 20, 22.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
11-17 d. 11, 17, 19.30, 21.45 (15 d. 21.45
val. seansas nevyks).
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f., JAV,
Vokietija) - 10 d. 10.45, 13.35, 16.25, 19.20,

22.15. 11-17 d. 12.15, 15.15, 18.15, 21.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 10 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35. 11-17 d.
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45.
“9-asis rajonas” (trileris, JAV) - 10 d.
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15. 11-17 d.
19.15, 21.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 11-
17 d. 13.15, 16.20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 11.45, 13.45,
15.45, 18. 11, 14-17 d. 10.45, 12.45,
14.45. 12-13 d. 10.45.
“Seksas ir miestas” (specialus seansas,
bilieto kaina tik 8 Lt) - 15 d. 21.45.
“Pagirios Las Vegase”(komedija, JAV) -
10 d. 20, 22.

KLAIPÎDA
CINAMON

“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12-13 d. 12.45, 14.15.
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“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 11-17 d. 11.15, 13.15, 15.15, 17.30,
19.45, 22.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV) - 10 d. 12, 14, 16, 18, 20, 22.
11-17 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15,
20.15, 22.15 (12-13 d. 12.15 ir 14.15 val.
seansai nevyks).
“Atostogos grieΩtu reΩimu” (nuotyki¨ ko-
medija, Rusija) - 10 d. 11.15, 13.45,
16.15, 18.45, 21.15. 11-17 d. 11.30, 14,
16.30, 19, 21.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,
JAV, Vokietija) - 10 d. 10.45, 13.35, 16.25,
19.20, 22.15. 11-17 d. 12.45, 15.45,
18.45, 21.45.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - iki 17 d. 10.40,
12.50, 15, 17.10, 19.25, 21.35.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 10 d. 14.45, 17.15, 19.30, 21.45. 
11-17 d. 13.45, 18.30, 20.45.
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 11-17 d. 11, 16.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantastinis
nuotwykï  f., D.Britanija, JAV) - 10 d. 12.45.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Bjauri tiesa” (romantin∂ komedija, JAV)
- 11-17 d. 11.50, 14.15, 16.40, 19.10,
21.30.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
11-17 d. 10.45, 13.20, 15.50, 18.10 (10.45
val. seansas vyks 12-13 d.).
“Eilinis DΩo. Kobros prisik∂limas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 12-13 d. 11,
14.05.
“G bΔrys” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 12-13 d. 11, 14.05.
“Namai” (A projektas “Atsakinga ßeima”)
- 16 d. 18.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 10 d. 13.10, 19, 21.50.
11-17 d. 13, 18.50, 21.50.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai) - 10 d. 11.20, 13.45,
16.10, 18.50. 11-17 d. 11.30, 13.45, 18.30
(16 d. 18.30 val. seansas nevyks).
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
dubliuotas lietuvißkai, 3D) - 10 d. 10.15,
15.50. 11-17 d. 10.15, 15.30.
“Negarbingi ßunsnukiai” (veiksmo f.,

JAV, Vokietija) - 10 d. 11.10, 14.40, 18,
21.15. 11-17 d. 14.05, 20 (12-13 d. 14.05
val. seansas nevyks; 17 d. 20 val. seansas
nevyks).
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 10 d. 12.30, 15, 17.10, 19.20,
21.30. 11-17 d. 20.30.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 10 d. 15.15, 18.20, 20.45. 11-17 d.
17.30.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 10 d. 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 10 d. 12.05.

ATLANTIS CINEMAS
Dolby Digital 3D sal∂

“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., JAV,
3D) - iki 17 d. 11, 13.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 11-17 d. 15.
“Galutinis tikslas 4” (mistinis siaubo tri-
leris, JAV, 3D) - 10 d. 15, 17, 19, 21. 11-
17 d. 17, 19, 21.

I sal∂
“Ant bangos” (animacin∂ komedija, dub-
liuota lietuvißkai, JAV) - 11-17 d. 11.10.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”

(nuotyki¨ komedija, JAV) - iki 17 d. 11.10,
15.25, 17.15.
“9-asis rajonas” (fantastinis trileris, JAV)
- 11-17 d. 13.10, 19.20, 21.40.
“Asteriksas olimpin∂se Ωaidyn∂se” (nuo-
tyki¨ komedija, dubliuota lietuvißkai, Ispa-
nija, Vokietija) - 10 d. 13.10.
“Gyvenama sala. Antra dalis” (fantastinis
f., Rusija) - 10 d. 19.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 10 d. 21.20.

LAIKAS
“Boltas” (animacin∂ komedija, dubliuota
lietuvißkai, JAV) - iki 17 d. 11.

“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 11-17 d. 13, 17.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 11-17 d. 15, 19.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 11-17 d. 21.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 10 d. 13.
“Terminatorius: ißsigelb∂jimas” (veiks-
mo trileris, D.Britanija, JAV) - 10 d. 15.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 10 d. 17.10, 19.20,
21.30.

Teatras
VILNIUS

Vilniaus maΩasis 
teatras

10 d. 18.30 val. - Andriaus Ûebrausko im-
provizacijos mokykla pristato improvizaci-
j¨ ßou “Kitas kampas”.
18, 19 d. 18.30 val. - Premjera! T.Letso
“Vestonai”. ReΩ. V.Malinauskas.

Valstybinis jaunimo teatras
DidΩioji sal∂

16, 17 d. 18 val. - P.VaiçiΔno “Patriotai”.
ReΩ. J.Vaitkus.
18 d. 18 val. - V.Íekspyro “Jei taip, tai ßi-
taip”. ReΩ. P.E.Budraitis. Spektaklis skiria-
mas aktoriaus Vido Petkeviçiaus jubiliejui.

Sal∂ 99
12, 13 d. 12 val. - Premjera! J.Kelero,
A.Jalianiausko muzikinis spektaklis “Paika
pelyt∂”. ReΩ. A.Jalianiauskas.

Rus¨ dramos teatras
10 d. 12 val. - J.Ívarco “Pelen∂”. 
ReΩ. J.Popovas.
18 d. 19 val. - Premjera!  G.Gorino 
“Juokdarys Balakirevas”.  
ReΩ. A.Lat∂nas.

Vilniaus teatras “L∂l∂”
DidΩioji sal∂

12 d. 12 val. - J.Kunçino “Ragana ir Luko-
ßiukas”. ReΩ. A.Mikutis, dail. E.Bogdanie-
n∂, komp. A.Malcys.
13 d. 12 val. - J.Maçiukeviçiaus “Bit∂ Maja”.
ReΩ. ir dail. V.MazΔras, komp. F.Lat∂nas.
14 d. 12 val. - “Vilkas ir septyni oΩiukai”
(vokieçi¨ k.). ReΩ. F.A.Engelis (Magdebur-
go l∂li¨ teatras).

MaΩoji sal∂
12 d. 14 val. - “Snieguol∂ ir septyni nykß-
tukai”. Pjes∂s autor∂ ir reΩ. N.IndriΔnait∂,
dail. N.Kerßulyt∂, komp. I.Jankaitis.
13 d. 14 val. - “Raudonkepur∂”. ReΩ. ir
dail. V.MazΔras, komp. F.Lat∂nas.

Raganiuk∂s teatras
12 d. 12 val. - “Princes∂ ir Nykßtukas”.
ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.
12, 13 d. 13 val.; 19 d. 17 val. - “Geriau-
sias ßuo Ferdis”. ReΩ. K.Grabnickien∂.
12 d. 16 val. - Teatro Ωaidim¨ skrynel∂.
Spektaklis-Ωaidimas “Statome spektakl^”.
V.Íukyt∂s “Kaip eΩiukas nor∂jo tapti
ΩvaigΩde”.
13 d. 12 val. - “Vilko ir lap∂s draugyst∂”.
ReΩ. R.UrbonaviçiΔt∂.
13 d. 16 val. - “Katin∂lis ir Gaidelis”. ReΩ.

R.UrbonaviçiΔt∂.
”Domino” teatras

10 d. 19 val. - Premjera! “Mano Ωmonos
vyras”. ReΩ. K.Smoriginas.
13 d. 15 val. - “Briedis Eugenijus”. ReΩ.
V.V.Landsbergis.
15 d. 19 val. - “Striptizo ereliai”. ReΩ.
A.Jakubik.
16 d. 20 val. “Forum Palace” - “ParyΩiaus
katedra”. ReΩ. R.Marcinkus.
18 d. 19 val. - Premjera! “Mano Ωmonos
vyras”. ReΩ. K.Smoriginas.

Men¨ spaustuv∂
11, 12 d. 19 val. Juodojoje sal∂je - Cirko
spektaklis (ΩiΔrovams nuo 11 m.) “Ißna-
ra”. “La Manoeuvre” (PrancΔzija).
12 d. 18 val.; 13 d. 14 val. - Cirko spek-
taklis vaikams (nuo 3 m.) “Seno kelio cir-
kas”. “Circo Aereo” (Suomija).

OKT/Vilniaus miesto teatras
15 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - V.Íekspyro “Hamletas”. O.Korßuno-
vas.
16 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - M.von Majenburgo “Ugnies veidas”.
ReΩ. O.Korßunovas.
17 d. 19 val. Teatro arenoje (Olimpieçi¨
g.3) - M.Ravenhilo “Shopping and Fuc-
king”. ReΩ. O.Korßunovas.
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Rima Berkut∂
AVELIË ÍVYTÎJIMAS

“Magil∂”
Ar scenos žvaigžd  - tai tik švy-

t jimas? Ar scenos žvaigžd  - tik 
svaigi meil ? O gal scenos žvaigžd
- sunkus ir niekam nematomas dar-
bas, skaud s nusivylimai ir sud -
tingas tikros meil s ieškojimas? 
Kieno nematoma ranka veda jaun
žmog  ant scenos? Ar prisilietusi 
žvaigždži  gyvenimo Ana gal s at-
sakyti  tuos klausimus? “Aveli
švyt jimas” - tre ioji Rimos Berku-
t s knyga. Pirmasis romanas “Palik 
mane” (2000) išleistas R.Sados sla-
pyvardžiu, jame pasakojama apie 
mergin , išvežt  parduoti  viešna-
m . “Man buvo gera su tavim” - an-
troji autor s knyga, kalbanti apie 
išdidžias moteris.

“Baud∂jas: Karo zona” (“Punisher: War Zone”)
Veiksmo trileris (2009), rež. Džonatanas Hensleihas (Jonathan Hensleigh), 

JAV
Frenkas Kastlas, pravarde Baud jas, kovoja su organizuotu nusikals-

tamumu. Jis nepripaž sta kompromis  ir pasigail jimo - savo rankomis 
nusikalt lius siun ia tiesiai  pragar  arba bent jau už 
grot . Š  kart  jam teks susidurti su maniaku Džikso - 
Niujorko nusikalt li  autoritetu, vadovaujan iu visai 
armijai galvažudži . Kad suduot  mirtin  sm g  nusi-
kalt liams, FTB parengia savo paj gas, kurioms vado-
vaus Baud jas. Numatoma ž tb tin  kova! 

“Chuang ßi vaikai” (“Children of huang shi”)
Karin  drama (2008), rež. Rodžeris Spotisvudas (Roger Spottiswoode), 

Australija, Kinija, Vokietija
Karo paversti našlai iais, vieno žmogaus d ka jie tapo legendomis. 

Tai tikr  istorij  atkuriantis didingas epas apie laikus, kai 1937 m.  Kini-
jos teritorij siverž  japon  armija. Jaunas žurnalistas Džordžas Hogas 
(akt. Džonatanas Rysas Mejersas (Jonathan Rhys Meyers), suvaidin s
praeit  met  filme “Muzika, suradusi mus”) iš Anglijos, padedamas medicinos sesers Li 
Pirson iš Australijos, privalo nuo mirties išgelb ti 60 kin  našlai i . Pagrindini  heroj  laukia 
nelengva užduotis - drauge jie turi pereiti snieguotus Liu Pan Šan kalnus ir, per 3 m nesius 
p s iomis veikus 900 kilometr , pasiekti saugi  sl ptuv  Mongolijos dykumos pakraštyje.

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

  KNYGOS

 Catherine Sanderson
MAŽOJI ANGLÎ 

PARYŽIUJE
“Vaga”

Tai tikras pasakojimas apie vyki
kupinus per trisdešimt persiritusios 
dirban ios motinos Katerinos Sander-
son vienus gyvenimo metus. Gyven-
dama Paryžiuje su savo partneriu dar-
boholiku ponu Varliumi ir j dviej
nuostabi ja dukrele Buožgalv le, Ka-
terina nusprendžia prisidengusi Peti-
te Anglaise slapyvaržiu savo nuobo-
dži  “metro-boulot-dodo” kasdienyb
pa vairinti rašydama dienorašt  inter-
nete. Liedama šird  apie išsikv pusius 
santykius, pasakodama Paryžiaus rea-
lijas, kalb dama apie tai, koks stebuklas 
ir skausmas b ti motina, ji v l atran-
da prasm  ryte pakilti iš lovos.

Carol R.Frenier
VERSLAS IR MOTERIÍKUMO 

PRINCIPAS
“Vaga”

Tai leidinys apie nauj  poži r
vyriškos ir moteriškos energijos su-
vienijim  ir galimyb  mums visiems 
kurti perspektyvi  ateit . “Verslas ir 
moteriškumo principas” yra knyga, 
kurios ne manoma pad ti  šal , nes 
ji palie ia esmi  esm : tavo šird  ir 
dabartinius chaotiškus poky ius vers-
le. Tai pirmoji knyga, kuri aiškiai at-
skleidžia, koki  reikšm  moteriškoji 
m s  prigimties dalis gali tur ti vers-
lui, pasaulio ir kiekvieno m s  gyve-
nimui. Kiekviename puslapyje yra 
žvalg , kurios privers susim styti: 

koks gal t  b ti verslas, jei jame b -
t  daugiau moteriškumo?

Adele Faber ir 
Elaine Mazlish

KAIP KALBÎTI SU VAIKAIS, 
KAD JIE KLAUSYTË

“Vaga”
Adel  Faber ir Elaine Mazliš - 

visame pasaulyje pripažintos ir dau-
gyb  apdovanojim  pelniusios suau-
gusi j  ir vaik  santyki  ekspert s.
Knyga “Kaip kalb ti su vaikais, kad 
jie gird t , ir kaip klausyti, kad vai-
kai kalb t ” yra praktiškas ir aiškus 
gidas t vams, norintiems efektyviai 
bendrauti su savo vaikais. Gausyb
aprašym , pavyzdži  ir iliustracij
suteikia t vams galimyb  praktiškai 
pritaikyti naujas žinias - mokytis kal-
b ti su vaikais ir spr sti problemas. 
Tai knyga, kuria galima naudotis in-
dividualiai arba analizuoti grup se.

Indr∂ Jonußyt∂
BALTAS ÍEÍÎLIS

“Magil∂”
Aistringas, stilingas, erotikos 

nevengiantis pasakojimas apie du 
žmones ir graži , skausming , dvi-
veid  ir dvilyp  j  meil s istorij .
Merginos gyvenimas nuostabioje 
Graikijos saloje susipina su gyve-
nimu sostin je At nuose. O kartais 
kaip miražas pasaulio dykumoje iš-
kyla gimtosios Lietuvos vaizdai. 
“Milijoniniame mieste privalai su-
tikti vien  vienintel  žmog . Tai 
absurdiška, beveik ne manoma. 
Tod l tie, kurie bent akimirk  pa-
sijunta taip, kaip šiuo metu jau ia-
m s mes, nepaprastai bijo viena-
tv s. Kai lie iasi k nai, kai viena 
siela glamon ja kit ”, - šird  lieja 
knygos heroj .

 NAUJAUSI DVD
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Prognoz∂ savaitei
2009 09 10-17

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien^ bΔkite praktißkes-
ni. Penktadienis, ßeßtadienis tinka mo-
kytis, bendrauti, tvarkyti dokumentus.
Sekmadien^, pirmadien^ daugiau d∂me-
sio skirkite ßeimai. Antradienis, treçia-
dienis tinka groΩio procedΔroms, meilei,
galima ißbandyti laim´ loterijose.

JAUTIS. Ketvirtadienis - aktyvi diena.
Penktadien^, ßeßtadien^ apdairiau elki-
t∂s su pinigais, saugokit∂s ilgapirßçi¨,
sukçi¨. Sekmadienis, pirmadienis tin-
ka ißkylauti, siekti Ωini¨, bendrauti.
Antradien^, treçiadien^ galima surengti
ßeimos ßvent´, puoßti namus.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ nesivelkite ^
konfliktus, venkite intrig¨. Penktadie-
nis, ßeßtadienis - aktyvios dienos.
Sekmadien^, pirmadien^ bΔkite prak-
tißkesni. Antradienis, treçiadienis tin-
ka groΩio procedΔroms, bendrauti,
pramogauti.

VÎÛYS. Ketvirtadienis tinka vießumui.
Penktadien^, ßeßtadien^ venkite intri-
g¨, nepasikliaukite gandais. Sekma-
dien^, pirmadien^ bΔkite aktyvesni.
Antradienis, treçiadienis tinka groΩio
procedΔroms, meilei, linksmyb∂ms.

LIÔTAS. Ketvirtadien^ bΔkite diploma-
tißkesni. Penktadienis, ßeßtadienis tin-
ka reklamai, bendrauti, keliauti. Sek-
madien^, pirmadien^ venkite agresijos,
intrig¨ ßeimoje. Antradienis, treçiadie-
nis - aktyvios dienos.

MERGELÎ. Ketvirtadienis tinka moky-
tis, keliauti, bendrauti. Penktadien^,
ßeßtadien^ bΔkite diplomatißkesni su
gimin∂mis, kaimynais, mokslo drau-
gais. Sekmadienis, pirmadienis tinka
bendrauti, bΔti vießumoje. Antradien^,
treçiadien^ venkite intrig¨.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadien^ nerizi-
kuokite pinigais. Penktadienis, ßeßta-

dienis tinka keliauti, bendrauti, siekti
Ωini¨. Sekmadien^, pirmadien^ venkite
konflikt¨ ßeimoje. Antradienis, treçia-
dienis tinka groΩio procedΔroms,
linksmyb∂ms, meilei, galima ißbandyti
fortΔnå loterijose.

SKORPIONAS. Ketvirtadien^ nerizikuo-
kite pinigais, bΔkite atidesni partnerio
poreikiams. Penktadien^, ßeßtadien^
saugokit∂s apsukri¨, nepatikim¨ Ωmo-
ni¨. Sekmadien^, pirmadien^ nepik-
tnaudΩiaukite aplinkini¨ kantrybe. Ant-
radien^, treçiadien^ elkit∂s kukliau.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ patausokite
sveikatå. Penktadien^, ßeßtadien^
drausmingai vairuokite, venkite aiß-
kintis santykius su partneriu, gimin∂-
mis. Sekmadien^, pirmadien^ nerizi-
kuokite ßeimos pinigais. Antradienis,
treçiadienis tinka mokytis, keliauti,
bendrauti.

OÛIARAGIS. Ketvirtadienis tinka mei-
lei, kΔrybai, pramogoms. Penktadien^,
ßeßtadien^ tausokite sveikatå. Sekma-
dienis, pirmadienis netinka juridi-
niams reikalams, santykiams su part-
neriu aißkintis. Antradien^, treçiadien^
nerizikuokite pinigais.

VANDENIS. Ketvirtadien^ daugiau d∂me-
sio skirkite ßeimai. Penktadienis, ßeßta-
dienis - harmoningos dienos, tinkamos
meilei, bendrauti, keliauti. Sekmadien^,
pirmadien^ patausokite sveikatå. Antra-
dien^, treçiadien^ venkite juridini¨ reika-
l¨, nesivadovaukite ambicijomis.

ÛUVYS. Ketvirtadienis tinka bendrauti,
siekti Ωini¨, keliauti. Penktadien^, ßeß-
tadien^ skirkite ßeimai, gimin∂ms.
Sekmadien^, pirmadien^ galima skirti
pasimatymams, atnaujinti senas pa-
Ωintis. Antradien^, treçiadien^ saugoki-
te sveikatå.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugs∂jo 15 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Dovil∂ Stanaityt∂ iß Vilniaus. 
Jai 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: Buduaras. Susisuko. Madam. Istorin∂. Tantalas. Kat. VU. Laidaras. 

Kursuot∂. Onis. UΩaulis. “Asai”. Lai. SIM. Baseinas.
Horizontaliai: Intelektualas. Nuaugs. Tanki. Realizmas. Nurimo. Tadas. Sarmata. 

Uola. Graudi. Ruonis. Kaniava. Tisa. Suom∂. Susp∂s. Ießmas.
PaΩym∂tuose langeliuose: TALENTAS.



“Laisvalaikis”, 2009 m. rugsėjo 10 d.

Garsioji JAV atlikėjo Maiklo Džekso-
no (Michael Jackson) brangakme-
niais puošta pirštinė Melburno (Aus-
tralija) “Bonhams and Goodman” 
aukcione sekmadienį parduota už 
118 tūkst. (49 tūkst. JAV dolerių) 
litų, informuoja BBC. Muzikantas 
pirštinę metė publikai prieš trylika 
metų. M.Džeksonas per savo “HIS-
tory” pasaulinį turnė 1996-aisiais 
koncertavo Sidnėjuje ir apsilankė 
filmo “Ghosts”, kuriame pats vaidino, 
premjeroje Australijoje.
Filmo premjeroje netoli 
M.Džeksono palydos sėdėję ir iš fil-

mo komedinių situacijų besijuokę 
muzikos žurnalistas Piteris Holmsas 
(Peter Holmes) ir jo draugas Bilas 
Hiblas (Bill Hibble) pagavo pirštinę, 
kurią į jų pusę metė M.Džeksonas. 
B.Hiblo jau nebėra tarp gyvųjų ir 
jo motina nusprendė garsiąją pirš-
tinę parduoti aukcione. Už ją buvo 
tikimasi gauti per 70 tūkst. litų (20 
tūkst. dolerių), tačiau sandoris pra-
noko lūkesčius.

Eltos inf. 

Parduota garsioji M.Džeksono pirštinė

Maiklo Džeksono pirštinę 
įsigijo Las Vegaso “Hard Rock” 
viešbučio ir kazino savininkas

EPA-Eltos nuotr.
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Turizmo agentūros “Ditmos projektai” 
darbuotoja Martyna Plioplytė “Laisvalaikio” 
kortelių savininkus kviečia pasinaudoti puikia 
rudens akcija ir laimėti kelionę į vandens 
semiamą Veneciją

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

“Ditmos projektų” konkursas 
“Laisvalaikio” kortelės turėtojams!

Laim kite kelion
Venecij !

Turizmo agent ra “Ditmos 
projektai” “Laisvalaikio” kor-
tel s savininkams si lo laim -
ti 800 lit  vert s priz  - 5 die-
n  kelion  turist  pam gt
Venecij , Italij . Norintieji da-
lyvauti konkurse turi atsakyti 
 šešis toliau pateiktus klausi-

mus. Atsakymai užkoduoti 
“Ditmos projekt ” artimiausi
kelioni  programose www.di-
tma.lt. Eil s tvarka sunume-
ruotus atsakym  variantus iki 
spalio 1 dienos si skite el. 
paštu: sveikatinimas@ditma.
lt. Laim tojas bus išrinktas 
burt  b du. Kartu vykstan-
iam kompanionui “Ditmos 

projektai” garantuoja 50 proc. 

nuolaid . Su laim toju “Di-
tmos projekt ” darbuotojai su-
sisieks asmeniškai.

Konkurso klausimai:

Kaip vadinasi: 
1.”Miestas-sodas” Kry-
me?
2.Veikiantis ugnikalnis Is-
landijoje?
3.Nacionalinis kroat  g ri-
mas?
4.Povandenini  laiv  baz
Kryme? 
5.Džuljetos ir Romeo mies-
tas Italijoje? 
6.Šv.Petro namai (Izrae-
lis)?

Atsakykite ir keliaukite 
 Venecij  nemokamai!
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Teisę studijuojanti 21-erių kaunietė Asta Lapačinskaitė svajoja tapti laidų vedėja, vesti renginius ir pozuoti fotografams. 
“Noriu imti iš gyvenimo tai, ką jis atneša ant delno: džiaugsmą, skausmą, laimę ar nusivylimą, karjerą ar tik gerą 
postūmį jos link”, - sako mergina.
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EINANTIEMS SIENOMIS. Ženklas “nelipti” puikuojasi ant 
dekoratyvinės karvės, žygiuojančios Vilniaus mokytojų 
namų siena. Jei kartais ir jūs eitumėte pro šalį - nelipkite!

Dainiaus Labučio (Eltos) nuotr.

IŠRADIMAS. Kinas Tao Xiangli (34) per dvejus 
metus pasigamino nuosavą povandeninį laivą. 
Šis funkcionuojantis laivas turi periskopą, gylį 
matuojančius įrenginius, elektrinius motorus, 
manometrą ir du propelerius. Didžiąją dalį deta-
lių išradėjas mėgėjas susipirko blusų turguje.

EPA-Eltos nuotr.

Raimundo Adžgausko nuotr.

MOLIŪGAI. Vokietijoje, Liudvigshafene, vyksta 
moliūgų paroda. Joje - išradingiausi eksponatai. 

EPA-Eltos nuotr.

REGINYS. Nyderlanduose švęsta 
raudonplaukių diena.

EPA-Eltos nuotr. 


